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Stimaților mei consăteni

Au participat la dialoguri:
Artimon (Monic) Polec, vecin din cătunul Darieni
Casian Cocerhan din Ciumârna - vărul meu
Gabriel Moroșan - vărul meu din Hauceni
Liliana Moroșan - verișoară, asistentă medicală
Dumitru Hauca din Hauceni
Vasile Senocico, inginer
Informațiile privitoare la genealogia familiilor mi-au fost
oferite de:
Aurel Darie din Darieni
Dumitru Darie a lui Costan, Darieni
Aurel Dariciuc - inginer, din Darieni
Ștefan Comorițan din Câmpulung
George Prindii din Cluj
Georgeta Moroșan, pedagog București
Gigi Hremaliuc din Demacușa
Tit Prindii din Demacușa

Cuvânt înainte
Era cândva (și nu mai este azi) un bordei în ograda
noastră, la casa părintească, vechi de nu știu când, încât nici
părinții nu mai știau de când era; bordeiul era ca un fel de
casă, așa cum sunt casele cele foarte vechi, avea două încăperi mici, una ținând loc de pridvor, cealaltă fiind odaie de
locuit, cu geamuri mici de tot și cu zăbrele, că mai demult
umblau hoții să prade casele oamenilor.
M-am întrebat adesea, mă întreb și acum, când și cine
a locuit aici? Că bordeiul era de locuit. Cine au fost străvechii locatari ai acestui mic și ciudat lăcaș?
Tata l-a folosit ca beci pentru cartofi. Azi n-am pe cine
să mai întreb, nici dintr-ai noștri, nici dintre toți cei de-o seamă cu noi, nu știu să ne spună nimic despre acest bordei.
Sau poate ne-o fi spus cândva tata ceva despre povestea asta, iar noi am uitat sau nu am fost interesați să reținem.
Ce este mai trist, e faptul că bunicii mei, părinții, bătrânii
din cătun, cei care să ne mai poată spune ceva din vremurile
străvechi, nu mai sunt printre cei vii, așa că iden-titatea
locatarilor bordeiului din ograda noastră va rămâne probabil
pentru totdeauna necunoscută.
Bordeie de acest fel mai sunt destule prin satul nostru,
din cele care nu s-au dărâmat încă, dar, la fel, nici cei care au
știut câte ceva despre vechii ocupanți ai acestor adăposturi
nu mai sunt, iar asta înseamnă că multe taine despre stră5

moșii noștri vor fi sigilate poate definitiv în întunericul uitării.
Încercând să merg pe la bătrânii satului - puținii care
au mai rămas - dornic să descopăr fapte și întâmplări de
demult, am constatat că oamenii locului nu de istorioare
mărunte sunt preocupați, cât mai degrabă de aflarea originii
seminției lor, a străbunilor care au viețuit pe aceste frumoase
meleaguri ale Moldoviței, acestea părând azi a fi sortite
uitării.
Originea lor, am descoperit, este prima preocupare a
locuitorilor satului, este un fel de “sport local”, e cea mai
bună poveste pe care le-o putem dărui, cea despre moșii și
strămoșii care au trăit aievea odinioară pe pământurile
minunate pe care și noi azi pășim cu sfioșenie.
Îndemnat din interiorul meu plin de spiritul acestor locuri, dar și de alții, am realizat că mi se cere să mă implic cu
tărie sufletească și cu responsabilitate în luminarea trecutului fascinant care tinde să fie trimis în neant de preocupările
tot mai diverse și mai acaparatoare din vremurile de azi.
Am realizat această carte ca un omagiu adus strămoșilor care și-au trăit viața aici, pe frumoasele meleaguri ale
veșnicei Bucovine. O viață până la urmă tihnită, în poieni și
pe cărări de munte, ca o bucurie deplină și compensatorie față de lipsurile pe care le-au cunoscut. Sper că mi-am plătit în
acest fel o parte din datoria față de neamul din care provin.
Sunt deosebit de recunoscător celor care mi-au răspuns
la invitațiile de dialog, contribuind, cum se spune, la efortul
de a crea o carte a memoriei colective, dar și ca semn al străduinței noastre în calea nemiloasei uitării a trecutului.
Autorul
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Originile familiei Polec în Moldovița
(De vorbă cu Artimon Polec - vecinul meu din Darieni)
Nu o dată ne avântăm de-a lungul Râului Mare din Demacușa care trece pe lângă Poiana Rija, poiană întinsă pe
lângă cantonul pădurarului Bodnărescu, și admirăm frumoasa și binecuvântata așezare a casei lui Artimon Polec. De câte ori n-aș fi vrut să fie casa noastră acolo, căci era un loc
atât de apropiat de pădure, de râu, de drum, de parchetele cu
zmeură, dar și de sat. Căci mergeai din sat până la Rija pe
drum drept, multe remorci, camioane și căruțe treceau des pe
drumul spre Paltinel, Oseredoc și Hurghișca. Dacă am fi locuit acolo, n-ar mai fi trebuit să urcăm obositor dealul spre
Poiana Micodenova a lui Nicolae Mnesciuc și apoi să trecem
prin pădurea din Zaten ca să ajungem la casa noastră din Darieni.
Iată, anul acesta am avut privilegiul de a discuta cu binecunoscutul sătean de-al nostru, Artimon Polec, care s-a
născut la poalele muntelui, care a primit parte de moștenire
la Rija, lângă Bodnărescu, dar care a cumpărat mai apoi case
în centrul comunei Moldovița, pentru el și pentru fii săi.
Familia Polec
- Vă rog, povestiți-mi, cum vă numiți toți cei din familie, și câte ceva despre strămoșii dvs. sau despre alte lucruri
de care vă mai amintiți!
- Mă numesc Artimon Polec al lui Ștefan și Rozalia.
La părinți eram 5 frați și 3 surori. Eu am fost cel mai în vârstă. Tatăl meu era singurul băiat la părinții lui, dar avea și o
7
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soră, mătușa Nastasia, pe care o ținea Oblezniuc, care stătea
cu casa pe lângă Balahura, pe un dâmb, mai la vale în Demacușa.
- Și frații...?
- Un frate era Adrian (Lilic), apoi Ilarțio, care trăiește
acum în Valea Boului, un alt frate, Aurel, care a murit. A
mai fost Nelic, băiatul cel mai mic. Deci eram 5 băieți și 3
surori. Surorile – cea mai mare, Aurelia, din Hauceni, pe
care o ține Himiec Gheorghe, a doua soră o ținea, în Frasin,
unul Pircu Gheorghe, care a murit și a rămas doar sora, iar
cea de-a treia soră trăiește în Frumosul, se numește Oltica, pe
care o ține Dariciuc Ilia, care cântă la fluieraș. Dariciuc Ilia
este din Demacușa.

Artimon Polec și soția Letiția

- Spuneți-mi, bunicul dvs. de unde vine?
8
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- Bunicul meu provine din neamul Moroșanilor, unde
stă acum Moroșan Mihai, pe un dâmb. Acolo se ajunge trecând peste podul din Demacușa de lângă Palaghiciuc, pe
unde se trece pe ulița cea mare care ajunge pe la Balabașciuc
Haia și Mișco. De acolo e bunicul meu, Polec Andrei, din
părinți Arsenie și Ana. Mama bunicului era din Demacușa,
din familia Moroșan, iar tata bunicului era din Rașca, Arsenie Polec. Bunicul Andrei s-a născut acolo unde sunt clădirile lui Haia. Acolo s-au născut doi baieți, Andrei (tatăl
tatălui meu Ștefan Polec) și Toader (tatăl lui Ilie Polec).
- Dar străbunicii acestora cine erau?
- Ei au venit din Maramureș, și-au găsit loc de gospodărie acolo unde era Haia.
- De ce se numesc Polec?

Ilarion (Ilarțio) Polec și fratele lui Artimon Polec

- Iațiuc era tatăl bunicului meu, stătea acolo unde stă
Mihai Moroșan, pe dâmb de la Vasile Ungurean. Eu aveam o
fotografie cu bunici, dar am dat-o la Petru Moroșan, la Se9
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crieș, ca să-și recunoască familia – uite, bunicul aici, mătușa
ta, mama bunicului meu, Mihailiuțeha, cum îi se zicea…
- Dar Moroșanii, de unde au venit?
- Au venit din Maramureș.
- Cam pe când?
- Nu știu exact. Poate prin anii 1800. Austriecii erau
deja în Bucovina când au venit Moroșanii. Ei veneau câte
doi-trei, fără familii, se vorbeau și ziceau “hai să mergem în
lume”, și plecau fără vite, fără nimic...
- Dar de unde au făcut ei așa averi, cu care îi știm azi?
- Ei au găsit niște fete înstărite din familia Dariciuc, unul stătea acolo unde a stat Ilia Polec, unde era Costan. Acolo erau multe fete, la Costan Darie. El avea tot dealul Parțel.
- Încă-l țin minte pe moșul, el mai trăia pe când eram
eu copil...
- Au stricat toată casa și grajdul de la Costan Darie, dar
a făcut acolo un alt bordeiaș Vladimir Sauciuc, ca târlă, pe
care a preluat-o un fiu de-al lui Vladimir Sauciuc, după ce
acesta a murit. Trebuie să vă amintiți acea veche casă, căci
ați umblat la școală pe lângă acea casă.
- Da, îmi amintesc foarte bine, era o livadă mare acolo.
- Așa e.
- Dar acolo unde trăia Parasca Ilievici, era o căsuță cu
niște moșnegi, cine trăia acolo?
Costan Dariciuc “Strilinen”, adică “împușcatul”
- Acolo trăia mai întâi Costan Dariciuc (Strilicin), apoi
fiul său Dumitru Dariciuc. Au fost doi frați: Dumitru Dariciuc și Neculai Dariciuc care avea casă de partea cealaltă a
pârâului, la Zaten, pe dealul Paltin, lângă Ursulean. Pe acolo
trăiau la început cei din familia Dariciuc, dar acum stăpânesc
acolo cei din familia Școropaniuc, cei care au venit din Galiția, din Polonia.
10
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- Din Galiția veneau un neam de oameni numiți “șteaii”...
- Da, așa le zicea la oamenii veniți din Galiția. Era o
femeie, Antohișca, care trăia mai jos de casa lui Ilie Polec, în
groapă, lângă pârâu. Acolo stătea cândva Bondar, dincoace
de pârâu, la vale.
- Acolo, în Zaten, mai era și o femeie care avea un flăcău cam ratat…
- Da, era Anița a lui Neculai Dariciuc, care avea fete,
iar unul, Onofrei Școropaniuc, a luat o fată, pe Vasilena, și-a
făcut casă acolo pe Paltin. Apoi familiile lor s-au înmulțit,
aveau mulți copii. Onofrei Școropaniuc a avut doi băieți: Mihai, tatăl lui Ștefania pe care o ține Tit Prindii, și Milco, care
și-a făcut casă nouă mai sus de Mircea Tudorean.
Familia Ilievici
Dumitru Dariciuc, avea doar o singură fată, pe Parasca,
soția lui Ivan Ilievici, care avea casă chiar pe lângă casa dvs.
Dar el își făcuse și o târlă aproape de Micodenova, la Zaten.
E și acum bordeiul acolo. Ivan Ilievici avea trei copii: Veronica, măritată cu Ciuverca, Silvia măritată în Piatra Nemț și
Ștefan, care a rămas in casa părintească, are doi băieți, Sorin
și Dan, care deja au nepoți. Ivan Ilievici trăia rău cu soția,
Parasca, așa că a plecat din casa sa, și-a cumpărat pământ de
la Obștea, a pus acolo un mic bordeiaș, și stătea mai mult
acolo. Ilievici Ivan a venit de la Breaza, iar soția lui, Parasca,
era fata lui Dumitru Dariciuc. Mai târziu a venit în Demacușa și fratele său, Tănasie Ilievici, care avea pământ pe Checera, lângă Observator. Și-a luat femeie de la Ilaciha, pe Anița Balabașciuc, care avea parte de pământ acolo sus pe deal,
de la părinți, de la Moroșan. Acolo a fost loc din străbuni, de
la Arseni Polec.
11

Familiile Polec, Balabașciuc, Darie
- Dar cei din familia Polec de unde au venit?
- Se zice că au venit din Polonia, după nume, dar nu e
adevărat, ei erau băștinași, mai mult din Argel, Rașca, iar
străbunicul a trecut în Demacușa, a găsit o fată, mama bunicului meu, a luat-o de soție și au avut doi băieti, Andrei și
Toader. Andrei era tatăl lui Ștefan Polec, tatăl meu, iar Teodor era tatăl lui Ilia Polec. Ei acolo s-au născut și-au crescut,
unde este casa lui Haia. Când a murit Arsenie Polec, a rămas
văduvă femeia lui, ea avea multe vite, capre, oi, așa îmi povestea bunicul, că mama lui avea vite multe. Și acolo au venit cei din familia Balabașciuc.

Un prieten Tinel Mnesciuc și cu Gheorghe Polec

- De unde au venit?
- Din Maramureș. A venit Mihai Balabașciuc, și-a luat
pe văduva lui Arsenie, cel care devenise bunicul lui Mișco.
El luase pe Arseniha, văduvă cu doi băieți, mama bunicului
12
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meu. Și-a făcut încă doi copii cu Mihailuța, unul Ilac, care a
fost și primar, tatăl lui Mișco Balabașciuc, Haia Balabașciuc,
Ivan Balabașciuc. Știi pe Iațio Prindii …
- Nu, nu știu…
- …Aici, unde au stat frații Prindii, uncheșul nororii
mele. Costan Prindii stă acum în Bolohan, unde are avere
frumoasă.
- Nu prea cunosc pe-acolo… dar, ziceți-mi, tatăl lui
Mișco Balabașciuc cum se numea?
- Era Ilac, avea mai mulți băieți: Misco, Xaia, Ivan,
Petru care stă în Centrul comunei, Gheorghe Balabașciuc,
care era preot la Câmpulung. Mai era și o soră a lor, îi zicea
Chiția, pe care o ținea mai întâi Balahura; stătea de la podul
bisericii pocăiților, unde stă acum Cocerhan, fiul lui Vasile
Cocerhan; acolo stătea ea. Mai era și Eudochia care era măritată în Breaza, căci Ilaciha de acolo vine, din Breaza;
- Dar, spuneți-mi, Ilac Darie de unde vine?…
- Ilac Darie, tatăl lui Aurel Darie, era fiul lui Iurii Darie, fiul lui Simion Darie. Era vecin cu unul Vasile Darie
(Muculischec), orb, care și-a pierdut un ochi în război în Italia sub austrieci, care stătea mai sus de Oleacia. Iureaiciuc,
era tatăl lui Oleacia și a lui Vasile, bunicul tău. Iureaiciuc a
păstrat pe băiatul lui preferat, Oleacia, în vale, la casa lui, iar
pe celălalt fiu, pe Vasile, mai amărât, l-a trimis pe deal, la
Parțel.
Iureaiciuc (Iurii Darie) era frate cu Nicolai Darie (Muculischec). Amândoi umblau cu haci cerleani, adică ițari roșii, după moda din Galiția. Nicolae Darie a avut trei copii:
Mihai Darie (Muculischichiv, care a trăit în casa unde a trăit
Mihai Cuțul, care avea o fată, Vasilena Muculischicova, care
va deveni soția lui Dumitru Cuțul de pe Checera (tatăl lui
Mihai Cuțul), Pentelei Darie (Muculischichiv, care a trăit în
13
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casa unde acum este Catrina a lui Ilie Cuțul), și Vasile Darie,
orb.
Vasile Darie (Muculischec), locuia mai sus de Oleacia,
avea toloacele acelea de pe Parțel, unde era Trabușinschi mai
apoi.
- De la cine a cumpărat Trabușinschi acea toloacă?
- Trabușinschi a cumpărat de la Vasile Darie, care stătea de la Oleacia pe dâmb, mai e și acum casa aia veche. Toloaca a fost moștenirea lui Ilia Oblezniuc, care a preluat un
moșneag, unde era una Parasca pe Checera, a lui Ștefan
Vacilâv,
- E greu să-mi aduc aminte de oamenii aceia, deja sunt
50 de ani de când am plecat din comună…
- Eu știu că nu ai uitat, că mintea copilăriei nu dispare,
mai repede se uită lucrurile mai recente…
Familii din Rașca
- Hai să vedem, prin satul Rașca, cunoașteți oamenii
din bătrâni?
- În Rașca, gospodari erau Cocerhani, începând de acolo unde stă Ilisoi Vasile, în Rașca, tatăl doctorului veterinar.
Mai era în Rașca unul Cocerhan Vasile, care era pe vremuri
un mare gospodar, avea stâna Ileamsca, care ținea pe Catrina
Cocerhan. Ai auzit de ea?
- Nu prea, dar ziceți mai departe…
- Catrina Cocerhanova, femeia lui Vasile Cocerhan,
era din mari gospodari, care mergeau pe drum cu două perechi de cai. Ei aveau acele poieni din Plaisca, din Argel,
spre Brodina. Au fost bogați, aveau și moară în Rașca, dincolo de râu, lângă Vasile Ilisoi. Moara era cu apă din râu.
Acolo venea lumea din toate părțile să macine grăunțe. Acea
familie de Cocerhani s-a întins și în Argel, la Plaisca, era
plin de Cocerhani pe acolo.
14
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- Și alți gospodari?
- Apoi au venit cei numiți Ilisoi, ei au venit din Arbore; au luat fete de bogătași de la Cocerhani. Așa a luat și
Dumitru Ilisoi, a luat din Demacușa o fată de la Pentelei
Darie, care stătea unde va sta mai apoi Cuțul Ilie, unde acum
stă Catrinam mama lui Emirel Cuțul.
Bunica autorului cărții și surorile ei
- Deci Corerhanii erau la început în Rașca, apoi s-au
înmulțit în Argel …
- Da, în Argel, până la Plaisca. Apoi au venit cei din
familia Ilisoi, mai săraci. Chiar și bunicul vostru, Leonte
Cocerhan, a venit tot din Argel, a luat ca soție pe Ana, o fată
a unuia Izdrob. Pe bunica voastră mi-o amintesc destul de
bine…
- Da, ea a fost soră cu Maria Nemciușca și cu Hafia,
soția lui Loba Toader.
- Da, îmi amintesc, Lobiha era joasă de statură, bunica
voastră era un pic mai înaltă, iar Maria, sora lor, era și mai
înaltă. Maria nu a avut copii, pe ea o ținea unul Nemciuc, din
Rașca, care n-a stat mult cu ea. Bunica voastră avea ceva
avere la Ievoreste, lângă Tomnatic, avea locul acela de la
Primărie și făceau acolo fân, iar bunicul tău, Leonte, se retrăgea pe timp de vară la stână și stătea acolo toată vara, până
toamna când cădea zăpada. Cea mai frumoasă stână era la
Ievoreste.
- Dar n-aveați și dvs. stână acolo?
- Nu. Acolo mai avea stână Iuriha Tanasova, tot așa,
arendat de la Primărie.
- Dar dvs. unde aveați stână?
- Noi n-aveam stână, tata avea moștenire de la bunicul
acolo în Darieni, iar bunicul avea moștenire de la mătușa lui,
Dariciucica, pe Rija, lângă pădurarul Bodnărescu, unde am
15
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moștenit eu. Tata mai avea moștenire pe Checera, de la bunicul, Arsenie Polec, pe lângă Cuțul, mai spre Parțel, în apropiere de Iurie (Gheorghe) Comorițan (Macșiuc). Acolo a
căpătat fratele meu, Liviu, o parte de moștenire. Dar Liviu a
vândut acea parte la un fiu de-al meu.
- Da, de la casa noastră, noi vedeam acel pământ, când
veneați vara la cosit. De pe dealul nostru părea o țarină netedă, frumoasă, dar dacă te duceai la cosit acolo, era plin de
gropi, povârnișuri, papură, iarbă din acea sudoarea calului.
Familii din Putna-Secrieș
- Acum vă rog să-mi spuneți, în satul Putna ce gospodari erau?
- La Putna? Începând de la podul unde se desparte
Rașca de Putna, era prima dată unul Strâlciuc, cum îi zicea,
care avea doi băieți handicapați. El a moștenit încolo, în sus.
Nu departe de podul care desparte Putna de Rașca, este
școala din Putna. Cândva, pe acolo erau mai mult case nemțești și evreiești, aceștia tot cumpărau de la oameni pământ și
case. Mai era unul Semeniuc Vasile, familie cu mama mea,
Rozalia. Mama mea este de la Putna, fata lui Semen Semeniuc, polițai. Mai erau în Putna unii Hariuc, dar ceva mai sus
în sat, care aveau porecla “besajniche”, sunt cei care mai aveau pământ pe Checera.
Checera lui Cuțul
- Știu unde aveau ei pământ, era o târlă acolo, noi treceam adesea pe lângă acea târlă.
- Acolo unde stătea Parasca Muculischicova, fata lui
Vasile Muculischiuc, pe lângă Oleacia, mai sus, avea casa și
grajd.
- Da, eu știu de o căsuță a uneia Cuțulca, care stătea
sus pe Checera, lângă Bilțan.
16
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- Acolo era unul Dumitru Cuțul, tatăl lui Mihai Cuțul,
pe Checera, pământul lor se trăgea spre Bolohan, acolo unde
stătea Bârsan, unde mai are și acum târlă. Acolo stătea Dumitru Cuțul. Apoi a cumparat tot ce-i acolo Prindii Ștefan…
Iar în Putna
- Să ne întoarcem la Putna…
- Da, în Putna, mai la deal, erau cei numiți Semeniuc.
Spre Timotei, acolo unde zicea “Dealul Ivaniușen”, acolo
stătea Semen, bunicul meu, de asemenea și Tănasie Polec,
frate cu bunicul meu.
- Timotei e un teritoriu mare…
- Da, dealul acela era tot al celor din familia Semeniuc.
De la școală, pe stânga, pe Timotei, totul era al celor din
familia Semeniuc.
- Am mers, zic eu, când eram copil, după zmeură, tocmai din Perehrestie, pe drumul acela de Timotei, mi se părea
tare lung drumul acela, de sus de tot, din poieni de stână, până la vale în sat, lângă cimitir. Am văzut că acolo, sus pe
munte, dincolo de Timotei, erau niște poieni, cum se numeau?
- Erau poienile Olesnețea, Doșina, Oglinda, Bucuveneste, și, mult mai încolo, era Perehrestie. Știu că era un
plai marcat pe acolo, pentru turiști.
- Ziceam că am fost odată la zmeură până dincolo de
Perehrestie, în parchetele numite “borte”.
- Acolo erau parchete care deja atârnau de comuna
Putnișoara, unde este mănăstirea Putna. Iar în partea asta,
spre Moldovița, se coboară spre Rașca, iar în partea cealaltă
sunt dealurile Oglinda, Polonenca, care țin de Argel.
Familiile Dujac, Senocico
- Spuneți-mi, cei din familia Dujac de unde provin?
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- Ăștia, Dujac, au apărut venind din Timișoara, de la
hotarul cu Serbia, își mai ziceau “bozniaci”. Au fugit de acolo în timpul acupației austriece.
- Erau mulți?
- Da, au venit de acolo mai mulți: Ivan Bosneac și
mulți alți. Au mai rămas fii lor, care au și ei moșteniri. Este
unul Gheorghe Bosneac, dar sunt mai mulți. Mai era una
Zina Bozniacova, pe care o ținea Costan Moroșan, care
stătea în Demacușa acolo unde era cândva fabrica la Demacușa, mai pe dâmb, la Ciocan. Avea un fiu, Vasile, Adventist. În Ciocam mai era unul Senocico…
- Îl știu pe Senocico, era mai brunet el…
- Nu cred că-l țineți minte pe primul Senocico, eu îl
amintesc pe cel bătrân, care avea mai mulți fii, unul sta în
Bolohan, unde și acum au ceva moștenire, acolo unde stă
unul Hauca, numit și “țapco”, care avea doi fii, Aurel și
Gheorghe. Dintre cei doi frați, unul a murit, iar unul trăiește,
și stă acolo în pârâul de la Jompa.
Familii din Secrieș
- Hai la Sacrieș acum. Ce gospodari cunoașteți acolo?
- La Sacrieș erau tot cei ai lui Dujac, ei erau baștinași
acolo. Spun unii că strămoșii lor erau luptători ai lui Ștefan
Cel Mare. Ei locuiau mai mult pe dealuri și observau de acolo, când veneau năvălitorii, ei sunau din trâmbițe, dădeau de
veste la oameni, oameni fugeau, iar Ștefan Cel Mare ieșea cu
norodul lui de soldați și nu dădea voie să intre în țară. Cel
mai des veneau turcii. De ce veneau turcii? Ei jefuiau cirezile de vite, oi și stupii de albine, plus multe zestre lucrate
meșteșugit. Turcii luau bogății, dar luau și feciori, fete.
- Cei ai lui Dujac unde trăiau?
- Ei trăiau în păduri, dar au mai fost și în poieni.
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- Și deja au fost acei Dujac aici pe vremea lui Ștefan
Cel Mare?
- Da, erau, în Putna, în Secrieș.
- M-am lămurit cu cei din familia Dujac. Dar cei ai lui
Duprii?
Familiile Duprii, Prindii, Ciuverca, Ilievici
- Cei din familia Duprii au ajuns mai târziu în Secrieș,
mai mult dinspre Demacușa. Era unul Duprii Vlasi, frate cu
Duprii Pentelei. Mai aveau și o soră, care trăia la intrarea
spre Rașca, care avea o fată handicapată.
- Dar Duprii din Sacrieș, care era pădurar?
- El vine de acolo unde stătea Mircea Nastiuc, în
Demacușa, lângă Filip Comorițan.
- El era frate cu Filip Duprii?
- Era familie cu Filip. Mama lui era Cocuța Rașcovei
Iațiucovoi, care avea casa chiar mai sus de Căminul Cultural
din Demacușa, pe stânga. Fii Cocuței ai lui Nastiuc ai făcut
case noi acolo. Domnica a fost soră cu Duprii pădurarul. Nu
prea cunosc pădurarii din Rașca și Argel, dar știu că au venit
foarte mulți refugiați în Argel și Rașca. De la Ciudei, de la
Bilca. Cum erau Plămadă și Mitric, la Argel. Refugiații s-au
stabilit printre Cocerhani, au luat fete de la Cocerhani. Aceștia au venit flăcăi, încă înainte de al doilea război mondial.
- Spuneți-mi, era unul Ivan care era manipulant prin
Putna…
- Ivan Duprii.
- Exact.
- Era fiul lui Vlasi Duprii, care ținea fata lui Grigorie
Semeniuc. Erau mulți de Semeniuc în Putna.
- Dar am auzit că Gheorghe Prindii din Demacușa a
venit la fiul său Stelian, la bătrânețe…
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- Vlasi a murit, au rămas două fete, mama lor era Eudochia, iar Gheorghe Prindii a luat o fată a lui Vlasi, pe Ecaterina. Pe cealaltă, Mizia, o ținea Spiridon Miclea, cel din
Putna, care avea un fiu, Filaret. Miclea era din Demacușa.
Tatăl lui Spiridon Miclea ținea o fată de-a lui Ciuverca, care
stătea în capătul Demacușei, dincolo de râu, aproape de cantonul lui Nicolau.
- Știu un băiat al lui Ciuverca, unul Dănuț, care umbla
la școală împreună cu noi;
- Ciuverca? Eu țin mimte pe moșneag, avea doi sau trei
fii, Ștefan Ciuverca, care stătea la Mihailo Paulovoho, apoi a
luat pe Veronica a lui Ilievici Ivan. Veronica avea băieții
Dănuț și Ivan, și o fată, Doina. Ilievici Ivan avea trei copii:
Veronica, Silvia, și fratele lor mai mic Ștefan Ilievici. Silvia
e căsătorită undeva pe la Piatra Neamț. Ștefan Ilievici a
rămas în casa părintească, e căsătorit cu Vica, au doi băieți
Dan și Sorin, care și ei au acum copii mici.
Când umblam la școală, de la Darieni, poate eram vreo
20 de copii. Noi ne adunam, când plecam la școală, cu acele
ghiozdane făcute din lemn, ca niște cutii… și scoteam sunete
ca trenul: fuuuu!!! Atunci apăreau de pe deal Costan Prindii,
Iurii Loba, Caterina Loba și Vasile Loba, cu toți scoteam
sunete fuuuuu!!! și ne întâlneam acolo unde zicea “bobleica”, lângă Cuțul, și mergeam împreună la școală.
- Minunat era atunci!
- Învățătorul se uita cu uimire cum apăream noi toți din
pârâul Darieni…
- Dar și noi, cu mulți ani după, tot așa ne adunam, tot
cu strigăte de fuuuu!!, ca trenul. Atunci venea Aurelțio
Polec, fratele dvs, și Lițio Polec, Silvia Ilievici, iar mai jos în
pârâu, Vasile și Aurel Darie.
- Din tot Darieni, erau vreo 30 de copii. Acum totul e
gol, pustiu.
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Alții din Darieni
-Cândva, acolo, în colțul cătunului Darieni, la “certeții”, trăia una șteaica, din Galiția, pe care o ținea unul Tănase (Tanaso) Darie, fiul lui Federena (Toader) Darie.
- Mai era unul chiar lângă casa părinților dvs, adică
lângă Ștefan Polec. Cum îi ziceau?
- Era Dumitru Darie, fiul lui Costan Darie, care mai
avea un frate, pe Ivan Darie, cel care stătea pe Podereavoc, și
ținea pe Rozalia, fata lui Tcaciuc Iacob ( unchiul dvs. care o
ținea pe Anița, sora cu tatăl dvs.)
Fiica lui Tanaso s-a căsătorit cu unul Dmetreiuc, naveau copii, de aceea au luat o fată din Paltin, Ileana, care va
deveni soția lui Toader (Feduca) Duprii.
Tanaso a mai avut ca fiu pe Filip Darie, care a avut doi
fii: Costan Darie (tatăl lui Dumitru Darie, care a rămas în casa tatălui, lângă Stefan Polec și Ivan Darie, care trăia pe Podereavoc) și Iurii Darie, care stătea în casa unde va sta Sava.
Familile Bușutar, Dariciuc, Duprii
- Poate știți ceva despre gospodarii din vechime din
Centrul Moldoviței…
- În Centru, cel mai mare gospodar a fost Chiforec
Gheorghe, care era neam cu Bușutarii, avea proprietăți de la
Bușutarii…
- Cine sunt Bușutarii?
- Ei au fost băștinași, luptători ai lui Ștefan Cel Mare.
Erau chiar localnici, din Moldovița, dar ei nu prea stăteau în
vale, în Centru, ei s-au retras toți pe culmile munților. În caz
de năvălitori, ei dădeau de știre către Ștefan Cel Mare, la
Putna. Iar Ștefan Cel Mare, dacă învingea într-un război cu
turcii, venea la ei și întreba: măi Ivan, unde să-ți dau o bucată de poiană? Acesta zicea “aici”, altul zicea “mai încolo”.
Tot pământul era îndeobște. Deci Bușutarii de atunci trăiesc
pe înălțimi.
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- Deci sunt oameni foarte vechi pe acolo.
- Da, da! De acolo ei au trecut și la Ciumârna; la fel ca
și cei Dujac, care s-au tras pe înălțimi, și la Putna, până la
Nastasia Iațiucova, soția lui Iațiuc Moroșan, tatăl lui Petru
Moroșan. Nastasia era soră cu Ivaneacico, ai auzit de
Ivaneacico?
- Da, am auzit. Deci Iațiuc era cumnat cu Ivaneacico.
- Cum mergi de la casa tatălui meu, Ștefan Polec, mai
la deal de Onofriciuc, acolo sus, pe Paltin, acolo stătea
Ivaneacico.
Iațiuc avea mulți fii. El a venit din Maramureș, iar fii
lui au găsit fete bogate în Demacușa, ale lui Costan Dariciuc.
Așa că ei au ajuns să aibă teren la Parțel, acolo sus, unde
avea moșie Aneția Costanova, mama lui Mihai Sauciuc.
Acolo are acum Buburuzan târlă. Tot acolo are Oblezniuc
pământ, și Viorica a lui Duprii Vasile, pe care o ține unul
Vasile Moroșan. Vasile Duprii, fiul lui Pentelei Du-prii,
ținea o femeie, Nuța, din Vicovul de Jos. Dar cei ai lui
Vasile Duprii au vândut casa și pământul, și-au plecat din
sat, mai întâi la Gura-Humorului, apoi la Ploiești.
- Asta din cauza fiului lor, Gheorghiță, doctorul, i-a
determinat să vândă și să plece din casa lor...
Pentelei Duprii
- Spuneți ceva amintiri despre Pentelei Duprii.
- Aha… Pentelei Duprii (Dupricic) stătea întâi acolo în
vale, unde stătea fiul său, Vasile Duprii, iar acum stă acolo
Nicu Nacu. Pentelei Duprii ținea prima lui femeie o fată a
unuia “horoh”, tradus “mazăre”, sora cu Ilac Darie (Horoh),
care stătea acolo unde stă acum Aurel Darie, fiul lui Ilac
Darie. Ei erau familie cu Oleacia. Cred ca era văr cu Oleacia.
Iuțman ținea pe sora lui Pentelei Duprii, iar soția lui Ilac
Darie, era nepoata lui Pentelei Duprii. Vlasi, fratele lui
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Pentelei, a murit, și i-au rămas două fete, una dintre ele o
ținea Gheorghe Prindii, iar pe cealaltă Miclea Spiridon.
Despre Pentelei vreau să zic ceva. Am lucrat mult în
pădure cu el, era bun muncitor. Mai puțin fiul său, Vasile,
căruia îi plăcea să lucreze unde era mai ușor, pe la fabrica
din Demacușa, acolo unde era un grup care dădea lumină în
Demacușa. Motorul făcea “pu-pu-pu … pu-pu-pu”. De aceia
i-au scos porecla lui Vasile “Pu-pu-pu” …
- Dar lucra și la Moldovița…
- Da, lucra la fabrică, la niște cazane de curent electric.
Și la școală era, unde aveau o centrală.
Familia lui Loba Toader
- Țin minte că bunicul vostru ținea vite multe, îmi zice
Artimon.
- Când eram noi mici, nu l-am mai prins pe bunicul în
viață, murise de tifos după al doilea război mondial. La noi
erau puține vite, zic eu.
- Mai demult, în toată Moldovița erau 2000 de vaci, iar
bunicul meu avea câte 3 sau patru vaci cu lapte, și ținea oi
multe. Și la Loba Feduca (Toader) țineau vite multe.
- Loba era șchiop, săracul…
- Loba avea doar un picior, celălalt l-a pierdut de la un
accident în pădure. Și-a pus un picior de lemn, de la
genunchi în jos, pe care chiar el și l-a meșterit din lemn. Mai
lucra în pădure cu acel picior de lemn, bătrânul. Erau mulți
copii la Loba: Iurii, Catrina pe care a ținut-o unul Chișiuc din
Benea, Vasile, Ioana pe care o ține Ilia Hremaliuc, Anița pe
care a ținut-o unul Bușutar din Runc, Nicolae, Dumitru.
Pentelei Duprii
Acolo, lângă Loba, băiatul meu are târlă, acolo unde
locuia Pentelei Duprii. Băiatul și-a făcut acolo o mare
gospodarie. N-ai văzut cum e acolo?
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- Am văzut, dar așa, pe dinafară …
- Femeia a doua a lui Pentelei, Anița, cea din Brodina,
a fost mătușa nurorii mele. Erau două surori, pe una,
Eudochia, o ținea Mihailo Sauciuc, iar pe cealaltă, Anița, o
ținea Pentelei Duprii.
- Când n-au mai putut bătrânii, Pentelei și Anița, știu
că i-ați preluat dvs. Pentelei ce rudă era cu dvs?
- Pentelei ținea pe mama nurorii mele. Ele erau din
Brodina. Au venit două surori, Eudochia pe care o ținea
Mihai Sauciuc, care a mai slujit la bunicul meu. Iar Anița a
venit s-o viziteze pe sora ei, Eudochia, și l-a cunoscut pe
Pentelei, căci prima femeie a lui Pentelei, Anița, a murit.
Anița era soră cu Ilac Darie (Horoh) și Costan Darie
(Horoh). Pentelei Duprii a lăsat pe băiatul lui, Vasile, în casa
din vale, iar el s-a retras pe Parțel. Femeia lui de-a doua,
Anița, a mai cumpărat de la Gheorhe Prindii 50 prăjini de
teren, acolo sus pe Parțel. De fapt, acel pământ era tot o
moștenire a celor din familia Duprii.
Duprii Toader (Feduca)
- La Iuriha Tanasova, a fost una Ileana, ai lui Puha,
care a rămas acolo și o ținea Duprii Toader (Feduca).
Feduca a avut mai mulți copii, o fată, Vasilena, pe care o
ținea unul Casian Izdrob, din Valea Boului, a mai fost una
Catrina, pe care o ține unul Voloșeniuc din Putna. Alta era
Veronica, apoi Filip, apoi Ivan. Filip, băiatul cel mai mare, a
murit. Celălalt, Ivan, a pățit ceva cu capul și a fost preluat de
cumnatul său din Valea Boului. El predate tot ce avea tatăl
lui în Parțel, de la Iuriha Tanasova, la cumnatul din Valea
Boului.
Bobleaișca
- Era o femeie amărâtă, Parasca Bobleișca, care stătea
lângă Scoropaniuc, aveau o căsuță mică, cam 3 pe 3 metri.
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Era căsuța cam neîncheiată, doar așa niște lemne puse. Și ea
avea trei copii pe care-i crescuse, unul era Ilia Chiraș, și Ivan
Chiraș, și o fată, îi zicea Cușnireha. Ai auzit de ea?
- Am auzit, avea un bărbat care umbla mereu beat …
- Aha, da, umbla beat. Era din Rașca. Ei stăteau acolo
în acea căsuță 3 pe 3. Cum putea biată babă Bobleaișca să
crească acolo trei copii în 3 pe 3 metri. Era o sobă făcuta din
pietre, tencuită cu lut. Cum au trecut anii, iaca și eu am acum
86 de ani.
- Mulți înainte!
Tudorean, Nacu, Ursulean
- Tudorean Mircea a fost ginerele lui Andrii Duprii;
ținea o fată, Ioana. Stăteau în casa aceea veche de dincolo de
pârâu, în dreptul lui Mihai Cuțul, mai jos de drumul care
merge spre Paltin. Ioana asta era soră cu nevasta lui Nacu,
Maria. Tudorean era hornar de meserie la Câmpulung. A
venit în Demacușa și mătura hornurile și aici, pe la case. A
lucrat și la fabrică, dar nu prea mult. Mai era și “Moroz”,
Ursuleanu, care ținea pe cea de-a treia fată a lui Andrii Duprii, Catrina.
Ursulean stătea aproape de cei ai lui Mihai Scoropaniuc.
Andrii Duprii, avea trei gineri, și se întâlnește odată cu
mine și zice cu glas tare: “Monicu!” “Ce este uncheșule?”
(moșul trăia mai mult pe la stâni, de mic copil). “Ai auzit că
eu am trei gineri?” Iar eu zic “Care unchiule?” iar el “Am unul Tudorean, hornar, altul taie-scoafa, măcelar, Nacu, iar al
treileal este “moroz”, adica “ger”, care stă la Zaten, Ursulean”. Deci cei trei gineri erau Tudorean Mircea, Nacu Traian și Petru Ursulean. Cei trei țineau pe Ioana, Maria și Catrina.
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Familia Cuțul
Unde stătea Cuțul, un pic mai sus, a stat Mihai Maculischikiv (Darie), un mare gospodar, care avea soția din familia Bușutar. Acolo unde stătea Oleacia, mai sus, stătea un
frate de-al lui Mihai Maculischikiv, se numea Vasile. Aveau
toloacele alea unde stătea Parasca Maculischicova și Ștefan
Vacilâv.
- Asta unde, pe Podereavoc?
- De la Oleacia mai sus, lângă Brouciha. Era unul Pentelei Darie, care stătea acolo unde cândva a stat Dumitru Ilisoi, unde a stat apoi Cuțul Ilia, acum locuiește acolo femeia
lui Ilia Cuțul, Catrinca. Ilie Cuțul și Catrina au un singur băiat, se numește Emirel Cuțul, gestionar la magazinul alimentar de lângă podul Ascunsul, din centrul comunei. Tatăl lui
Catrinca era din Rașca, se numea Dumitru Dariciuc, ținea pe
Nastasia, fata lui Oleacia, mama Catrinei și a lui Aurel Dariciuc, cel care lucra la Sfatul comunei.
- Da, Aurel Dariciuc. Am discutat într-o zi cu el multe,
mi-a povestit lucruri amuzante despre bunicul lui Oleacia.
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Pădurarii din satele noastre
(De vorbă cu Artimon Polec, vecinul nostru)
- Domnule Artimon Polec, știți mai bine ca mine, că
pădurarul este cea mai însemnată persoană din viața oamenilor de la munte. Cu el te întâlnesști când vrei să tai un lemn
din pădure, când ieși cu oile la păscut în parchete sau când
pleci la cules zmeură sau afine. Să vorbim puțin despre pădurarii din sat, pe care îi știm.
- Aici, în Demacușa, a fost Buburuzan, care era pădurar la cantonul unde se despart cele două râuri din Demacușa, unde într-o vreme avea canton Nicolau. Primul care a
fost pădurar acolo, a fost Buburuzan. Apoi a fost Nicolau,
apoi au fost alții, printre care Popescu Ioan. În Râul Mic, a
fost Iesanovscki, dar înaintea lui era Ghiniuc, care era neamț.
Și mai era pădurar în cantonul de la Rija unul Cârdei, venit
de la țară.
- Iesanovcski nu e nume de polonez?
- Poate da, el era din Valea Boului (azi Paltin). De
fapt, în Valea Boului erau mulți de Iesanovski, unul era Ștefan, care și acum e pădurar acolo. Nu pot să-ți spun de unde
au venit familiile Iesanovski în Valea Boului. Probabil sunt
tot niște veniți, poate din Galiția. Numele lor de Iesanovski
vine de la faptul că ei se ocupau cu semănarea și creșterea
arborilor de paltin (chiar numele de acum al satului). Ei căutau arbuști de paltin și îi semănau în jurul casei.
- Erau buni paltinii pentru tâmplărie…
- Da, erau buni pentru material de tâmplărie, pentru
făcut mese, scaune, vase, linguri.
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Și bunicului meu, Toader Polec, care a trăit tot acolo
unde trăia și tatăl meu, Ștefan, în Darieni, îi plăcea să crească
paltini pe lângă casă. Tatăl meu acolo s-a născut, acolo a
trăit, a luat ca soție pe fata lui Semen Semeniuc, Rozalia, din
Putna.
- Să revenim la pădurari, cine a mai fost pădurar în
Demacușa?
- La Rija a fost unul Marcinski …
- Marcinski?
- Da, Marcinski. A mai fost și unul Zabitovski…
- Ăsta e tot nume polonez…
- Se pare că ăștia au venit după ce Bucovina a ajuns
sub Austro-Ungaria… Zabitovski!… După Marcinski, a fost
Buburuzan, dar în timpul celui de-al doilea război mondial, a
fost pădurar pe Râul Mare un neamț… cum îi zicea… care
avea ca ginere pe Luță, fiul lui Pentelei Duprii… nu știu cum
îi zicea la pădurarul neamț… aha!… Ghiniuc, care stătea pe
pârâul Petac, chiar acolo unde stă acum ca pădurar băiatul lui
Bodnărescu, numit Bodnărescu Ovidiu.
A mai fost un pădurar, Țebreanu Lică, care a stat și la
Bodnărescu, și la Nicolau.
Deci pe Râul Mare, Petac, au fost pădurari Buburuzan,
Marcinski, Vitovscki - care stătea în cantonul ăla cum se
merge la Corhana, unde era pădurar Nicolaica într-o vreme.
Apoi a fost pădurar Vasile Nicolaica, care la început avea
serviciu la cantonul lui Bodnărescu, apoi s-a mutat în cantonul de mai sus, pe Râul Mare. Avea canton mare, larg, care
cuprindea și Paltinelul, având hotar tocmai la satul Argel. Atunci un pădurar avea o zonă mare de supraveghere a pădurii, nu ca acum, câteva parcele și-un pădurar, alte parcele,
alt pădurar. Atunci patru pădurari erau pentru întreaga Demacușa, iar șeful peste toți era Balan…
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- Da, da, îl știu pe bătrânul Balan, umbla cu tata la
mar-ări. Era un om bun. Știind că tata are băieți acasă, ne-a
împrumutat o carte care descria toate păsările din fauna țării
noastre. Ne plăcea așa de tare cartea aceea, încât am învățat
toate păsările din carte, inclusiv caracteristicile lor: mărimea
aripilor, greutatea etc.
- Acum, fiul meu Gheorghe (Gicu) a cumpărat gospodoria lui Balan, acolo între fabrica din Moldovița și Râul
Moldovița. Fiul meu, Gheoghe, a făcut o mare gospodărie
acolo. Celălalt fiu al meu, Mihai, are gospodărie frumoasă la
Putna-Secrieș.
- Dar ai lui Balan nu mai au nimic acolo?
- Nu mai au nimic, fetele lui au vândut tot.
- O fată a lui Balan, Aurora, ne era directoare la liceu.
Unde are casă acum?
- Ea trăiește cu Țebrean, au casă mai jos de biserica
din Moldovița, unde stă Balabașciuc. Iar unde avea Balan
casa a cumpărat fiul meu și-a făcut avere mare acolo, băiatul
meu Petru, care are acum vreo 50 de vite. Este acum la stână,
la Oseredoc. Poiana Oseredoc e împărțită între fiii mei Petru,
Mihai și Gheorghe.
- Cum se numea șeful pădurarilor în Demacușa? Malanca?
- Care Malanca? Balan, era șef peste pădurari. Malanca era pădurar, nu era șef.
- Dar cine era șef la Ocolul Silvic?
- Era… stai să-mi aduc aminte…
- Petroaie?
- Nu. Înainte de Petroaie era… am uitat… era din Valea Boului…
- Gheorghe Balabașciuc era șef de Ocol Silvic?
- Nu, cei din familia Balabașciuc lucrau la Fabrică.
Cap-Moale era inginer șef. El a murit, iar băiatul a plecat din
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comună; Cap-Moale avea băiat și fată, pe fată o ținea unul
din Argel.
În satul Rașca cunoașteți pădurari?
- În Rașca a fost unul de la km 6, Pitriuc, apoi Buburuzan, apoi… erau mai mulți pădurari, eu cunosc mai mult
pe cei care aveau în pază pârâul Lunguleț. Spre Argel erau
mulți, era unul Hison…
- Băiatul lui Hison mi-a fost coleg la liceul Moldovița.
Veniseră doi băieți de la Argel, Viorel Hison și Loba Gheorghe, cel care a fost poștaș la Argel. Unchiul lui era Toader
Loba, care trăia în Demacușa, pe Parțel, mai sus de casa
noastră, care ținea pe sora bunicii noastre, Hafia. Toader Loba a venit din Argel.
- A, da, Loba Mihai din Argel, care avea mai mulți copii, o fată de-a lui o ținea Ștefan Comorițan din Demacușa.
- Gheorghe Loba, fratele femeii pe care o ținea Comorițan, era de-o seamă cu mine și făcea liceul la Moldovița,
eram colegi. La Argel sunt mulți copii de-ai lui Mihai Loba:
una Catrina, unul Semen. Un secretar de la sfatul comunei
ținea pe Catrina Loba.
Ei, asta-i cu pădurarii. Ați avut vreodată dificultăți cu
pădurarii?
- Nu am avut niciodată “bucluc” cu pădurarii, noi țineam vite nu prea multe. Eu de la șase ani am trăit pe la stâne.
- Dar n-ați intrat vreodată cu oile pe plantații, în parchete?
- Nu, niciodată, eu respectam legea, ce nu era voie, eu
nu atingeam. Dacă știam că nu trebuie călcate plantele răsădite, apoi respectam regula asta. Cum adică ar fi să mă duc în
grădină cu vitele sau oile!… Unde e dat să pască vitele - să
pască, iar unde trebuie să crească puieții de pădure - să
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crească puieții… După trei sau patru ani, intrăm și în plantații, puieții-s mari.
Pădurile, poienile, stânile
- Țineți minte pădurile, poienile, stânile?
- Desigur, le țin minte: Ievoreste – al celor de la Iacob
Darie și Caterina. Cameneț – care aparținea lui Oleacia Darie. Șvarosul – care aparținea celor din familia Balabașciuc.
Apoi, în partea cealaltă, la Pașcani, avea Cuțul. Poiana Rijea
Hojdinii era a unuia Pentelei Prindii, tatăl lui Ghoerghe Prindii și ai lui Ioan Prindii.
- Au mai fost niște stâne pe munții spre Veji, cum se
chemau cei care stăpâneau acolo?
- Unde?
- Acolo, începând cu Poiana Corhana, care era a familiei Prindii…
- Corhana era un teren particular, al lui Gheorghe
Prindii și al lui Ioan Prindii. Poiana Betca a fost a familiei
Ilisoi, care trăia în Rașca, acolo unde acum trăiește Vasile și
Traian Ilisoi (Iliesi).
- Dar Poiana Houghia a cui a fost?
- Houghia era a lui Mihai Sauciuc, bunicul nurorii
mele. Acolo, la Houghia, au vândut unuia zis Bezrucicovei
Ilie. Sunt nouă fălci în acea poiană. A fost poiană faină
acolo, iar eu în anul 1945 am fost oier acolo, cu bunicul meu.
- Apoi, mai departe?
- După Houghia, era Poiana Seredna, moștenire a
Brusturenilor, a lui Petru Brustur…
- Noi am strâns acolo merișoare, când eram mici…
- Adică mergeați la Vejii Mici, apoi, mai departe, la
Vejii Mari, care erau deja în Obcinele Feredeului, “Vejie”
înseamnă “Obcina”.
- Dar de ce se zice “feredeu”, ce înseamnă “feredeu”?
31

