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CUVÂNT ÎNAINTE
Mijlocitoarea pe calea mântuirii între om i Dumnezeu, Biserica
este o institu ie divino-uman , care, pe lâng misiunea de a împ rt i
celor chema i din lumina dumnezeiasc , are i datoria de a transforma
vremelnicia bunurilor materiale, încredin ate nou temporar, în tr inicie,
iar aceasta se poate realiza prin într-ajutorarea s racilor, a „fra ilor mai
mici ai lui Hristos” (Matei 25, 40), care, potrivit cuvântului Sfintei
Scripturi, înseamn împrumut dat lui Dumnezeu: „Cine pe s raci ajut , pe
Dumnezeu împrumut ” (Pilde 19, 17). Numai în acest fel, prin colaborare
cu Dumnezeu i folosirea bun a propriei libert i, printr-o vie uire în
virtute putem dobândi n dejdea întâmpin rii ve niciei printr-un r spuns
bun dat la înfrico ata judecat a lui Hristos.
Administrarea mijloacelor materiale, dobândite de Biseric i
închinate lui Dumnezeu, spre folosul fiilor Lui i îngrijirii sfintelor
loca uri de închinare trebuie f cut îns cu frica lui Dumnezeu, deoarece
nepurtarea de grij a acestor averi i înstr inarea lor atrage dup sine
mânia Domnului.
Din p cate, am asistat, în decursul istoriei, la v duvirea Bisericii
str mo ti de propriet ile l sate de ferici ii înainta i i marii no tri
ctitori de biserici i a ez minte de binefacere de c tre oameni atei,
lep da i de Dumnezeu, afla i chiar la conducerea rii. Ast zi particip m
cu triste e la refuzul retroced rii bunurilor Bisericii din partea celor care
s-au lep dat, în 1989, de crezul comunist, ateu, dar care au fost în ela i de
comie, de dorin a grabnic de înavu ire, pe c i necinstite, fapt care a dus
la pierderea echilibrului con tiin ei de sine.
De aceea, nu putem decât s apreciem atitudinea împ ra ilor
Austriei care, dup ocuparea Bucovinei, de i au luat în administrare
averile m stirilor, au respins ideea formul rii unui decret de confiscare,
demonstrând astfel respect fa de propietatea Bisericii i fa de
canoanele Bisericii Universale.
Lucrarea de fa , pe care ne-o propune p rintele Sorin-Toader
Clipa, este un studiu aprofundat asupra Fondului Bisericesc al Bucovinei,
în care autorul, f când apel la documente, analizeaz i face cunoscut
genera iilor de dup 1989 lucrarea diabolic a fo tilor slujitori ai doctrinei
comuniste. Ace tia erau înstr ina i de valorile spirituale i culturale ale
neamului i credin ei noastre str mo ti, create i p strate în Bucovina,
opere i repere unice de rena tere spiritual , de care s-a bucurat trecutul,
pe care le pre uie te prezentul i din care se va împ rt i viitorul i care
solicit o îngrijire permanent i costisitoare.
Totodat , ea atrage aten ia asupra lucr rii dintotdeauna a Bisericii,
Filantropia, iubirea cre tin , întrajutorarea oamenilor afla i în suferin e i
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lipsuri materiale, activitate care necesit resurse finaciare i materiale care
se g sesc numai în averea Bisericii din Bucovina, Fondul Bisericesc.
Cartea r mâne astfel un DOCUMENT care îndeamn la reflec ie,
dar i la trezirea con tiin ei c nu putem r mâne nep tori la drama
aceasta care se deruleaz chiar sub ochii no tri.
=PIMEN
ARHIEPISCOP AL SUCEVEI I R
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Un act de dreptate istoric
întru ap rarea i afirmarea adev rului istoric
Dup o trud serioas , mig loas , riguroas , înso it i însufle it
de pasiune, dar i de ra iune – aceea de a descifra, analiza i releva
destinul întortocheat i învolburat al daniilor f cute m stirilor i
schiturilor din nordul Moldovei vreme de peste patru veacuri, de c tre
domnii rii, de c tre boieri sau credincio ii de rând, pentru pomenirea i
iertarea p catelor lor, ale p rin ilor, mo ilor i str mo ilor lor – p rintele
doctorand Sorin-Toader Clipa ofer luminii tiparului un dens i valoros
rezumat al lucr rii sale de doctorat, privind constituirea, func ionarea i
lichidarea Fondului Bisericesc al Bucovinei.
Lucrarea de fa constituie un aspect fundamental al istoriei
tragice, cu destin mioritic, a Bucovinei, din ultimii dou sute de ani i mai
bine, când s-a încercat i în parte s-a i reu it, timp de 144 de ani, între
1774-1918, de c tre Imperiul Habsburgic, apoi, între 1940-1990, de c tre
Imperiul Sovietic i dup 1991 de c tre Ucraina, dezna ionalizarea,
înstr inarea i chiar lichidarea fiin ei na ionale române ti, dac nu în
totalitate, m car într-o jum tate, cea de nord, din vechea provincie
istorico-geografic a rii de Sus, a zonei Moldovei.
Este vorba de extrem de numeroase, variate i bogate danii, între
care 267 de mo ii (r sfirate în mai toate inuturile, de la Carpa i pân la
Nistru) cu teren agricol, mun i, p duri, brani ti, fâne e, p uni, sate de
cl ca i, s la e cu robi igani i t tari, mori, velni e, sladni e, dughene,
cârciume, depozite de m rfuri, iazuri, iezere, râuri cu pe te, podgorii,
mi, scutiri de d ri i tot felul de angarale etc., averi imense, care au fost
luate i secularizate în timpul împ ratului Iosif al II-lea, în 1783, i
transformate într-un uria „trust” economic, Fondul Bisericesc al
Bucovinei, destinat oficial, conform Regulamentului din 1786, „pentru
plata cheltuielilor de între inere necesare pentru personalul bisericesc,
coli, binele clerului, al religiei i al omenirii”. În fapt, acest fond a fost
licitat, arendat i acaparat de coloni ti i imigran i alogeni, iar dintr-un
teritoriu românesc, unina ional, Bucovina a fost transformat într-un
mozaic de 12 grupuri etnice i 10 confesiuni, Fondul Bisericesc devenind
unul din instrumentele principale ale politicii austriece. Astfel în 1864,
aflat într-o vizit în Bucovina „spre a studia stabilimentele agricole i
sistemul de cultur ”, savantul i economistul român P. S. Aurelian se
întreba cu durere: „Într-o ar cu totul româneasc , într-un stat ale c rui
venituri din Fondul religionar al Bisericii române sunt atât de însemnate,
se spune, f
nici o sfial , c se urm re te l irea culturii i civiliza iei
germane. Dar ce ar zice, oare, dac ar fi cu putin s ias din morminte,
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nemuritorii i glorio ii fondatori i înzestr tori ai m stirilor din
Bucovina, atât domnii ilu tri, cu tefan cel Mare în frunte, atâ i boieri,
atâ i cet eni români, când ar vedea c din fondurile l sate de dân ii i cu
veniturile unei ri române se lucreaz pentru propaganda culturii
germane i pentru peirea neamului românesc din vechile inuturi ale
Moldovei?”.
În timpul primului r zboi mondial, Rusia, lacoma noastr vecin i
„aliat ” în cadrul Antantei, elabora i discuta în mare secret, în cabinetul
de la Petersburg, posibilitatea ca la sfâr itul opera iunilor militare s
dispun „de dreptul absolut asupra întregii Bucovine”, invocând ca
argument „pozi ia ei geopolitic
i însemn tatea strategic , bog ia
bisericilor i m stirilor, p mântul fertil, Universitatea din Cern i, care
ar fi devenit o Academie teologic pentru întreaga lume cre tinortodox ”. Ceea ce n-au reu it s fac generalii arului au s vâr it, pe
jum tate, trupele lui Stalin, în 1940.
…Studiind, cercetând i confruntând informa iile i concluziile
din scrierile înainta ilor i contemporanilor, cu date din arhivele
române ti i str ine, cerând i ob inând unele tiri i h i de mare valoare
de la Viena, p rintele Sorin-Toader Clipa a realizat o imagine bogat ,
nuan at , tiin ific asupra soartei averilor m stire ti din ultimele trei
veacuri. Textul propriu-zis al lucr rii este clar, curg tor, conving tor,
completat de pre ioase anexe, privind propriet ile l ca urilor de cult,
coloniz rile f cute pe mo iile m stire ti, lista ocoalelor silvice,
suprafa a p durilor de pe teritoriile Fondului Bisericesc i cantit ile de
lemn exploatat la o anumit dat (în 1944/45), statistica veniturilor i
cheltuielilor pe anii 1873-1910, pre ul lemnului de construc ie pe diferi i
ani, din diverse ocoale silvice, bunurile patrimoniului ocupate în timpul
invaziei sovietice i valorile Fondului Bisericesc r mase în partea ocupat
a Bucovinei, inventarul pe anii 1945 i la data lichid rii Fondului, în
1948/1950. Lucrarea se încheie cu o bogat bibliografie, izvoare, lucr ri
române ti i str ine, precum i un rezumat în limba german , ceea ce îi
spore te valoarea tiin ific
i permite introducerea informa iilor i
concluziilor în circuitul istoriografiei universale.
Ne afl m, a adar, în fa a unei lucr ri de mare însemn tate i
actualitate pentru aflarea, ap rarea i afirmarea adev rului istoric în una
din problemele cele mai spinoase i serioase ale Bucovinei.

prof. univ. dr. Mihai Iacobescu
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Introducere
Moto: De aceea guvernul austriecesc, înaintea venirei contelui
Hohenwart la minister, era un guvern de parveni i,
st pâni i, ei la rîndul lor, de hetere. Dup c derea contelui,
regimul bursei a reînceput, neutralizat întrucîtva de
blestemele popula iilor ruinate de la un cap t al imperiului
la cel lalt. Astfel dar, era firesc ca predecesorii lui
Hohenwart, care în via a lor n-au sim it instinctul
respect rii propriet ii, s
r spund
într-un rînd
bucovinenilor c fondul religionar greco-oriental nu ar fi
al Bisericei, ci al guvernului . Noi nu ne putem nici
închipui m car o asemenea lips de orice sim de pudoare.
i nici în Austria n-ar fi cutezat nimeni pîn la ace ti
parveni i s ridice preten ii asupra averei unei Biserici
neatîrnate, neconfundabile cu statul austriac.
Mihai Eminescu

Înc de la începuturile ei, Biserica a dispus i de anumite fonduri
materiale necesare activit ii ei pastoral-misionare i de caritate. Primii
cre tini aduceau averile lor i le puneau la picioarele Apostolilor pentru a
fi împ ite celor nevoia i, orfani i v duve. Tot în timpul Sfin ilor
Apostoli se organizau colecte pe la diferite biserici pentru a veni în ajutor
fra ilor cre tini ce locuiau în diferite zone lovite de calamit i. A adar,
acest sistem de întrajutorare cre tin necesita anumite fonduri materiale.
Când num rul comunit ilor cre tine a crescut, Sfin ii Apostoli au rânduit
diaconi, preo i i episcopi care, pe lâng activitatea lor sacerdotal , aveau
îndatorirea de a se îngriji de cele necesare Bisericilor lor, precum i buna
lor administrare. În perioada grea a persecu iilor, oganizarea bisericeasc
a avut mult de suferit, îns a reu it s suprave uiasc cu mult vigoare
datorit curajului nenum ra ilor martiri.
Prin Edictul de la Milano din 313, împ ratul Constantin cel Mare
ruia cre tinismului libertate deplin , anula toate hot rârile anterioare
emise de împ ra ii persecutori i retroceda Bisericii l ca urile de cult i
averile confiscate (Ioan R mureanu, Istoria bisericeasc universal ,
1992). În aceste condi ii, Biserica s-a putut reorganiza liber prin
convocarea sinoadelor ecumenice i locale care au emis mai multe
canoane i cu privire la modul de administrare a averilor biserice ti.
Dispunând de diferite fonduri provenite din dona iile credincio ilor,
Biserica a pus bazele unor celebre coli catehetice, ca cele din Alexandria
(sec. al II-lea), Antiohia (sec. al III-lea), Cezareea Palestinei (sec. al
10
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III-lea) i Edesa (sec. al III-lea), m stiri, orfelinate i spitale, multe din
acestea fiind fondate în sec. al IV-lea i al V-lea de mari ierarhi ai
Bisericii, ca Sf. Vasile cel Mare i Sf. Ioan Hrisostom. Acela i lucru l-au
cut i ierarhii din rile Române, care au pus bazele primelor coli,
orfelinate i bolni e. Astfel, la 1619, mitropolitul Anastasie Crimca
înfiin a la Suceava primul spital din ar . A adar Biserica, asemenea unei
mame iubitoare de fii, s-a îngrijit mereu de toate nevoile suflete ti i
trupe ti ale oamenilor.
Bisericile i m stirile erau ctitorite atât de împ ra i, cât i de
persoane înst rite care se îngrijeau s le înzestreze cu cele necesare
cultului i clerului. Construirea unei biserici, precum i înzestrarea ei erau
fapte evlavioase i un câ tig în lucrarea de mântuire a sufletului. Persoana
care ridica o biseric sau m stire primea titlul onorific de ctitor. El i
urma ii lui erau pomeni i la slujbe, avea dreptul de a recomanda
episcopului pe viitorul slujitor spre a fi hirotonit, putea fi zugr vit în
interiorul bisericii, putea fi înmormântat lâng ctitoria sa, avea un loc
rezervat în biseric i altele. Ctitorul f cea dania sa pe vecie, înt rind-o
printr-un act de danie care se încheia de obicei cu un blestem rostit asupra
celor ce ar îndr zni s profaneze, s jefuiasc sau s înstr ineze dania sau
ctitoria sa. Aceste privilegii sau concesii acordate ctitorului din partea
Bisericii au devenit cu timpul obiceiuri i, în cele din urm , legi pozitive
biserice ti, cunoscute sub denumirea de dreptul ctitorului în R rit sau
dreptul de patronat, întâlnit în Apus.
Acest drept a fost codificat în Biserica oriental de c tre
împ ratul Justinian I (527-565) în Novela 123, cap. 18. Justinian s-a
ocupat tot mai intens de treburile biserice ti, emi ând legi privitoare la
organizarea Bisericii. El s-a ocupat cu de-am nuntul de organizarea
stirilor, de organizarea a ez mintelor de asisten social a Bisericii
i de o mul ime de alte treburi biserice ti, a a încât legisla ia sa în materie
bisericeasc reprezint ca volum mai mult decât legisla ia tuturor
sinoadelor ecumenice i locale laolalt (Ioan Floca, Drept canonic
ortodox, vol. II, 1990). Imperiul bizantin s-a impus rilor învecinate prin
cultura i legisla ia sa statal i bisericeasc , legi care s-au împ mântenit
cu timpul i în rile Române. În Moldova aceast legisla ie a fost pus în
practic în sec. al XV-lea, în timpul lui Alexandru cel Bun. Cu timpul,
multe dintre aceste rânduieli s-au pierdut din cauza ne tiin ei i uit rii,
lucru care l-a determinat pe voievodul Grigorie al III-lea Ghica s emit
tot în Moldova un hrisov, la 15 iulie 1764, care se baza pe Novela 67 a lui
Justinian. Prin acest hrisov erau reglementate condi iile necesare pentru
ridicarea unei biserici, conform Canonului 17 al Sinodului VII ecumenic,
în care se insist asupra obliga iilor pe care le are cel care dore te s ridice
o biseric (Dimitrie Dan, Das Patronat , 1904). La fel erau reglementate
11
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cele cu privire la modul de administrare a bunurilor biserice ti, c ci
potrivit canoanelor biserice ti emise la sinoadele ecumenice i locale,
clericii (preo ii i episcopii) au obliga ia de a administra, ap ra i p stra
ne tirbit averea Bisericii (Nicodim Sachelarie, Pravila bisericeasc ,
1999).
Domnii români, urmând pilda împ ra ilor bizantini, au ridicat
numeroase m stiri i biserici, pe care le-au înzestrat cu privilegii i
danii bogate spre pomenirea lor i d inuirea neamului românesc. La fel au
fost ctitorite m stiri i biserici de c tre boieri, mazili, episcopi, c lug ri
i oameni de rând. Spre deosebire de bisericile de mir, m stirile slujeau
intereselor generale ale rii, fiind adev rate centre spirituale i de cultur ,
bastioane de ap rare la vreme de primejdie, coli, bolni e i ateliere de
pictur , sculptur , gravur , miniatur , broderie i caligrafie.
Dup ce partea de nord a Moldovei a fost detrunchiat i alipit la
Imperiul habsburgic, Biserica de aici, cu scaunul episcopal de la R
i,
a avut de suferit schimb ri radicale. St pânirea austriac , cu toate c avea
în frunte un monarh care promulgase în 1781 un patent de toleran
religioas , nu vedea cu ochi buni continuarea leg turilor fire ti între
scaunul mitropolitan din Ia i i Episcopia R
ilor, ca episcopie
sufragan . Pentru a împiedica orice fel de rela ie între românii desp
i
de cordonul sanitar i pentru a stinge orice n zuin na ional , noii
st pânitori au scos Episcopia R
ilor, respectiv Episcopia Bucovinei,
de sub jurisdic ia Mitropoliei Moldovei i au declarat-o mai întâi
„Episcopie exempt ” (autonom ), ca mai apoi s fie trecut , f
voia
românilor, sub jurisdic ia Mitropoliei sârbe ti de la Karlowitz, unde era
subordonat pe atunci i Episcopia Transilvaniei.
Politica mercantil i antimonastic a împ ratului Iosif al II-lea,
adept al ideiilor iluministe, s-a r sfrânt i asupra Bisericii din Bucovina.
stirile, cu excep ia a trei dintre ele, au fost desfiin ate, c lug rii au
fost nevoi i s p seasc ara, toate averile m stire ti i episcope ti,
provenite din danii ale ctitorilor i donatorilor ortodoc i români au fost
inventariate i trecute în administrarea oficial a statului, constituindu-se
într-un Fond religios, care avea o vistierie proprie, separat de cea a
statului numit „Religionscasse”, adic „casa religionar ”. Potrivit
dispozi iilor împ ratului, concretizate în Regulamentul duhovnicesc de la
1786, veniturile acestui Fond religios erau destinate exclusiv pentru
între inerea Bisericii greco-orientale (ortodoxe) i a colilor ei
confesionale din Bucovina. Conducerea „Fondului religionar grecooriental al Bucovinei” a fost încredin at unor economi laici, bine pl ti i,
oameni str ini de neamul i credin a autohtonilor, fideli politicii statului.
Episcopului i Consistoriului episcopesc le-a fost rezervat îns dreptul de
a supraveghea buna administrare a Fondului, de a interveni la încheierea
12
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contractelor de arend i de a primi anual o dare de seam asupra
cheltuielilor i veniturilor care intrau în casa religionar , unde de ineau o
cheie. Vânz rile i schimburile de mo ii nu puteau fi f cute decât cu
acordul episcopului i Consistoriului. Desfiin area m stirilor i
comasarea mo iilor biserice ti într-un Fond religios s-a f cut în primul
rând din motive economico-finaciare, deoarece în felul acesta veniturile
acestuia puteau fi impozitate mult mai u or de c tre stat. Totodat trebuie
subliniat faptul c prin constituirea Fondului religios mo iile m stire ti
i episcope ti din Bucovina nu au fost confiscate de c tre statul austriac,
a cum gre it sus in unii dintre politicienii de ast zi, nostalgici ai
partidului comunist, ci au fost luate numai în administrare, iar veniturile
nu intrau în casa statului, ci în casa separat a Fondului sub supravegherea
episcopului i a Consistoriului. Cu toate neajunsurile i abuzurile, comise
mai ales în timpul guvern rii gali iene, statul austriac a recunoscut
permanent dreptul de proprietate al Bisericii Ortodoxe Române din
Bucovina asupra Fondului ei bisericesc. To i împ ra ii austrieci, de la
Iosif al II-lea pân la Carol I, care a abdicat în 1918, au sus inut, reafirmat
i confirmat statutul special al Fondului bisericesc potrivit
Regulamentului duhovnicesc din 1786 i au respectat dreptul de
proprietate al Bisericii. Dac Fondul bisericesc ar fi fost confiscat de c tre
stat sau ar fi fost o proprietate a statului, atunci nu mai era nevoie ca statul
încheie contracte de arend sau de închiriere cu Fondul, a a cum a fost
cazul cu domeniile de la R
i, arendate hergheliei statului, sau cu cele
dou caz rmi, închiriate armatei austriece i, dup 1918, armatei române.
Dac Fondul bisericesc ar fi fost o proprietate a statului, atunci
guvernatorii austrieci ai Bucovinei nu ar fi insistat între anii 1889-1890 s
cumpere pentru herghelia statului suprafa a de 17.200 iug re din
domeniul de la R
i. Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici
împreun cu membrii Consistoriului arhiepiscopesc s-au opus tranzac iei
i s-au adresat împ ratului Francisc Iosif I (1948-1916), cerându-i s
intervin în aceast chestiune, în calitatea sa de protector i ap tor al
Bisericii i al Fondului. Împ ratul, respectând dreptul de proprietate al
Bisericii asupra Fondului i inând cont de voin a mitropolitului, a dispus
încetarea presiunilor i sistarea tranzac iei.
La fel au stat lucrurile atunci când unele dintre mo iile Fondului
au fost expropriate împreun cu drepturile de servitute în vederea
împropriet ririi ranilor. Pentru mo iile expropiate, Fondul bisericesc, ca
proprietar, a primit o sum însemnat de desd unare. Apoi, dup mai
mul i ani, a reu it s r scumpere i drepturile de servitute. Tot a a, statul
român a desp gubit Fondul bisericesc pentru terenurile expropriate în
vederea împropriet ririi ranilor în urma aplic rii Legii agrare pentru
Bucovina din 1921.
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13

Mo iile Fondului au putut fi vândute i înstr inate numai în
condi iile vitrege din perioada guvern rii gali iene, când Biserica din
Bucovina se afla sub p storirea episcopului Daniil Vlahovici, un om
aservit intereselor statului austriac i guvernului de la Lemberg, care nu
s-a opus înstr in rii. La fel s-au petrecut lucrurile atunci când, din p cate,
unii dintre ierarhii Bucovinei nu au reu it s se opun i s neutralizeze
inten iile ascunse ale statului austriac care a umplut Bucovina de colonii,
transformând-o într-un amalgam de etnii i culte.
În afar de vânz ri, exproprieri, coloniz ri i înstr in ri, Fondul
bisericesc a reu it, pe de alt parte, s cumpere însemnate suprafe e de
teren de la particulari i de la stat. A a au fost cump rate i salvate de la
faliment, în 1869, sub presiunea statului, b ile lui Manz de la Iacobeni i
Fundul Moldovei cu toate terenurile din jur i cu satele de b ie i nem i.
Apoi, în 1876, Fondul a mai reu it s cumpere de la statul austriac
domeniile camerale, foste voievodale, de la Câmpulung i alte mo ii,
ile de la Vatra Dornei, Fântâna de la Poiana Negri i multe altele.
Dreptul de proprietate al Fondului bisericesc a fost respectat mai
departe i în perioada interbelic , când Bucovina întreag era parte a
Regatului român. Cu toate schimb rile care au avut loc dup unire,
Fondul bisericesc al Bucovinei, reglementat prin Legea i Statutul
Bisericii Ortodoxe Române din 1925, a continuat s func ioneze
nestingherit pân la cel de al doilea r zboi mondial, când partea de nord a
Bucovinei a fost ocupat de trupele bol evice. Dup 23 august 1944,
prefec ii jude elor R
i i Suceava, profitând de haosul de dup r zboi,
au exploatat pentru câteva luni propriet ile Fondului din aceste regiuni,
inten ionând chiar s treac la confiscarea lor. Apoi Fondul bisericesc,
reglementat fiind printr-o nou lege emis în 1946 de guvernul Petru
Groza, a continuat s func ioneze în condi iile impuse de ocupa ia
bol evic , pân la na ionalizarea din 1948, când statul comunist a
confiscat abuziv toate propriet ile. Fondul bisericesc a fost mai întâi
constrâns de regimul politic s se întov
eac în 1947 cu C.F.R.-ul,
constituind pentru scurt timp „Regia mixt Fond. bis.- C.F.R.”, ca dup 6
luni s fie transformat în Societatea anonim „Domeniile Bucovina”,
societate care a fost na ionalizat în iunie 1948. Regimul comunist a mai
sat Fondului doar trei ocoale silvice pe Valea Sucevei pentru a putea
onora contractul de furnizare a materialului lemnos c tre Societatea
sovieto-român „Sovromlemn”. În cele din urm , Fondul bisericesc a fost
desfiin at prin Decretul nr. 273 din 24 iunie 1949 care nu a fost publicat
niciodat în „Monitorul Oficial”, a adar un act nul i neavenit. Potrivit
decretului de mai sus, a fost constituit o Comisie de lichidare alc tuit
din tovar i de la Bucure ti, care au inventariat am nun it toate
propriet ile Fondului pe fiecare ocol silvic în parte, înregistrând o
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suprafa de 192.468, 41 ha de teren forestier. Potrivit aceluia i inventar,
la coala de brigadieri silvici din R
i, proprietate a Fondului, au fost
înregistrate 10 cl diri, toate situate în ora ul R
i, i o suprafa de 16
ha, 24 ari i 60 mp teren agricol.
Ca urmare a evenimentelor i schimb rilor politice din 1989, a
fost reactivat
i Arhiepiscopia Sucevei i R
ilor, institu ie
bisericeasc desfiin at de regimul comunist în 1950 i îndrept it ast zi
solicite statului român retrocedarea tuturor bunurilor imobile confiscate
abuziv timp de mai bine de jum tate de veac. La 11 aprilie 2000, prin
sentin a civil nr. 109 a Tribunalului Suceava s-a hot rât acordarea de
personalitate juridic Funda iei umanitare „Fondul Bisericesc Ortodox
Român al Bucovinei” prin înregistrarea acestei funda ii în registrul special
al instan ei. Demersurile Eparhiei Sucevei i R
ilor de a redobândi
propriet ile Fondului bisericesc s-au lovit de împotrivirile unor
politicieni coli i la Moscova sau la Academia comunist „ tefan
Gheorghiu”, care nu au cum s în eleag ce înseamn dreptul de
proprietate, drept garantat, chiar de unii dintre ei, prin actuala Constitu ie.
Politicienii care se împotrivesc retroced rii propriet ilor afirm cu
ignoran cum c Biserica din Bucovina nu ar fi proprietarul de drept al
Fondului bisericesc, ci doar ar fi avut în administrare aceste propriet i pe
care le-ar fi primit cândva de la statul austriac. Ace tia confund , nu f
inten ii, dreptul de proprietate cu cel de administrare. Ei nu vor s
în eleag c propriet ile Bisericii din Bucovina au fost administrate dup
toate normele regimului silvic în cadrul Fondului bisericesc, statul
rezervându- i doar dreptul de control prin organele abilitate. Eparhia
Bucovinei nu era Direc ie silvic i nici Societate de exploatare forestier
ca s primeasc în administrare de la stat p duri sau terenuri agricole. În
urma nenum ratelor demersuri înaintate de Eparhia Sucevei i R
ilor,
statul român a retrocedat cu greu aproximativ 16.000 ha de p dure,
revenind câte 30 ha de fiecare parohie. Apoi, prin Ordonan a de Urgen
nr. 100 din 16 noiembrie 2004, Eparhia mai primea înapoi înc 90.000 ha
de p dure pentru administrarea c rora a fost constituit Direc ia Fondului
Forestier Bisericesc Suceava. Dup câteva luni îns , acest act normativ a
fost atacat de unii politicieni i a fost declarat ca fiind neconstitu ional.
a c cele 90.000 de ha au fost trecute din nou în posesia statului, fiind
exploatate mai departe de Regia Na ional a P durilor Statului Romsilva. Ast zi, în baza Legii 247/2005, Eparhia Sucevei i R
ilor
cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafa
de inut înainte de na ionalizare.
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Constituirea Fondului bisericesc i func ionarea lui sub
guvernul gali ian de la Lemberg (Lvov)
În urma conven iei din 7 mai 1775 i a tratatului din 25 februarie
1777, încheiat între Poarta otoman i Austria, partea de nord a Moldovei
a fost smuls din trupul ei i alipit la rile Imperiului habsburgic1. Noua
st pânire str in , reprezentat la început printr-o administra ie militar , a
studiat mai întâi terenul f
a impune imediat reforme sau schimb ri
radicale pentru a nu crea panic în rândul popula iei b tina e majoritar
româneasc i de confesiune ortodox . În aceast perioad de acomodare,
guvernatorii militari austrieci, generalii Spleny i Enzenberg, au înaintat
Cur ii vieneze rapoarte am nun ite cu privire la noua achizi ie teritorial
numit la scurt timp Bucovina (Bukowina sau Buchenland)2. Cu ocazia
recens mântului realizat de generalul Spleny în 1776, pe teritoriul anexat
atunci la Austria, au fost înregistrate 34 de m stiri i schituri (Putna,
Sucevi a, Vorone , Moldovi a, Solca, Dragomirna, Humor, Ili ti,
Sf. Ilie, P tr i, R
i, Slatina, Burdujeni, I cani, Sf. Onufrie,
Crisceatec, Zamostie, Horecea, Luca, Babin, Ostra-B rbe ti, Coribni a,
Vijni a, Brosc i, Voloca, Jadova, Berezni a, Schitul M
ie ti, Mitocul
ie ti, Mere ti, Rotunda, Prende ti, Feile ti i Camenca cu 2
sih strii3, care aveau 446 de c lug ri i 88 de c lug ri e, mul i dintre
ace tia fiind str ini din diverse ri4. M stirile i schiturile de aici
aveau în posesie 267 de mo ii cu 20 de mun i, care reprezentau
aproximativ 63 % din întreaga suprafa a Bucovinei, la care se adaug i
un num r mare de mo ii (118.433 f lci de p mânt) aflate dincolo de
cordon în Moldova, în raiaua Hotinului i Basarabia5.
La propriet ile m stirilor din Bucovina se mai adug
i
proprit ile Schitului Mare din Maniava, localitate situat la sud-est de
ora ul Stanislau din Gali ia (azi Ivano-Frankovsk din Ucraina). Acest
schit era ctitorit de Maria Movil la anul 1620, când Patriarhul de
1

Mitropolia Bucovinei, Administra ia Fondului bisericesc, Averile biserice ti din
Bucovina, Cern i, Editura Mitropoliei Bucovinei, 1938, p. 11.
2
Laz r Gherman, Problema Istoric a Bisericii din Bucovina, Bucure ti, Tipografia
profesional „Dimitrie C. Ionescu”, 1914, p. 12.
3
Daniel Werenka, Topographie der Bukowina zur Zeit ihrer Erwerbung durch
Oesterreich (1774-1785), Czernowitz, Cone. Tipo. u. Lithographie des Erzbischofs
Silvester Morariu-Andriewicz, 1895, p. 138-139.
4
Isidor Onciul, Der griechisch-orientalische Religionsfonds, im Band: Herzogtum
Bukowina in Wort und Bild, Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof und
Staatsduckerei. Alfred Hölder k. und k. Hof und Univesitätsbuchhändler, 1899, p. 155.
5
Mihai Iacobescu, 30 de zile în Siberia c utând arhivele Bucovinei, Ia i, Editura
Junimea, 2003, p. 82-83.
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Constantinopol îl recuno tea ca stavropighie. Între timp, acest „schit mic”
a devenit un „Schit Mare”, cu o ob te mare de c lug ri, înflorind tot mai
mult, pe când ctitoria Movile tilor de la Sucevi a se afla în paragin .
Acest lucru a determinat-o pe Maria Movil s închine M stirea
Sucevi a ctitoriei sale de la Schitul Mare6, care a fost înzestrat mai târziu
cu satele Revna (Burdig u), M
ie ti, jum tate din satul Mitc u cu 1
moar , satul Necule din districtul Dorohoi, 4 pogoane de vie la Cruce, în
districtul Putnei i o cas cu gr din în ora ul Cern i7. Autorit ile
austriece au g sit aici o ob te de peste 200 de c lug ri. Venitul anual
realizat de schit din exploatarea mo iilor pe anul 1883 era de 2.102
florini. În septembrie 1784 schitul a fost desfiin at, bunurile au fost
inventariate, iar c lug rilor li s-a dat voie s treac în Bucovina i
Moldova. Între obiectele de valoare ale schitului, estimate la 3.027 florini,
se afla un ceas, un disc aurit i o cruce de argint care avea un fragment de
lemn din crucea Mântuitorului, evaluate la 14 florini i 30 de cruceri. Cu
toate c M stirea Sucevi a a f cut demersuri pentru a ob ine aceste
obiecte de cult, administra ia gali ian nu a dat curs cererii. Obiectele au
fost duse spre p strare la casa districtual din Stanislau8. Dup ce
egumenul Antioh Dragomirschi a p sit în 1784 Sucevi a, trecând
cordonul în Moldova, s-au f cut alegeri de egumen i, din 3 candida i, 2
erau de la Schitul Mare9. De men ionat este faptul c autorit ile austriece
s-au îngrijit în mod excep ional de c lug rii proveni i de la Schitul Mare,
pe care i-a transferat în mare parte la M stirea Sucevi a.
stirile de aici erau bogat înzestrate cu peste 20 de mun i,
suprafe e uria e de p duri, poieni, fâne e, pris ci, teren arabil, p uni,
mi, mori, hele teie cu pe te, iazuri, pâraie, vii, dughene, cârciumi, case,
depozite de m rfuri i beciuri, 110 sate cu 7.316 familii, adic 36.580
suflete de cl ca i. Alte 38 de mo ii erau r sfirate prin inutul Hotinului
(devenit la scurt timp Raia turceasc ), fie în alte inuturi ale Moldovei, cu
alte 11.095 de suflete, fie în zona de peste Prut în inuturile Cârlig tura,
Codru, Greceni, F lciu i Reni10. Cea mai bogat înzestrat dintre
stiri era Putna lui tefan cel Mare. Inventarul asupra propriet ilor
stire ti i episcope ti, încheiat de autorit ile laice i biserice ti în
ianuarie 1784, prezint situa ia terenurilor fiec rei m stiri în parte, atât
6

Ion Nistor, Istoria fondului bisericesc din Bucovina, Cern i, Institutul de Arte
Grafice i Editura „Glasul Bucovinei”, 1921, pp. 9-10.
7
D.J.S.A.N., fond Mitropolia Bucovinei, Sec ia „Diverse”, Dosar nr. 35/1784, f. 1-2.
8
Ibidem, Dosar nr. 82/1785, f. 3; Dosar nr. 80/1785, f. 1.
9
Ibidem, Dosar nr. 49/1784, f. 1-2.
10
Mihai Iacobescu, A fost Bucovina de ieri un model al Europei de mâine? Ast zi
despre evolu ia celui mai mare trust al patrimoniului na ional, Fondul Bisericesc,
Cern i-Tg. Mure , în Almanahul cultural literar „ ara Fagilor”, 1998, p. 46;
* teren sau sat nepopulat numit seli te.
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a m stirilor din Bucovina, cât i a m stirilor din afara grani elor care
aveau propriet i în Bucovina.
stirea Putna avea în st pânire satele: Putna (o moar ),
Straja (o moar ) Vicovul de Sus, Vicovul de Jos, M neu i* (o moar ),
Voitinel, Fr
i (dou mori), Boto ini a, Cernauca* cu B sine ti i
i, toate exploatate în regie proprie; Clim i, arendat din 23
aprilie 1784 pe un an lipovenilor; Vic ani*, Ple ni a* i B lc i, toate în
regie proprie; ½ Crasna i Ciudei, arendate lui Alexandru Ilski;
Artene ti?, ¼ Ropce?, Cupca, Tome ti i ½ Carapciu, arendate mazilului
Ioan Sava în 1783 pe 3 ani; Camenca i 5/8 din Petriceni, arendate
hergheliei statului (Gestüts-Rittmeister Nagel), în 1784, pe 3 ani;
Tereblecea i Greci*, arendate lui Goian din Siret, din 1782, pe 3 ani;
Onufrie cu B nce ti, ½ Dorne ti, ¼ Dr gu eni, unele propriet i la Siret i
o moar , arendate lui Gheorghe Popovici din R
i, în 1784, pe 3 ani;
Cuciurul Mare, Cozmin (Corovia)*, Voloca, Ceahor, Mologhia, Ostri a
(Cli
i) cu 3 mori, arendate lui Mahalachi din Cern i, în 1783, pe 4
ani; Mahala (Cotul Ostri ei) i St uceni cu un hele teu i pu in p dure,
arendate evreului Moses Haivas din Cern i, în 1783, pe 3 ani. Toate
aceste sate de ineau, pe lîng terenuri agricole, i întinse p duri de molid,
brad, fag, stejar, mesteac n, arin, carpen etc. Tot M stirii Putna îi
apar ineau mun ii i brani tile apul, Tomnatic, Bobeica, Lucina,
Moldova, P gâni te, Iarovi a, Cobeli e, Mitc u, Sacalu , R ul, Paltin cu
Dumitri u, Bucov, Gura Comarna, Gura Ascunsu, Gura Sad u, Paltin u,
Paltin, Nisipitu, Ulma cu Ar a Rusca, Fafei, Seletin, Ropocel, M guri a,
Fa iturile Predinilor, Dealul Cunuschi, ipotul Brodinei, Dealul andrului
i Poiana M rului toate arendate ranilor din Câmpulung, în 1784, pe un
an; 3 mori la ipot, Ropocel i Paltin, pentru care ranii din zon pl teau
o tax mic de arend (1 florin); o cas cu pivni la Siret, închiriat i
transformat la 1782 în capel romano-catolic 11 i o cas în Cern i,
închiriat medicului Glabach; o cârcium la ipot i 2 sih strii în regiunea
Câmpulungului, care erau folosite în regie proprie12. A a cum reiese din
statistici, majoritatea mo iilor erau date în arend pe o perioad de unu
pân la cinci ani, începând de obicei cu 23 aprilie13. În Moldova, dincolo
de „cordonul sanitar”, M stirea Putna avea în st pânire satele:
tiubieni* i Petrecani* (din regiunea Dorohoi), arendate, din 1783, lui
Bogdan Caminicean din Stanislau, care a pl tit anticipat suma de 500