Viorel Darie

- Este pur și simplu o denumire, fără explicație. În partea cealaltă de Seredna era comuna Breaza, iar în partea asta
era comuna Moldovița și satul Argel.
- Cunoașteam destul de mult acele poieni, mergeam la
merișoare la Seredna, fie prin Betca și Houghia, fie prin
Argel, pe la kilometrul 23 din pârâul Rădvan.
- De la Oseredna se mergea la Hurghișca, apoi la Pașcanul, apoi la alte culmi de munte, până la Vama, cât ținea
Obcina Feredeului. În partea cealaltă, spre miazănoapte, se
mergea până la Brodina.
- Obcina Mare este cea care pleacă de la Humor, trece
prin mai multe comune, ajunge la Palma și la Țonti, apoi
ajunge și la Putna și Brodina.
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Poante, glume din copilărie și tinerețe
(De vorbă cu Artimon Polec, vecinul nostru din Darieni)
Boii prea puternici pentru un copil
-Domnule Artimon Polec, vă știu ca un om plin de umor și de amintiri șugubețe. Putem să ne reamintim împreună câteva dintre ele?
- Cum să nu! Am așteptat întâlnirea asta cu tine cu mare nerăbdare. Cu bunicul vostru, Vasile Darie, noi umblam și
aram pe la oameni. Ginerele bunicului tău, căruia îi zicea Iacob Tcaciuc, s-a dus pe front și și-a lăsat boii la socrul său,
iar eu, cu bunicul vostru, mergeam pe la case și aram. Eu
conduceam boii, iar bunicul ținea de coarnele plugului. Eram
atunci un copil de vreo 11 ani, iar boii erau puternici, aveau
câte o mie de kile. Eu ce puteam să-i îndrept, ei mă trăgeau
încotro vroiau ei! Dacă trebuia să se dea într-o parte, bunicul
striga “hăisa-hăisa-hăisa!“, dar dacă eu împingeam boul întro parte, el tot unde vroia se îndreapta. Așa aram noi în fiecare zi pe la oameni.
- Și cât ați arat?
- Noi aram mai la unul, mai la altul. Nici nu era așa de
mult de arat, unii aveau vreo 10 prăjini, alții numai 4. Aram
pe la Ilievici, pe la Dumitru “Strilicen”, socrul lui Ivan Ilievici, pe la Muculai “Strilicen”. Li se zicea “Strilicen”, de ce?
Căci bunicul lor a fost împușcat și-i ziceau “împușcatu”,
adică “strilicen”. Dincolo de pârâul Darieni, erau mulți din
urmașii lui “Strilicen”, adică ai lui Muculai “Strilicen”. Era
unul Vlasia, una Vasilena, una Marica, una Anița, una Parasca, unul Feduca (Toader), unul Costan, care ținea una din fe33
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tele lui Lupu, care stătea la Demacușa, unde era brutăria,
acum stă acolo unul din Brodina, numit Creuca…
Scene cu motanii – scena 1-a
- Am auzit că știți multe pozne de demult.
- Țin minte că m-am dus odată pe la la tatăl vostru, Nicolae Darie, care era foarte glumeț, pe care-l știu de când
umbla la școală. Era un om foarte vesel. Tatăl vostru avea un
frate, Dumitru, sanitețul, care punea injecții pe la casele oamenilor, dar care era mai serios, mai retras. M-am dus deci
odată la bunicul vostru, iar tatăl tău, copil fiind, ieșise afară
pe gang, văzuse un motan mare care stătea pe gang, luă motanul acela și începuse să strige în prag: “mamo, deschide
ușa, eu aduc lemne în casă!”. Mama deschise ușa, iar băiatul
intră cu motanul în brațe, râzând ha ha ha ha!
- Comică scenă.
- Dar mama s-a supărat tare: “Măi, Muculai, să nu mai
faci treburi din astea!”
- Eu n-am auzit până acum gluma asta.
- Motanul acela a fost foarte mare. Se numea, cum s-ar
zice, “fosforac”, căci dacă copiii puneau motanul sub pătură,
seara, și-l mângăiau contra părului, el făcea scântei, ca niște
artificii pe care le pui la pom. Așa niște motani erau doar la
bunicul vostru și la bunicul meu. Copiii puneau motanul sub
cergă, îl mângâiau contra părului, și-așa pârscoteau scânteile
de parcă erau artificii.
Scena a 2-a
Să vezi ce-a pățit bunica mea cu mine: tot așa am luat
motanul în brațe, și strig de afară, la ușă: “veniți bunică să
deschideți ușa, că aduc lemne!” Iar eu cu motanul în brațe!
- Ați învățat de la tatăl meu…
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- Da, am luat obiceiul lui tatăl vostru. Bunica așa mă
certă, iar bunicul meu se ținea cu mâna de burtă, râdea de nu
mai putea, zicând: “Lasă băiatul să facă glume, să avem noi
moșnegii de la ce să râdem”.
Scena cu popa
- Să vezi o întâmplare și mai și…
- Da, spuneți…
- De Crăciun, era un preot, Sulugiuc, care umbla în colindă. Iar eu, în ajun de Crăciun, pe afară, intru în gang și colind: “Iordan… botezătorul… botezându-te Doamne…“. Bunica crezuse că venise părintele la urat. Eu cântam așa gros,
ca preotul. Bunica și bunicul ieșiseră din odaie afară, cu lumânarea aprinsă, să întâmpine preotul. Când colo, eram eu!
“Măi băiete, ce faci batjocură de mine!” se supără bunica
tare. Iar bunicul se ținea cu mâinele de burtă de râs. Dar după
foarte puțin timp, sosi și preotul și începu colinda pe cerdac.
Iar bunica nu mai credea, stătea mânioasă lângă ușă și scoase
o vorbă urâtă, rușinoasă, greu de spus. Iar popa: Boc, boc
boc! chiar deschise ușa! Bunica mai avea puțin să nu cadă pe
jos. Noroc că popa Sulugiuc știa doar românește, n-a înțeles
vorbele bunicii. Făcuse slujbă prin casă, bunica servise cu ce
avea, iar popa plecă. Era obiceiul pe atunci să dea la popă
niște urzeli pentru țesut, slănină…
Așa-i că au fost amuzante glumele cu motanul și cu
popa?
Glume cu mistreții
- Acum poanta cu mistreții. Ivan Ilievici, mai demult,
când s-a despărțit de Parasca, soția lui, trăia cu o babă din
Brodina, la Zaten, în bordeiul pe care și l-a făcut lângă pădure. Acolo veneau des mistreții și-i stricau ogorul și fâneața. Ca să alunge mistreții, el ieșea des pe prag, din bordei, și
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striga la mistreți. Iar eu, cu băieții mei, stăteam pe partea
cealaltă a pârâului, la locul numit Gruni Vâsochii, și râdeam
de el. Noi aveam lângă pădure o colibă și stăteam acolo cu
băieții. Ivan ieșea în poiană să asculte unde-s mistreții, iar
baba striga: “aciui Iva sveni deki dea une!” (auzi, Ivan, mistreții, acolo-s ei!); “haciui dea!”; iar eu, cu băieții mergeam
și rohcăiam “rohhh – rohhh “. Iar baba de dincolo de pârâu:
“aciui Ivan sveni dea!” Iar Ivan trecea pârâul și urca dealul
spre locul unde rohcăiam, iar noi urcam și mai sus și făceam:
“rohhh – rohhh!” Baba, disperată, de dincolo de pârâu, tot
striga la Ilievici: “haciui Iva sveni dea!”
- Eu știu că tata ieșea în fiecare noapte să strige la mistreți, să nu intre pe ogor, bătea mereu în niște oale sau coase
vechi. Veneau ei de pe la Pentelei Duprii, sau de la Costan
Prindii.
- Dacă nu îngrădeai bine ogorul și livada, ei intrau în
ogor și făceau prăpăd, știau chiar să fărâme gardurile cu
dinții lor puternici.
- Zicea tata că, odată, s-a dus pe ogor să sperie noaptea
mistreții, și vede, pe întuneric, un mistreț uriaș în ogor, care
strica sârguincios cuiburile de cartofi. Mistrețul, în loc să fugă, începuse să-l amenințe pe tata. Mistrețul rohcăi puternic,
furios, iar tata se temuse și se-ntoarse în casă păgubaș.
- A fugit de mistreț! Da, mistretul poate fi foarte rău,
mai ales dacă e o scroafă cu pui. Te atacă și dacă e rănită,
sau dacă un pui de-al ei e atacat.
- S-a supărat dihania că tata l-a deranjat de la munca
lui la scormonit cartofi.
- Scroafa chiar sare la om…
- N-aș zice. De câte ori am văzut în pădure scroafa cu
purcei, niciodată nu ne-a atacat.
- Dar dacă un purcel ar fi guițat, să vezi cum ar fi sărit
la voi!
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Dumitru Dariciuc (Strilicin)
- Țin minte, lucram cu unul bătrân, Dumitru Strilicen,
la tăiat copaci la Paltinel, și erau țânțari care ne mușcau, iar
eu și moșul ne acopeream, să nu ne muște țânțarii. Simțeam
cum venea câte unul și făcea “biiiip”, iar noi ziceau “auzi
săracii biiip – biiip! “ Ne mai mușcau, noi ne frecam, trecea.
Și era un brad tare mare, care s-a rupt în două, s-a făcut
“ștub”, sus pe deal, la Paltinel, la Strunișii, cum se numea
locul, de la Mnesciuc, pe partea cealaltă a pârâului. Noi am
curmam cu ferăstrăul acel brad cam o jumate de zi, iar
Dumitru Strilicen zicea: “Iehh, când o să cadă și o să ragă
bradul ăsta, un an întreg aici n-o să se mai apropie o sălbăticiune!” Și chiar așa a fost, când a căzut, făcuse un urlet
îngrozitor, iar când l-am măsurat, avea diametru de un metru
și jumătate! Măsurat cu cliupa.
- Și nu v-a fost frică când a căzut bradul, că o să cadă
peste voi?
- Nu, căci bătrânul Strilici știa bine cum să facă măsura
și tăia exact din trunchiul copacului ca să-i dea înclinare de
cădere. Punct ochit, punct lovit…
- Da, însă uneori tu socotești că bradul va cădea încolo,
iar el se răsucește și cade altfel…
- Depinde cum e făcută tapa. Poate, decât dacă copacul
are cumpănă, când începe să se învârtă, atunci poate cădea
peste muncitori. Dar atunci erau puține accidente în pădure,
oamenii calculau bine cum va cădea copacul. Acum sunt
foarte multe accidente, oamenii nu mai sunt atenți, taie în
grabă, cară copaci cu crengi cu tot. Mai demult copacul era
secționat frumos, cojit, marinat.
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Glumă cu Pentelei Duprii
- Pentelei era priceput la comicării, cât timp ați lucrat
cu el?
- Tăiam odată cu Pentelei Duprii, la Lunguleț, la parchetul 8, acolo după Roșișnei, cam pe unde era jgheabul lui
Sauciuc, cum se zicea. Tăiam noi în parchet copaci, iar pe la
prânz ne-am culcat. Eu mai la vale, iar moșul Pentelei mai la
deal. Cum dormeam eu lângă o cioată, mă trezesc și aud
“șip-șip-șip… șip-șip-șip”. Măi, ce să fie că șopotește așa? Îl
strig pe Pentelei: “unchiule, vii mata aici să vedem ce-i aici,
că șopotește ceva”. “Ce e?” se trezește Pentelei. E ceva aici
care șopotește. Moșul a început să scurme pământul acolo, și
deodată: “bâlc!” apa! Iată ce era! Iar noi umblam după apă
cine știe pe unde, la vale, la pârâul Lunguleț. Era vreme de
secetă.
Urși, lupi
- Ia ziceți, de urs nu vă temeați?
- Atunci nu se auzea nimic despre urși.
- Dar lupi?
- Lupi erau, dar nu prea mulți, au fost împușcați cei
mai mulți, atunci când se dădeau premii de 100 lei pentru
fiecare blană de lup adusă la primărie.
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Nicăieri nu-i ca acasă, la Moldovița
(De vorbă cu Artimon Polec)
Primarii din comună
- Dar în comuna Moldovița, ce gospodari mai vechi
cunoașteți?
- Comuna Moldovița era condusă cândva de primarul
Bursuc Vasile, zis și Cacailiuc, cam înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, iar în timpul războiului, a fost primar
Bilțan, care avea casă în Bolohan, știi unde, unde acum stau
nepoții lui…
- Niște case mari s-au facut acolo când se coboară din
Bolohan spre cimitirul din Demacușa…
- Nu! Acolo, pe dâmburi, sunt casele celor din familia
Prindii, Prindii Ștefan, cu cei doi băieți ai lui, Ioan și Gheorghe. Iar de la Prindii Ștefan, mai încolo, spre Rașca, pe lunci,
locuia Marcinschi. Pe pârâul Rașca stă Ivan Prindii. În centrul comunei sunt gosodari cunoscuți Petru Balabașciuc, mai
încoace de Casa de naștere, și Balabașciuc Gheorghe - vizavi
de biserică. Secretarul primăriei era Mihăescu…
- Aha, un domn șchiop de-un picior…
- Da, era Mihăescu, mulți ani a fost el secretar în comuna Moldovița.
- Mai era unul care strângea biruri…
- Da, era unul Ungurenaș. Aveau un om de serviciu, pe
Semeniuc Simion (Semen), bunicul meu, el era om de serviciu. Dacă era nevoie de trimis undeva, sau de anunțat pe cineva, îl trimeteau pe bunicul. Polec Rozalia, mama mea, era
fiica lui Semeniuc Simion. Tatăl lui Semeniuc Simion era
Feder (Toader), care stătea în Putna-Sacrieș. Semeniuc Se39
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men avea mulți fii, unul era Tănase, altul era Iurii din Cozarca, cum îi zicea, a mai fost și Paulo, fratele bunicului
meu. Gheorghe Chiriac, era cumnatul cu bunicul Semen Semeniuc, ținea pe sora bunicului, care a murit, iar el a rămas
tot pe moștenirea aceea lângă bunicul.
Preoții din comună
Despre cultele religioase – primul preot pe care-l știu,
era Prelici, apoi Sulugiuc, apoi Spânu, apoi Pușcasu, iar
acum Goraș Aurel cu fiul lui și încă un preot, nepotul lui
Ivan Duprii din Putna. Acum sunt trei preoți la Moldovița…
- Ivan Duprii e cel care a fost manipulant.
- Da, acela.
- Cică avea deja mulți bani când a venit Revoluția.
Ședere la Timișoara
- Nu prea știu, chiar la Revoluție eu m-am mutat la
Timișoara, am lăsat totul aici unui băiat de-al meu și-am
cumpărat la Timițoara gospodărie. Am stat acolo 5 ani, șiașa de mult mi s-a urât acolo, tot mereu veneau oameni străini…
- Aveați ceva avere acolo?
- Aveam 4 hectare de pământ neted, ca pe masă, aveam acolo vie, încât trebuia să mă aplec pe sub ramuri, iar
ciorchinii erau așa de mari…
- Și vi s-a urât acolo…
- N-am mai vrut!… Când mai veneam la Moldovița, la
copii, aruncam ruscacul și mă duceam la Rija unde aveam
gospodărie, apoi la târlă, apoi la stână. La Timișoara aveam
vite, aveam 60 de oi, vaci, găini fără număr. Tot ce trebuia
aveam acolo. Am vândut totul, au cumpărat unii de la Humor…
- Dar aici ce-ați cumpărat cu banii de la Timișoara?
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- Aici am cumpărat mai multe animale, mobilă mai bună prin casă și multe lucruri frumoase.
- Casa asta din centrul comunei era deja?
- Da, era, eu de aici am plecat. Am plecat la Timisoara
cu 5 vagoane. Era înainte de Revoluție, iar aici era criză de
fân. Mai mergeam în Ardeal și luam strujeni de acolo și mi
s-a părut ce bine trăiesc oamenii de acolo. Mi-a venit în minte să las casa unui băiat, iar eu să mă mut la Timișoara. Mam dus să caut pe acolo și-am găsit o gospodărie de cumpărat de la unul. Ce gospodărie!
- Dar nu era pe sufletul dvs…
- Nu era. Deși noi ne-am obișnuit acolo. Aceia de acolo se ascundeau de călduri mari, iar eu prășeam cu femeia
încontinuu. Cu atâtea plantații de porumb, nu mi se dezlipea
sapa din mâini, era de muncă, nu glumă.
- Dar de ce nu năimeați oameni?
- Mai năimeam, dar nu puteai năimi mereu, mai mult
lucram singuri. Odată am adunat porumb vreo 15 mii kilograme…
- Dacă aduceați aici…
- Am adus de acolo 3 mii de kilograme, am scris pe
geam acasă: “porumb de vânzare, 9 lei/kg”. Dar lumea zicea
ce să cumpere cu 9 lei, mă duc la Humor și cumpăr cu 11 lei.
Grăunțele mele erau o splendoare.
- Erau case frumoase la Timișoara?
- Erau tare frumoase. La Nichișoara unde eram, de la
Timișoara până la noi, era ca de la noi la Câmpulung. De la
Moldovița plecam spre Buziaș, iar de la Buziaș direct la
Timișoara sau la Lugoj.
- Vindeați ceva prin Timișoara?
- Erau centre de achiziție a grăunțelor de porumb. Aveam acolo niște porci, care deabia se sculau de grași.
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- Undeva nu departe era Viorel al lui Hojda Procop,
vărul meu.
- Da, era undeva pe aproape, pe lângă un combinat de
găini. Nu prea cunosc, dar erau mulți oameni de la noi, era
Vasile Tanul din Demacușa, verișoara voastră, Domnica Cocerhan. Când am plecat din Moldovița, am luat peste 60 de
oi. Cum am ajuns acolo, am ieșit cu oile pe câmp, și chiar
atunci, la Timișoara, a început Revoluția. Am mai stat 5 ani
după Revoluție, apoi am venit încoace. În timpul Revoluției,
am auzit că era așa o gălăgie la Timișoara… teroriștii…
tunuri… mitraliere… clopote. Eu ziceam în ziua aceea, ceam nimerit eu aici, nu era mai bine la Moldovița? Mi-au dat
lacrimile. Am intrat în casă, unde deja era plin de-ai noștri,
din Bucovina, adunați să asculte la aparat ce se întâmplă cu
Revoluția. Unii plângeau, ziceau fel de fel de povești.

La nunta lui Mihai, fiul lui Artimon Polec, cu Victoria
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- Eu știu cum era, și noi urmăream Revoluția.
- Nepoții mei erau la mine atunci, Costică și Nicu. Ei
erau la Timișoara, când s-a pornit Revoluția au fugit de acolo
și-au venit la mine. Au auzit că tocmai venisem lângă Timișoara, la 30 km.
- Interesantă poveste!
- După o vreme, zic la nevastă, aici nu-i de noi. Era
acolo un cimitir, în care localnicii luau câte doi trei oameni și
făceau câte un mormânt. Săpau groapa, cam pe jumate de
metru adâncime, căci dacă săpau un metru, ieșea apă din pământ. Zic eu, noi când murim o să ne murăm aici? Așa că ni
s-a făcut urât și-am plecat înapoi în Bucovina de acolo.
- Așa se vede, că chiar dacă ai mult și de toate, nu-ți
tihnește…
- Așa că am împachetat tot și, cu vagonul, am venit
înapoi la Moldovița.
De ce ziceau oamenii că sunteți evreu?
- V-aș întreba ceva, dar să nu vă supărați. Ziceau oamenii din sat, că tatăl dvs. este “jăt”, adică evreu. E adevărat
că era evreu?
- Nu, tata nu era evreu. Să-ți explic: tata era fiul lui
Andrii Polec, iar fratele lui, Toader Polec, numit Feder, avea
fiu pe Ilia Polec. Ei erau veri drepți. Mama mea era din Putna, fata lui Semeniuc Semen. Unde locuiau ei în Putna, erau
multe case cu evrei și nemți. Mama, trăind în copilărie printre copii de evrei și nemți, a învățat să vorbească și evreiește
și nemțește și rusește și românește. Când s-a măritat la Demacușa, în Darieni, mamei îi tot plăcea să vorbească cu vecinii și nemțeste și evreiește, de unde i-a rămas porecla
“jâdiuca”, adica “evreică”. Așa am ajuns noi “evrei”.
- Să vă întreb, povestea asta e de scris în carte?
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- Se poate scrie, da, noi râdem de asta, se distrează lumea. Mama știa patru limbi: rusește, românește, evreiește și
nemțește.
Centrul comunei era dominat de evrei și nemți, ei erau
comercianți.
- Fabrica era nemțească?
- Nu, fabrica asta mare era evreiască. Făbricuțele mai
vechi erau nemțești. Era o făbricuță în Demacușa unde e
acum Căminul cultural. Acolo se tăiau scânduri, iar unul
Pauluța Bodnar transporta scândura cu căruța la gară, la vagoane. Acum este o făbricuță în Demacușa, a lui Tilic, mai
sus de Pentelei Prindii.
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Muncă, nunți, obiceiuri din comună
(De vorbă cu vecinul nostru Artimon Polec)
Cărăuși cu căruțe
- Spuneți-mi, Pani Polec, cum se cărau lemnele din pădure mai demult…
- Mai demult, încă nu erau remorci, care sunt azi, nici
TAF-uri, nici camioane, totul se făcea cu cai, cu boi și cu
brațele oamenilor. Erau vremuri când tot Feredeul, Hurghișca, au fost toate tăiate “ras”...
- Asta pe timpul comuniștilor.
- Da, când erau comuniștii…
- Dar mai înainte?
- Mai înainte lemnul din pădure era cumpărat de evrei.
Tot cu căruțe se căra, vara cu teleaghe… Erau unii oameni
gospodari: Matisevici, Bilțan și mai mulți care cărau butuci
cu căruțe. Iar când s-a început să se taie pădurea în masă, s-a
făcut în Demacușa coloană de animale.
- Unde era coloana asta?
- Coloana era la Demacușa, un pic mai la vale de
Căminul Cultural, unde acum este un teren viran… mai sus
de Tudosie. Unde e casa lui Tudosie, acolo erau stivuite
cândva scândurile de la făbricuța din Demacușa. Deci lemnul
se căra cu teleaga la vale, unii făceau două trei curse pe zi,
cărând lemnul și scânduri la gara din Moldovița…
- Și eu țin minte, când eram copil, vedeam tot drumul
de la Demacușa plin de căruțe cu butuci trecând la vale, iar
la deal treceau goale.
- Iar iarna se cărau butucii cu șleifuri, care erau ca niște sănii scurte în față, și sănii mai mici în spate, pe care se
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încărcau câțiva butuci, cam patru metri cubi. Pe o remorcă se
încărcau cam 8–10 metri cubi, nu mai mult. Iarna, brezenii
trăgeau butucii cu boi din pădurile adânci, cam pe acolo
unde avea canton Nicolaica. Ei puneau butuci pe “sanciu”,
iar coada butucilor se târa pe drum, sau pe plai. În remorcă
totul se încărca manual. Erau unii încărcători vestiți: Filip
Duprii, Costan Duprii, Ilia Moralciuc, Feder Moralciuc.
Aceștia erau buni meseriași la încărcatul remorcilor.
- Cei din Breaza nu erau buni la încărcat?
- Brezenii nu, ei nu se ocupau cu asta, ei doar fasonau
butucii și-i cărau cu boii până la Nicolaica.
Jlip-uri
- Dar știu că unii muncitori în parchete se ocupau de
împins butucii la vale… cum îi zice… corhănit?
- Jlip! Erau unii, cum era Filip Duprii care, începând
cu septembrie, construiau jlipuri, dădeau drumul la butuci de
sus de pe munte, la vale, care prindeau viteză. Mai și săreau
butucii câte 10 metri sus de jlip, ca un glonț, iar când ajungea
jos la o “măgla”; acolo era un om care urmărea cum ajungeau butucii la vale, iar în caz că se încurca ceva, striga:
“Habou!!”, ca să se știe sus că s-a încurcat un butuc, să nu
mai trimită altul. Vara, știu că erau jliburi din scânduri, pentru metri șteri de lemne de fag. Erau pregătite bucăți de lemn
de un metru, erau unse cu păcură, se aduceau la jlip și li se
dădea drumul la vale. Un jlip avea și 500 de metri de sus
până jos, la “măgla”. Din astea “măgle” erau la Speția, la
Paltinel, unde era și o sondă…
- Da, știu de sonda acea, încă din copilărie…
- Era acolo, la locul care-i zicea “Moscolovo”, o poieniță în care erau șase fântâni de păcură, și era chiar era acolo
o instalație de scos țiței din pământ. Luau acel țiței, îl duceau
undeva, dar nu știu cum, că n-am văzut asta.
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Rudiment de cale ferată
- Cândva era chiar o linie ferată de la Paltinel până la
făbricuța din Demacușa. Se încărcau 4 mc pe niște vagoneți,
care mergeau singure la vale, nici nu aveau frâne, erau frânate cu pari. Și acum se mai pot vedea urme de cale ferată
îngustă, la Moralciuc Liviu, pe livadă, și în grădina lui Florin
Cocerhan, în luncă, băiatul lui Vasile Cocerhan (care a murit), fiul lui Mihai Cocerhan.
- Știu că Vasile Cocerhan, vărul meu, care avea burtă
mare, era însurat cu o fată Ștefania Chiraș, avea o casă și copii, pe Rija, în luncă…
- Da, bietul de el, a murit. La Mihai Cocerhan erau trei
copii: Casian, Vasile și Geta. Iar cu a doua soție, Dora din
Rașca, Mihai Cocerhan a avul mai mulți copii: Florea măritată cu Holovati, care s-a dus la Suceava, apoi undeva lângă
Botoșani, Domnica, măritată undeva în Timișoara, Tincuța,
măritată cu unul Petru din Milișeuți. Și mai era o fată, cea
mai mică, Viorica, care s-a măritat cu unul Mugurel, dar n-a
stat cu el.
- Deci să revenim la linia ferată din gospodăria lui Florin Cocerhan din Rija. Era acolo o căsuță a lui Chiraș, și erau
mai mulți în acea familie a lui Chiraș. Ce gospodării erau la
Rija?
- Una era a mea, Monic Polec. Am stat acolo în luncă
de mic copil, bunicul meu acolo stătea mai mult, și eu am
stat cu bunicul acolo de la 4 ani.
Case din Rija
- Și cine mai locuia la Rija?
- Mai la vale erau doar Dariciuc Vlasie, iar mai la deal,
stă și acum Ștefania, văduva lui Vasile Cocerhan. Apoi mai
este Chiraș Dumitru.
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- Era unul Chiraș de la Rija, coleg cu mine la școală,
fără un ochi…
- Da, era Aurel Chiraș. Mai era unul Gheorghe, apoi
Ivan, apoi Aurelia care a murit și o ținea unul Nicu Ungurean. Mai este și o soră de-a lor, Vasilena…
- Înseamnă că s-au făcut case multe acolo…
- Nu, sunt doar două căsuțe. Mai sus era o căsuță unde
locuia un pădurar demult, o casă făcută, apoi demolată și
cărată la Mișco Balabașciuc. Era atunci când nemții au plecat, Hitler i-a chemat în Germania. Iar casa a rămas și după
câțiva ani a venit în România un fiu al pădurarului Ghiniuc, a
vândut locul acela unde acum are Bodnărescu…
- Era și-o colectare de zmeură acolo, lângă Bodnărescu.
- Era? Am uitat. Acolo știu că aveau stupi de albine
mai mulți: Tănase Moroșan, Pauliuc Valerian, Aurel Moșneagu - ginerele lui Moroșan Tănase. Într-un an, ăștia au fost
și la mine la Rija, au adus peste 100 de stupi. Nu puteam ieși
din casă de atâtea albine. Oamenii mi-au plătit frumos că am
primit stupii. Ei luau recolte frumoase de miere acolo, chiar
și două, trei recolte de miere pe an.
Parchete de pădure tăiate
- Erau tăiate pe atunci parchete foarte mari. Se tăia mai
mult pentru ruși, întregul material se trimitea direct în Rusia.
Se tăiau scânduri în Fabrica de cherestea din Moldovița. Se
încărca totul în vagoane și se trimitea în Rusia.
- De la parchetul 105 de lângă Bodnărescu, până la
Paltin Boichiv, era ca un singur parchet tăiat…
- Da, de-o parte și alta a pârâului. Și parcela 102 tot era
parchet tăiat.
- Eu știu că în Zaten, erau Parchetele 10, 9, 8.
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- Da, și parchetele 104 105, 103 - hotar cu Argel, după
Dalna.
- 104 era sub zămarca lui Hariuc (Fercalec), iar 102 era
pe partea cealaltă a pârâului Paltinel, de la Strunișii un pic
mai sus. Iar după poiana Dalna, spre Rașca, era parchetul 11.
Chiar acolo am tăiat eu pădurea. Și tatăl nostru tăia lemne
acolo, unde era manipulant Filip Comorițan, care stă acolo
unde stă Nastiuc.
- Știu că era unul Feduca, din Valea Boului, manipulant la Hasiuc.
Alți primari
- Hasiuc a fost manipulant, dar el a fost și primar în
comună. Au fost foarte mulți primari la noi la Moldovița, după ce au venit comuniștii: Hasiuc, apoi Chiraș Vasile, colegul meu de școală, apoi era Crăiuț, apoi mai era unul Badale
din Vama. În ultimul timp au fost și mai mulți primari, după
Revoluție: Chiforec, Grămada. Acum primar este Traian Iliesi, de aproape 8 ani.
- Se zice că are multe realizări.
- Nu prea are multe realizări. Comuna Moldovița tare a
sărăcit. Mai demult, țin minte, comuna Moldovița avea 4000
de oi și 2000 de vaci. Oi nu știu dacă sunt acum 300 în toată
comună.
- Dar nu Iliesi e de vină pentru asta.
- Nu el, prețurile au scăzut, oamenii s-au descurajat și
nu mai țin animale. Rar mai ține cineva câte o vacă. Mai
demult, fiecare babă ținea una, două vaci, oamenii creșteau și
buhai, îi dădeau la contract. Mai demult, deși luau cote de la
animale, 1 kg de brânză la stână, eu căram cote chiar la Vama: cartofi, fân, miei. Trebuia să fac contract pentru viței,
dacă bouțul avea peste 300 kg îl luau la contract, iar dacă nu,
nu luau, trebuia să mai îngrași animalul.
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Cum se făceau nunțile
Aici în comuna Moritz, evreul lua vite, el era colector
de animale. Iar măcelarul cel mai vestit era Huber, alt evreu;
apoi a venit Traian Nacu, care chiar și acum, în toată comuna, cu fii lui, e cel mai vestit măcelar. Băieții lui Nacu sunt
Dumitru și Nicu, pricepuți oameni. Tatăl lui Traian Nacu a
tăiat porci pentru nunta noastră: doi porci și doi bouți. Acolo
am făcut nunta, la Loba, la socrul meu, în Rașca. Acolo au
stabilit nunta bătrânii noștri, tatăl meu și socru, era mai la
drum. Atunci am primit la nuntă cam 40.000 de lei, care azi
ar fi cam 10.000 euro. Toate pregătirile de nuntă erau în
casă, nu la cămine culturale sau la restaurant. Dacă nu încăpeau oamenii la masă, erau puse încă un rând de mese.

Mama Polec Letiția, nora Aglaia și fetițele Loredana,
Ionela și Ancuța
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Era frumos cum era mai de mult, deoarece părinții
mergeau la pețit împreună cu copiii, băieți, fete, și vorbeau,
dansau, cinsteau, până în miezul nopții și apoi părinții își luau acasă copiii. Nu ca acum, cu discotecile astea, care înseamnă o mare destrăbălare, copiii merg singuri acolo și e o
zarvă de nedescris. Mai demult nu era așa…

Monic Polec și Dumitru Mnesciuc de pe Runc
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- Alte vremuri…
- Cum era atunci: se întreba dacă tatăl vrea să dea fata
pentru băiat sau nu. Trimitea un om după răspuns, dacă zicea
da, atunci făceau pețirea. Se întâlneau părinții, își ziceau uite, băiatul meu vrea să ia fata dvs., sunteți de acord cu ei?
- Spuneți-mi, părinții obligau copiii să se căsătorească
cum vroiau ei, sau copiii aveau de ales?
- Nu, mai întâi dacă erau copiii de acord să se căsătorească, atunci părinții aprobau. Altfel nu, vorba aceea: “de
măritat și de însurat nu e bine de-ndemnat”. Eu m-am însurat
de tânăr, femeia de asemenea nici 16 ani nu avea când ne-am
căsătorit.
- Dar fetele erau mai vrednice atunci…
- Faină fată era soția mea, Letiția, unică la părinți, foarte gospodină. Eu eram cel mai mare dintre copii la tata. Noi
lucram în Rașca la manipulantul care a devenit chiar socrul
meu, așa ne-am cunoscut, așa l-am cunoscut eu pe socru. Din
discuții, am ajuns la căsătorie. După ce s-a discutat, tata imediat a zis: “du-te și ia rachiu la Gâza, în Demacușa, la coperativă”…
- Da, îl știu pa Gâza. După el a venit Saghin ca gestionar la cooperativă…
Căminul cultural, familiile Bușutar, Ilia Polec
- Atunci încă nu era Căminul cultural, eu am cărat
lemn de construcție pentru cămin: 60 metri cubi, din Zaten.
S-a tăiat de la tatăl meu, până la școală am cărat lemnul cu
boi, iar de la școală s-a cărat cu remorca, deși era aproape.
Petre Bușutar a construit Caminul Cultural, cu băiatul lui,
Neculai. Bușutar Nicolai ține o verișoară de-a doua a mea,
fata lui Ilie Polec, Felicia.
- Ilie Polec avea mai mulți copii, pe unii îi cunosc bine,
erau cam de-o seamă cu mine, umblam la școală împreună.
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- Da, Ilia Polec avea mai multe fete și un singur băiat,
Ilie, îi ziceam Lițio, care acum locuiește la Rașca, are fabrică
de cherestea acolo. Fata cea mai mare a lui Ilie Polec era
Eleonora, apoi era Geta, pe care o ține Ștefan Prindii, apoi
Ilaria pe care o ținea Ivan Duprii în Putna, apoi fata pe care o
ținea Izdrob în Valea Boului (Paltin); mai e și Reghina, pe
care o ține Darie Viorel, care stă lângă Balabașciuc Mișco.
Mai era o fată măritată la Arbore. Ilie Polec a mai avut doi
băieți gemeni, care au murit la 3 sau 4 ani, amândoi s-au
îmbolnăvit de pojar.
Negoțul de vite
- Spuneți-mi, până la al Doilea Război Mondial, cum
vindeau oamenii vitele?