11

D.J.S.A.N., Ibidem, Dosar nr. 3/1784, f. 24.
Frantz Adolf Wickenhauser, Geschichte des Bistum Radautz und des Kloster GroßSkit, Czernowitz, R. Eckard-sche Buchdrukerei, Selbstvertrag (IV Band), 1890, p. 177.
Schitul Sih stria Putnei nu de inea propriet i, ci se bucura doar de o serie de privilegii.
13
Ibidem, pp. 175-176.
12
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florini (guldeni)14 pentru 5 ani; Podraga* (reg. Dorohoi), arendat, în 1783,
pe trei ani lui Constantin Aga din Ia i; Bratine ti* i St uce ti (reg.
Boto ani), arendate, din 1784, pentru 15 ani lui Ion, c pitan de Boto ani,
cu suma de 200 fl.; Frumoasa (reg. Gala i), arendat, din 1783, pentru 3 ani
unor greci. M stirea mai de inea 15 pogoane de vie la Odobe ti
(Foc ani), care erau exploatate în regie proprie, cu un venit anual de circa
100 florini, i o cas în Ia i care era folosit de mitropolitul Moldovei.
Venitul anual realizat de m stire în regie proprie era de 2.008 fl., iar
venitul anual ob inut din arend se cifra la 5.763 fl. Pentru întreaga
perioad de arend , în 1784, era achitat suma de 11.906 fl., r mânând de
încasat înc 1.769 fl.15.
stirea Moldovi a avea în st pânire satele: Moldovi a, cu
brani tile de la Ru ii Moldovi ei i cu p duri, mori i un piuar de postav,
toate exploatate în regie; Frumosul i Vama cu 1 moar , arendate, din
1784, pe trei ani, lui Anghelachi din Câmpulung; Berchi ti (reg.
Suceava) i Opri eni (reg. Siret), cu dou mori, arendate, din 1783, pe trei
ani lui Ilie Herescul din Cern i; Provorohie, Iord ne ti i o sih strie (reg
Siret), toate folosite în regie. La acestea se adaug mun ii: Suhardul Mare,
arendat, din 1784, pe un an lui Pentele Cramat din Câmpulung, cu 50 fl.;
Rar u i Todorescul, arendate, din 1784, pe un an lui Ioan Leonti din
Vama; 33 de mun i i poieni cu p uni, exploatate în regie proprie. În
Moldova de inea urm toarele sate: V cule ti (reg. Hârl u) cu p duri de
fag i stejar i un hele teu, arendat, din 1782, pe un an lui Ienachi
Codrescu din R
i, cu 200 fl.; Unteni (Boto ani), arendat, din 1782, pe
3 ani lui Demeter Würnau din Dolina, cu 140 fl.; F lticeni i Reciuleni
(reg. Suceava) cu o moar i un hele teu, arendate, din 1784, pe un an
ranilor din zon ; Horodi te (Suceava) cu o moar , arendat, din 1784, pe
un an lui Petru Chi co; Serafine ti* (Mite ti reg. Boto ani) arendat, din
1784, pe un an lui Calistrat Stamati cu 60 fl.; Izvor ti sau Svori te (reg.
Suceava) i eli te* (reg. Gala i), arendate pe un an grecului Dimitrie din
Suceava, cu 50 fl.; 10 pogoane de vie La Cruce (Odobe ti). Venitul anual
realizat în regie proprie era de 909 fl., iar venitul anual ob inut din arend
era de 1.405 fl. Pentru întreaga perioad de arendare era pl tit suma de
2.125 fl., r mânând de plat 260 fl. 16
stirea Humor de inea în Bucovina urm toarele sate:
Humor i Gura Humorului, exploatate în regie proprie; Pârte ti i Ludi
Humorului, cu p duri i o moar , arendate, din 1782, pe trei ani oltuzului
14

Valoarea monetar austriac era reprezentat în „gulden” sau „florini” i avea ca
subdiviziune „kreuzer” (crucerii sau cr arii), iar din 1892 s-au introdus coroanele
„kronen”. La început un florin valora dou coroane.
15
Ibidem, pp. 177- 178.
16
Ibidem, p. 179.
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(primarului) D nil din Comare ti, cu 350 fl.; ½ Baia ti i ½
Com ne ti (reg. Suceava) cu o moar , arendate, din 1782, pe trei ani lui
Gavriil Nec oi din Suceava, cu 100 fl.; Romane ti i Muntele M gura cu
duri, arendate, din 1784, pe un an lui Theodor abranc, cu 160 fl.. În
Moldova de inea urm toarele sate: Dersca (reg. Suceava) cu p duri de
stejar, arendate, din 1783, pe trei ani lui Ieremia Popovici din Sf. OnufrieSiret, cu 100 fl.; Vorniceni (reg. Boto ani) cu o moar i dou hele teie,
arendate, din 1781, pe 5 ani lui Costachi Aga din Ia i, cu 300 fl.; Cova na
(reg. Ia i), arendat, din 1784, pe un an boierului Bal , cu 18 fl.; Strahotin*
(reg. Hârl u), arendat, din 1783, pe 3 ani doamnei Cohan din Boto ani, cu
100 fl.; Feredeni* (reg. Hârl u), arendat, din 1783, pe 3 ani lui Nicolai
Calmu chi, cu 50 fl. i dou gr dini cu vie la Strohani (reg. Foc ani)
exploatate în regie proprie. Venitul anual realizat în regie proprie era de
490 fl., iar cel din arend de 1.178 fl. Pentru întreaga perioad de arend
era achitat suma de 3.210 fl., r mânând de încasat 18 fl17.
stirea Solca de inea în Bucovina urm toarele sate: Solca,
Arbore, Boto ana i Cajvana cu p duri de fag, brad i stejar, 3 mori i un
piu de postav, toate în regie proprie; Iaslov , B deu i, ½ Mili
i,
arendate, din 1782, pe 3 ani v tafului Nicolai din R
i, cu 650 fl.;
ibeni (Isten-Segie) cu fostele sate Iv ncic i*, Pârli eni* i Dr ne ti*
cu p duri de stejar, date în folosin gratuit ranilor din zon ; Gr nice ti
(Cranice ti sau Crainice ti) cu p duri de stejar, arendat, din 1784, pe un
an lui Vasile Cranolu chi din Gr nice ti, cu 120 fl.; Hrince ti*? i
Ceplin e*? , probabil în regie; muntele Coco , arendat, din 1784, pe un an
lui Gheorghe Goian din Siret, cu 10 fl.; muntele G ina, arendat, din 1784,
pe 5 ani armeanului Ioan Capri din Suceava, cu 30 fl.; muntele Porcescul,
arendat, din 1784, pe un an lui Ion Pop din Câmpulung, cu 36 fl. i
Muntele Boto , dat în folosin gratuit
ranilor din Câmpulung. În
Moldova, m stirea de inea urm toarele sate: M stireni (reg.
Boto ani) cu 2 hele teie, arendat, din 1782, pe trei ani lui tefan Catargiu
din Boto ani, cu 250 fl.; Faraoani (reg. Bac u) cu p dure de stejar i 2
mori era în conflict cu vecinii de hotar; un hele teu în Balta Lucii
(Falcei), arendat, din 1782, pe 3 ani grecului Dimitrie din Suceava, cu 35
fl.; o vie la Corsaci (reg. Suceava), arendat , din 1784, pe 3 ani lui Ioan
Capri din Suceava, cu 35 fl. Veniturile anuale realizate în regie proprie
erau de 1.865 fl., iar cele ob inute din arend erau de 1.316 fl. Pentru
întreaga perioad de arend erau pl ti i 3.001 fl., r mânând de plat 110
fl.18
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Ibidem, p. 180.
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La desfiin are, în 1784, m stirea mai avea înc 11 c lug ri, din
care 4 au fost transfera i la Dragomirna, 6 au plecat peste grani i al
unsprezecelea, un c lug r de 80 de ani, pe nume Gherasim Grosu, cu
metania la Ili ti, a fost tolerat s r mân în Bucovina. Tot aici se afla i
o b trân ce purta hain monahal , „mama unui c lug r sfânt”19, pe nume
Macironca Casiana, care a fost alungat , împreun cu fii ei, peste grani .
stirea Dragomirna de inea urm toarele sate din Bucovina:
Mitoc (1/2 Ru ciori) cu p dure de fag i stejar, 2 mori i 2 hele teie,
jum tate arendat, din 1784, pe trei ani cojocarului Seris din Suceava, cu
250 fl.; Bunin i i Bârnova, arendate, din 1784, pe un an armeanului
Ariton Pruncul, 120 fl.; Dragomirna* , jum tate folosit de m stire;
Corce ti* (reg. Suceava), arendat, din 1783, pe 3 ani lui Iersei Codrescu
din R
i, cu 100 fl. În Moldova de inea satele urm toare: Dobroneu i
(reg. Suceava) cu p duri de stejar i brad, arendat, din 1784, pe un an
ranilor din zon , cu 115 fl.; Urziceni cu o moar , Dagma eni, Fl mânzi,
Dragoteni, Sl tunoaia cu p duri de stejar (toate din reg. Hârl u), arendate,
din 1783, pe trei ani lui Atanasie Cucerean din Boto ani, cu 300 fl.;
Napadova (reg. Soroca)?; ½ Mitoc (Rusciori) cu p dure de stejar, arendat,
din 1784, pe un an lui Condorachi Teleman din Mundre ti, cu 80 fl.;
Niceni* (reg. Boto ani), arendat, din 1783, pe 5 ani armeanului Nicolai
Capri din Suceava, cu 500 fl.; 30 de pogoane de vie la Foc ani care se
aflau în litigiu. Venitul anual realizat în regie proprie era de 407 fl., iar cel
din arend de 1.465 fl.. Pentru întreaga perioad de arend era achitat
suma de 2.255 fl., r mânând de plat 110 fl. 20.
stirea Vorone de inea în Bucovina urm toarele sate:
Vorone , cu o moar i p duri de brad i stejar, i Stulpicani, cu p durile
din jur i o moar , pe care le exploata în regie proprie; Gemenea, Frasin,
Negrileasa i Ostra cu p durile din jur, date în folosin
ranilor din zon
care pl teau doar impozitul c tre stat; Bucure ti (Capul Codrului) cu
durile din jur, o moar i 2 piuare de postav, arendate, din 1784, pe 3
ani lui Anghelachi din Câmpulung, cu 250 fl.; Dr guie ti, Buc oaia i
Luc ce ti* erau folosite în regie proprie. Tot m stirii îi apar ineau i
mun ii Petri , Muncel, Mestec ni precum i poienele cu fâne e de la
Gura Humorului, toate acestea fiind date în folosin
ranilor care pl teau
numai impozitul. În Moldova, m stirea de inea urm toarele sate:
Zuflin i i Ghizdele (reg. Soroca), arendate, din 1784, pe un an lui
Cuciurba din Suli a; B linza* (reg. Boto ani), arendat, din 1784, pe un an
lui Teodor Olar din Boto ani, cu 100 fl.; Bote ti (reg. Suceava), arendat,
din 1782, 3 ani lui Gavriil Nec oi din Suceava, cu 40 fl.; Holda i Cruce
19
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(reg. Piatra Neam ) cu p dure de brad, arendate ranilor din zon pe un
an i 7 pogoane de vie La Cruce (Foc ani), folosite în regie. Veniturile
anuale realizate în regie proprie erau de 830 fl., iar cele din arend de 785
fl. Pentru arend era achitat anticipat suma de 720 fl., r mânând de plat
145 fl21.
stirea de maici P tr i de inea doar satul P tr i, cu o
moar i p duri de stejar, arendate, din 1784, pe 3 ani oltuzului Dorotei
din P tr i, cu 220 fl., i satul Mihoveni, arendat, din 1782, pe 3 ani lui
Ioan Cristea din Suceava, cu 330 fl. Venitul anual realizat din arend era
de 330 fl.22
stirea Sucevi a de inea în Bucovina satele urm toare:
Sucevi a, cu brani tile din jur, Volov , Horodnicul de Sus, Horodnicul de
Jos i ½ Ple ni a de pe Prut, care aveau p duri de fag i brad, 6 mori, cu 2
piuare de postav i un atelier, toate exploatate în regie proprie; ½ Coste ti
(reg. Cern i) i o moar , arendate, din 1784, pe 1 an lui Nicolae Botezat
din B rbe ti, cu 110 fl.; satul i muntele Giumal u, donate de nepoatele
lui Luca Arbore23, cu p duri de fag i brad, arendate ranilor din zon pe
un an. În Moldova de inea satele Ib ne ti, Cârstene ti, M gura (reg.
Dorohoi) cu o moar , Verbie pe Jijie (reg. Hârl u) cu o moar i un iezer,
Mândre ti pe Siret (reg. Boto ani) cu 2 mori, Bale ti i Semeni a (reg.
Suceava), folosite în regie proprie; Noscova sau Brahna (reg. Soroca),
arendat, din 1704, pe un an lui Macari Marchitan din localitate, cu 50 fl.;
½ Ru eni a, Bohotin i o prisac (reg. Ia i) cu p duri de fag i stejar,
arendate ranilor din zon pe un an; Osone ti (reg. Hârl u), arendat, din
1784, pe un an lui Iordachi Cantacuzino din Ia i, cu 20 fl.; Davida (reg.
Orhei pe lâng Tighina), de 4 ani sub ocupa ie turceasc ; 4 pogoane de
vie la Ia i, 10 pogoane la Foc ani i 3 la Hârl u. Venitul anual realizat în
regie proprie era de 3.123 fl., iar cel din arend de 320 fl.. Pentru arend
mai era de achitat 255 fl24.
stirea „Sf. Ilie” de inea urm toarele sate din Bucovina:
satul „Sf. Ilie”, cu o moar i p dure de stejar, arendate, din 1784, pe 3
ani lui Constantin Borcil , cu 250 fl.; ½ Costâna cu p dure de stejar,
arendat, din 1782, pe 3 ani lui Luca Boto ana din Suceava, cu 60 fl.; ½
Mili
i, arendat, din 1782, pe 3 ani armeanului Grigorie din Suceava, cu
125 fl.; Satu Mare i o moar , arendate, din 1782, pe 3 ani v tafului
Nicolae din R
i, cu 460 fl.; Florinta i Gropile. În Moldova de inea
21

Ibidem, pp. 183-184.
Ibidem, p. 185.
23
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satul Hodera* (reg. Hârl u), arendat, din 1782, pe 3 ani armeanului
Nicolae Capri din Suceava, cu 200 fl.. Venitul anual realizat din arend
era de 1.095 fl. Pentru întreaga perioad de arend era achitat 2.205 fl.,
mânând de pl tit înc 360 fl. 25
stirea Ili ti de inea în Bucovina urm toarele sate: ¾
Ili ti cu o moar , B ceana i S sciori cu p duri de stejar, arendate,
între 1780-84, pe 3, respectiv 5 ani, v tafului Nicolae din R
i, cu 610
fl.; ½ Iacobe ti i Fogodisten (Iacobe ti unde s-au a ezat coloni ti unguri)
cu 4 mori, un atelier i p dure de fag, arendat, din 1784, pe 3 ani lui
tefan Bogdan din Suceava, cu 80 fl.. În Moldova, m stirea de inea
doar o parte din satul Oro eni (reg. Boto ani)? Venitul anual realizat din
arend era de 690 fl., iar pentru întreaga perioad de arend era pl tit
integral suma de 2.130 fl26.
Schitul „Sf. Onufrie” (M stioara-Siret) apar inea M stirii
Putna, cu satele Sf. Onufrie, B nce ti, ½ din Dorne ti i ½ din Dr gu ani.
Schitul Crisceatec (reg. Cern i) de inea satele Crisceatec, un
teren în satul Repu eni i ½ Zviniace (reg. Cern i), cu 4 mori i un
atelier, arendate, din 1784, pe 3 ani lui Mihail Mocranschi, cu 500 florini.
Schitul Horecea (reg. Cern i) de inea satul Horecea (Ludi
Horecei), 1/8 din C ie ti sau Cabin27, 12 petice de p mânt, o cas , 3
terenuri de cas , o moar în Cern i i alte privilegii. În Moldova de inea
satele Mogo ti, 1/3 Mihoreni sau N horeni i un mitoc în Prele ti (reg.
Dorohoi). Nu se cuno tea situa ia acestor propriet i, deoarece stare ul
Teofilact tocmai fugise peste cordon cu toate documentele schitului.
Schitul Ostra sau B rbe ti (reg. Cern i) de inea o parte din
Ostra, un teren din B rbe ti, cu o moar la râul Jijia, un teren în Ple ni a,
însumând în total 100 de f lci, precum i o moar , arendate, din 1784, pe
1 an lui Ilie Herescu, cu 45 de fl.
Schitul Zamostie (reg. Cern i) de inea 1/3 din sat, un teren în
jurul schitului i 3 livezi în Bilauca, arendate lui Gafencu pe 3 ani.
Schitul Berezni a (reg. Cern i) avea 1/16 din satul B nila de pe
Ceremu , arendat tot lui Gafencu, care pl tea în total 130 florini.
Schitul Babin (reg. Cern i) avea 10 f lci de teren i o moar ,
arendate, din 1782, pe 3 ani lui Vasile Marcu, cu 17 florini28.
Schitul Luca avea un teren de 12 f lci în Simineace, care era
folosit de c lug ri pentru între inere.
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Schitul Brosc i avea 10 f lci de teren. Schitul Coribni a avea
4 f lci. Schitul Jadova avea 10 f lci în sat i în Vasileu. Schitul Voloca
avea 4 f lci de teren. Schitul Vijni a de inea 1, ½ falce. Dup desfiin area
acestor 5 schituri, micile lor propriet i au revenit ctitorilor29.
Veniturile provenite din exploatarea mo iilor m stire ti aflate în
Bucovina însumau 39.514 fl. i 30 cruceri, iar mo iile din afara rii
însumau 8.786 fl. i 43 cr.30.
stirile din Bucovina mai de ineau înc 25 de sate i bunuri
imobiliare în regiunea Hotinului. Aceste mo ii nu au putut fi invetariate în
1783 din cauza st pânirii turce ti care, dup încheierea tratatului de pace
din 1774, a transformat cetatea i districtul Hotinului în Raia31.
Episcopia R
ilor de inea în 1783, dup incamerarea
mo iilor episcope ti, doar domeniile de la R
i i 8 pogoane de vie la
Foc ani. Mo iile episcope ti de la Co mani, cu satele La chica,
Suhoverca, Clivodin, Davide ti, Gavrile ti i Clive ti din Bucovina i
satele Havârna i Noua Suli din Moldova au fost incamerate, constituind
Fondul religios32. În 1767 satele Gavrile ti, Clive ti, Davide ti, Clivodin,
Suhoverca, Co mani, La chiuca i o parte din Vitiliuca, erau arendate lui
Ilie i Teodor Herescu, fra ii episcopului33. În 1783, domeniile episcope ti
de la Co mani înregistraser un venit de 6.550 fl., cele de la R
i
34
1.322 fl. i cele 2 sate din Moldova 350 fl. .
a cum m stirile din Bucovina aveau mo ii în Moldova, tot
a i m stirile din Moldova de ineau la rândul lor propriet i în
Bucovina.
stirea Barnovschi din Ia i, care era închinat Sfântului
Mormânt din Ierusalim, de inea urm toarele sate bucovinene: Topor i
(reg. Cern i), arendat cu 400 fl.; Trestiana (Dimca), arendat cu 150 fl.;
Volcine i ½ V
i pe Siret (reg. Suceava), arendate cu 120 fl.
stirea Frumoasa, închinat Muntelui Sinai, de inea satul Bor i
(reg. Cern i), arendat cu 650 fl..
stirea Probota, închinat
Sfântului Mormânt, de inea satele Dracine i ¼ Coste ti (reg. Cern i).
stirea Slatina de inea satele Rarencea cu Slobozia, Valea Seac ,
ie ti, Borghine ti*, Vorniceni*, St nile ti*, Bere ti*, Cerepc i
i ½ Corlata (Corl el)* cu livezi i fâne e.
stira Pantocrator
(Teodoreni) din Burdujeni de inea ½ din satul Dorne ti, o moar pe râul
Ru ora i 5 dughene în Suceava.
stirea Dobroneu , închinat
29
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stirii Zograful din Muntele Athos, de inea ½ din satul Cânde ti (reg.
Suceava), arendat cu 170 fl.
stirea Cet uia, închinat Sfântului
Mormânt, de inea ½ din satul Bachrine ti. Mitropolia din Ia i de inea
satele Bosanci, Cut cu Lisaura, T ra , Nemereceni*, Bodeni*,
Frumoasa*, Luciu*, Strâmbu* i Ude ti, chirii asupra terenurile locuite de
igani i chirii pe deghene, case i beciuri35.
Administrarea acestor averi se f cea de c tre stare ii de m stiri
i de institu iile biserice ti în drept, veniturile folosindu-se pentru
între inerea m stirilor i pentru activit ile lor filantropice, culturale,
colare, artistice i altele, potrivit dorin ei ctitorilor i donatorilor. Din
cate, modul de administrare l sa uneori mult de dorit36. Cea mai mare
parte a mo iilor episcope ti i m stire ti erau arendate la tot felul de
str ini între care sunt identifica i armeni, greci i evrei. Aceast mod de
gestionare a averilor a dus la multe nemul umiri în rîndul popula iei,
deoarece arenda ii nu lucrau ei p mântul, ci îl subînchiriau mai departe
ranilor la un pre mult mai mare, s vâr ind tot soiul de abuzuri. La fel
st teau lucrurile i cu mo iile m stire ti i episcope ti de dincolo de
cordon, din Moldova, unde, din cele 38 de mo ii mari, 19 erau implicate
în certuri i procese de hotar cu proprietarii mo iilor învecinate 37.
Situa ia Bisericii din Bucovina, dup o st pânire turco-fanariot ,
cu toate neajunsurile ei, nu era chiar atât de dezgust toare cum o descriu
cercet tori germani ca Wickenhauser, Polek, Zieglauer i Kaindl,
seconda i de c rturarul român Isidor Onciul, care s-au inspirat din
rapoartele generalilor austrieci Spleny i Enzenberg, precum i din
memoriile boierului autohton Vasile Bal . Aceste documente erau
proiecte de reform iosefin i care, pentru a justifica m surile de
secularizare, scoteau în eviden numai partea rea a lucrurilor, aducând
acuza ii grave la adresa cinului monahal38. Istoricii str ini, adep i ai
reformelor radicale, trec sub t cere faptul c la anexarea Bucovinei,
Biserica de aici cuno tea o revigorare a vie ii monahale. Inauguratorii i
purt torii ei sunt c lug rii din aceste multe i bogate m stiri care se
osteneau cu traducerea c ilor din slavon i greac în române te, precum
i cu tip rirea lor. M stirile cuno teau un avânt nou de duh c lug resc
35
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venit de la Muntele Athos i din Rusia. Fostul mitropolit Iacob39 era cel
care a pus bazele, la M stirea Putna, acestui curent monahal de
îndreptare, înfrânare i via pustniceasc . Tot la Putna exista o vestit
coal bisericeasc (Academia Teologic ) sub conducerea arhimandritului
Vartolomeu M reanu, refomator al colilor vl dice ti, domne ti i
stire ti i traduc tor de c i. M stirea Dragomirna ad postea înc
de la 1763 pe vestitul monah Paisie Velicicovschi, venit de peste Nistru,
ce avea cu sine 64 de c lug ri dedica i unei vie i monahale înalte. Dar, la
1775, au fost nevoi i s p seasc Bucovina, stabilindu-se mai întâi la
stirea Secu i apoi la M stirea Neam , unde au sporit în via a
isihast , nevoindu-se cu rug ciunea neîncetat , cu postul i cu înfrânarea,
dând na tere ultimei mari mi ri în Biserica acestei ri, cunoscut sub
numele de „paisianism” 40. La fel, un nucleu de cultur i spiritualitate era
i Episcopia R
ilor, care a dezvoltat o activitate bogat pe t râm
cultural prin vrednicii ei ierarhi c rturari, care s-au îngrijit de coli i de
tip rirea c ilor de cult41.
Dup urcarea pe tron a împ ratului Iosif al II-lea (1780-1790), a
fost pus în aplicare planul s u de reforme anticlericale i antimonastice,
cunoscute sub numele de „reformele iosefine” sau „iosefinism”.
Împ ratul, fiind b nuitor fa de vârful roman al Bisericii romanocatolice, ca factor politic, precum i fa de privilegiile i drepturile
acestei Biserici cu puternicile ei institu ii monastice, care reprezentau de-a
dreptul un stat în stat, dorea s aib o Biseric dominat de stat. De aceea,
el a dispus ca m stirile care duc o via contemplativ s fie desfiin ate,
deoarece „nu aduc nici un folos societ ii”, iar averile acestora s trec în
administrarea statului, alc tuind un fond religios spre între inera clerului,
a colilor i spre binele omenirii42. Iosefinismul judeca valoarea
stirilor nu dup via a contemplativ de rug ciune ce se ducea aici, ci
dup rentabilitatea economic 43. Totodat , poli ia de stat iosefin
poruncea simplitate i economie chiar i în cele cu privire la s vâr irea
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Iacob Putneanul, bun organizator i stare al M stirii Putna între 1744-1745, episcop
de R
i (1745-50), unde a tip rit un Liturghier românesc în 1745 i a înfiin at o
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cultului divin, reducând la minim pân i num rul lumân rilor ce se
puteau aprinde într-o biseric 44.
În aceste condi ii, nu au putut r mâne neobservate nici întinsele
mo ii m stire ti din Bucovina, care însumau 2/3 din întreaga suprafa
a rii45. Episcopia R
ilor, m stirile i schiturile de aici erau bogat
înzestrate de ctitorii lor (voievozi, boieri, episcopi, mazili, c lug ri etc.)
cu numeroase mo ii i danii, potrivit canoanelor Bisericii ortodoxe, i
vechilor legi române ti, izvorâte din dreptul bizantin. Pe tot parcursul
st pânirii turce ti, de religie mahomedan , Biserica de aici a func ionat
nestingherit dup rânduielile ei canonice, bucurându-se în mod deosebit
de faptul c pe aceste meleaguri nu a fost îng duit ridicarea de moschei
i nici prozelitismul islamic. Îns , nu tot a a au r mas lucrurile sub noua
st pânire habsburgic de confesiune romano-catolic , cu un monarh
„iluminat” care nu în elegea ce rol are via a monahal i contemplativ
pentru omenire46.
Noua st pânire nu a g sit aici o organizare bisericeasc cu o
jurisdic ie teritorial care s se potriveasc cu teritoriul anexat sub numele
de Bucovina. Partea sudic era supus în cele biserice ti mitropolitului de
Ia i, care î i exercita drepturile prin dichiul Macarie de la M stirea „Sf.
Ilie”, iar partea nordic f cea parte din Episcopia R
ilor, care
cuprindea un num r mare de sate i dincolo de cordonul austriac, prin
ile Dorohoiului i Hotinului. La st ruin a generalului Carol de
Enzeberg (1778-1786) s-a f cut i delimitarea teritorial între Episcopia
ilor i Mitropolia Moldovei. La 24 aprilie 1781 mitropolitul
Gavriil al Moldovei cedeaz Episcopiei R
ilor toate teritoriile sale
aflate în Bucovina. Mitropolitul s-a ar tat de acord ca episcopul Dosoftei
al R
ilor s p storeasc întreaga Bucovin , dar, pe de alt parte, îi
cerea acestuia din urm s se împotriveasc pe cât îi st în putin
dezlipirii totale de Mitropolia Moldovei47.
În ianuarie 1782, guvernatorul militar Enzenberg l-a instalat pe
episcopul Dosoftei la Cern i, numindu-l „episcop exempt al
Bucovinei”, moment în care i-a d ruit o cruce de aur în numele
împ ratului48, lucru care s-a petrecut i cu mitropolitul Atanasie Anghel al
Transilvaniei când a fost constâns s accepte unia ia la anul 170149.
44
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Dosoftei, dându- i seama c titlul de „episcop exempt” (autonom) îl situa
în afara canoanelor biserice ti, s-a adresat imediat împ ratului, solicitând
i se acorde titlul de mitropolit al Bucovinei i numirea unuia dintre
apropia ii lui ca episcop sufragan, pentru ca astfel s se poat conforma
prescriptelor sinodale ortodoxe. Dup îndelungate cercet ri i analize,
Curtea vienez a hot rât ca Episcopia Bucovinei s fie supus în cele
„dogmatice i pur spirituale” Mitropoliei sârbe de Karlowitz, la fel ca i
Episcopia Transilvaniei. La 5 iulie 1783, a fost emis patenta imperial
prin care Episcopia Bucovinei devenea sufragan mitropoliei sârbe50.
Administra ia militar , care reprezenta despotismul luminat al lui
Iosif al II-lea, a intervenit abuziv în structurile de organizare ale ierarhiei
biserice ti pentru a elimina orice rezisten din partea acesteia. Prin
subordonarea Episcopiei bucovinene unei mitropolii sârbe i prin
importul de clerici sârbi, care erau pu i în func iile cele mai înalte,
st pânirea habsburgic
desconsidera i umilea clerul autohton.
Nemaisuportând aceast stare de înjosire, unele personalit i distinse de
clerici români au urmat exemplul unor boieri autohtoni i, în semn de
protest, au p sit Bucovina, trecând cordonul în Moldova. Printre ei se
num
înv atul arhimandrit Vartolomeu M reanul, conduc torul
renumitei Academii Teologice de la Putna, i ieromonahul c rturar
Gherasim Clipa, fiul preotului din Vicovul de Sus, care s-a refugiat la
Slatina, devenind mai târziu episcop de Hu i i Roman. Acela i lucru l-a
cut i clericul Meletie Lefter Brandaburul din Suceava, care a devenit
episcop la Hu i i Roman i, din 1844, mitropolit al Moldovei51. Între
pribegi se mai num
preotul Andrei din Ude ti, care împreun cu o
parte dintre enoria ii s i a trecut cordonul, dichiul Macarie de la „Sf. Ilie”,
care era acuzat de tr dare pentru c nu pomenea numele împ ratului la
slujbe, egumenii m stirilor Solca, Vorone , „Sf. Ilie”, Dragomirna,
Sucevi a, i al i clerici c rturari52.
Începând cu anul 1781, guvernatorul militar Enzenberg a înfiin at
o Comisie de „hot rnicie”53, menit s stabileasc cu exactitate mo iile
stire ti i delimitarea lor în vederea constituirii acestora într-un fond
religios. În decembrie 1781, Curtea Aulic de R zboi (Hofkriegsrat) a
emis un ordin prin care cerea reducerea num rului m stirilor i
preluarea averilor acestora în administra ia oficial „în a a fel ca aceste
venituri s fie spre folosul coreligionarilor i provinciei de unde s-au
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desfiin at m stirile”54. În fa a Comisiei de hot rnicie au fost chema i
to i stare ii de m stiri i împuternici ii acestora pentru inventarierea i
delimitarea mo iilor pe baza daniilor i a hrisoavelor. O dat cu actele de
proprietate au fost cercetate am nun it veniturile i cheltuielile precum i
num rul cl ca ilor de pe aceste mo ii55.
Fondul bisericesc din Bucovina a fost înfiin at oficial prin
dispozi ia imperial de la 19 iunie 178356, în care se cereau urm toarele:
„ … ca f
amânare s se reduc num rul m
stirilor bucovinene, iar
mânturile i fondurile acestora s treac sub pov uirea (în
administrarea) st pânirii împ te ti i cr ie tii M riri. Averea clericilor
care nu locuiesc în Bucovina, adic a celor str ini, s fie luat în
întregime, iar din întreg fondul ce se va forma pe aceast cale s se
între in clerul ortodox i s se creeze cel pu in o coal , fie la Cern i,
fie la Suceava, apoi restul s se întrebuin eze în scopuri folositoare”.
Preluarea mo iilor m stire ti s-a lovit de rezisten a dârz a c lug rilor
i de protestele energice ale stare ilor de m stiri care au îngreunat mult
aceast opera iune. Pân la reglementarea definitiv a situa iei a fost
înfiin at o cas bisericeasc numit „Religionscasse”, în care intrau
veniturile mo iilor episcope ti i ceea ce prisosea din veniturile
stire ti. Aceast cas bisericeasc era administrat de economi laici,
cu concursul episcopului i Consistoriului. În martie 1784, aceast cas
de inea suma de 2.223 florini i 18 cruceri57.
Hot rârea împ ratului Iosif al II-lea din 1783, luat în timpul
vizitei sale prin Bucovina, ca toate mo iile biserice ti s se constituie
într-un fond religios, nu a putut fi pus imediat în aplicare. În baza
ordinului imperial, Consiliul Aulic de R zboi a emis decretele din 5, 9 i
12 iunie 1784, adresate Consistoriului episcopesc cu urm toarea
precizare: „Din porunca Majest ii Sale, a Prea Înaltului Împ rat, mo iile
biserice ti din Bucovina trebuie s fie trecute imediat în administrare i
fie administrate de c tre economi laici, asupra c rora Majestatea Sa
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propune s fie preg ti i cât mai repede i nu vrea s aud nici un fel de
împotrivire”58.
În privin a desfiin rii m stirilor nu s-a putut ajunge la o
în elegere. Episcopul Dosoftei cerea men inerea a apte m stiri cu un
num r de 156 c lug ri, în timp ce generalul Enzenberg accepta s men in
numai trei m stiri cu cel mult 25 de c lug ri fiecare, lucru pe care l-a i
pus în aplicare59. Enzenberg a ac ionat destul de brutal în ceea ce prive te
desfiin area m stirilor i secularizarea mo iilor acestora. Totodat , el a
luat m suri radicale împotriva c lug rilor i egumenilor protestatari care
au fost acuza i de tr dare i expulza i peste cordon în Moldova. Episcopul
Dosoftei, rezervat la început în aceast chestiune, s-a v zut nevoit s
intervin în ap rarea Bisericii sale, trimi ând memorii împ ratului i
solicitând chiar i sprijinul mitropolitului Moise al Karlowitzului. Din
aceste memorii, împ ratul a aflat c Enzenberg a nesocotit ordinele sale.
Printr-un înalt rescript, emis la 28 mai 1784, împ ratul dezaproba politica
nesincer a administra iei militare, subliniind c inten ia sa n-a fost i nici
nu este ca averile episcope ti i m stire ti s fie confiscate, ci s fie
puse sub administra ia de stat i din veniturile acestea s se între in
Biserica i slujitorii ei. Iar în ceea ce prive te chestiunea seculariz rii
averilor biserice ti, Consiliul Aulic de R zboi a dat urm toarea rezolu ie:
„Fiindc dup cugetul Prea Înalt al Majest ii sale averile preo ti i
stire ti, în genere determinate spre între inerea episcopului i a
celeilalte preo imi ce se va sistematiza, spre înfiin area de coale i alte
institu ii pioase, mai încolo spre între inerea edificiilor preo ti, a adar
averile acestea nu au s fie confiscate, precum sun intima ia d-tale cea
foarte sup cioas care ai trimis-o Consistoriului, ci ele sunt de luat
numai în administrare, i în urm veniturile care se vor înmul i prin
melior rile înten ionate, nu sunt a se v rsa în casa statului, ci în casa
separat a Fondului religionar; deci i întreaga manipula ie respectiv
trebuie s se fac sub supravegherea i conducerea episcopului i a
Consistoriului”60.
Fondul religios, constituit oficial prin hot rârea imperial din 19
iunie 1783, cu numele exact de „Fondul religionar greco-oriental al
Bucovinei” (Der griechisch-orientalische Religionsfond der Bukowina)61
i reglementat definitiv prin „Regulamentul duhovnicesc”62 din 29 aprilie
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178663, a fost rezultatul politicii religioase a lui Iosif al II-lea, care dorea o
Biseric dominat de stat. La alc tuirea Regulamentului duhovnicesc,
autorit ile imperiale au inut seam de unele dintre propunerile boierului
autohton Bal , consultându-l totodat i pe episcopul Dosoftei (17501789), care a st ruit i a reu it s smulg din mâinile guvernului absolutist
drepturi pe care nici puternica Biseric romano-catolic nu le-a putut
ob ine pentru sine64. Acest Regulament cuprindea în sine toate chestiunile
biserice ti, reglementând totodat statutul i caracterul Fondului
bisericesc pe toat perioada de st pânire austriac . Regulamentul
duhovnicesc definea Fondul bisericesc prin urm toarea formulare: „Sub
numirea de Fond religios se în elege întreaga avere destinat pentru
între inerea religiunii. Aceste averi ale Fondului religios constau în bani
gata sau în natur , adic averi m stire ti mi toare i nemi toare.
Veniturile rezultate din acestea intr cu destina ie precis în casa
religionar i se valorific absolut prin plata cheltuielilor de între inere
necesar pentru personalul bisericesc i pentru coli i numai pentru
binele clerului, al religiei i omenirii. Voievodul landului (Domnul rii),
care are obliga ia de a se îngriji în general de prosperitatea acestuia,
este domnul protector al Fondului religios; administrarea, supravegherea
i între inerea Fondului destinat în mod special celor duhovnice ti i
colilor, atârn numai de dispozi ia lui. Chestiunile acestui Fond religios
sunt permanent afaceri oficiale, iar ap rarea drepturilor i intereselor
Fondului religios cade în seama func ionarilor statului. A adar, toate
documentele, obliga iunile, scrisorile i oricare alte scrieri care pot servi
ca document sau care ating chestiunile Fondului religios, au caracterul
de acte publice, stau sub supravegherea organelor oficiale i se vor
stra în visteria (casa) Fondului”65.
Regulamentul stabilea i o nou organizare bisericeasc pentru
Episcopia Bucovinei. Împ ratul, de i catolic, era, în virtutea dreptului
medieval apusean, patronul suprem al Bisericii din Bucovina i al
Fondului ei bisericesc66. În fruntea Bisericii se afla episcopul, care era
numit direct de împ rat (lucru contrar canoanelor biserice ti care prev d
alegerea episcopului i nicidecum numirea lui); loc iitorul episcopului era
un arhimandrit cu titlul de vicar general al eparhiei; rezolvarea treburilor
eparhiale revenea Consistoriului care era alc tuit din episcop i patru
consilieri, doi clerici i doi laici; vicarul eparhial i consilierii se numeau
63