Prosoape artizanale pe coarne de cerb
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- Erau evreii, mari ghișeftari, cumpărau, umblau pe la
case după vite sau aveau oamenii nevoie și duceau vitele la
unul ca Haber, evreul care avea clădirea cea mai mare din
Moldovița, față în față cu Primăria. Sau mai duceau vitele la
Dodic, sau la Idalo (care trăia la intrarea în Putna, care avea
un băiat handicapat, din cale afară de gras). Ăștia erau cei
care luau vite. Mai luau și nemții, care cumpărau și nu știm
ce făceau cu carnea. Moritz, evreul, era măcelarul cel mai
renumit în comună.
- Poate duceau carne la orașe, sau la unități militare,
sau trimiteau în altă țară.
- Cine știe. Țin minte că odată bunicul meu avea un
buhai strașnic de mare - poate și din cauza că eu eram mic și
vitele erau mari. Iaca, vede bunicul că vin doi inși și zice:
“Uite că vin doi izrailieni să cumpere vite”. Venea Idalo și
cu încă unul, Moisa. Intră ei în grajd și zic: “Ai Andriiu
buhai de vânzare?” “Am”, zice bunicul. S-au uitat la buhai,
se minunau cât de mare e și-au început să-i dea bunicului
unul atâta, celălalt atâta, și începură să se certe până la bătaie, în grajdul nostru. Iar bunicul i-a prins pe amândoi de
guler și le-a zis: “Voi aici ați venit să vă bateți, în grajd la
mine! Afară!” Și i-a scos afară, iar unul din ei zice: “Ia banii
pentru buhai” Bunicul a luat banii, a numărat bine, a scos buhaiul afară, care era strașnic de mare, cred că avea vreo 800
de kile. Era roșu, uriaș. Evreii, mai unul, mai altul, au luat
buhaiul, au trecut de-un dâmb, apoi pe uliță, și-au plecat la
vale.
- O fi mers cu bine cu buhaiul prin sat?
…Mai era și-un câine…
- Era o evreică, numită Ghilde, stătea cam pe lângă
dispensarul din Moldovița, măritată cu unul Meghilea. Avea
copii, erau tare frumoși copiii evreilor. Avea și-o mamă, dar
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care era bătrână, nu mai auzea, și tot striga “Ghidle!”, fata nu
răspundea, iar bătrâna zicea: “A, trebuie să fie un câine care
latră!”
- Apropo de câine. Să vă spun o întâmplare chiar de
acum două zile. Mergeam prin comună, seara, iar lângă o
casă din centru erau două cățelușe, una dintre ele foarte frumoasă, din alea mici, de rasă, galbenă cu alb dedesupt. Începuse să mă latre tare, fugind pe lângă mine, iar eu o îngânam, mă strâmbam la ea. Și am mai făcut câțiva pași, cățelușa a venit de la spate, m-a tras de blugi, și cu-un colț m-a și
mușcat! Vroiam să-i dau bătaie, dar când am văzut ce drăgălașă e, am lăsat-o în pace.
- Uite, potaia! Cred că este cea de dincolo de casa
parohială.
- Da, de acolo este.

Poză de familie a lui Artimon Polec
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- Trebuia să pui ceva gaz sau benzină acolo unde a
mușcat.
- Da, așa am făcut.
- Asta nu-i nimic, să-ți povestesc ceva și mai și cu-un
câine. Eram la stână cu oile și m-am dus în sat la Ilia Maleș
să cumpăr un purcel. Zic lui Maleș: “vinde-mi un purcel!”
“Da!” zice el. M-am dus și-am ales un purcel, care a început
să țipe, iar scroafa a sărit la mine, iar eu așa m-am speriat,
scroafa era mare, a făcut “rohhhh!!!” la mine, iar eu repede
purcelul țipând în sac, ies afară, iar cățelul care era pe acolo
s-a rupt din lanț, și harșt! m-a mușcat de mână.
- A sărit în ajutorul purcelușului…
- Așa cred, dar eu vreo trei săptămâni nu puteam să
mulg oile la stână. Cum puneam mâna pe oaie, cum mă durea tare mâna. Așa am pățit eu cu câinele. Sunt și câini periculoși, care mușcă pe furiș, nici nu știi când te-a mușcat!
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Mai multe despre comuna Moldovița
(De vorbă cu Artimon Polec, vecinul meu din Darieni)
- Deși, numele meu este Artimon Polec, oamenii din
sat îmi zic Monic Polec, asta datorită dezmierdărilor părinților.
Funicularele
- Spuneți-mi, funicularele când s-au făcut?
- S-a ajuns că nu mai era cu ce să cari butucii din pădure. Atunci s-au făcut funicularele. Câteva șprăngi lungi, de
care legau sarcina pe niște rotițe, cam 2 metri cubi, mai mult
nu mergea. Venea sarcina cu butuci pe o șprangă, și acolo, la
destinație, era ceva ca un morcov, iar sarcina se răsucea și
cădea la pământ. După ce cădea sarcina, erau doi oameni
care desfăceau sarcina și apoi, prin telefon cu fir, anunțau pe
cei de la celălalt capăt să trimită următoarea sarcină. Nu
dădeau drumul la mai multe sarcini deodată, era mare atenție
cu asta.
- Odată am văzut cum au căzut butucii de pe funicular.
Era în parchetul 71, la Cerlena Hlena, venea sarcina cu butuci de la deal și mă uit, a început să vină cam repede. Mă
uitam să văd cât o să meargă cu așa o viteză. Dar a sărit o
rotiță de pe șprangă în sus, partea de jos a sarcinii cu butuci a
rămas atârnată doar de o rotiță, care și ea a sărit în sus, încât
butucii s-au prăvălit prin parchet. Noi așa ne-am speriat,
încât am întins-o de acolo! Chiar și altădată aveam frică să
ne apropiem de funicular, ocoleam mult instalația aceea.
- Vezi, totuși, oamenii tare se păzeau în pădure, unul
păzea pe celălalt. Atunci se anunțau prin strigăte când cădea
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un copac, sau când dădeau la vale un butuc. Nu ca acum,
când se taie cu Hushvarna. Atunci tăiau cu ferăstrăul cioată
joasă, tăiau tapa, nu oricum, să cadă copacul mai mult cu
vărful la deal, să nu se rupă trunchiul copacului. Apoi curățau de crengi...
Lucram împreună cu tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, și cu fratele meu, Livic, și cu Andrei Polec. Lucram
la Loba, împreună și cu Pentelei Duprii, la Paltinel, la locul
numit “za Hrișcu”. Este acolo o poiană după Mnesciuc,
“Hrișca”, poiană chiar lipită de Micodenova a lui Mnesciuc.
Acolo era parchetul 104, unde se făceau jliburi pentru dat
drumul la butuci la vale. Pe jlib mergea butucul la vale până
la “mâgla”, unde era aruncat pe movilă. Jlibul era construit
în așa fel, ca atunci când ajungea butucul acolo, să fie
răsturnat și așezat în ordine alături de ceilalți. Butucul era
șpranțuit la ambele capete. Dacă măcar un pic butucul nu era
șpranțuit, marerialul era refuzat. La fel, era refuzat dacă era
un pic prea scurt, sau avea ceva putred. Acum se iau butucii
oricum, pot să aibă și porțiuni atinse de putregai, nimic nu
rămâne în pădure, totul merge în fabrică, unde se macină și
se fac plăci conglomerate.
Construcții din comună
- Mai povestiți!
- În comuna Moldovița s-a construit puțin. Toate clădirile din Centru sunt făcute cândva de către evrei și nemți. Iar
la Sesia erau niște bărăci făcute pentru muncitori. Acum,
printre acele barăci, au mai făcut construcții noi. Sesia era
cândva a Fondului Bisericesc. Țin minte, pe vremea lui Prelici, preotul, în spatele casei lui Petru Balabașciuc era teren
al bisericii, până unde este azi canalul Ascunsul. Mai erau
case ale lui Matesevici și Bilțan, iar și mai departe, până la
Ștefan Comorițan, avea casă unul Iuțman. Un pic mai încoace de unchiul vostru sanitet, Dumitru Darie, biserica stăpâ58
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nea acele terenuri. Era ca o livadă foarte mare, unde acum sau pus o grămadă de case.
- Vedeți, au fugit oamenii de pe culmile munților, și șiau făcut case la vale, lângă drum…
- Băștinașii huțuli trăiau mai mult pe înălțimi, iar toți
așa zișii venetici au venit în vale, la Moldovița, pe lângă
fabrică. La fabrica asta lucrau peste 1000 de oameni. Se tăiau
600 mc de cherestea pe zi, în două schimburi, ziua și noaptea. Era frumos, vesel, să vezi cum cărau “Mocănițele”
vagoane la deal și la vale. Veneau și 500 mc deodată la fabrică. Erau două locomotive, una spre Sacrieș, iar alta spre
Argel, spre Dubul, Rașcovei, Rădvan, Turculeț - hotar cu
Demacușa.
Pârăurile din comună
- Turculeț parcă era un pârâu în Demacușa, încă
înainte de a ajunge la cantonul lui Nicolaica …
- Nu, pârâul ăla se cheama Turculova, iar ăsta spre Argel se chema Turculeț, care ajunge la km 14 în Argel.
- Cum se cheamă pârâul după cantonul lui Nicolaica?
- Turculova, chiar după canton. Turculova, nu Turculeț. Mai sus de sondă, în Demacușa, era pârâul Ursulova,
spre dreapta. Mai demult i se zicea că e pârâul Curmăturii.
Iar mai sus de Turculova, acolo unde apare plaiul de urcuș
spre Corhana, se despart cele două pârâuri: Hurghișca și Oseredoc. Pe partea stângă, înainte de despărțire Oseredoc de
Hurghișca, este un pârâu “Houga”, care merge sub stâna
Cameneț. Iai mai la vale, este pârâul 71, numit și Comânel.
Apoi mai este pârâul Reusului, de la Comânel mai sus, care
ajunge sus sub poiana Șvarosul.
Unde se duce lemnul
- Sunt cam grăbit, trebuie să ajung în Ciumârna la
vărul meu Casian Cocerhan.
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- De ce te grăbești, mai stai, să-ți mai spun câte ceva.
Cândva comuna noastră era veselă, mergea trenul “Mocănița”, Acum lemnul e transportat cu mașini. Nici nu știu la ce
fabrici se cară lemnele, la Molid, sau la Vatra Dornei, sau la
Rădăuți. Sau chiar la Botoșani. Ginerele meu are o mașină
mare, încarcă câte 50 mc. El licitează, năimește oameni, taie
arborii. El e manipulant.
- Spuneți-mi, au dreptate ăștia care țipă de ce se taie
pădurea, că a dispărut pădurea?
- Pădure este foarte multă, dar se taie și unde dispare
lemnul nu știe nimeni. Mai demult, totul se căra la fabrică, se
făceau scânduri, era al statului. Dar acum se duc oamenii în
pădure, fură lemn de construcție, care apoi pleacă nu se știe
unde. Ei zic că fură oamenii, dar ei între ei aranjează și fură
lemne, multe de tot. Nu omul de rând fură pădurea, el dacă ia
câteva lemne pentru casă, căci el pentru asta lucrează. Mai ia
lemn din pădure pentru încălzire pe timp de iarnă. Asta nu se
simte. Aceea se simte, când se fură cu remorcile, câte 30-40
mc de lemn deodată, cu remorca. Și se duce lemnul și nimeni
nu știe unde.
- Cine beneficiază?
- Beneficiază ei. Uite, la Șerochei, era unul Bârzaru, a
dat pădurea la Hassan, cel care a fugit din România. Tot
lemnul unde s-a dus? Cine s-a folosit de el? Năstase, Iliescu,
ei au vândut fabrica din Moldovița lui Hassan. Cică Năstase
ar avea 200 de hectare de pădure în Brodina. De unde? Avea
mama și pădure la Brodina? Două sute de hectare, cum ar fi
un teren lung de doi kilometri și lat de un kilometru. Alt
exemplu: drumul care trebuia asfaltat la Demacușa trebuia să
fie până la cantonul lui Nicolau, unde se desparte Râul Mic
de Râul Mare. Dar ei s-au oprit cu asfaltatul încă înainte de
școală, lângă Hremaliuc, când a ajuns la putere PSD-ul. Cică
nu mai erau bani. Dar până atunci erau bani? Băsescu a făcut
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foarte frumos gara la noi, împreună cu Gheorghe Flutur. Ei
au făcut asfaltarea către Demacușa și către Argel la km 8.
Biserica din Moldovița
La noi, lângă biserica cea mare și frumoasă, s-a mai
făcut una în spate. Și-au mai facut azil de bătrâni. Nu trebuia
făcut acolo.
- Sunt ceva bătrâni acum, acolo?
- Nu e nimeni. Azilul ăsta trebuia făcut deoparte, pe o
pajiște undeva, iar biserica trebuia să fie singură. E casa
Domnului. Nu-mi place nici locul de colaci cum e acum. Mai
demult era obiceiul să vină oameni cu colaci, se adunau toți
în jurul bisericii, venea preotul și zicea: Hristos a înviat! Iar
acum totul se întâmplă în spatele bisericii. Era un obicei
foarte frumos la noi, obicei care a dispărut. Acum se fac zgomote cu sacalușuri, cu artificii. Și tatăl vostru umbla cu
coșarca de înviere …
- Mergea tata atunci și în colindă. Povestea el că s-au
dus acasă la un primar, mascați, cu bâte așa lungi, până în
tavan, și tropăiau la primar zicând: “Ce faci tu aici, puștiule,
de ce nu e ordine în comună!” iar cu bâte tot împungeau în
tavan.
- Tatăl tău era tare hâtru când era tânăr, iar când s-a
pocăit, s-a liniștit. Știu pe tatăl tău, am umblat cu el în
pădure, era un om glumeț.
- Să vă întreb, aveți cartea aceia despre Moldovița,
numită “Povestiri din Moldovița”?
- Nu, nu cred că am …
- Păcat. În cartea aceia, de exemplu, era povestită o
întâmplare comică, cum tatăl meu și cu Iacob Tcaciuc,
cumnatul lui, în anul de foamete 1947, se pregăteau să plece
în Banat, să cumpere grăunțe de porumb. Au pregătit vreo 30
de saci, și i-au pus într-unul singur, să fie mai ușor de dus.
Trebuiau să plece dis de dimineață la gară, să prindă trenul.
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Au plecat pe întuneric de acasă, spre gară. Coborând dealul
abrupt cam pe la păscătoarea lui Ilia Cuțul, ce le-a venit în
minte? De ce să ducă pe spinare sacul cu saci, mai bine să-i
dea drumul la vale, să meargă singur. Era întuneric beznă.
Au dat drumul la sac, care s-a dus durduind la vale. Ei în
urma sacului. La un moment dat, au pierdut urma sacului.
Au început să caute, să caute, bâjbâind pe întuneric. Vai, și
era târziu deja, o să plece trenul fără ei! Căutau cu spaimă,
unde e sacul cel cu saci. În sfârșit, l-au găsit undeva, sacul a
mers ce-a mers la vale, apoi cotise și se întoarse la deal și se
opri. Au luat repede sacul, și fuga – fuga la gară, să prindă
trenul.
- Da, comic era …
- S-au dus ei în Banat, și, povestea tata, cât de greu a
fost să muncească pe la gospodari de-acolo, să câștige
ciocălăi pentru grăunțe, să le care până la o gară, să încarce
în vagon. În sfârșit, au ajuns la Moldovița. După vreo trei
zile, au fost chemați la poliție, li s-a zis ca nu cumva să
vândă grăunțe la speculă.
- Da, interesantă poveste. Și tatăl meu, răposatul, a fost
atunci în Banat, a adus de acolo vreo 180 kg de grăunțe. A
adus acasă făina, mama a făcut repede mămăliga, ne-am
așezat fericiți la masă. Așa a fost atunci, în timpul foametei.
La stană, Andrii Duprii fierbea loboda cu jântiță, punea și
smântană, nu era ce mânca. Mai tăia o bucată de caș sau
urdă, și așa mâncau la stană.
- Nu erau cartofi?
- Da, erau carfofi, se făcea mămăligă de cartofi cu
făină de bob. Cred că și voi știți cum e mamaliga de cartofi,
că mai mult cu asta ați crescut.
*
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- Unchiule Polec, acum chiar trebuie să plec, e seară și
trebuie să ajung la Ciumârna, la vărul meu Casian Cocerhan,
căci altfel mă apucă noaptea pe drum.
- Mergi cu bine, Viorel!
- Vă las cu sănătate, și vă mulțumesc mult, nespus de
mult, pentru timpul acordat pentru dialog!
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Familii străvechi din satul Ciumârna
(De vorbă cu vărul meu Casian Cocerhan din Ciumârna)
Despre Casian, vărul meu, am mai scris într-o carte
precedentă. Ce am admirat la el, este hărnicia, bucuria cu care se ocupa de gospodăria lui. Are o gospodărie de invidiat,
pe un deal liniștit, izolat de lume, crescând multe vite, cal,
doi câini de pază. O livadă tânără și promițătoare. Să tot stai
și să trăiești în colțul acela de lume!
Acum, vara, în concediu, am ajuns iarăși la frumoasa
lui gospodărie, și l-am invitat să-mi povestească despre vremurile de demult ale satului.
Numele “Ciumârna”
- Casian, povestește-mi ceva despre satul în care ai trăit o viață, Ciumârna.
- Satul ăsta, Ciumârna, nu știu exact anul atestării lui,
de când e locuit, dar spun bătrânii de aici că denumirea de
“Ciumârna” provine de la faptul că aici ar fi fost aduși oameni din alte părți care erau bolnavi de ciumă.
- E de râs?
- Da, așa-i, nu râde!… Și unul de la Sucevița mi-a
spus, că pe bolnavi îi izola aici. Oamenii ăștia, care n-au murit, s-au înmulțit. Pe de altă parte, tot ce vezi aici, câmpurile,
dealurile, au fost toate pădure. Când au venit oamenii, aici
era prea puțin câmp. Nu erau poieni ca acum, iar după ce pe
vârfurile munților s-au făcut poieni, s-au făcut alte defrișări,
oamenii noi veniți defrișau părți mari de pădure …
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Familiile Meslec, Șestun, Moisa, Hojda
- Cam când s-au făcut defrișările astea?
- Măi, prea exact nu știu, dar cam de prin anii 1600 sau
1700, după ce s-au făcut mănăstirile de la Vatra Moldoviței,
Sucevița și Putna. Pe vremea lui Petru Rareș, de Ciumârna
încă nu se pomenea. Aceea a fost prin 1500. Aici au apărut
prima dată ca băștinași cei din familia Meslec, cea mai veche
din Ciumârna. Apoi familia Șestun, familia Moisa. Cam astea erau familiile cele mai vechi.
- Și de unde au venit?
- După cum povesteau bătrânii de aici, Meslicenii, Șestunenii, Moisenii, ca și familia Hojda ar fi venit din Maramureș. Mi-a povestit un bătrân, Mihai Hojda, că ei provin din
Maramureș. Moisenii tot din Maramureș provin. După cum
spuneau cei bătrâni, ei au venit aici căutând să se așeze undeva, căci acolo, în Maramureș, deja era aglomerație de populație, deveniseră săraci, cine știe…
- Să vezi ce-mi povestea Gabi Moroșan. Că după ce au
ocupat austriecii Bucovina, au dat un decret că timp de cincizeci de ani, toți cei care se așează în zona asta a Bucovinei să
fie scutiți de armată. Și atunci foarte multe familii din Maramureș și din Polonia, au venit aici.
- Da, căci politica austriecilor era ca zona această,
proaspăt ocupată să fie populată, să crească satele, populația
să crească, să ocupe bine teritoriul. De la ocuparea Bucovinei, până în 1830 locuitorii de aici erau scutiți de armată la
austrieci.
Familiile Moroșan, Bușutar, Medviciuc
- Tot Gabi Moroșan îmi spunea, că la prima descălecare sub austrieci, au fost aduse 71 de familii în Moldovița,
din Maramureș. Atunci au venit și Moroșanii în Moldovița.
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- Da, tu nu vezi că și familia Bușutarilor este veche pe
munți? Ei au ocupat câmpuri și păduri cât au putut să ocupe,
să supravegheze, să întrețină. La poienile care erau, au făcut
altele noi. Lor le plăcea pe munți, ei se ocupau cu creșterea
animalelor, le trebuiau mereu spații noi, căci ei făceau copii
mulți. Tu nu vezi, munții ăștia, Țonti de deasupra noastră,
când te duci la registrele austriece vechi, aici e tot neamul
Bușutarenilor, ei au ocupat totul pe dealurile astea. Moisenii
au ocupat în altă parte, în Ciumârna, în josul satului. Dealul
Fusa din Ciumârna era al Moisenilor. Erau mulți Moiseni.
Meslicenii au venit de unde au venit, dar ei au fost primii
care s-au așezat în Ciumârna, chiar în centrul satului, lângă
biserică, care e făcută pe locul donat de Dumitru Meslec. El
a fost străbunicul bunicului meu, dinspre mamă. Mama a fost
din Ciumârna, de la Mesliceni. Trebuie să spun că toți
oamenii care s-au așezat primii în sat, au fost și bogați, ei au
ocupat cât au putut. Și-au făcut bordeie, case, grajduri. Și
dacă mai vezi prin sat teren mai accidentat, cu gropi, asta e
din cauza copacilor doborâți de furtuni, copacii au putrezit,
oamenii au început să pășuneze … De exemplu, este un teren
numit Podina, sub Țonti, unde se poate urca de la mine din
sat din Ciumârna, de la magazine peste apă, acolo este
Podina. În tabula din 1801, 1890 și mai târziu, toata Podina
acea era pădure. Vreo 60 sau 70 de hectare de pădure a avut
una Domca Medviciuc. Și familia Medviciuc a fost veche în
Ciumârna. Vreo cinci - șase familii sunt cele mai vechi în
sat. Apoi au venit alții. De exemplu, familia Loba nu era în
Ciumârna, ea a venit mai târziu, din Demacușa …
Familia Loba
- De unde sunt Loba ăștia?
- Lobenii sunt mulți în Argel. Dar și în Demacușa, știi,
a fost Loba Toader, dar a mai fost și Loba-Prindii Petru, tata
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lui Hreneac, de pe toloacă, care cânta din trâmbiță. Stătea
acolo, deasupra lui Cuhut, pe Checera. El e tatăl la o fată
care a murit la opt ani, și are feciorul Loba-Prindii Dumitru.
La bunicul lor, erau doi frați pe o avere. Cei doi frați nu se
înțelegeau din ceva, atunci unul din frați a venit în Ciumârna,
la niște moșnegi, Șestuneni, și s-a asezat aici, în Ciumârna.
Până atunci n-a fost în Ciumârna familii Loba. Acela a fost
primul Loba care a venit. În Argel sunt mai mulți cu numele
Loba.
- Din Argel a plecat și Loba Toader, vecinul nostru de
pe Parțel, în Darieni, pe deal.
- Apoi, încet, încet, familiile astea s-au înmulțit: familia Șestun, familia Medviciuc, familia Moisa. Moisa Palaghia
era bunica lui Costan Loba, care umblă cu fluiere, acum
bătrân și el, se apropie de optzeci de ani…
Mihai Darie și Mihai Cuțul
- Bunica lui Costan Loba, Palaghia Medviciuc, a fost
soră cu Mihailăha din Darieni, soția unuia Mihai Darie, unchiul tatălui tău, cel care stătea de la Oleacia un pic mai la
deal. Acolo locuia Mihai Darie, avea o căsuță, dar avea casă
și la Dupricicova, acolo lângă Vasile Duprii, unde stătea fata
lui, Vasilena. Și mai era o casă acolo unde mergeai pe cărare
la vale, mai jos de Vasile Duprii unde era casa lui Mihai
Darie, De fapt, erau acolo trei căsuțe strămoșesti, era o casă
care acum nu mai este, altă casă era acolo unde stătea cândva
Vasilena Cuțul și Cuțul, și mai era o căsuță acolo unde stă
acum Catrina, sotia lui Ilia Cuțul, care a murit. Catrina este
fata lui Dariciuc Dumitru, ginerele lui Alexa Darie, care avea
doi copii, pe Aurel Dariciuc care lucra la Primărie și Catrina,
care stă acum în casa în care stătea cândva Cuțul Mihai.
Mihai Cuțul a vut grijă la bătrânete de Mihai Darie, și a
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moștenit locul acestuia. A moștenit mult pământ, până spre
deal la Parțel, dar și pe Checera.
Nastiuc (Rășco)
- Dar locul unde avea Trabușinschi?
- Acolo unde i-au dau lui Trabușinschi, era pământul
lui Nastiuc (Rășco). În ’59 i-au naționalizat averea lui Nastiuc, era socotit ca chiabur, căci avea peste zece hectare de
teren, și așa i-au luat lui Rășco toloaca aceea.
- Dar Rășco unde mai avea?
- Rășco mai avea în livadă, când urci la Parțel de la
Duprii Vasile. Era o livadă mai sus, care era a lui Rășco. El
mai avea și în sus, pe sub casa voastră, până la Ilievici. Deci,
mai întâi era a lui Reșco, apoi a ajuns la Sauciuc Mihailo, care a cumpărat de la Rășco terenurile acelea.
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Familii din Rașca, Putna, Argel,
Demacușa, Runc
(De vorbă cu vărul meu, Casian Cocerhan)
Ce admir la Casian, vărul meu, este extraordinara memorie a sa. Deși a trăit o viață în satul Ciumârna, el știe mai
tot ce-a fost și ce mai este prin vasta comună Moldovița.
Așa că a doua zi reluăm discuția începută cu o seară
înainte.
Familii din Putna
- Unde am rămas? încep eu discuția.
- Povesteam despre neamuri, din Ciumârna, Darieni…
- Aha. Dar în Putna ce neamuri au fost?
- În Putna au fost cei din familia Dujac. Au fost mulți
de Dujac. În Putna au fost oameni cu obârșie veche în zonă.
Dintre acestia, în Putna-Secrieș, au fost familiile Dujac, Semeniuc (veniți din Ucraina), Mortogan (veniți din Maramureș), Hariuc.
Familii din Rașca
- Dar în Rașca ce familii erau?
- În Rașca erau Cocerhanenii, până în Argel. Erau mulți Cocerhaneni pe valea Rașca. Apoi, cei din familia Ciuverca. După aceea au apărut cei cu numele Saghin, doar în
Rașca, nu și în Argel. Saghin au venit din Vatra Moldoviței,.
Primul a venit Saghin Artimon, s-a așezat pe bogata avere a
unei văduve, apoi cei din familia Saghin s-au înmulțit. Artimon Saghin a venit cam în anul 1920, așa ceva. El venise
acolo la femeia unul bărbat, Cocerhan, care a murit în Primul
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Război Mondial. În Rașca mai era familia Iliesi, (li se mai
spune Ilisoi, dar ei se numesc Iliesi), care au venit din Arbore. A venit unul, s-a însurat aici, apoi au venit alții. Și în
ziua de azi, mulți dintre Iliesi au terenuri în Arbore.
- Dar pe la stânele de pe dealul Timotei, cine trăia acolo?
- La Tomotei au fost Prindii. Primul, Ivan Prindii, a venit din Demacușa. În Rașca nu erau Prindii, dar a venit Ivan
Prindii a lui Pentelei Prindii, fratele cu Gheorghe Prindii, cel
care avea un defect la o mână. Lui Pentelei Prindii îi zicea și
Hoțac. Ivan Prindii a luat o fată de la Vasile Bursuc, căruia îi
zicea Cacailiuc, care a fost primar la Moldovița, cel care a
construit Primăria din Moldovița.
- Eram multe case pe dealul Timotei?
- Nu așa multe. În Timotei trăia Hariuc Semen, socrul
lui Mihai Cârmaci, care stă aici unde este acum Mircea Dujac, la Moldovița, vizavi de fosta brutarie.
Familiile Cârmaci, Hariuc
- Coca a lui Milco Macovei, de pe dealul Parțel, era a
lui Cârmaci…
- Da, da, era era fata lui Mihai Cârmaci. Sa revenim
din Timotei: Semen Hariuc era proprietar, gospodar pe Timotei, căci Mihai Cârmaci, avea ca soție pe mama lui Coca
și a fraților lui Coca: Procop, Mircea. Deci mama lor era
fiica lui Semen Hariuc. Acolo, în Timotei, erau cei din familia Hariuc, care s-au împrăștiat și în Putna. Hariuc e nume
rusesc, Cușnir e iar nume rusesc, ar însemna ca nume „cusător de hamuri pentru cai”. Adică ar fi meseriaș croitor din
piele. Curelar, cum zice la români. Deci, pe Timotei, a fost
Hariuc, și a mai fost unul Bilac. Acolo unde a trăit bătrânul
Hariuc, mai târziu a trait Cuti, un fiu de-al lui Mihai
Cârmaci. A murit și Cuti, mai e o femeie bătrână acolo.
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- Dar familia Cârmaci de unde provine?
- Acești Cârmaci sunt „șteaii”, provin din Galiția. Primul care a venit în Moldovița, a fost Mihai Cârmaci. Mai întâi au venit în Ciumârna, și s-au localizat în Ciumârna. Lor le
zicea „draniceri”, căci, atunci când au venit, ei despicau șindrile pentru case. Apoi a mai venit unul Ghgeorghe Cârmaci,
tot „șteaii”, cum era și Șcribleac, și Darie, și alții. Și acești
Cârmaci sunt oameni vechi în Ciumârna, dar ei deja au găsit
locuitori mai vechi, cum ți-am zis: Meslecii, Șestunii, Moisenii și alții. Mihai Cârmaci s-a însurat cu văduva lui Hariuc
Semen din Timotei. Casa unde trăia Mihai Cârmaci a cumpărat-o de la niște evrei, unde este acum casa lui Mircea
Dujac. În Ciumârna, unul din Cârmaci, Ivan Cârmaci, a rămas în Ciumârna, el era adventist. Ivan Cârmaci stătea într-o
casă cumpărată de la Bușutari. Femeia lui Ivan Cârmaci, era
sora cu Hedisa, se numea Cârmaci Agafia. Ea avea un frate
căruia îi zicea Hedis. De acea Cârmaci au pământ de la
Bușutari. Ivan Cârmaci a dat la fiicele sale pământul pe carel avea. Aici, unde stăm noi, mai jos o casă, e al nostru acum,
am cumpărat. Acolo trăia Axenia a lui Cârmaci, era adventistă și ea, era fata lui Ivan Cârmaci. Ea era sora cu Iurii Cârmaci, socrul lui Gabi Moroșan. Gabi a înmormântat-o pe bătrâna Agafia Cârmaci. Dar bătrâna avea acel teren de la
mama Mariei, soția mea. Am act din 1945., scris de mână,
ștampilat de notar, cu toți martorii semnați. Ivan Cârmaci a
cumpărat pentru fata lui, să aibă unde să pună casa. Acești
Cârmaci erau oameni săraci. Aici, pe deal, a rămas doar Ivan
Cârmaci și Marica, o soră de-a lui.
- Ivan Cârmaci unde avea casă?
- Uite, mai jos de noi, un pic mai jos și de Axenia Cârmaci, mai în vale, avea Ivan Cârmaci casă.
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Familli din Argel
- Dacă tot discutăm de familii, să mergem mai departe,
în Argel, unde au venit familii mai târziu, nu?
- În Argel sunt mulți refugiați. Dintre localnici, cu
nume Procopiuc etc., sunt mulți refugiați din Ucraina. Când
era foametea acea mare în Ucraina, cauzată de confiscarea
pământurilor de către bolșevici. Unii au venit din Ucraina
între cele două războaie mondiale, fugind de ocupația sovietică; alții au venit după al doilea război mondial. Îi ziceau
„boike”. „Șteaii” nu au venit ca refugiați, ei au venit ca muncitori în pădure. Ca refugiați, au venit „boike”, din Ucraina și
Moldova, fugind de mascali. Bieții oameni refugiați, venind
aici, s-au alipit unde au putut, au mai găsit vreo văduvă,
frumoasă ori urâtă, nu conta. Refugiații erau oameni gospodăroși, care n-au suportat regimul bolșevic și au fugit încoace.
- Așa e, însă la începutul celui de-al Doilea Război
Mondial sovieticii i-au maltratat și i-au deportat pe basarabeni în Siberia, multe nenorociri …
Răzbunări ale rușilor, dar și ale nemților
- Știi de ce au făcut rușii asta? Fiindcă România a
intrat în război contra lor, alături de Hitler. Era ceva normal
ca rușii să se răzbune. Dar nemții nu ne-au tratat oribil după
ce ne-am alăturat rușilor? Ne-au tratat mai frumos? Tu ai
văzut ce a fost la Mărășești, la mausoleul acela, câți militari
sunt îngropați, câte nume sunt acolo? În Ciumârna, mulți au
fost cei care au fost luați ca prizonieri: cum era Ivan Șestun.
Aceștia au stat câte 8 sau 9 ani ca prizonieri. Fostul meu
socru, Tcaciuc, a stat și el patru ani ca prizonier. Moisa
Alexa a stat 10 ani prizonier.
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Ștefaniuc, Pașcaniuc
- La Runc mai erau cei ai lui Ștefaniucica. Erau mai
mulți ai căror bunic era Ștefaniuc: Nechifor Ștefaniuc, Aurel,
Parasca, și încă o soră care trăia în Demacușa, cu unul Ștefan
Darie, orb. Era o babă înaltă, n-o ții minte? Umbla în
obghele înalte, albe, în opinci până sub genunchi, legați cu
sfori negre… Iar ăștia a lui Ștefaniuc erau oameni dintr-o
bucată. Nichefor Ștefaniuc nu a omorât un moșneag, Gheorghiu?
- Ăștia trăiau în Ciumârna?
- Da, ei traiau în Ciumârna. Cum am zis, din Ciumârna, ei s-au tras și în Runcul. Medviciuc, Șestun, Himiec,
erau oameni băștinași. Pașcaniuc, cu familia, a apărut în Ciumârna din comuna Marginea. Dumitru Meslec, acela care era
bogat și-a dat loc pentru biserică, care era bunicul soției
mele, a adus un băiat orfan din Marginea, se numea Mihailo
Pascaniuc, pentru muncă la vite, ca slugă. Meslec Dumitru
nu avea copii mulți, avea doar o fată. Când a văzut că sluga
sa, Mihai Pascaniuc, era așa de vrednic, gospodăros, a dat
fata după el, și-a rămas sluga acolo, și astfel s-a răspândit
familia Pașcaniuc în Ciumârna.
- Uite dintr-o slugă, băiat orfan, a ieșit o familie însemnată în sat.
- De la o slugă! Deci familia Pașcaniuc a venit din
Marginea.
Familii venite mai târziu
- Spune-mi, în Rașca era unul Biroș, de unde venise
el?
- Ăștia a lui Biroș erau tot boike, din Ucraina veniți.
Ăștia au venit ca umplutură în sat. Erau mulți dintr-ăștia care
au venit mai târziu: Strugaru, Biroș, Drebitca, Hloșiuc,
Mihalciuc Vasile și Nicolai. Ăștia sunt oameni veniți, au fost
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puține familii în Argel la început: Cei din familia Loba au
fost deja în sat. Dar Boiciuc, Cureliuc care trăia pe Plaisca,
erau veniți… Băștinași în acele locuri erau cei ai lui Cocerhan…
Izdrob
- Familia Izdrob erau tot nou veniți?
- Nu, Izdrob erau oameni care trăiau mai de mult în
Moldovița. Acolo, deasupra cimitirului Adventist, trăia unul
Izdrob. Chiar și bunica noastră, pe care o ținea bunicul
Leonte Cocerhan, era fata lui Ivan Izdrob, care trăia în
Demacușa, vizavi de școală, pe „Căldărușa”, unde trăia tatăl
meu, Mihai Cocerhan, lângă râu. Acolo s-au născut Lobiha,
soția lui Loba Toader, Ana Cocerhan bunica noastră, Marica
pe care a ținut-o unul Nemciuc din Rașca, care a trăit într-un
bordeiaș în ogradă la noi.
Familii din Polonenca, Argel
- Dar la Polonenca, în Argel, ce oameni trăiau?
- La Polonenca trăiau unii Tcaciuc, ai lui Lobiuc și
Loba. Asta înspre Argel.
- În Argel sunt mai multe dealuri, cu poieni mari pe
înălțimi.
- Da, mai întâi este Polonenca, dinspre Rașca, cam de
la kilometrul 10, când ajungi la Căminul din Argel. Pe lângă
Tcaciuc Iurie este un drum care duce la Polonenca, care e un
munte care are o față către Moldovița, și încă o față care
coboară la Dubul. Polonenca este așezată între pârâul Dubul
și Rașca. Celălalt munte cu poieni, începe de la Dubul,
deasupra bisericii, și se întinde până la pădure.
- Acolo se vede o antenă de televiziune.
- Da, da. Iar Dubul, este un pârâu cu largi poieni, care
are multe case. Acolo trăiesc cei ai lui Tomașiuc, ai lui
Partoleac, oameni băștinași din Argel. Pe Zigrevi era unul
74