Isidor Onciul, op. cit., p. 158.
Laz r Gherman, op. cit., p. 29.
65
Isidor Onciul, op. cit, pp. 158-159.
66
Dimitrie Dan, Das Patronat der griechisch-orientalischen Kirche in der Bukowina,
Separat-Abdruck aus der „Cernowitzer Allgemeinen Zeitung”, Cernowitz,
Buchdrückerei Jakob Riemer, 1904, p. 11.
64

31
30

de c tre guvern la propunerea episcopului67. Eparhia Bucovinei era
împ it în 6 protopopiate (decanate), i anume: Cern i, cu 31 de
parohii; Ceremu , cu 34; Nistru, cu 24; Berhomet, cu 29; Vicovul, cu 37
i Suceava, cu 31. Protopopii erau ale i de episcop, iar egumenii celor trei
stiri erau ale i de soborul m stiresc i confirma i de episcop în
urma asentimentului guvernatorului
rii68. Între inerea celor trei
stiri trecea pe seama Fondului. Num rul parohiilor i implicit al
preo ilor de mir a fost redus de la 239 parohii la 186, stabilindu-se câte un
preot la 150 de case. Parohiile au primit din proprietatea Fondului câte 24
lci de p mânt scutite de impozit, iar enoria ii trebuiau s presteze câte
dou zile de clac pentru parohul lor69. Preo ii nu puteau fi înc salariza i
din casa Fondului, motiv pentru care a fost introdus o dare anual c tre
clerul de mir, numit „maria ”, dup numele monedei de 20 cr ari sau
cruceri, care avea pe ea chipul Maicii Domnului. Aceast dare se pl tea în
func ie de starea material a enoria ilor, i anume: frunta ii 1 florin i 8
cruceri sau cr ari, mijloca ii 34 de cruceri i coda ii 20 de cruceri70.
Regulamentul duhovnicesc impunea preo ilor parohi s
îndeplineasc
i func ia de ofi er al st rii civile, inând eviden a
scu ilor, cununa ilor, mor ilor, a copiilor buni de coal i a tinerilor
ap i pentru recrutare.
În locul Academiei Teologice de la Putna, care a fost desfiin at la
scurt timp dup ocuparea p ii de nord a Moldovei, statul austriac a
înfiin at în 1786 o „ coal cliriceasc ” (Klerikalschule) la M stirea „Sf.
Ilie” de lâng Suceava. Aceast coal clerical , între inut din veniturile
Fondului, avea o organizare elementar . Conducerea acestei coli a fost
încredin at diaconului sârb Daniil Vlahovici, care dup toate
probabilit ile poate fi vlah de origine, c ci altfel este greu de în eles cum
un oarecare c lug r sârb putea fi numit în aceast func ie f s cunoasc
cât de cât limba român . Totodat , nu putem pune la îndoial faptul c el
nu ar fi fost cunosc tor al limbii române, deoarece la 25 octombrie 1788,
la numai doi ani de activitate la coala clerical , el înainta Consistoriului
episcopesc din Cern i o scrisoare în limba român prin care f cea
referire la competen a sa didactic i solicita s i se acorde titlul de
arhimandrit, precum i m rirea lefii71. Pe lâng Vlahovici, guvernul a mai
adus înc doi pedagogi sârbi, Moise Popovici i Ghenadie Platenki. Ca
dasc li la aceast coal mai sunt men iona i Serafim i Melchisedec
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Lemeni precum i preparanzii Petru Vlahovici i George Popovici72.
Elevii care frecventau aceast coal erau absolven i ai colilor triviale i
normale, cu vârste cuprinse între 22 i 25 de ani, în majoritate fii de
preo i. Din cei 35 de elevi înregistra i în 1789, 20 erau fii de preo i, nou
erau fii de rani i târgove i, i restul fii de diaconi i dasc li. De
subliniat e faptul c aproape jum tate dintre elevi erau orfani. Tot pe
cheltuiala Fondului erau oferite i burse pentru elevii s raci i silitori.
Elevii bursieri primeau lunar ase florini, iar cei doi preparanzi câte nou
florini. Bursele erau aprobate de guvernul gali ian de la Lemberg în baza
referatelor înaintate de conducerea colii. În anul colar 1790-’91 erau
înregistra i 26 de bursieri, din care zece în anul I, 7 în anul II, i nou în
anul III. De remarcat este faptul c majoritatea elevilor consemna i în
cataloagele acestei coli purtau nume cu sufixe ca „-ovici”, „-evici”, „ovschi”, „-iuc” etc., încât cu greu mai pot fi întrez rite c teva nume
române ti care au sc pat nemodificate ca urcan, esan, Diac, Tâmpescu,
Moldovan, Mairan73. A adar asist m la un proces de sârbizare i, implicit,
de slavizare a numelor române ti dup placul dasc lilor i demnitarilor
importa i din Serbia.
Dup ce Daniil Vlahovici (1789-1827) a fost numit de autorit i
episcop al Bucovinei, coala clerical a fost mutat la Cern i, unde, sub
conducerea arhimandritului sârb Moise Popovici, devenise o coal
mediocr , care în 1818 a trebuit s se închid din cauza num rului excesiv
de absolven i. Redeschiderea acestei coli s-a f cut de c tre episcopul
Isaia Balo escu (1823-1834) care, în 1827, a transformat-o în Institut
Teologic, dup modelul Academiei de la Putna74, îns cu predare în limba
latin i german 75, iar în 1875 a devenit Facultate de Teologie în cadrul
Universit ii „Francisca Iosefina” din Cern i. Tot pe cheltuiala Fondului
bisericesc s-au înfiin at: Seminarul Teologic (1826), coala de cânt re i
biserice ti (1846), Gimnaziul superior greco-oriental din Suceava (1860),
coala real superioar greco-oriental din Cern i (1862), coala
principal pedagogic greco-oriental din Cern i (1860), coala
principal greco-oriental din Siret (1849), coala de fete gr.-or. din Siret
(1849) i peste 88 de coli triviale la sate (unele erau men ionate doar
fictiv) 76. Tot din banii Fondului se acordau burse de studii pentru elevii i
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studen ii nevoia i, iar între operele de caritate se afla i Societatea pentru
sprijinirea studen ilor bolnavi din Viena, care, numai între anii 1862-1870
a ajutat 442 de studen i77.
Regulamentul prevedea de asemenea ca în fiecare protopopiat s
se deschid câte o coal urban i pe lâng fiecare parohie câte o coal
trivial , toate pe cheltuiala Fondului i sub controlul episcopului i al
Consistoriului episcopesc. Acest sistem a func ionat pân în 186978, când
a avut loc etatizarea înv mântului.
Secularizarea m stirilor s-a f cut în condi ii complexe i
contradictorii. Preluarea bunurilor s-a lovit de rezisten a hot rât a
monahilor care s-au opus din r sputeri desfiin rii m stirilor i
incamer rii mo iilor. Ei au înaintat un protest împ ratului, ar tând c prin
desfiin area m stirilor i prin secularizarea averilor lor se desconsider
voin a ctitorilor. Dar protestele lor au fost zadarnice. În disperarea lor,
mul i dintre c lug ri i stare i au luat în grab odoarele mai de pre ale
stirilor i schiturilor i au fugit noaptea peste cordon în Moldova.
Desfiin rii radicale a m stirilor s-a opus i episcopul Dosoftei, care a
solicitat men inerea a apte m stiri cu un num r de cel pu in 156 de
lug ri. Îns generalul Enzenberg i-a impus punctul s u de vedere,
acceptând numai trei m stiri: Putna, Sucevi a i Dragomirna cu câte
maxim 25 de c lug ri fiecare 79, iar restul au fost desfiin ate pe motiv c
nu au depus o activitate profitabil societ ii, neîntre inând nici spitale i
nici coli. A adar din mo iile episcope ti i m stire ti „incamerate”,
care însumau peste jum tate din suprafa a provinciei, s-a format Fondul
religios greco-oriental al Bucovinei care a devenit cel mai mare proprietar
de p mânt din zon . C lug rii r ma i peste num r au fost nevoi i s
seasc Bucovina, dar f
a lua cu ei averile80. În aceste condi ii,
întreaga avere bisericeasc trecea în seama administratorilor laici
(„weltliche Oeconomen”) i implicit sub controlul statului, care dorea o
mai bun administrare în vederea sporirii veniturilor care, la rândul lor,
erau supuse impozit rii.
Istoricul Emanuel Turczynski, bucovinean de na ionalitate
german , e de p rere c „secularizarea bogatelor mo ii m stire ti care
însumau 477.512 iug re de p mânt (un iug r austriac = 57,554 ari) a
dus Biserica greco-ortodox pe calea progresului, c ci prin înfiin area
Fondului religios se inea seama de voin a fondatorilor i a ctitorilor
stirilor, având în vedere între inerea Bisericii pentru progresul
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religiei i în totalitate pentru binele omenirii”81. Pe de alt parte, istoricii
i cercet torii români nu au cum s vorbeasc despre „un progres” al
Bisericii Ortodoxe din Bucovina, care a fost supus canonic i
administrativ unor autorit i str ine de neam, limb i cultur , cum a fost
jurisdic ia sârbeasc , sau chiar de alt confesiune, cum era cea
habsburgic , c ci spiritualitatea, limba i cultura româneasc , p strate,
cultivate i transmise veacuri de-a rândul de vesti ii monahi i dasc li
biserice ti, au fost puse la grea încercare prin desfiin area m stirilor i
alungarea c lug rilor, care erau considera i a fi agitatori periculo i.
Monahismul i m stirile din Bucovina au fost supuse unui proces de
exterminare. Legile iosefine, „ce e drept au pus z gaz exceselor
lug rilor r i, dar au omorât, se pare pentru totdeauna, i avântul i
putin a de ridicare a celor buni”82. Totodat , colile create pe cheltuiala
Fondului, cu dasc li str ini i cu predare în limba german i polon , erau
greu accesibile elevilor români i slujeau altor interese decât celor
române ti.
Incamerarea mo iilor a început cu cele episcope ti înc din 1783.
Episcopul Dosoftei, constâns de politica imperial i presat zilnic de
Enzenberg, a acceptat s cedeze - sub form de arend - Cur ii imperiale
domeniul episcopesc de la Co mani, cu cele 7 sate aferente în schimbul
unei lefe anuale de 6.000 de florini, rezevându- i pân la moarte dreptul
de st pânire i administrare a domeniilor de la R
i i a mo iilor
83
Havârna i Noua Suli din Moldova . Enzenberg l-a sf tuit pe episcopul
Dosoftei ca, pentru o mai bun gospod rire a averii biserice ti, s
încredin eze administrarea mo iilor m stire ti în seama statului i a
economilor laici, ca astfel clerul, scutit de aceast împov toare
activitate, s i poat îndeplini mai bine activitatea sa pastoral sau „pur
spiritual ”.
O problem pentru Eparhia Bucovinei a constituit-o patronatul
introdus aici dup modelul existent în Biserica apusean . La 16 octombrie
1788, guvernul gali ian a emis un decret prin care erau reglementate toate
cele cu privire la drepturile i obliga iile patronatului bucovinean84. Titlul
de patron de biseric era de inut de c tre acel proprietar de teren pe a
rui mo ie se afla o biseric . Patronul de biseric avea dreptul de a se
implica în numirea preotului paroh care-i convenea i, totodat , avea
obliga ia de a ridica i între ine bisericile aflate pe mo ia sa. În aceste
condi ii s-a ajuns la o mare anomalie i înc lcare grav a canoanelor
Bisericii Ortodoxe, deoarece dup mai mul i ani se poate constata c
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majoritatea proprietarilor de teren erau eterodoc i, unii chiar necre tini,
purtând pe nedrept titlul de patroni i chiar ctitori de biserici ortodoxe85.
adar, între canoanele Bisericii Ortodoxe i legisla ia austriac , era o
mare nepotrivire. Potrivit canoanelor biserice ti „dreptul de ctitor al unei
biserici ortodoxe îl poate avea numai un ortodox, care nu trebuie s fie
anatematizat din cauza infamiei sau simoniei”. Totodat , a a cum
precizeaz Dimitrie Dan, „între ctitor i patron exis o mare deosebire,
ci nimeni nu poate fi constrâns s devin ctitor în adev ratul sens al
cuvântului, ci ca o conditio sine qua non numai acela care vrea i îi
permit mijloacele, în timp ce dup legisla ia austriac fiecare proprietarpatron trebuie s fie implicit i ctitor”86.
La conducerea i administrarea Fondului, majoritatea posturilor,
bine pl tite din veniturile acestuia, erau ocupate de func ionari str ini de
legea i neamul nostru. Tot str inilor hr re i le erau arendate în condi ii
avantajoase mo iile Fondului pe care ace tia le subînchiriau mai departe
spre umilirea ranilor autohtoni care nu se alegeau decât numai cu
munca. Obr znicia i batjocura arenda ilor str ini care se l iau pe
mo iile Fondului Bisericii noastre au atins cote alarmante spre totala
indignare a românilor care au înaintat proteste vehemente c tre împ rat.
Mul i dintre arenda ii str ini au devenit treptat, prin tot felul de mecherii,
proprietari de întinse mo ii în Bucovina, i a a, potrivit legisla iei
imperiale, au dobândit calitatea de patroni i, respectiv, cea de ctitori de
biserici ortodoxe, cu drepturi i obliga ii fa de bisericile aflate pe
mo iile lor87. Potrivit datelor prezentate de Schematismul din 1866, la
cele 12 protopopiate ale Eparhiei Bucovinei exista un num r de 236 de
parohii din care: 78 erau pe proprietatea Fondului bisericesc, 3 pe
propriet i voievodale, 12 pe propriet i camerale, toate acestea având ca
patron suprem pe împ rat, o proprietate i un patronat al M stirii
Slatina din Moldova, una sub patronajul Mitropoliei Moldovei, i 141
aveau prorietari i patroni priva i, care erau atât români, cât i alogeni ca
evrei, armeni, poloni, nem i 88.
În virtutea principiului rentabilit ii, împ ratul Iosif al II-lea a
continuat reformele i în domeniul administrativ printr-o centralizare
maxim a oficiilor de vârf i prin reducerea birocra ilor din conducere89.
85

Mihai Iacobescu, Noii st pâni de mo ie i patroni de biseric în Bucovina din ultima
etap a st pânirii habsburgice (1862-1918), Almanah cultural literar „ ara Fagilor”,
Cern i-Tg. Mure , 2003, p. 50.
86
Dimitrie Dan, Das Patronat der griechisch-orientalischen , p. 11.
87
Mihai Iacobescu, A fost Bucovina de ieri un model al Europei de mâine? , p. 51.
88
Schematismus der Bukovinaer griechisch-orientalischen Dioecese für das Jahr 1866,
Cernowitz, Druck des Rudolph Eckhardt, 1866, pp. 1-90.
89
Erich Zöllner, op. cit., pp. 396-397.
36
35

Prin decizia imperial din 2 noiembrie 178690, Bucovina a fost alipit la
Gali ia polono-rutean ca al 19-lea cerc administrativ al acesteia, iar
administra ia militar a fost înlocuit cu una civil gali ian 91. De i
românii au luptat din r sputeri s i p streze autonomia teritorial , totul a
fost zadarnic. Bucovina avea s r mân sub administra ia guvernului
gali ian din Lemberg pân la 1861, când i-a rec tat mult râvnita
autonomie ca Land de Coroan cu titlul de Ducat.
Fondul bisericesc din Bucovina a trecut i el în subordinea
Locotenen ei imperiale de la Lemberg i, mai apoi, în seama
Consistoriului catolic gali ian care l-a administrat prin Direc iunea de
finan e. La cele cinci economate (Verwalterei) ale Fondului religios
bucovinean de la Co mani (cu 16 sate i mo ii), Cuciurul Mare (11 mo ii
i sate), Sânt Onufrie (19 mo ii i sate), Fr
i (16 mo ii, sate i 17
mun i) i Ili ti (24 mo ii i sate), noua administra ie a mai înfiin at înc
trei: la Jucica (cu un sat i o mo ie), Sânt Ilie (9 mo ii i sate) i
Câmpulung (13 mo ii, sate i mun i)92. În 1786, propriet ile Fondului
cuprindeau în total 109 sate, mo ii i mun i pe care locuiau circa 36.580
de suflete, adic peste jum tate din popula ia Bucovinei93. Încorporarea
Bucovinei la Gali ia catolic , a a cum precizeaz Isidor Onciul, „nu a fost
nicidecum de folos”94, deoarece acest lucru a avut urm ri dramatice
pentru neamul românesc i Biserica sa. Averea Fondului a fost supus
jafului, iar mo iile m stire ti au fost înstr inate fie prin vânz ri la
pre uri derizorii, fie prin coloniz ri masive cu ruteni din Gali ia, nem i din
Transilvania, Banat, Boemia, Baden Würtenberg, Hessa . a., unguri,
poloni, lipoveni, slovaci i alte na ii95 (vezi anexa 2).
St pânirea austriac considera Bucovina o provincie cu o
popula ie rar , de numai 7 locuitori pe kilometru p trat96, care trebuia
înmul it cu orice pre . În acest sens, a fost alc tuit un plan de colonizare
masiv care avea drept scop germanizarea Bucovinei, precum i
impunerea unor elemente str ine care erau fidele statului. Pentru
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realizarea acestui plan, autorit ile s-au orientat spre întinsele mo ii ale
Fondului bisericesc. O bun parte din aceste mo ii a fost parcelat i pus
la dispozi ia coloni tilor chema i aici de guvernul austriac. Pribegii
români din Transilvania nu erau prin i în acest plan de colonizare i nu
beneficiau de acelea i privilegii cu str inii coloni ti care, la sosirea lor în
Bucovina, primeau 16 pân la 20 ha de p mânt, lemn pentru construc ie
de locuin e, semin e de tot soiul, vite de pr sil , scutirea de recrutare,
precum i alte scutiri i înlesniri. În felul acesta, mo iile Fondului au
servit din plin la colonizarea Bucovinei cu elemene str ine în detrimentul
popula iei române ti autohtone97, care cu timpul a fost cople it de
num rul mare de ruteni veni i din Gali ia. Numai între anii 1775 i 1779,
num rul familiilor a crescut de la 11.421 la 29.968 98.
De i unit cu Gali ia, Bucovina a avut o administra ie public
diferit de cea a districtelor gali iene, precum i un mod deosebit de
impozitare99. În Bucovina, num rul zilelor de clac prestate de s teni
proprietarilor era stabilit înc din perioada administra iei militare la 12
zile, pe când în Gali ia, num rul zilelor de clac urca pân la 150 de zile
pe an100. În asemenea condi ii, num rul fugarilor ruteni din Gali ia în
Bucovina era mereu în cre tere. La fel era i situa ia evreilor comercian i
care p trundeau tot mai mult în Bucovina, deoarece aici se bucurau de un
impozit foarte mic precum i de alte scutiri. Pribegii ruteni veni i în
Bucovina au profitat de bun tatea i îng duin a românilor bucovineni i
s-au a ezat pe lâng satele române ti, f
s i întemeieze comunit i
proprii sau s i construiasc biserici dup ritul lor uniat (grecocatolic) 101. Ei au îmbr at, f
propagand , credin a ortodox spre
satisfac ia clericilor români care nu b nuiau pe atunci c elementul rutean,
aflat mereu în cre tere, va pune mai târziu în pericol caracterul na ionalromânesc al Bisericii din Bucovina102.
În urma exodului mare de gali ieni, reprezentan ii Bisericii unite
din Gali ia, v zând pierderile suferite de Biserica lor prin trecerea,
respectiv revenirea credincio ilor ruteni la Ortodoxie, au încercat prin
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intermediul guvernului s trimit preo i uni i pentru propagand în
Bucovina. Dar datorit vigilen ei episcopului Dosoftei, care s-a adresat
imediat împ ratului, amenin ând cu demisia sa, inten iile unia ilor de a
numi un episcop unit pentru Bucovina au fost spulberate103.
Gestionarii Fondului au întâmpinat mari dificult i în ceea ce
prive te administrarea mo iilor ce se aflau în afara grani elor, în Moldova,
Basarabia i raiaua Hotinului, mai ales din cauza neîn elegerilor cu
proprietarii mo iilor învecinate. Mai întâi, statul a hot rât s se realizeze
schimburi de mo ii între Fondul bisericesc i m stirile din Moldova,
care de ineau mo ii în Bucovina. La fel au fost realizate schimburi de
mo ii între Fond i unii proprietari din Moldova, care de ineau mo ii în
Bucovina. Prima tranzac ie de acest fel s-a realizat la 1784 când, cu
acordul episcopului Dosoftei, Fodul a primit, în schimbul mo iilor
episcope ti de la Havârna i Noua Suli , satele Ipote ti i Ti
i de lâng
Suceava. Din p cate, acest schimb nu era un mare câ tig, deoarece
Havârna i Noua Suli era de 5 ori mai mare decât Ipote ti i Ti
i. De
asemenea, ele aveau cu mult mai mul i locuitori supu i, p mânturi
noase i hele teie cu pe te. Pentru a compensa acest inechitate,
reprezentan ii Fondului au cerut ca în acest schimb s li se dea i satul
Corlata 104.
Un alt schimb de mo ii a avut loc în 1792, când mo iile tiubieni,
Petriceni, Pustiul, Iv ne ti, Coste ti i M gura din Moldova, au fost
schimbate cu mo iile V
i i Sadobrinca din Bucovina105.
Guvernul gali ian, precum i forurile superioare catolice de la
Lemberg (Lvov) nu au avut nici un interes s gestioneze Fondul religios
greco-oriental al Bucovinei în favoarea românilor ortodoc i, a a cum era
el destinat la înfiin are, ci au dispus ca veniturile acestuia s fie dirijate în
cu totul alte direc ii, acoperind unele cheltuieli ale statului i sponsorizând
activitatea misionar catolic 106. În urma protestelor românilor
bucovineni, în 1790, împ ratul Leopold al II-lea a dispus ca Bucovina s
fie separat de Gali ia în a a m sur încât s nu fie implicate cheltuieli
suplimentare pentru administrarea acestui mic teritoriu. Tot potrivit
acestei hot râri, Bucovina trebuia s fie tratat de Gali ia din punct de
vedere politic i juridic în acela i mod cum era tratat Silezia de Moravia,
iar nobilimea bucovinean trebuia s aib un statut separat fa de cea
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gali ian 107. Aceast separare formal i contradictorie n-a durat decât
pân în 1817, când împ ratul Francisc I a decis iar i revenirea Bucovinei
la Gali ia. Pe de alt parte, prin ordinul guvernului gali ian din 17
decembrie 1789 s-a cerut separarea Fondului religios bucovinean de
fondurile romano-catolice similare din Gali ia, încât din 1790 s-a trecut la
o socoteal proprie pe seama Fondului religios bucovinean, îns
administra ia acestuia a r mas s se fac tot de guvernul gali ian din
Lemberg, unde mijloacele Fondului erau cheltuite mai departe în scopuri
str ine, f
a avea nici un control din partea Consistoriului episcopesc
din Cern i108.
La 2 martie 1791 frunta ii românilor au adresat un alt memoriu
tre împ rat, prin care ar tau c averile m stire ti, danii ale domnilor,
boierilor, clericilor i credincio ilor români, au fost confiscate prin
am gire. Ei solicitau repunerea în drepturi a m stirilor prin retrocedarea
integral a mo iilor sau cel pu in aceste averi s fie folosite în scopul
pentru care au fost menite de ctitori la fondare. Memoriul acesta nu a avut
mare succes, c ci nu a f cut decât s trezeasc indignarea guvernului
gali ian care, din lehamite, a recomandat ca din veniturile Fondului s se
construiasc mai multe biserici i s se între in colile triviale109.
Sistemul de arend , practicat în perioada st pânirii militare, a fost
abandonat de guvernarea gali ian , care a dispus ca mo iile Fondului s
fie exploatate de cei interesa i în regie proprie. În aceste condi ii
cheltuielile de între inere au ajuns s fie mai mari decât veniturile.
Totodat , dup moartea episcopului Dosoftei (1789), statul a luat în
arend mo iile Episcopiei R
ilor cu suma ridicol de 12.257 florini
pe an. Iar în 1792 herghelia statului de la Co mani a fost mutat i
instalat în fostele cl diri ale Episcopiei de R
i, unde erau crescu i cai
de pr sil necesari armatei austriece110.
Cea mai delicat problem cu care s-a confruntat administra ia
Fondului a fost rezolvarea situa iei mo iilor aflate dincolo de cordon, în
raiaua Hotinului, Moldova i Basarabia. Politica iosefin , expansionist ,
uta s foloseasc aceste mo ii cu scopul de a revendica la momentul
oportun întreaga Moldov , dar conjunctura politic nefavorabil din cauza
Revolu iei franceze (1789), precum i moartea fulger toare a lui Iosif al
II-lea, au f cut ca Austria s renun e la aceste planuri111. Dup multe
tergivers ri, statul austriac, respectiv guvernul gali ian, s-a decis s vând
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aceste propriet i ale Fondului la un pre cât mai bun. În acest sens a fost
împuternicit c pitanul Bucovinei, Vasile Bal , care la rândul lui a
convenit s vând mo iile din Moldova negustorului aromân Teodor
Musta , reprezentant al unui grup de boieri moldoveni. Dup mai multe
tratative, actul de vânzare-cump rare a fost semnat la Bosanci, în data de
23 aprilie 1798. Suma de vânzare era de 331.000 lei împ te ti. Domnul
fanariot Constantin Ipsilanti a z rnicit acest contract, deoarece el dorea
pentru sine aceste mo ii, dar pierzând tronul, toate au r mas balt 112.
Dup mai mult timp negocierile au fost reluate i, în cele din urm , cele
44 de mo ii i p i de mo ii au fost vândute în anul 1805 lui Musta i
asocia ilor s i cu suma de 400.000 florini113.
zboaiele grele i de lung durat de la începutul secolului al
XIX-lea purtate împotriva lui Napoleon au adus asupra Imperiului
habsburgic o criz financiar f
precedent, încât vistieria Fondului
bisericesc al Bucovinei a fost sec tuit f
mil . În aceste împrejur ri
nenorocite, dup ce multe din domeniile statului au fost vândute, guvernul
gali ian a dat o hot râre la 26 septembrie 1810, prin care se ar ta c
„mo iile m stire ti, averile funda iunilor i ale m stirilor se pot
vinde”, iar cei interesa i de vânzare erau invita i s se adreseze la
„dreg toria de finan e”114. În baza acestei hot râri au fost vândute
urm toarele mo ii de pe Valea Ceremu ului: St uceni i Gavrile ti,
armeanului Bogdan Zadurowicz, cu suma de 140.000 fl. (1812); Ostra, lui
Petru Vlahovici, cu 12.500 fl. (1811); Ple ni a, lui tefan Vasilco, cu
13.080 fl.115 (1811); Zamostea i o parte din B nila, lui Andrei Gafencu,
cu 70.350 fl. (1811); micile propriet i ale schiturilor desfiin ate
Crisceatec, Babin, Luca i altele116.
Banii proveni i din aceste vânz ri au fost folosi i, ca i în cazul
celor proveni i din vânzarea mo iilor din Moldova, Basarabia i Hotin,
pentru redresarea economic a statului. Dar, cu toate vânz rile f cute,
criza financiar nu a putut fi evitat c ci, în 1811, valuta austriac a fost
depreciat la 1/5 din valoarea ei117.
Guvernul gali ian a administrat nestingherit averile Fondului
religios al Bucovinei f
a ine seam de prevederile cuprinse în
Regulamentul duhovnicesc, încât episcopul i Consistoriul episcopesc din
Cern i nu mai aveau nici o putere de decizie. Abuzurile guvernului
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gali ian au fost observate de Curtea vienez abia dup mai multe proteste
i memorii venite din partea românilor bucovineni118.
Împ ratul Francisc al II-lea (1792-1835), adept al ideilor
iluministe, a intervenit în ap rarea Fondului bisericesc bucovinean prin
rezolu ia de la Troppau din 18 decembrie 1820119, îndreptat c tre
guvernul gali ian, c ruia îi cerea s înceteze imediat de a mai supune
Fondul religios neunit la cheltuieli str ine, ca plata salariilor catehe ilor
latini sau între inerea institutelor de moa e din Gali ia. Totodat se cerea
ca toate cheltuielile ce s-au f cut pe nedrept din vistieria Fondului neunit
fie recuperate de la Fondurile acelea care aveau obliga ia de a le
suporta. Tot aici era subliniat precis caracterul Fondului bisericesc al
Bucovinei, precum i menirea lui numai pentru între inerea clerului
ortodox bucovinean, precum i a colilor populare (triviale) ale acestei
confesiuni. Îns înfiin area de coli era acceptat numai atunci când
acestea ar fi fost în sarcina m stirilor i înainte de formarea Fondului.
Acest lucru trebuia argumentat de c tre Consistoriul episcopesc prin
documente care s ateste c , în vechime, m stirile ar fi avut în seam
între inerea de coli120. A adar, soarta înfiin rii colilor române ti atârna
de aceste documente care erau greu de g sit, deoarece multe din ele au
disp rut din cauza dezordinii create la desfiin area m stirilor.
Rezolu ia de la Troppau nu a fost decât o m sur teoretic , care
nu a adus nici o îndreptare. Fondul bisericesc a r mas mai departe la
cheremul guvern rii gali iene, încât de veniturile acestuia se foloseau
numai str inii. Mo iile Fondului au intrat în mâinile unor arenda i armeni,
evrei, poloni i de alte na ii, care urm reau realizarea unor profituri tot
mai mari121. Pe de alt parte, s-a ajuns ca între proprietatea Cameral i
cea a Fondului s nu existe nici o diferen . Tot în acea perioad ,
mitropolitul rutean de Lemberg cerea împ ratului Francisc al II-lea s
numeasc un episcop unit pentru Bucovina, pentru ca mijloacele Fondului
neunit „ nu se risipeasc în scopuri schismatice”122. Dup mai multe
proteste venite din partea românilor, guvernul gali ian a comunicat
Consistoriului o dare de seam asupra Fondului abia la 18 iunie 1835.
Venitul pe acel an era de 223.065 florini i 39 de cruceri, iar cheltuielile
atingeau suma de 10.284 florini i 37 cruceri123.
Abuzurile asupra Fondului au continuat i în timpul episcopului
Eugenie Hacman (1835-1873). De pild , domeniul Fr
ilor, care între
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anii 1817 i 1834 a fost arendat statului cu 36.700 florini pe an, era
arendat pentru urm torii 20 de ani numai cu suma de 34.000 florini. La
solicitarea Consistoriului, guvernul gali ian a venit cu explica ia c
sc derea pre ului s-a f cut de c tre împ rat f
a se cunoa te motivul124.
Îns rela iile directe de amici ie ale episcopului Hacman cu împ ratul au
determinat guvernul de la Lemberg s fie oarecum mai sensibil la
solicit rile Consistoriului. Totodat au început s creasc sim itor i
veniturile Fondului. În 1835 suma total era de 2.827.166 florini, iar în
1841 de 3.736.806 florini. Apoi, cu toate interven iile Consistoriului,
guvernul gali ian nu a mai dat nici o dare de seam pân în 1860125.
La 4 martie 1849, în baza Constitu iei imperiale, Bucovina a
devenit provincie autonom , cu un guvern propriu. Egumenii celor trei
stiri din Bucovina au solicitat ca mo iilor Fondului s revin din nou
în posesia m stirilor, îns cererea lor a fost ironizat de guvernul
gali ian care, profitând de vremurile tulburi ale Revolu iei de la 1848,
când monarhia era zguduit , a r mas s administreze pe mai departe
averea Fondului126.
În 1858 a ap rut zvonul cu privire la împropriet rirea ranilor din
mo iile Fondului bisericesc. Nelini tit de aceast situa ie, episcopul
Hacman s-a adresat în scris împ ratului Francisc Iosif, ar tând c nu este
îndrept it aceast împropriet rire a ranilor în dauna Fondului. Între
altele, el f cea referire la pagubele suferite de Fond prin instalarea
abuziv a celor peste 20 de colonii str ine pe mo iile Fondului. El solicita
ca mo iile Fondului s fie tratate dup hrisovul lui Grigorie al III-lea
Ghica, prin aplicarea aceluia i regim, ca i în cazul mo iilor private127.
Pentru împropriet rirea ranilor au fost expropiate mo iile
Fondului de la R
i, Co mani, Sf. Ilie, Ili ti, Solca, Cuciurul Mare i
satul Brodoc, pentru care s-a acordat o desp gubire de 2.162.284 florini.
Dar cum monarhia în 1859 era angajat într-un r zboi greu împotriva
Italiei i Fran ei i avea nevoie stringent de bani, episcopul Hacman i
Consistoriul au decis s vin în ajutorul statului cu suma de 1 milion de
florini, bani proveni i din exproprierea terenurilor 128.
Prin patentul imperial de la 26 aprilie 1860, Bucovina era iar i
înglobat în Gali ia, fiind considerat un cerc al acesteia, iar în locul
guvernului propriu era numit o dreg torie de district. Românii
bucovineni, s tui de st pânirea gali ian , n-au putut tolera aceast stare de
lucruri. Episcopul Hacman a intervenit energic cu un memoriu c tre
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împ rat, în care amintea toate nenorocirile pe care le-a suferit Biserica din
Bucovina sub guvernarea gali ian . El ar ta starea jalnic a colilor din
Bucovina, care au fost supuse la catolicizare i polonizare for at sub
supravegherea arhiepiscopului i Consistoriului catolic de la Lemberg. În
încheiere, el sublinia realiz rile f cute de guvernul autonom al rii, care
era „
interese ostile” i cuno tea bine interesele colilor i Bisericii
din Bucovina129.
Acest memoriu, precum i protestele frunta ilor români au fost
încununate de succes. Prin legea fundamental de stat din 26 februarie
1861, Bucovina i-a redobândit autonomia, primind din 1862 o stem
proprie, pe care era reprezentat un cap de bour dup vechea stem a
Moldovei130. La 22 iulie 1861, episcopul Hacman solicita ca
administrarea Fondului s fie încredin at organelor biserice ti de drept
care, potrivit canoanelor Bisericii, au obliga ia de a se îngriji de averile
biserice ti131. Aceast solicitare a fost respins ca fiind contrar autorit ii
statului reprezentat prin împ rat, care î i p stra în continuare dreptul de
patron suprem al Bisericii i al Fondului. Totu i episcopul a ob inut mai
clar dreptul de supraveghere i unele atribu ii asupra Fondului132.
Pe timpul guvern rii gali iene sunt amintite câteva cre teri
salariale suportate de casa Fondului. În 1843 leafa episcopului a crescut la
9.000 de florini pe an, oprindu-i-se adosul de 2.000 florini. La insisten a
Consistoriului, în 1849 a fost asigurat o pensie pentru v duvele i copiii
orfani r ma i ca urmare a decesului preo ilor. V duvelor li se d deau între
80 i 120 de florini pe an, iar copiilor orfani câte 30 de florini pe an.
Aceast pensie a fost m rit în anul 1857. În 1859 congrua anual a
preo ilor din Câmpulung Rusesc a fost majorat pân la 500 florini. Din
1861 li s-a acordat i cânt re ilor biserice ti o leaf de 40 pân la 80 de
florini pe an133.
Fondul bisericesc din Bucovina, înstr inat timp de 75 de ani sub
administra ia guvernului gali ian de la Lemberg, revine în administrarea
guvernului local al Bucovinei, eliberându-se de interesele str ine ale
cercurilor catolice i greco-catolice din Gali ia polono-rutean , care era
caracterizat de un na ionalism dus pân la ovinism. Aceast perioad de
guvernare gali ian a fost catastrofal pentru caracterul na ional românesc
al Bisericii ortodoxe din Bucovina, singura cetate spiritual a românilor
de aici, care a fost supus treptat unui proces de rutenizare chiar sub ochii
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chiriarhului locului. Istoricul român T. V. tefanelli, referindu-se la
administrarea gali ian , ar ta cu durere c „nici cele mai sângeroase i
neîncetate r zboaie care au bântuit aceast ar , nici invaziile barbare
ale t tarilor i nici cotropirile s lbaticelor hoarde turce ti, nu au adus
na iunii române din Bucovina atâta r u ca aceast nefireasc unire cu
Gali ia pe o perioad de 63 de ani, c ci în aceast perioad fatal o
parte din ar i-a pierdut adev ratul caracter românesc i tot în aceast
perioad a început o slavizare masiv a poporului român”134.
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Situa ia Fondului în perioada cât Bucovina
a existat ca Ducat autonom (1861-1918)
Dup alegerea Dietei Bucovinei, Fondul bisericesc a trecut în
administrarea guvernatorului rii de la Cern i. În ceea ce prive te felul
de organizare i administrare al Fondului au existat divergen e între clerici
i mireni. Pe de o parte clerul, reprezentat de episcopul Hacman, dorea
trecerea administra iei Fondului în seama clerului, iar pe de alt parte
frunta ii românilor bucovineni cereau ca administrarea Fondului s se
fac de c tre comunitatea bisericeasc , reprezentat prin organe canonice
de clerici i mireni. Profitând de aceast situa ie statul austriac a putut
i sus in vechea sa pozi ie cu privire la Fond. Prin rezolu ia din 11
februarie 1863 se preciza c lucrurile cu privire la administrarea Fondului
mân s func ioneze pe mai departe conform Regulamentului de la
1786135, prin care se prevedea c „dreptul de administrare, p strare i
utilizare a Fondului religios, potrivit menirii sale, este rezervat
voievodului landului”, iar episcopului i se recuno tea doar dreptul de a
supraveghea modul de administrare al Fondului136.
La 31 decembrie 1865, Constitu ia a fost din nou suspendat ,
reintroducându-se guvernul absolutist. În aceste condi ii, revendic rile
românilor cu privire la administrarea Fondului au amu it pân la
promulgarea Constitu iei dualiste care, prin articolul 15 al Legii
fundamentale de stat din 21 decembrie 1867, garanta fiec rei confesiuni
recunoscute de stat exercitarea liber a confesiunii i dreptul de a- i
administra în mod autonom averea bisericeasc 137. De acest drept se
bucurau toate confesiunile cre tine i necre tine din monarhia dualist ,
excep ie f când doar românii ortodoc i din Bucovina. În aceste
împrejur ri, românii bucovineni s-au constituit într-un „Comitet pentru
autonomia bisericeasc ”, care s st ruiasc pentru dobândirea unui
„Congres bisericesc”, alc tuit din clerici i mireni, în vederea
administr rii în mod autonom a Fondului bisericesc. Împ ratul Fracisc
Iosif I intervine prin rezolu ia din 10 decembrie 1869, reatribuindu- i
dreptul de protector al Fondului, mo tenit de la înainta ul s u Iosif al
II-lea, cu specificarea c orice schimbare în acest sens ar atinge drepturile
Coroanei. Consistoriului episcopesc i se recuno tea dreptul de a fi inut la
curent cu privire la modul de administrare al Fondului i dreptul de a fi
consultat înainte de a se lua decizii mai importante care atingeau
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mijloacele Fondului138. Aceast decizie a r mas în vigoare pân la
destr marea Imperiului dualist. Solicit rile românilor în acest sens, în
Parlamentul din Viena i în Dieta Bucovinei din Cern i, au r mas f
rezultat. Fondul bisericesc s-a administrat dup normele stabilite pentru
domeniile Coroanei, cu deosebirea c veniturile se foloseau (uneori
par ial) pentru între inerea bisericilor i colilor din Bucovina139.
La 18 martie 1870, în urma unei în elegeri între Ministerul de
Finan e i Ministerul Cultelor s-a realizat o reform în ceea ce prive te
administrarea mo iilor Fondului prin crearea unei noi institu ii care a
primit numele de „Kaiserliche und königliche Direktion der Güter des
griechisch-orientalischen Religionsfondes”, adic „Direc iunea cezarocr iasc a bunurilor Fondului religios greco-oriental”140. Noua institu ie
era subordonat Ministerului Agriculturii din Viena, iar atribu iile
Ministerului Cultelor au fost reduse la chestiuni de cult i instruire.
Pre edintele Direc iunii era guvernatorul rii, iar directorul acesteia era
numit de împ rat în urma recomand rii Ministerului Agriculturii.
Direc iunea era divizat în 5 departamente: 1. juridic-administrativ; 2.
instala ii forestiere i exploatare; 3. domeniilor; 4. lucr rilor tehnice; 5.
contabilit ii141.
Dar, din cauz c Direc iunea nu corespundea deplin cerin elor
regimului imperial, Ministerul Agriculturii, având consim mântul
mitropolitului Teofil Bendella (1874-1875), a emis un ordin la 19 mai
1875, prin care Administra ia Fondului primea un nou statut. Direc iunea
bunurilor era subordonat direct Ministerului Agriculturii, care asigura
conducerea superioar i supravegherea administra iei. eful politic al
landului (guvernatorul) era totdeauna i pre edintele Direc iunii.
Direc iunea avea în frunte un director de mo ii, ales dintre referen ii de
specialitate, care era înso it de un num r de lucr tori auxiliari. Direc iunea
bunurilor trebuia s se îngrijeasc de toate bunurile biserice ti, ce constau
în p duri, domenii i mine142, precum i de p durile statului de la Codrul
Cozminului i Tereblecea, în suprafa de 1.600 ha143. Direc iunea avea
obliga ia de a gestiona cât mai bine averea Fondului. P durile Fondului au
fost împ ite într-o prim faz în 20 de cercuri economice delimitate,
care aveau în frunte câte un administrator forestier. Pentru eliminarea
neajunsurilor din administrarea vastelor p duri ale Fondului, în 1875 s-a
introdus un Regulament silvic potrivit c ruia au fost angaja i doi
138

Ibidem, p. 48.
Ibidem.
140
Isidor Onciul, Fondul religionariu …, p. 221.
141
Ion Nistor, Istoria fondului …, p. 57.
142
Isidor Onciul, Fondul religionariu …, p. 253.
143
Ion Nistor, Istoria fondului …, pp. 57-58; (apud Josef Opletal, op. cit., p. 9).
139

47
46

forestieri, unul la Iacobeni i altul la Câmpulung, i doi p durari, unul la
Putna i altul la Dorna, iar în anii urm tori au fost adu i din str in tate noi
agen i silvici144.
Dup terminarea luptelor politice din perioada 1848-1860, au fost
puse în func iune liniile ferate Lemberg-Cern i-Ia i (1867) i, între
1888-1904, au fost construite liniile ferate locale din Bucovina, care au
stimulat i înlesnit comer ul cu lemn. În 1888, statutul Direc iunii
bunurilor a mai suferit unele modific ri. Direc iunea a fost împ it în
Departamentul forestier, cu un supraconsilier forestier în frunte, i
Departamentul domeniilor, cu un director de domenii. Ambii efi erau
subordona i guvernatorului rii i fiecare departament era de sine st tor.
Aceast reorganizare pe domenii de activitate a f cut ca Direc ia bunurilor
fie mai eficient 145. Totodat s-a impus i divizarea ocoalelor silvice
care erau foarte mari. Spre exemplu, în 1840 cel mai mare ocol silvic
cuprindea 109.000 ha, în 1875 un ocol similar avea 47.000 ha, iar în 1898
un ocol nu dep ea 26.000 ha. Dup primul r zboi mondial Fondul
bisericesc de inea 32 de ocoale silvice146.
Un nou Regulament pentru administrarea bunurilor Fondului
bisericesc a fost aprobat prin decizia imperial din 19 ianuarie 1900. În
acest Regulament erau
precizate urm toarele: „Conducerea i
supravegerea suprem a administra iei bunurilor fondului religios gr. or.
din Bucovina se va exercita dup principiile stabilite de M. S. Împ ratul
prin Ministerul de agricultur în limitele competen ei generale a
ministerelor”; „ chestiunile ce dep esc competen a general i special
a Ministerului de agricultur sunt rezervate Înaltei sanc iuni”; „ …sub
conducera i supravegherea suprem a Ministerului de agricultur ,
administra ia silvic i domenial se va exercita de o direc ie proprie,
care î i are sediul în Cern i i poart titlul de Direc ia bunurilor
fondului religios gr. or. din Bucovina”. Administrarea minelor Fondului
se f cea printr-un oficiu separat, cu sediul la Iacobeni, care purta numele
de „Administra ia minelor din Iacobeni” i care era subordonat
Ministerului Lucr rilor Publice, în chestiuni tehnice de exploatare i
valorificare, i Direc iunii bunurilor, în probleme administrative. Ocoalele
silvice erau delimitate exact i fiecare ocol silvic era încredin at unui
administrator silvic i domenial. Totodat se f cea referire la structurile
de conducere ale Direc iunii, la modul de administrare a sta iunii balneare
Vatra Dornei, a p durilor i propriet ilor agricole, precum i cele cu
privire la închirierea mo iilor i cl dirilor. Func ionarii Fondului erau
considera i func ionari i servitori ai rii, aplicându-li-se f
rezerv
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legile date în general pentru func ionarii statului. Atribu iile
arhiepiscopului i ale Consistoriului nu erau altele decât cele stabilite prin
decizia imperial din 2 februarie 1869, i anume supravegherea i
ap rarea averii Fondului, consultarea înainte de încheierea unor contracte
de vânz ri, cheltuieli i alc tuiri de buget, pronun area p rerii cu privire la
acordarea de împrumuturi, dona ii, chestiuni testamentare i funda ii147.
Regulamentul de organizare din 1900 a mai suportat i el unele
mici modific ri prin decretul imperial din 19 septembrie 1909, care nu
cea altceva decât s reafirme statutul Fondului religionar constituit în
baza actului de fondare din 29 aprilie 1786148. Cu alte cuvinte,
Regulamentul duhovnicesc de la 1786 a fost legisla ia de baz dup care
s-a condus Fondul bisericesc pe tot parcursul st pânirii imperiale i care a
mas în vigoare chiar i dup primul r zboi mondial pân la 1925.
Fondul bisericesc i Eparhia Bucovinei au venit în ajutor statului
austriac în toate momentele grele: în timpul r zboiului cu Napoleon, când
prin m suri excep ionale au fost srânse pentru vistieria statului toate
vasele de aur i argint aflate în m stiri i biserici149, în r zboiul cu
Fran a i Italia din 1859 i în r zboiul cu Prusia i Italia din 1866, când,
printr-un „gest patriotic” al episcopului Hacman, Fondul a contribuit cu
suma de 2.030.000 florini150, în primul r zboi mondial, Fondul a fost
obligat s contribuie cu peste 160 milioane coroane la cele 8 împrumuturi
contractate de Austria151.
Tot în folosul statului austriac a fost i vestita cresc torie de cai de
la R
i, care la început luase în arend o suprafa considerabil
alc tuit din domeniul de la R
i i mun ii Lucina. Pre ul de arend era
stabilit din 10 în 10 ani i era mai mult în sc dere decât în cre tere. În
1889, statul a vrut s cumpere domeniul de la R
i în suprafa de
17.200 de iug ri, îns acest plan a fost z rnicit de mitropolitul
Silvestru Morariu Andrievici152 care s-a opus hot rât vânz rii, dând peste
cap planurile autorit ilor austriece. Prin împropriet rirea ranilor între
anii 1873-1907, domeniul de la R
i arendat hergheliei s-a mic orat,
reducându-se în ultimul timp la numai 8.478 ha. Ultimul contract de
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arendare între herghelie i Fond s-a f cut pentru o perioad de 20 de ani
(1910-1930)153.
În 1866, asupra rii s-a ab tut foametea, holera i alte nenorociri.
Întrucât statul era angajat în r zboi, Fondul bisericesc a trebuit s
intervin iar i cu împrumuturi în ajutorul popula iei. Pentru combaterea
ciei, în anul 1867 s-a f cut un împrumut de 500.000 florini pentru
care Fondul a garantat prin punerea sub ipotec a domeniului de la
Cuciurul Mare154.
Între anii 1853-1907, statul a expropriat din proprietatea Fondului
80.500 ha de teren agricol i p duri cu care s-a f cut împropriet rirea
ranilor. Pentru p mânturile primite, ranii erau datori s pl teasc
proprietarului o sum de desd unare, care trecea ca ipotec asupra
terenului primit. Totodat , pentru amortizarea pl ilor erau fixate i ni te
biruri anuale. Din desp gubirea terenurilor, Fondul a ob inut importanta
sum de 460.000 coroane155.
Din p cate, împropriet rirea s-a f cut în dauna ranilor români
care au ajuns s cumpere terenuri slabe la un pre destul de mare, pe când
coloni tii str ini, ajuta i de stat, au intrat în posesia celor mai bune
mânturi ale Fondului în condi ii extrem de avantajoase. Treptat, ranii
români au mai pierdut i drepturile de servitute, deoarece mai târziu
Fondul a reu it s le r scumpere156. Drepturile de servitute, care
împov rau un important perimetru din domeniul forestier al Fondului,
constau în procurarea anual a 426.447 mc. de lemn, în drepturile de
unat pentru 28.790 de vaci i în alte drepturi de folosire a altor
suprafe e. În baza Patentei imperiale din 5 iulie 1853, care reglementa
cele cu privire la achitarea sarcinilor de proprietate, Fondul a reu it, în
anii ’80 ai sec. XIX, s r scumpere cu mari sacrificii drepturile de
servitute, i anume prin cedarea a 80.500 ha de p dure i alte terenuri,
precum i prin pl tirea sumei de 460.000 coroane157.
Cum veniturile Fondului erau mereu în cre tere, iar cheltuielile de
între inere a Bisericii i ale pu inelor institu ii colare erau destul de
modeste, Administra ia Fondului, având sume suficiente, a dispus
cump rarea unor terenuri camerale ale statului, foste domenii voievodale.
În 1876, Fondul a cump rat cu 1.450.000 florini urm toarele terenuri:
mo ia Câmpulung (aflat pe teritoriul comunelor Câmpulung, Sadova,
Pojorâta, Valea-Putnei, Fundul-Moldovei, Breaza, Iacobeni, Dorna-Candrenilor i Poiana Stampei), mo ia Jucica (din raza comunelor
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Jucica-Nou , Jucica-Veche, Len ti, Buda i Rohozna), B ile de la Vatra
Dornei i Fântâna de la Poiana Negri, care la un loc însumeaz 69.000 ha.
Apoi a mai cump rat mo ia Topor i în supafa de 2.107 ha, cu pre ul
de 363.353 florini, p durea Ar ineasa, cu 15.000 de florini i înc alte 761
ha de teren. Iar în perioada de dup 1880, au fost expropriate în favoarea
Fondului circa 30 ha de teren pentru amplasarea drumurilor de acces i a
ilor ferate forestiere158.
Fondul bisericesc a fost cel care a salvat de la faliment b ile
miniere de la Iacobeni i Fundul Moldovei, exploatate de coloni tii nem ii
ai proprietarului Manz von Mariensee. Începând cu anul 1848, b ile
miniere au cunoscut un regres continuu, motiv pentru care s-a apelat la
împrumuturi c tre Fondul bisericesc i c tre alte institu ii. Apoi au fost
scoase la licita ie, îns f
succes. V zând situa ia nenorocit a
coloni tilor nem i, statul a intervenit i a înduplecat Fondul s cumpere
toate b ile miniere ale lui Manz împreun cu o suprafa de 1.995 ha de
teren aflat în împrejurimi159. La început, episcopul Hacman, cunoscând
situa ia, s-a opus tranzac iei. Îns în urma mai multor presiuni, tranzac ia
a fost semnat la 16 decembrie 1869, cu suma de 300.000 de florini.
Cump rarea b ilor lui Manz s-a dovedit a fi o afacere p guboas pentru
Fond. Cheltuielile de punere par ial în func iune a minelor, care timp de
10 ani au fost închise, i între inerea celor cinci colonii de b ie i nem i
din Iacobeni, Mariensee (Cârlibaba), Luisenthal (Pojorâta), Eisenau
(Prisaca) i Freudenthal (Moldovi a) afla i în prag de s cie, era un act de
caritate din partea Fondului. Statul austriac a g sit în Fondul bisericesc un
salvator al coloni tilor germani care erau considera i de propagand drept
purt tori de cultur în ara ur ilor (Kulturträger in Bärenland)160.
Singurul avantaj pe care Fondul l-a avut de pe urma achizi ion rii minelor
a fost accesul nestingherit la toate terenurile al turate. În rest, cheltuielile
de exploatare erau mai mari decât venitul net. De pild , în 1876 venitul
era de 170.439 fl., iar cheltuielile de între inere ajungeau 195.960 fl.; la
fel i în 1888, venitul era 121.855 fl., iar cheltuielile 123.276 fl. 161.
În afar de între inerea Bisericii i a colilor, Fondul bisericesc a
investit bani i în construirea de cl diri. Astfel s-au construit: dou
caz rmi, una la Cern i i alta la Sadagura, cl diri cu scop administrativ
în ora ele R
i, Gura Humorului i Câmpulung, diferite imobile la
Cozmeni i cl dirile liceelor greco-orientale din Cern i (o cl dire pentru
liceul de b ie i i alta pentru cel de fete) i din Suceava162. A a cum reiese
158
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din anexa
funciar
nr. 1372, Corpul funciar cadastral
(Grundsbuchskörper), Comuna cadastral Suceava, înregistrat cu nr.
4704, din 28 iulie 1893, pe baza hrisovului închinat, datat la Suceava la
4 iulie 1893, se stabilea c arealul de construc ie nr. cadastral 363, parcela
nr. 4704, este destinat cl dirii Gimnaziului superior greco-oriental din
Suceava (Griecisch-orienthalisches Obergimnasium in Suczawa) al c rui
proprietar era Fondul religionar greco-oriental al Bucovinei. La 3
februarie 1938, dreptul de proprietate asupra acestui corp funciar s-a
încorporat pentru Arhiepiscopia Cern ilor. Apoi, la 11 mai 1955, statul
român, în baza Decretului de confiscare nr. 176 din 1948 (publicat M. Of.
nr. 177, din aug. 1948), s-a intabulat cu drept de proprietate asupra acestui
corp funciar pe care era amplasat Liceul de b ie i „ tefan cel Mare” 163.
Potrivit menirii sale, Fondul a alocat însemnate sume i pentru
construirea de biserici i case parohiale. Dar, din p cate, guvernul
filo-catolic de la Lemberg a fost cel care a împiedicat prin toate
mijloacele construirea de biserici ortodoxe în Bucovina. A a se face c
pân la 1860 au fost construite în Bucovina doar ase biserici ortodoxe
din zid rie, restul erau din lemn, de pe vremea Moldovei, în timp ce
coloni tii catolici, protestan i i chiar evrei, cu toate c nu dispuneau de
un asemenea Fond religios, i-au putut ridica l ca uri m re e de cult chiar
imediat dup sosirea lor în Bucovina164.
Pe cheltuiala Fondului s-au construit mai multe biserici parohiale.
În 1862, a fost finalizat construirea bisericii „Sf. Paraschiva” din
Cern i, pentru care s-au alocat 60.000 de florini. La fel, în preajma
primului r zboi mondial au fost construite biserici i case parohiale
trainice în diferite localit i. Apoi, între anii 1844-1864, s-au ridicat
Catedrala ortodox din Cern i, care a costat 200.000 de florini, i
Re edin a mitropolitan (1860-1882), cl dire impun toare în stil maurobizantin, ale c rei costuri au atins fabuloasa sum de 1.830.000 florini165.
Dup mai multe solicit ri ale sucevenilor i la interven ia
mitropolitului Silvestru, statul a aprobat prin înalta rezolu ie din 18
februarie 1892, restaurarea bisericii Mir i din Suceava care era total
distrus i p ginit , ajungând magazie pentru comercian ii evrei. Pentru
reconstruirea acestei str vechi i monumentale biserici, Fondul a alocat în
1894, într-o prim tran , suma de 50.000 florini. În 1892, tot Fondul a
fost acela care a contribuit cu suma de 51.000 florini la ridicarea de noi
cl diri în jurul renumitei biserici „Sf. Gheorghe” sau Mitropolia veche de
163

Agen ia Na ional de Cadastru i Publicitate Imobiliar , Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar Suceava, Biroul de Carte Funciar Suceava, Municipiul Suceava,
pp. 409, 411.
164
Mihai Iacobescu, 30 de zile în Siberia”…, pp. 119-121.
165
Isidor Onciul, Der griechisch-orientalische …, p. 172.
52
51

la M stirea „Sf. Ioan cel Nou”. Aceast m stire era sub patronajul
Mitropoliei din Ia i, fapt pentru care i statul român a acordat în acela i
scop suma de 80.000 de franci166. La ridicarea i restaurarea acestor
edificii de valoare universal au fost chema i arhitec i i pictori germani.
Pentru a nu agita spiritele, administra ia austriac a Fondului s-a
str duit s fie cât mai generoas fa de clerul ortodox c ruia i-a asigurat
un trai decent i o înalt preg tire teologic . Spre deosebire de preo ii din
celelalte provincii române ti, preo ii din Bucovina s-au bucurat de o stare
material mult mai bun . În timp ce în Moldova un preot primea 8 f lci de
mânt pentru între inerea sa, în Bucovina un preot primea, conform
Regulamentului din 1786, 24 de f lci sau 44 de iug re* de teren167. La
început, cheltuielile f cute de Fond pentru salarizarea clerului se reduceau
la leafa episcopului, un onorariu pentru membrii Consistoriului i ni te
lefuri mici pentru cei câ iva c lug ri r ma i în cele trei m stiri
bucovinene. Începând cu anul 1827 s-a trecut la salarizarea preo ilor de
mir care aveau studii superioare absolvite la universit ile catolice din
Viena, Lemberg sau în alte centre universitare din imperiu. Apoi,
începând cu anul 1835, au primit salarii i preo ii care erau absolven i ai
Institutului Teologic din Cern i168.
În afar de colile teologice, Fondul avea în sarcin i între inerea
colilor confesionale, salarizarea cadrelor didactice i acordarea de burse
pentru elevi i studen i. Între 1850-1860 s-au înfiin at la sate o serie de
coli triviale sau „ coli pentru popor”, care au stat sub supravegherea
Consistoriului pân în 1869 când, printr-o lege imperial toate colile
populare au fost declarate „ coli publice menite pentru junime f
deosebire de confesiune”. Legea scotea înv mântul primar de sub
controlul Bisericii, supunându-l controlului statului. colile din Bucovina
au fost scoase de sub autoritatea Consistoriului catolic de la Lemberg i a
Consistoriului ortodox de la Cern i i subordonate inspectorului general
care rezolva agendele colare în colaborare cu Consiliul colar al rii. În
componen a acestui Consiliu intra câte un reprezentant al tuturor cultelor,
al Dietei rii i al municipiului Cern i. Toate func iile de conducere din
înv mânt erau ocupate de oameni str ini de ar , care nu cuno teau
limba român 169. În aceste condi ii r mâneau coli private confesionale
numai colile care erau între inute în totalitate din banii Fondului sau din
banii parohiilor. Multe din colile confesionale au devenit coli publice i
au fost subordonate Consiliului colar de ar , care, neavând bani, s-a
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adresat Cur ii vieneze. Împ ratul, doritor de a rezolva problema, a dispus,
peste voin a Consistoriului, alocarea din banii Fondului a sumei de 50.000
florini pentru o perioad de 5 ani. Ace ti bani erau lua i de la Fondul
bisericesc i transfera i la Fondul colar. Fondul bisericesc a trebuit s
asigure subven ionarea acestor „ coli publice” pe o perioad îndelungat
de timp (1869-1893)170.
De i mo iile Fondului au avut de suferit de-a lungul timpului
multe transform ri prin vânz ri, coloniz ri, schimburi, exproprieri i
cump ri, Fondul bisericesc a r mas cel mai mare proprietar de teren din
Bucovina. În 1918, Fondul era proprietarul a 266.352 ha teren171, adic
25,71 % din întreaga suprafa a Bucovinei de 1.044.290 ha172. Totu i, nu
trebuie uitat faptul c în 1786, proprietatea Fondului bisericesc ocupa
63 % din suprafa a toal a Bucovinei. A adar, proprietatea Fondului a fost
redus la mai bine de jum tate prin vânz ri, exproprieri i coloniz ri
masive cu tot felul de neamuri aduse din întinsul imperiu.
Din 1910, averea imobiliar a Fondului a fost împ it în trei
categorii: p duri, domenii i mine. P durile Fondului, ocupau o suprafa
de 250.159 ha (din care 225.159 ha p duri propriu-zise, 5.722 ha terenuri
arabile i fâne e, 18.276 ha p uni i 815 ha teren neproductiv), pe când
suprafa a întreag împ durit a Bucovinei era de 447.868 ha173.
Domeniile, care în 1899 erau de 46.000 ha, cu un excedent anual de
299.000 coroane, în 1910 se întindeau pe o suprafa de numai 17.424 ha,
cu un excedent de 233.877 coroane 174. Averea imobil a Fondului era
apreciat la aproximativ 135.000.000 de coroane, iar cea mobil la circa
20.000.000175.
Materialul lemnos din p durile Fondului era apreciat la
aproximativ 65 de milioane de mc. De i poten ialul anual de exploatare
era de 1.122.760 mc., în anul 1910 s-au exploatat numai 968.423 de mc.,
în valoare de 6.500.000 coroane. Veniturile ce rezultau din exploatarea
forestier au început s creasc considerabil. De pild , între anii 18741878, venitul mediu anual era de 537.000 coroane, iar în 1909-1910 a
ajuns la suma considerabil de 5.021.870 coroane. În perioada 1889-1910,
veniturile au înregistrat o cre tere de circa 720 %176, lucru care se
datoreaz construirii c ilor ferate locale din Bucovina, cre terii pre ului
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lemnului, care avea c utare pe pie ele din afar , investi iilor mari în
domeniu i bunei gospod riri în silvicultur .
Proprietatea forestier a Fondului era împ it , potrivit reliefului,
în trei p i: 1) p duri din zona de es i deal; 2) p duri din zona
submontan ; 3) p duri din zona montan . P durile din zona de es i deal
se încadrau la ocoalelor silvice Jucia, Revna, Codrul Cozminului,
Cuciurul-Mare, P tr i, Ili ti (par ial), Fr
i, Vicovul de Sus, Ciudei
(par ial) i Voievodeasa (par ial), cu o suprafa de aproximativ 27.000
ha. P durile din zona submontan apar ineau ocoalelor silvice Straja,
Falc u (par ial), Brodina (par ial), Putna, Voievodeasa (par ial),
Marginea, Solca, Ili ti (par ial), Gura-Humorului, Frasin, Stulpicani,
Vama, Vatra-Moldovi ei i Ru ii Moldovi ei (par ial), cu o suprafa de
circa 113.000 ha, exact jum tate din proprietatea forestier a Fondului. Iar
durile din zona montan , aflate în mare parte pe lâng Bistri a Aurie i
Ceremu ul de Sus, se încadrau la ocoalele silvice Seletin, Brodina
(par ial), Ru ii Moldovi ei (par ial), Breaza, Ostra, Pojorâta, Iacobeni,
Vatra-Dornei, Dorna Candreni i Cârlibaba, cu o suprafa de 88.000
ha177. În ceea ce prive te vârsta arborilor, este de remarcat faptul c 40 %
dintre copaci erau de peste o sut de ani.
Dominant în p durile Fondului era molidul, care se întindea pe o
suprafa de 107.873 ha, adic 47,87 % din suprafa a p duroas a
Fondului. Pe locul doi se afla bradul, ce se întindea pe o suprafa 58.742
ha (26,07%), apoi fagul pe 43.244 ha (19,19 %), carpenul 6.197 ha
(2,75 %), stejarul 2.704 ha (1,20 %) i sub 1% se aflau paltinul, pinul,
arinul, teiul, ulmul, ar arul, mesteac nul, salcea i altele178.
durile Fondului erau împ ite în 30 de ocoale silvice
(Forstwirtschaftsbezirke) de sine st toare, peste care activau 5
inspectorate silvice (Inspektionsbezirken). În afar de inspectorate, la
Direc iunea bunurilor mai exista o sec ie care se ocupa de instala iile
forestiere i un birou de coordonare179.
Propriet ile agricole ale Fondului erau în cea mai mare parte
arendate. Din cele 17.424 ha de teren, circa 17.136 ha erau arendate, i
anume: 5.374 ha hergheliei statului de la R
i, 8.277 ha, care constau
în 25 de mo ii mari i mici, la arenda i, i 3.484 ha erau terenuri agricole
sfirate, mori i altele. De pe urma contractelor de arendare sau
închiriere, Fondul ob inea anual 690.000 de coroane. În regie proprie erau
administrate hele teiele de la Co mani (150 ha), coala pomicol de la
Jucica Veche (5 ha) i B ile de la Vatra Dornei (133 ha). Tot de
proprietatea domeniilor apar ineau i caz rmile de la Cern i i Jucica,
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precum i mai multe cl diri care eru închiriate la diver i func ionari ai
statului afla i în ora ele din provincie180.
Activitatea minier de la Iacobeni a cunoscut i ea un oarecare
avânt, mai ales dup ce s-a construit linia ferat Câmpulung-Vatra Dornei,
îmbun indu-se condi iile de comer pentru pia a bucovinean . În 1904,
au fost montate instala ii moderne pentru extrac ia minereului de mangan
i s-au construit linii ferate miniere pentru instala iile electrice, care au
costat 260.000 de coroane. Apoi s-a încercat reluarea extrac iei
minereului de pirit i cupru de la stabilimentele din Pojorâta (Luisental),
care erau închise de pe timpul lui Manz von Mariensee. Între anii
1897-1903, s-au f cut studii de cercetare, care au costat 250.000 de
coroane. În urma cercet rilor s-a descoperit un z mânt pre ios care a
fost pus în exploatare în 1905, investindu-se înc 200.000 de coroane. În
1910, Direc iunea bunurilor Fondului a investit pentru minerit
aproximativ 700.000 de coroane. Venitul anual din minerit pentru anii
1910-1913 se ridica la 56.500 coroane181.
Administrarea propriet ilor Fondului bisericesc se afla sub
conducerea
superioar
a
Ministerului
Agriculturii (k.
k.
Ackerbauministerium), care î i exercita acest drept prin Direc iunea
bunurilor din Cern i, direc iune care se îngrijea i de cele 1.600 ha de
dure a statului, de la Codrul Cozminului i Tereblecea182.
Administra ia Fondului, care dispunea de un personal calificat, a
gospod rit aceste propriet i din ce în ce mai bine, ob inând venituri tot
mai mari, mai ales în ultimii 25 de ani, când s-au construit 230 km de cale
ferat forestier , 510 km de drum forestier, 660 km de drum forestier
pentru exploat rile din timpul iernii, 3.100 km de drum forestier în zone
abrupte i instala ii pentru protec ia vânatului i 210 km de re ea
telefonic , care au costat peste 8.000.000 de coroane183. Materialul
lemnos din p durile Fondului era de o calitate superioar (mai ales lemnul
de rezonan pentru instrumente muzicale) i se bucura de o reputa ie
mondial , exportându-se în Turcia, Rusia, Germania, Italia, Fran a, Grecia
i în diverse ri ale Coroanei 184.
Fiinc lemnul de lucru avea c utare în str in tate, administra ia
Fondului a c utat s încheie contracte de exploatare i furnizare cu
diverse firme interesate. Primul contrat a fost semnat în 1868 cu firma
„Horst i Pfannenkuche”, care, din lips de capital, a abandonat proiectul.
În 1874, societatea pe ac iuni a lui Filip i Charles Götz din Cern i a
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instalat o fabric de cherestea pe abur, dotat cu 10 gatere, care a fost i
primul stabiliment mare din Bucovina. Dup anul 1880, pe lâng linia
ferat principal s-au mai construit o serie de c i ferate locale i forestiere
care au favorizat comercializarea lemnului. În noile condi ii, numeroase
firme mari i mici s-au ar tat dornice de a investi în exploatarea
forestier , încât num rul fabricilor de cherestea a crescut spectaculos.
Concuren a puternic dintre investitori a f cut s creasc considerabil i
pre ul la lemn, mai ales dup 1898185 (vezi anexa 5).
Între cei mai mari contractan i ai Fondul bisericesc se num
Societatea anonim pentru indusria lemnului „Bucovina” i Societatea
anonim „Götz & Comp”. Prima societate a încheiat în 1911 un contract
de exploatare a lemnului pe o perioad de 10 ani. Contractul nu a putut fi
executat în întregime din cauza r zboiului, fapt pentru care a trebuit s fie
prelungit în anul 1919. Obiectul vânz rii îl forma exploatarea unei
suprafe e de 7.810 ha de p dure din 13 ocoale silvice, cu o cantitate de
570.000 mc. lemn de lucru. Debitarea lemnului se f cea la cele 7 fabrici
de cherestea ale Fondului bisericesc, care erau situate în localit ile
Brodina, Falc u, Putna, Vicovul de Sus, Sucevi a, Gura-Humorului i
Moldovi a. La fel, pe o perioad îndelungat erau încheiate contractele i
cu Societatea „Götz & Comp”, care exploata p durile de pe Valea
Bistri ei186.
Pe lâng cele dou societ i mari, exploatarea p durilor se f cea
de numeroase alte societ i, majoritatea cu capital str in, care i-au
instalat fabricile sau fier straiele în apropierea p durilor Fondului. Din
cate, aceast ramur se afla exclusiv în mâinile alogenilor, care tr geau
i cele mai mari foloase. Contractele de exploatare pe termen lung s-au
dovedit a fi p guboase pentru Fond, mai ales din cauza deselor fluctua ii
monetare.
Lemnul din p durile Fondului era transportat atât pe cale ferat ,
cu trenul i cu trac iune animal , cât i cu plutele pe râurile Bistri a Aurie,
Ceremu ul Alb, Siret, Prut i Suceava187. Din rapoartele administra iei
camerale de la Câmpulung reiese faptul c înc din vechime, negustorii
turci cump rau lemn din regiunea Dornei, pe care îl transportau pe
Bistri a pân la Gala i i, de acolo, mai departe pân la Chilia i
Constantinopol. La începutul secolului XIX, fosta Administra ie a
bunurilor statului (Staatsgüterverwaltung) din Lemberg a f cut câteva
probe de plut rit pe Bistri a. Prima încercare de plut rit, întreprins în
1814, a e uat lamentabil. Tratativele pentru formalit ile de vam i alte
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piedici au f cut ca plutele (în valoare de 993 fl.) s zac pe malul Bistri ei
pân în 1815, când au fost m turate de o ap mare188.
O alt încercare de plut rit a fost f cut de dulgherul Michael
Steier, care a cump rat 160 de bu teni la un pre de 33 fl. i 15 cr. pe
tulpin . El avea aprobarea autorit ilor, cu condi ia ca la întoarcere s
înainteze administra iei camerale un raport cu privire la condi iile de pia
din Turcia. Dar, din cauza mai multor piedici, el a ajuns prea târziu la
Gala i i a trebuit s suporte o pagub de 500 florini. În 1819, Steier a
reu it s transporte în Moldova 400 de bu teni, pentru care a ob inut un
pre bun. În anul urm tor el i-a construit un fer str u pe Bistri a, în
dorin a de a vinde lemn fasonat în Moldova, dar, din p cate, lemnele sale
de plut au fost furate de Pa a de la Br ila. Mai târziu, el s-a asociat cu
Gottlieb Hügel i a mai f cut ni te încerc ri care au e uat din cauza
greut ilor de plut rit i a condi iilor de comer din Turcia189.
În 1843, mandatarul cameral Peter Strohmeyer, dup ce a pus la
punct circula ia pe ap pân la grani , a transportat cu mari dificult i i
pericole 120 de plute pân la Gala i, reu ind s pun în mi care rela iile
comerciale cu Moldova i Turcia. Succesul lui Strohmeyer a determinat
Administra ia cameral a bunurilor (Kameralgüterverwaltung) s
regularizeze râurile Bistri a, Dorna, Co na i Te na, permi ându-le
negustorilor din Orient s intre în regiunea Dornei, pân la Iacobeni. Din
1882, plut ritul pe Bistri a a fost preluat de Societatea „Götz & Comp”,
care a investit mult în construirea i între inerea plutelor190.
Plut ritul pe Ceremu , existent înc de pe vremea regatului polon,
a fost regularizat în 1812 de eful forestier Fölsies, care a reu it s
înl ture multe piedici de pe cursul râului. În 1870, Societatea „Götz &
Comp” a investit în plut ritul pe Ceremu circa 200.000 de coroane, încât
la sfâr itul secolului al XIX-lea plut ritul pe acest râu a permis
transportarea a circa 180.000 mc. de lemn191.
Plut ritul pe râul Siret a fost pus în practic începând din p durea
baronului Vasilco de la Berhomet. Apoi, o alt încercare s-a f cut pe
pârâul Hlicea, din p durea Hlincea-B nila. Din 1910 s-a renun at total la
plut ritul de pe Siret. La mijlocul sec. al XIX-lea s-au f cut unele
transporturi pe râul Moldova, din Valea Suhei pân la fer straiele din
Capul Codrului. Plut ritul pe râul Suceava, pân la Falc u, a fost practicat
începând cu 1870 tot de Societatea „Götz & Comp“. Administra ia
Fondului a dorit chiar s extind traseul pân la gara Dorne ti. În 1908
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transportul pe ap din Bucovina avea o lungime de 352 km, iar în 1910
s-a redus la 335 km192.
Întreaga avere mobil i imobil a Fondului bisericesc, înainte de
primul r zboi mondial, se cifra la aproximativ 165 de miliarde de
coroane, adic circa 6 miliarde i 600 milioane lei române ti din perioada
interbelic 193.
În primul r zboi mondial, guvernul austriac, ajuns în criz
financiar , a f cut o serie de împrumuturi de r zboi de la mai multe b nci
i institu ii de credit private din Viena. Fondul bisericesc a fost i el
nevoit s împrumute statul austriac cu sume considerabile. Guvernul
austriac a înc rcat imobilele Fondului cu grele sarcini ipotecare,
contractând chiar i împumuturi pe poli e. Pentru toate acele împrumuturi
de r zboi, guvernul a avut nevoie de consim mântul mitropolitului
Bucovinei, care, constrâns fiind de împrejur ri, i-a dat acordul f
s
poat consulta Consistoriul, c ci membrii consistoriali fuseser destitui i
de guvern sub diferite pretexte. Fondul bisericesc a acordat statului
austriac împrumuturi de r zboi în valoare de aproximativ 180.000.000 de
coroane sau 90.000.000 de lei din perioada interbelic . Dup terminarea
zboiului, Direc iunea Fondului a intervenit pe lâng statul austriac în
vederea recuper rii împrumuturilor de r zboi care grevau asupra
Fondului194.
Totodat , averea Fondului a avut de suferit mari distrugeri de pe
urma r zboiului. Între anii 1914-1918, arhiva Fondului a fost mutat de la
Cern i la Salzburg (Austria), iar Administra ia Fondului a fost evacuat
din fa a trupelor ruse ti, întâi la Vatra Dornei, apoi la Cluj i, mai târziu,
la Praga. Potrivit inventarului de evaluare a pagubelor din 1919, s-a
constatat c masivele p duroase, instala iile forestiere i de transport,
casele silvice, fabricile de cherestea, fermele agricole i iazurile, cl dirile
din diferite ora e, stabilimentele balneare de la Vatra Dornei i minele de
la Iacobeni i Fundul Moldovei au suferit, la un loc, o pagub de 65,5
milioane de lei195.
În cei 144 de ani de s pânire austriac , structura preponderent
româneasc a popula iei din Bucovina s-a modificat i s-a alterat în a a
sur , încât s-a ajuns ca în prejma primului r zboi mondial s cuprind
12 grupuri etnice diferite i 10 confesiuni196. În timp ce partea nordic a
Bucovinei a fost colonizat masiv cu ruteni din Gali ia, mul i dintre
românii bucovineni au fost nevoi i s plece în America pentru a sc pa de
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cie. Acest amalgam de na iuni, limbi i confesiuni diferite este
rezultatul politicii Cur ii vieneze, care a pus în practic dictonul roman
„divide et impera”. Consecin ele acestei politici de colonizare cu elemente
alogene a Bucovinei nu au întârziat s apar i sunt sim ite din plin i
ast zi, mai ales asupra Bisericii neamului românesc. A a se explic faptul
românii bucovineni, spre deosebire de românii din alte zone ale rii,
s-au dovedit a fi mult mai vulnerabili în fa a propagandei sectare venite de
peste ocean, din vestul s lbatic.
Trebuie recunoscut faptul c , pe lâng toate neajunsurile venite
din partea unei st pâniri str ine, administra ia austriac a fost cea care s-a
remarcat prin disciplin , seriozitate i eficien . M rturie în acest sens
sunt m sur torile i h ile cadastrale precise dup care se pot ghida i
ast zi lucr torii serviciilor de cadastru, statisticile am nun ite cu privire la
eviden a popula iei, starea bun a drumurilor, o legisla ie clar care nu
sa loc interpret rilor, structuri simple i o administrare corect a
bunurilor. Încheind perioada austriac a existen ei Fondului bisericesc, se
poate afirma c bunurile acestuia au fost administrate corect i cu
pricepere, ceea ce a f cut ca aceast institu ie s ajung la o stare
economic înfloritoare în preajma primului r zboi mondial197. Întrucât
durile alc tuiau cea mai mare pondere a patrimoniului Fondului, s-a
avut în vedere aplicarea unei administra ii silvice ra ionale, sub
conducerea unui personal tehnic foarte bine calificat, cinstit i ata at
profesional, care a reu it într-un timp relativ scurt s realizeze o
întreprindere forestier model, renumit în toat Europa. Pentru renumele
pe care îl avea, Administra ia Fondului a fost vizitat în 1864 de marele
economist român P. S. Aurelian, autorul unei monografii a Bucovinei,
publicat în 1876, apoi, începând din anul 1892, de silvicultorii din
Regatul României i de elevii colii superioare de silvicultur de la
Br ne ti, cu inten ia de a cunoa te realiz rile deosebite ale acestei
institu ii. Ministerul Agriculturii i Domeniilor din România l-a angajat
pe fostul director al Fondului bisericesc, Johan Pitscher, pentru trei ani,
începând din 1892, ca expert silvic, în vederea îmbun irii
administra iei p durilor statului198.
Prezent la expozi ia jubiliar din 1906 de la Bucure ti, organizat
cu prilejul anivers rii a 50 de ani de domnie a regelui Carol I, pavilionul
Fondului bisericesc a fost distins cu diploma de onoare, medalia de argint
i cu medalia de bronz, diplom special . Cu aceea i ocazie, au fost
decora i i o serie de silvicultori afla i în slujba Fondului, ca Josef
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Opletal, Artur Krahl, Franz Czech i al ii. Totodat , silvicultorii Fondului
s-au bucurat de recunoa tere i apreciere din partea „Înaltei coli pentru
cultura solului” din Viena, institu ie care, în 1923, al turi de prestigio i
profesori universitari din Austria, Danemarca, Germania i Suedia, a
oferit titlul de „Doctor Honoris Causa” fostului director al Fondului,
Eugen Guzman199.
În acela i timp, nu poate fi trecut cu vederea ata amentul i
devotamentul de care au dat dovad silvicultorii germani, cehi . a. care,
i dup destr marea Imperiului dualist, au continuat s r mân în slujba
Fondului bisericesc, slujindu-l cu seriozitate pân la repatrierea din 1940,
când trupele bol evice i-au f cut sim it prezen a în partea de nord a
Bucovinei200.