De vorbă cu sătenii mei din Moldovița

Partoleac. Și în Dubul era neamul mare al celor din familia
Cocerhan.
- La Zigrevi cine erau?
- La Zigrevi erau Moisiuc, Comoreția, Iuri Blașiuc,
fratele lui Maria Fercalec (Hariuc), care încă venea la
Adunare. Sunt oameni baștinați, vechi în acele locuri, cu
gospodării puternice.
Familii in Demacușa. Familiile Sauciuc
- Și la Demacușa, mai pe la vale, spre centrul comunei?
- Mai la vale, în Demacușa, sunt mulți de Izdrob, apoi
cei din familia Bursuc. Cei cu numele Sauciuc, au trăit la
început pe Ciocan, în poiana Rija, de unde au coborât in Demacușa. În poiana Rija de pe Ciocan, a omorât trăsnetul pe
Viorel singurul băiat al lui Sauciuc. Cei ai lui Sauciuc, de
acolo s-au răspândit, din poiana Rija numita și Brânzaieva.
- Lângă crucea aia de pe deal.
- Nu, acolo era terenul lui Izdrob unde e crucea, pe
harta cadastrală îi zice „crucea legionarilor”. Nu știu de ce îi
zice așa, probabil că acolo au fost niște legionari omorâți și
îngropați.
Să ne întoarcem la familia Sauciuc, ei au coborât din
poiana aceia mare de pe culmea muntelui Ciocan, poiană
numită Rija, știi, se află acolo de unde începe coborârea de
pe Ciocan spre Valcan. Acolo a trăit ultimul dintre frații
Sauciuc, Olexa Sauciuc. Ceilalți Sauciuc au plecat de pe
Rija, numai Olexa a rămas acolo, Poiana nu era mare, ei nu
erau oameni bogați. Să vedem ce-au făcut frații lui Alexa.
Mihai Sauciuc, a plecat de pe Rija și trăia la Podereavoc, în Demacușa. A venit acolo la o babă, Costaneha,
babă văduvă, al cărei bărbat, Costan Darie, a murit în Primul
Război Mondial. Aceștia ai lui Sauciuc, unde găseau câte o
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văduvă bogată, acolo se alipeau. Le plăcea să gospodărească,
așa că nu conta că baba era utâtă sau strâmbă, așa cum era,
acolo se alipeau. Anița a lui Costan Darie era femeia al cărei
bărbat a murit în război, el n-a mai venit, și acolo s-a alipit
Mihai Sauciuc. Baba era cam bătrână, nu prea putea să mai
aibă copii. Mihai Sauciuc a venit în gospodăria ei cam flăcău. Ei au luat ca servitoare o fată din Brodina, care va deveni mama lui Vladimir și a celorlalți copii ai lui Sauciuc.
Femeia asta din Brodina devenise stăpână, iar baba, vai de
capul ei, a trăit tare greu ultimii ani.
Petru Sauciuc a coborât de pe Rija și-a luat-o pe Vironțea din Bosanci. Fata pe care a luat-o era fata unui om
bogat. Tatăl soției lui Petru Sauciuc, am uitat numele lui, a
pus școala în Demacușa.
Nicolai Sauciuc s-a dus în Runc, la o babă, Iurnachiha,
care era așa de gârbovită, umbla în două, la bătrânețe. Tot
așa, ei au luat o slujniță, pe Sofia a lui Tanasie Medviciuc, cu
care Nicolai Sauciuc a făcut vreo trei copii, iar baba a rămas
în gospodăria lor așa ca o fantomă, pe care au chinuit-o tare,
femeia lui Nicolai și chiar copiii.
Alt Sauciuc, Costan Sauciuc, a coborât din Rija și s-a
dus la averea de lângă Adunarea Adventistă.
- Oameni săraci, s-au alipit de case înstărite…
- Da. Iar altul, Timofii Sauciuc, a găsit o fată lângă
Feduca Semeniuc, o femeie cu avere, trăia acolo unde se
merge la Putna, pe dreapta. Acolo trăia Vladuca Semeniuc.
Acum trăieste acolo fiul lui Firuț, asistent medical la Câmpulung. Firuț Sauciuc, băiat bun, are albine acum, m-a luat
într-o zi cu mașina.
Deci asta este istoria celor al lui Sauciuc. Despre ăștia
a lui Sauciuc ziceau ca sunt „brânzarii”.
- Interesantă poveste…
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Alte familii din Demacușa
- Iar în Demacușa, mai aproape de Centru, au fost
mulți Izdrobi, la locul numit Fendeve. De partea cealaltă a
drumului, era Hrețiuc, bătrânul, și Prindii. Aici, mai sus de
drum, pe lângă Hrețiuc, au mai fost Iuri Prindii, apoi Ivan
Prindii, tatăl lui Ștefan și a lui Iația;
- Am văzut niște case mari făcute acolo sub pădure
spre Bolohan…
- Acolo era Ștefan Prindii, cu fii lui, au făcut case
mari, lor le zicea ai lui Geta Ivonghicovoii. În Demacușa mai
sunt și Brusturii, lângă Biserica Adventistă, la cotul
drumului. Erau mai multe familii Brustur: Vasile Brustur,
Ivan Brustur, Casian Brustur și Costan Brustur. Ei erau fii lui
Petru Brustur. Pe o fată a lui Petru Brustur o ținea Feduca
Hauca. Țin minte cum îl înmormântau pe Petru Brustur,
atunci încă mai umblam la Adunare.
- Adunarea a fost o vreme la Petru Brustur.
- Da, a fost Adunarea acolo, apoi s-a mutat la
Harasemniuc, unde la început era o singură cameră cu
acoperiș în două table. Într-o singură cameră era Adunarea.
Petru Brustur a mai avut ca fiu pe Vasile Brustur, cel
care stă deasupra Moldoviței, lângă crucea care se vede din
sat, unde s-a născut Ileana, pe care o ținea Albu Spiridon.. Și
mai era unul, Coția, frate cu Elena Brustur. A mai fost o soră
cu Elena, numită Miția, cea mai mică. Elena Albu era de-o
seamă cu mine, am fost în aceiași clasă, stăteam chiar în
aceiași bancă. A murit Elena a lui Albu.
Asta e familia Brustur, ei sunt autohtoni din sat, de aici
s-au răspândit în Valea Boului. Afară de Brustureni, mai
erau cei al lui Hariuc, Semen Hariuc, Iuri Hariuc (Fercalicioc
cum le zicea) tata lui Mircea și Maria
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Familia Comorițan
- Dar cei cu numele Comorițan?
- Comorițanii sunt veniți, sunt „șteaii” din Galiția. A
venit primul comorițan care a avut o fată căsătorită cu unul
Fercal cu care a avut mai mulți copii, printre care și pe Nicolae Fercal; apoi ea s-a despărțit de Fercal și a mai avut doi
băieți, pe Gheoghe și Grigorie Comorițan, făcuți cu unul Ion
Hariuc; dar pe băieți i-a înscris pe numele lui Comorițan, tatăl ei, ca să nu piardă alocația pentru primii copii. Deci mama lui Gheorghe și Grigorie era și mama lui Nicolae Fercal,
cel care o ținea pe Axenia, mătușa noastră.
- Mai era un Comorițan care a ajuns primar la Moldovița.
- Da, era Costică Comorițan, care stătea pe dâmb, lângă Petru Hremaliuc, mai jos de sector, chiar aproape de Bodnărescu. Mama lui Costică era Anița, era adventistă. Costică
a ajuns primar, dar era cam fudul, nu prea ținea cu oamenii.
Lucra mai întâi la fabrică, apoi l-au ales ca primar.
Familia Chiraș
- Și cine mai erau în Demacușa?
- Mai erau în Demacușa cei ai lui Chiraș, porecliți
„Bobleaiciuche”. Unul din Chirași a plecat în Valea Boului.
Dintre Chirași era Ivan, bătrânul, frate cu Ilia Chiraș, care
stătea la cotul drumului mai sus de școala din Demacușa. Era
un moșneguț mic de tot, frate cu Ivan Chiraș. Avea ca fii pe
Casian și pe Ilie.
- Casian, îți mulțumesc din suflet că ai stat atâta cu
mine, în zi de lucru, și mi-ai povestit multe dintre amintirile
interesante despre oamenii care au trăit în comuna noastră
de-a lungul atâtor zeci de ani!
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Genealogia familiei Senocico.
Unii vecini de-ai lor
(De vorbă cu băieții Vasile și Ștefan ai lui Senocico Ion
din Demacușa)
Străbunicul, Senocico Alexa, născut în Moldova Sulița,
s-a însurat în Modovița cu străbunica Chimiec Ioana, din
Moldovița (Checera), din a căror căsnicie au rezultat 5 frați:
bunicul (tata lui tata) Ioan, Eufrozina, Elena, Nicolai, Pintelei.
Ioan – la rândul lui a fost căsătorit cu Comorițan Vasilena (mama lui tata) din care a rezultat 4 frați, din care 2 au
murit și 2 în viață (Ion și Ilarion).
La rândul lui, Ion s-a însurat cu Marinica de pe Valcanu...
Eufrozina (sora lui Pintilei și-a bunicului) – s-a măritat
în Oituz cu Bogdănescu Vasile, au avut 3 copii (un băiat și 2
fete); a murit la aproape 80 de ani
Elena - s-a măritat cu Tașcan Traian din Hăuceni,
Moldovița. A murit la vârsta de 75 de ani.
Nicolai - A fost însurat cu Corciuc Vasilena (nu au
avut copii lui); a murit la 72 de ani.
Pintilei - a plecat militar și s-a însurat cu Lina în
Onești. A avut 3 copii: 2 fete și un băiat.
Străbunicul, Alexa, era dulgher. A fost în al Doilea
Război Mondial, a fost luat prizioner de ruși 3 ani de zile, la
Odesa, Ucraina.
Străbunica, Ioana, în timpul acesta a crescut acești 5
copii cu ajutorul lui Ioan, fiul ei, care era cel mai mare dintre
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copii. A trăit în Ciocan (Moldovița) pe locul unde este acum
Vasile Moroșan.
Bunicul, după ce s-a însurat cu Vasilena Comorițan, a
făcut casă pe Checera, pentru că acolo aveau pământ.
Pe locul unde este acum casa veche, pe Checera (grajdul nostru) a trăit Chimiec Toader (stră-străbunicul) care avea 5 copii: Ivan, Ioana (mama bunicului), Vasilena, Nastasia (mama lui Parasca de care am avut noi grijă) și Hafia
(care a fost măritată cu Peatric din Moldovița, care au stat
lângă pod, la Catrici, în Demăcușa).
Vecinii din Checera erau:
- Bidocea Ioan, care a trăit cu Cuțulca Vasilena, bunica
lui Ilie Cuțul – casa lor era sus pe coastă (locul e deținut de
Prindii Ștefan – care a murit recent) – unde jucam noi fotbal.
- Palaghiciuc Maxim, bunicul lui Aurel Palaghiciuc –
tot în acelasi loc au avut casă.
- Hariuc Petru (Galafirec) și cu soția sa, Varvara, care
au 5 copii – toți aceștia aveau casele sus pe Checera.
Vecinii din Jompa erau:
- Hauca Ilie (zis Țapoc) și Comorițan Ana (bunica lui
tata) care au avut 5 copii: Vasilena (mama tatei), Petru (tata
lui Dănuț – Țâbac), Ioana (măritată la Vatra Moldoviței),
Catrina (măritată cu Ștefan Comorițan, zis Coțiolâc) și Aurelia (măritată cu Pilatec Mihai, din Argel).
- Pe celalalt versant la Jompa, trăia Galimbvoschi Costan, care a venit din Sucevița și s-a însurat cu Siminicuc Catrina. Și mai avea casă Pașișneac Alexa, refugiat din timpul
războiului, s-a însurat cu Ioana Siminiciuc, sora lui Catrina
Siminiciuc.
- Mai sus, pe Checera, era Bilțan Costan care acum e
moștenit de nepotul său, Bilțan Ilie.
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Oameni de demult, din Hauceni
(De vorbă cu vărul meu, Moroșan Gabriel, din Hauceni)
Ce m-a impresionat la vărul meu, Gabriel, fiul unchilor
mei Ioan și Maria Moroșan - frate cu Georgel, Georgeta,
Lucica, Stelian, Liliana – este pasiunea lui extraordinară pentru obărșia neamului de huțuli din Moldovița. Dar nu numai
atât, Gabi este foarte pasionat și de istoria ținutului Bucovinei, a huțulilor, a altor neamuri care au trecut peste pământul Moldovei și-a Bucovinei. Gabi nu este un istoric, nici
etnograf, dar lui îi place foarte mult trecutul locurilor în care
trăiește.
În concediul meu de vară, fac vizită expresă la Gabi
acasă, ca să dezbatem subiecte interesante pentru o viitoare
carte despre Bucovina și bucovineni. Și noi, cei din Moldovița, suntem bucovineni!
Familiile Hauca
- Gabi, avem ținte mari de atins în seara asta. Pentru
început, te rog să-mi povestești ce știi despre strămoșii
oamenilor din Hauceni.
- Indubitabil, numele cătunului Hauceni, vine de la numele de familie Hauca. Un lucru mai puțin știut, este că
Haucenii nu sunt numai la Moldovița, ci și partea de nord a
comunei Vatra Moldovița, partea spre Moldovița, tot Hauceni se cheamă, căci și acolo sunt mulți de Hauca. De unde
au venit acești Hauca, nu aș putea să spun precis, deși, unii
dintre ei spun că Hauca e nume nemțesc. Că la origine ar fi
fost un șvab neamț, după anexarea Bucovinei la AustroUngaria, când au fost aduși coloniști șvabi, iar unul din
șvabi ar fi avut numele Hauca, nume care, de fapt, în
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nemțește s-ar zice Hauk, adică șoim. Chiar eu am vazut în
Germania o casă de expediție cu numele unuia de Hauk.
- În limba engleză există cuvântul “hawk”, care înseamnă șoim.
- Nu. În Germania, la vultur se zice “adler”. Da, dar la
șoim se zice și “hawk”. Dar am văzut și numele Hauk, nu
Hawk. Poate sub presiunea terminologiei slavone, numele ar
fi devenit Hauca. Tot unii cu numele Hauca din sat zic că ar
exista nume Hauca și în Cehia.
- În ce an ar fi venit primii Hauca?
- Șvabii sunt veniți toți odată, împreună cu Maramureșenii și cu Galițienii, huțuli etc. 1776 este anul marei descălecări a multor naționalități în Bucovina, datorită Imperiului
Austro-Ungar, căci în anul 1776 a intrat în vigoare Pactul
între Imperiul Otoman și Imperiul Austro-Ungar. Turcii au
pierdut războiul cu rușii undeva prin Caucaz, Crimea. Imperiul Austro-Ungar i-a ajutat pe ruși, încât otomanii au pierdut războiul, iar după pacea de la sfârșitul războiului, Imperiul Otomân cam știa ce teritorii o să piardă. Imperiul țarist a
dat voie Austro-Ungariei să anexeze una din provinciile din
Imperiul țarist, le-a dat voie să aleagă provincia. În momentul în care, conform tratatului de pace, sultanul a auzit că
Imperiul Austro-Ungar a luat nordul Moldovei, a răsuflat
ușurat, căci el se aștepta să piardă teritorii mult mai mari și
mult mai strategice pentru ei.
Fără îndoială, numele satului Hauceni vine de la faptul
că locuitorii majoritari de la început în sat au fost Hauca.
Într-adevar, și acum, în Hauceni, cele mai multe nume sunt
Hauca.
- Ce era atunci prin Hauceni?
- N-aș putea să spun ce era pe atunci aici, păduri,
poieni? Oricum, părinții mei țin minte că atunci când s-au
mutat în Hauceni, era pădure multă, dar cu poieni. La huțuli
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era simplu, intrau în pădure, doborau câțiva arbori, își făceau
luminiș și acolo făceau și bordeie. Apoi locul se extindea.
- Deci, se cunoaște primul Hauca care a fost aici?
- Mai degrabă ar trebui să știe cei din familia Hauca.
Ei au fost majoritari, de aceea satul a primit numele Hauceni.
Dar erau și alte familii vechi în cătunul ăsta: familia Chimiec
(Hi-miec), familia Rizac. Familiile care nu au avut urmași de
partea bărbătească, s-au stins. Chiar străbunica mea, Parasca
a lui Rizac, era din Hauceni, s-a măritat cu Andrei Moroșan
din Demacușa, care a venit și s-a stabilit în Hauceni. Aveau
un petic de pământ și bunica a devenit Parasca Moroșan.
Erau mai multe familii vechi în Hauceni, dar toate de huțuli.
Haucenii din Vatra Moldoviței, din cei bătrâni, aveau
legături de rudenie îndepărtate cu cei din Moldovița, se știau:
veri cu cutare etc. Haucenii din Moldovița și Vatra sunt
înrudiți. Dar cei din Vatra, deoarece au trăit numai printre români, acum nu mai vorbesc limba huțulă. Cei din Moldovița,
deoarece trăiau printre ruteni, au păstrat limba lor, huțulă.
- Da, dar Doruț Hauca de ce vorbește mai mult românește?
- Din cauză că tatăl lui era huțul, dar mama era româncă din Frumosul, iar copiii au mai mult înclinația să
folosească limba mamei (maternă), căci mama stă mereu cu
ei și-i învață.
- Ce nume de Hauca, familii mari, sunt aici?
- Sunt multe familii Hauca. Sunt cei de la Hauca Valerian, Hauca Dumitru, Hauca Timofii, Hauca Toader - care
a murit, părintele lui Valerian și a lui Livic. Era și o Catrina
care a înfiat o fată de la o soră de-a ei. Altă familie Hauca, ai
căror părinți erau veri drepți, sunt cei din familia lui Doruț,
ziși și Ciucuteni. De-a lui Ciucut. Încă o familie Hauca sunt
cei ai lui Artimon Hauca, care o ține pe Aglaia din Demacușa, a lui Hariuc, soră cu Vasilena Brustur. Tatăl lui Arti83
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mon era tot Hauca. El s-a căsătorit cu o fată al lui Chimiec
și-a avut mai multe fete. Băiat era doar Artimon, mai era
unul care a murit.
Iarăși o familie cu prestanță printre Hauceni era cea a
lui Ioan Hauca, poreclit și “Burghec”. E tatăl lui Mircea și al
Mariei. Ioan Hauca era frate cu Flocioaia, care era măritată
după unul Flocea, în Frasin. Tatăl lui Ioan Hauca a trăit chiar
acolo unde trăia Ioan Hauca. Era acolo o casă bătrânească, ce
a fost preluată de către București pentru Muzeul lui Ceaușescu, Muzeul Satului. Haucenii de acolo au avut influență
asupra comunei, căci în jurul lor s-a construit Casa Parohială, tot din terenul lor s-a donat o fâșie să se contruiască
biserica greco-catolică, de rit vechi, ucraineană.
- Haucenii până unde se întind, mergând spre Moldovița?
- Limita exactă a terenurilor din Hauceni este la biserica mică, cea de lângă casa lui Albu Spiridon. De acolo, în
stânga jos, până la calea ferată. Hauca Flocioaia a avut toate
terenurile de o parte și alta a drumului. Cele mai multe terenuri a Haucenilor sunt spre Moldovița și lunci.
- Am văzut că la intrarea în Hauceni, dinspre Vatra,
este un panou de înfrățire cu o comună din Belgia...
- Da, cu comuna Kruibeke? Dar asta după Revoluție.
- Dar haucenii, spre Vatra, cât de aproape ajung la Vatra?
- Zona lor nu este până la Vatra, ci cam până la drumul
Valcanului, unde se află un fost sector de exploatare forestieră. Au teren de o parte și alta a drumului, și spre Luncă, și
spre Făget.
- Sunt case multe în Hauceni, dacă urci de aici la deal?
- Da, sunt multe case, mulți de Hauca...
- Spune-mi, ce pârâuri sunt în partea asta a comunei?
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- Este pârâul Hotar care, de fapt, putem zice că este
pârâul Haucenilor, căci izvoarele pârâului sunt din livezile și
pășunile lor. Apoi pârâul Marginea Râpei. Și râul Moldovița.
Istoria satului Hauceni
- Să spunem ceva despre evoluția satului. Știu că, mai
de demult, drumul nu mergea pe unde merge acum...
- Da, drumul principal, drumul pe care se circula cândva cu căruțele, era cel care, venind dinspre Vatra, la hotar cu
comuna Moldovița, o lua imediat în stânga, se întâlnea cu calea ferată și mergea așa pe lângă cale ferată până se ajungea
la Zbranca, lângă Pașcovici. Acolo era prima gară construită,
la Partoleac. Zbranca era din Valea Stânei, s-a căsătorit cu
fata lui Partoleac. Unul din strămoșii lui Partoleac a fost primul împiegat de mișcare din Moldovița. Mai demult, se vedeau niște denivelări acolo unde erau ruine de la fosta gară.
Acolo a fost capătul căii ferate Vama–Moldovița.
Pe unde este șoseaua asfaltată de acum, nici măcar
drum de căruță nu era. Era doar o cărare. Când au venit comuniștii, nu s-a ținut cont de proprietăți, s-a făcut drumul de
azi. Înainte de asta, era o cărare, e drept, în linie dreaptă.
- Câți locuitori poate să aibă satul Hauceni?
- E destul de populat, poate să aibă peste 100 de case,
poate chiar 200. Ce trebuie să remarcăm este că, în Hauceni,
mai demult, erau foarte multe case nemțești.
- Cum de aveau nemții case, dacă terenul era al Haucenilor?
- Eu cred că nu chiar totul era al Haucenilor; când au
venit haucenii, lor li s-au dat anumite zone, și-au mai rămas
zone libere, care au fost date nemților. Toți nemții lucrau la
fabrica cea mare din Moldovița.
- Prin ce an era?
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- Nemții au venit când au venit toți ceilalți, după 1776,
aduși să colonizeze regiunea. Cherestea se tăia în Moldovița
încă înainte de inaugurarea căii ferate Vama–Moldovița.
Scopul principal al căii ferate era să fie de folos micii
industrii de aici. Gaterele cu aburi au fost folosite încă
înainte de construirea căii ferate. Până la calea ferată totul
era tras cu cai, cu căruțe. Aici era familia Bar, o familie
numeroasă. Mama mea știe exact ce familii mai erau pe aici.
Unde stă Gelu Șestun era o casă nemțească. La Irimiciuc
Eugenia era casă nemțească. Și acolo unde stă Rozalia a lui
Catrici a fost casă nemțească. La vale, unde stă acum Ivasec,
tot casă nemțească era. Unde stau acum Vacic Hauca, Bușutar Alexa, tot case nemțești erau. La Polec, pe drum principal - casă nemțească. Mai la vale, unde stă acum Vali Șteac
- casă nemțească. Apoi, pe lângă cale ferată, la Bar,
Partoleac, erau case nemțești.
- Și în centru erau evrei?
- Da. Evrei amestecați cu nemți. Dar mulți evrei.
- Huțuli erau în centru?
- Huțuli nu prea erau, ei erau pe dealuri.
- Dar era, de exemplu, Petru Balabașciuc în centru…
- Balabașciuc sunt veniți din Borșa, în 1776, odată cu
toți ceilalți. Unii Balabașciuc se întâlnesc în Demacușa, Moldovița.
Mai am de spus ceva despre familia Hauca. Există în
Dorotea, în Frasin, în partea stângă, o coastă de munte cu câteva familii de Hauca. Am întrebat pe mulți de acolo, dar nau știut nimic despre obârșia lor. Dar știu niște documente,
că în Frasin era o minoritate destul de importantă de entici
ucraineni (ruteni). E posibil ca Hauca de acolo să fie înrudiți
cu cei de la noi.
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Dezbateri de istorie, ca-ntre veri
(De vorbă cu vărul meu, Moroșan Gabriel, din Moldovița)
Întâi despre familia Moroșan
- Dacă dorești, hai să vorbim despre familia Moroșan!
- Ca document, dacă se studiază istoria așezărilor bucoviniene de Ion Dragușanu, la articolul despre Vatra Moldoviței o să găsim consemnat că în anul 1776 s-a așezat, venind de la Borșa, unul Moroșan Grigore. Bunicul meu, Tănase Moroșan, tot timpul povestea că bunicul lui venise de la
Borșa. Erau veniți câțiva frați, unul Vasile, unul Gheorge, unul Ion. Când au venit aici, ei nu aveau nume de familie, ei
erau fugiți încoace când erau cavaleri, ca să scape de armată.
Aici, în Bucovina, încă nu se făcea armată pe când au ajuns
aici.