199
200

Ibidem.
Ibidem, p. 14.
61
60

Func ionarea Fondului în perioada interbelic
Destr marea Imperiului austro-ungar i abdicarea împ ratului
Carol I, la 11 noiembrie 1918201, a f cut s înceteze i st pânirea
habsburgic din Bucovina, st pânire care a înstr inat acest col de ar
româneasc timp de 144 de ani. Actul de dreptate na ional , s vâr it la 28
noiembrie 1918, a readus Bucovina la patria-mam , prin unirea ei cu
Regatul României.
Prin Decretul lege nr. 3745, din 18 decembrie 1918, publicat în
„Monitorul Oficial” din 2 ianuarie 1919, se consfin ea Unirea Bucovinei
cu România202. Totodat , în locul guvernatorului austriac, au fost numi i,
ca mini tri secretari de stat f
portofoliu, Iancu Flondor i Ion Nistor,
primul ca delegat al guvernului pentru administrarea Bucovinei, cu
re edin a la Cern i, iar cel de-al doilea, cu sediul la Bucure ti203.
Acela i Decret-lege stabilea raporturile juridice dintre cei doi mini tri i
hot ra ca Bucovina s fie condus pe mai departe dup legile i
ordonan ele austriece de pân atunci204. Pe toat durata provizoratului,
legisla ia austriac a r mas în vigoare, încât orice modificare a legilor
esen iale nu putea fi f cut decât numai pe cale legislativ . În aceste
condi ii i Fondul bisericesc din Bucovina func iona pe mai departe dup
vechiul Regulament duhovnicesc („Geistlicher Regulierungsplan”205) de
la 29 aprilie 1786 care, de-a lungul timpului, a suferit u oare modific ri în
anii 1860, 1869, 1870, când a fost înfiin at Direc iunea bunurilor
Fondului206, 1875, 1888, 1900 i 1909.
Hot rârile Consiliului de Mini tri privitoare la Bucovina se luau
cerându-se avizul ministrului-delegat al guvernului de la Cern i. În
aceast calitate, Iancu Flondor putea schimba ordonan ele austriece în
vigoare, având i dreptul de a emite ordonan e i decizii ministeriale
privitoare la administrarea Bucovinei în cadrul legilor existente207. De i a
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stat pu in timp în fruntea administra iei Bucovinei, Iancu Flondor a emis
mai multe ordonan e, l sându- i amprenta asupra mai multor domenii de
activitate. Prima sa ordonan interzicea exportul de monede de aur i
argint din Bucovina în str in tate 208. Apoi, prin Ordonan a nr. 16/1919,
publicat în „Monitorul Bucovinei”, Fascicola nr. 13, din 19 februarie
1919, a fost reorganizat Consistoriul arhiepiscopesc ortodox din
Bucovina209. O alt ordonan a sa a avut drept scop clarificarea statutului
Fondului bisericesc în noua configura ie politic . A adar, prin Ordonan a
nr. 109 din 23 ianuarie 1919, publicat în „Monitorul Bucovinei”,
Fascicula 10, din 24 ianuarie 1919, ministrul-delegat Iancu Flondor
dispunea trecerea întregii administra ii a Fondului în seama mitropolitului
Bucovinei. La 2 aprilie 1919, el înainta mitropolitului Vladimir Repta
urm toarea adres : Funda iunea care cuprinde averea Bisericii
dreptm ritoare din Bucovina - Fondul religionar gr.-or. bucovinean menit pentru sus inerea cultului dreptm ritor din aceast ar , a fost sub
ocupa ie austriac , contrar dreptului canonic, administrat de autorit i
lume ti, în timpul din urm de Ministerul de Agricultur i de Culte din
Viena. Prin faptul Unirii, competen ele acestor ministere au trecut asupra
administra iei Bucovinei, înfiin at prin înaltul decret lege din 18
decembrie 1918 no. 3745. Administra ia Bucovinei, recunoscând f
preget drepturile Bisericii asupra acestei averi a pus cap t amestecului
ilicit al autorit ilor mirene i s-a m rginit la îns rcinarea d-lui George
Sârbu cu girarea administra iei mo iilor biserice ti, urmat prin decretul
din 23 Ianuarie 1919, no. 109.
Având în vedere dreptul canonic, autonomia Bisericii i menirea
fonda iunii, in de datoria mea, s trec administra ia Fondului religionar
gr.-or. bucovinean în seama Bisericii dreptm ritoare din Bucovina la
mâna Î. P. S. Voastre, r mânând ca controlul statului privitor la
întrebuin area averii potrivit menirii sale funda ionale s fie stabilit
ulterior pe cale legislativ .
V rog deci pe Î. P. S. Voastr s binevoi i a lua în seam
aceast avere i de a dispune totul ce crede i de cuviin pentru buna
administrare. D-l George Sârbu se va prezenta din ordinul meu la Î. P. S.
Voastr pentru stabilirea am nuntelor.
Primi i, Î. P. S. Voastr , expresia înaltei mele stime i a
devotamentului meu fiesc (Dr. I. Flondor, Ministru delegat)210.
Dar, din p cate, între Iancu Flondor i Ion Nistor existau
divergen e serioase, mai ales cu privire la modul de integrare a Bucovinei
în structurile statului român. Ion Nistor era adeptul unor reforme radicale
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menite s urgenteze integrarea noilor provincii în cadrul statului român211.
Iancu Flondor, dimpotriv , era de p rere c perioada de tranzi ie trebuie
cut lent, f a crea convulsii sociale i inându-se seama de compozi ia
etnic a Bucovinei. De i aveau acela i el, cei doi oameni politici au intrat
într-o polemic greu de imaginat, care a determinat a a-numita „criz
bucovinean ” din aprilie 1919212. Nemaiputând suporta aceast situa ie
tensionat , Iancu Flondor i-a dat demisia din func ia de ministru delegat
pentru administrarea Bucovinei, demisie care a fost acceptat la 15/16
aprilie 1919. Demisia lui Flondor a fost înso it i de cea a secretarilor de
stat care erau ale i de Consiliului Na ional Român, organ legislativ al
Bucovinei. Postul vacant, r mas în urma demision rii lui Flondor, a fost
ocupat imediat de Ion Nistor, care i-a p strat i func ia de ministru-delegat pentru Bucovina în guvernul central. Prima m sur a lui Ion
Nistor a fost numirea de noi secretari de serviciu213. Apoi el a procedat
gre it la dizolvarea Consiliului Na ional Român, organ legislativ al
Bucovinei într-o perioad când România nu avea înc Parlament214.
Ion Nistor, nefiind de acord cu ordonan ele i dispozi iile
ministeriale emise de predecesorul s u, a trecut imediat la contramandarea
i anularea acestora. A a a procedat la anularea ordonan ei care încredin a
mitropolitului Bucovinei administra ia Fondului bisericesc, considerându-o „m sur ilegal , pripit i nesocotit ”215. La 26 aprilie 1919, Ion
Nistor înainta mitropolitului Bucovinei urm toarea scrisoare: Înalt Prea
Sfin iei Sale Domnului Dr. Vladimir Repta, Arhiepiscop i Mitropolit al
Bucovinei în Cern i.
Fondul religionar ort. or. din Bucovina se administrez în
prezent dup normele statutului de organizare din 19 ianuarie 1900 F. L.
I. No. 144. În baza acestui statut administra ia p durilor i domeniilor se
face de Ministerul de Agricultur , administra ia minelor de Ministerul
Lucr rilor Publice i anume dup principiile i dispozi iunile stabilite de
Domnul rii, care în virtutea actului de funda iune din 29 aprilie 1786
No. 2484 este purt torul de grij al fondului i îndeplinitorul voin ei
ctitorilor.
Prin actul unirii necondi ionate a Bucovinei cu Regatul
României, votat la 28 Noiembrie 1918, Majestatea Sa, Regele Ferdinand
al României, a devenit Domnul rii noastre, i prin urmare patronul i
purt torul de grij al fondului religionar ort. or. din Bucovina.
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a fiind, administrarea, p strarea i întrebuin area fondului
cade în cercul de competen rezervat noului Domn al rii. M. S. Regele
exercit dreptul acesta de dispozi iune prin guvernul s u i prin organele
legale ale statului. În starea aceasta de drept nu s-a produs nici o
modificare prin decretul-lege din 18 decembrie 1918 No. 3745, care
cuprinde dispozi iuni tranzitorii privitoare la administra ia Bucovinei.
Articolul I din acest decret-lege prevede c în Bucovina r mân în vigoare
legile i ordonan ele de pân acum, care nu pot fi modificate decât pe
cale legislativ sau prin decrete-legi, iar delegatul guvernului la Cern i
are dreptul de a da ordonan e numai în cadrul legilor în vigoare.
Darea administra iei fondului în seama Înalt Prea Sfin iei
Voastre este o m sur precipitat care dep
te cadrul statutului
privitor la administra ia acestui fond. O schimbare în acest sens se poate
face numai prin decrete-legi i nicidecum prin o simpl adres a
administra iei locale c tre Înalt Prea Sfin ia Voastr .
Din motivele acestea, în calitatea mea de Ministru delegat al
Guvernului Român i de Pre edinte al fondului religionar ort. or., în
conformitate cu art. 5 din suspomenitul statut, in de datoria mea de a
contramanda adresa înainta ului meu din 2 aprilie 1919 No. 5 res., prin
care se d în seama Înalt Prea Sfin iei Voastre administra ia fondului ort.
or. din Bucovina i de a restabili vechea stare de drept privitoare la
administra ia acestui fond pân la reluarea chestiunii acesteia pe cale
legal .
Aducând aceasta cu onoare la cuno tin a Înalt Prea Sfin iei
Voastre, V rog s binevoi i a lua act de prezenta adres i de a dispune
cele cuvenite pentru restabilirea st rii de drept conform normelor
anterioare adresei contramandate.
Primi i, v rog, Înalt Prea Sfin ite, expresia înaltei mele stime i
considera iuni (Dr. Ion Nistor, Ministru delegat cu Administra ia
Bucovinei)”216.
Ion Nistor sus inea c prin anularea deciziei predecesorului s u
„s-a restabilit vechea stare de drept”217 cu privire la Fondul bisericesc. Iar
pentru a restabili aceast „stare de drept”, Ion Nistor a trimis armata spre
a ridica din mâinile mitropolitului Vladimir Repta dreptul de st pânire i
administrare asupra acestei drepte averi biserice ti218. A adar, problema
administr rii autonome i independente a Fondului bisericesc a r mas i
sub st pânirea româneasc nerezolvat 219.
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Dup trecerea perioadei de provizorat i de relativ autonomie
administrativ a Bucovinei, au fost emise mai multe hot râri cu privire la
modul de administrare al Fondului bisericesc. Prin jurnalul Consiliului de
Mini tri nr. 906, din 31 martie 1921, Fondul bisericesc trecea din nou sub
conducerea Mitropoliei Bucovinei i a Consiliului Eparhial, statul
rezervîndu- i doar dreptul de control. O alt hot râre a urmat prin înaltul
Decret Regal nr. 838 din 14 februarie 1922, potrivit c ruia averile
Fondului erau trecute iar i din administrarea Bisericii în cea a
Ministerului de Agricultur din Bucure ti, urmând s func ioneze pe mai
departe dup vechiul Regulamentul austriac, modificat prin deciziunea
imperial de la 19 ianuarie 1900 i, respectiv, 1909220.
Cu toate aceste schimb ri tranzitorii, dreptul de proprietate al
Bisericii din Bucovina asupra Fondului bisericesc nu a fost pus nicicum i
nicicând la îndoial . Îns trecerea administra iei Fondului bisericesc sub
autoritatea Ministerului de Agricultur i Domenii din Bucure ti nu a dus
decât la complicarea lucrurilor, c ci una era situa ia pe teren în Bucovina,
i alta la minister, în Bucure ti. Spre deosebire de perioada austriac ,
atunci când Administra ia Fondului avea dreptul s vând prin licita ie
public întreaga posibilitate lemnoas anual , ba chiar s fac vânz ri prin
învoial , în cazul în care aceste opera iuni erau mai avantajoase decât cele
prin licita ie, sub administrarea Ministerului Agriculturii, competen a
Administa iei Fondului se reducea la vânz ri de cel mult 15 pîn la 20
mc. lemn de lucru. Deciziile cu privire la vânz rile mari erau luate la
Bucure ti, de minister. Structura administra iei Fondului a r mas
neschimbat , suferind doar mici modific ri prin introducerea
administra iei române ti221.
Spre deosebire de administra ia austriac , caracterizat prin
seriozitate, ordine i disciplin german , când Fondul bisericesc a
func ionat i s-a condus nestingherit dup Regulamentul duhovnicesc din
1786, administra ia româneasc din perioada interbelic s-a dovedit a fi
haotic i neserioas , încredin ând administra ia Fondului, de câte dou
ori, când Mitropoliei Bucovinei, când Ministerului Agriculturii,
suprimând prin tot felul de dispozi ii contradictorii administrarea
autonom a acestei averi biserice ti, pân la Legea i Statutul Fondului
din 1925.
În baza Legii pentru reform agrar nr. 92, aplicat în Bucovina în
1921, publicat în „Monitorul Bucovinei” la 30 iulie 1921, terenurile
agricole ale Fondului au fost aproape în întregime expropriate în vederea
împropriet ririi ranilor 222. Conform art. 5, lit. A din Legea agrar , erau
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exceptate de la expropriere numai p durile, iar conform art. 11 din aceea i
lege erau exceptate i terenurile de hran necesare pentru organele silvice
i de supraveghere223. Totodat erau vizate pentru expropriere i unele
i de p dure i goluri m rgina e aflate în apropierea comunelor în
scopul „form rii de p uni comunale i izlazuri”. Defri area i în final
exproprierea acestor p duri m rgina e nu se putea face decât numai cu
avizul prealabil al Comitetului agrar, al Consiliului tehnic silvic i al
Serviciului silvic jude ean.
Din p cate, au existat multe neajunsuri i abuzuri s vâr ite de
tre comisiile de expropriere, care în nenum rate cazuri au vândut
materialul lemnos provenit din p durile defri ate i expropriate ale
Fondului, înc lcând legea care prevedea ca lemnul defri at s r mân în
posesia proprietarului. În aceste condi ii, administra ia Fondului a ac ionat
în judecat autorit ile statului, înregistrându-se în acest sens o serie de
procese i plângeri t
nate pân în anul 1938, când s-au încheiat i
sur torile de expropriere.
Din tabelele p strate în arhiv , constat m c au fost expropriate
115 mo ii ale Fondului, din care 51 de mo ii erau sub 100 ha, iar 64 de
mo ii peste 100 ha, însumând în total 27.715 ha, 2 ari i 452 mp224. Pe de
alt parte, potrivit datelor biroului cadastrului au fost expropriate 27.830
ha i 63 de ari, din care 13.145 ha i 56 de ari fond forestier i 14.674 ha
din domenii225. Iar potrivit datelor prezentate de serviciile Fondului,
suprafa a total expropriat pentru împropriet rirea ranilor i extinderea
vetrelor comunale este de 25.432 ha i 3.981 mp226.
Pentru mo iile expropriate, Fondul a primit desp gubiri din partea
statului. Într-o prim faz , Fondul a primit în 1937 un acont de 80% din
valoarea mo iilor expropriate, urmând ca lichidarea s se fac dup
încheierea definitiv a m sur torilor cadastrale care se desf urau cu mare
dificultate. Acest lucru a determinat Fondul s suporte i cheltuielile
pentru m sur tori în vederea urgent rii acestora. Din lips de arhiv ,
distrus probabil în timpul r zboiului, nu se cunoa te exact care a fost
situa ia final a acestor desp gubiri. Înclin m s credem c statul ar fi
desp gubit Fondul în întregime, deoarece dup al doilea r zboi mondial
nu au fost înregistrate plângeri în acest sens.
În noiembrie 1945, prin decizia Ministerului Agriculturii i
Domeniilor nr. 253 s-a decis ca „în fiecare jude s se instituie
îndrum tori regionali constitu i în Comisiunea de îndrumare a aplic rii
agrare” pentru definitivarea lucr rilor de reform agrar . Îns , conform
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art. 8 din Legea pentru înf ptuirea reformei agrare din 23 martie 1945,
domeniile agricole ale Fondului erau exceptate de la expropriere227.
O alt lege care a avut impact asupra patrimoniului Fondului a
fost Legea nr. 639 din 12 august 1947, publicat în „Monitorul Oficial”
nr. 185, pag. 8673, care la articolul 3 prevedea c „ durile expropriate potrivit legilor agrare din 1921 - pentru a fi transformate în izlazuri
comunale, dar pentru care nu s-a ob inut avizele Consiliului tehnic al
durilor sau Serviciului jude ean, ori al Comitetului agrar sau nici unul
din aceste avize sau dac avizele au fost negative, vor fi predate
comunelor în favoarea c rora s-a pronun at exproprierea de c tre
instan ele de fond , iar în caz de neexecutare în termen de 30 de zile de
la publicare în M. Of. se impun sanc iuni”228. În urma acestei legi au fost
expropriate 600 ha de p dure în favoarea comunei Stulpicani, de i
solicitarea se baza pe o hot râre casat în 1927.
De subliniat este faptul c , în timp ce în Bucovina st pânirea
austriac a introdus înc de la 1786 primul cod silvic numit „Orânduiala
de p dure pentru Bucovina”229sau „Pravila de codru”230 i în 1875 un
Regulament silvic care era aplicat în Gali ia din 1872231, în Regatul
României p durile n-au cunoscut nici o legisla ie silvic i nici o restric ie
de regim silvic pân la apari ia Codului Silvic român din 1911, c ruia nu i
s-a dat nici o importan , r mânând doar o simpl expresie legislativ .
Abia în 1935 s-a dat Legea pentru p durile necesare Ap rii Na ionale,
aplicat începând cu anul 1938 când, datorit exigen elor ei, proprietarii
durilor au solicitat pentru prima oar autoriza ii silvice de exploatare.
adar, se poate vorbi aici de dou tradi ii forestiere diferite232. Pe de alt
parte, preocuparea pentru constituirea de rezerva ii naturale s-a manifestat
în Bucovina înc de la 1907, când Ministerul Agriculturii i Domeniilor
din Viena a cerut Administra iei Fondului bisericesc s fac propuneri în
acest sens. Administra ia a r spuns indicând p durea secular de la
Sl tioara, de pe Muntele Rar u, i p durea Putna. Dar hot rârea definitiv
s-a luat abia în 1925 de c tre autorit ile române de la Bucure ti233 când,
prin decizie ministerial , a fost declarat rezerva ie natural p durea
Sl tioara, cu o suprafa de 671,11 hectare234.
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Problema administr rii în mod autonom i independent a averilor
Fondului bisericesc a fost rezolvat abia prin promulgarea Legii i a
Statutului pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române din 6 mai 1925,
publicat în „Monitorul Oficial” nr. 97, care prin articolele 39, 40, 41, 42
i 43 stabilea urm toarele: „Fondul religionar greco-oriental din
Bucovina este i r mâne o funda iune special de sine st toare care va
purta de acum înainte numirea de Fondul bisericesc ortodox român al
Bucovinei.
Fondul bisericesc este o persoan juridic i este administrat de
tre Consiliul Eparhial, sub pre eden ia Arhiepiscopului
i
Mitropolitului Bucovinei care-l va reprezenta în justi ie i în toate actele
sale. Administrarea averilor Fondului (care const din domeniul p duros
i agricol) se va face urm rind bunul mers potrivit normelor prev zute
pentru exploatarea i administrarea averilor statului”. Bugetul anual al
Fondului „va fi alc tuit astfel ca s acopere cheltuielile de personal i
material necesare administr rii i exploat rii lui, plata personalului
bisericesc, nevoile cultului i anumite trebuin e culturale i de binefacere
ale Eparhiei. Excedentele ce vor r mâne în buget, dup acoperirea
nevoilor de mai sus, se vor v rsa în fondul general bisericesc.
Statul î i exercit dreptul de control i de supraveghere prin
Ministerul de Agricultur i Domenii i prin Ministerul de Culte; primul
aprob bugetul anual al Fondului i confirm numirea personalului
tehnic recomandat de administra ia lui, iar cel de-al doilea aprob
repartizarea sumelor folosite în buget pentru plata personalului
bisericesc, pentru nevoile cultului i pentru sus inerea operelor culturale
i de binefacere ale Eparhiei”235.
În „Monitorul Oficial” nr. 261, din 26 noiembrie 1925, a fost
publicat un Regulament cu privire la Statutul Fondului ca „fiind o
funda iune de sine st toare” i „o persoan juridic de drept public”
(art. 1). Totodat , se ar ta c „organizarea serviciilor pentru
administrarea i exploatarea bunurilor Fondului se va face pe baza unui
regulament interior, aprobat de Adunarea Eparhial . Aceste servicii vor
func iona sub directa conducere a Consiliului Eparhial care va face i
numirea func ionarilor cu excep ia personalului tehnic special, care va fi
confirmat de Ministerul Agriculturii i Domeniilor” (art. 4).
„Func ionarii Fondului sunt func ionari publici i se bucur , ca atare, de
toate drepturile înscrise pe seama lor în legea i statutul func ionarilor
publici, având, fire te, i îndatoririle impuse de acest statut”. În ceea ce
prive te pensiile, Fondul î i are casa lui special (art. 5). Consiliul
Eparhial conduce, supravegheaz i controleaz prin organele sale mersul
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întregii administra ii a Fondului i prezint un raport anual Adun rii
Eparhiale (art. 7) i, totodat , întocme te proiectul bugetului anual de
venituri i cheltuieli ale Fondului (art. 8)236.
Regulamentul interior de organizare a serviciilor pentru
administrarea i exploatarea bunurilor Fondului a fost votat în prima
Adunare Eparhial a Bisericii Ortodoxe Române din Bucovina, în edin a
din 28 noiembrie 1925 i aprobat de mitropolitul Nectarie Cotlarciuc237.
Adunarea Eparhial aleas s-a întrunit în prima ei sesiune extraordinar i
a ales cele trei sec iuni: administrativ-bisericeasc , cultural i economic
care, la un loc, alc tuiesc Consiliul Eparhial, forul suprem c ruia i s-a
încredin at conducerea i supravegherea Fondului238.
Sub directa conducere a Consiliului Eparhial se aflau urm toarele
servicii: silvic, juridic-administrativ (contencios), contabilit ii i
caseriei239. Consiliul Eparhial, sec ia economic , a elaborat noile
instruc iuni pentru func ionarea serviciilor centrale ale Fondului,
punându-le în aplicare începând cu 1 ianuarie 1928, când au fost aplicate
i noile instruc iuni cu privire la administrarea ocoalelor silvice i de
canton.
Sub noul Statut i Regulament românesc, administra ia averilor
Fondului a cunoscut progrese însemnate. De pild , bugetul Fondului i al
Eparhiei pe anul 1928 era de 228.000.000 de lei, iar în anul 1929 se cifra
la suma de 248.000.000, deci cu o cre tere de 20.000.000 de lei.
O alt m sur menit s redreseze economic Fondul a fost
aprobat de Adunarea Eparhial în septembrie 1928. La propunerea lui
Ion Nistor, membru al Adun rii Eparhiale, s-a trecut la exploatarea în
regie proprie a fabricilor de cherestea i a posibilit ilor lemnoase de la
ocoalele silvice, încercându-se eliminarea negustorilor i arenda ilor de
tot felul240. Dar, în realitate, au continuat s existe nenum rate contracte
de închiriere i arend f cute cu diferite firme i diver i particulari români
i str ini.
De subliniat este faptul c unii politicieni i guvernan i din
perioada interbelic au lansat ideea etatiz rii Fondului bisericesc. La 19
martie 1933, parlamentarul Ion Nistor se adresa mitropolitului Nectarie
Cotlarciuc (1924-1935), aten ionându-l prin urm toarea scrisoare, p strat
în manuscris, care se pare c nu a mai fost trimis la destina ie:
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Buc. 19 Martie 1933
„Î. P. S. P rinte,
Proiectul pentru etatizarea Fondului bisericesc a fost întocmit de
Dl. ministru al Domeniilor i trimis la consiliul legislativ pentru a- i da
avizul. În cursul s pt mânii viitoare proiectul de lege va fi depus pe
biroul corpurilor legislative. Proiectul este destul de lung, prevede vreo
trei consilii: de administra ie, de direc ie i de control, numite de
minister. Bugetul urmeaz s fie votat în parlament. În toate aceste
consilii nu (este) acceptat din partea eparhiei decât un singur cleric. Cum
proiectul acesta aduce o grav atingere asupra drepturilor eparhiei i ale
Î. P. S. Voastre, care a i primit administra ia autonom a Fondului
bisericesc, cred de datoria mea de a V aduce toate acestea la cuno tin
i a V întreba dac nu g si i de cuviin s recurge i la m suri de
ap rare pentru salvarea Fondului pe seama eparhiei ce conduce i. Cred
se impune cea mai energic ac iune de protest care trebuie s
porneasc de la Adunarea eparhial , de la asocia ia clerului i de la
protopopiate i de la toate Adun rile eparhiale. Lupta trebuie bine
organizat pentru ca atitudinea noastr din parlament s fie secondat
de credincio ii ortodoc i din eparhie. Numai în condi iile acestea am
putea învinge.
Aducându-V acestea la cuno tin , V rog s dispune i cele de
cuviin pentru c r spunderea (aceasta) apas greu asupra Î. P. S.
Voastre.
Primi i, V rog, Î. P. S. P rinte, asigurarea sentimentelor mele de
fiu credincios al eparhiei Î. P. S. Voastre.
Ion I. Nistor”241
Cu toate c în perioada interbelic au existat amenin ri venite din
partea unor politicieni care, inspira i de ideologia revolu iei bol evice,
doreau trecerea la stat a averilor Fondului, proiectul de lege pentru
etatizarea Fondului nu a avut suficien i sus in tori i nici efectul scontat.
Toate amenin rile i icanele politicianiste la adresa Mitropoliei
Bucovinei, prin care se dorea la un moment dat chiar desfiin area acestei
Eparhii, nu vizau nimic altceva decât ademenitoarea avere a Fondului
bisericesc, pe care unii politruci lacomi puseser ochii chiar imediat dup
unirea Bucovinei cu Regatul român.
Din p cate, Statutul Fondului bisericesc din 1925 nu a d inuit
prea mul i ani. Dup 11 ani de func ionare, apare, la ini iativa
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mitropolitului Visarion Puiu (1935-1940), Regulamentul pentru
organizarea i func ionarea „Fondului bisericesc ortodox român al
Bucovinei”, aprobat prin Înaltul Decret Regal nr. 1836, publicat în
„Monitorul Oficial” nr. 1174 din 29 iulie 1936. La 4 noiembrie 1937,
Regulamentul a devenit Decret-Lege, la 16 martie 1938 a suferit u oare
modific ri i la 2 aprilie 1938 a fost publicat în „Monitorul Oficial” nr.
77. Prin noul Regulament, cu modific rile ulterioare, se accentua
autoritatea i voin a mitropolitului Bucovinei în administrarea Fondului i
se f ceau referiri precise asupra atribu iilor personalului aflat în forurile
de conducere. Mitropolitul era ajutat de un Comitet de Direc ie, de
administrator i de c tre inspectorii Fondului242.
O alt modificare a fost cea impus prin Decretul-Lege nr. 148,
publicat în „Monitorul Oficial” nr. 12136, din 29 iunie 1940, modificat i
acesta în anii ce au urmat, prin care se consfin ea caracterul de funda iune
autonom a Fondului bisericesc, fiind pus sub înaltul patronaj al regelui.
Conducerea Fondului i administrarea Fondului trecea de la Consiliul
Eparhial asupra unei Eforii compus din numai patru persoane, i anume:
rezidentul regal al inutului Suceava, ca pre edinte al Eforiei, i trei
membri ca reprezentan i ai Mitropoliei. Aceast form de organizare se
asem na oarecum cu cea din perioada austriac , când Fondul i Biserica
din Bucovina se aflau sub patronajul suprem al împ ratului243. Dar, prin
Decretul-Lege nr. 3434, din 10 octombrie 1940, publicat în „Monitorul
Oficial” nr. 240 din 14 octombrie 1940, intervine o nou modificare,
reducându-se num rul eforilor la trei i anume: mitropolitul Bucovinei, ca
pre edinte al Eforiei, i înc al i doi ingineri silvici ca membri244.
Tot în aceast perioad , sub mare alul Ion Antonescu, Legea
pentru organizarea Fondului a suferit modific ri i abrog ri ale unor
articole prin Legea nr. 134, din 21 februarie 1941, instituindu-se pe lâng
Eforie un comisar al guvernului numit de c tre Ministerul Economiei
Na ionale. La fel au avut loc modific ri i prin Legea nr. 969, art. II, din
1941 precum i prin hot rârea de la 16 februarie 1942245.
Mitropolitul Tit Simedrea (1940-1945), nemul umit de toat
aceste modific ri i schimb ri contradictorii, a adresat mare alului
Antonescu o plângere prin care ar ta c i s-a r pit Bisericii dreptul de
administrare a patrimoniului Fondului bisericesc, supunându-l prin
înfiin area unei Eforii, conducerii Ministerului de Agricultur i Domenii,
ceea ce ar însemna primul pas spre etatizare. El mai ar ta între altele c
func ionarii de resort ai Ministerului au folosit neclarit ile, inadverten ele
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i contradic iile Decretului Lege din 29 iunie 1940, spre a demoraliza
complet Administra ia Fondului i a crea o atmosfer de suspiciune.
Ace ti func ionari au pus mereu piedici Administra iei Fondului în ceea
ce prive te aprobarea bugetului246.
Pe de alt parte, Ministerul Agriculturii i Domeniilor a venit cu o
serie de explica ii prin care învinuia Administra ia Fondului c a
administrat prost averea Fondului, dep ind prevederile legale i
comi ând chiar o serie de abuzuri care au f cut obiectul cercet rilor
penale. Totodat , Ministerul Agriculturii a instituit prin decizia
ministerial nr. 10953, din 19 ianuarie 1943, modificat prin deciziile nr.
21279, din 2 februarie i nr. 216961, din 12 octombrie 1943, o Comisie
interministerial de anchet care s verifice neregulile comise de
administra ia Fondului bisericesc. În septembrie 1942, mare alul
Antonescu a admis propunerea Ministerului de a alc tui o Comisie
interministerial , prezidat de un magistrat i compus din reprezentan ii
ministerelor: Agriculturii, Cultelor i Finan elor, completat de o comisie
de control financiar, prev zut de art. 26 din Legea de organizare a
Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina din 17 ianuarie 1942,
care s cerceteze întreaga activitate a acestui Fond, precum i activitatea
comisarului guvernului de pe lâng aceast institu ie. Comisia de anchet
i-a început activitatea în ziua de 5 februarie 1943247.
Mare alul Ion Antonescu, conduc torul Statului, referindu-se la
aceast Comisie interministerial a dat urm toarea rezolu ie: „Aprob
numirea comisiei de anchet . S participe la ea un magistrat superior
desemnat de Dl. Marinescu. Fondul bisericesc trebuie administrat
exemplar. icanele trebuie s dispar . Legea trebuie cu stricte e
respectat i aplicat . Dac ea este cauza încurc turilor s fie studiat i
se fac propuneri de modificare cu în elegerea tuturor. Este i o
chestiune de prestigiu na ional. Sub austrieci Fondul a fost bine
administrat i sub noi nu se poate g si forma cea mai bun de
administra ie; tiu c au fost multe sfor rii politicianiste. A fost o
continu încercare de a se pune mâna pe acest Fond. Manevrele acelea
au disp rut sau ar trebui s dispar total. Statul trebuie s fie
nep rtinitor. Fiind i chestia economic , Dl. Fin escu, de acord cu Dl.
Marinescu, pân i Mitropolitul Bucovinei se vor în elege i vor pune cea
mai bun i trainic formul cu care s se asigure ordinea, buna
administrare i pacea între to 248.
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Interesante sunt, în acest sens, considera iile f cute de corpul de
control i anchet care a inut s scoat în eviden urm toarele: tiut
îns este c inten iunea de a se confisca i trece la Stat averile Fondului
a persistat la Guvernul austriac i c datorit numai Împ ratului
Francisc Iosif I, care, ca protector al Fondului dup acte de ctitorie,
inea s respecte voin a ctitorilor Voevozi Români, averile Fondului
bisericesc au r mas cu administra ie osebit i, dup cum s-a ar tat, cu
destina iunea ca veniturile s se întrebuin eze numai spre binele clerului,
al religiei i al omenirii.
Dar teama Bisericii bucovinene, de a se trece la Stat averile
Fondului, a r mas i dup Unirea Bucovinei i s-a manifestat în diferite
ocaziuni, mai ales cu ocazia schimb rilor guvernelor formate de
partidele politice ce s-au perindat i se v de te chiar în memoriul Înalt
Prea Sfin iei Sale, Mitropolitului Tit al Bucovinei, adresat Domnului
Mare al, când se exprim c Legea din 28 iunie 1940 de organizare a
Fondului bisericesc este primul pas al procesului de etatizare a
Fondului
De aceea teama de secularizare r mas din trecut a fost sporit
de primele guverne române dup Unirea Bucovinei tocmai prin acele
treceri a averilor spre administrare când la Mitropolie, când la
Ministerul de Agricultur i Domenii i prin lipsa unei atitudini clare i
hot râte cu privire la situa ia Fondului bisericesc”249.
Desele modific ri ale Legii de organizare i func ionare a
Fondului bisericesc, precum i aplicarea integral f
derogare a Legii
contabilit ii publice (L. C. P.), modificat i aceasta în 1932 i 1937, au
avut darul s modifice tot de atâtea ori i sistemul de contabilitate, simplu
i eficient, aplicat pân atunci la Fond, înlocuindu-l cu un sistem
complicat i greoi, introdus de „speciali tii” contabili importa i de la
Bucure ti. Noul sistem contabil impus de autorit ile tutelare a dus la un
adev rat haos în contabilitatea Fondului, încât nu s-a putut încheia
bilan ul contabil pe exerci iul anului 1937/38250.
De i au existat mai multe încerc ri de modernizare i de redresare,
administrarea averii biserice ti din Bucovina în perioada interbelic a
sat mult de dorit. Datorit jocurilor i intereselor meschine ale unor
oameni politici, precum i situa iei de criz care au bântuit ara, s-a ajuns
la o situa ie dramatic , încât salariile cuvenite personalului silvic i
clerului nu au mai putut fi achitate. În aceste condi ii, Administra ia
Fondului a fost nevoit s apeleze la împrumuturi de consuma ie în
valoare de 120.000.000 de lei251.
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Abuzurile clasei politice, care a intervenit ilegal în Administra ia
Fondului, au f cut ca aceast avere bisericeasc s fie folosit i aservit
clientelei politice prin înlesnirea a numeroase tranzac ii oneroase, pe
termen lung, încheiate de membrii partidelor politice care s-au tot
perindat. Acest jaf a dus Fondul bisericesc într-o stare greu de imaginat.
Spre exemplu, în pragul anului 1935, salariile i pensiile erau neachitate
de 3 ani, ratele contractate, în împrejur ri ciudate, nu au putut fi onorate.
Peste tot, nemul umiri i plângeri din cauza corup iei ce domnea în
Bucovina i în ar dup 10 ani de aplicare a Regulamentului din 1925.
Potrivit bilan ului Fondului pe exerci iul anului 1934/35, se constata un
deficit de 131.000.000 de lei. În aceste condi ii, mitropolitul Visarion
Puiu reorganizeaz Fondul bisericesc, dând un nou Regulament, care a
fost sanc ionat prin Decretul Regal nr. 1836, din 28 iulie 1936 i pubicat
în „Monitorul Oficial” nr. 1174, din 29 iulie 1936. Regulamentul f cea
muriri cu privire la atribu iile fiec rui organ de conducere al Fondului,
completând în felul acesta pe cel vechi, care nu prevedea dispozi ii clare
în acest sens. Tot conform acestui Regulament, mitropolitul avea
competen a s numeasc sau s avanseze pe func ionarii Fondului252.
Noul Regulament a început s dea roade, înregistrându-se o perioad de
redresare economic i bun gospod rire, încât pe anul 1936/37 s-a
realizat un surplus de 30.112.500 de lei253.
Prin aceste m suri de restabilire a ordinii, mitropolitul Visarion
i-a atras ura unui num r important de adversari, unii dintre ei du mani de
moarte, care în cele din urm au determinat retragerea sa în 1940254.
Potrivit referatului din 20 februarie 1948, prezentat de Constantin
Lup teanu, avocatul Fondului la Bucure ti, reiese faptul c dup numirea
în 1938 a inginerului Gh. Constantinescu în func ia de director general al
Fondului, unii dintre politicienii locali, care dominaser pân atunci
întreaga activitate a Fondului bisericesc i care î i vedeau periclitate
interesele politice personale, au început o campanie de discreditare prin
presa local a mitropolitului, precum i o serie de denun uri la adresa
conducerii Fondului, menite s r stoarne conducerea pentru a reveni la
vechiul sistem.
Din p cate s-au g sit i persoane intermediare, care, a ate de
politicieni i în urma unor nemul umiri personale, au întreprins o ac iune
vast de discreditare a conducerii Fondului i au înaintat 40 de denun uri
la Parchetul Cern i, vizând pretinse nereguli. Dup cercet ri
am nun ite, denun urile au fost clasate, r mânând un singur denun
privind gestiunea de la B ile din Vatra Dornei, care a dus la deschiderea
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ac iunilor publice în baza unui rechizitoriu i care viza pe ing.
Constantinescu i înc 9 persoane. Primele trei dintre acestea au fost
chemate în judecat pentru contraven ie la Legea patrimoniului public,
pretinsa pagub fiind de 12.000.000 de lei. Pe numele lui Constantinescu
a fost emis un mandat de arestare, iar procesul a fost str mutat la
Tribunalul Ilfov, unde s-a t
nat pân în 1948. Ministerul Cultelor s-a
constituit i el în parte civil , de i nu avea nici o calitate de a interveni la
proces, fapt pentru care nici nu s-a prezentat în instan 255.
Fondul bisericesc era proprietarul a dou caz rmi „Horia i
Cri an”, una în Cern i i alta la Jucica, care, imediat dup unirea
Bucovinei, au fost ocupate de armat . Chiria pl tit de armata român era
modic i nu acoperea decât cheltuielile f cute pentru repara ii i plata
impozitelor. Din aceste motive, înc din 1924, Administra ia Fondului a
încercat s vând statului aceste dou imobile, dar f
succes.
Mitropolitul Visarion a în eles c trebuie s scape de aceast povar i de
aceea a hot rât împreun cu membrii sec iei economice ai Consiliului
Eparhial vinderea caz rmilor cu orice pre . Din fericire, mitropolitul a
reu it s vând caz rmile la un pre nea teptat de bun, ob inând
38.000.000 de lei, bani pe care i-a primit în patru rate i care s-au folosit
pentru Palatul Cultural din Cern i, pentru refacerea b ilor de la Vatra
Dornei i Iacobeni i pentru acoperirea datoriilor Fondului c tre C. E. C.
i alte institu ii256.
Mitropolitul Visarion a reu it s rezolve i problemele dificile
legate de num rul mare de ac iuni pe care Fondul le avea la c ile ferate,
ac iuni care, prin diferite mecherii, intraser în cea mai mare parte pe
mâini str ine, ca „Banca Crisoveloni”, „Dr. Fockschaner” i
„Credit Industrial Viena”257. Pentru a feri pe lucr torii Fondului de
magazinele evreilor, care erau amplasate agresiv lâng fabrici, Comitetul
de direc ie a hot rât înfiin area de cantine române ti la Falc u, Moldovi a,
Iacobeni i Putna258.