Familia lui Tănase Moroșan
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- În ce an s-a dat decretul să nu se facă armată pentru
cei din Bucovina?
- Decretul era din 1780 și zicea că cine se stabilește în
Bucovina, timp de 50 de ani tinerii să nu facă armată. Atunci
au venit mulți, din toate părțile. Dar, imediat după anexarea
din 1776 în zonele limitrofe Bucovinei, prin emisarii imperiului, se recomanda populației să se mute în Bucovina, căci
era pământ destul, nu erau locuitori și era bogăție. Austriecii
aveau interesul să colonizeze zona, să piardă urma elementului autohton.
Ce înseamnă cuvântul Moldova
-Asta le spun la toți: numele Bucovina este o denumire
străină, nu este termen românesc. Tradus, Bucovina ar însemna “făget”. Înainte de a fi Bucovina, aici era Moldova.
Cele mai multe toponime legate de Moldova le găsim în Bucovina. Aici este Fundul Moldovei, Moldova Sulița, Câmpulung Moldovenesc, Râul Moldova, Moldovița, Valea Moldovița, Vadul Moldovei, toate sunt în Bucovina. Dacă te duci
în Moldova mai la sud de Suceava, nu mai găsești toponime
românești. Deci, în Bucovina sunt rădăcinele Moldovei. Referitor la originele cuvântului Moldova, nu prea îmi mi-a venit să cred legenda despre Moldova, cea cu cățeaua Molda.
Am fost mereu rezervat, dar nu aveam altă alternativă. Până
când, la o emisiune la televizor, l-am auzit vorbind pe Răzvan Teodorescu, mare academician. Nu-i împărtășesc viziunile sale politice, dar, ca istoric, jos pălăria! El vorbea despre
perioada de istorie când poporul barbar, ostrogoții, au colonizat tot teritoriul fostei Dacii. Au stat aici vreo 200 de ani,
începând cu Teodoric Cel Mare, ale cărui armate au ajuns
până la Roma. Răzvan Teodorescu vorbea despre perioada
aceea. Spunea că ostrogoții au pus denumiri la principalele
râuri din Dacia, denumiri păstrate până aztăzi. Olt - alb,
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bătrân în limba ostrogotă, Moldau - înseamnă blând, moale.
Și multe alte denumiri, chiar și denumiri geografice ale unor
zone au rămas de pe timpul ostrogoților. Ca să fiu mai convingător, în spațiul germanic, la granița dintre Cehia și Germania, există și azi două râuri: unul Moldau, care se varsă la
Praga în Vâltava, râu ce avea semnificație pentru cehi, căci
Bedrich Smetana, unul dintre cei mai mari compozitori cehi,
a compus și un poem simfonic intitulat “Moldau”, poem
foarte frumos, pe care îl am undeva pe un CD. Nemții au și
ei un râu ce izvorăște cam tot de acolo, dar se îndreaptă spre
Germania, în Saxonia și se varsă în Elba, râu care se cheamă
“Mulde”. La nemți, “mild” înseamnă liniștit, moale…
- Ca la englezi.
- E mai plauzibil Moldau dat de ostrogoți, transformat
apoi în “Moldavia” sub presiunea limbii slavone, decât legenda aceea cu “Molda”, cățeaua…
- Dar mai știe cineva limba ostrogotă?
- Ostrogotă este chiar limba germană. Goții aveau limba aproape identică cu limba germană de azi. E drept, înainte
de ostrogoți, pe teritoriul Germaniei de azi, existau alte popoare germanice, cum ar fi saxonii. Dar erau barbari. Romanii, în apogeul lor, n-au putut stăpâni acele zone germanice. Ostrogoții erau goții de răsărit. Așa cum vizigoții erau
goții de apus, care au ajuns până în Spania. Ostrogoții au
ajuns la Roma, pornind dinspre vest, au mers până la gurile
Dunării, iar după aceea au intrat în Imperiul Roman, între
anii 400–500. După migrația ostrogotă, care a fost de cea
mai lungă durată, au venit hunii. După hunii au venit slavii.
- Hunii au fost un val despre care nu știm dacă au lăsat
și rămășițe lingvistice...
- Nu, n-au lăsat.
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Revenim la Moroșani
- Da. Bunicul meu spunea că bunicul lui, când au venit
ei de la Borșa, fiind băieți, nu și-au spus numele de familie
din Maramureș. Ei se numeau unul Vasile al lui Moroșan,
altul Ion al lui Moroșan. Toți cei care au venit de la Borșa,
erau numiți Moroșeni.
- Nu există numele “borșean” pe nicăieri...
- Nu există. Când citesc listele cu alegători în comună,
mă minunez: sunt mai mulți Moroșani decât Hauceni. Dacă
intrăm pe internet pe istoria comunelor din Suceava unde se
vorbește despre Argel, o să găsim anul 1776 când localitatea
a fost populată cu 97 de familii din Galiția care s-au așezat în
toată Moldovița, inclusiv în Argel, deci de la Mănăstire până
la Argel. Există și alte izvoare istorice care afirmă că cele 97
de familii au format comunitatea din Rus - Moldovița.
- Deci, toate acestea 97 de familii au venit din Galiția?
Erau șteaii?
- Da, au venit din Galiția. Eu aș zice că șteaii și huțulii
sunt același neam. Huțulii, zic eu, au originea în Galiția, de
prin munții și pădurile Galiției. Șteaii și huțulii au aceeași
limbă, aceleași înclinații culturale.
- Cică șteaii ar fi o fracțiune de neam de pe teritoriul
Galiției, niște oameni care aveau un port amuzant, niște ciorapi roșii până la genunchi…
- Este posibil, dar chiar dacă nu sunt aceiași, ei sunt
înrudiți. Știu că bunica mea, care era din familia Cârmaci, le
zicea șteaii.
- În Darieni, cei cu numele Darie sunt șteaii, Comorițanii sunt șteaii.
- Da, și femeia lui Bodnar, care venise din Galiția, îi
zicea “șteaică”.
- Deci erau oameni de acolo, din Galiția, care veneau
aici și se chemau șteaii.
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- Eu cred că huțulii s-au stabilit întâi, iar toți care au
venit ulterior din Galiția li se zicea șteaii.
- Dar Galiția a cui este, a polonezilor sau a Ucrainei?
- Polonezii au documente prin care susțin atestarea documentară a cetății Kiev, că Kievul este întemeiat de polonezi. Ei au întemeiat cetatea care, ulterior, a devenit voivodat și făcea parte din Imperiul Poloniei.
- Eu știam că au fost niște suedezi care au întemeiat
cetățile de pe Nipru, inclusiv Kievul.
- Se poate și asta. Dar dezvoltatea acestor cetăți, făcute
inițial de vikingi, s-a făcut sub polonezi.
- Când au venit suedezii, existau populații autohtone,
dar suedezii au făcut cetăți.
- Oricum, pe hărțile vechi, mult timp Polonia s-a întins
până la Kiev.
- Dar cu Pocuția cum a fost? Este o zonă chiar din Ucraina. Râul Ceremuș făcea graniță între vechea Moldovă și
Polonia. Eu cred că Galiția este o regiune istorică ce s-a format mai târziu.
- Să spun o istorie cu Pocuția. Pocuția a fost a Moldovei o vreme doar datorită unui tratat încheiat între Alexandru
Cel Bun și regele Poloniei. Știu asta dintr-o carte scrisă de
Nicolae Iorga. Regele Poloniei a împrumutat 3000 de galbeni de la Alexandru Cel Bun, probabil avea nevoie să plătească niște mercenari. În tratatul de împrumut, se specifica:
dacă cumva regele Poloniei nu mai poate achita acești 3000
de galbeni, atunci va trebui să cedeze Pocuția Moldovei.
Alexandru Cel Bun a murit, totul a rămas uitat, până când
Ștefan Cel Mare cere Poloniei să ajute în lupta contra turcilor
care asediau cetățile Chilia și Cetatea Albă. Regele Poloniei
a promis, armatele Poloniei au venit la Codrii Cosminului,
și-au plecat înapoi. Ștefan Cel Mare a pierdut Cetatea Albă și
a fost foarte amărât. Într-o noapte de insomnie, s-a uitat prin
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hrisoave și-a găsit documentul prin care Alexandru Cel Bun
împrumutase 3000 de galbeni și dacă nu-i va înnapoia, regele
Poloniei trebuie să cedeze Pocuția către Moldova. Atunci
Ștefan Cel Mare a zis: “Da? Voi nu ne-ați ajutat contra
turcilor și ne sunteți și datori!” De aceea s-a dus și-a ocupat
cu forța Pocuția. Ștefan Cel Mare a câștigat lupta de la Codrii Cosminului. Astfel că, pentru 50 sau 60 de ani, Pocuția a
fost a Moldovei, prin document, conform contractului de împrumut.
La sfârșitul Imperiului Austro-Ungar, toată Galiția era
a Austro-Ungariei. Niciodată nu a fost a Imperiului Țarist.
Totuși, Galiția era împărțită în două: Galiția Occidentală, cu
capitala la Kracow și Galiția Orientală, cu capitala la Lwow.
Austriecii au ținut cont de asta, și anume că Galiția Occidentală era majoritar catolică, iar Galiția Orientală era majoritar ortodoxă: ruteni, huțuli, puțini ucraineni.
- Se pare că acele regiuni ale Galiției erau mult mai
populate decât Bucovina, exista un excedent de populație ce
a năvălit încoace.
- Chiar și pe timpul Austro-Ungariei, Galiția Orientală
era cumva discriminată. Prin diferite subterfugii, cei din
Imperiul Habzburgic încercau să determine pe ortodocșii din
Galiția Orientală să treacă la catolicism. Din această cauză,
în Galiția Orientală există foarte mulți greco-catolici, fiindcă
politica imperiului a reușit. Ca și în Moldova, ca și în Ardeal.
Însă cei rămași ortodocși, au fost discriminați, chiar persecutați. Au suferit foarte mult, fiindcă austriecii erau stăpâni
și asupreau. Pravoslavnicii de dincolo de graniță, din Imperiul Țarist, au consemnat aceste persecuții. Un polonez a
povestit că Polonia a pierdut Galiția Orientală din cauza lor:
când au ajuns bolșevicii la putere, au început să facă propagandă și, când cei doi, Hitler și Stalin, au semnat Pactul Ribentrov-Molotov, au împărțit Galiția, și așa a rămas împăr92
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țită până în ziua de azi. Și Polonia în veci nu o să mai aibă
proprietate asupra Galiției Orientale, care e teritoriul lor,
fiindcă atunci când a fost al lor, i-au persecutat pe cei de altă
religie. Locuitorii Galiției sunt aceiași oameni, ca neam, entitate. Ucraina de vest, cu Polonia de est, sunt același neam.
- Ca și în Jugoslavia, Croații cu Sârbii sunt același
neam, dar de religii diferite.
- Într-adevar, în Jugoslavia erau religii diferite, ba
chiar și alfabete diferite. Doar că unii au fost creștinați de
misionarii catolici, ceilalți de misionarii bizantini.
- Iarăși, hai să ne întoarcem la Moroșani...
- Ceea ce n-am putut să aflu nici până în ziua de azi,
cei care au venit din Borșa erau ucraineni sau erau români?
Acum toți Moroșanii de la Moldovița vorbesc ucrainește.
Din toată România, cei mai mulți cu numele Moroșan sunt în
județul Suceava. Deși au venit din Ardeal, ei se numesc Moroșani. Nu există localitate în Suceava să nu aibă un nume
Moroșan. Toți care au fugit din Ardeal, ca urmare a decretului, toți care au venit aici au primit numele Moroșan. Li s-a
spus Moroșan, deși nu sunt din aceeași familie. Cei deja
autohtoni, îi porecleau pe cei nou sosiți din Borșa cu numele
de “Mororoșan”. În toate localitățile s-a întâmplat acest
lucru.
Ce spune Liga Română
- Hai să discutăm ceva despre pădurile din zona asta.
- Stai, Viorele, să-ți arăt o carte scrisă de Liga Română, cartea extremiștilor români de la București împotriva
rusificării Bucovinei. “Comunele din diferite districte ale
Bucovinei care sunt pereclitate de potopul rutenismului: Orașul Cernăuți, Cosman, Câmpulung. În Câmpulung, satele
Iacobeni, Breaza, Ciumârna, Frasin, Frumosul, Gemenea,
Negrileasa, Ostra, Rus-Moldovița, Rus pe Boul (Paltinul de
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azi)”. Și vedem aici Rus-Moldavița, în revista editată în anul
1897. Revista “Liga Română”, revistă săptămânală pentru
interesul cultural al tuturor românilor, editată la București.
- Deci românii din București începuseră să fie tulburați
de invadarea cu ruteni a satelor din Bucovina.
- În anul 1893, în Rus-Moldovița erau: 84 de români,
1525 de ruteni, 175 germani, 168 jidani, 175 poloni, 117 alți
străini, în total 2244 locuitori, cu Argel, cu tot.
- Multă populație pentru anul acela.
- Dar, vezi, Argel era unit cu Rus-Moldovița atunci. La
Cârlibaba: 56 români, 371 ruteni, 173 germani, 178 jidani,
82 alți străini. La Ciumârna, erau 25 români, 221 ruteni, 3
jidani. La Rus pe Boul, erau 13 români, 452 ruteni, 14
germani, 35 jidani, 12 alții. La Ostra erau 297 de ruteni! La
Gemenea 454. La Frumosul erau 63 de ruteni. Din Frumosul,
Molodețchi și Fercal erau ruteni. La Frasin 219 ruteni.
Breaza 128 români, 1499 ruteni., 5 germani, 39 jidani. Vatra
Moldoviței nu era periclitată de “potopul rutenilor”.
- Hai să ne oprim cu izvoarele istorice...
- Stai să-ți citesc din “Decretul de la 1780“: Bucovina,
înaintea alipirii sale la Austria, în timpul Mariei Tereza, a
fost locuită numai de români. Ceea ce este menționat în evidențele a doi generali care, în anul 1747 au trecut Munții
Carpați, apoi, din Bucovina, au trimis scrisoare către Maria
Tereza: “Ar fi bine să-ți arunci privirea și la teritoriul acesta,
căci este o zonă foarte bogată”. Și chiar așa a fost, în 1766
începe războiul ruso-turc, iar în 1776 se face alipirea Bucovinei. Înainte a fost ocupația din 1771, apoi ocuparea completă a Bucovinei. Ideea de a încorpora Bucovina la Austria,
a fost mai întâi în capul împăratului Iosif al 2-lea, care, în 19
iunie se afla în Ardeal.
Bucovina a fost scutită de serviciu militar timp de 50
de ani (1780–1830), în care timp toți cei care voiau să se sus94
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tragă de serviciu militar, mai ales cei din Galiția, își căutau și
găseau azil în frumoasa Bucovina, la prea ospitalierul popor
român. După secularizarea bunurilor mănăstirești și formarea
maretului Fond Religionar în anul 1785, administratorii Fondului Religionar aveau nevoie de muncitori din Galiția care,
văzând bogăția țării Bucovinei, în comparație cu sărăcia
mizerabilă a situației din Galiția, nu s-au mai gândit nicicum
să se întoarcă la traiul lor sărăcăcios din Galiția. Din contra,
își aduceau familiile și neamuri de-ale lor încoace, pentru a
scăpa de ticăloșia celor de acolo, de sub greaua apăsare a
nobililor poloni, în parte vânduți jidanilor. Astfel, se tot
înmulțiră elementele străine din Bucovina, în defavoarea
locuitorilor autohtoni români. Austria nu și-a păstrat cuvântul, a anexat Bucovina la Galiția, ca al 19-lea ținut al ei.
- Deci asta vorbeau naționaliștii români…
- Era și ceva adevăr, nu în totalitate, dar populația
autohtonă nu era alungată, era puțină, austriecii aveau nevoie
de populație la granița cu Rusia. În 1785 se formează Fondul Religionar, când s-au dat bisericii pădurile. Dar cu cine
să lucreze biserica pădurile?
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Pădurile Bucovinei
(Discutând cu Gabriel Moroșan din Hauceni)
- Gabi, povestește-mi, care este povestea pădurilor din
Moldovița sau, mă rog, din Bucovina...
- Pădurile Moldoviței, oricum sunt legate de pădurile
Bucovinei. În anul 1785, austriecii au creat Fondul Religionar al Pădurilor Bucovinei care este dat spre administrare
bisericii.
- Dar din ce cauză mănăstirile aveau o oarecare autoritate în administrarea pădurilor?…
- Când au venit austriecii și au găsit doar câteva localități și mănăstiri în Bucovina, iar în fiecare localitate doar
câteva case, nimeni nu știa să scrie decât popa și acela într-o
limbă străină, austriecii, care erau obișnuiți cu administrarea
pădurilor în țara lor unde aveau cantoane peste tot, la ei totul
era organizat, sistematizat, ocrotit și cineva răspundea, și-au
pus problema, ce să facă cu pădurile astea, bogății mari, cum
le administrăm, cine să le folosească? Nu au găsit pe altcineva care să administreze pădurile, decât pe preoții autohtoni.
- Deci le-au dat bisericii în administrare…
- Mai mult de atât, au adus din Austria călugări iezuiți
care au început să-i convertească pe locuitorii ortodocși la
biserica greco-catolică, precum în Ardeal. Într-o oarecare
măsură, au reușit. S-au format în Bucovina biserici grecocatolice, dar nu așa multe precum în Ardeal, pentru că și
dominația Austriei în Bucovina a fost de mai scurtă durată.
Dacă însă ar mai fi durat stăpânirea Austriei în Bucovina, azi
dominantă ar fi fost biserica greco-catolică și aici.
- Și s-a creat Fondul…
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- Fondul Religionar al Pădurilor din Bucovina.
Calea ferată Vama - Moldovița
- Cine era proprietarul acestui fond?
- Austriecii, bisericile doar îl administrau. Și austriecii
au început să taie pădurile. Aveau politici raționale de exploatare a pădurilor. Primele exploatări forestiere erau rudimentare, cu căruțe, cu joagăre manuale, numite trașca. Au
început să transporte buștenii cu boi, pe drumuri primitive.
Apoi, cu multe perechi de boi, au adus în comună niște cazane mari, pentru tăierea mecanică de cherestea din butuci.
La vremea respectivă a fost o industrie înfloritoare. Datorită
creșterii acestui negoț cu cherestea, a apărut necesitatea urgentă legării Bucovinei de Ardeal, prin construirea unei căi
ferate și locomotive cu aburi. S-a început construcția căii
ferate Suceava–Ardeal. Când a ajuns șantierul la Vama, șantierul principal a mers mai departe, iar alt șantier a început
din Vama spre Moldovița. Astfel, în 1889 s-a inaugurat calea
ferată Vama-Moldovița. Dar comerțul cu bușteni și cherestea
deja era dezvoltat. Îți dai seama ce “boom” a avut localitatea
Moldovița, când cheresteaua a început să fie transportată rapid pe calea ferată spre Vama.
- Deci s-au extins fabricile, care au cerut muncitori. De
unde aduceau muncitori?
Muncitori din Galiția
- Categoric, era nevoie de muncitori, pe care îi aduceau
din Galiția.
- De ce n-au adus români?
- Era frontieră cu România, care era regat. Iar Galiția
era în Imperiul Austro-Ungar.
- Pe la Rădăuți, Milișeuți, erau sate populate?
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- Sigur că da. Dar s-au populat alte sate noi. Sunt sate
întregi Cașvana. Botoșana cu locuitori veniți din Maramureș,
care s-au așezat acolo. Până să aducă austriecii locuitori din
Ardeal, unele zone ale Bucovinei erau aproape nelocuite. Păduri, cam peste tot. În zona Sucevei existau doar câteva târguri: Târgul Câmpulungului, Târgul Humorului, Târgul Fălticenilor, și cam atât. Vama era o localitate în care erau hanuri, în care se adăposteau pe timp de noapte cei care transportau mărfurile din Suceava spre Ardeal, sau invers. Și la
Siret era un târg important, având în vedere că acolo a fost
prima capitală a Moldovei o vreme.
- Eu știu că prima descălecare în Moldova a fost la Baia, cetatea Sucevei încă nu exista.
- Eu știu de Siret, unde Lațcu Vodă avea cetatea de
scaun la Siret. La Baia era doar o descălecare, nu știu dacă
era și capitală.
- Ștefan Cel Mare de unde își lua oșteni?
- Moldova era mare și, în zonele de șes, populația era
mai numeroasă…
- Și de ce Ștefan Cel Mare s-a orientat spre munți cu
zidirea mănăstirilor?
- Mănăstirile erau refugii în caz de războaie. Cât mai în
nord, cât mai departe de Imperiul Otoman, de năvălirile tătarilor. Când Cetatea Sucevei era asediată, erau refugii în
munți, la mănăstiri. În caz de apărare, o ceată mică putea ține
piept unei armate mari. Cine se apără în munți, are nevoie de
mai puțini oameni decât cel care vrea să cotropească.
Împroprietăririle din 1919-1921
- Hai să ne întoarcem de la ce am plecat…
- Pădurile Bucovinei. Aici era Fondul Religionar. Dar
au fost și păduri care erau ale obștii comunale.
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- Erau, deci, proprietăți particulare, asta-i a mea, asta-i
a ta…
- Să ne luăm după legea funciară nr.18 din 1991, când
toți cei care și-au dobândit pădurile au adus ca documente, la
retrocedare, cele ale unor reforme agrare din anii 1919-1921.
- Adică erau niște “răsplătiri” date de regele român
celor care au luptat în război...
- Cele mai vechi forme de proprietate privată asupra
pădurilor sunt din perioada 1919-1921. Poate că au existat și
forme de proprietate mai vechi, dar, probabil, erau pentru
boieri. Dar, în zona asta nu am auzit. Imperiul Austro-Ungar
era stăpân aici, unde erau păduri virgine, fără proprietari, și
ei au zis: cui dăm pădurea, ce facem cu ea? Cum facem să fie
o organizare? Singura instituție capabilă la acea vreme, care
putea să țină evidența, să scrie în registre un cuvânt, două,
erau popii satelor. Așa că s-a dat bisericii administrarea
pădurilor. Bineînțeles, s-a organizat toată afacerea, au apărut
persoane speciale care administrau, nu chiar în forma de
astăzi. Cum apărea un învestitor, un neamț sau un evreu, care
cumpăra masă lemnoasă, imediat li se dădea drum liber în
pădure. Nu ca acum, organizare pe parcele, să vină pădurarul
să marcheze cu ciocanul. Atunci se dădea drumul în pădure,
să-și ia cumpărătorul lemnul ce-și dorea. Nu prea cunosc ce
primea biserica, ca forme de compensare…
- În 1918 imperiul habsburgic dispare, teritoriul Bucovinei revine la Patria Mamă. Foarte mulți din administrația
austriacă au plecat, se temeau de anumite repercursiuni. Dar
populațiile venite, coloniștii, au rămas aici. Au rămas șvabii,
unii unguri, galițienii, polonezii, ruteni. Aici s-au născut, aici
au rămas. Monarhul României, fiind și el străin, de împrumut, nu avea niciun interes să înceapă epurarea populației, el
chiar a încurajat pe mai departe ca elementele străine să aibă
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un rol de jucat în viața socială locală, încât în România
interbelică, fostele zone ocupate de habsburgi s-au dezvoltat.
- Ce s-a ales din Fondul Religionar după 1918, când nu
mai erau austrieci?
- Biserica Ortodoxă Română a zis: hai să facem noi o
organizație, să devenim stăpâni peste aceste păduri, nu numai ca administratori. În anul 1921 se formează astfel Fondul Ortodox Bisericesc al Pădurilor din Bucovina, cu toate
drepturile, cu tot ce rămăsese de la austrieci: fabrici, clădiri.
Le-a preluat, le-a integrat și-au devenit astfel Fondul de care
vorbeam. Treaba a mers foarte bine; însă, în perioada
interbelică și un pic după, s-a făcut o mare discriminare când
s-a ales forța de muncă, sau când s-a făcut retribuirea pentru
munca prestată. Dacă nu erai ortodox, găseai greu de muncă
iar munca era prost plătită. Așa povesteau bătrânii din comunitatea adventistă. Era foarte greu, căci nu te primeau la lucru în pădure. Ocoalele Silvice erau controlate de popi,
pădurile erau ale lor, era foarte greu de intrat la muncă.
Salvarea era că se puteau crește animale, ca alternativă la
munca în pădure. Așa a fost până la 1945.
După al Doilea Război Mondial
- Când la putere au venit comuniștii...
- Conform tratatului de pace de după război, România
a fost considerată o țară învinsă, declarată țară dușman a poporului sovietic. Și, deoarece nu prea aveam avocați la tratatul respectiv, cei care au negociat tratatul au făcut cum au
vrut. Atunci s-a stabilit ca timp de 20 de ani de zile, pădurile
să fie exploatate de SOVROM, înstituții sovieto-române,
constituite pentru exploatarea pădurilor și a bogățiilor subsolului românesc. Pădurile au trecut de la popi la SOVROM,
adică la stat, au fost astfel naționalizate. Statul era român,
dar trebuia să plătească daune de război sovieticilor. Bătrânii
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își amintesc că la început șefii de fabrici au fost militari sovietici, după aceea a fost personal sovietic, iar mai târziu au
fost și dintre români, dar supuși dictaturii sovietice. Aceștia
erau foști turnători, pârâții, sau refugiații aduși expres, care
au avut legături cu Partidul Comunist înainte de insurecție,
aduși aici, implantați în fabrici. În arhivele securității pot fi
găsite aceste persoane. Chiar și la școală au fost aduși agenți
sovietici, pentru ideologizarea populației autohtone.
- Ce s-a întâmplat cu Fondul Forestier?
- După ce au plecat rușii, au rămas ai noștri să controleze rostul pădurilor. Populația nu mai deținea niciun fel
de păduri. Așadar, primul lucru care a fost naționalizat în
România, au fost pădurile.
- Când a început organizarea pădurilor pe ocoale silvice?
- Organizarea pe ocoale au făcut-o austriecii. Chiar dacă pădurile erau administrate de Biserica Ortodoxă, tehnic
ele erau organizate de austrieci. Erau și multe păduri ca
obștii, dar și acestea erau pădurile austriecilor. Erau multe
zone de pășune, împădurite ulterior prin lucrări de specialitate făcute de personalul silvic. Erau mii de hectare în situația asta. Erau pădurile ocoalelor, se lucra puternic la însămânțări de puieți. Cei mai bătrâni din sate, de când se știau
ei, țin minte că se lucra la pepiniere și plantații de puieți.
- Și mama ta povestea că atunci când era mică, mergea
la pădurari să lucreze la pepiniere și la plantat puieți.
- Nu exista canton să nu aibă pepinieră. Sub Austria,
majoritatea pădurarilor erau nemți. Dar să povestesc ceva
despre clădirea Ocolului Silvic Moldovița.
- Te rog!
- În Moldovița, inginer șef de ocol era un neamț foarte
deștept, care a fost mulți ani inginer la Ocol. El a administrat
foarte bine Ocolul. Pe timpul lui s-a construit actuala clădire
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a Ocolului Silvic, în perioada interbelică. În aceeași perioadă, el și-a construit casă, cu aceiași muncitori. Este casa
actuală unde locuiește Doina a lui Maleș, unde cândva era
Dis-pensarul de Copii. Chiar și forma și arhitectura casei era
aproape identică cu vechea casă a Ocolului Silvic - o clădire
mare, cu etaj, cu acoperiș ascuțit, cu țiglă, deci o construcție
impunătoare în arhitectura zonei respective. Era casa lui, a
șefului de Ocol. Dar se apropia Războiul al Doilea Mondial.
În 1939 Hitler a dat ordin ca toată nația germană să vină în
patrie, să-și poată continua viața și activitatea ei, că dacă vor
ajunge trupele străine în țări ca România, ei să nu fie considerați prizonieri și băgați în lagăre. Așa că, cei din nația germană și-au făcut bagajele și au plecat. Au rămas case care nu
mai aveau stăpân. Acești nemți au fost păcăliți până la urmă
pentru că, cum au ajuns în Germania, au fost primiți în lagăre improvizate, nu s-au găsit locuințe libere suficiente
pentru ei. Erau lagăre umane, de integrare în cultura germană, nu dintre cele de exterminare despre care știm azi.
- Erau lagăre de primire, ca niște colonii.
- Da, bineînțeles. Dar refugiații au fost până la urmă și
carne de tun pe timp de război. Au fost imediat trimiși pe
front. Inginerul care a construit Ocolul Silvic la noi, avusese
în plan să vină înapoi. A făcut un testament cu Cernohuz,
care știa germană, ucraineană, româna, bun orator, om de
inițiativă. Era tatăl lui Dănuț Cernohuz. Și acum are Dănuț
Cernohuz testamentul respectiv, în care era scris așa: Vând
casa lui Cernohuz, dar dacă după râzboi mă voi întoarce,
Cernohuz va fi obligat să-mi înapoieze casa. Actul a rămas
pe mâna lui Cernohuz. După război casa a fost naționalizată.
După Revoluție, la primul proces la care Cernohuz a mers cu
actele în instanță, a câștigat procesul. Cel care locuia în acea
casa, a trebuit să o evacueze. Dar Doina a lui Maleș, care
controla treburile comunei, nu s-a lăsat, a făcut recurs la Cur102
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tea de Apel și, prin relații, Cernohuz a pierdut procesul. Asta
cu actele în mână. Așa vedem câte și câte articole se pot găsi
în legile noastre să facă din alb negru, deși, de drept, casa era
a lui Cernohuz.
- Neamțul inginer n-a mai venit...
- Nu, n-a mai venit…
- Ce s-a întâmplat cu Fondul Bisericesc după Revoluție?
- După Revoluție, conform legii de restituire a
proprietăților, “restitutio ad integrum” cum menționa Ion
Rațiu, Biserica Ortodoxă a reînființat o nouă asociație continuatoare a fondului austriac, Fondul Ortodox Bisericesc al
Pădurilor din Bucovina. S-a reconstituit ca persoană juridică,
și, conform decretului, a adus actele la judecată. De trei ori sa desfășurat procesul, prima dată au câștigat popii, după
aceea s-a schimbat regimul. Nastase și Băsescu le-au dat pădurile, iar după alegeri au luat înapoi pădurile. Încă de două
ori, și Nastase, și Băsescu, înainte de alegeri, le-au dat păduri, iar după alegeri le-au luat înapoi! Asta cu ordonanțe de
urgență. Țin minte, după ce biserica a primit pădurile, deja se
făceau planuri ce să se facă, cum să investească, iar după alegeri, pădurile s-au luat înapoi. De trei ori s-a întâmplat același lucru! Regia Autonomă ROMSILVA tot făcea apel și tot
recâștiga pădurile date înainte la alegeri bisericii. La ultimul
proces s-a dat procesul spre rejudecare, motivația principală
invocată împotriva retrocedării pădurilor Bisericii Ortodoxe,
a fost aceasta: “statul român nu poate retroceda pădurile,
fiindcă el nu v-a atribuit pădurile niciodată. Voi ați primit
doar în administrare pădurile, de la o putere străină de
ocupație. Cine v-a împroprietărit, acela să vi le dea înapoi”.
Statul român niciodată nu a împroprietărit biserica cu păduri.
- Deci, după Primul Război Mondial, asociația Fondul
Ortodox al Pădurilor din Bucovina s-a autoînființat și s-a
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auto întitulat continuatoarea asociației vechi de sub austreci,
cu scopul de a continua administrarea Fondului. Se poate ca,
după primul război, asociația să se fi înregistrat ca proprietară, dar de fapt nu li s-a dat dreptul de proprietate. Statul
român nu a dat niciodată în proprietate pădurile Bisericii Ortodoxe.
- Acum ale cui sunt pădurile?
- Pădurile au rămas ale ROMSILVA. Biserica are numai proprietățile pe care le-a avut înainte, pe vremea domnitorilor, date explicit.
- Și cam pe unde sunt?
- Nu s-au respectat hârtile vechi ale proprietăților decât
în puține cazuri. De exemplu, în cătunul Sacrieș, două cantoane ale Direcției Silvice au fost date bisericii, deși au avut
acte de proprietate prin diferite hrisoave, pentru anumite
suprafațe răzlețe. Totul a fost comasat la un loc și s-au dat
pentru toate pahohiile din Bucovina două cantoane în Secrieș. Și li s-au mai dat păduri aici, în Hauceni, deasupra satului.
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Năzdrăvănii din copilărie
(De vorbă cu Gabriel Moroșan, vărul meu din Huceni)
Cu pietricele în geam
- Hai să înregistrăm și câteva momente amuzante pe
care ți le amintești din copilărie. De pildă, aia cu Dolipschi…
- Când eram noi la școală, erau mulți copii. Eram trei
clase paralele în ciclul 5-8 și învățam după masă. Iarna zilele
erau scurte, iar pe cei care învățam după masă ne prindea
noaptea la școală. Într-o zi, eu și Marinel Pasanciuc am
scăpat mai repede de la școală, cam cu o oră mai devreme
decât Doruț, un băiat din vecini. Noi doi am ieșit de la
școală, însă Doruț, prietenul nostru, mai avea o oră. Cum să
mergem în Hauceni singuri, fără Doruț cu noi. Hai să-l
așteptăm și pe el, până termină ora. Ne-am mai învârtit prin
sat, pe la gogoșerie, cofetărie, ne-am mai jucat cu niște copii
care așteptau autobuzul spre Argel și tot îl așteptam. Dar ne
gândeam de fapt cum să facem să-l scoatem mai repede pe
Doruț de la oră. Eram în stradă, iar clasa în care învăța Doruț
era chiar cu geamurile spre stradă. Am început să luăm pietricele și pac! am aruncat cu ele în geam. Era tocmai ora de
desen a profesoarei Dănilă. Profesorul Dolipschi tocmai
intrase în clasa aceea să facă un anunț. Și, în timp ce făcea
anunțul, aude pocniturile din geam și-i zice profesoarei
Dănilă: stați aici, imediat îi aduc aici! Dolipschi, numai ce a
dat colțul școlii și a strigat la noi: “băieți, veniți încoace!”
Noi, atunci, nu eram chiar așa de rebeli cum sunt copiii de
acuma, adică să spună profesorul vino încoace și noi s-o
tăiem în fugă. Când am auzit din drum strigătul profesorului
care ne îmbia cu “veniți încoace”, l-am ascultat, am mers la
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el. Ne-a prins, ne-a adus în fața clasei și-a început pedepsele
corporale. Noi am promis că nu vom mai face așa ceva niciodată.
- Cu ce v-a bătut?
- Ne-a tras la palme cu o riglă. Dar să vezi altădată...
- Ce anume?
Jocul cu banii
- Tot așa, plecam acasă de la școală, dar nu ne venea să
plecăm. Mai mulți băieți din diferite clase ne-am ascuns după o șură de lemne și jucam banii, era atunci moda cu
jucarea pe bani: așezam monedele, luam pietricele rotunde și
loveam monedele, și dacă întorceam banul, ni-l însușeam, iar
dacă nu reușeam să-l întoarcem, dădea altul cu piatra în ban.
Îți dai seama cum arătau atunci monedele din circulație. Pentru cei care făceau monetarul, pe la magazine, ajunseseră o
problemă banii ăștia deformați. Monedele erau foarte tocite.
S-a aflat problema asta și pe la colegiul profesoral, problema
cu monezile deformate. Într-o zi, pe când eram adunați vreo
cinci-șase băieți și băteam cu bolovanii în monede, numai ce
vine peste noi profesorul Dan Bortă. El nu vobea mult, nu
era absurd, dar când vedea treburi în neregulă, corecta situația imediat. Ne ia pe toți în cancelarie, iar colo începe lecția
de morală. Ne caută prin buzunare, scoate banii, ne arată câte
una și întreabă: ce ban e asta? Și după ce spuneam ce ban
este, el numai o palmă trăgea. Țin minte, avea o mână grea
de m-am trezit sub masă. Toți au primit o porție, ori ghicea
banul, ori nu, tot ajungea sub masă.
- Hazlie situație. Altă poantă?
Faetonul cu butuci
- Era aici în sat unul Semco, care avea două fete, una
Lidia și una Lucica. Tatăl lor căra lemne lungi de 12-14
metri. Ca să încarci asemenea lemne, trebuia să desfaci căru106
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ța de la inima faetonului, să duci butucul până în spatele căruței și mai trebuia să ridici, să prindă în spate, să poți
transporta lemne lungi. Iar noi, copiii, dacă vedeam undeva o
căruță că vine, fugeam repede în spatele ei, și ne urcam pe
căruță, să mergem o bucată pe patru roți, nu pe picioarele
noastre. Pentru copii era ceva foarte tentant, când scăpam de
la școală, sau când mergeam la școală, dacă cumva apărea o
căruță din astea, toți năvăleam și ne așezam pe butuci. Eu am
văzut odată pe Ildico că vine, m-am urcat pe căruță, dar el a
ajuns la capătul drumului său până acasă, și-a cârmit-o la
dreapta, pe ulița ce duce la casa lui. Fiind copil, necunoscând
prea bine legile atelajelor, nu știam că dacă sar din atelaj
într-o parte, și mă dau la o parte, că vârfurile din spate mă
vor atinge. Am fost prins între gard și vârfurile de lemn din
căruță. Așa te tare am fost împins spre gard, ca am rupt scândura de la gard, și-am trecut dincolo de gard. Când m-am
trezit de acolo, eram puțin amețit. Am venit plângând acasă.
Aveam o rană pe față din care curgea sânge. Am explicat
mamei ce-am pățit. Chiar și până în ziua de azi, am o sechelă
la maxilarul de sus.
- Multe pericole înfruntă bieții copii. Mai spune o
poantă, să fie patru.
Scris infect
- Aveam un învățător, Petrescu, care ne-a dat de scris.
Eu, recunosc, scriam urât. Corect, dar urât. Într-o zi am primit noi o temă acasă - mult de scris. Ca să am timp de joacă,
am lăsat scrisul temei pe seară, târziu. Am scris în mare zor
tema, urât de tot. A doua zi, învățătorul Petrescu ne-a controlat cum am scris temele. Vine la mine, se uită în caiet, și
zice: “Ce-ai scris tu pe-aici?” “Tema acasă”. “Asta-i temă
acasa?” “Da!” “Haide, citește!” Eu am citit foarte bine, șnur,
eram bun la citit. M-am așteptat să primesc vreo două palme
de la învățător, era obiceiul lui. Dar am rămas surprins că nu
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am fost pedepsit, căci eu știam cât de groaznic am scris. El
era sigur că eu n-am să știu să citesc ce-am scris!
Altădată, am avut foarte mult de scris. Eram în clasa a
doua. În ziua acea m-am jucat până târziu seara și n-am mai
putut să fac temele. A doua zi, ce să fac? Zic: “mă duc la
școală, dar fac ceva să nu fiu la ore”. Am plecat singur la
școală, am ajuns în dreptul casei lui Balabașciuc, am tăiat-o
pe uliță la vale, am mers prin livezi, și-am intrat la Dariciuc
în grajd. Acolo era gardul mare. Am stat în acel grajd, cumva
prin iesle, uitându-mă dacă vine Odochia în grajd să facă
treabă, să știu să mă ascund undeva și mai bine. Așa am stat
până la ora 11. După aceea am ieșit din grajd în stradă,
așteptând până am văzut copii venind de la școală. Am venit
acasă, toate erau bune. Numai că am avut ghinion. Era în
școală obiceiul, la vremea respectivă, că dacă era un anunț
despre un film în următoarea zi, sau o ședință cu părinții,
anunțul să fie scris într-o condică de anunțuri, iar câte un
elev din clasele mari să treacă prin fiecare clasă și să citească
anunțul. Ghinionul meu a fost că în ziua respectivă cea
trimisă cu citirea anunțlui prin școală a fost chiar sora mea,
Lucica, din clasa a opta. Când a ajuns în clasa mea, a citit
anunțul, și s-a uitat să mă vadă în clasă. Învățătorul a
întrebat-o: “unde-i Gabi?” adică eu. “A plecat la școală azi
dimineața, chiar înaintea mea, eu am plecat în urma lui”
“Dar, uite că nu-i azi la școală”, zice învățătorul. După
școală, eu ajung primul acasă, sora mea, Lucica, venise mai
târziu, avea ore mai multe. Vine ea acasă și zice mamei:
“Gabi n-a fost azi la școală!” Dar mama a fost mirată, eu de
abia am venit de la școală. Sora mea zice: “Da, însă eu am
fost în clasă la Gabi și învățătorul m-a întrebat, unde-i Gabi,
că azi n-a fost la școală” Atunci a început interogatoriul la
noi în casă, ce și cum. Pus în fața unui fapt împlinit, am
primit pedeapsa cuvenită. Fără să am posibilitatea să reclam
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undeva că am fost abuzat fizic de părinți, cum pretind legile
în unele țări!
- Atunci, în fiecare casă, încă era o vargă, sus, după
poliță, cu care se făcea educație copiilor neascultători.
- Mulțumesc pentru câte mi-ai povestit.
Locuri de pește
- Stai un pic, să-ți mai povestesc ceva. Eram în clasa a
șasea și vine într-o zi la mine un băiat mai mare cu trei ani,
vecin cu noi și zice: “Gabi, hai să mergem la pește”. Trebuia
să păzim vacile, dar asta nu era o problemă, chiar dacă vacile
intrau undeva în livezi, le găseam noi. Ne-am dus la pește,
știam multe locuri unde se găsea pește. Aveam undițele pregătite, prin copaci, sau pe sub maluri. Am pescuit, apoi, după
ce am ajuns la ultimul loc de pește, după un timp tovarășul
meu îmi spune: “Gabi, ia tu peștele prins de mine”. Toți peștii pe care-i prinsese în ziua aceia, mi i-a dat mie și mi-a zis:
“Azi a fost ultima mea zi de pește cu tine. Mâine plec cu tata
la Timișoara, mă dă la școală profesională!” Într-adevăr, a
fost ultima zi cu băiatul acela. M-a impresionat gestul lui, el
avea atunci 14-15 ani, dar era conștient că anii de copilărie sau dus. Făcea parte dintr-o familie de orfani de mamă. Erau
trei băieți, unul după altul, tovarășul meu era cel mai mic.
Fratele lui cel mai mare nu a plecat la școală doi ani, nici cel
mijlociut, ci au plecat toți trei deodată la școală profesională
din Timișoara. Acolo au obținut servicii, acolo s-au însurat.
Acum fostul meu prieten s-a mutat undeva în Bucovina, însă
asta mi-a rămas în minte - bunătatea lui de copil. La rândul
meu, când am avut 14 ani și când trebuia să plec la Liceu, la
Suceava, am făcut același gest, să merg la pește, dar am mers
singur, nu am mai găsit copil să-mi fie tovarăș la pescuit.
Am trecut prin toate locurile de pescuit, retrăind cu nostalgie vremurile din copilărie. A doua zi am plecat la Suceava.
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Familii din Runc
Munca în clacă
Într-o superbă zi de vară, când cerul era atât de senin,
când soarele strălucea dulce peste pajiştile lucioase de otavă
verde crescută prin ţarine după ploaia din ultimul timp, am
vrut să vizitez rudele mele din Runc, mergând pe un itinerar
dinspre Moldoviţa, prin pârâul Ascunsul, urcând apoi spre
Runc, pe la gospodăria lui Dragoş Cazacu, apoi urcând pe
lângă cimitirul adventist de unde se vede extraordinar centrul
comunei Moldoviţa ca și satele Demacușa, Raşca şi Putna.
Runc, aşa îi zicem noi muntelui care se vede deasupra Moldoviţei. Când ajungi acolo sus, geografia se diversifică. Acolo sus sunt mai multe culmi de munte; primul este Runc, cel
care se vede din Moldoviţa. De fapt sunt trei culmi, una după
alta, numite Runc, Ţonti şi Dubravnic, iar deasupra lor este
masivul înalt Ţonti. Viorica Buşutar nu mai locuia pe Runc,
cum ştiam noi, ci pe Ţonti, culmea cea mai înaltă a Obcinei
Mari.
Am tot mers aşa la deal pe cărarea care trece peste pârleazuri, deschizând și închizând porţi legate cu lănţişoare de
stâlpi. Câte un câine mai vrednic, paznic al casei, mai lătra
gros la trecătorul de mine, să arate și el că-şi face treaba, că
nu-i casa pustie. Aşa de frumos a fost totul, până am ajuns
sus, pe culmea muntelui Runc, de unde începea să se vadă
adevărata splendoare a pajiştilor de la Runc, spre Ciumârna!
Uitându-mă peste acele pajişti minunate, vedeam otava verde
peste tot unde se cosise, dar și ţarinile încă necosite unde
oamenii munceau de zor să-și pună la adăpost fânul, hrana
preţioasă pentru vite, deci şi pentru subzistenţa lor. Ajuns pe
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acele meleaguri, văzând case frumoase pe culmile munţilor,
văzând grajduri pentru vite, ogoare pentru cartofi sau lucernă, pomi frumoşi prin livezile din jurul caselor, credeam că
am ajuns într-o altă lume, uitasem de lumea cotidiană, cea cu
maşini, cu tiruri, cu tractoare, parcă nici nu existau. În fine,
totul era aşa cum a vrut Dumnezeu să fie pe aceste pajişti
montane!
Cam spre prânz am ajuns la rudele mele de pe vârful
Runcului, adică la Costică și Viorica Buşutar. Ei se pregăteau de lucru, aveau fân cosit de o claie, care trebuia greblat,
adus în căpiţele cu calul la claie, apoi de clădit stogul. Erau
și vecini care ajutau la această muncă. Oamenii de acolo se
întrajutorează când este de muncă la unul dintre ei, sar toţi
ceilalţi să ajute. Apoi se duc la altul care are de cosit şi greblat. Au observat că se face fânul mai uşor dacă se lucrează
în clacă.
După ce am terminat de strâns fânul și clădit stogul, a
venit ploaia, cu ceva fulgere sonore prelungi. Noi am intrat
în casă, să ne odihnim, să mâncăm, tot aşa cum eram la muncă, în clacă. Ce obicei! Apoi am început să-mi spun păsul, ce
aş dori de la ei, ca oameni ai locului. Vroiam să aflu istoria
oamenilor, a familiilor din acel loc, numit Runc. Și iată ce
mi-am notat în carnet din acea discuţie la care oamenii au
contribuit cu entuziasmul lor bineștiut. Nu cred că voi obosi
pe nimeni cu scurta mea listă a genealogiei locuitorilor de pe
Runc, căci cine știe dacă va mai veni cineva să se intereseze
de oamenii noi şi cei vechi de pe Runc!
Înainte de a vă arăta toate astea, să povestesc o poantă
auzită chiar în acea zi de la Matei Tcaciuc, unul din fii unchiului meu Iacob Tcaciuc.
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Viața omului
Când a dat Dumnezeu durata de viaţă pentru diferite
animale a spus:
- om, 40 de ani – stăpân pe toate
- cal, 40 de ani – la fel, stăpân pe toate
- câine, 20 de ani
- maimuţa, 40 de ani.
Omul, nemulţumit de câţi ani i s-au dat, văzându-se şi
stăpân peste toate, a cerut mai mult de 40 de ani. A mai luat
20 de ani de la cal, 10 ani de la câine și 20 de ani de la
maimuţă. Din această cauză, omul:
- până la 40 de ani trăieşte liniştit
- după patruzeci de ani, încă zece trage ca un cal
- după 60 de ani, deja realizat fiind, intră în anii
câinelui (ceartă cu vecini, fraţi, părinţi)
- după 70 de ani intră în anii maimuţei - fără dinţi,
fără vedere, cocoşat şi mai toată lumea râde de el.
Luaţi-o de bună, aşa o fi!
Scurtă genealogie de pe Runc
(Precizez că vârstele oamenilor menționate aici sunt
cele din anul 2014)
În zona acea la care noi îi zicem Runc sunt, de fapt,
trei munţi: Runc, Dubravnic și Ţonti.
La Ţonti trăiesc sau au trăit familiile:
- Buşutar Gheorghe – 60 de ani
- Paşcaniuc Atanasie şi Petru (decedat)
- Paşcaniuc Ion, fiul
- Buşutar Nicuşor
- Buşutar Gheorghe
Pe Dubravnic trăiesc sau au trăit:
- Buşutar Ilie (bunic – decedat)
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- Buşutar Adrian - 88 de ani - fiul lui Ilie; decedat.
Soţia este mai tânără.
- Buşutar Costică – fiul lui Adrian – 42 de ani
- Buşutar Marco – copilul lui Costică – 15 ani
- Buşutar Viorica – soţia lui Costică și mama lui Marco
Pe platoul Dubravnic trăiesc:
- Buşutar Constantin – 93 de ani, n-are copii, e întreţinut de Buşutar Petru, 58 de ani
- Buşutar Neculae – la 96 de ani a murit, e tata lui Buşutar Petru, frate cu Constantin
- Buşutar Elena – 82 de ani
- Mnesciuc Gheorghe – decedat
- Paşcaniuc Ion – decedat
- Şestun Ion
- Fluture Paraschieva – 82 de ani, trăieşte
- Buşutar Anastasia – 82 de ani, trăieşte
- Buşutar Toader, frate cu Buşutar Pantelimon
Pe Runc trăiesc sau au trăit:
- Buşutar Tanasie – 80 de ani
- Buşutar Teodor – decedat
- Buşutar Simion (Cosmeniuc), tata lui Teodor
- Medviciuc Petru – decedat, acolo stă nepotul său
Mişco Medviciuc
- Tcaciuc Matei (Makii), tata lui Matei
- Tcaciuc Orest
- Tcaciuc (Cotlarciuc) Ștefania
- Macovei Mihai – 75 de ani, decedat
- Burleanu Traian – croitor, cojocar, cosea pantaloni
- Covalschi Gheorghe (Iuri)
- Covalschi Liviu – fiul lui Gheorghe
- Covalschi Ileana, Rodica
113

Viorel Darie

- Orest Valah – venetic, avea băiat aviator
- Hojda Constantin – casa veche, socrul lui Orest Valah
- Sauciuc Nicolae – cel mai bătrân
- Sauciuc Gheorghe – fiul lui Nicolae
- Sauciuc Ion – cel de pe Runc
- Sauciuc Maria – măritată Ungureanu
- Sauciuc Costan – frate cu Nicolae
- Sauciuc Ioan
- Sauciuc Vladimir – trăia în Putna
- Buşutar Pantelimon – socrul lui Ivan Sauciuc; avea
copii: Oltica, Domnica, Ileana și Constantin (trăieşte la Paltin)
- Polec Constantin și Ana, copii Ion și Eudochia
- Polec Ion are copii: Mihai, Dimitru și Elena (Runc),
Frosina (Putna), Ecaterina (Demacuşa)
- Eudochia are următori copii: Atanasie (Hauceni), Parascheva (Runc), iar fata ei Maria e la Demacușa şi are 5
copii.
- Parascheva a lui Eudochia, a lui Polec Constantin are
copii: Aurel (Hauceni), Petru (Demacuşa), Maria (Runc),
Georgeta (Putna), Artemiza (Dorna)
- Ion Polec şi soţia sa, Agafia, au doi băieţi: Constantin
(Runc) şi Vasile Moisa (Runc)
- Bouşutar Maxim – decedat, la fel și soţia, Vasilena.
Au avut copii: Eudochia (Runc), Ileana (Ciumârna), Ion
(Raşca), Dumitru (Raşca) și Parascheva (Ciumârna)
- Dariciuc Petru şi Paraschiva au avut copii: Ion Dariciuc – decedat și Zenovia, Ilie (Moldoviţa), Maria (Runc),
Mihai (Runc), Vasile (Runc).
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Am ajuns pe Runc urmând nişte cărări greu de urcat.
Pe Runc însă se putea ajunge mai uşor urmând drumul
Moldoviţa – Ascunsul – Dubravnic – Ţonti - Palma.
Pădurile de azi, de pe Runc și din împrejurimi sunt
cam la fel cum erau în urmă cu 50 de ani. Omul a convieţuit
bine cu pădurea.
Locurile de pe Runc şi împrejurimi sunt presărate de
urme de tranşee din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În acea vreme, majoritatea caselor de pe dealuri au fost
arse de către ruşi, care luau miei, găini, pentru mâncare.
Palma – la trecerea de la Ciumârna spre Suceviţa se
vede un monument mare, ca o palmă - simbol al drumului de
serpentine făcut doar cu palmele omului, fără excavatoare.
Existau atunci doar camioane „Tatra” care au cărat pietrele
pe şantier.
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Cum îşi face casă omul sărac
(De vorbă cu Dumitru Hauca, numit şi Doruţ)
Când se vine la Moldovița dinspre Vatra Moldovița,
înainte de a ajunge pe teritoriul comunei există un panou
deasupra șoselei pe care scrie “Comuna Moldovița înfrățită
cu comuna Kruibeke din Belgia“. Mai încolo de panoul
afișat deasupra drumului, nici la 500 de metri, aproape de
Ioan Moroșan, se află o casă cu etaj, foarte bună, dar nu mai
arătoasă decât multe case din Moldovița. Aici locuiește Dumitru Hauca, zis și Doruț. Aici a trăit ultimii cinci ani mama
mea, Elena Darie, de care Doruț și Geta au avut grijă. Din
2011 mama nu mai este, dar eu găsesc mereu un loc primitor
la acești oameni, când vin în concediu, oameni care, pe lângă
grija pentru copiii lor Lăcrămioara, Tiberiu și Marius, au
avut grijă și de mama noastră. Stăteam de multe ori la povești cu Doruț, dar ceea ce vă povestim acum, mi s-a părut
interesant de știut de oricine.
*
- Doruț, te rog, povestește-mi încă odată cum ați făcut
casa asta în care locuiți!
- Cu mare plăcere. Numele meu este Hauca Dumitru,
dar lumea din sat mă ştie de Doruţ. M-am născut la Moldoviţa, acum 54 de ani, adică în anul 1963, în iunie. Tata se
numea Ștefan Hauca, iar pe mama o chema Ana Ţebrea. Tata
era huțul de aici, din comună, iar mama era româncă, de la
Frumosul. Bunicul meu a murit de tânar, a murit în accident
de butuci în pădure. Au rămas orfani opt copii, tatăl meu era
cel mai mare, cel mai mic dintre copii avea doi ani atunci.
Bunica nu s-a recăsătorit, a crescut toţi cei opt copii. Din opt
116

De vorbă cu sătenii mei din Moldovița

copii, era o singură fată, a treia ca vârstă. Bunica mea avea
pământ mult aici, în Hauceni, în jurul casei. Niciodată nu s-a
plâns că n-are pe cineva la polog, dar se plângea că n-are
cine să-i cosească. Noi, nepoţii, care eram mai măricei, mergeam la cosit la ea, ziceam “mergem la baba la cosit”. Culmea, cu ajutorul copiilor, a nepoţilor, făcea tot fânul de pe
pământul ei, dar mergea cu ziua la lucru şi la alţii. Îi plăcea
grozav de mult să meargă la muncă, la clacă.
- Dar strămoșii voștri ştii cine erau?
- Exact nu știu de unde au venit străbunii. Mie mi-a
povestit unchiul, că el ştia vreo cinci generaţii din urmă:
Hauca Iwan  Hauca Ilie  Hauca Tanase  Hauca
Dimitrie  Hauca Ștefan  Hauca Doruț (subsemnatul).
Bănuiesc că Hauca Iwan venise din Polonia, Galiția, din moment ce numele lui era Iwan, cu “W”. Primul strămoş era
bogat, jumătate din Hauceni era a lui. Toți de aici din Hauceni, dar și din Moldoviţa, erau veniţi. La început era pădure
pe aici, apoi locuitorii au venit pe rând, unii din Galiţia, alţii
din Maramureş. Se pare că Haucenii au venit din Galiția.
În privinţa casei, povestea este cam aşa: La vreo trei
ani după ce-am venit din armată, m-am căsătorit. Deoarece
soţia era cea mai mică în casă la mama ei, tatăl ei fiind decedat, am făcut înţelegerea ca noi să rămânem la casa mamei
soţiei. Era teren destul acolo, însă era cam pe deal, nu se
putea ajunge acolo cu maşina sau cu căruţa. Era un loc unde
toate erau de cărat în spate până acasă. O vreme am umblat
la muncă pe acolo, dar într-o dimineaţă, aşteptând să merg la
treabă, tata mi-a trimis vorbă: “să veniţi la noi, cam pe deseară, împreună cu mama Getei, să vorbim ceva important”.
După ce venisem de la muncă, zic soţiei: “hai la vale, avem
de vorbit ceva important cu ai mei”. La tata acasă am discutat că acolo unde stăm noi, pe deal, la mama soţiei, e greu de
trăit, nu este curent electric, nu este drum până la casă. Că
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poate ar fi bine să ne mutăm în vale, unde este casa asta de
acum, unde atunci era un ogor al lui tata. Am discutat, ce-ar
fi să facem o căsuţă lângă cea a lui tata, căci ne-au rămas
ceva bani de la nuntă, nu mulţi, dar erau nişte bani la un loc.
Hai să facem casa aici, lângă casa tatei.
Dar aici nu era o zonă de construcţie de case, nu dădea
regimul voie să se construiască nimic în afara vetrei satului.
- Şi cum aţi făcut?
- Ne gândeam cum să facem, cum să facem… Dar apare ocazia: Un cetăţean din comună avea o casă zidită în curte, deja înfundată, care încă nu era acoperită. Am luat legătură cu omul acela, mă duc să mă uit la casa și zic: “Eu aş
cumpăra-o, dar n-am cum să fac rost de autorizaţie”. Dar el
zice: “Hai, că-ţi fac rost de autorizaţie!” Şi pe cât de strict
era regimul ăla, omul făcuse ce făcuse, încât mi-a scos autorizaţia, ca pentru o bucătărie în curte.
El scosese autorizaţia, dar cum să luam casa de acolo,
de la el? Însă erau oameni care se pricepeau la mutat case.
Au făcut aşa ca un fel de sanie pe sub casă, pe nişte butuci,
au asigurat bine buştenii aceia, au făcut niste contragreutăţi,
să nu se dărâme scheletul, să nu se răstoarne, să nu se desfacă. Şi, cu un TAF, prin grădini, am spart gardurile la oameni, şi-am tras casa până aici. Casa adusă de acolo era mai
mică ca acum. Baia, holul şi bucătăria nu erau. Doar dormitorul și sufrageria. Era o căsuţă mică, cum e casa lui Jderu.
Numai că nu era acoperită, era în două table…
- Ca o casă de vacanţă…
- Ei, mai bine… ca o bucătărie şi cu un dormitor. Am
stat apoi şi m-am gândit în toate felurile. Deja trebuia să se
nască fata noastră, Lăcrămioara. Ca să rămân cu casa asta,
nu prea aş fi vrut, ne trebuia o casă mai largă. Cu ce cumpărasem, îmi mai rămăseseră nişte bani. M-am dus la viceprimar, să mă sfătuiesc cu el. I-am explicat ce vreau să fac.
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Iar vice-primarul se răsteşte la mine: “Da?! Nu se poate aşa
ceva… ne ia la puşcărie!!… pe mine și pe tine!!” Dar eu iam zis: “Uitaţi-vă domn vice, vă dau două mii de lei, numai
lăsaţi-mă să fac căsuţa. Nu vreau altceva, doar să mă lăsaţi.”
“Da, dar o să ai de plătit amendă”, zise el. “Am să plătesc
amendă”, zic eu. Stă el, se gândeşte un pic, apoi mă întreabă:
“Bine, din ce vrei să faci casa?” “Din lemn.” “Ai lemn?”
“Am!” “Cu ce vrei s-o acoperi?” “Cu draniţă.” “Ai draniţă?”
“Am!” “Păcură pentru draniţă ai?” “Am!” “Uite care-i treaba”, zice viceprimarul: “Când te-am anunţat eu, te apuci şi
dai bătăi cu casa cât de repede poţi; cum termini casa, ai acoperit-o şi ai uns-o cu păcură! Ai înţeles?”
- Vezi, Doruț, tot cu viceprimarii din ăştia faci treabă!…
- Da, aşa e. Pe primarii de comună, pe vremea comuniştilor, îi mai chema la câte şi mai câte cursuri, reciclări. Odată a fost chemat și primarul nostru chiar la Bucureşti.
Atunci, viceprimarul îmi trimise vorbă prin cineva să vin urgent la primărie şi-mi zise: “Fii atent, începând de azi, îi dai
bătăi cât poţi de repede, să termini casa! Primarul îi plecat!“
- Şi, cum a fost?
- Eu deja vorbisem cu un maistru, Nicolai Comorițan,
zis și Began, de la Demacușa, care a stat acolo în pârâu spre
Darieni, la casa în care acum stă Vasile Sauciuc.
- Da, îmi aduc aminte de omul acela…
- Era un om mic de statură, dar scandalagiu, bătăuş.
Avea ca băiat pe Ilie Comoriţan. Acum nu mai este casa lui,
dar el stătea acolo într-o casă bătrânească. Am discutat deja
cu el, a venit, a măsurat, mi-a zis: Uite, te costă atât și atât,
îmi dai un acont şi de mâine la treabă! Îi dau acont, nu știu
cât i-am dat… vreo patru mii de lei. Toată casa mă costa opt
mii de lei. Îi dau acontul, a doua zi venise la muncă. Vreo
câteva zile făcuse ce făcuse, dar încă n-a ajuns la acoperiş.
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Însă, meşterul meu, după vreo trei zile de muncă… pe tren…
la Timişoara, tulai, la fiul său! A dispărut meşterul meu.
Vicele de la Primărie mă tot întreba când mă vedea prin centru: “Ei, merge lucrarea?” Eu ce era să zic, îi spuneam: “merge, merge!” Dar de unde să-l iei pe Began! Stăteam să mor,
mă perpeleam. Nici nu puteam să chem alt maistru, pe timpul ăla niciun maistru nu se băga peste lucrarea altuia. Ei, zic
eu, ce să fac acuma? A doua săptămână, apare Began prin
sat… În timpul acela pregăteam draniţa pentru acoperiş. Am
lucrat tot timpul cât el era plecat. Soţia, numai bine a născut
atunci. Ea era la casa de naştere, eu lucram ziua la casă, iar
noaptea mă duceam la dinspensar, soția se temea să doarmă
singură.
- Şi Began?
- Venise omul de la Timişoara, şi, într-o dimineaţă
vine la mine, cu bicicleta, intră în curte, zicând: “Doamne
ajută!” Eu zic: “Mulumesc!” Și el la mine: “Ce te uiţi aşa
urât la mine! Nu te uita aşa la mine!” Şi a început să mă înjure, să-mi zică tot felul de chestii, apoi a plecat! Eu, ce să fac?
Acum nici nu-mi mai venea să termin lucrarea, de supărat ce
eram. Ce-i de făcut? Alt meșter nu venea sub nicio formă să
termine lucrarea. Began e de scandal. Vroiam să mă duc la el
cu gândul să-l întreb: “Măi, omule, vrei să vii - bine, nu vrei
- bine… dacă mai ai pretenţii să-ţi mai dau bani, spune!“
Mă duc în Demacușa după el, îl găsesc tăind lemne pe
la unul Dumitru Hariuc. Intru acolo în curte, îi zic: “Doamne
ajută!” El cioplea mai departe. “Mulţumesc!” zise el, după o
vreme. Dau mâna cu el şi-i zic: “Domnule Began, dacă nu
vrei să vii, spune-mi!… dacă vrei să-ţi mai dau bani… să
discutăm… iar dacă chiar nu mai vrei, eu chem pe altcineva!” “Nu, gata, vin!” îmi răspunse el. Apoi îmi zise: “Du-te
înainte la tine acasă, că vin şi eu!” Adevărul a fost că a venit,
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chiar în urma mea, cu bicicleta. A venit şi mi-a terminat toată lucrarea.
Dar au mai fost peripeţii… Când să acopere casa cu
draniţă, nu știu, ori a făcut cineva reclamaţie… m-am trezit
cu inspectorul de la fisc. Meşterul meu luase pe cineva, care
nu era autorizat să ajute la acoperit casa cu draniţă. Însă
cineva de la Primărie îmi şoptise: “vezi că mâine îţi vine de
la fisc să te verifice la acte și alte cele”. Numai mă trezesc cu
inspectorul la poartă: “Aici stă cutare?“ “Da.” “Dumneata
știi că omul ăsta care bate draniţă pe casă nu are autorizaţie
să lucreze?” îmi spune inspectorul. “De unde să știu eu?” îi
răspund. La care, omul ăla care ajuta la pus draniţa pe casă,
sărise repede cu gura: “Cum n-am, cum n-am autorizaţie?
Doar anul de abia a început, încă am timp destul să plătesc
impozite până la toamnă!” Se dădu repede jos de pe casă.
Inspectorul mă ia tare: “Actele de autorizaţie pentru
construcţia casei!” Eu zic: “n-am!” “Cum n-ai?” “Nu am,
domnule inspector…” “Casa asta se demolează!” zise el.
Eram deja cu transpiraţia pe spate îngheţată. Dar omul, cel
cu ajutatul la pus şindrila pe casă, începu: ”Domnule inspector, omul ăsta are casă grea, copii mici, năcăjiţi” etc. etc.
Noi, cei din casă, tocmai pregătisem o mie de lei și o știclă
de ceva. Am început să ne înţelegem cu inspectorul, l-am
poftit în casă. A luat mia acea de lei de pe masă, dar sticla na vrut s-o ia. La sfârşit, la plecare, ne-a zis: “Măi copii,
terminaţi casa și când o fi gata, dacă îi mai fi eu în viaţă, să
mă chemaţi și pe mine să sărbătorim!”
A fost un om foarte înţelegător!
- Spune-mi, aici, în preajmă, mai erau case când v-aţi
făcut casa?
- Mai erau, dar nu era voie de construit. Nu-ţi dădea
voie să construieşti case noi. Unde stam noi, era în afara vetrei satului. Atunci era cu sistematizarea satelor, cu mutarea
121