De asemenea, mitropolitul s-a implicat în solu ionarea favorabil
a contractelor de arend , stipulând în contractele de arend clauze,
îndatoriri i obliga ii. De pild , contractul de arend a Fabricii de bere
Solca sun astfel: „Între subsema ii: Fondul bisericesc ort. rom. al
Bucovinei, reprezentat prin Î. P. S. Ahiepiscopul Visarion, ca arendator,
pe de o parte i firma Ardeleanu-Weinreb, societate cu garan ie limitat
pentru industria berii în comuna Solca, reprezentat prin giran ii ei
Constantin Ardeleanu i Iosif Weinreb ca arenda i pe de alt parte, a
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intervenit în baza deciziei Consiliului Eparhial ortodox român al
Bucovinei la No. 9576/35 din 21 octombrie 1935 prezentul contract de
arend .
I. Fondul bisericesc ort. rom. al Bucovinei d în arend firmei
Ardeleanu-Weinreb , societate cu garan ie limitat
, stabilimentul
fabricei de bere, proprietate a acestui Fond, situat în comuna cadastral
Solca, jud. Suceava pe o durat de patru ani, cu începere de la 1 ianuarie
1937, pân la 31 decembrie 1940, cu un câ tig minim de 80.000
(optzecimii) lei anual, luându-se ca baz de produc ie anual de 4.000
(patru mii) hectolitri i în condi iunile fixate în contractul de fa
Cl dirile noi i toate repara iunile, precum i toate instala iunile
i ma inile, îndeosebi i fabrica de cherestea construite pânâ în prezent
de c tre arenda pe obiectivul arend în baza contractelor de arend din
26 octombrie 1905, aprilie 1916 i noiembrie 1919 au devenit
proprietatea Fondului bisericesc…”259.
Potrivit Legilor de organizare ale Fondului din 1940, 1941 i
1942, veniturile Fondului erau „fixate într-un buget propriu care, dup
verificarea f cut de Ministerul Agriculturii i Domeniilor i de c tre
Ministrul Cultelor, era aprobat prin lege”260. Bugetul era executat de
Eforie sub supravegherea i controlul celor dou ministere tutelare
men ionate mai sus.
La instabilitatea legislativ a Fondului s-au ad ugat i
evenimentele celui de-al II-lea r zboi mondial, cu invazia trupelor
bol evice, la 28 iunie 1940, care au ocupat pân la 1 iulie 1941 partea de
nord a Bucovinei (vezi anexa 6). Pe toat perioada r zboiului, Fondul a
avut de suferit pagube materiale incalculabile, dou evacu ri, pierderi
însemnate de personal calificat, distrugerea arhivei i, în final, cel mai
grav, instaurarea la 23 august 1944 a dictaturii comuniste de factur
bol evic , care a sec tuit i distrus ara i averea Fondului în urma
aplic rii art. 11 al armisti iului, din 12 septembrie 1944, prin care s-a
impus livrarea unor cantit i uria e de material lemnos c tre U. R. S. S.261.
Sfâr itul celui de-al II-lea r zboi mondial i urm rile lui au fost
catastrofale. În urma semn rii armisti iului (din 12 septembrie) dintre
România i U. R. S. S., partea de nord a Bucovinei a fost „cedat ”
U. R. S. S.-ului, mic orându-se totodat i inventarul Fondului bisericesc
cu ocoalele silvice Jucica, Revna, Cuciurul-Mare, Codrul Cozminului,
Ciudei i p i din ocoale silvice Fr
ii-Noi, Vicovul de Sus i
Seletin262, care însumau o suprafa de 33.199,66 hectare de p dure, i
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ocolul silvic agricol-piscicol Cozmeni cu 19 hele teie, Palatul Cultural
din Cern i i alte numeraose imobile, însumând peste 42.810 ha de
teren263.
Administrarea Fondului a f cut fa cu greu situa iei postbelice
dominat de haos, criz economic , foamete, infla ie monetar
i
nesiguran politic sub presiunea i jaful comandamentelor sovietice
aflate în zon cu „brava lor armat ro ie, prieten i eliberatoare”.
Dup instaurarea regimului comunist condus de Dr. Petru Groza,
la 6 martie 1945, a fost introdus Legea nr. 295, publicat în „Monitorul
Oficial” nr. 92 I A, din 17 aprilie 1946, pentru repunerea în vigoare i
modificarea articolelor 39, 40, 41, 42 i 43 din Legea de organizare a
Bisericii Ortodoxe Române, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 97, din 6
mai 1925, i a Statutului de organizare i func ionare a Fondului, potrivit
rora Eforia Fondului a fost înlocuit la 28 aprilie 1946, cu un Consiliu
de Administra ie, având ca membri trei muncitori, un cleric, un inginer
silvic i un asistent universitar, iar ca pre edinte a fost numit loc iitorul de
mitropolit, arhiereul Emilian Antal264.
Tot prin dispozi iile acestei legi se preciza c atribu iile Adun rii
Eparhiale asupra Fondului bisericesc se vor exercita, pân la viitoarele
alegeri eparhiale, de c tre pre edintele Consiliului de Mini tri, iar prin
Legea nr. 343, din 12 decembrie 1947, atribu iile Adun rii Eparhiale erau
încredin ate Ministerului Industriei, tot pân la alegerile eparhiale, alegeri
care au fost t
nate i nu au avut loc decât dup lichidarea Fondului în
1949, când s-a aprobat de c tre stat Legea i Statutul pentru organizarea i
func ionarea Bisericii Ortodoxe Române.
adar, se poate constata u or cum statul comunist de factur
bol evic s-a substituit în mod ilicit Eparhiei din Bucovina, respectiv
Adun rii Eparhiale de aici, dispunând dup bunul plac de patrimoniul
Fondului bisericesc r mas în partea de sud a Bucovinei, obligând
Administra ia Fondului s se asocieze cu C. F. R. într-o Regie mixt ,
numit Fond. bis.-C. F. R., care, în 1947, a fost transfomat în societatea
anonim S. A. „Domeniile Bucovina”, societate na ionalizat la 11 iunie
1948, prin Legea nr. 119. Totodat , statul a anulat toate contractele vechi
ale Fondului, încheiate în mod autonom, impunându-i un contract
gubos pe 20 de ani cu societatea forestier sovieto-român
„Sovromlemn”265, care a r mas în vigoare i dup desfiin area Fondului,
petrecut la 1 iulie 1949266, când întregul patrimoniu al Fondului a fost
inventariat de o Comisie de lichidare i trecut în proprietatea statului.
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Situa ia Fondului bisericesc
dup cel de-al II-lea r zboi mondial
Dup 23 august, respectiv în urma semn rii armisti iului cu
U. R. S. S., la 12 septembrie 1944, Regatul României pierdea partea de
nord a Bucovinei, Basarabia i inutul Her ei, diminuându-se cu peste
20% i patrimoniul Fondului bisericesc al Bucovinei care, dintr-un
domeniu forestier de 231.531 ha (vezi anexa 7), a r mas cu 188.720,24
ha267. A adar, Fondul a fost p gubit cu ocoalele silvice Ciudei, Codrul
Cozminului, Cuciurul-Mare, Jucica, Revna i cu p i din ocoalele silvice
Vicovul de Sus, Fr
ii-Noi, Brodina, Seletin i Straja, cu o suprafa de
42.810,76 ha p dure, la care se adaug i ocolul silvic agricol-piscicol
Cozmeni, Palatul cultural din Cern i i înc alte 102 cl diri apar inând
ocoalelor silvice268. Toate aceste propriet i ale Fondului bisericesc
ortodox român din parte nordic a Bucovinei au fost trecute în
proprietatea statului sovietic.
Înc din prim vara anului 1944, când armatele sovietice au rupt
frontul i se îndreptau spre Bucovina, Administra ia central a Fondului
bisericesc a fost evacuat din Cern i dimpreun cu arhiva i materialele
tehnice. La ordinul Marelui Stat Major, Centrala Fondului a fost mutat în
ora ul Sânnicolaul-Mare din jude ul Timi -Torontal, unde a r mas pân în
vara anului 1945, când s-a întors în sudul Bucovinei.
În luna iunie 1944, Ministrul Agriculturii i Domeniilor a dispus
înfiin area în sudul Bucovinei a unui e alon format din circa 200 de
func ionari, cu sediul la Vatra Dornei, care s se îngrijeasc de paza
durilor, comercializarea produselor lemnoase i a minereului de
mangan. Dup 23 august, când partea sudic a Bucovinei a devenit în
întregime câmp de opera iuni militare, o parte a personalului a p sit
provincia, iar sediul e alonului I a fost nevoit s se mute de la Vatra
Dornei la Suceava, unde era i sediul regiunii administrative.
Administra ia Fondului (e alonul II), aflat la Sânnicolaul-Mare, a
avut destul de suferit de pe urma opera iunilor de r zboi care s-au
desf urat chiar în aceast localitate269. În aceste condi ii, multe obiecte
de inventar au disp rut sau au fost distruse. Spre exemplu, cele trei
autovehicole ale Fondului au fost ridicate i confiscate de armatele
beligerante germane, maghiare i sovietice. Pe lâng cele dou e aloane
de la Vatra-Dornei, respectiv Suceava i Sânnicolaul-Mare, Fondul avea
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i o Reprezentan în Bucure ti, care avea menirea de a între ine leg turile
cu ministerele sale tutelare i cu autorit ile centrale.
Dup terminarea r zboiului, Administra ia Fondului a f cut
demersuri insistente pe lâng Marele Stat Major, precum i la Ministerul
Agriculturii i Domeniilor, s sprijine reîntoarcerea în Bucovina a
aloanelor dislocate, pentru reluarea grabnic a activit ii.
Guvernul român s-a obligat prin articolul 11 din armisti iu s
livreze însemnate cantit i de lemn rotund i cherestea c tre Uniunea
Sovietic , în contul repara iilor. Aceste cantit i trebuiau livrate în primul
rând din partea sudic a Bucovinei, din Moldova, din Ardealul de
Nord-Est, Valea Mure ului, Maramure
i Bistri a-N ud. A adar,
trebuia reluat imediat activitatea forestier în aceste regiuni270. Comisia
aliat de control a intervenit pe lâng comandamentele sovietice existente
în ar s permit reîntoarcerea în sudul Bucovinei a e aloanelor Fondului
pentru reluarea activit ii forestiere. Totodat , era nevoie ca Administra ia
Fondului s revin cât mai repede în Bucovina, deoarece prefecturile din
cele trei jude e: Câmpulung, Suceava i R
i înglobaser propriet ile
Fondului în categoria bunurilor p site, începând s dispun dup bunul
plac de acest patrimoniu. De pild , prefectura jude ului Suceava,
administrând ocoalele silvice ale Fondului, a încasat numai din ocolul
silvic P tr i peste 5.000.000 de lei271. Mai mult, prefectura jude ului
i a refuzat chiar s restituie Fondului ocoalele silvice existente pe
raza jude ului. Abia numai dup mai multe interven ii i plângeri adresate
ministerelor tutelare, Fondul a reu it s i reintre în drepturi.
Abuzurile comise de prefecturile de la Suceava i R
i ar putea
fi catalogate ca o prim tentativ de lichidare a Fondului bisericesc.
Întoarcerea e alonului de la Sânnicolaul-Mare s-a f cut abia în
vara anului 1945, când au fost alocate pentru transport 21 de vagoane, 20
cu destina ia Vere ti i un vagon cu destina ia Bucure ti. La Lugoj au fost
îmbarca i în vagoane i al i func ionari ai Fondului, dornici s revin în
Bucovina. În ziua de 4 iunie 1945, vagoanele au sosit în gara Vere ti,
unde s-a f cut debarcarea din vagoanele române ti i îmbarcarea în
vagoane ruse ti pe motiv c linia ferat fusese modificat de ru i.
Singurul camion pe care-l mai de inea Fondul a f cut fa cu greu,
transportând în mai multe rânduri bagajele func ionarilor de la Vere ti la
stirea „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. Vagoanele ruse ti au fost
oprite în gara I cani i, la ordinul Comandamentului sovietic, au fost
desc rcate în grab , pe timp de noapte i pe o ploaie toren ial ,
distrugându-se multe din documentele
i obiectele de birou.
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Reprezentan ii Fondului nu s-au putut în elege cu ofi erii ru i în vederea
continu rii drumului spre Câmpulung Moldovenesc, deoarece ace tia din
urm aveau ordin s elibereze urgent vagoanele pentru a le trimite la
Dorne ti i Brodina, de unde urmau s transporte lemn c tre
U. R. S. S.272.
La acea dat , trupele sovietice înc rcau nestingherite material
lemnos din depozitele Fondului, f
s elibereze nici un fel de act
doveditor paznicilor sau func ionarilor Fondului. Sub amenin area cu
armele, solda ii ru i înc rcau în vagoane la întâmplare tot ce mai
seser nedistrus de r zboi, demontând i ridicând instala iile de la
mai multe fabrici de cherestea. Un exemplu în acest sens este Fabrica de
cherestea de la Putna, care a fost demontat în întregime i pus în
vagoane cu destina ia Uniunea Sovietic 273.
În condi ii greu de imaginat, Administra ia Fondului a reu it, dup
mai multe încerc ri, s i fixeze sediul centralei Fondului la Câmpulung Moldovenesc, unde i-a reluat activitatea de organizare.
Nu se cunoa te exact care a fost motivul stabilirii sediului
Administra iei la Câmpulung, unde Fondul bisericesc a trebuit s i
închirieze câteva cl diri în care s i poat desf ura activitatea. Ar fi fost
mult mai u or ca sediul Fondului s fie instalat la R
i, unde Fondul
era proprietarul unor importante imobile, care în mare parte erau
închiriate la acea dat . Un motiv care justific aceast decizie ar fi faptul
în jude ul Câmpulung se aflau cele mai multe ocoale silvice ale
Fondului, cu cea mai mare pondere a patrimoniului, i totodat , se tie c
ora ul Câmpulung a suferit mai pu ine distrugeri de pe urma r zboiului,
majoritatea cl dirilor aflându-se în stare bun .
Pe toat perioada evacu rii, Eforia Fondului nu a putut ine nici o
singur edin la Sânnicolaul-Mare, deoarece mitropolitul Tit Simedrea
(1940-1945) era evacuat cu serviciile Mitropoliei la Râmnicu-Vâlcea, iar
ceilal i efori se aflau unul la F get, respectiv Bucure ti, altul la Dr gu eni,
i comisarul guvernului, la Timi oara274.
O dat instalat în Bucovina, Administra ia Fondului a trebuit s
fac fa unor probleme uria e. Casele de locuit erau distruse, fabricile de
cherestea demontate i p ginite, liniile ferate forestiere i podurile erau
avariate, iar inventarul agricol era distrus. Nenum rate zone din p durile
Fondului erau minate, provocând mai multe accidente lucr torilor. De
pild , brigadierul silvic Nichiforel din Vatra Dornei i-a pierdut un picior,
iar brigadierul Nistran a suferit un grav accident în p durea ocolului silvic
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Solca275. La toate acestea se ad uga lipsa de alimente, mizeria i tifosul.
În aceste condi ii, f
s aib disponibilit i lichide de numerar, Fondul
trebuia s achite salariile restante ale lucr torilor care au activat în
Bucovina pe timpul opera iunilor militare. Totodat , preo ii i Eparhia
reclamau salariile restante, precum i plata lor regulat . i, la toate acestea
se mai ad uga i livrarea urgent i obligatorie de material lemnos, în
contul conven iei de armisti iu, conform art. 11 încheiat cu U. R. S. S..
Administra ia Fondului i-a întocmit în grab un program de organizare,
concretizat apoi în regulamentul de serviciu aprobat de Ministerul
Agriculturii i Domeniilor, cu nr. 3183 /45, i a trecut cu mari eforturi la
treab . Pentru sporirea veniturilor s-a întocmit un plan de valorificare a
materialului lemnos prin licita ie public , pe baz de caiete de sarcin ,
aprobate de ministerul tutelar.
Firmele care câ tigau licita ia se angajau printr-un contract de trei
ani s repun în func iune fabricile de cherestea.
Cu eforturi i sacrificii mari a fost organizat administra ia local
în Bucovina, care i-a reluat activitatea, readucând în administra ia
proprie patrimoniul Fondului sechestrat de prefecturile jude elor R
i
i Suceava care, la început, s-au opus pred rii lui. Cu sumele realizate din
vânz ri, s-a putut face fa cheltuielilor curente urgente precum i celor
restante. În continuare, au fost puse în aplicare norme i instruc iuni de
organizare a contabilit ii generale a Fondului, prin publicarea unei
bro uri ap rut în 1945 la Tipografia C ilor biserice ti din Bucure ti.
Totodat , au fost emise noi instruc iuni tehnice precum i întocmirea unui
nou registru de inventar patrimonial, cu o situa ie a pagubelor de r zboi în
vederea ob inerii unor desp gubiri.
Schimb rile dese survenite în sânul Eforie Fondului i în cele din
urm chiar demisia mitropolitului Tit Simedrea, pre edintele Eforiei,
demisie acceptat în februarie 1945, au avut menirea de a paraliza
activitatea Eforiei, determinând Administra ia Fondului s lucreze direct
cu forul tutelar, Ministerul Agriculturii i Domeniilor.
zboiul nefast precum i opera iunile militare desf urate chiar
pe cuprinsul patrimoniului Fondului au f cut ca anul financiar 1944/45 s
fie cel mai nenorocit din întreaga i lunga istorie a Fondului. Cu toate
acestea, este l udabil spiritul de sacrificiu i chiar de jertf al personalului
silvic, care uneori cu riscul vie ii a luat în primire, p strat i ap rat aceast
institu ie periclitat în acele vremuri vitrege276.
În locul mitropolitului Tit Simedrea, Sfântul Sinod, prin decizia
Patriarhiei nr. 211/1945, a delegat ca Locotenet de Arhiepiscop i
275
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Mitropolit pe arhiereul Emilian Antal Târgovi teanul, vicarul Mitropoliei
Ungro-Vlahiei spre a conduce Eparhia Bucovinei pe tot timpul vacan ei
sale277. Din 26 martie, Eforia Fondului a func ionat sub pre edin ia
arhiereului Antal, având ca membri pe consilierul silvic Simu Simion
(efor), pe Gh. Len a, secretarul Eforiei (subdirector) i ca asistent, pe
inginerul silvic Ilie Dan, directorul general al Fondului.
În edin a din 26 aprilie 1945, Eforia Fondului, dorind s vin în
ajutorul sinistra ilor, a v duvelor, a orfanilor i a invalizilor de r zboi din
Bucovina, a hot rât ca s distribuie în mod gratuit câte 30 mc. de lemn de
construc ie, produse accidentale pentru 1.000 de gospod rii complet
distruse, i anume câte 300 mc. pentru fiecare jude , iar restul de 100 mc.
pentru cazuri speciale. Totodat , s-a hot rât punerea la dispozi ie a unei
cantit i de 10.000 mc. de lemn de construc ie din ponderea accidental ,
cu o reducere de 50% a pre ului tarifar în vigoare, pentru refacerea
gospod riilor par ial distruse. O alt m sur pentru combaterea tifosului
exantematic i a altor boli molipsitoare a fost distribuirea în mod gratuit
tre v duve, orfani i invalizi de r zboi a unei cantit i de 30.000 m. str.
lemn de foc sortimente inferioare, iar pentru construirea de b i în zonele
cele mai bântuite de epidemii s-a oferit gratuit lemn de construc ie.
Aplicarea operei de caritate era f cut de o comisie alc tuit din preotul
paroh, eful ocolului silvic i primarul comunei 278.
Totodat Eforia a luat hot rârea de a cump ra o cantitate de
porumb de 30.000 de kg, în valoare de 5.500.000 de lei, care s fie
distribuit în mod gratuit celor s rmani, câte 10 kg de persoan , iar restul
se dea func ionarilor i muncitorilor, cu reducere de 50%. Valoarea
gratuit ilor acordate popula iei se cifra la suma de 150.000.000 de lei. A
mai fost suplimentat i cantitatea de lemn de construc ii oferit gratuit de
la 30.000 mc. la 50.000 mc.279. La fel a fost suplimentat i lemnul de foc.
O alt m sur menit s vin în sprijinul s rmanilor, v duvelor i
invalizilor de r zboi a fost dreptul la p unatul gratuit, pentru câte o vac
i trei oi, în p durile Fondului280.
La 6 decembrie 1945, Sf. Sinod a retras arhiereului Emilian Antal
delega ia de a conduce treburile Mitropoliei Bucovinei, paralizând
temporar activitatea Eforiei. Dar, în urma protestelor venite din partea
Eforiei i a reprezentan ilor Fondului, precum i a interven iei f cute de
ministerele tutelare, patriarhul Nicodim Munteanu a revenit asupra
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deciziei, restabilind în drepturi pe arhiereul Antal, care a condus pe mai
departe Eforia Fondului i Eparhia Bucovinei281.
Hot rârile luate de Eforia Fondului erau înaintate spre aprobare
forurilor tutelare. Pe lâng Eforie, func iona ca ata at un comisar al
guvernului, care era pl tit din banii Fondului cu un salariu echivalent cu
cel al directorului general al Fondului. El lua parte la toate edin ele i
deciziile majore ale Eforiei. Aceast func ie de comisar al guvernului a
fost ocupat pentru o perioad mai lung de un anume Popescu Ifrim. Pe
de alt parte, func ia de director general al Fondului a fost ocupat de
inginerul silvic Dan Ilie. În func ia de efori s-au aflat Moldoveanu
Dumitru (avocat) i urcanu Victor (inginer silvic).
Ultima edin a Eforiei a avut loc la sediul Centralei din
Câmpulung, la 4 aprilie 1946, când, cu p rere de r u eforii au f cut un
bilan al activit ii lor i s-au supus tacit noilor legisla ii. În 1946, Fondul
bisericesc dispunea de circa 6.000 de func ionari care erau afecta i de
lipsa acut de alimente i îmbr minte. De i s-au luat tot felul de m suri,
înfiin ându-se la Câmpulung un economat pentru aprovizionarea cu
alimente de strict necesitate, situa ia nu a putut fi rezolvat din cauza
îngr dirilor impuse de Legea contabilit ii publice, care limita în mod
aberant orice capital, nepermi ând Fondului s constituie un fond de
rulment suficient pentru a putea asigura aprovizionarea cu alimente pe tot
anul282. Fondul bisericesc, fiind o institu ie public cu un buget aprobat de
guvern i supus Legii contabilit ii publice, nu era în m sur s fac fa
diferen elor de pre sau pre ului maximal, provocate de foamete i de
infla ie. A adar, statutul de institu ie public i Legea contabilit ii
publice punea Fondul în mare dilem , periclitându-i grav buna
desf urare i chiar viitorul283.
Prin instaurarea la 6 martie 1945 a guvernului condus de Dr. Petru
Groza, a fost promulgat o nou lege de organizare a Fondului bisericesc,
prin care regimul comunist s-a substituit proprietarului de drept, adic
Eparhiei din Bucovina, i a aplicat nu numai un control asupra Fondului,
ci a luat propriu-zis conducerea acestei institu ii dispunând în mod
arbitrar i samavolnic de acest patrimoniu bisericesc, pe care i l-a însu it
treptat conform principiilor sovietice.
De remarcat este faptul c organiza ii precum „Frontul Plugarilor”
i respectiv partidul comunist, favorizate de suferin a i mizeria de
nedescris a maselor populare s cite de pe urma catastrofalului r zboi
abia terminat, agitau spiritele în Bucovina pl nuind exproprierea
întregului patrimoniu al Fondului chiar imediat dup r zboi, urmând ca,
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dup aceast lovitur , s desfiin eze i Mitropolia Bucovinei în spiritul
materialismului bol evic i ateu. De pild , un delegat al partidului
comunist din Gura Humorului, cunoscut sub numele de c pitanul Savu,
s-a deplasat în timpul S rb torilor Pa telui din anul 1945 prin comunele
Ostra i Gemenea i, dep indu- i delega ia pe care o avea, a a at
popula ia contra Fondului bisericesc, cerând localnicilor s intre cu vitele
în p durile Fondului, s bat i s alunge pe p durari, s împart
terenurile de hran i golurile de munte i s sustrag lemne din p dure284.
Tot c pitanul Savu era autorul mai multor delicte silvice s vâr ite pe raza
comunei Doroteia-Plutoni a, unde a t iat lemn de construc ie din cantonul
Brani te al Ocolului Silvic Frasin, terorizând cu arma, atât organele
silvice ale Fondului, cât i popula ia care nu se l sa influen at de
propaganda sa ostil Fondului. Cu lemnul sustras, el i-a construit o cas
i un grajd. În câteva luni, c pitanul Savu a reu it s fac propagand
comunist în mai toate comunele limitrofe, instigând popula ia la anarhie
i dezordine. Serviciul de paz al Fondului a f cut fa cu greu acestui val
de delicte silvice venite din partea infractorilor care erau coordona i din
umbr de partidul comunist. Func ionarii Fondului au fost ataca i i b tu i
cu bestialitate. Mul i dintre ei au fost amenin i cu arma, unii fiind r ni i,
cum a fost cazul brigadierului silvic Dominte Traian i a paznicului Tanu
Dumitru, care au fost ataca i în timpul serviciului de trei indivizi
înarma i285. Iar la 3 februarie 1946, brigadierul silvic Negur Aurel de la
Ocolul Silvic Putna a fost împu cat mortal de o band de delincven i286.
În aceste condi ii, serviciul silvic, pe teren fiind imposibil de
practicat, atr gea dup sine mari prejudicii patrimoniului forestier.
Administra ia Fondului a fost nevoit s cear sprijinul Prefecturii
jude ului Câmpulung, s intervin cu jandarmi i s ia m suri de
îndreptare a situa iei ce domnea pe Valea Suhei. Totodat , solicita i
autoriza ia cuvenit pentru înarmarea personalului silvic de paz din acea
zon .
Alte incidente de acest gen s-au petrecut în comunele Fr
ii
Noi i Vechi unde, în prim vara anului 1945, a început împ irea
samavolnic între rani, a terenurilor de hran destinate personalului
silvic al Fondului. Situa ia a fost restabilit cu greu prin interven ia
organelor Fondului la Prefectura jude ului, care a recunoscut în cele din
urm dreptul de proprietate al Fondului bisericesc287.
O alt plângere c tre Ministerul Muncii a fost alc tuit de c tre
„Frontul Plugarilor” din comuna Pârte tii de Jos, care purta semn tura a
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143 de s teni i a 6 membri ai acestei grup ri. Ei solicitau, la 28 martie
1945, ca popula ia s fie împropriet rit cu o parte din p durea Fondului,
care s poat fi transformat în p une comunal . Ei mai ar tau între
altele c la o popula ie de 3.265 de locuitori se afla numai 1.364 ha de
teren arabil, iar tifosul exantematic a f cut s moar 153 de oameni288.
Litigii i procese nenum rate au fost înregistrate i în alte p i,
mai ales cu proprietarii terenurilor din vecin tate. Mul i dintre ace ti
proprietari-vecini au început a muta hotarele, însu indu- i p i însemnate
din terenurile Fondului.
Administra ia Fondului a întâmpinat greut i i ilegalit i comise
chiar de Prefectura jude ului R
i, care a administrat p durile Fondului
din raza sa, de la 1 iulie, pân la 31 decembrie 1944, f
s pl teasc
salariile personalului silvic care a activat. Drept urmare, Fondul a fost
ac ionat în judecat pentru neplata salariilor pe perioada men ionat ,
deoarece personalul silvic dorea recuperarea salariilor289.
Administra ia Fondului a asistat neputincioas la actele de jaf
vâr ite de armatele sovietice, care ridicau material lemnos din p durile
i depozitele Fondului, f
a emite vreun bon justificativ. Spre exemplu,
la cantonul Floca, parcela 158, a Ocolului Silvic Marginea, armata
sovietic a ridicat în mod for at cantitatea de 7 m. str. lemn de foc, esen
fag, sub ochii efului de canton, ai brigadierului silvic Manca Dumitru i
ai c
ului B lan, care cu greu au reu it s ob in un bon de mân de la
un soldat rus. În acelea i condi ii, armata ro ie a înc rcat lemn de foc din
cantonul Putni oara, pe care l-a scos la linia ferat forestier din Ocolul
Putna, f
s elibereze nici o dovad , pe motiv c era „captur de
zboi”290. Un alt exemplu în acest sens este ridicarea a 50 m. str. lemn de
foc din gara Mili
i, unde solda ii ru i n-au voit s se legitimeze.
Lemnul ridicat a fost dus la colhozurile din Arbore i Mili
i. La
24 februarie 1945 tot solda ii ru i au mai ridicat de la Clit alte 200 m. str.
lemn de fag t iat în regie. La fel s-au petrecut lucrurile i la P tr i, unde
solda ii ru i au luat camionul unui evreu din I cani i au înc rcat lemn de
foc pentru comandamentele ruse ti de la Suceava i Cacica, sfidând i
amenin ând personalul silvic291.
Comisia aliat de control era cea care f cea recep ionarea
materialului lemnos livrat de Fond, pe baz de acte doveditoare „eliberate
de armata ro ie aliat ”. În baza actelor doveditoare, statul urma s
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desp gubeasc Fondul, dar cum aceste bonuri nu prea existau,
desp gubirea devenea imposibil 292.
O alt problem major cu care s-a confruntat Administra ia
Fondului a fost întreruperea, anularea i nerespectarea contractelor vechi
de furnizare a materialului lemnos i a minereului de mangan i de pirit ,
din cauza r zboiului i a situa iei de dup r zboi. Fondul avea nenum ra i
datornici, între care se num rau firme din str in tate i din ar . Unul
dintre cei mai mari datornici era C. F. R.-ul. Recuperarea datoriilor nu era
tocmai o opera iune u oar , deoarece multe acte de arhiv au fost distruse
în timpul r zboiului.
În condi iile de dup r zboi, Fondul nu mai putea încheia mari
contracte, deoarece era obligat de c tre stat i de c tre împrejur rile
nefaste s furnizeze lemn de lucru neprelucrat i cherestea c tre
U. R. S. S., în conformitate cu art. 11 i 7 din armisti iu. Cantit ile
solicitate de U. R. S. S. erau uria e i dep eau cu mult capacitatea de
debitare din p durile Fondului, dar i posibilitatea de înc rcare în
vagoane. Personalul Fondului era împu inat din cauz c mul i lucr tori
de etnie german au p sit ara, repatriindu-se din ordinul lui Hitler, iar
majoritatea lucr torilor tineri au fost ridica i i trimi i în lag rele
sovietice. Totodat a fost înfiin at o „Comisie de Epura ie”, care avea
drept scop identificarea func ionarilor Fondului care simpatizaser cu
legionarii i cu hitleri tii. Func ia de pre edinte al acestei „comisii” a fost
încredin at consilierul silvic Suhateanu293. Personalul r mas era
îmb trânit i insuficient s fac fa unei comenzi uria e de exploatare.
Totodat c ile ferate forestiere ale Fondului erau distruse, fabricile de
cherestea devastate i demontate. Pentru refacerea fabricilor de cherestea
Administra ia Fondului, înc din 1945, a fost nevoit s scoat la licita ie
i s contracteze o serie de firme care s exploateze anumite parcele timp
de 3 ani, cu obliga ia de a repune în func iune fabricile de cherestea de la
Putna, Sucevi a i Falc u294. În acest sens, Societatea anonim „Foresta
drag” a pl tit Fondului 32.436.000 de lei, reprezentând 300 lei/mc.
pentru cantitatea de 108.000 mc. de material lemnos, pe care l-a cump rat
conform actului de vânzare-cump rare nr. 1369/1945, pentru arendarea
fabricii de cherestea Falc u, cu obliga ia de a reface fabrica295.
Îns contractele de arendare ale terenurilor pentru refacerea
fabricilor de cherestea din Falc u, Putna i Sucevi a erau z rnicite de
guvernul probol evic prin impunerea de c tre organele de fisc a unui
impozit propor ional pentru to i cei trei ani de arendare, luându-li-se ca
292
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baz arenda stabilit pentru primul an, în func ie de cantitatea de material
lemnos vândut acestor firme, începând cu anul 1945/46296.
Mai mult, statul a intervenit i a constrâns Fondul s anuleze
vechile contracte, impunând un contractant sovietic, pe a a-zisa societate
sovieto-român „Sovromlemn”. Fondul dorea s impun i societ ii
„Sovromlemn” acelea i condi ii pe care le impusese societ ii „Foresta
drag”, societate care nu reu ise s refac fabrica de la Falc u.
Contractul dintre Fond i „Sovromlemn” a fost încheiat pe 20 de ani
(1 septembrie 1946 - 31 august 1966) cu o livrare anual de 100.000 mc.
de lemn rotund, bu teni297.
Fondul nu putea stabili în mod liber pre ul materialului lemnos,
cum de-altfel nu putea nici s comercializeze material lemnos f
aprobarea prealabil a Oficiului lemnului de lucru din Bucure ti
(O. L. E. M. N.). Pân la impunerea societ ii „Sovromlemn”, Olemn-ul
i, implicit, guvernul au impus Fondului s livreze material lemnos c tre
U. R. S. S. în contul art. 11 al conven iei de armisti iu. Fondul trebuia s
încheie procese verbale c tre organiza ia sovietic „Glavsnables”,
„Exportles” (Moscova) i alte organiza ii de acest gen. De pild , în 1945
Ocolul Silvic Gura-Humorului a predat delegatului sovietic „Exportles”,
aflat la sta ia de frontier Dorne ti, 324,48 mc. de lemn rotund, esen
inoase, în valoare de 1.784,64 de dolari, socotit la pre ul de 5,50 dolari
mc.298. Exper ii în aplicarea acestor livr ri, din partea U. R. S. S., care
reprezentau Direc ia de livr ri din România, au fost tovar ii Rozin S. L.
i Iacoblev V. A., iar din partea Comisiunii române pentru aplicarea
Conven iei de armisti iu erau N. Georgescu Roengen (secretar) i ing. I.
Dumitrescu, care, „de comun acord” au stabilit o serie de condi ii
umilitoare pentru români în ceea ce privea livrarea de material lemnos
tre U. R. S. S.. Tabloul liv rilor în primul an (12 noiembrie 1944 i 12
octombrie 1945) cuprindea lemn în valoare de 2 milioane de dolari, la fel
i în al doilea an, iar în urm torii 4 ani în p i egale, câte 3,5 milioane de
dolari U. S. A. În total, în 6 ani, de la 12 noiembrie 1944, pân la 12
octombrie 1950, valoarea materialului lemnos livrat trebuia s ajung la
suma de 18 milioane dolari americani.
În primul an, 1944/45, i în al doilea an, 1945/46, se cerea livrarea
a câte 300.000 mc. de lemn rotund de r inoase i cherestea, totul de
calitate superioar cu diverse condi ii. Iar în urm torii 4 ani, 1946-1950,
câte 450.000 mc. pe an. De subliniat este faptul c aproape jum tate din
aceste cantit i trebuiau s fie asigurate din p durile Fondului, mai ales
datorit faptului c aceast regiune se afla în imediata vecin tate cu
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U. R. S. S., înlesnind astfel transportul pe cale ferat prin Dorne ti, dar i
pe râul Bistri a, pân la Gala i i Marea Neagr . Bu tenii de dimensiuni
mari, pân la 24 metri lungime erau transporta i cu plutele pe ap , pân în
porturile sovietice299. Aceste livr ri de material lemnos urmau s fie
pl tite ulterior de c tre statul român, lucru care nu se tie cum a fost
finalizat, deoarece nu exist documente în acest sens.
Livr rile de bu teni c tre U. R. S. S. erau înso ite de multe ori de
anumite repro uri venite din partea reprezentan ilor sovietici, care refuzau
din diverse motive s primeasc materialul lemnos pe motiv c nu
corespundea standardelor impuse. Deseori, din cauza sta ion rii
vagoanelor, puse la dispozi ie de C. F. R., Fondul trebuia s pl teasc
loca ii imense, deoarece personalul redus, aflat într-o criz acut de
alimente, nu putea face fa suprasolicit rilor300.
Una dintre problemele cu care se confrunta Administra ia
Fondului era infla ia mereu crescând , încât ocoalele silvice nu mai
puteau face fa lucrând la pre ul oficial care nu era în concordan cu
realitatea. Ca o m sur de îmbun ire a situa iei, a fost înfiin area unor
„economate” impuse de lege, care aveau menirea de a asigura
muncitorilor alimente de strict necesitate. În acela i timp, au fost
înfiin ate mai multe sindicate muncitore ti, la care au aderat i lucr torii
forestieri ai Fondului.
O alt problem a Administra iei Fondului a fost repunerea în
func iune a minelor de la Iacobeni, unde registrul de încas ri i pl i a fost
distrus par ial în timpul retragerii trupelor germane care au avut în
exploatare aceste mine. Dup reîntoarcerea din evacuare, aceste registre
au fost ref cute de c tre contabilul controlor Papiel Teofil, care a
constatat c dup 1 aprilie 1944 nu s-a mai efectuat nici un fel de încas ri
sau pl i la Administra ia minelor 301.
a dup cum reiese dintr-un referat al inginerului minier Uzunov
V., adresat Societ ii anonime „Domeniile Bucovina”, activitatea minier
de extrac ie a manganului a fost reluat cu mari dificult i în anul 1946,
iar produc ia de mangan a început s creasc din luna octombrie a
aceluia i an „datorit faptului c a fost asigurat lucr torilor hrana strict
necesar i s-au recalculat salariile, majorându-se”. Produc ia s-a aflat în
cre tere, ob inând maximum în luna ianuarie 1947302. Exploatarea
minereului de mangan se f cea doar la minele Ar a, Mestec ni i
Terezia (Vatra Dornei), încercându-se cu mari eforturi i redeschiderea
exploat rii minei Tolovan. Dar din lips de personal minier, i mai ales de
299
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personal calificat, precum i din cauza lipsei acute pe pia a materialelor
tehnice (a carbidului) i a uneltelor miniere s-a ajuns ca produc ia maxim
realizat s nu dep easc 1.200 de tone. Produc ia realizat în 1947 nu
atingea nici 25% din produc ia realizat în 1938, care a fost de 6.000 de
tone anual, maximum de produc ie realizat, când minereul de mangan a
fost valorificat pân în ultimul gram, încât Fondul a contribuit cu 75% din
totalul produc iei pe ar . Îns cea mai mare performan în extrac ia
minier a fost realizat de trupele germane, care au închiriat i exploatat
aceste mine, extr gând numai în primele 6 luni ale anului 1944 cantitatea
de 48.000 de tone303.
În acelea i împrejur ri extrem de grele se f ceau încerc ri de
reluare a extrac iei minereului de pirit , unul dintre cele mai ieftine
minereuri, deoarece în aceste mine existau i cantit i mici de cupru i alte
minereuri pre ioase care compensau investi iile. Totodat se f ceau
eforturi de refacere a cl dirilor de la carierele Dorna-Borcu i din alte
zone304.
Într-o stare jalnic se aflau i B ile din Vatra Dornei care, din
lips de personal, au fost devastate, iar lemnul de foc existent în stocuri a
fost ridicat de trupele ruse ti pentru spitalele de campanie. Locuin ele
Ocolului Silvic Iacobeni erau ocupate de trupele ruse ti i folosite ca
spitale. Hotelurile I i II, din lips de paznici, au fost devastate i
demontate instala iile, iar mobilierul i lenjeria au fost ridicate de
armatele ruse ti. Când s-a f cut inventarierea B ilor din Vatra Dornei i la
„Puciosul”, dup ce s-a parcurs fiecare înc pere a cl dirilor, cum se
men ioneaz în raport, s-a „constatat o distrugere care nici pe vremea
vandalilor cred c nu era mai groaznic ”305. Canalele de scurgere au fost
distruse de ma inile de r zboi de mare tonaj ale armatelor germane, iar o
parte din inventarul mobil al B ilor se afla la Spitalul Militar nr. 2180 din
lim ne ti.
Partidul comunist a ridicat de la stabilimentele balneare
Vatra Dornei mai multe lucruri de inventar, pe care n-a mai vrut s le
înapoieze306.
Hotelul II a fost ocupat abuziv i prin înc lcarea dispozi iunilor
legii de c tre Batalionul 20 al Vân torilor de Munte. Administra ia
Fondului a f cut demersuri c tre Marele Stat Major, solicitând evacuarea
Batalionului din hotel. Batalionul prefera s locuiasc abuziv în hotel,
de i erau suficiente propriet i ale statului ca Vilele Chei, Belvedere i
Dombrovschi.
303