Viorel Darie

în vatra satului a caselor răzleţe de pe dealuri, cu creşterea
şeptelului de vite… Şi, să-ți mai spun una despre meşterul
Began. El, când chema pe omul acela care îl ajuta la bătut
draniţa, în fiecare seară îi plătea. Eu i-am dat acont patru mii
de lei, dar, între timp, el a tot cerut bani ba pentru aia, ba
pentru aia, încât la sfârşit au mai rămas opt sute de lei, din
cei opt mii de lei cu cât ne-am înţeles. În mintea mea, mă
gândeam, poate el n-o să pună la socoteală banii pe care-mi
cerea seară de seară, să plătească ajutorul lui. Credeam că
încă mai am să-i dau vreo patru mii de lei. Când s-a terminat
toată lucrarea la casă, i-am cumpărat prosop, săpun, cum se
obişnuia atunci. Şi, la urmă, hai să facem socoteală, cât mai
trebuie să-i dau. Iar el, aşa, degajat, zise: “Ce socoteală? A
mai rămas opt sute de lei!” Văzând cât de corect era omul, iam dat o mie două sute de lei. A fost corect cu mine, şi-am
apreciat lucrul ăsta. Aşa am făcut casa noastră extinsă, cu
încă două camere și încă două camere la etaj.
- Mari peripeții!
- Da, dar să vezi, am mai avut cu el o divergenţă când
puneam căpriori. Primarul revenise de la cursurile de la
Bucureşti, acum făcea navetă zilnică la Câmpulung. Povesteau cei de la sfatul popular, că primarul tot întreba pe viceprimar: “Măi, ce se întâmplă acolo în Hauceni cu casa aceea,
că văd mereu lucrări acolo?!” Iar viceprimarul răspundea:
“Gata, gata, azi mă duc să văd despre ce e vorba!” Tot aşa
spunea vice-primarul în fiecare zi.
Când lucra la căpriori, cum le făcuse Began, ceva nu se
potrivea la un colţ. Nu știu ce nu i-a plăcut acolo, ce nu-i
ieşea la socoteală, că dintr-odată se enervase, și cu toporul
începuse să spargă căpriorii aceia, de săreau bucăţi de lemn
tocmai în drum! Eu eram aşa de disperat, ziceam: “Domnu’
Nicolai, lăsaţi aşa cum este, eu nu sunt gingaş, nu am mari
pretenţii…“ Până s-a răstit Began odată la mine: “Măi
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băiete! Dacă vine cineva și vede că nu-i bună lucrarea, o să
te întrebe pe tine de ce ai vrut aşa? Sau o să zică: ce smintit
ţi-a făcut ţie lucrarea?! N-o să te vorbească pe tine de rău, o
să mă vorbească pe mine! Să mă laşi în pace, să fac cum știu
eu!“
Cam astea au fost peripeţiile cu Began şi cu casa noastră.
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Amintiri amuzante
(Discutând cu Dumitru Hauca, numit şi Doruţ)
Am vorbit adesea cu Dumitru Hauca, numit și Doruț,
care are casă chiar la intrarea spre Moldovița, venind dispre
Mănăstirea Moldovița situată în comuna Vatra Moldovița.
Acum îl rog să-și aducă aminte unele întâmplări amuzante
din viața sa.
Frica de fotograf
- Spune-mi, Doruţ, ceva glume, din ce mai ţii minte
din copilărie…
- Stai să mă gândesc… nu-mi vine nimic în minte aşa
repede… Aha, stai că știu una… Aveam vreo patru anişori şi
ţin minte cum am luat o bătaie bună!… Tata chemase pe
cineva să ne facă poze, aici în curte, la noi. Fotograful ne
aşeza în rând, dar cum ducea el aparatul la ochi să ne facă
poză, eu o rupeam la fugă. Nu ştiu cine îmi băgase în cap, că
dacă fotograful duce aparatul la ochi, te împuşcă! Venea tata
și mă aşeza iar să stau frumos. Eu, nimic, cum ducea aparatul
la ochi, o tăiam! Ce s-au gândit, să mai cheme doi copii de la
o soră de-a lui tata, mai erau acolo doi veri, o fată şi-un băiat.
Poate aşa o să stau la poză. Ne-au aranjat pe toţi frumos, să
stau împreună cu ei la poză. Vărul cel mic era mai mic ca
mine, avea vreo trei ani, tata cu greu i-a găsit ciorapi, unul de
un fel, altul de-un alt fel, toate erau ude… Ne-a pus pe toți
trei în rând, dar când fotograful să ducă aparatul la ochi, eu
tai-o!… “Mă împuşcă!” ţipam eu. Până la urmă, mi-a tras
tata o mamă bună de bătaie, dar la poză tot n-am stat! Au
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prins totuşi, o poză cu mine, undeva prin curte, singur, plâns,
cu basca pe cap, poză pe care o am şi acum.
- Dar poate era bine dacă tata îţi dădea aparatul să te
joci cu el, să-ţi treacă frica de aparat…
- Ei, tata n-avea răbdare să se joace cu mine, să-mi explice… Nici acum nu-mi pot explica de ce știam că omul cu
aparatul mă împuşcă dacă-l întoarce spre mine…
Fromoșel baiatu’
- Stai, mi-am adus acum aminte de-o altă întâmplare,
chiar bună de scris. Eram în clasă cu un băiat Cornel Prindii,
al lui Șuleapco, din Demacușa. Ai auzit de Șuleapco?
- Da, îl știu…
- Băiatul cel mai mic a lui Șuleapco stătea la bunicul,
unul Prindii, un moșneguț mic, cu mustață. Băiatul, la școală
- obraznic foc, nu alta! Nu se putea înțelege nimeni cu el.
Dirigintele, la un moment dat, zise: “Măi Prindii, până când
nu vii cu tata la mine, să nu mai vii la școală! Ori vii cu tata,
ori nu mai vii deloc!” Băiatul, viclean, nu-l chemă la școală
pe taică-su, ci îl chemă pe bunicu-su’. Vedem în pauza de
dinainte de dirigenție, apare un moșulet micuț, cu mustață,
care dă să intre în clasă. Bună ziua! - Bună ziua! Cornel,
băiatul cel obraznic, stătea în prima bancă, iar moșul nu-și
lua ochii de la el! Copiii țipau, alergau de colo-colo, iar
moșul stătea stană lângă ușa de intrare în clasă și se uita țintă
la nepotul său. Venise dirigintele la oră, moșul stătea la ușă.
“Bună ziua!” zise Cornel către diriginte: “uitați-vă, a venit
bunicu” Dirigintele începe: “Dragi copii, avem plăcerea să
avem în mijlocul nostru pe bunicul lui Cornel Prindii…
Uitați-vă, tovarășu’ Prindii, v-am chemat la școală, deoarece
copilul e cam indisciplinat” Dar moșul nu se uita la diriginte,
se uita țintă doar la băiat, zicând: “Da boiatu e fromos tare!”
Dirigintele îi răspundea: “Bun, bun, frumușel băiatul, dar e
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cam indisciplinat!” Dar moșul, imperturbabil, tot repeta:
”Fromoșel băiatu!” Cât a încercat dirigintele să-i explice cât
de obraznic e copilul, moșul nu-și lua ochii de la băiat, și nu
scotea altă vorbă, decât că băiatul lui e “fromos” și “fromos”.
Imaginați-vă, moșul cel mărunt, cu acentul acela de rusnac,
repetând într-una: “Ai, fromos băiat!” Ce era să facă dirigintele? I-a dat voie să plece, ca să continue ora de dirigenție. Alt rezultat n-avusese vizita moșului, decât că ne-am
amuzat copios de bietul de el. De bună seamă, își iubea mult
nepotul.
La furat mere de la Ocolul Silvic
- Mai știi alte întâmplări nostime? Poate ceva de prin
Germania?
- În Germania nu am avut timp de glume! Nici în Germania, nici în Jugoslavia. Munceam toată ziua, dar în asta nu
era ceva care să ne amuze prea tare.
- Atunci povestește întâmplarea aia cu furatul merelor
de la Ocol, cu Gabi Moroșan…
- A, da! Știu. Eram în clasa a întâia, iar Gabi era cu un
an mai mare. Venind de la școală, noi, copiii, eu, Gabi și încă un băiat, Marinelo din vecini, ne vorbirăm să mergem la
furat mere de la Ocolul Silvic. La Ocol, în timpul acela, era
un pădurar foarte rău, unul Cenușa, toată lumea se temea de
el. Aruncarăm ghiozdanele în șant, sărirăm gardul în partea
cealaltă. Băiatul vecinului, Marinelo, fiind un pic mai mare,
se urcase pe o cracă, și se întindea să ia un măr. Eu și cu Gabi ștăteam jos, ne uitam în sus la merele frumoase, căci pe
jos nu era niciun măr. De la Ocol venea cineva pe cărare, iar
unul dintre noi strigă: “Cenușa!” Când am auzit de Cenușa,
Marinelo urcat în pom sărise jos, iar noi toți repede peste
gard înapoi afară, în șant, ne luarăm ghiozdanele și fuga! Nu
ne-am uitat care și ce ghiozdane am luat. Eu fugeam așa cât
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mă țineau picioarele, iar când am ajuns la pod, lângă Ioan
Hauca, m-am ascuns sub pod. De sub pod am mers pe pârâu
la vale și-am ajuns acasă, fugind pe calea ferată și prin livezi.
Aveam o teamă de Cenușa, n-am intrat în casă, stăteam ascuns în WC, cu ghiozdan cu tot. Între timp, Gabi al lui Moroșan ajunsese acasă la el, se uită prin ghiozdan și văzu că
nu-s cărțile lui, că-s ale mele. Vine la noi să schimbe ghiozdanul, intră în casă și-o întrebă pe mama mea, unde-s eu?
Mama îi zise: “Nu-i acasă! Dar ce-ți trebuie?” “Păi… am
fost să furăm mere la Ocol, ne-a speriat Cenușa, am fugit șiam schimbat ghiozdanele…” “Da?” “Da!” “Lasă ghiozdanul aici și când vine Doruț (adică eu) îți iei ghiozdanul tău”.
Mama și-a dat seama că eu trebuie să fiu undeva pe-aproape
de casă, ieșise în ogradă și mă strigă: “Doruț! Doruț!” Eu
stau chitic în WC. Până la urmă vine ea și mă găsește acolo.
“Tu de ce te-ai ascuns?” “Nu, eu nu m-am as-cuns…” “Uite,
a venit Cenușa, pădurarul, și-a zis că pe tine și pe Gabi, și pe
Marinelo, vă ia și vă închide în beci! Voi ce-ați căutat la
furat mere la Ocol?!” Eu, copil mic fiind, mă gândeam:
sigur, vine pădurarul Cenușa și ne închide în beci! Aceea a
fost prima și ultima dată când am mers la furat mere de la
Ocol.
Examenul luat cu o sticlă de Cogniac
- Altceva, altă poznă?
- Nu mai știu nimic. Mai gândeşte-te și tu femeie, până
îmi aduc aminte… Multe peripeţii am făcut, dar nu-mi vin în
minte atunci când trebuie.
- De la şcoală, ceva…
- Aha! Eram deja mare, în clasa a zecea, eram secretar
UTC pe clasă. Eram de aceeaşi vârstă cu Gabi al lui Toader
Prindii. El era casier. Nici mie, nici lui, nu ne ieşea media la
“Rezistenţa materialelor” şi trebuia să rămânem corigenţi pe
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vară. Ce să facem? Noi făceam ore cu inginerul Puiu, el era
şef de secţie la sector, la fabrică, dar făcea ore și la liceu. În
ultima zi de şcoală, profesorul ne amenință: “Măi, băieţi,
puneţi mâna şi învăţaţi, că altfel nu vă trec!” Iar eu, discutând cu Gabi, am zis ce să-nvăţam într-o oră, două, dacă nam învăţat tot anul. Gabi îmi zise la un moment dat: “Ştii
ceva, hai să mergem la alimentară, să luăm o jumătate de
cogniac, să-i dăm lui Puiu ca să ne treacă!” Am cumpărat
sticla aia de cogniac, dar bani am luat din fondul clasei de la
UTC, noi n-aveam bani. Și cum să-i dăm sticla? Profesorul
ne cheamă la cancelarie și ne întreabă: “Ei, aţi învăţat?” “Am
învăţat, tovarăşu profesor!” Dar noi deja luasem de la un băiat o mapă, cam jerpelită, am pus sticla în ea… Dar cum să
dăm geanta la inginer, căci în pauză erau toți profesorii în
cancelarie. Ne pune profesorul o întrebare, noi nimic, habar
n-aveam. El zice: “Măcar spuneţi după mine”… Eu nici nu
puteam deschide gura, iar Gabi bâjbâia ceva acolo. “Mergeţi
și mai învăţaţi!” zise inginerul. Noi, ce să mai învăţăm? Ne
sfătuim, hai să ne uităm, să vedem în ce clasă intră la ore
profesorul nostru. Stând pe hol, vedem că tocmai intrase întro clasă. Iau eu mapa cu cogniac-ul, bat la uşă, intru în acea
clasă și zic: “Domn’ inginer v-am adus mapa”. El s-a uitat
aşa la mine, s-a uitat lung și şi-a dat seama că e ceva cu mapa noastră. Zise: “Așa!… bine!… bine măi Hauca!”. Și-am
plecat. În pauză, ne văzu pe hol profesorul, îmi dă repede
mapa goală, şi-a plecat.
- Amuzantă situaţie…
- Comică. Așa am luat noi examenul fără să învăţăm!
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Anglia, Norvegia vizavi de Africa
(Experienţe povestite de verişoara mea, Liliana Moroşan,
asistentă medicală)
Într-o frumoasă zi de vară, la Moldoviţa, am avut bucuria s-o întâlnesc pe verişoara mea, Liliana, aflată acasă în
concediu. S-a potrivit numai bine, întrucât aveam de gând să
scriu o nouă carte de reportaje cu oamenii din comună.
Norvegia
- Liliana, te rog să-mi povesteşti despre experienţele
tale de prin Norvegia și alte țări ale lumii prin care ai trecut...
- Cu plăcere. Am să încep chiar cu Norvegia. Ce este
interesant, în Norvegia nu încuiam niciodată uşile, nici la biserică, nici la cămine. Dacă venea cineva, putea intra la orice
oră.
- Ca la africani, ei pun mătura în uşa, să se știe că nu e
nimeni acasă…
- Aşa era mai demult în Norvegia, dar acum, după ce
au sosit atâţia străini acolo, te mai gândeşti de două ori dacă
trebuie încuiată uşa. Dacă vine vreunul şi poate lua ceva din
locuinţă? Pot fi români, romi, sau alţi străini, în niciun caz
norvegieni…
Anglia
- Dar în Anglia, ce caractere au oamenii de acolo?
- Englezii, mai ales cei bătrâni, sunt oameni de treabă.
Dar nu mai e Anglia cea din secolul 19-lea, mă refer la religie şi la cultură. Ce anume s-a stricat la oamenii din Anglia?
Ei nu mai cred în Dumnezeu. Ei zic că dacă clericii, feţele
bisericeşti, fac atâtea fărădelegeri: pedofilia în biserici, care
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se propagă în masă, atunci omul de rând ce să mai creadă?
Dacă unul care predică de la amvon, poate să facă asemenea
fărădelegeri, înseamnă că religia e o făţărnicie! Asta îi dezgustă pe oameni şi nu mai vor să vină la biserică. Însă ei ar
trebui să zică: dacă oamenii ne-au dezamăgit, asta nu
înseamnă că Dumnezeu nu mai este bun. Dumnezeu niciodată n-o să ne dezamăgească. Oamenii, da, oamenii ne pot
dezamăgi, dar Dumnezeu niciodată! La televizor, în fiecare
duminică, se dau slujbe la televizor. Se cântă foarte frumos,
coruri de băieţi, coruri mixte, se cântă impecabil...
- Şi populaţia, ce simte privitor la religie?
- Stau şi mă gândesc, oare oamenii aceia nu au credinţă
în Dumnezeu?
- Oamenii aceia sunt de mai multe feluri, unii cred, alţii nu…
- Se poate, însă sentimentul oamenilor este că biserica
a dezamăgit. Oamenii se uită la oameni, mai puţin la Dumnezeu…
- La spitale, cum este personalul, cum sunt surorile
medicale, asistentele?
- Ei, da, la nivelul cadrelor medicale se impune etica.
Sunt foarte multe reguli pe care un cadru medical trebuie să
le respecte.
- La noi, de exemplu, la controale medicale ţi se înmulţesc bolile, ca să te trimită la farmaciile lor, să cumperi
medicamente scumpe.
- Nu, în Anglia trebuie să se respecte niște reguli stricte, nu ca la noi.
- Spune-mi, în Anglia, pe unde ai lucrat, pe la aziluri,
oamenii o duc bine, au ce le trebuie?
- Copiii englezilor sunt, în general, mai reci cu părinţii
ca la noi. Când nu se mai descurcă singuri, bătrânii sunt duşi,
sau decid singuri să se ducă la un azil. Apoi, copiii, rar, mai
130

De vorbă cu sătenii mei din Moldovița

dau câte un telefon, sau mai vin în vizită… cam la trei luni…
sau trimit vreo vedere de la o croazieră de peste mări. Să nu-i
judecăm, sunt fel de fel de cazuri, copiii sunt plecaţi departe,
în Australia, în America şi părinţii nu pot angaja un servitor
să-i îngrijească şi ajung astfel la azil. Dacă angajează un servitor străin, bătrânii pot fi abuzaţi, iar copiii lor sunt departe… La azil, măcar, există un control. Ş-apoi, deşi azilurile sunt uneori suprapopulate, totuşi, e mai bine, mai poate
deschide cineva uşa unui bătrân, nu se simt chiar singurisinguri. Nu poţi judeca toată lumea la fel, fiecare are situaţia
lui aparte.
Norvegia, din nou
- Să revenim din nou în Norvegia. Spune-mi, ce fel de
ţară este?
- Este o ţară frumoasă, de locuit, lume foarte civilizată,
caldă, prietenoasă. Doar lipsa de soare te afectează ca străin…
- Căt ai stat acolo?
- Trei ani. În primul an tânjeam după soare, cum apăreau un pic de raze fugeam iute afară, să iau o gură de soare.
Vara era şi mai greu, căci eram uneori frântă de oboseală,
dar nu puteam adormi, era soare afară până la orele târzii.
Puneam pătura în geam, să fie un pic mai întuneric. În al doilea an m-am mai obişnuit, iar în al treilea a fost şi mai bine…
- Şi ce-aţi făcut acolo, în Norvegia?
- Scopul nostru acolo era să facem o şcoală de instruire
pentru misiuni în lumea a treia, învăţam agricultură, medicină. Am avut posibilitatea să lucrăm, fără plată, la o brutărie.
- E frumos de locuit acolo?
- Da, este foarte frumos. Dacă lumea nu s-ar purta aşa
de frumos, n-ai putea locui acolo. Natura este foarte frumoasă, totul e amenajat foarte frumos. Însă întunericul iernii te
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face să te simţi nefericit, nu-ţi mai trebuie nimic. Iar vara,
lumina zilei e prea lungă.
Africa
- Spune-mi, te rog, ceva despre Africa…
- Ce să zic? Africa este o altă lume. Am fost în Africa
în două locuri. Trimişi de o Asociaţie din Norvegia, am mers
în Africa în schimb de experienţă. Acolo am deschis noi o
şcoală unde au venit studenţi africani şi noi tinerii din Norvegia. A fost un experiment benefic pentru ei şi pentru noi. Negrii aveau respect deosebit pentru albi, căci aveau ce învăța
de la albi, în general. Dar, la început, eu nu vroiam să merg
în Africa. Cât am locuit în Norvegia, am cam slăbit, deşi
aveam mâncare, însă aveam mereu o stare de anxietate. În
Norvegia, mâncarea părea artificială, fructele erau din China.
Fructele locale sunt bune, nu ca cele din import, doar că merele care cresc în Norvegia nu ţin mai mult de două săptămâni, se strică repede. De aceea noi trebuia imediat să facem gem, ori compot din merele norvegiene. Ca să ţină,
merele trebuiau tratate nu știu cum. Asta poate şi din cauză
că nu există suficient soare la coacerea lor…
- Şi în Africa?
- Cum am zis, eu nu voiam să plec în Africa, mă gândeam că dacă într-o ţară aşa de bogată ca Norvegia e greu de
mâncare bună, d-apoi într-o ţară săracă, unde este malarie şi
fel de fel de boli, unde este riscant, eu mor acolo, de slabă ce
sunt…
Zambia
- În ce ţară din Africa ai fost?
- În Zambia. Înainte de a pleca din Norvegia, m-am
dus la directorul proiectului, m-am pus pe cântar și i-am zis:
uitaţi-vă ce greutate am, nu pot să merg în Africa!... cu kilogramele astea, dacă dă o boală peste mine eu mor. Dar el a
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zis aşa: Nu, tu mergi în Africa! Dacă te îmbolnăveşti, te punem în avion şi te trimitem în Norvegia, sau în România. Nam avut încotro și m-am dus. În ultima seară m-am rugat la
Domnul şi am zis: Doamne, eu am făcut tot ce am putut ca să
nu merg, Tu știi problemele mele, iar dacă păţesc ceva, Tu
răspunzi. Am plecat, am zis: În mâna Ta, Doamne, mi-am
pus viaţa, treaba Ta ce se va întâmpla cu mine! Când am plecat în Africa, în Norvegia era iarnă, trebuia să ne îmbrăcăm
gros, era frig. Ne-am îmbrăcat cu geci, cu bocanci. Când am
ajuns în Africa, acolo era cald, am început să dăm jos toate
gecile şi încălţămintea de iarnă. Ne-am dus în oraş să cumpărăm ceva de vară, bluze, şlapi. Ne-au cazat acolo, la un
cămin. La prânz, am mers în oraş.
- În ce oraş?
- Dar Es Salaam (tradus înseamnă “Casa păcii”), capitala Zambiei. Trebuia să mâncăm acolo de prânz, un “lunch”.
Am mâncat la restaurant, apoi am venit acasă, la hotel. Pe
seară, directorul zice: nu mai mergem în oraş, eu vă dau la
fiecare să mâncaţi nişte fructe, le mâncaţi în cameră. Niște
arahide, pâine, fiecare să mânânce în camera lui. Stăteam pe
pat, scoteam din plasă ce ne-au dat să mâncăm. Am început
cu un mango, să văd cum e la ei un mango. Mai mâncasem,
în Norvegia, mango, dar nu mi-a plăcut. Iau acel mango care
mi s-a dat, ia să văd cum e. Când am gustat, avea un gust așa
de bun, încât parcă mi s-a luminat faţa. Vai, aşa ceva de bun
n-am mâncat în viaţa mea! Ziceam noi: “heavenly taste”.
Gust ceresc. Aşa un fruct n-am mâncat niciodată, şi aromat,
și mirosea frumos. Nici acru, nici dulce, un gust extraordinar! M-am luminat la faţă. A fost o mâncare grozavă. Ziceam că dacă o să fie aşa toată mâncarea în Africa, apoi
atunci mă voi simţi bine. Am dormit noaptea acolo. Ce era
ciudat, acolo nu erau sticle la geam, erau aşa nişte paleţi
până la jumătatea geamului…
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- Şi ţânţari?
- Aveam nişte plase deasupra noastră pe pat, care ne
protejau de ţânţari. Dar am sesizat că pe pereţi și pe geam şiau făcut apariţia nişte şopârle! Nu pe pat, dar pe pereţi şi pe
geam. Vai, când am văzut aşa ceva, m-am îngrijorat și mai
tare. Dar, zic, îmi pun plasa asta în jurul patului şi poate
supravieţuiesc până dimineaţă. Cu timpul m-am obişnuit şi
cu sopârlele, ele erau aşa de blânde, mâncau ţânţari. M-am
obisnuit şi cu ele, şi cu ţânţarii. Într-o zi, ne-am urcat într-un
autobuz şi am pornit la drum spre destinaţia noastră. Când
am văzut cum arătau satele lor, am rămas mască!
- Bordeie…
- Bordeie și iar bordeie! Ceva perdele pe la uși - nişte
sărăcii! Noi eram în autobuz, protejaţi. Mă uitam pe geam,
simțeam că sunt în siguranţă. Am uitat să spun că încă din
avionul spre Zambia am trecut în zbor peste Kenia. În Kenia, în aeroportul din Nairobi, s-a mai eliberat avionul, nu
mai era aşa aglomeraţie, încât puteam să aleg ce loc vroiam.
Începusem să mă uit pe hublou spre măreaţa Africă. Deodată
văd un munte, jumătate alb sus, jumătate negru dedesupt…
- Nu era Kilimanjaro?
- Nu cred, mi s-a spus că acolo nu este zăpadă pe munte, ci nisip. Acela este un munte de nisip. Iar mai încolo se
vedea marea, de un albastru aşa de frumos! Un bleu de diferite nuanţe, dar foarte frumos. Era chiar ocean acolo, Oceanul Indian. Mă uitam și după lei, elefanţi, dar nu se vedea nimic de la înălţimea aceea.
Revenim acum la autobuz. Am mers cât am mers, am
ajuns la destinaţie și ne-au cazat într-o casă care nu avea
tavan, ci doar acoperiş, încăperi despărţite doar cu table şi
bolţari. Bolţarii erau tencuiţi. Erau vreo cinci cămăruţe, dar
cu un singur acoperiş de tablă, iar când ploua, făcea aşa o gălăgie de te trezea dacă dormeai. Ne-au dat un cearceaf la
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fiecare, de-acasă ne-am luat un sac de dormit sau plapumă.
Ei nu ne-au dat decât un cearceaf, că nici nu aveau mai mult.
Era o misiune săracă, susţinută de nişte americani săraci, fără
servicii. Se trăia din sponsorizare. Camera mea era cam prima, iar noaptea a început să mişune un şobolan. Vai, ce mă
fac, puneam câte ceva pe faţă, să nu mă mânâmce pe faţă.
M-a chinuit şobolanul acela, încât a doua noapte am rugat pe
cineva să-mi dea nişte capcane. Dar şobolanul venea, mânca
şi pleca. Mai urca şi pe măsuţă, peste cărţi, făcea mizerie…
În sfârşit, într-o noapte, căzu şobolanul în capcană...
- Ce dihanie!
- Da, nefericitul șobolan!... Să revenim la povestire. Cu
timpul, a început să-mi crească moralul, am început să am
poftă de mâncare, am crescut în greutate. Mâncarea era
simplă, dar foarte gustoasă. Fructele gătite de africani, doar
fierte la sobă cu lemne, pâinea coaptă în cuptoare cu lemne,
toate aveau un gust bun. Pâine era cam puţină, căci pâinea e
foarte scumpă în Africa. Ce era ciudat că noi, albii, veneam
primii la masă, ca să nu rămânem fără mâncare, fără pâine.
Eram flămângioşi, egoişti. Dar africanii erau cu atâta bun
simţ, ne lăsau pe noi să mâncăm și după ce mâncam noi,
veneau și ei. Ce le rămânea, aceea mâncau. De aceea am
început să-i apreciez, uite, aşa săraci cum sunt, dar cu cât
bun simţ! Până la urmă, dacă lor nu le mai rămânea nimic de
mâncare mai găseau ei câte ceva prin rezerve. Dar ei nu se
temeau, cum ne temeam noi, c-or să rămână flămânzi…
- Şi zici că te-ai îngrăşat în Africa …
- Dumnezeu m-a protejat, am luat în greutate şi mi-a
crescut buna dispoziţie. Cei din Norvegia, ştiind de problema
mea cu subponderabilitatea, mă tot întrebau: “are you surviving?” adică “mai trăieşti?” Da, ziceam eu, mă simt foarte
bine, îmi place! Când am venit înapoi în Norvegia, aveam o
atitudine schimbată.
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- Te-ai schimbat ca om…
- Da, ca om, exact! Am văzut cum Dumnezeu ne-a
protejat. N-am luat niciunul malarie…
- Dar erau cazuri de malarie?
- Da, dar din grupul nostru nu a avut nimeni. Aşa am
învăţat ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu, dacă El te
cheamă, te trimite undeva, du-te!
Sărăcie lucie
- Dar ei, în Africa, se simt oameni amărâţi?
- Acolo am început să văd altfel cum suferă fiinţele
umane. În Norvegia, sufereau oamenii datorită lipsei de soare şi din cauză că nu aveau un scop în viaţă. Aveam o prietenă, era asistentă, aveam serviciul împreună, şi-mi zicea: am
bani, am serviciu bun, pot face orice în viaţa asta. Dar nu știu
ce să fac cu viaţa mea. Am bani, pot să merg oriunde în lumea asta, dar nu știu ce să fac cu viaţa mea. La noi, în România, tinerii sunt altfel: au nevoie de bani, au un ţel, se luptă să
găsească un serviciu, să-şi facă o casă, să-şi cumpere o maşină. Dar, în Norvegia, tinerii cam au ce vor, ce să mai facă în
viaţă?
- Da, şi eu am fost odată în Austria, şi un patron de
acolo mi-a povestit că tinerii din Austria au tot ce le trebuie
pentru 200 de ani. Și nu mai știu ce să facă, unii pleacă haihui prin Africa, să caute lei, crocodili…
- Da, caută aventuri, vor trăiri senzuale. În Norvegia,
tinerii au luptele lor asupra identităţii proprii. În Africa, întro zi ne-am dus să vedem un sat. În campusul nostru eram
cumva protejaţi, aveam câini, paznici. Dar într-o zi am vrut
să vedem cum trăiesc africanii. Am ajuns într-un sat, și când
am intrat în curtea unui african, am rămas şocaţi! Eu, din România, știam că ei sunt săraci, știam că nu au condiţii, dar nu
m-am aşteptat să fie chiar aşa. A fost un şoc pentru mine,
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d’apoi pentru colegele mele, care erau una din America, alta
din Germania… Pentru ele şocul a fost şi mai mare!...
- Adică ce era şocant în satul acela african?
- Prima dată când am intrat într-o curte, am văzut nişte
oale mari de lut la streaşină, încât apa de ploaie să se strângă
în ele. Sunt două sezoane acolo, unul ploios și unul secetos.
În sezonul ploios strângeau apă în vasele alea mari, cât se
putea de mult. Cine era mai înstărit, avea casa acoperită cu
tablă (care făcea zgomot mare când ploua!). Casele nu erau
prevăzute cu tavan, aveau doar acoperiş. Cei cu case acoperite cu tablă aveau avantaj, adunau mai multă apă în oalele
lor mari. În unele locuri tabla nu era fixată cu cuie, ci era
fixată doar cu pietre sau cu nişte greutăţi. Alţii aveau casele
acoperite cu paie, sau stuf. Dar nici stuf nu era mult. Erau
nişte ierburi, acolo ierburile cresc foarte mari, de trei metri.
Deci oalele alea mi-au sărit în evidenţă.
- Ce mâncau, cum se îmbrăcau?
- În curtea în care am intrat, în spate, era ceva ca un
coteţ de găini, ceva ca o căsuţă mică, din care au început să
iasă copii. Au ieşit vreo zece copii, nu mai terminau de ieşit
de acolo. Erau și îmbrăcaţi, și dezbrăcaţi, ăia mici mai mult
dezbrăcaţi…
- Şi ce mâncau ei?
- Eu ştiu ce mâncau? Nu știu! Odată ne-am dus într-o
misiune într-un sat și am aranjat lângă drum nişte pietre, să
dregem ceva de mâncare la un foc. Și vedem cum apar copii
de peste tot uitându-ne la noi. Ei, cum să mănânci, când
atâţia copii se uită la tine? Dar nici noi nu aveam aşa de multă mâncare, ce să le dăm şi lor? Le-am dat și noi, aşa, câte
puţin, dar erau mulţi, mulţi copii…
- Bieţii de ei!
- Da, mai mult le-am stârnit foamea. Dar noi ce mâncam? Mâncam mămăligă, avocado, care erau foarte bune. În
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Norvegia puneam peste mâncare usturoi, sare, dar acolo nu
mai trebuia să punem nimic, totul era aşa de gustos, aşa de
bun!
- Au banane, ceva?
- Da, au banane, care erau mult mai gustoase decât la
noi. Merele sunt puţine și sunt foarte scumpe. Un dolar și
ceva costau şase mere. Ei aduc mere din Africa de Sud. Nu
prea am văzut struguri. Doar la magazine mari erau, și
scumpi. Acolo aveam o regulă “boiling, peling or throw it
avay”, Deci “ori fierbi, ori cauți fructe care se pot coji, ori le
arunci”. Nu știi ce mâini au fost puse pe ele, poate mâini neîngrijite. Se mai obişnuia uneori să spălăm legumele cu clor,
apoi le clăteam bine şi după aceea le mâncam. Asta dacă vroiam să mâncam nişte roşii, ardei… ceea ce nu prea ne-am
permis.
Roadele misiunii
- V-a plăcut experienţa de acolo?
- Lucram şi în agricultură. Ce făceam? Prăşeam, plantam; munceam cu ei, ca să aibă exemplu de oameni care
muncesc. Le mai dădeam sfaturi… uite cum se munceşte…
Făceam şânţuleţe în pământ, luam câteva seminţe de roşii şi
le sarătam cum să le pună în pământ, să se facă mai multe
roşii. Castraveţii, la fel, luam seminţe, puneam în pământ, să
se facă mai mulţi castraveţi. Aşa-i învăţam un pic de
agricultură…
- Interesant, apoi ce-a mai fost?
- Noi am plecat în Norvegia, ei au rămas acolo. În anul
următor a venit altă generaţie de studenţi acolo. Dar unul din
studenţii din anii trecuți mi-a trimis o scrisoare. Îmi mulţumea foarte mult pentru ce-a învăţat la şcoală. Era un student
african, avea familie, era căsătorit. Zicea că, în timp ce era la
şcoală cu noi, era bine, avea mâncare bunicică. Dar când a
revenit acasă, a dat iar de necazuri, foame, sărăcie. Atunci
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m-am apucat, scria el, să pun în practică ce-am învăţat. Am
luat roşii, am scos seminţe dinăuntru, am luat şi seminţe dintr-un castravete, le-am pus în pământ, le-am udat, am făcut
cum mi-aţi zis dvs. Apoi am luat răsadurile, le-am plantat,
le-am udat, cum am putut, şi-am făcut o grădină frumoasă.
Aveam roşii să mânânc, eu și copiii mei. Acum toţi vecinii
veneau la mine și se mirau. Măi, cum ai tu o grădină aşa
frumoasă! A început și el să dea lecţii la vecini. Mulţumea
aşa de mult pentru ceea ce a învăţat cât a fost cu noi! Dar şi
noi ne-am bucurat, credeam că n-am făcut nimic util pentru
oamenii aceia, când colo, ce bucurie că le-am fost atât de
folos!
- Îmi închipui ce bucurie ai avut! Mulţumesc mult, Liliana, pentru povestirile tale frumoase și interesante!
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Succinte portrete de profesori
Profesorul, cel care te-a învățat în primii ani de școală,
apoi la liceu, sunt persoane pe care memoria ta nu le poate
uita toată viața. Dacă ești ce ești, dacă viața ta este interesantă sau nu, dacă ai realizări de om inteligent sau nu, acest
lucru se datorează în primul rând profesorilor, celor care au
depus tot sufletul să-ți transmită cunoștinte valoroase de care
ai nevoie în viață, care te fac să îndrăgești munca, creația,
competiția. Cei pentru care ți-ai dezvoltat sentimente de dragoste, de stimă, care sunt referințe pentru întreaga ta personalitate. În capitolul următor voi încerca să creionez scurte
portrete ale unora dintre cei care ne-au fost dascăli în tinerețe, cam prin anii 1960–1970.
Opincă Atanasie – profesor de limba rusă și diriginte
Din generația mai veche de profesori, un domn cu un
fizic impresionant, plăcut. Era corpolent, cu fața rumenă, cu
ochi inteligenți, sclipitori de comunicare ca de la om la om.
Avea un mare talent oratoric, era un bun sfătuitor și pedagog.
știa măsura în toate. Ca profesor de limba rusă, alterna predarea lecțiilor cu lecții de pedagogie, în scopul pregătirii copiilor pentru viață. Când asculta, scotea vreo zece copii în fața clasei, îi punea să spună pe de rost, cuvinte de la lecția de
zi, dar și cuvinte din lecția din urmă. Apoi punea pe fiecare
să povestească lecția. Cel ascultat mai trebuia să și răspundă
la întrebări. Făcea o lecție cu adevărat serioasă. Dădea teme
consistente pentru acasă, iar la început de fiecare oră le controla, făcea câte un semn ca un Q pe fiecare caiet, ca semn de
control, acel Q era de fapt semnătura sa.
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Uneori făcea reprize mari de pedagogie. Când vedea că
ceva nu este în regulă în clasă, începea cu îndrumări pedagogice. Această predispoziție a profesorului, de a devia lecția
spre discuții pedagogice, era exploatată de unii elevi mai
șmecheri. Unele fete, de pildă, simțindu-se nesigure pe lecția
învățată, nu știau cum să scape de examinare. Îl puneau pe
un coleg mucalit de-al nostru, Bărbuța Radu, să se ducă în
prima bancă și când vedea că profesorul deschidea catalogul,
Radu să sufle de două, trei ori nasul, ștergându-se cu mâneca
pe la nas. Când vedea scena asta, profesorul Opincă exclama: „Aha! Iată unul necivilizat!” Și începea o lungă dizertație pe teme de igienă, pedagogie, de nu mai rămânea timp
de ascultare!
Avea o casă frumoasă, undeva la ieșire din Moldovița,
în Haucani, iar în fața casei avea plantate o mulțime de straturi de flori. Mergând odată pe lângă casa lui, am fost impresionat de bogația de flori din grădina sa. Când i-am povestit
mamei, ea mi-a spus să merg la domnul profesor, să-i cer
niște semințe de flori. I-am cerut și după câteva zile, mă trezesc, în recreație, că dl profesor vine la mine cu o pungă mare de hârtie, și-mi zice: „Zahovai”, adică „Ascunde”. În
pungă erau bulbi de panseluțe. M-am dus cu ele acasă, cu
mare bucurie, să le plantez. Am pregătit stratul. Apoi am intrat în casă, am luat bulbii și i-am pus într-o tigăiță la înmuiat. Apa fiind cam rece, m-am gândit s-o mai încălzesc pe
plită. În acest timp, am ieșit în grădină să mai afânez stratul
în care urma să plantez panseluțele. Când intru în casa, apa
din tigăiță cu panseluțele a dat în clocot ușor. M-am speriat,
repede le-am pus în apă foarte rece. Apoi m-am dus și le-am
plantat în grădină. Cum era de așteptat, n-au mai răsărit acele
panseluțe nici până în ziua de azi!
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Căpățână Andrei – profesor de muzică
Ca și domnul Opincă, profesorul Căpățână Andrei era
un domn bine, solid, destul de înalt, cu o față bine conturată.
Voce sonoră, nu degeaba era profesor de muzică. Într-o vreme a fost și director la Școala Generală. Nu reușea să ne facă
mari cântăreți, mari muzicieni, dar avea pretenție măcar să
solfegiem corect. Treaba asta mergea prost, descuraja și pe
profesor. Cu chiu, cu vai, reuși să ne învețe imnul României.
În rest, la el în clasă era de voie. Uneori ne lăsa singuri în
clasă, iar noi ne descurcam de minune.
Interesant era momentul încheierii mediilor la sfârșit
de trimestru sau de an. Era muncă multă cu încheierea mediilor. Elevii nu aveau toate notele, trebuiau ascultați. Începea
să-l asculte pe primul, după catalog. Acela spunea ceva, mai
mult citind din carte. Profesorul nu asculta ce vorbea elevul,
el încheia cu dârzenie mediile, era deja la elevii cu litera litera „C”, punea note, încheia medii. Mai continua vreun alt
elev să povestească ceva la lecție. Încât, cam spre sfârșitul
orei, cei ascultați erau pe la litera „D”, iar profesorul deja
termina de pus note (fictiv, desigur) și de încheiat mediile.
Venea diriginta în orele următoare și ne comunica mediile.
Pașcovici Oltea – profesoară de română
O doamnă frumoasă, distinsă, cu păr spre roșu, bujori
în obraji, bună pedagogă, vorbea întotdeauna cu calm, fără
exagerări în pretențiile de la lecții, dar explica bine tot ce
preda. Încuraja inițiativele elevilor și punea patru celor leneși. Când ceva nu-i plăcea, amenința, simbolic, cu degetul
arătător. Pentru unii din copii era ca o mamă, îi înțelegea,
vorbea sfătos cu ei. Copiii o îndrăgeau. Avea un stil propriu
de ascultare, punea pe fiecare să spună ceva, o idee, o caracterizare, apoi întreba cine mai vrea să spună ceva, îl asculta
și pe acela. Unii dintre copii primeau note ca urmare a unor
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răspunsuri punctuale. Așa că unii știau că trebuie să învețe
ceva, ca să răspundă la ora următoare, să aibă notă, sau să-și
îmbunătățească media.
Soțul Doamnei Pașcovici era un inginer bine apreciat
la Fabrica de Cherestea din localitate. La fel și băiatul ei,
Valentin, renumit în Liceu prin rezultatele deosebite la învățătură. Avea zece pe linie. Dar era și sportiv, era jucător de
bază în echipa de handbal a liceului. Doamna și Domnul
Pașcovici au avut un sfârșit tragic, înainte de vreme. Se pare
că din cauza radiațiilor de la Cernobâl. Am rămas cu amintirile lor și cu imaginea bunătății lor sufletești.
Ileana Petroaie – profesoară de istorie
O doamnă distinsă, frumoasă, deloc înaltă, devotată
predării lecțiilor de istorie. Avea considerație deosebită pentru copii conștiincioși. Avea mai mulți copii reușiți. O nepoată de-a dânsei a devenit soția lui Valentin Pașcovici, fiul
doamnei profesoare de română, Oltea Pașcovici. Soțul doamnei Petroaie era șef la Ocolul Silvic din Moldovița.
Xenia Dumitra; - Bortă – profesoară de română
Îmi rămăsese în memorie ca o domniță tânără, înaltă,
frumoasă, elegantă. Impunea respect prin prestanță, diplomație. Ca profesoară, era destul de severă, nu treceai oricum
clasa dacă nu învățai lecțiile zi de zi. Și nici nu se putea altfel, la limba română, copiii trebuiau pregătiți pentru viață,
trebuiau să se exprime corect în vorbire, să aibă un scris citeț, corect. Nu se admiteau jumătăți de măsură.
Avea în subordine clase cu fel de fel de copii, unii veniți de prin satele mărginașe, având în multe cazuri probleme
în familie sau probleme de sănătate. Profesoara de română
trebuia să facă vizite la părinții copiilor, să-i încurajeze să vină la școală. În regimul comunist nu se admitea să ai copii
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care să nu vină la școală. Mai apoi, nu se admitea nici să ai
copii repetenți, se considera vina profesorului.
După câțiva ani, a observat cât de arătos era noul profesor de matematică, Dan Borta, cu care de altfel s-a și
căsătorit. Au avut doi copii, realizați deplin profesional. Xenia avea un frate, înalt, brunet, coleg cu mine la liceu, numit
Mircea Balan, care s-a stabilit cu serviciul și familia în zona
Târgoviștei, unde mai lucra un frate. Mama Xeniei, doamna
Balan, a fost administrator la internatul din Moldovița pentru
mulți ani. Doamna Balan s-a căsătorit apoi cu profesorul
nostru de limba rusă, Atanasie Opincă. Domnul Opincă a
murit la o vârstă nu prea înaintată. Dumnezeu să-l odihnească!
Dan Bortă – profesor de matematică
Eram în clasa a X-a (în clasa a IX-a am avut-o ca
profesoară pe doamna Aneta Pricop, de care ne atașasem
mult), când am aflat vestea tristă că soții Pricop au plecat din
Moldovița. În locul doamnei Pricop, la prima oră de matematică ce a urmat, a intrat în clasă un băiat cu catalogul sub
braț, care s-a prezentat ca fiind noul profesor de matematică. Am rămas foarte mirați, un profesor așa de tânăr? Parcă
ar fi fost un tânăr din ultima clasă de liceu.
Ne-am obișnuit repede cu noul profesor de matematică. Deși era tânăr, era foarte conștiicios, sârguincios, devotat predării și învățăturii. Ne-am venit în fire, noul nostru
profesor știa tot ce trebuia ca profesor. Nu erau probleme la
care să nu știe soluția. Orele lui de matematică însemnau
cretă multă, riglă, compas. Însemnau copii scoși la tablă, figuri desenate cu rigla și compasul. Însemnau răbdare, uneori
disperare când copii nu-și dădeau silința. Dar asta era vocația
unui profesor, să scoți om de vază din cine voia, cine merita.
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Și nu erau puțini elevi trecuți prin clasele lui de predare care
au ajuns oameni mari, ingineri, profesori, doctori.
În pauze umbla pe holul liceului sau prin curte când
era de serviciu. Discuta cu unii copii în recreație. Avea grijă
deosebită de copiii din clasele unde era diriginte. Chiar afirma că-i place mai mult să lucreze cu copiii din clasele mai
mici, sunt drăgălași și parcă mai ascultători.
Avea și două hoby-uri. Unul era pescuitul. Îl vedeai câteodată pe podul de la Demacușa cu undița în mână. Spunea
că apa îl liniștește. Dar era și sportiv, juca fotbal. L-am văzut
într-o vreme între buturile porții de fotbal de pe stadion, apărând mingile care veneau ghiulea trase de atacanții adverși.
Aveam o relație specială cu domnul profesor Dan Bortă. Mă ajuta cu materiale didactice, culegeri de matematică,
gazete matematice. Am apreciat mult gestul acesta, am devenit un conștiincios rezolvitor de probleme.
După mulți ani, familia Xenia și Dan Bortă s-au transferat ca profesori la Suceava, la Liceul Economic. Aici au
format zeci de generații de elevi care au ajuns oameni mari
în multe domenii.
Virginia Lupescu-Dumitrescu – profesor de franceză
O profesoară elegantă, model, înaltă, suplă, păr roșcat.
Ca profesoară, era destul de exigentă, trebuia să înveți mult
să iei o notă bună la franceză. Locuia în centrul comunei,
undeva vizavi de casa cea mare a lui Vasile Balabașciuc.
Avea o soră mai mică, la fel de frumoasă, care era la internat
în anii mei de liceu.
Aurora Țebrean – profesoară de agricultură
Era profesoară predând la mai multe materii, la început
începuse ca profesoară de agricultură, apoi a predat anatomia și biologia. În anii din urmă, a fost directoare a Liceului din
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Moldovița. Era fata binecunoscutului brigadier silvic Balan,
și avea frați cu care eram prieten.
Doamna Blănaru – profesoară de educație fizică
Nu prea înaltă, slăbuță, brunetă, era mai în vârstă când
ne-a fost profesoară la educație fizică, încă înainte de a veni
în Moldovița, ca profesor, Dumitru Cocerhan. Avea o magazie de materiale de sport, la etaj, în clădirea veche a școlii.
Acolo avea niște perechi de schiuri care, câteodată, dădea
voie să fie scoase pentru a face concurs de schi pe ulița de
lângă școală, care cobora spre Pauliuc. Avea doi băieți, pe
care i-a dat la liceu la Câmpulung.
Onofrei Țebrean – profesor de istorie
Potrivit de statură, om prezentabil. Avea un ochi lipsă,
motiv pentru care purta ochelari mai închiși la culoare. De
altfel, un om plăcut la vorbă, spiritual. Nu se abătea de la
cartea de istorie venită de la Ministerul Învățământului. Copiii țineau la el, mai ales cei la care le era diriginte de clasă.
S-a căsătorit cu Aurora, profesoară de agricultură. Era mare
amator de rezultate fotbalistice, îl vedeai mereu cu zia-re
sportive în mână.
Radu Dolipschi – profesor de geografie
Radu Dolipschi era o figură de profesor atipic pentru
imaginea noastră despre cum trebuie să fie un profesor de liceu. Era mic de statură, roșu la față. Devenea și mai roșu
când îl supărau elevii. Nu se mulțumea cu cunoștințele cuprinse în manualele școlare. Era enciclopedist din fire, scotocea după noutăți, căuta senzaționalul în toate. Făcea și lecțiile, dar îi plăcea să povestească copiilor diverse curiozități.
Băieții cred că mai țin minte, într-un an ia dus într-o expediție în Demacușa, la Corhana, să învestigheze o grotă unde
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se zicea că s-au găsit niște zale și coifuri de pe vremea tătarilor. Nu degeaba se zicea că prin Moldovița și Demacușa
trecea drumul tătarilor. Băieții au coborât pe frânghii în grotă, punându-și pielea în pericol. N-au găsit nimic, trecuseră
alții înaintea lor pe acolo.
După mai mulți ani, Radu Dolipschi s-a mutat la Suceava, era profesor și inspector școlar. Ce era neplăcut la el,
faptul că era susținător al teoriei lui Darwin despre evoluție.
Teorie, evident, dovedită a fi o aberație.
Elena Mateiuc - Koch – doamna de anatomie
Țin minte, într-un an, pe când eram elev în clasa a VIa, ne-a venit o profesoară de agricultură foarte tânără, mică
de statură, brunetă. Pe atunci se numea Elena Mateiuc. Ceea
ce am remarcat, era foarte conștiincioasă. Cu dumneaei te
împăcai bine dacă învățai cât de cât lecțiile. Ulterior a predat
și lecții de botanică și anatomie. După câțiva ani s-a căsătorit
cu domnul Koch, funcționar la Fabrica de Cherestea din
Moldovița. Cum domnul Koch era de origine germană, întrun an au emigrat împreună în Germania. Au mai revenit în
Moldovița împreună cu copiii lor. Le mergea bine, s-au acomodat cu viața din Germania, copiii și-au găsit un rost acolo.
Bogdana Michitei – profesoară de română
O doamnă frumoasă, față plăcută, păr bogat, șaten. Înaltă, voinică, era mereu zâmbitoare. Avea și de ce, era fiica
învățătorului Andrici, cel care i-a învățat mulți ani pe copii la
școlile primare din Argel și Demacușa. Soțul ei, Ilie Michitei, era director la Liceul Moldovița. Aveau doi copii de care
erau mândri: Larisa, mai mare, eminentă la învățătură și
Bogdan, mai mic și mai răsfățat. Bunicul Andrici a contribuit
și el la răsfățarea nepoților, după ce a ieșit la pensie.
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Doamna Bogdana Michitei a fost dirigintă la diverse
clase, iar când eram în clasa a VIII-a a fost și diriginta noastră. Încerca să fie autoritară, dar nu era firea ei să fie aspră cu
copiii. Era nevoită, totuși, cât de cât, să mențină disciplina în
clasă.
Ilie Michitei – director, profesor de română
Era venit la Liceul Moldovița din zona Sucevei. Repartiția lui în Moldovița se datora și originii lui ucrainene, considerându-se că în Moldovița huțulii sunt un fel de ucraineni. Dar Ilie Michitei era profesor de Limba Română. Îmi
amintesc bine, era un domn fin, slăbuț la trup și chip, păr șaten, față albă. Purta mereu ochelari cu ramă aurie. Pe cât de
firav era fizic, pe atât de autoritar era. Mai ales după ce a fost
desemnat Director al liceului, funcție mare și cu multe responsabilități. Venea în înspecție la ore, la profesori, și dacă
descoperea aspecte care nu-i plăceau, îi critica pe respectivii
profesori în cancelarie. După câțiva ani, familia Bogdana și
Ilie Michitei s-au mutat cu serviciul și cu locuință la Câmpulung Moldovenesc.
Viorel Șuhani – profesor de fizică
Era un bărbat înalt, constituție solidă, blond la față și la
păr. Căuta să explice logic toate lecțiile, făcând schițe pe tablă sau gesticulând cu mâinile. Când vedea că în clasă audiența dormitează, mai slăbea și el ritmul. Câțiva copii reușeau, cum-necum, să înțeleagă toate lecțiile. Aceștia erau viitorii ingineri, fie în silvicultură, fie în mecanică sau electronică. Avea amenajat și un laborator de fizică, unde ne arăta,
când și când, câte o minune a fizicii. După mai mulți ani, a
plecat din Moldovița, ca profesor la Câmpulung, apoi la Suceava.
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Viorica Șuhani – profesoară de chimie
O femeie frumoasă, mică de statură, plinuță însă. Făcuse facultatea la Iași. Ne povestea câte năzdrăvănii făceau
studenții prin tramvaie. Venea mereu în clasă cu buzele rujate intens. Avea păr negru, fața cu gropițe în obraji. Avea ce
avea cu fetele. Le urmărea ce fac, ce băieți își aleg ca prieteni. Dacă ceva nu-i plăcea la o fată, o scotea la tablă și îi împușca câte un patru dacă nu știa subiectul. Era o lecție de
etică, dacă fata știa să se plimbe ostentativ cu băieții prin
târg, trebuia să învețe la perfecție lecția de chimie. Mie-mi
plăceau lecțiile de chimie, adică problemele de chimie. Am
descoperit că la chimie e multă matematică, funcționa la perfecție regula de trei simplă și de trei compusă.
Dumitru Cocerhan – profesor de educație fizică
Era născut în Argel, a făcut facultatea de educație fizică la Iași. Ce-l caracteriza era voința de a impune disciplina
la ora de sport, dar și în afara ei. Toate deplasările trebuiau
să se facă în formație, întâi fetele, apoi băieții. Nu admitea
întârzieri la ore sau venire la ore fără echipament, ceea ce îî
supunea pe elevi la un mare stres, care erau nevoiți ca doar
într-o pauză de zece minute să se echipeze de sport, să se
încoloneze, să se deplaseze spre sala de sport și să dea raportul. Era și ironic la adresa domnișoarelor mai frumușele, dar
plinuțe, care se mișcau mai unduios. El știa doar de disciplină. Câteodată ne punea să învățam game de exerciții fizice. Apoi ne trimitea să scoatem mingile din magazie, ne
lăsa să jucăm fie handbal, fie baschet. Punea copiii să
participe la amenajarea terenului de sport, chiar a fost amenajată o pistă de alergare și groapa cu nisip pentru sărituri.
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Mihai Ștefan – profesor de materiale lemnoase
Un domn prezentabil, plinuț la corp, blajin. Vorbea
cam gutural. Preda lecții privind materialele lemnoase, tipurile și procesele lor de prelucrare. Nimeni nu avea grija
acestei materii, dacă cineva avea dor de biele de rășinoase,
lua toporul și se ducea la lucru în pădure sau la fabrică. Avea
frați mulți, oameni de treabă veniți în Moldovița din Derstca.
Magda Molnar-Anisoi - profesoară de matematică
Venită în comuna Moldovița din preajma Sucevei, fiind ucraineancă. Era mică de statură, avea ceva caracteristic
în vorbire, în schimb, cunoștea bine toate problemele elevilor, mai ales ale celor veniți din satele înconjurătoare: Demacușa, Rașca, Putna, Runc. Mi-a fost dirigintă în clasele 5-8,
ne impresiona prin apropierea de sufletul copiilor. Ca profesoară de matematică, făcea ce putea, copiii erau de tot felul, veniți din fel de fel de case, cu o mulțime de probleme.
Brândușa Mosoriucă-Dănilă - profesoară de desen
Profesoară foarte îndrăgită de copii, nu prea înaltă, suplă, delicată. Făcea parte din generația de profesori tineri.
Lecțiile dânsei însuflețeau atmosfera școlii prin ținuta artistică deosebită. Orele cu dumneaei erau liniștite și luminoase,
ajutându-ne să descoperim frumosul, să ne împrietenim cu
lumina și culorile naturii înconjurătoare.
Aneta Pricop – profesoară de matematică
O doamnă distinsă, năltuță, suplă, fină. Chip frumos,
păr un pic roșcat. Părea nervoasă uneori, avea și motive, copiii o exasperau de multe ori, ca la orele de matematică. Mi-a
fost profesoară la Liceu în clasa a IX-a. Ce am remarcat la
dânsa, știa să aprecieze pe copiii care puneau mintea la contribuție când era vorba de rezolvarea de probleme. Cu ceilalți
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părea severă, dar asta spre binele lor. De dragul dânsei am
început să scriu toate rezolvările de probleme foarte ordonat,
aliniat, cu demontrații ca la carte. Ne-a părut rău la toți când,
nici după un an, a plecat din comună.
Dumitru Pricop – profesor de matematica
Soțul Doamnei Aneta Pricop, un bărbat cu tentă spre
brunet, păr negru. Nu prea înalt de statură, un pic solid în
comparație cu soția sa care era o doamnă năltuță și suplă.
Avea o voce cam aspră, copiii îi știau și de frică. Dacă era
vreunul care nu înțelegea de vocea da puternică, o încasa cu
niște linii peste palme. Cam prin anii 1965 s-au transferat din
liceul nostru în altă parte. De obicei preda la clasele 5-8, dar
uneori avea ore și la liceu.
Mihai Piticaru - profesor de matematică
I-a fost profesor de matematică fratelui meu, Mihai
Darie. A venit în comuna Moldovița cam prin anii 1972. Bun
matematician, stimula pe elevii merituoși să rezolve probleme din gazeta matematică. Îl caracteriza calmul, răbdarea.
Avea un fizic impresionant, păr șaten, față albă, voinic ca aspect fizic. După câțiva ani a decis să se transfere ca profesor
de matematică la Câmpulung Moldovenesc.
Traian Condrea – profesor de matematică
Traian Condrea a venit la Liceul Teoretic Moldovița în
anul 1964 de la Vatra Moldovița. L-am remarcat încă de
atunci, ca pe un tip cuminte, frumușel, conștiincios. Era bun
prieten cu toată lumea. După terminarea liceului, a urmat Facultatea de Matematică. După terminarea acesteia, a fost profesor de matematică la Moldovița, predând ore atât la Școala
Generală, cât și la Liceul Moldovița. Este un profesor cu
prestanță, calm, răbdător, respectat în comună.
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Ceea ce-l caracteriza era înclinația sa spre inovare.
Imediat după terminarea facultății a inventat așa numita „riglă logaritmică”, pentru care a obținut brevet de invenție.
Bun gospodar, și-a zidit casa mai mult cu forțele propii. Și-a extins gospodăria ca să facă pensiune foarte atractivă. Dar, am înțeles că acum nu se mai ocupă de pensiune,
deoarece familia are o preocupare mult mai interesantă:
„Muzeul Ouălor Încondeiate”, o bogăție de exponate dintre
cele mai minunate, cu care i-a uimit nu numai pe vizitatorii
din zonă, ci și pe oameni de pretutindeni, de pe glob, dornici
de a vedea aceste realizări încântătoare. Sosesc continuu
vizitatori din Franța, Germania, Olanda, Japonia și din multe
alte țări. Trebuie să spunem, realizările cu ouăle încondeiate
se datorează soției sale, Lucica Condrea, care are un talent
deosebit în încondeierea și expunerea realizărilor sale.
Elena Balabașciuc – profesoară, bibliotecară
Frumoasa ucraineancă, blajină, sfătoasă, o femeie de o
mare noblețe și sensibilitate. De câte ori aveam nevoie de
cărți la școală, ne duceam la bibliotecă și dânsa ne oferea
cele mai interesante cărți. Doar trebuia să avem mare grijă de
ele, să nu le distrugem, să nu le pierdem. Când aduceam cărțile înapoi, ne întreba cum au fost, ce ne-a plăcut din ele.
Avea un soț, un om deosebit, pe dl Gheorghe Balabașciuc,
care era om cunoscut în comună, fiind pentru mulți ani șef la
CFF. Iar băiatul lor, Casian, l-a întrecut pe tatăl său în popularitate, fiind un talentat scriitor din zona Bucovinei. L-am
cunoscut personal pe Casian Balabașciuc, are alura de huțul
adevărat, preferând portul huțulilor din Moldovița, fiind
expert în toate tradițiile și portul locuitorilor din zonă.
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Unele familii cunoscute din Moldovița
Ramurile de familii cunoscute în satul Demacușa, mai
puțin din Hauceni, Rașca și Putna, despre care cei intervievați au avut informații:
Veți observa că sunt trecute doar generațiile mai vechi,
iar despre cei tineri - să dea Domnul să se găsească alți scriitori care să adune informații despre descendenții tineri, copiii și nepoții acestora.
Sub imperiul austro-ungar s-a încercat maghiarizarea
numelor din Bucovina, de aceea Gheorghe a devenit Giuri,
sau Iurii.
Ne cerem scuze în cazul în care se vor descoperi greșeli (neintenționate) în întocmirea listelor cu descendenții
familiilor prezentate în această lucrare.
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SCURTE GENEALOGII
Familiile Polec, Balabașciuc
(Informații Artimon Polec)
Ana Moroșan, fiica lui Iațiuc (Iacob Moroșan)
- Se căsătorește cu Arsenie Polec, venit din Rașca (de
aceea Ana se mai numea Arseniha)
- Au locuit în casa pe care o va ocupa apoi Haia.
Copii cu Arsenie Polec:
Andrii Polec, a locuit în casa cumpărată de mama sa
unde a stat și Ștefan Polec. Avea un singur băiat:
 Ștefan Polec, căsătorit cu Rozalia, fata lui Semen.
Semeniuc din Putna, copii:
 Artimon (Monic) Polec, a locuit pe Rija, apoi în
centrul comunei, lângă Farmacie. Are copii, Mihai și Gheorghe. Gheorghe și soția lui Aglaia au trei fete: Loredana, Ionela și Ancuța
 Adrian (Lilic) - trăiește în Rașca
 Ilarțio - trăiește în satul Paltin
 Aurel - decedat, căsătorit cu Ștefania Izdrob (Cuțul)
 Nelic - trăiește în casa părinților
 Aurelia - a trăit în Hauceni; a fost măritată cu Himiec Gheorghe; decedată
 O soră în Frasin, căsătorită cu Pîrcu Gheoghe –
decedat
 Oltica, căsătorită cu Ilia Dariciuc, cel cu fluiere.
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Toader Polec, căsătorit cu Ioana din Arbore, a cumpărat pământ acolo unde va sta Ilia Polec. A avut un băiat:
 Ilia Polec, a fost căsătorit cu Maria (din Rașca, sora
lui Dumitru Dariciuc (ginerele lui Oleacia); A avut copii:
 Eleonora, trăiește în Rașca
 Geta - soția lui Ștefan Prindii
 Ilaria - măritată cu Ivan Duprii din Putna
 O fată pe care o ține Izdrob din Paltin
 Reghina - măritată cu Viorel Darie de pe uliță
 Ilie - zis și Lițio, căsătorit în Rașca unde are o mică fabrică de cherestea
 Felicia - soția lui Nicolae Bușutar, cu locuința dincolo de râu, la Brustureni, unde este fabrica de cherestea.
- Arsenie Polec a decedat iar Ana s-a recăsătorit cu
Mihai Balabașciuc, locuind în casa veche de la Haia, unde
se va numi de atunci Mihailuța; au doi copii:
 Maria – căsătorită Paltin
 Ilie (Ilac) Balabașciuc, care a fost și primar, a avut
mai mulți copii; a murit împușcat, familia a ținut post negru
trei zile de Paște, iar cel care l-a ucis a fost și el la rândul lui
împușcat la scurt timp. Copiii lui Ilac Balabașciuc:
 Gheorghe Balabașciuc - preot la Câmpulung
 Ivan Balabașciuc
 Petru Balabașciuc, cu casele în centru
 Mihai (Mișco) Balabașciuc
 Liviu Balabașciuc
 Jean Balabașciuc, căsătorit cu Olga a lui Nicolae Fercal, au doi copii: Mugurel și Diana
 Haia Balabașciuc
 Mihai Balabașciuc - decedat
 Dumitru (Duțu) Balabașciuc
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 Vasile (Vasilica) Balabașciuc - decedat
 Ștefan Balabașciuc
 Vasilena Balabașciuc
 Anița – soția lui Tănase Ilievici
 Aurelia – soția lui Dumitru Hariuc (Rașca)
o Anița – măritată Cruciha, a locuit pe ulița care trece
pe la Haia.

Familia Moroșan – ramura Iațiuc
(Informații Casian Cocerhan din Ciumârna)
Iațiuc (Iacob) Moroșan - căsătorit cu Odochia a lui
Semen Bușutar, soră cu Ivaneacico (cel care a trăit neînsurat,
pe dealul Paltin și a purtat plete lungi pe spate). Iațiuc are
copii:
 Nastasia - a trăit cu Berliuc, păstrat numele Moroșan
(Petru Moroșan încă trăiește)
 Filip Moroșan (Iațiucovîi) – (bunicul actualei sale
soții, Maria, a lui Casian Cocerhan), care are copii:
o Petru Moroșan:
 Ion Moroșan, tatăl lui Natalia
 Ilie Moroșan, lucra cu TAF
 Gheorghe Moroșan - Galați
 Vasile Moroșan - căsătorit cu Viorica a lui Vasile Duprii
 Leația - căsătorită cu Ion Brustur, care are doi
băieți și o fată: Duțu, Marcel și Viorica
o Toader Moroșan  Coca a lui Rahira, soția lui Liviu Hojda
 Gheorghe Moroșan
 Mihaiță Moroșan
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o Ivan Moroșan are copii:
 Viorica
 Ștefan
 Elena - colegă de școală cu autorul cărții
 Filip (Filuț)
o Vasilena – are copii:
 Maria, soția lui Casian Cocerhan
 Eudochia
o Parasca, avea un handicap, cu fata Viorica
o Maria - trăia pe uliță, cu Dumitru Chiraș. Avea
un băiat Vasile, poreclit Hopațeailic
o Catrina, soția lui Toader Sauciuc de pe Rija Brănzeieva, de pe Ciocan. Sauciuc care avea copii pe cei din familia
Sauciuc ce au plecat de pe Rija.

Familia lui Ștefan Moroșan (Marcuniec)
Toader Moroșan, a avut copii:
o Ștefan Moroșan, era căsătorit cu Ileana din Putna a
lui Arsenie Dujac, care avea o nepoată Eudochia (Dozica),
are copii:
 Ion Moroșan, trăiește în Lugoj, Caraș-Severin
 Gheorghe Moroșan, are casă lângă Fercal
 Oltica - decedată
 Vasile - trăiește în Lugoj
o Catrina - căsătorită cu Hauca (Țapoc); a avut doi băieți: Aurel și Gheorghe (decedat)
o Eudochia - căsătorită cu Ivan Voloșeniuc de pe lunca
Rija.
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Familia Darie - urmașii haiducului Federena
(Informații de la Dumitru Darie, Aurel Dariciuc și Aurel Darie)
Toader (Federena) Darie - trăia în Galiția, haiduc al
lui Alexa Doubuș, a fugit în Bucovina după uciderea lui
Doubuș. Avea casa unde a locuit Ilie Cuțul. A avut mai mulți
copii în Darieni:
Tanase (Tanaso) Darie, care trăia în casa unde a
trăit apoi Feduca Duprii. A avut copii, din care:
o Iurii Darie, căsătorit cu o fată din Moldovița.
După ce Iurii moare, văduva sa, numită Iuriha Tanasova, se
mărită cu Iacob Darie (cunoscut și Dmetreiuc), fiul lui Dumitru Darie, fiul lui Federena. Dmetreiuc era maistru tâmplar)
Simion Darie, cu casa lângă pârâu, pe unde se trece
din Podereavoc către Toader Macovei (v. schema de familie
din ramura lui Simion Darie)
Petru Darie, a trăit în casa foarte veche lângă Ilia
Polec, unde va trăi apoi Costan Dariciuc, ginerele său. Costan Dariciuc a murit, iar văduva lui se va căsători cu Mihai
Sauciuc. După o vreme. Mihai Sauciuc construiește o casă
nouă pe Podereavoc.
Ion Darie, a trăit în locul unde apoi a locuit Vasile
Duprii. Ion Darie a avut o fată care s-a căsătorit cu Iurii Duprii. În casa lui Ion Darie (în prezent locuiește acolo Nicu
Nacu), va locui apoi ginerele său, Iurii Duprii; acolo se vor
naște copiii lui Iurii: Pentelei, Vlasi, Odochia
Dumitru Darie, a locuit în casa veche de sub casa
lui Ilia Polec, lângă pârâu, casa lui Bodnar. Fata lui va
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deveni soția lui Onofrei Școropaniuc, care trăia pe dealul
Paltin.
Nicolae Darie (Muculischec), a trăit într-o casa veche,
care nu mai există azi, deasupra casei lui Mihai Cuțul, unde
se află doar o livadă veche. Avea trei băieți:
o Mihai Darie (Muculischichiv), trăia în casa în care a
trăit Mihai Cuțul, avea o fată, Vasilena, măritată cu Dumitru
Cuțul de pe Checera, care a avut un fiu pe Mihai Cuțul
o Vasile Darie (Mucuschichiv - citiți și legenda de mai
jos), orb, a pierdut un ochi în război, a trăit în casa de mai
sus de cea a lui Oleacia; A avut copiii:
 Parasca
 Nastasia – decedată tânără
 Ion - decedat și el tot tănăr
o Pentelei Darie (a locuit în casa unde azi locuiește Catrina a lui Ilie Cuțul); a avut o fată, Catrina, măritată cu Dumitru Ilisoi din Rașca. Dumitru Ilisoi și Catrina s-au mutat la
Rașca, iar Mihai Cuțul a cumpărat casa acestora pentru fiul
său, Ilie Cuțul.
Gheorghe (Iurie) Darie, poreclit și Iureaiciuc, decedat în 1928; a locuit în casa în care a locuit și Oleacia. Soția
sa se numea Axenia și împreună au avut trei copii:
o Anastasia Darie, căsătorită Cuhut
o Alexa Darie (Oleacia), cu copiii:
o Eudochia - soția lui Alexa Comorițan
o Vasilena - căsătorită Bușutar, pe Runc
o Nastasia - căsătorită cu Dumitru Dariciuc din
Rașca, au avut copiii:
 Catrina, soția lui Ilia Cuțul, au un băiat, Emirel,
căsătorit cu fata lui Mihai Prindii, gestionar la magazinul de
lângă podul Ascunsul
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 Aurel Dariciuc, inginer, necăsătorit, locuiește în
fosta casă a lui Oleacia (casă reconstruită, vechea casă a fost
luată la Muzeul Satului, din București)
o Vasile Darie (bunicul autorului cărții), avea copii:
 Anița – căsătorită întâi cu Ivan Alexandriuc,
Secrieș, apoi cu Iacob Tcaciuc, locuiau în Putna. Iacob
Tcaciuc avea mai mulți copii de la prima căsătorie în Runc, o
fată de-a lui, Rozalia, a fost adoptată de Anița și Iacob
 Rozalia, căsătorită cu Ivan Darie a lui Costan
Darie, a avut mai mulți copii:
 Vasilena - soția lui Ion Ciuverca
 Ilie Darie - Paltin
 Gheorge Darie - Putna, întreținătorul lui Iacob și Anița Tcaciuc
 Maria - căsătorită cu Mișco Comorițan, casa
de lângă toloaca comunală Checera
 Ileana - căsătorită Moroșan, Hauceni
 Florin Darie – din Demacușa, Podereavoc
 Dumitru Darie, felcer, căsătorit cu Eufrosina,
au avut copii:
 Ioana, asistentă medicală la Cămpulung, căsătorită cu Aurel Neculce
 Gheorghe (Gigi) Darie, asistent medical, locuiește la Sadova
 Silvia - locuiește la Demacușa, cu mulți copii
 Dorina - căsătorită Varzaru-Darie, locuiește
la Suceava
 Ioana, căsătorită cu Procop Hojda, Rașca,
aveau mai mulți copii:
 Maria – locuiește la Voroneț
 Eudochia – asistentă medicală la Fălticeni,
decedată
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 Viorel Hojda – Timișoara
 Ilarion – Câmpulung
 Iliuța – decedat în accident, din Brașov
 Coca – căsătorită, din Rașca
 Geta – căsătorită în Germania
 Nicolae Darie (tatăl autorului cărții) cu copii:
 Vasile Darie - decedat
 Viorel Darie, scriitor, București
 Mihai Darie, inginer, Suceava
 Valeria Darie, ingineră, Bârlad.

Legendă
Se zice că Vasile Darie (Muculischec), care trăia mai
sus de Oleacia și care era orb de un ochi din timpul războiului din Italia sub austrieci, ar fi găsit lângă izvorul de unde
lua apă, un ceaun cu monede de aur. Când a dezgropat comoara, se spune că s-ar fi arătat atunci însuși diavolul și i-ar
fi spus că treaba cu acei zloți de aur nu e curată. Vasile ar fi
întrebat: Ce vrei pentru zloți? Diavolul ar fi spus: cloșca cu
pui, dar diavolul, de fapt, ar fi cerut-o pe soția lui cu copii.
Așa se face că Vasile a rămas cu aurul, dar la scurt timp după
aceea s-au îmbolnăvit și au murit de epilepsie atât soția, cât
și un băiat și o fată. Doar una din fete, Parasca, a scăpat de
blestem, căci era deja măritată.
Așa spun sătenii că se explică de unde avea Vasile
Darie cel orb atâția bani de a putut cumpăra pământuri întinse pe Parțel și pe Checera.
Poate că Vasile orbul ar fi găsit niște zloți, dar nu credem că are asta vreo legătură cu dialogul său cu diavolul,
boala soției și a copiilor, putea să aibă, desigur, o altă cauză.
Însă pe vremea aceea locuitorii satului erau prea săraci ca să dețină zloți de aur! Mai degrabă banii cu care a
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cumpărat atâta pământ ar fi putut proveni de la soția lui, care
se trăgea dintr-o familie mai înstărită.

Tanaso Darie - reluare, fiul lui Federena
(Informații Dumitru Darie fiul lui Costan Darie și Aurel Darie, fiul lui Ilac Darie)
Tanaso - a construit și a locuit în casa în care mai apoi
a locuit Toader (Feduca) Duprii. A avut trei fii:
 Gheorghe (Iurii) Darie care a trăit în casa tatălui
său Tanaso, s-a căsătorit cu o fată din Moldovița, care se va
numi Iuriha Tanasova. Soțul ei Iurii a murit, iar văduva se
căsătorește cu unul Iacob Darie, fiul lui Dumitru Darie (fiul
lui Federena, care trăia în casa aceea unde stătea Bodnar, sub
casa lui Ilie Polec). Acest Iacob Darie este cunoscut sub
numele de Dmetreiuc. Iuriha Tanasova și Dmetreiuc naveau copii, au luat în casă o fată, pe Ileana, din Paltin, care
a devenit soția lui Toader (Feduca) Duprii
 Filip Darie a avut copii:
o Costan Darie, a trăit în casa unde trăia
Dumitru Darie, dincolo de Ștefan Polec, care a avut copiii:
 Ivan Darie, care a trăit pe Podereavoc, lângă
Cobaciuc, căsătorit fiind cu Rozalia a lui Iacob Tcaciuc. Casa lui Ivan Darie a fost contruită de tatăl său, Costan Darie
 Filip Darie, un om înalt, care are ca băiat pe
Costel Darie, căsătorit cu Firuța a lui Mircea Hariuc, și are o
fată Alina
 Dumitru Darie, care trăiește în casa tatălui său;
a avut un băiat numit Holub, care la rândul lui a avut doi copii, Gheorghe și Elena; dar Holub a murit și copii au fost
crescuți de bunicul său, Dumitru Darie
 Ileana, pe care o ține Vasile Moroșan
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 Andrii Darie, căsătorit cu o “steaică”, Parasca Petriuc. Andrii a murit, lui Parasca i s-au dat 100 de prăjini loc
în care ea s-a măritat cu Sava, locuind întâi într-o casă foarte
veche, reconstruită apoi de Gheorghe Petriuc din Rașca.

Familia Darie - ramura Simion
(Informații Aurel Darie al lui Ilac)
Simion Darie, a avut copiii:
 Ștefan Darie, care locuia pe lângă Voloșeniuc și
avea copiii:
o Vasile Darie, cu casa lângă Cuciurean
o Ion Darie, cu casa pe uliță, pe lângă Mișco
Balabașciuc; avea copiii:
 Ștefania, soția lui Mircea Saghin
 Viorel Darie, căsătorit cu Reghina a lui Ilia Polec
o Gheorghe Darie, din Hauceni; n-a avut copii,
dar a infiat un băiat numit tot Gheorghe Darie, a lui Marmuleada
 Gheorghe (Iurii) Darie, căsătorit cu Catrina din
Breaza, a locuit în casa în care a trăit Ilac Darie; a avut și
grajduri sus pe Parțel, unde a avut apoi casă Milco Macovei;
grajdul a fost incendiat Dumitru Dariciuc, ca răzbunare că nu
i se dădea voie să care fân prin livada lui. Toader Macovei ;ia construit acolo o nouă casă pentru fiul lui, Milco. Iurii Darie avea copiii:
o Ilie (Ilac) Darie (numit și “Horoh”), căsătorit
cu Vasilena, fata lui Odochia Duprii căsătorită cu Costan
Dariciuc din centru. Copii:
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 Ivan Darie – centru; căsătorit cu Olimpia din
Brodina, are șase copii: Viorel, Nicoleta, Ilie, Cornel, Georgel și Cătălin
 Vasile Darie - din Suceava, căsătorit cu Rozalia din Siret, are doi băieți: Walter și Marian
 Aurel Darie - din Darieni, căsătorit cu Silvia
a lui Ion Semco din Putna, cu trei copii:
 Lidia, căsătătorită cu Gigi Hremalic
 Adrian casătorit cu Laura din Timișoara,
are doi copii: Andrei și Ana
 Silviu
o Anița - prima soţie a lui Pentelei Duprii; a avut un fiu, Vasile Duprii, căsătorit cu Nuța din Vicov ;i care
la rândul lor au avut copiii:
 Aurelia - din Frasin
 Viorica - căsătorită cu Vasile Moroşan, au
copiii: Ștefan, Dorina și Gavril
 Gheorghiță Duprii - doctor
 Dumitru Duprii, căsătorit cu Lucica a lui Vasile Cocerhan
o Costan Darie (Horoh) – a locuit pe Podereavoc, într-o casă reconstruită de el, după ce casa veche a lui Simion Darie, tatăl său, a fost
arsă în primul război mondial, când ofițerii austrieci se ascundeau în casă și au fost pârâți
la ruși, iar aceștia au dat foc la casă. Costan
era însurat cu Catrina, care a mai fost căsătorită cu Oblezniuc; a luat-o pe Catrina cu băiat
cu tot, Vasile Oblezniuc
o Maria - trăia în Paltin; măritată cu Dumitru
Ma-covei; aveau copiii: Catrina, Vasile, Nicolai
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o Vasilena, soția lui Toader Macovei; avea copiii:
 Milco Macovei, căsătorit cu Coca a lui Cârmaci din centrul satului
 Petru Macovei - căsătorit cu Aurelia, fata
lui Iurii Cororițan de pe toloaca comunală, sub Checera.

Fraţii lui Pentelei Duprii
(Informaţii Aurel Darie)
În casa în care a trăit Vasile Duprii, a locuit la început
un fiu al lui Federena Darie, numit Ion Darie, care a avut o
fată care s-a căsătorit cu Gheorghe (Iurii) Duprii, tatăl al
Pentelei, Vlasi, Odochia și au locuit în casa lui Ion Darie.
Copiii lui Iurii Duprii (ginerele lui Ion Darie) sunt:
 Pentelei Duprii, căsătorit cu Anița a lui Iurii Darie,
o Vasile Duprii - fiul lui (vezi mai sus)
 Vlasi Duprii - decedat de tifos în al Doilea Război
Mondial; căsătorit cu o fată a lui Grigorie Semeniuc; avea
copiii:
o Ivan Duprii
o Ecaterina, soția lui Gheorghe Prindii din Demacușa
o Mizia - soția lui Spiridon Miclea din Putna
 Filaret Miclea, coleg la școala generală cu
autorul cărții
 Odochia, soția lui Costan Dariciuc din centru, avea o
fată, Vasilena, care a fost soția lui Ilac Darie
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Familia Dariciuc - unchi, mătuși a lui Vasilena Darie, soția lui Ilac Darie

 Gheorghe (Iurii) Dariciuc, poreclit Iuțman, locuia în
Secrieș. A avut patru soții, ultima Ioana. A avut un băiat care
a murit de tânăr de poliomelită
 Costan Dariciuc, căsătorit cu Odochia a lui Vlasi Duprii
 Odochia - soția lui Vasile Darie, bunica autorului
cărții.

Familia Dariciuc din Darieni
A existat un Costan Dariciuc, care a locuit în casa unde
va locui apoi Parasca Ilievici. Era poreclit “Strilicen”, adică
“împușcatu”, deoarece făcea trafic de țigări peste graniță,
sfârșind prin a fi împușcat de grăniceri. Avea doi fii:
 Dumitru Dariciuc; a avut o fată, Parasca, soția lui Ivan Ilievici, care a avut copiii:
o Veronica, soția lui Iurii Ciuverca
o Silvia - măritată în județul Neamț
o Ștefan - cel mai mic, căsătorit cu Vica Ursulean,
au doi băieți: Sorin și Dan
 Nicolae Daricuc; a avut multe fete:
o Anița, a avut doi copii, unul mut și pe Ileana
o Soția lui Onofrei Școropaniuc
o Marica, soția lui Dumitru Voloșeniuc; locuia
vizavi de Alexa Voloșeniuc
o O fată poreclită “Buțulena”; locuia lângă Gheorghe (Iurii) Ciuverca, soția lui Vasile Hojda, care aveau o fată
Ștefania și încă un băiat
o Parasca, soția lui Ciuverca
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Diverse
- Pe Checera, locuia cineva cu numele Ivanachii; avea un
băiat care era căsătorit cu Parasca; n-au avut copii. Parasca și fiul
lui Ivanachi, neavând copii, au înfiat un băiat, numit Ungureanu.
Deoarece acesta a fost ucis, au înfiat pe Pasanciuc, care a avut
patru băieți, dintre care mai trăiesc doi: Toader și Ștefan.