Ibidem.
Ibidem, f. 56.
305
Ibidem, f. 13.
306
Ibidem, f. 33.
304

90
89

La 15 iulie 1945, cu mari eforturi, s-a reu it redeschiderea
Stabilimentului balnear I, aripa dreapt , din Vatra Dornei. Deschiderea
s-a f cut înso it de o festivitate la care au participat autorit ile locale i
centrale307.
Tot în grija i între inerea Fondului era i coala de brigadieri
silvici i p durari din R
i, coal înfiin at la 1887 la Fr
i, apoi
mutat la Codrul Cozminului, unde a fost construit o cl dire în acest
sens, care a fost distrus în primul r zboi mondial. coala inferioar
silvic a fost mutat la R
i într-unul din imobilele Fondului, unde a
mas pân la na ionalizare308. Pe timpul celui de-al doilea r zboi mondial
aceast coal a fost evacuat la Curtea de Arge . Dup întoarcerea ei la
i, în februarie 1945, directorul acestei coli, inginerul silvic
Nicolae Pa covici solicita Administra iei Fondului ca aceast coal s fie
mutat în pavilioanele Stadionului de la Frasin - Buc oaia, cl dire ce
apar inea Ministerului Cultelor. Între altele, el propunea Fondului s
cedeze în schimb Ministerului cele dou cl diri de lâng Biserica
Bogdan-Vod , unde era ad postit Muzeul jude ean R
i. El ar ta între
altele c sediul din R
i al colii era distrus i necesita repara ii majore
pe timp îndelungat, încât nu-i permitea s i desf oare activitatea
didactic . Eforia Fondului a respins aceast propunere i a alocat bani
pentru repararea cl dirilor avariate309.
În grija i administrarea directorului colii silvice din R
i se
afla un num r de 10 imobile, cu „dependin e”, cur i i terenuri agricole,
toate proprietate a Fondului. Între aceste cl diri amintim: 1) cl direa din
strada „ tefan cel Mare”, care ad postea Tribunalul i Judec toria
i; 2) cl direa Muzeului Jude ean R
i, Muzeul I, din str.
Bogdan-Vod , nr. 2; 3) cl direa Muzeului II, din str. Bogdan-Vod , nr. 8;
4) cl direa economatului Prim riei R
i; 5) cl direa Fabricii „Vega”
din str. Regina Maria nr. 4 (1 Mai); 6) locuin a directorului colii „Vila
Mic ” de pe str. Putnei nr. 232, cu 10 camere, 1.352 mp., cartea funciar
6/173, nr. topografic 2.505; 7) cl direa colii „Vila Mare” din str. Putnei
nr. 234, 15 camere, 1.792 mp., c. f. 6/173, nr. top. 2.506; 8) cl direa
Internatului nr. I al colii din str. Putnei nr. 227, 6 camere, 1.490 mp., c. f.
6.173, nr. top. 2.503; 9) cl direa Internatului nr. II al colii din str. Putnei
nr. 229, 9 camere, 1.530 mp., nr. top. 2.502;10) locuin a cameristului
colii (c dire de lemn), str. Putnei nr. 236, 3 camere, 867 mp., nr. top.
2.507 310. Potrivit registrului de inventar patrimonial din 31 martie 1946,
coala de brigadieri silvici din R
i de inea 17 ha, 34 de ari i 43 mp.
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de teren agricol, înregistrat în parcelele cadastrale 5.147, 5.149, 5.152,
5.093/2, 5.092/2, 5.092/1, 5.093/2, 5.150, 5.151, 5.153, 5.093, 5.059/1,
5.058/1, 5.171 i 5.154 toate din comuna cadastral R
i, i p. c.
1.966/1 din comuna cadastral Horodnicul de Sus311. Cele 10 cl diri
ocupau o suprafa de peste 6 ha312.
Pe lâng între inerea colii de brigadieri silvici din R
i,
Fondul bisericesc a acordat o serie de burse i ajutoare b ne ti pentru
studen ii de la Silvicultur , burse care au fost suplimentate în func ie de
infla ie. Burse i ajutoare b ne ti erau acordate i unor studen i de la
Teologie sau de la alte facult i care studiau la universit ile din Ia i,
Bucure ti i Timi oara. Fondul avea prev zut în buget un capitol special,
numit „opere sociale i de binefacere”. Au fost acordate ajutoare b ne ti
pentru familiile func ionarilor sinistra i ai Fondului. La fel au fost ajuta i
i elevii s raci de la Liceul „ tefan cel Mare” din Suceava i s-au f cut
dona ii c tre Societatea na ional de cruce ro ie, Asocia ia „Casa de
femei”, Asocia ia surorilor de caritate de r zboi din România, C minul de
ucenici „Tudor Vladimirescu” din Bucure ti etc. În anul 1945 sunt
înregistrate zeci i sute de dona ii cu scop de binefacere c tre centre de
plasament i asocia ii filantropice din Bucovina i din întreaga ar .
Pe lâng activitatea filantropic
i de binefacere, Fondul
bisericesc trebuia s fac i unele a a-zise „dona ii”. De pild , la Ocolul
Silvic Gura-Humorului s-a prezentat în ziua de 12 aprilie 1945 o delega ie
a partidului comunist care purta tablourile tovar ilor Stalin i Lenin i
care a impus ocolului s pl teasc 100.000 lei, drept cotiza ie pentru
partid313.
Tot în proprietatea Fondului a r mas pân la na ionalizare i
Fabrica de bere de la Solca, care ocupa o suprafa de 3 ha, 98 ari i 88 m2
i se afla sub administrarea Ocolului Silvic Solca. Ea a fost închiriat de
tre Fond firmei „Solca”, reprezentat de Iosef Margulies. Contractul de
închiriere era semnat la 4 noiembrie 1944, pe o durat de trei ani314.
Serviciul de contencios al Fondului a înregistrat zeci i sute de
procese, fie cu persoane particulare, fie cu firme particulare sau de stat.
Unul dintre cele mai mari procese pe care le-a avut Fondul în lunga sa
istorie a fost cauzat de rentele antebelice. Fondul a dat în judecat statul
român, respectiv Ministerul de Finan e, pentru anularea actului
administrativ de autoritate, prin care Ministerul comunic faptul c nu
poate elibera Fondului rentele antebelice, proprietatea fostelor funda ii
arhidiecezane, în valoare de 5.348.200 de coroane de aur, consemnate la
311
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timpul lor ca împrumut de r zboi austriac. În urma conven iilor
interna ionale i prin semnarea tratatelor de pace semnate la
Saint-Germain en-Laye, la 10 septembrie 1919 i de la Paris, statul
român a ridicat aceste rente de la fosta c su
po tal
315
(Postsparkasseamt)
din Viena prin eliberarea echivalentului în aur
confom tratatelor de pace, care obligau în acest sens statele succesorale.
Fondul cerea instan ei ca Ministerul Finan elor s fie obligat a-i elibera
originalul, titlurile de rent , sau, în caz de imposibilitate, s -i pl teasc
contravaloarea în moneda rii, socotit la cursul de convertire a
coroanelor austriece antebelice în aur. Curtea de Apel din Cern i a
admis par ial ac iunea i, anulând ca ilegal ordinul nr. 13378, din 24
octombrie 1936, a obligat Ministerul de Finan e s pl teasc Fondului, în
lei hârtie, contravaloarea sumei de 4.873.800 coroane aur, cât reprezenta
contravaloarea rentelor antebelice austriece apar in toare Fondului
bisericesc316.
Hot rârea cur ii de Apel Cern i, S. I-a cu privire la Dosarul cu
Nr. 1340/936 suna în felul urm tor:
„Curtea, având în vedere cele expuse mai sus, coroborate cu
actele din dosar, constat i stabile te urm toarea stare de fapt i de
drept a cauzei, ce formeaz obiectul prezentei ac iuni:
Funda iunile diecezane gr. ort. din Bucovina, azi Fond. Bisericesc
român al Bucovinei subscrise respectiv era proprietar a urm toarelor
titluri de rent negajat , emise de fosta Monarhie Austro-Ungar pentru
împrumuturile antebelice pân la anul 1914, în valoare total de
5.348.200 coroane 317 .
„Curtea, în numele Legii, decide:
Admite în parte ac iunea în contencios administrativ, intentat de
reclamantul Fondul Bisericesc Ort. Român al Bucovinei, reprezentat prin
Mitropolitul Bucovinei din Cern i, în contra pârâtului Statul Român,
prin Ministerul de Finan e.
Oblig pe Statul Român prin Ministerul de Finan e s pl teasc
Fondului reclamant în lei hârtie, contravaloarea sumei de 4.873.321
(patru milioane optsute aptezeci i trei mii trei sute) coroane aur, ce
reprezint valoarea rentelor antebelice austriece, 4% sub Nr. 57.321,
59.894, 60.747, 61.797, 64.677, 86.549, 87.875, 95.421, 95.930, 11.627,
14.276, 14.278, 4.941
precum i suma de 20.000 (douzeci mii) lei,
cheltuieli de judecat i onorariu de avocat.
Cu recurs.
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Dat i citit în edin public la 11 ianuarie 1937.
ss. Eutemie Cercavschi
ss. Iacubovici Boldi or
Dim. I. tef nescu
Grefier ss. Dumitriu”318.
Ministerul de Finan e a atacat cu recurs decizia Cur ii de Apel,
formulând 6 motive de casare înregistrate la Înalta Curte, sub nr. 19184,
din 22 mai 1939, iar la 8 decembrie 1939 i la 30 decembrie 1942 acela i
minister a depus înc dou motive suplimentare319. Rând pe rând
argumentele Ministerului n-au stat în picioare, dar procesul s-a t
nat
i dup cel de-al doilea r zboi mondial, pân în 1948, când a venit
na ionalizarea.
Procesul rentelor antebelice a fost de lung durat i a implicat
cheltuieli imense din partea Fondului, care a trebuit s pl teasc cu sume
importante pe cei mai renumi i avoca i din Bucure ti. Pe de alt parte,
statul a angajat în acest proces pe avocata consilier Margareta
Ghelmegeanu, una dintre juristele eminente. Pentru a preîntâmpina o
eventual atmosfer favorabil statului, reprezentan ii Fondului au
apreciat c e nevoie s angajeze i ei un avocat de talie mare, menit s
aduc lumin în acest caz. Astfel a fost angajat avocatul G
escu Pyk,
profesor universitar de mare reputa ie. Efectele acestei alegeri s-au f cut
sim ite imediat prin respingerea motivului invocat în divergen
i a
motivelor de ordine public suplimentar , procesul fiind chiar pe punctul
de a fi câ tigat. Avocatul G
escu a cerut, drept onorar de avocat, suma
de 20.000.000 de lei, pe care Fondul i-a pl tit în mai multe tran e.
În martie 1947, valoarea litigiului se cifra în jurul importantei
sume de peste 10 miliarde de lei nestabiliza i. Ultimul proces a avut loc la
11 iunie 1948, chiar în ziua na ionaliz rii, când a fost amânat pentru 29
octombrie 1948. Totodat , ca urmare a intr rii în vigoare a Constitu iei
comuniste a R. P. R., avocatului G
escu Pyk i s-a retras dreptul de a
profesa320, sistându-se în cele din urm i ac iunea în instan . În noua
conjunctur politic , Fondul bisericesc a fost supus na ionaliz rii i
lichid rii, iar rentele antebelice au r mas confiscate de statul român i au
avut o soart asem toare cu cea a Tezaurului românesc de la Moscova.
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Procesul de na ionalizare
i lichidare al Fondului bisericesc
Dup instalarea noului guvern condus de Dr. Petru Groza, statutul
Fondului bisericesc orotodox român al Bucovinei a fost modificat prin
promulgarea Legii nr. 295, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 92 (Partea
I-a), din 17 aprilie 1946. Noua lege avea în vedere repunerea în vigoare i
modificarea articolelor 39, 40, 41, 42, i 43 din Legea de organizare a
Bisericii Ortodoxe Române, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 97, din 6
mai 1925, i, implicit, impunerea unui nou Statut pentru organizarea i
func ionarea Fondului bisericesc.
Potrivit noului Statut, Eforia Fondului a fost dizolvat i înlocuit
cu un Consiliu de Administra ie, care a fost ales în conformitate cu
decizia Pre edin iei Consiliului de Mini tri nr. 12, din 26 aprilie 1946,
publicat în „Monitorul Oficial” nr. 99 I B, din 28 aprilie 1946.
Consiliul de Administra ie avea ca pre edinte pe arhiereul Emilian
Antal, iar în rândul membrilor se num ra un cleric, un inginer silvic, un
asistent universitar, un muncitor forestier, un muncitor minier i un
muncitor agricol. Totodat , a fost înfiin at i o Comisie de cenzori
compus i ea dintr-un cleric, doi ingineri silvici i doi muncitori. Pe
lâng Consiliul de Administra ie a fost numit, prin decizie ministerial , un
comisar al guvernului, func ie ocupat mai întâi de Ifrim Popescu i, din
1947, de inginerul Ion Bernacki. Hot rârile Consiliului de Administra ie
erau valabile numai dac erau prezen i pre edintele i cel pu in patru
membri din care doi trebuiau s fie „muncitori manuali”321.
Consiliul de Administra ie s-a întrunit în ziua de 29 aprilie 1946,
sub pre edin ia episcopului Antal, care i-a încredin at inginerului silvic
Dan Ilie delega ia de director general al Administra iei. În ziua de 6 mai
1946 au primit delega ie inginerul silvic Aurel Volo ciuc i avocatul Dr.
ileanu Andrei. Arhiereul Antal i-a împuternicit pe to i trei s poat
reprezenta Fondul prin semn tur . Printr-o alt hot râre, au fost delega i
i efii serviciilor 322.
Conform art. 3 din noua lege, pre edintele Consiliului de Mini tri,
Dr. Petru Groza, de inea, pân la primele alegeri eparhiale, atribu iile
Adun rii Eparhiale, respectiv ale Consiliului Eparhial din Bucovina.
adar, pre edintele Consiliului de Mini tri se substituia „temporar”
Consiliului Eparhial, atribuindu- i dreptul de veto în toate chestiunile
Fondului bisericesc. El avea dreptul s numeasc membrii Consiliului de
321
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Administra ie i ai Comisiei de cenzori propu i de episcopul Bucovinei.
Lucrurile st teau îns
i mai r u, deciziile luate de pre edintele
Consiliului de Mini tri nu puteau decât s fie aprobate formal i f
opozi ie de Consiliul de Administra ie i puse imediat în aplicare.
Conform dispozi iilor Legiilor nr. 320/1946 i nr. 321/1946,
publicate în „Monitorul Oficial” nr. 101, din 1 mai 1946, ultima edin a
Eforiei i, respectiv, în primul Consiliu de Administra ie al Fondului
bisericesc, în edin ele din 1 i 11 aprilie, apoi 9 octombrie i 15 februarie
1947, s-a hot rât, la presiunea guvernului, participarea Fondului
bisericesc la constituirea Societ ii sovieto-române „Sovromlemn” din
Bucure ti, cu un aport social de 100.000 mc. de lemn rotund, livrabil din
ocoalele silvice de pe Valea Sucevei.
În baza contractului încheiat între Fond i Societatea
„Sovromlemn”, pe o durat de 20 de ani, cu începere de la 1 septembrie
1946, Fondul s-a obligat s vând , iar Societatea „Sovromlemn” s
cumpere material lemnos, esen r inoase, ce rezultau din posibilit ile
anuale principale, precum i din produsele secundare i accidentale din
raza ocoalelor silvice Brodina, Falc u, Straja i Seletin, în cantitate de
100.000 mc. anual.
Plata lemnului vândut se f cea în natur , adic la o cantitate
anual
de 100.000 mc. de lemn rotund, pe tulpin , livrat
„Sovromlemn”-ului, Fondul primea la rampa de înc rcare cantitatea de
10.000 mc. de cherestea. Cota de cherestea predat Fondului drept plat
pentru parchetele exploatate cuprindea toate clasele de sortimente
rezultate din debitare323. Contractul cu „Sovromlemn” s-a dovedit a fi o
afacere p guboas pentru Fond i care, în cele din urm , l-a dus la ruinare.
Societatea „Sovromlemn”, constituit în mod for at, sub ocupa ia
trupelor sovietice, avea un capital de 50%, ce consta în mân de lucru
ieftin i tehnologie forestier închiriat , iar cealalt parte de 50% era
distribuit dup cum urmeaz :
1) Casa Autonom a P durilor Statului (C. A. P. S.) cu 150.000
mc. anual, în valoare de 337.500 de dolari, la pre ul din anul 1938, avea
un capital de 11,4%;
2) Fondul bisericesc ortodox român al Bucovinei cu 100.000 mc.,
în valoare de 225.000 de dolari, avea un capital de 7,6%;
3) Comunitatea Bunurilor Private (C. I. B. C) cu 90.000 mc., în
valoare de 202.500 de dolari, avea un capital de 7,7%;
4) Comunitatea de avere Gr nicereasc din N ud cu 65.000 mc.,
în valoare de 146.250 de dolari, avea un capital de 4,9%;
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5) Cooperativa Proprietarilor de P duri din Ghiorghieni cu 50.000
mc., în valoare de 112.500 de dolari, avea un capital de 3,8%;
6) Societatea Forestier „Forema” cu 90.000 mc., în valoare de
202.500 dolari, avea un capital de 6,8%;
7) Societatea Forestier „N drag” i Societatea Forestier „Steaua” cu 90.000 mc., în valoare de 202.500 de dolari, avea un capital 6,8%;
8) Succesiunea „Sturza” cu 25.000 mc., în valoare de 56.250 de
dolari, avea un capital de 1,9%. În total erau 660.000 mc. material
lemnos, în valoare de 1.484.000 de dolari americani324.
Societ ile „Forema” i „N drag” au avut contracte încheiate i cu
Fondul bisericesc, care nu au putut d inui prea mult din cauza
împrejur rilor politice. Totodat , este de subliniat faptul c Fondul era al
doilea dup C. A. P. S. în ceea ce prive te livrarea materialului lemnos
tre „Sovromlemn”, de i exploata numai din trei ocoale silvice.
Un alt pas c tre desfiin area Fondului bisericesc a fost Legea nr.
911, din 1946, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 226, din 15 noiembrie
1946, prin care, la insisten ele tovar ului Emil Bodn ra i cu sprijinul
autorit ii tutelare de control, s-a realizat întov
irea între Fond i
C. F. R., constituindu-se Regia mixt „Fond. bis. - C. F. R.”, care, în
termen de ase luni, trebuia s se transfome într-o societate anonim .
În ziua de 31 martie 1947, arhiereul Emilian Antal, ca
reprezentant al Fondului bisericesc, i directorul general Chivu Stoica, ca
pre edinte al C. F. R., au semnat actul constitutiv i statutul noii societ i
anonime „Domeniile Bucovina” S. A. Noua societate avea un capital
social de 100.000.000 de lei, din care 50.000.000 de lei au fost v rsa i în
numerar de C. F. R., iar 50.000.000 de Fondul bisericesc, reprezentând
valoarea folosin ei bunurilor sale, ce constau din m rfuri, fabrici i
instala ii forestiere, domeniul forestier i agricol, sta iuni balneare i
climaterice, mine de mangan i pirit , precum i o serie de cl diri, care
toate la un loc erau evaluate provizoriu pân la inventarierea definitiv ,
când se spera la m rirea capitatului în propor ie egal de ambele p i. În
acela i timp existau i garan ii venite din partea autorit ii tutelare i de
control, c nu va fi afectat autonomia i func iunea Fondului de persoan
juridic i nici calitatea Eparhiei din Bucovina de proprietar al acestui
patrimoniu, conform Legii 295/1946.
Consiliul de Administra ie, întrunit la 15 februarie i 5 martie
1947, a hot rât ca majoritatea func ionarilor Fondului de la Centrala din
Câmpulung, de la Reprezentan a din Bucure ti, de la toate ocoalele silvice
i de la alte unit i exterioare s fie deta i la noua societate anonim
„Domeniile Bucovina” S. A., p strându- i dreptul de func ionari publici.
324
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Excep ie de la deta are f ceau numai func ionarii de la ocoalele silvice
Falc u, Brodina i Straja, care trebuiau s r mân în slujba societ ii
sovietice „Sovromlemn”, precum i câ iva angaja i ai Centralei din
Câmpulung325.
Pe cât de promi toare i m re e se întrevedeau scopurile urm rite
de conven ia dintre Fond i C. F. R., pe atât de anevoios a fost când s-a
procedat la executarea conven iei i la atingerea scopului propus.
Din lips de dispozi ii categorice, conducerea noii societ i,
tutelat i îndrumat de Pre edin ia Consiliului de Mini tri, nu a respectat
autonomia Fondului, garantat cu surle i trâmbi e prin conven ie, i nu
s-a m rginit numai la exploatarea excesiv a p durilor, industrializarea i
valorificarea bunurilor încredin ate, ci prin ordinele i circularele date în
mod unilateral unit ilor, aceast societate anonim a pus st pânire pe
întreg patrimoniul Fondului, f
îndeplinirea formelor celor mai
rudimentare de predare i primire, m suri obligatorii în astfel de cazuri.
Dezacordul între ambii societari – Fondul bisericesc i C. F. R. –
a ajuns a a de departe încât s-a interzis unit ilor de a mai respecta
ordinele primite de la Administra ia central a Fondului. În felul acesta a
fost blocat gestiunea curent , care, conform uzan elor comerciale,
trebuia lichidat la termen. Despre inventarierea bunurilor Fondului i
despre cre terea capitalului societ ii nu a mai putut fi vorba.
În astfel de condi ii au avut de suferit atât cultura i paza
durilor, cât i exploatarea îns i, care formeaz dou probleme
distincte. Trecerea culturii i pazei p durilor în seama unei societ i
anonime, care avea drept scop exploatarea i comercializarea produselor
forestiere326, nu a fost decât una dintre deciziile debitate de c tre un
guvern incapabil i iresponsabil, care dorea s distrug cu orice pre
„vechile structuri burghezo-mo iere ti” i s elimine „exploatarea omului
de c tre om”. Efectele acestor m suri pripite nu au întârziat s apar . La
nici un an de activitate s-a constat un lucru greu de imaginat: p durile
Fondului erau schimonosite i distruse prin defri ri masive, împ durirea
se f cea haotic, f
a se ine seama de speciali ti, vânatul a fost
împu inat, drumurile forestiere neîntre inute, casele silvice d
nate i
hotarele neîngrijite.
La început, unora dintre reprezentan ii Fondului li se p rea c
înfiin area Regiei mixte „Fond. bis - C. F. R.” i apoi a S. A. „Domniile
Bucovina”, avea menirea de a salva Fondul bisericesc într-o perioad de
constrângeri legislative, dar, în cele din urm , s-a constatat c , de fapt,
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acest lucru a dus la pierderea patrimoniului Fondului i, în final, la
desfiin area lui.
O societate anonim de exploatare cum era S. A. „Domeniile
Bucovina” urm rea realizarea unor venituri cât mai mari printr-o
exploatare intens a p durilor, care nu s-a putut realiza decât prin
provocarea unor însemnate daune pentru cultura p durilor. Directorul
general al Fondului, Gavril ibu, s-a adresat printr-o scrisoare
confiden ial arhiereului Antal, în care f cea referire la dezastrul petrecut
în p durile Fondului. El ar ta c „faima de a avea cele mai frumoase
duri din Europa a început s scad în anul acesta” (1947) i aceasta
datorit faptului c „nu s-a inut cont de cele mai elementare principii
silvice . Spre exemplu „în ocoalele Solca, Marginea i Codrul
Voievodesei s-au executat t ieri secundare i definitive i în timpul verii,
compromi ând astfel regenerarea pe cale natural ”327. În concluzie,
inginerul ibu ar ta „
pe viitor nu se mai poate continua cu
administrarea patrimoniului forestier al Fondului, în condi iunile de pân
acum, personalul silvic de la unit ile exterioare fiind ocupat aproape
exclusiv cu exploatarea, neglijeaz adev rata lor misiune, cultura, paza
i administrarea p durii. Lipsa de control i îndrumare tehnico-silvic
accentueaz
i mai mult aceast neglijen
. Pentru remedierea
lipsurilor ar tate în prezentul raport, propun o separare a exploat rii de
cultura, paza i administrarea ocoalelor”328.
De remarcat este faptul c toate atribu iile i drepturile acordate
numai pân la urm toarele alegeri eparhiale Pre edin iei Consiliului de
Mini tri, prin art. 2 al Legii de organizare a Fondului bisericesc nr.
295/1946, au fost transferate asupra Ministerului Industriei i Comer ului,
în conformitate cu dispozi iile cuprinse în Legea nr. 434, din 12
decembrie 1947329. Ministerul Industriei i-a exercitat aceste atribu ii
pân la lichidarea Fondului, scop urm rit de c tre stat înc din 1946.
Între Fondul bisericesc i C. F. R. au fost înregistrate mai multe
conflicte, care s-au soldat cu câteva procese, majoritatea solu ionându-se
în defavoarea Fondului. Obiectul litigiilor erau materialele lemnoase
sustrase ilegal de c tre lucr torii C. F. R. din depozitele Fondului, precum
i multe altele330. Un alt litigiu a fost legat de recuperarea casei
„Vovidenia” de la M stirea Neam , construit de mitropolitul Visarion
Puiu, între anii 1938-1939, cu banii Fondului. Cl direa a costat 1.833.970
de lei i era destinat ca „loc de recreare i s
luire în caz de retragere

327

Ibidem, Dosar nr. 27/1944, f. 35, 36.
Ibidem, f. 39.
329
Ibidem, Dosar nr. 40/1947, f. 4.
330
Ibidem, Dosar nr. 21/1947, f. 1.
328