- Aurel Darie susține că a văzut un registru care data
cam de prin anii 1800, în care se arăta că pe dealul Parțel
erau doar două familii proprietare de teren: Polec şi Darie.
- Acolo unde s-a aflat casa lui Milco Macovei, pe Parțel, a fost mai înainte pământul și grajdurile lui Iurii Darie,
bunicul lui Aurel Darie, adică tatăl lui Ilac Darie.
- Nicolae Darie (Mucilischec), frate cu Iureaiciuc,
purtau aproape tot timpul ițari roşii, ca în Galiția.
- Odochia Prindii, căsătorită o pentru scurt timp cu
Scribleac venit din Galiția, era soră cu Parasca, soția lui Nicolae Mnesciuc. Ea l-a înfiat pe Costan Prindii de la 17 ani,
iar acesta a întreținut-o până la moarte și a rămas în casa ei.
Odochia era fata lui Dariciuc (poreclit “Ștreniuc”), care
locuia într-o casă foarte veche de lângă pârâu, în livada lui
Costan Prindii. Casa în care a locuit Costan Prindii a fost
construită de către frații lui Odochia, care s-au dus la război
și n-au mai venit, iar casa a rămas pentru sora lor, Odochia.
- Costan Prindii a primit la un moment dat, în bordeiul
din mijlocul livezii, spre vale, pe un amărât bătrân, numit
Putinca, despre care se spune că era vrăjitor și lua mana de la
vaci.
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- În casa în care locuiește azi Catrina Cuțul, locuia mai
demult o femeie, Catrina, căsătorită cu Dumitru Ilisoi, venit
din Rașca. Catrina și cu soțul ei au plecat în Rașca, iar casa
și pământul le-a cumpărat Mihai Cuțul, pentru fiul său, Ilie
Cuțul.
- Chimiec Dumitru (Smerecovei), locuia lângă școala
din Demacușa, care era casa lui; a fost căsătorit cu o româncă din Straja; a avut pământ ca recompensă agrară de după
război. A fost moștenit de Viorica a lui Vasile Duprii.

Familia Sauciuc
(Informații Casian Cocerhan din Ciumârna)
Sus pe Ciocan, unde este plaiul spre pârâul Valcan, se
află o poiana frumosă, numită Rija (Brâzăieva), unde a locuit
Sauciuc Batrânul și unde a continuat apoi să locuiască fiul
acestuia numit Alexa. Au fost mai mulți frați care au coborât
la vale din poiana Rija. Aceștia au fost:
- Mihai Sauciuc, care a luat ca soție pe Anița, văduva
lui Costan Darie. La început, Mihai Sauciuc trăia în casa
socrului Costan Darie, apoi a construit casă nouă în
Podereavoc. Anița era în vârstă, nu putea avea copii, dar a
venit în casa lor o servitoare din Brodina, tânără, cu care
Mihai Sauciuc a avut mai mulți copii:
o Vladimir Sauciuc – decedat; are un fiu Petru
o Anița
o Vasile
o Vasilena
o Maria
168

De vorbă cu sătenii mei din Moldovița

- Petru Sauciuc, căsătorit în Demacușa, Bosanci cu
Voronțea, o fată de om bogat, cel care a clădit Școala din
Demacușa. A avut copii:
Ștefania (Cocuța)
Ana - profesoară
Vasilena – profesoară
Aurelia – necăsătorită
o Ilaria – căsătorită cu Paul Procopiuc
o
o
o
o

- Nicolae Sauciuc, s-a dus pe Runc, unde s-a căsătorit
cu o bătrână, Iurnațiha, dar care a avut copii cu slujnica lor,
Sofia a lui Tănase Medviciuc. A avut copiii:
o Maria - Demacușa, soția lui Vasile Ungurean
o Ion Sauciuc - în Runc, căsătotrit cu fiica lui
Pentelei Bușutar
o Gheorghe Sauciuc - rămas în casa părinteas-că;
căsătorit cu fata lui Iurii Covalschi
- Costan Sauciuc, cu averea în apropiere de Biserica
Adventistă; căsătorit cu o fată din Matisevici. A avut un
băiat, Viorel, care a murit de trăsnet în poiana Rija
- Ion Sauciuc, de lângă Biserica Adventistă; a avut o
fată Aurelia, căsătorită cu Alexandru Crăiuț - fost primar, azi
decedată.
- Timoftii Sauciuc, a coborât de pe Rija din Ciocan; a
avut ca soție pe fata lui Pentelei Prindii; a fost șef de depozit
la fabrică; casa a fost cumpărată de la evrei. A trăit în Gura
Putnei, pe lăngă Vlăduca Semeniuc.

Familia Comorițan – ramura Agafia
(Informații Ștefan Comorițan a lui Grigorie)
Au fost trei frați veniți în Moldovița:
- Comoritan, tatăl lui Agafia
- Comorițan de pe toloaca comunală Checera
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- Comorițan din centrul comunei Moldovița
Agafia, născută Comorițan, căsătorită cu primul ei soț,
Fercal, a avut copiii:
 Ileana - trăia la Hangeriucica
 Parasca, căsătorită Moralciuc, mama lui Milco
Moralciuc care locuia lângă Vasile Cocerhan
 Costan Fercal - la Rașca
 Nicolae Fercal, a avut copii:
- Olga Balabașciuc, soția lui Jean Balabașciuc
- Filaret (Duțu) Fercal – locuiește la Suceava
- Aurica - decedată, cu fiul cel mic Radu
- Oltica (Tica)
- Cu al doilea soț (Ion Hariuc), necununată, s-au născut
trei copii, cu numele Comorițan; numele de fată a lui Agafia,
așa încât pentru copiii pe care i-a avut cu primul soț, Fercal
să nu li se taie alocațiile. Cei trei copii sunt:
 Gheorghe Comoriţan - a fost căsătorit cu Vasilena,
decedată
 Grigorie Comorițan - căsătorit cu Ana Prindii, are
doi fii:
o Viorel Comorițan, are fiica Edisa
o Ștefan Comorițan, cu doi copii, Florica, Adrian
 Vasilena, căsătorită cu Filip Duprii, copii:
o Aurica – soția lui Mircea Hariuc
o Aurel Duprii

Familia lui Prindii Ștefan și Odochia
(informații Ștefan Comorițan a lui Grigorie)
Ștefan Prindii - căsătorit cu Odochia, au avut copii:
- Maria Prindii, căsătorită cu Valerian Pauliuc, croitor
locuia pe ulița de lângă Școala veche din Moldovița.
 Paulic Valerian: din prima căsătorie avea copii:
170

De vorbă cu sătenii mei din Moldovița

o Lala
o Costantin (Bebe) – decedat
o Vicu – decedat
 Din a doua căsătorie, cu Ana Prindii, avea copii:
o Ștefan (Fănel) - în București, dar a lucrat mult
timp în Israel
o Gabriela, căsătorită, are două fete
- Ana - soția lui Grigorie Comorițan, cu care a avut doi
copii:
 Ștefan Comorițan, care locuiește la Câmpulung și
are doi copii: Florica și Adrian
 Viorel Comorițan – care locuiește în casa nouă de
lângă cea a lui Grigorie Comorițan; are o fată Edisa din prima căsătorie cu Violeta
- Vasilena - căsătorită Brustur; locuiește lângă crucea
de pe Ciocan, lângă Izdrob, și are copiii:
 Ileana – soția lui Albu Spiridon
 Maria (Miția)
 Costică (Coțio)
- Mihai Prindii – magazin lângă podul Ascunsul
- Toader (Feduca) Prindii – locuiește aproape de Adunarea Adventistă, are copii:
 Liviu ( Luțu) Prindii
 Gabriel Prindii
 încă un băiat decedat.

Alte familii Comorițan din sat
(Informații Ștefan Comorițan a lui Grigorie)
- Ștefan Comorițan, casa pe Pârâul Mare, mai sus de
cantonul lui Nicolau
- Vasile Comorițan – lângă Grigorie Comorițan
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- Vasile Comorițan (altul), pe dâmb de la Fercal
- Pentelei Comorițan, pe Pârâul Mic, mai sus de Hojda
- cel care a avut o fată Ștefania
- Ion Comorițan - în Darieni
- Nicolae Comorițan, cu casa lângă Hasiuc; a avut copiii:
 Silvestru
 Dan – decedat
 Ilie
 Filuț
 Zina
 Veronica
- Alexa Comorițan, căsătorit cu Odochia, fata lui Oleacia Darie; nu a avut copii; a fost preluat de Nacu
- Iurii Comorițan, cu casa de sub toloaca comunală de
pe Checera; avea pământ și târlă chiar pe Checera; era tatăl
lui Mișco Comorițan cel tânăr, căsătorit cu fata lui Ivan Darie de pe Podereavoc; Iurii (bătrânul) era și tatăl Aureliei,
soția lui Petre Macovei de pe Podereavoc.

Familiile Prindii – ramura Iurii Prindii
(Informații Casian Cocerhan din Ciumârna și George
Prindii din Cluj)
Gheorghe (Iurii) Prindii (cunoscut și cu numele de
“Hoțac”); locuia unde este acum casa lui Gheorghe Bodnărescu (pădurarul, ginerele lui) și avea copiii:
- Gheorghe Prindii, fiul lui Iurii:
 fata, soția lui Ion Sauciuc, cu casă aproape de Luțu
Prindii; este mama lui Ilaria, cea care la rândul ei este mama
Aureliei Sauciuc, căsătorită cu fostul primar Craiuț
172

De vorbă cu sătenii mei din Moldovița

 4 fete
- Pentelei Prindii, are copii:
 Odochia - centru Moldoviţa
 Ileana - căsătorită cu Codea Corneliu, impiegat,
locuia la Câmpulung
 Vasilena - soția lui Timoftii Sauciuc
 Ion Prindii, locuiește în Rașca, trecut de 80 de ani,
casătorit cu o fată Natalia a lui Bursuc
 Toader - lăngă Hostiuc
 Gheorghe Prindii - căsătorit cu Ecaterina lui Vlasi
Duprii; locuia pe lângă Palaghiciuc; în ultima vreme locuia
în Putna, unde locuieşte și fiul său Stelian. Copiii:
o Stela - măritată cu Stelian Hrab. Dețin un mic
restaurant lângă podul Ascunsul
o Violeta – căsătorită cu Ciocan în Putna
o Stelian - locuieşte la Putna
o George Prindii - Timișoara, apoi Cluj
 Aglaia, măritată cu Gheorghe Bodnărescu
- Mihai Prindii – la gura Putnei - nu are copii.

Familiile Prindii - ramura Manziuc
(Informații Casian Cocerhan dinCiumârna)
Ion Prindii (Manziuc), frate cu Iurii Prindii
- Din prima căsătorie, cu Ioana, fata lui Dariciuc din
Rașca:
 Dumitru Prindii
- Din a doua căsătorie, cu Ioana, fata lui Ion Medviciuc
din Ciumârna:
 Costan Prindii – căsătorit cu Anița, fata lui Mihai
Sauciuc
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 Iacob Prindii – căsătorit cu Chiția, fiica lui Ilac
Balabașciuc
 Axenia, căsătorită cu Nicolae Moroşan din Vatra
Moldoviței
 Parasca – căsătorită cu Ion Şestun, din Ciumârna
 Ștefan Prindii, decedat recent, avea case mari sub
dealul Bolohan, are copii:
o Mihai (Mișco) Prindii
o Ion Prindii
o Gheorghe (Iurii) Prindii
o Angela - căsătorită cu Ion Brustur (Liația), are
copiii:
 Viorica
 Marcel Brustur - ginerele lui Ștefan Prindii
 Dumitru Brustur (Duțu)
 Silvia - soția lui Adrian (Lilic) Polec, locuiește în
Putna - Secrieș
 Gheorhe Prindii, locuiește în Brașov; a fost crescut
de Parasca, sora mai mare.

Familia lui Gheorghe Bodnărescu
Pădurar, venit din Paltin; are copiii:
- Dorel Bodnărescu - decedat
- Ovidiu Bodnărescu - pădurar în locul tatălui sau, la
cantonul din Rija, în drum spre Paltinel
- Dorina Bodnărescu - necăsătorită
Gheorghe Bodnărescu a avut mai mulţi fraţi. unul Ilie
Bodnărescu care locuia în centru și care avea două fete:
- Firuţa - măritată cu inginerul Tâcsă Mihai
- Gabriela
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Familia Hremaliuc
(Informații Gheorghe (Gigi) Hremaluic al lui Ilie,
ajutat de fiica sa Luiza)
Gheorghe (Iurii) Hremaliuc, din satul Vîjniuții, județul Cernăuți-Ucraina, căsătorit cu Agafia (Hafia), au avut
copiii:
- Ivan - necăsătorit
- Pentelie - căsătorit cu Axenia, cu un băiat Nicolae,
care are și el doi copii: Bogdan și Ancuța
- Petrea-– căsătorit cu Elena, au doi copii:
 Veronica, căsătorită cu Dumitru, fără copii
 Gheorghe (Gigi) căsătorit cu Florentina, au 4 copii: Radu, Ilie, Elena și Tatiana
- Dumitru - căsătorit cu Elisaveta; au 6 copii: Gigi,
Geta, Nicu, Mariana, Dorin și Dorina - gemeni
- Valerian (Valercic) - căsătorit cu Ghinuța, au 7 copii:
Lenuța, Mihai, Steluța, Petrică, Eugen, Mariana, Petronela
- Ilie - căsătorit cu Ioana a lui Toader Loba, au 10
copii:
 Silvia - căsătorită cu Ion, 5 copii: Bogdan, Tudor,
Roxana, Sergiu, Amalia
 Nicolai - căsătorit cu Paraschiva, doi copii: Georgel și Nicușor
 Ana - căsătorită cu Ionică, 2 copii: Alina și Alin
 Gigi - căsătorit cu Lidia a lui Aurel Darie, doi
copii: Liviu și Luiza Georgiana
 Lenuța - căsătorită cu Dorinel, 2 copii: Loredana și
Alexandru
 Dumitru (Mitică) - căsătorit cu Lenuța, un copil:
Sebastian
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 Ilie - căsătorit cu Lenuța, 2 copii: Andrei și Denis
 Petru - căsătorit cu Carmen; un copil: Ciprian
 Ion (Nelu) - căsătorit cu Elisabeta, în Ucraina
(Krasna); 4 copii: Petrică, Andrei, Costel, Lenuța
 Valentina - căsătorită cu Valentin, 2 copii: Emanuela, Rebeca
- Axenia - căsătorită cu Ion; o fată: Genica
- Elena - căsătorită cu Șteiuc, au doi copii: Ilie, Oliana
- Eudochia (Dochița) - necăsătorită
- Vasilena - căsătorită cu Ion; 3 copii: Gheorghe (Giogio), Liviu (Iliuț), Nina
- Parasca - căsătorită cu Andrei, 4 copii: Ilie, Giogio,
Elena, Doina.

Nicolae Mnesciuc – care trăia în Poiana Micodenova
(Informații Ioan Mnesciuc)
Nicolae Mnesciuc - căsătorit cu Parasca Prindii; au
copiii:
 Costan Prindii (nu erau cununați Nicolae și Parasca, de aceea Costan a rămas cu numele Prindii, după soțul
precedent al Parascăi); vecinul nostru de pe Parțel, căsătorit
cu Parasca (născută în Paltin, părinți Ion și Ioana); au avut
copiii:
o Ivan Prindii - județul Alba, căsătorit cu Mihaela, au copiii: Sebastian, Eduard, Lucian, Luminița
o Tit Prindii - căsătorit cu Ștefania, fata lui Mihai Școropaniuc – locuiesc pe lângă Biserica Adventistă; au
copiii: Adrian și Andreea
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o Rodica - căsătorită în judetul Iași cu Aurel
(Rică) Dodiță; au copiii: Bogdan, Ancuța, Robert, Sebastian,
Ramona, Melisa
o Petrică - decedat
o Lucica - căsătorită în județul Constanța, decedată
o Maricica – a rămas în casa părintească, are un
băiat, Eugen
Gheorghe Mnesciuc - a locuitt în Poiana Dalna,
necăsătorit, decedat
Ivan Mnesciuc - căsătorit cu Geta a lui Mihai Cocerhan, locuiesc vizavi de Școala Demacușa; au copiii:
 Viorel Mnesciuc, care are o fată
 Viorica, căsătorită cu Costică Bușutar pe Runc; au
un băiat: Marco
 Violeta - căsătorită cu Viorel Comorițan a lui
Grigorie Comorițan, cu care au o fată, Edisa; recăsătorită
apoi în Grecia, are un băiat.

Familia Izdrob, care trăia pe Căldărușa
Izdrob Dumitru trăia vizavi de Școala din Demacușa.
Avea trei fiice:
- Ana – căsătorită cu Leonte Cocerhan din Argel, au
locuit în Bosanci, unde a locuit Vasile Cocerhan; au avut
copiii:
o Axenia - căsătorită cu Nicolae Fercal; au locuit
lângă Școala Demacușa; au avut copiii:
 Olga - căsătorită cu Jean Balabașciuc
 Aurica - decedată; a avut un fiu, Radu
 Duțu Fercal - inginer silvic Suceava
 Oltica - căsătorită Costinean
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o Mihai Cocerhan, a locuit pe Căldărușa, vizavi de
Școala Demacușa; a avut două căsătorii:
Din prima căsătorie a avut copiii:
 Casian Cocerhan, căsătorit în Ciumârna
 Vasile Cocerhan, a trăit în lunca Rija, decedat
 Geta - căsătorită cu Ivan Mnesciuc, au copiii:
o Viorel Mnesciuc
o Viorica - căsătorită cu Costică Bușutar-Runc
o Violeta - Grecia
Din a doua căsătorie cu Dora din Rașca:
 Domnica - Timișoara
 Tincuța - în Demacușa, are o fiică, Alina
 Florea - căsătorită cu Vasile Holovati, Suceava
 Viorica - căsătorită cu Mugurel, cu care a avut
un băiat
o Hafia - decedată de tifos după al doilea război
mondial
o Elena - mama autorului acestei cărți, căsătorită
cu Nicolae Darie; a locuit pe dealul Parțel din Darieni; a avut
copiii:
 Vasile - decedat
 Viorel Darie - informatician București
 Mihai Darie - inginer Suceava
 Valeria Darie - inginer Bârlad
o Maria - căsătorită cu Ion Moroșan din Hauceni;
copii:
 Georgel - inginer Suceava
 Stelică - Grecia
 Lucica - căsătorită în Târgu Neamț
 Gerogeta - pedagog București
 Gabriel - Hauceni, căsătorit cu Elena a lui Cârmaci Gheorghe din Ciumârna; copii: Sebastian și Albert
 Liliana - asistentă medicală, lucrează în Anglia
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o Vasile Cocerhan - căsătorit cu prima soție Rozalia lui Covalschi, are copii:
 Lucia - căsătorită cu Dumitru Duprii
 Liviu - căsătorit cu Maria Chimiec
 Leonte
 Oltica - căsătorită cu Viorel Anici
 Lucian - căsătorit cu Vasilena din Rașca
 Viorel - geamăn cu Viorica
 Viorica - căsătorită cu Rusiniuc
- Maria - soră cu Ana Cocerhan și Hafia Loba; căsătorită pentru scurt timp cu Nemciuc; a locuit în bordei, în
curtea lui Mihai Cocerhan
- Hafia - căsătorită cu Toader Loba venit din Argel; au
locuit pe dealul Parțel din Darieni și au avut copiii:
 Gheorghe Loba, Bacău, decedat
 Vasile Loba - necăsătorit, trăiește singur pe dealul
Parțel
 Ioana - căsătorită cu Ilie Hremalic, locuiește lângă
casa lui Alexa Comorițan, chiar lângă râu
 Anița - căsătorită Bușutar, din Runc
 Nicolae Loba – trăiește în județul Hunedoara
 Dumitru Loba - în centrul comunei, lângă CFF.

Familia Moroșan – ramura Andrei (Gurst) Hauceni
(Informații Georgeta Moroșan – pedagog București)
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Andrei Moroșan (Gurst) – locuia în Hauceni; a copilărit în locul unde a trăit Hasiuc; tatăl lui a venit din Ardeal.
Era tovarăș de copilărie cu Izdrob Dumitru. Copiii:
- Tănase Moroșan, care a avut copiii:
Cu prima soție, Parasca Haliciha:
 Maria - a murit la 15 ani
 Ion Moroșan, a avut copiii:
o Georgel Moroșan - inginer Suceava
o Georgeta - pedagog la București
o Lucica - căsătorită Sandu Rotaru din Neamț
o Stelian - căsătorit cu Doina Caia din Bodești,
trăiește în Grecia
o Gabriel - căsătorit cu Lenuța Cârmaci. Locuiește în Hauceni
o Liliana - asistentă medicală lucrează în Anglia
 Oliana - căsătorită cu Ivan Velnicer; au un copil
Florin, căsătorit cu Oxana
 Vasilena - căsătorită cu Aurel Moșneagu; copiii:
o Aurelia - a murit, are două fete:
 Gerlinde - medic
 Francisca
o Mariana - a fost măritată cu Duțu Fercal, 2
băieți
 Daniel - căsătorit cu Mihaela Todirică, 2
băteți
 Emil - căsătorit cu Ane, trăiește în Israel, 3
băieți
Cu a doua soție, Catrina, Tănase a avut copiii:
 Costantin (Coțio) - căsătorit în Moldova, Sulița, cu
Fănica Foca. Decedat. Are doi copii:
o Angela - maritată cu Nicușor Hostiuc
o Liviu - căsărorit cu Adriana lui Franz
 Rozalia - căsătorită cu Dragoș Cazac; 5 copii:
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Gabriela - căsătorită cu Laurențiu Ruști
Cornelia - căsătorită cu Ionică Teodorovici
Cornel Cazacu - căsătorit cu Liliana
Daniela - căsătorită cu Ionică Mitrofan
George - căsătorit cu Marta Hauca

Ceilalți copii ai lui Andrei Moroșan (Gurst):
- Gheorghe Moroșan, Hauceni; are 2 copii: Virginia,
Franz
- Vasilena - căsătorită Partoleac, Zigrevi; nu are copii
- Ioana - căsătorită Pasanciuc, are copiii: Ivan, Frosina,
Gheorghe, Ilie, Maria, Vasile, Ștefan
- Elena - căsătorită Hauca, are 8 copii: Odochia, Ștefan, Monica, Tănase, Gheoghe, Ilie, Ivancic, Vasilica.

Familia Moralciuc
(Informații de la Casian Cocerhan din Ciumârna)
- Ilie Moralciuc, a locuit mai jos de Școala din Demacușa, lângă Liviu Hojda; a avut copiii:
 Aurel Moralciuc – decedat (ucis)
 Vladimir Moralciuc
 Gheorhe Moralciuc
 Licheria - decedată
 Genia
- Nicolae Moralciuc – a avut case deasupra râului Moldovița, vizavi de Fabrică, mai jos de crucea de la Izdrob
 Toader Moralciuc - a locuit în Bosanci, lângă Vasile Cocerhan; a avut ca soție pe Parasca, sora lui Nicolae
Fercal; a avut un copil, Vladimir (Milco) Moralciuc
- Niște bătrâne cu numele Moralciuc:
 Odochia - are copii cu Toader (Bozniac):
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 Catrina
 Parascuța - soția lui Brustur
 Maria - nu a avut copii
 Caterina a avut un fiu:
o Petru Moralciuc, care a locuit lângă Vasile
Cocerhan, în Bosanci
 Vasilena - fără copii
 Moralciucica - cu casa peste rău, vizavi de Biserica Adventistă; decedată.

Familia Cuțul
(Informații Casian Cocerhan din Ciumârna)
Dumitru Cuțul - a locuit pe Checera, a fost căsătorit
cu Vasilena (Cuțulca); a avut un fiu, pe Mihai Cuțul, care a
luat în întreținere pe Mihai Darie (Muculischec), de la care ia rămas moștenire locul unde trăia Mihai Cuțul. Copii:
- Cu prima soție, Maria, Mihai Cuțul a avut un fiu:
 Ilie Cuțul - căsătorit cu Catrina a lui Dumitru Dariciuc, cu care au avut un băiat:
 Emirel Cuțul - gestionar la magazinul lui Mihai
Prindii de la podul Ascunsul
- Cu a doua soție, Vasilena s-a căsătorit; Vasilena a
venit cu două fete din prima ei căsătorie:
 Ștefania - soția lui Aurel Polec (decedat)
 Aurelia - căsătorită în Frumosu cu un şofer.
Mihai Cuțul a adus, la bătrânețe, pe mama sa de pe
Checera, pe care a întreținut-o; tot ce avea tatăl său, Dumitru
Cuțul, pe Checera, a fost cumpărat de Ștefan Prindii.
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Familia Duprii - Filip și Andrii
(Informații Aurel Darie)
- Filip Duprii - căsătorit cu Vasilena Comorițan, locuiesc în Bosanci, lângă drum, aproape de cantonul lui Nicolau; au copiii:
o Aurel Duprii, coleg de școală cu autorul cărții
o Aurica - căsătorită cu Mircea Hariuc (care nu aude, dar conversează prin semnele buzelor); au o fată, Firuța,
căsătorită Darie, cu care au o fată Alina
- Andrii Duprii - căsătorit în Darieni, cu casa în drum
spre Zaten, lângă Școropaniuc, căsătorit cu fata lui Gavril, cu
care au avut copiii:
o Toader (Feduca) Duprii - căsătorit în Darieni,
dincolo de Ivan Ilievici, cu o fată a lui Puha care era înfiată
la Iuriha Tanasova; a avut copiii:
 Filip - decedat
 Ivan – locuiește la Paltin, la cumnatul său
 Vasilena - căsătorită cu Izdrob la Paltin
 Catrina
 Veronica
o Ioana; are 2 copii înainte de căsătorie cu Mircea
Tudorean: Gheorghe și Ilie
 Se căsătorește cu Mirvea Tudorean și mai au un
băiat, pe Gavril
o Maria - soția lui Traian Nacu
o Catrina, soția lui Petru Ursulean.
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ESEURI
Pădurea şi omul
Pădurea
La început a fost pădure. Pădure, pădure, pădure. Sentindea oriunde priveai cu ochii. De fapt, atunci nici nu era
pădure. Erau doar copaci. Copaci mari, uriaşi, cu coroanele
înalte căutând lumina soarelui. Alţi copaci căzuţi de-a valma
în toate părţile, pe jumătate putrezind, unindu-se cu pământul
care le-a dat fiinţă.
Pădurile păreau că stăpânesc totul, și văile, şi povârnişurile abrupte, pietroase, și culmile mulţilor, şi văile de
dincolo de munte. Pădure neîntreruptă era de la Suceava la
Cracovia, de la Cluj la Iaşi, de la Maramureş la Bacău. Dar
nici spre miazăzi nu se terminau pădurile. De mergeai spre
sud, nici nu treceai Siretul, că dădeai de pădurile Vasluiului,
apoi de cele ale Brăilei, apoi de cele ale Vlăsiei. Oriunde te
duceai, nu vedeai vreo poiană, nu vedeai o coamă despădurită de munte, vreo luncă. Totul era o singură pădure. Rar
de tot, în anii secetoşi, tunetele şi trăsnetele mai aprindeau,
câteodată, pădurea, care ardea cumplit preţ de câteva zile.
Până se potolea de la sine. Atunci rămânea o rană adâncă și
întinsă în blana acelei fiare mari, numită pădurea. Nu treceau
decât poate vreo câteva zeci de ani, și pădurea se vindeca din
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rana pârjolului, era iarăşi pădure întinsă, cât ţineau depărtările.
Dacă ar fi avut cineva ochi şi urechi prin aceste păduri
fără de sfârşit, ar fi văzut că ele nu erau lipsite de fiinţe mişunând în desişul lor. Mai pe lângă mlaştini, sau pe lângă
pâraie, puteai vedea căprioare şi cerbi păscând în voie puţina
iarbă neînghiţită de întunericul pădurii. Pe colţurile ștâncoase
ale munţilor înalţi priveliştile erau ceva mai vesele. Pădurea
pierdea tăria, apăreau copaci mai pricăjiţi. Iar și mai sus,
acolo unde colţii ștâncilor începeau să ameninţe privirile,
începeai să te trezeşti cu privelişti de basm: poienile năpădite
de vieţuitoare ieşite din pădure la feeria luminii. Puteai vedea
căprioare sprintene, iar și mai sus, pe ţancuri de ștânci, erau
vizibile şiruri de capre negre. Nu era linişte nici acolo. Oricând puteau apare, ca din senin, vreo doi, trei lupşani în
goana lor veşnică după vânat. Dar mai era cineva şi mai de
temut în preajma poienii – cumătrul urs, devorând un cerb pe
care lupii nu-l apucaseră să-l dea gata.
Prin micile luminişuri ale întunecatelor păduri se putea vedea o horă neobişnuită: cocoşii de munte înfoindu-se în
preajma unor găinuşe pestriţe. Rar de tot, ascunşi de privirea
haitelor de lupi, pe lângă stânci, pe la poalele povârnişurilor,
se vedeau nişte fiinţe mari, întunecate, cu coarne puternice,
cu greabăne fioroase deasupra. Erau bourii, sau rudele lor
mai cenuşii - zimbrii.
Fiecare vietate a pădurii îşi avea rostul ei, avea propriile bucurii, dar și temeri în desişul de nepătruns. Nicio
vietate nu se putea simţi în deplină linişte, nici lupul, nici
ursul, nici bourul, nici zimbrul. Cele mai pribegite, de bună
seamă, erau căprioarele. Un singur lucru era cu adevărat de
temut în această lume a pădurilor: foamea. Căprioarele și
cerbii nu găseau destulă iarbă. Lupii nu prindeau cine știe ce,
vânatul era rar şi avea picioare cam lungi şi iuţi. Ursul aştep186
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ta pomană de la alţii, sau vreun animal bolnav. Zimbrului îi
era frică de haite mari de lupi…
Iată, însă, într-o zi ceva nou şi curios apăru în pădure.
Pe o pantă abruptă presărată cu multe pietre, apăru o fiinţă
ciudată, rară prin acele părţi, mergând doar pe membrele de
dinapoi, fiinţă înaltă, cu pieptul acoperit de păr mult, cu o
blană de cerb acoperindu-i mijlocul, desculţă. Ducea pe spinare o căprioară grea, inertă, cu capul căzut în jos. Această
fiinţă ciudată urca anevoie treptele de piatră spre o ţintă nelămurită care, poate, era o peşteră sub vârful muntelui. În urma
acesteia, cam la o sută de paşi în urmă, urca încă o fiinţă de
acelaşi fel, ceva mai slabă, de asemenea cu o căprioară inertă
pe spinare.
Omul
Cele două fiinţe ciudate din pădure erau doi oameni.
De unde veneau ei? Unde se duceau?
Poate locuiau undeva pe aproape, având vreo casă primitivă, vreo colibă sau peşteră. Sau poate erau de pe undeva
de departe, rătăciţi prin locuri străine. Ce să caute în pădure?
Iată ce căutau: vânat, pentru carne ori pentru pielicele.
Spre deosebire de zilele noastre când putem umbla fără
frică prin păduri, nu acelaşi lucru se-ntâmpla în vremurile
străvechi. Dacă vreţi să aveţi o idee despre cum era să convieţuieşti cu lupii în pădure, citiţi povestirea lui Casian
Balabașciuc „Bordeiul de pândă” din cartea „Povestiri din
Smedovatic”. Vara mai era cum mai era, iarna însă se duceau
lupte grele pentru supravieţuire în pădure unde suverane erau
doar haitele de lupi. Nu era chip să ţii o vită pe lângă casă,
venea lupul în fiecare noapte și trebuia să te baţi cu el pe
viaţă și pe moarte ca să-ţi aperi animalele din preajma casei.
Cu timpul, au învăţat oamenii să-şi facă adăposturi mai bune
pentru vite și oi, nişte împrejmuiri mai de încredere, sau
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peşteri. Nici copiii mici nu erau în siguranţă atunci când
hoinăreau prin păduri.
Erau prea puţine locuri de păscut pentru vite. Dacă se
tăiau pădurile, în câţiva ani, din cauza lipsei activităţii omului, pădurea creştea înapoi peste poieni, făcând munca omului zadarnică.
Rare erau locurile prielnice de locuit pentru oameni.
Astea erau pe lângă lunci, pe lângă unele zone mai ferite de
ape, vânturi, fiare sălbatice. Sau pe înălţimi de munte, mai
ales vara. Nu degeaba era obiceiul ca vara să urce oile şi
vitele la munte, unde erau poieni mai uşor de întreţinut, iar
iarna turmele să fie aduse în luncile de la şes, cum erau cele
din câmpiile Jijiei, sau ale Siretului, sau ale Bugului, unde se
putea ierna până în primăvară, apoi turmele urcau din nou la
munte.
În rare locuri oamenii, unindu-se, puteau să trăiască în
sate. Aici puteau avea ogoare, case cât de cât, iarmaroace,
hanuri. Erau ca nişte oaze vremelnice în veşnica pribegie a
omului și a vitelor sale după păşune mai bună.
Nu aceeaşi stare era în toate ţinuturile. În unele părţi,
cum ar fi teritoriile din Ardeal, sau unele locuri din preajma
Iaşului, ale Buzăului, ale Târgoviştei, au putut fi organizate
aşezăminte omeneşti bine clădite. Asemenea aşezări apăruseră și în Maramureş, şi mai la Nord, în Subcarpaţii Poloniei, ale Galiţiei. Erau populaţii cunoscute îndeobşte sub numele de geto-daci. În asemenea sate, populaţia se înmulţea
repede. Pământul cultivat era puţin. Trebuia ca mulţi să
părăsească satele, să caute alte locuri mai prielnice pentru
locuit, pentru cultivarea pământului și creşterea animalelor.
Lucrul acesta se făcea însă foarte greu. Am descris mai sus
câteva cauze care făceau ca viaţa în afara satelor mari să fie
foarte grea: animale sălbatice, frigul, lipsa de poieni, lipsa de
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hrană, în afară de carne de vânat. De boli, singurătate - să nu
mai vorbim.
Dacă aşa de greu îşi procura omul cele trebuincioase
pentru trai, a apărut și ideea de a lua de-a gata de la alţii. Au
apărut astfel jefuitorii. Aceştia nu aveau milă, ei înşişi erau
osândiţi la lupta pentru supravieţuire. Pentru a supravieţui,
oamenii trebuiau să se adune în colectivităţi. Fiind mai mulţi,
se puteau organiza mai bine, se puteau apăra mai uşor când
veneau jefuitorii.
Satele care apăreau în oazele smulse pădurii erau efemere, adesea fiind distruse de cete rivale, sau de cotropitori
veniţi de la mari depărtări.
În acele vremuri puţini oameni trăiau în aşezări stabile.
Ceva mai mulţi erau cei care migrau, cu averea lor (animalele în speţă), cu familiile lor. Cu calabalâcul în căruţe sau pe
spinarea animalelor, plecau dintr-un loc în altul. Unii dintre
ei veneau din Sud, din Balcani, Dalmaţia sau Macedonia, unde, se pare, erau populaţii mai numeroase, care fuseseră
nevoite să migreze. Migrau spre Nord, de-a lungul crestelor
Carpaţilor, ajungând până în Maramureş, valea Bistriţei,
chiar și până în Munţii Podoliei din sudul Poloniei. Și s-ar fi
dus şi mai în sus, dar încolo era mai rău de trăit. Și atunci se
opreau şi-şi făceau sate pe înălţimi de munte, sau prin văi.
Aşa apăreau satele de pe culmile munţilor (cum sunt Runc
sau Izvoarele Sucevei) sau din văi, cum sunt Fundul Moldovei, Dorna, Bistriţa. Migratorii din Sud erau neamuri înrudite cu aromânii, macedonienii. Dar şi vechii locuitori din
Ardeal, deja românizaţi, știau să cutreiere pădurile și munţii
din Apuseni, Carpaţii Orientali, munţii Podoliei.
Nu erau însă singurii care umblau în căutarea de locuri
mai bune de trăit. Mai veneau multe alte neamuri cu totul
străine, undeva din nişte locuri suprapopulate din stepele de
deasupra Mării Negre, sau chiar ale Mării Caucazului, po189
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poare ce se revărsau către Apus. Primii veniseră slavii, care
cutreieraseră toate ţinuturile din Carpaţii Orientali şi Podolici, şi Tatra şi, tot aşa, mergând în sens invers decât aromânii, ocupau toate satele găsite în cale. Uneori localnicii se
apărau cu succes. O perioadă taberele trăiau ca vecini. Chiar
făceau schimburi de lucruri, făceau comerţ. Era loc pentru
fiecare.
Dar veneau alte neamuri nesuferite, cu apucături de jaf
și silnicie, care i-au determinat pe slavi să plece și mai la
sud, spre Balcani, sau Serbia, sau Croaţia de azi.
Un lucru era neîndoielnic: reuşeau să supravieţuiască
cei care erau mai numeroşi și mai puternici. Chiar de erau
cuceriţi, fugeau o vreme cu familiile lor, cu animalele lor,
apoi reveneau şi-şi refăceau satele.
Ce istorie poţi face în asemenea mişcare de populaţiii
în toate sensurile, amestecându-se cu localnici, sau asuprindu-i, fiind apoi înghiţiţi pe timp de pace și dispărând! Alţii
veneau apoi să le ia locul!
Satele, însă, erau puţine, chiar până spre ultimele două
secole. De ce? Viaţa era grea. Erau prea puţini oameni să
învingă greutăţile traiului: hrană puţină, boli, fugă, năvăliri
de barbari, și câte și mai câte. Mai ales războaiele.
Așa au început să apară așezările omenești fortificate,
adică cetățile!
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Huțulii
Cine sunt huțulii? De unde vin? Când au venit pe meleagurile în care trăiesc astăzi? Iată câteva întrebări la care
nu s-a dat răspuns până acum, și probabil nici noi n-o să
reușim să dezlegăm aceste taine. Vom aduce doar câteva
argumente pe care le considerăm interesante, chiar dacă
poate nu întrutotul adevărate.
Știm că limba huțulă este de origine slavă, înrudită cu
limba rutenilor, a polonilor, cea a ucrainenilor și, surprinzător, chiar cu cea a croaților și sârbilor. Dovadă că rădăcinile limbii huțule sunt străvechi, pierdute în negura istoriei.
E drept, această limbă nu a supraviețuit în stare pură, ea păstrează doar un set sumar de reguli gramaticale. Limba huțulă
înglobează și o mulțime de cuvinte din toate limbile popoarelor cu care huțulii au intrat în contact.
Dacă în privința limbii lucrurile sunt ceva mai clare,
ne întrebăm însă, huțulii sunt slavi, sunt daci sau provin
dintr-alt popor care, în anumite împrejurări, a fost influențat
de limba slavă? Unii, printre care și Eminescu, afirmă că românii sunt dacii românizați, pe când huțulii sunt daci slavizați. În sprijinul acestei afirmații, sunt chiar trăsăturile morfologice ale limbii huțulilor, care seamănă mai mult cu cele
românești, de fapt dacice, decât cu cele ale populațiilor slavone. Întrucâtva ar trebui să-i dăm crezare lui Eminescu, el a
trăit cu 150 de ani mai aproape de originea huțulilor decât
suntem noi azi. Evident, el a știut și a văzut multe. Inclusiv
portul străvechilor huțuli, întrucât seamănă cu cel al dacilor,
sau al românilor din zonele de munte, precum al celor din
Văile Dornelor.
Azi am putea zice că este un amestec de populații, că
limba și preocupările sunt o rezultantă a complexului feno191
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men de contopire ce s-a petrecut pe pământurile noastre. Dar
nici în vremuri de demult nu era vreo stabilitate mai mare a
populațiilor. Huțulii sosiți pe meleagurile Bucovinei n-au venit toți în aceiași zi și din același loc. Ei au venit de unde au
venit în locuri aproape nelocuite. Unii au venit și s-au stabilit
pe înălțimile munților, întemeind stâni, acolo unde era pășunea mai bogată. Și unde putea fi pășune mai multă și mai
bogată decât pe coama munților?
Huțulii n-au venit în grupuri mari precum unele popoare migratoare. Ei nu și-ar fi putut face locuințe stabile în
zone totalmente pustii. Se pare că huțulii au apărut în teritoriile de munte ale Bucovinei favorizați de anumite condiții
social-istorice precum:
- existența unor nuclee de populație românească deja
stabilă în zonă
- existența unor mănăstiri importante în zonă, pentru
construirea cărora era nevoie de lucrători mulți, care ridicaseră mici colonii în jurul mănăstirilor: Moldovița, Humor,
Putna. Aceste zone împădurite, fiind în proprietatea mănăstirilor, a apărut cerința de a exploata resursele întinselor ținuturi mănăstirești. Mulți huțuli au venit din Nord, să lucreze
fie ca tăietori de lemne, fie ca păstori, fie ca oameni năimiți
cu ziua în pădurile mănăstirești. Nu departe de aceste mânăstiri există așezări vechi, românești, dar și huțule. În jurul coloniei de români de la Vatra Moldoviței au apărut gospodării
huțule în Paltinul și Moldovița. Iar lângă cele de la Sucevița,
au apărut huțulii de la Ciumârna. Și chiar aproape de Mânăstirea Putna au apărut sate huțule la Brodina, Ulmi, Nisipitu.
- existența unor sate românesti străvechi în zona Câmpulung, a Dornei, a polarizat prezențe huțule în zona satelor
vecine precum Breaza, Sulița, Izvoarele Sucevei.
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