99
98

sau de pensie a Mitropolitului Visarion, pân la sfâr itul vie ii sale, iar
dup acela i scop i viitorilor mitropoli i ai Bucovinei”331.
Lucr rile de bilan pe exerci iul 1947/48 au fost încheiate în
condi ii destul de vitrege, deoarece Fondul ducea lips de personal
contabil, majoritatea personalului fiind deta at la S. A. „Domeniile
Bucovina” i, mai mult, unele unit i nu s-au mai str duit s trimit
situa iile lunare la fine de an, iar altele le-au întocmit numai de mântuial .
Dup cum se constat din bilan , veniturile au fost de 55.793.059 de lei,
iar cheltuielilie de 54.536.500 de lei, rezultând un profit net de 1.256.559
de lei. Comparând bilan ul anului 1947/48 cu cel al anului precedent
1946/47, ajungem la concluzia c gestiunea Fondului a fost sim itor
redus nu atât de pe urma Legii stabiliz rii monetare din 15 august 1947,
cât mai ales din cauza patrimoniului Fondului bisericesc, în majoritate
trecut sub conducerea, administrarea i controlul noii societ ii. La
capitolul cheltuieli, este de subliniat faptul c pentru salarii se înregistra
suma de 17.359.795 de lei, iar pentru pensii 564.809 lei. Eparhia Sucevei
avea repartizat suma de 27.295.352 de lei stabiliza i, în timp ce
veniturile pe lemnul de lucru erau de 10.445.676 de lei, iar pe lemnul de
foc de 375.977 lei.332
Dintr-o dare de seam f cut pentru anul 1948 se constat c
„Domeniile Bucovina” S. A. au exploatat, industrializat i comercializat
toate bunurile Fondului, ca i în anul precedent, dispunând singur de
aceste bunuri, f
a da socoteal nim nui pân la 11 iunie 1948 când,
prin Legea nr. 119 pentru na ionalizarea întreprinderilor na ionale,
bancare etc, au fost na ionalizate „bog iile subsolului, precum i
întreprinderile individuale, societ i de orice fel, asocia iuni particulare,
industriale, bancare, minere, de asigur ri, de transporturi i
telecomunica ii, care bunuri nu se g seau în proprietatea Statului la data
intr rii în vigoare a Constitu iei R. P. R.”333.
Fondul bisericesc, ca persoan juridic de drept public, nu a fost
vizat direct de Legea de na ionalizare, dar, societatea „Domeniile
Bucovina”, care de inea spre administrare i spre folosire aproape toate
bunurile Fondului, a fost na ionalizat . A adar aproape întreg patrimoniul
Fondului a intrat în posesia i administrarea statului, respectiv a
ministerelor Silviculturii (p durile), Industriei (instala iile, c ile ferate
forestiere i fabricile de cherestea), S
ii (b ile Vatra Dornei) i
Minelor i B ilor (minele de la Iacobeni).
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Fondului bisericesc i-au r mas numai ocoalele silvice de pe Valea
Sucevei (Brodina, Falc u i Straja), c ile ferate forestiere Falc u, coala
de brigadieri silvici din R
i i cl dirile din ora ele R
i i
Câmpulung.
La încheierea bilan ului pe exerci iul anului 1947/48,
Administra ia Fondului r
sese f
nici un contabil calificat. Venitul
total înregistrat a fost de 36.367.326 de lei, iar cheltuielile au fost reduse
drastic la 36.188.362 lei, cu un profit de 178.964 lei. Eparhia Sucevei
primise pentru anul 1947/48 suma de 9.694.246 lei, care era total
insuficient 334.
Din lipsa unor dispozi ii legale, inventarul patrimoniului Fondului
a fost men inut neschimbat. Inventarul de la 31 martie 1948 stabilea
pentru patrimoniul Fondului valoarea de 12.625.375.020 de lei stabiliza i
(vezi anexele 6 i 10)335.
Prin legea na ionaliz rii, societatea „Domeniile Bucovina” S. A. a
fost transformat , aproape în întregime în „Întreprinderea pentru
Exploatarea i Industrializarea Lemnului Câmpulung” – Întreprindere de
Stat – cunoscut sub numele de I. P. E. I. L. Tot la aceast întreprindere
au fost înglobate i celelalte fabrici de cherestea ale proprietarilor
particulari din zon .
Na ionalizarea S. A. „Domeniile Bucovina” s-a f cut printr-o
inventariere a tuturor bunurilor de la toate unit ile. Din dispozi iile date
de aceast societate, patrimoniul preluat de la Fondul bisericesc a fost
inventariat separat de inventarul achizi ionat de societate în cursul
activit ii sale, din fonduri proprii. Un alt inventar separat s-a f cut asupra
fabricilor fo tilor proprietari care se aflau în arend . Întocmirea celor trei
categorii de inventar s-a realizat în mare grab , începând de la 17 iunie
1948336. Comisia de na ionalizare a cerut societ ii s prezinte de urgen
situa ia cheltuielilor în investi ii de la 15 august 1947 i pân la 11 iunie
1948. Între Ministerul Industriei i Ministerul Silviculturii s-au iscat
neîn elegeri i conflicte pe tema împ irii Societ ii S. A. „Domeniile
Bucovina”, de in toare a patrimoniului Fondului.
La 31 martie 1949, inginerul silvic Nicolae Pa covici, directorul
colii de brigadieri silvici din R
i a predat inventarul mobil i imobil
din R
i c tre noul gestionar al Fondului, brigadierul silvic Radu
Mintici, cu men iunea c o parte din acest inventar era folosit de
Ministerul Silviculturii (cl dirile colii i inventarul aferent), iar o parte
din imobile erau închiriate la diverse institu ii de stat i particulare pe
334
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baz de contract337. coala de brigadieri silvici i p durari din R
ia
fost transformat de Ministerul Silviculturii în coal profesional
silvic 338. În condi iile propagandei de na ionalizare, Administra ia
Fondului a fost nevoit s someze mai multe institu ii chiria e care
refuzau de a mai achita plata chiriei pentru imobile din R
i339.
Dup na ionalizare, sursa de venit a Fondului a r mas doar
contractul cu „Sovromlemn” i chiriile provenite de la imobilele din
i. Îns I. P. E. I. L., ca succesoare a societ ii S. A. „Domeniile
Bucovina”, a imputat Fondului bisericesc suma de 67.744.802 lei340,
intervenind la Ministerul Industriei i la societatea sovieto-român
„Sovromlemn”, ca aceasta din urm s re in Fondului suma de mai sus,
în contul datoriei c tre stat. A adar, Fondul, dup ce a fost deposedat
sistematic de propriet i a mai r mas, culmea, i dator statului.
O alt problem cu care s-a confruntat Administra ia Fondului a
fost modul cum era perceput Fondul de c tre organele de fisc. Spre
exemplu, Casa Asigur rilor Sociale din R
i a perceput Fondul
bisericesc ca pe o întreprindere comercial , fapt pentru care a amendat
Ocolul Silvic Straja c a primit lucr tori zilieri f carnete de asigurare i
n-a comunicat intrarea i ie irea acestora din serviciu. În baza statutului
u, conferit prin lege, Fondul a f cut recurs în anulare la Comisiunea de
Apel de pe lâng Casa Na ional a Asigur rilor Sociale, ar tând c a fost
înc lcat art. 39, din Legea 295/1946, precum i art. 2 din Statutul de
organizare i func ionare a Fondului, precum i art. 2, lit. h, din Legea
Asigur rilor Sociale, ce prevedeau c lucr torii angaja i pentru scopuri de
utilitate public i lucr ri în regie sunt scuti i de asigurare341. De i Fondul
bisericesc avea acela i regim fiscal ca cel al statului, organele fiscale din
i au creat mai multe probleme, urm rind chiar i impozitarea
veniturilor provenite de pe urma chiriilor. A adar, pe anul 1949, Fondul a
pl tit în contul impozitului pentru veniturile pe cl diri suma de 139.893
de lei, de i conform legii era scutit de acest impozit342.
În proiectul pentru bugetul Fondului pe anul 1949 era prev zut ,
la venituri i cheltuieli, suma de 22.948.000 de lei. Veniturile se
preconizau din livrarea a 100.000 mc. de material lemnos c tre
„Sovromlemn”, din care rezultau aproximativ 14.700.000 de lei. O alt
surs a veniturilor erau chiriile ce se apreciau la suma de 165.000 de lei.
La cheltuieli erau prev zute subven ii i cotiza ii c tre diferite institu ii,
337
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dreptul de servitute al m stirilor i parohiilor din Eparhia Sucevei cu
suma de 3.000.000 de lei, drept contravaloarea lemnului de foc datorat
din exerci iul expirat i existent. În exerci iul anterior, Fondul nu i-a
putut îndeplini obliga iile sale fa de Eparhia Sucevei, c reia nu i-a livrat
ratele restante pe lunile iunie i iulie 1948, încât pentru lichidarea acestor
crean e a fost prev zut suma de 6.050.000 de lei343. Ministerul Industriei
a aprobat proiectul de buget numai pe jum tate de an, adic pân la 30
iunie 1949. Pe lâng reducerea drastic a bugetului, a sc zut i num rul
func ionarilor Fondului de la 32, existen i în decembrie 1948, la numai
20344.
În septembrie 1948, arhiereul Emilian Antal i-a încetat
împov toarea sa activitate345 de pre edinte al Consiliului de
Administra ie i de loc iitor de mitropolit. La serbarea anului nou, la 1
ianuarie 1946, Emilian Antal f cea urm toarea m rturisire: „Am fost
stânjenit adesea în activitatea de la Mitropolie, de grijile Fondului, cari
m-au obligat s fac drumuri la Bucure ti. Dar am c utat s ap r însu i
patrimoniul nostru bisericesc. C ci la noi Mitropolia este Fondul i
Fondul este Mitropolia. Dac nu-l vom ap ra, atunci biserica i îns i
regiunea aceasta, vor suferi economice te. Dac am izbutit în aceast
privin , lucrul acesta îl dator m în elegerii onoratului Guvern. Un fiu
vrednic al Bucovinei, d-l Emil Bodn ra , Secretar general al Cosiliului
de Mini tri, ne-a m rturisit c , dac acest Fond n-ar exista, ar trebui s
fie creat, pentru marele rost economic social pe care îl îndepline te în
aceast parte a rii…”346. Arhiereul Emilian Antal a fost cel care a
luptat din r sputeri pentru p strarea i salvarea Fondului bisericesc,
înaintând memorii prin care ar ta guvernan ilor c Mitropolia Sucevei
este proprietara Fondului bisericesc i sus inând aceast cauz dreapt
pân la eliberarea sa din func ie. La 7 septembrie 1948, el a înaintat un
memoriu c tre Gheorghiu-Dej, prin care solicita reconsiderarea pozi iei
statului fa de aceast proprietate a Bisericii. Tot în acest sens, arhiereul
Antal a intervenit pe lâng Sf. Sinod, în calitatea de arhiereu-vicar, chiar
i dup demiterea sa, solicitând ca Fondul bisericesc s fie restituit
Arhiepiscopiei Sucevei347. Din p cate, toate demersurile sale au r mas
rezultat.
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La 8 mai 1947, Mitropolia Bucovinei, devenit - dup ocuparea
ii de nord a Bucovinei - Mitropolie a Sucevei, a fost transformat în
Arhiepiscopie, cu titulatura de Arhiepiscopia Sucevei i R
ilor,
strându- i sediul la Suceava. La 18 septembrie 1948, prin instalarea
arhiereului Sebastian Rusan, fost episcop al Maramure ului, s-a schimbat
titulatura în Arhiepiscopia Sucevei i Maramure ului, care i-a încetat
existen a la 26 februarie 1950, prin contopirea cu Arhiepiscopia Ia ilor348,
constituindu-se din nou Mitropolia Moldovei i Sucevei.
Reprezentan ii Fondului, intuind o eventual lichidare a Fondului,
încercau din r sputeri s rezolve toate obliga iile ce le reveneau pentru a
nu r mâne cu datorii nepl tite. Îns datoria cea mai mare o aveau fa de
Eparhia Sucevei, c rei îi datorau circa 12.000.000 de lei.
La 11 septembrie 1948, arhiereul Emilian Antal ar ta într-o
scrisoare adresat directorului general al Fondului, ibu Gavril, c , în
timp ce Mitropolia a trebuit - din economii proprii, s achite salariile pe
lunile iulie i august, „Fondul nu trebuia s cumpere cai de lut, ci
i fi
inut banii pentru plata salariilor. Ar fi cazul s renun e la cump rare,
nemaiavând rost achizi ionarea de cai în preajma na ionaliz rii”349.
În 1947, Fondul bisericesc a mai cump rat de la ni te proprietari
evrei un imobil situat în ora ul Câmpulung, pentru care a pl tit suma de
300.000.000 de lei. Actul de vânzare-cump rare sun în felul urm tor:
„Contract de vindere-cump rare
data 11 oct. 1946
Cump tor: Fondul bisericesc, reprezentat de ibu Gavril
Vânz tori: Scheindel Ettel Brauner, n scut Rosner din
Câmpulung, în nume propriu i mandatar
a lui Pinkas Zwecker,
comerciant din R
i.
Obiectul vânz rii
Dreptul de proprietate asupra corpului financiar fiscal N-rul 1506
din Câmpulung, care const din parcela No. 1905/1 gr din , în suprafa
de 8 ari 76 mp. i No. 1811, cl dire în suprafa de 7 ari 15 mp. Este
întabulat în registrul financiar respectiv
a) Dvora Braunstein, n scut Rosner b) Scheindel Ettel Brauner
scut Rosner i c) Frinze Zwecker, n scut Rosner, cu câte 1/3 parte
indivizibil
pre ul de vânzare 300.000.000 (trei sute milioane lei)
achitat vânz torilor la semnarea prezentului contract.
Toate taxele, timbrele i cheltuielile îmbinate cu dresarea, taxa i
întabularea prezentului contract cad în sarcina cump torului, iar taxa
succesoral în seama vânz torilor.
Câmpulung 8 opt aug. 1947
348
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Vânz tori
Scheindel Ettel
Brauner n. Rosner

Cump tor
Fond bis. ort. român din Bucovina,
Câmpulung, Ing. Dl. ibu Gavril350”

În alc tuirea bugetului Mitropoliei Sucevei pe anul 1947/48 s-a
inut seam de faptul c aceast institu ie nu dispunea de o sesie
mitropolitan de 2.000 de ha, a a cum dispuneau celelalte mitropolii351,
motiv pentru care a fost propus o sum de desp gubire. De remarcat este
faptul c Eparhia Sucevei între inea la acea vreme construirea i
restaurarea unor m stiri i biserici pentru care alocase sume importante.
Între altele, edita i tip rea o serie de c i teologice i bro uri. A a a
ap rut revista „Credin a” pentru combaterea propagandei sectare care
luase avânt în Bucovina. Erau alocate subven ii pentru înzestrarea
bibliotecii Facult ii de Teologie i a Internatului Teologic din Suceava,
precum i ajutoare pentru Episcopia sufragan de Maramure . Din statele
de plat ale personalului Mitropoliei se constat c în 1948 existau 206
preo i de mir, to i licen ia i în Teologie, 24 de c lug ri, din care un
arhimandrit, patru stare i i dou stare e, din care numai patru erau
licen ia i, restul cu studii medii, 145 de cânt re i i un preot la biserica din
Viena 352.
Fondul bisericesc a pl tit Mitropoliei Sucevei cotele lunare pân
inclusiv în luna iunie 1948. Conform Decretului-Lege nr. 290, publicat în
„Monitorul Oficial” nr. 246, la 22 octombrie 1948, cheltuielile de
personal i material ale Mitropoliei Sucevei au fost trecute, începând cu 1
august 1948, la bugetul general al Statului. Pentru a face fa cheltuielilor
de salarii, pensii i materiale, Mitropolia a fost nevoit ca pe luna iulie
1948 s cheltuiasc bani din fonduri proprii, bani care aveau o cu totul
alt destina ie.
Arhiepiscopul Sebastian se adresa, la 19 ianuarie 1949,
directorului general al Fondului, rugându-l s achite urgent suma restant
de 4.166.000 de lei prev zut în Bugetul anului 1948/49 i aprobat de
Ministerul Industriei353. Îns Fondul n-a putut pune la dispozi ie decât
numai suma de 749.215 lei, urmând ca mai târziu, dup numirea Comisiei
de lichidare, s se achite i restul.
La 1 ianuarie 1949, în urma unei decizii a Ministerului Industriei,
Fondul bisericesc a trebuit s cedeze ocoalele silvice de pe Valea Sucevei
la I. P. E. I. L i coala de brigadieri silvici din R
i, care au fost
350
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atribuite Ministerului Silviculturii, respectiv Direc iei silvice din R
i.
Fondului i-au mai r mas doar imobilele din Câmpulung-Moldovenesc,
dintre care una fusese cump rat în 1947 de la ni te evrei, i cele din
i, care i ele au fost trecute în 1950 la Ministerul de Finan e. De
remarcat este faptul c societatea „Sovromlemn” a fost exceptat de la
na ionalizare. Contractele cu „Sovromlemn” au fost derulate în continuare
de c tre întreprinderea de stat succesoare, adic de Direc ia silvic
i. S. A. „Sovromlemn”, ca societate sovieto-român , care avea la
conducere muncitori cu patru clase, majoritatea evrei, a continuat s
exploateze nestingherit i f mil p durile contractate, comi ând fraude
uria e pân la 3 aprilie 1954, când a fost lichidat i trecut la Ministerul
Industriei lemnului. La lichidarea „Sovromlemn”-ului s-au constatat
nereguli mari prin nerespectarea regimului silvic, care au generat pagube
greu de calculat. Totodat s-a stabilit c livr rile de cherestea, o dat
ajunse în portul Constan a, în loc s ajung în U. R. S. S., ca parte
contractant , au ajuns în Israel în contul evreilor afla i la conducerea
unit ilor „Sovromlemn”. Dup terminarea cercet rilor i evaluarea
pagubelor, cei vinova i au fost judeca i i condamna i de Tribunalul
Militar din Ia i. Dup 2-3 ani cei aresta i au fost elibera i, dar obliga i s
pl teasc fiecare cota parte din pagub . To i evreii elibera i au cerut s
seasc ara, dar nu li s-a dat voie pân nu au achitat sumele datorate.
La scurt timp, ace tia au reu it s i achite paguba i au p sit ara, iar
celorlal i li s-a re inut 1/3 din salar sau pensie pân la lichidarea pagubei
imputate354.
În baza Hot rârii ministeriale nr. 622, din 24 iunie 1949, a fost
emis decretul preziden ial nr. 273, r mas nepublicat355 (a adar un act nul
i neavenit), de desfiin are a Fondulului bisericesc i de constituire a unei
Comisii de lichidare356. La 12 august 1949 s-a constituit Comisia de
lichidare, compus din inspectorul ef Iona Pompiliu, delegat al
Ministerului Finan elor, ing. R dulescu Constantin de la Finan e, avocatul
Gorb nescu Zola, delegat al Ministerului Industriei, eful de serviciu
Sergiu Marian de la Ministerul Silviculturii i avocatul Dumitrescu Nic de
la Ministerul Cultelor. Aceast Comisie s-a adresat mai întâi lui Dan Ilie,
reprezentantul Fondului bisericesc la Bucure ti, unde a cerut detalii de la
acesta, precum i o scurt prezentare a situa iei Fondului, c ci, începând
cu 1 iulie 1949, aceast institu ie a încetat s mai existe.
Comisia de lichidare i-a fixat sediul la Câmpulung, unde a luat
leg tura cu ibu Gavril, fostul director general al Fondului, i a trecut la
inventarierea propriet ilor mobile i imobile ale Fondului. Pentru
354
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lucr rile de inventariere, care necesitau oameni califica i în domeniu, au
fost men inu i în func ie ase func ionari ai Fondului, dintre care unii
i-au desf urat activitatea pân la 31 martie 1950, când au fost încheiate
lucr rile de lichidare.
Comisia de lichidare a întocmit un proiect de buget pe perioada 1
iulie – 31 decembrie 1949, în care a prev zut toate datoriile acumulate de
Fond. La venituri era trecut suma de 473.344.400 de lei, ce urma a fi
realizat în urma verific rilor. În bugetul de cheltuieli au fost prev zute
creditele de care avea nevoie comisia pentru lucr rile de lichidare. Astfel,
s-au prev zut bani pentru plata salariilor personalului provenit de la Fond
cu suma de 478.230 de lei, precum i pentru personalul specializat ce era
angajat temporar. În acela i timp au fost luate în calcul i datoriile
acumulate de Fond357.
La 31 octombrie 1949, arhiepiscopul Sebastian a înaintat c tre
pre edintele Comisiei de lichidare urm toarea solicitare: „ tre Onor.
Comisia de lichidare a Fondului bis. în Câmpulung-Mold. - Domnule
Pre edinte, - În numele Arhiepiscopiei ort. rom. a Sucevii, Ne permitem a
adresa urm toarea cerere: Arhiepiscopia Noastr , în calitate de
proprietar a Fondului bisericesc, apreciind importan a noului ritm de
via al Republicii Populare Române, f
cea mai mic opozi ie a predat
Statului la dispozi ia poporului muncitor al rii întreaga avere a
numitului Fond bisericesc, care se cifreaz la peste 12.000.000.000 lei
stabiliza i (12 miliarde), f
a i se fi rezervat Arhiepiscopiei, pentru
necesit ile sale interne, nici m car un hectar de p dure.
Cum Arhiepiscopia Noastr
un important factor de consolidare
a R. P. R. a ajuns a se aproviziona cu lemn de foc pe cartel i cum
aceast Arhiepiscopie nu are posibilitatea de a aproviziona cu lemne de
foc nici re edin a Arhiepiscopiei, nici birourile Arhiepiscopiei i nici Sf.
stiri bucovinene care sunt cele mai valoroase monumente ale
R. P. R. ca: Putna lui tefan cel Mare, Sucevi a, Dragomirna, Vorone ul,
etc., a c ror drepturi la lemn de foc sunt prev zute în Regulamentul
bisericesc pentru Bucovina din anul 1786 care la art. 20 dispune, c
stirile au dreptul s primeasc câte 162 stânjeni de lemn de foc din
durile Fondului bisericesc ortodox din Bucovina. (Acest Regulament
este publicat în Normele Eparhiei Ort. Rom. din Bucovina de M. M.
linescu, vol. I pag. 96 - în limba german ).
Având în vedere cele de mai sus, cu onoare v rug m s binevoi i
a interveni pe lâng Onor. Guvern, ca s cedeze la dispozi ia
Arhiepiscopiei Suceava 1000 hectare p dure de la ocolul silvic P tr i,
jud. Suceava.
357
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Cererea ne-o sprijinim pe adev rul pe care st m, ca i pe
hot rârea Adun rii Eparhiale din 19 mai 1949, dup cum arat
Procesul-Verbal, al c rui copie o anex m referitor la obiectul cererii
Noastre.
Primi i, V rug m Domnule Pre edinte, mul umirile Noastre
anticipate, precum i asigurarea distinsei Noastre considera iuni. Cu
arhiere ti binecuvânt ri, S. S. Arhiepiscop Sebastian 358 (vezi anexa
final ).
Adunarea Eparhial , la propunerea inginerului silvic ibu Gavril,
a hot rât ca „Arhiepiscopia s cear statului o desp gubire de 30.000.000
lei anual sau, o dat pentru totdeauna, 1000 ha p dure de la P tr i
Suceava” (vezi coperta IV)359.
Dup constituirea Adun rii Eparhiale din 19 mai 1949, în baza
noului Statut de organizare i func ionare a Bisericii Ortodoxe Române,
aprobat prin decretul nr. 233, din 25 februarie 1949360, arhiepiscopul
Sebastian a cerut primului ministru s recunoasc formal atribu iile
Adun rii Eparhiale asupra Fondului bisericesc361. Tot arhiepiscopul
Sebastian a solicitat statului s permit Arhiepiscopiei Sucevei s r mân
în posesia casei de odihn a Mitropoliei de la Vatra Dornei, dar orice
încercare era sortit e ecului.
Comisia de lichidare, respectând dispozi ia Consiliului de
Mini tri, luat prin hot rârea nr. 913, din 18 august 1949, a aprobat
cererile func ionarilor Fondului de anulare a datoriilor acestora c tre Fond
provenite din împrumuturi pentru alimente i obiecte de strict
necesitate362.
La 12 octombrie 1949, Comisia de lichidare a predat Sfatului
Popular Jude ean R
i, reprezentat prin tov. Ba chir Theodor,
pre edintele Sfatului, i asistat de tov. Plâng u Rotislav, cinci imobile,
foste proprietate a Fondului, cu dependin ele i inventarul existent363. La
fel au fost predate Sfatului Popular din Câmpulung i cl dirile Fondului
existente acolo. Unul dintre imobilele din Câmpulung era situat pe str. 7
Noiembrie, nr. 10 i avea o suprafa de 2.330 mp., din care 882 mp. era
ocupat de dou cl diri, un garaj i anexe364. Cl dirile ocoalelor silvice au
fost folosite la început, atât de I. P. E. I. L., cât i de Ministerul
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Industriei365. Întreaga bibliotec judiciar a Fondului a fost predat
Tribunalului din Câmpulung, iar arhiva Centralei a fost transportat la
Arhiva jude ean Suceava.
La 12 decembrie au fost inventariate i predate cl dirile i
terenurile agricole de la coala silvic din R
i. În urma m sur torilor
s-a constatat c existau 16 ha, 24 de ari i 60 mp teren agricol, din care:
13 ha, 17 ari i 50 mp arabil, 2 ha, 10 ari i 90 mp izlaz, 85 de ari 20 mp
livezi i 10 ari pepiniere.
Banii proveni i de pe închirierea cl dirilor au fost contabiliza i i
depu i la Banca R. P. R., în contul Comisiei de lichidare, iar actele de
proprietate asupra cl dirilor i terenurilor au fost ridicate de c tre Comisia
de lichidare366.
Inventarierea s-a f cut cu mult migal , pân în cele mai mici
detalii. La fabricile de cherestea au fost descrise minu ios toate piesele i
obiectele din inventar. La fel s-a f cut i verificarea suprafe elor
duroase i agricole pe fiecare ocol silvic, rezultând în total 192.468,41
ha, din care 187.056,07 era teren forestier i 5.412,34 ha era teren agricol
(vezi anexa 9) 367. În acela i timp, au fost inventariate i un num r de 247
de case silvice368 ce apar ineau ocoalelor Fondului, precum i c ile ferate
forestiere, b ile i minele.
Cu inventarierea Comisiei de lichidare a încetat i existen a celei
mai mari institu ii biserice ti i na ionale din Bucovina i din ar , care a
atras dup sine i desfiin area Eparhiei Bucovinei, l sând acest col de ar
prad propagandei sectare i celei ateiste. Dup o istorie zbuciumat , de
163 de ani, Fondul bisericesc ortodox român din Bucovina era trecut în
mod abuziv în proprietatea statului comunist român, care a administat
aceast patrimoniu dup modelul colhozurilor sovietice.
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Concluzii
Fondul bisericesc din Bucovina, constituit prin voin a împ ratului
Iosif al II-lea, din vastele domenii m stire ti i episcope ti, a fost
reglementat prin Regulamentul duhovnicesc din 29 aprilie 1786, legisla ie
dup care a func ionat, r mânând în vigoare aproape neschimbat , timp de
139 de ani, pân la promulgarea Legii i Statutului pentru organizarea
Bisericii Ortodoxe Române din 6 mai 1925. Noua Lege conferea Fondului
un Statut special în cadrul Mitropoliei Bucovinei i, respectiv, al
Patriarhiei Române, l murind i cele cu privire la rela iile dintre Statul
român i Biserica Ortodox Român .
Conform Statutului, Fondul era o funda ie de sine st toare,
precum i o persoan juridic de drept public, reprezentat în instan de
Mitropolitul Bucovinei i condus , controlat
i supravegheat de
Consiliul Eparhial, prin organele sale. Statul î i rezerva dreptul de control
prin Ministerul Agriculturii i cel al Cultelor.
Statutul Fondului bisericesc ortodox-român din Bucovina a suferit
o serie de modific ri prin legile ulterioare din 1937, 1940, 1941 i 1942.
Prin Legea nr. 148, din 29 iunie 1940, conducerea Fondului era trecut în
seama unei Eforii alc tuit din trei persoane: Mitropolitul, ca pre edinte,
i înc doi membri. Aceast Eforie a Fondului a func ionat pân la 17
aprilie 1946, când regimul condus de Dr. Petru Groza a introdus Legea nr.
925, prin care a modificat legile anterioare, inclusiv articolele din Legea
de organizare a B. O. R. din 1925, cu privire la Statutul Fondului. Eforia a
fost înlocuit cu un Consiliu de Administra ie, iar atribu iile Adun rii
Eparhiale i, implicit, ale Consiliului Eparhial, au fost suspendate i
trecute pe seama Pre edintelui Consiliului de Mini tri, care i-a exercitat
acest drept fie în mod direct, fie indirect, prin acel Comisar al guvernului
ata at pe lâng Consiliul de Administra ie al Fondului. Mai târziu, prin
Legea nr. 343, din 12 decembrie 1947, atribu iile Adun rii Eparhiale
asupra Fondului au fost transferate, pân la proximile alegeri eparhiale,
asupra Ministerului Industriei, minister care s-a îngrijit în mod special de
deposedarea, na ionalizarea i lichidarea Fondului.
Dup primul r zboi mondial, Fondul Bisericesc de inea, potrivit
statisticilor din 1922, o suprafa de 249.772 ha teren forestier, care
reprezenta 50,8% din suprafa a p duroas a Bucovinei, i o suprafa de
17.424 ha teren agricol, însumând în total peste 260.000 ha de teren.
Prin Legea agrar pentru Bucovina, din 1921, terenurile agricole,
golurile de munte, paji tile i anumite terenuri forestiere m rgina e au
fost expropriate în vederea împropriet ririi ranilor i l rgirii vetrei
comunelor. Atunci au fost expropriate 115 mo ii ale Fondului cu o
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suprafa total de aproximativ 27.715,25 de ha, pentru care Fondul
bisericesc a primit unele desp gubiri din partea statului, pân în 1938,
când s-au încheiat m sur torile de expropriere.
Dup cel de-al II-lea r zboi mondial, când partea de nord a
Bucovinei a fost „cedat ” la U. R. S. S., patrimoniul Fondului bisericesc a
fost împu inat cu peste 20 %, adic cu aproximativ 42.810,76 de ha teren
forestier i agricol.
Apoi, dup instaurarea regimului comunist de factur bol evic ,
mai ales începând cu anul 1946, Fondul i-a pierdut în totalitate
autonomia. Mai întâi a fost îngr dit printr-o serie de legi care f ceau
imposibil desf urarea unei activit i normale într-un moment cumplit de
criz postbelic . Apoi proasta guvernare, sub presiunea armatei ro ii, a
impus Fondului i o serie de condi ii, a a cum a fost întov
irea cu
C. F. R. i apoi constituirea Societ ii anonime „Domeniile Bucovina”. La
fel de catastrofale au fost i livr rile obligatorii de material lemnos c tre
U. R. S. S. în contul conven iei de armisti iu, precum i contractul
gubos cu Societatea sovieto-român „Sovromlemn”.
În aceste condi ii, Fondul bisericesc a fost deposedat treptat, mai
întâi prin na ionalizarea „S. A. Domeniile Bucovina” la 11 iunie 1948,
apoi la 31 decembrie 1948, prin predarea ultimelor trei ocoale silvice i,
în final, prin lichidarea Fondului la 1 iulie 1949.
Lichidarea Fondului a fost executat de o Comisie de lichidare,
care, în urma inventarierii patrimoniului Fondului, a constatat c la
ocoalele silvice ale Fondului existau 187.056,07 ha de teren forestier i
5.412,32 ha de teren arabil, deci în total 192.468,41 de ha, plus înc 16 ha
i 24 de ari teren agricol înregistrat la coala de brigadieri silvici din
i.
adar, prin lichidarea Fondului bisericesc, care a atras cu sine i
desfiin area Eparhiei Bucovinei în 1950, regimul comunist a reu it s
înl ture vechile structuri burghezo-mo iere ti i mistice, atât de incomode
pentru statele comuniste ce doreau f urirea omului nou. Încerc rile
ultimilor trei arhierei ai Bucovinei, Tit Simedrea, Emilian Antal i
Sebastian Rusan, de a salva patrimoniul Fondului bisericesc de la
na ionalizare i lichidare, precum i ob inerea în cele din urm a unei
desp gubiri, s-au izbit de deciziile totalitare ale unui regim comunist de
factur bol evic i de tip stalinist, care a urm rit i persecutat pe to i cei
ce au revendicat drepturile Eparhiei Bucovinei asupra Fondului. Prin
lichidarea Fondului bisericesc ortodox român al Bucovinei, partidul
comunist român pro-bol evic elimina totodat i denumirea de Bucovina,
numire ce a devenit tabu pe toat perioada celor 45 de ani de regim
comunist, pentru a nu sup ra cumva pe marele „vecin-prieten” de la
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rit, r pitor hulpav al Bucovinei de Nord, al Her ei i al Basarabiei,
mânturi pururea române ti.
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Schlussfolgerungen
Das Kirchenvermögen der Bukowina wurde durch den Willen des
Kaisers Joseph II. gegründet und bestand aus ausgedehnten klösterlichen
und bischöflichen Gütern. Es wurde durch die Geistliche Verordnung
vom 29. April 1786 reglementiert. Gemäß dieser Gesetzgebung hat es 139
Jahre funktioniert und blieb bis zum Erlass des Gesetzes und der Satzung
für die Organisation der Rumänisch-Orthodoxen Kirche vom 6. Mai 1925
fast unverändert in Kraft. Das neue Gesetz gewährte dem Vermögen
einen besonderen Status im Rahmen der Metropolie der Bukowina und
beziehungsweise der Rumänischen Patriarchie gegenüber dem
rumänischen Staat.
Gemäß der Satzung war das Vermögen eine eigenständige
Stiftung, sowie eine juristische Person öffentlichen Rechts. Es wurde vor
Gericht durch den Metropoliten der Bukowina vertreten und durch die
Organe des bischöflichen Rates geleitet, kontrolliert und beaufsichtigt.
Der Staat behielt sich das Kontrollrecht durch das Ministerium für
Landwirtschaft und das Kultusministerium vor.
Die Satzung des rumänisch-orthodoxen Kirchenvermögens der
Bukowina hat eine Reihe von Veränderungen durch die nachfolgenden
Gesetze von 1937, 1940, 1941 und 1942. erlitten. Durch das Gesetz Nr.
148 vom 29 Juni 1940 wurde die Leitung des Vermögens einem
Aufsichtsrat anvertraut, der aus drei Personen, der Metropolit als
Präsident und noch zwei Mitglieder, bestand. Dieser Aufsichtsrat des
Vermögens hat bis zum 17. April 1946 gewirkt, als das von Dr. Petru
Groza geleitete Regime das Gesetz Nr. 925 eingeführt hat, durch welches
es alle vorhergehenden Gesetze einschließlich die Artikel aus dem
Organisationsgesetz der ROK von 1925 betreffend die Satzung des
Vermögens verändert hat. Der Aufsichtsrat wurde durch einen
Verwaltungsrat ersetzt und die Befugnisse der bischöflichen
Versammlung und einschließlich des bischöflichen Rates wurden
aufgehoben und dem Präsidenten des Ministerrates zugeordnet, der sein
Recht entweder direkt oder indirekt durch einen Kommissar der
Regierung, der dem Verwaltungsrat des Vermögens beigeordnet war,
ausgeübt hat. Durch das Gesetz Nr. 343 vom 12. Dezember 1947 wurden
später die Befugnisse der bischöflichen Versammlung betreffend des
Vermögens bis zu den nächsten Kirchenwahlen dem Ministerium für
Industrie übertragen, das sich in besonderer Weise für die Enteignung,
Verstaatlichung und Auflösung des Vermögens gesorgt hat.
Nach dem Ersten Weltkrieg besaß das Kirchenvermögen gemäß
den Statistiken von 1922 eine Fläche von 249.772 ha Waldgebiet, was
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50,8% der Waldfläche der Bukowina darstellte, und eine Fläche von
17.424 ha Agrarland, im Ganzen zusammengerechnet eine Fläche von
über 260.000 ha.
Durch das Agrargesetz für die Bukowina von 1921 wurden die
Landwirtschaftsflächen, die Bergkahlen, die Weideflächen und bestimmte
Waldflächen am Rande enteignet, um die Bauern mit Eigenland zu
versehen und den Gemeindegrund der zu erweitern. Damals wurden 115
Güter des Kirchenvermögens mit einer Gesamtfläche von ungefähr
27.715,25 ha enteignet, für das das Kirchenvermögen vom Staat bis 1938
einige Entschädigungen erhalten hat, als die Enteignungsmaßnahmen
abgeschlossen wurden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Nordteil der Bukowina der
UdSSR „überlasssen“ wurde, wurde der Stammbesitz des
Kirchenvermögens um mehr als 20%
vermindert, also ungefähr
42.810,76 ha Wald- und Landwirtschaftsflächen.
Nach der Einsetzung des kommunistischen Regimes
bolschewistischer Art, besonders beginnend mit dem Jahr 1946, hat das
Vermögen seine Selbständigkeit gänzlich verloren. Zuerst wurde es durch
eine Reihe von Gesetzen eingegrenzt, die eine normale Tätigkeit in einem
schrecklichen Augenblick der Nachkriegskrise unmöglich machten.
Danach hat die schlechte Regierung unter dem Druck der Roten Armee
dem Vermögen einige Bedingungen auferlegt, wie die Genossenschaft
mit der C.F.R. [Rumänische Eisenbahngesellschaft] und danach die
Bildung der amtlichen Gesellschaft „Domeniile Bucovina“. Genau so
verheerend waren die verpflichtenden Lieferungen von Holz in die
UdSSR im Rahmen des Waffenstillstandsvertrags, sowie der
unvorteilhafte Vertrag mit der sowjetisch-rumänischen Gesellschaft
„Sovromlemn“.
Unter diesen Bedingungen wurde das Vermögen schrittweise
enteignet, zuerst durch die Verstaatlichung der „S.A. Domeniile
Bucovina“ am 11. Juni 1948, danach am 31. Dezember 1948 durch die
Übergabe der letzten drei Forstämter und zuletzt durch die Auflösung des
Vermögens am 1. Juli 1949.
Die
Auflösung
des
Vermögens
wurde
von
einer
Auflösungskommission ausgeführt, die nach der Bestandaufnahme des
Stammguts des Vermögens festgestellt hat, dass bei den Forstämtern
187.056,07 ha Waldfläche und 5.412,32 ha Ackerfläche waren, also
insgesamt 192.468,41 ha, außerdem noch 16 ha und 24 Ar
Landwirtschaftsfläche eingetragen bei der Schule für Forstverwalter in
Radautz.
Infolgedessen ist es durch die Auflösung des Kirchenvermögens,
die auch die Aufhebung des Bistums der Bukowina im Jahre 1950 nach
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sich zog, dem kommunistischen Regime gelungen, die alten bürgerlichgutsherrlichen und mystischen [geistlichen??] Strukturen zu beseitigen, so
lästig den kommunistischen Staaten, die die Erschaffung des neuen
Menschen wünschten. Die Versuche der letzten drei Oberhirten der
Bukowina, Tit Simedrea, Emilian Antal und Sebastian Rusan, das
Stammgut des Kirchenvermögens vor der Verstaatlichung und Auflösung
zu retten, wie auch zuletzt das Erlangen einer Entschädigung prallten an
die totalitären Entscheidungen eines kommunistischen Regimes
bolschewistischer Art, das alle die verfolgt und bedrängt hat, die die
Rechte des Bistums der Bukowina über das Vermögen beansprucht
haben.
Durch
die
Auflösung
des
rumänisch-orthodoxen
Kirchenvermögens der Bukowina hat die pro-bolschewistische
Rumänische Kommunistische Partei gleichzeitig die Benennung
‚Bukowina’ beseitigt, ein Name der tabu geworden ist über den ganzen
Zeitabschnitt von 45 Jahren des kommunistischen Regimes, um nicht
vielleicht den großen „Nachbar-Freund“ im Osten zu verärgern, ein
gieriger Räuber der Nordbukowina, der Hertza und Bassarabiens, ureigen
rumänische Länder.
(© Übersetzung Ingo Göldner)
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Schematismus der Bukowinaer griech-orient. ArhiepiscopalDiöcese für das Jahr 1877, Czernowitz, Drück von Rudoph Eckhardt,
1877;
Colec ia de Documente, INV. Nr. 279, 1411-1931, Vol. I, Fod Nr.
35, Pachetul IV;
Texte culese de Î. P. S. Pimen (Editura Arhiepiscopiei Sucevei i
ilor) din articolul Idealul unit ii politice a românilor publicat în
Eminescu: Sens, Timp i Devenire Istoric ; volum îngrijit de Gh.
Buzatu, tefan Lemeny i I. Saizu, Ia i, Universitatea „A. I. Cuza”, 1988;
Românii în istoria Universal - III;
Agen ia Na ional de Cadastru i Publicitate Imobiliar , Oficiul de
Cadastru i Publicitate Imobiliar Suceava, Biroul de Carte funciar
Suceava.
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Anexa 1
PROPRIET ILE BISERICE TI DIN BUCOVINA
Tabel alc tuit conform datelor prezentate de Daniel Werenka, Ion
Nistor i Aron Pumnul

Nr.
crt.

1

2

stirea
i num rul
monahilor
la 1776

Ctitorii m
stirilor
din a c ror mo ii s-a
constituit Fondul
religos greco-oriental
al Bucovinei

Nr. satelor, mo iilor i
mun ilor (brani tilor)
stire ti la 1782
aflate în:
Bucovina

Moldova

Nr.
total
al
proprieilor

Anul
întemeierii

Episcopia
ilor
10 c lug ri

Bogdan Vod ,
Alexandru cel Bun i
Cneaghina Anastasia

8 sate

2 sate

7

13591365

Moldovi a
15 c lug ri

Alexandru cel Bun i
so ia sa Ana, Petru
Rare , Alexandru
pu neanu i boierul
Bârlea

5 sate
din care
1 cu
brani te
i1
munte

4 sate i 2
mo ii

54

1401

6 sate i
un
munte

4 sate i
o mo ie

19

1415

26 sate,
18 mun i
i
dealuri

2 sate i 5
mo ii

59

14661470

6 sate, 4
brani ti
i3
mun i

5 sate i o
mo ie

10

3 sate i
o mo ie

1 mo ie

12

3

Humor
11 c lug.

4

Putna
25 c lug.

5

Vorone
15 c lug.

6
Sf. Ilie
8 c lug.

Boerii: Laz r,
Stancu, Costea,
tefan cel Mare,
boierul Boboiog cu
so ia sa, Teodor
Braha
tefan cel Mare i
so ia sa Roxandra,
Bogdan cel Orb,
Petru Vod chiopul,
Miron Vod
Barnovschi, Maria
Comisoaia, Irina
Stolniceasa, George
Cupcici, mitropolitul
Iacob, episcopul
Calistru , Monahul
Daniil Nacu
tefan cel Mare,
Bogdan cel Orb,
Teodosie Monahul i
Maica Evdochia
tefan cel Mare,
Iancu Vod Sasul,
Boier Grigora i
so ia sa, Irina, Petru
Rare
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(1472)

1488

1488

7

8

tr i
35 maici

Sucevi a
53 c lug.

9

Schitul Mare
sau Maniava
[Gali ia]
200 c lug.

10

Dragomirna
170 c lug.

11

Solca
17 c lug.

12

Sf. Onufrie
3 maici

13

Ili ti
8 maici

tefan cel Mare
Ieremia Vod
Movil , Mitropolitul
Gherghe Movil ,
Jupânesele Maria i
Mica, nepoatele
Hatmanului Arbore,
i Vornicul Iordachi
Cantacuzino
Maria Movileanca,
torit dup
tefan Potochi,
Solomon
Bârl deanul, Marele
Ban Savin i so ia sa,
Ileana
Mitropolitul
Anastasie Crimca i
Miron Vod
Barnovschi
tefan Tom a i
Maria Canan u
Popa Mihul din Siret
i tefan Vod
Petriceicu
Medelnicierul
Iona cu Is cescu
Anton, Episcop de
i, Artemon,
Episcop de R
i,
Grigore Vod
Calimach, Manole
Zamfir, Gligora fiul
lui Pintileu i Ioni
Brate

14

Horecea
20 c lug.

15

Schitul
Crisceatec
5 c lug.

Negustorul Teodor
Preda i r ze ii din
Rupejine

16

Zamostie
6 c lug.

Dumitru Para,
staroste de Cern

Ostra sau
rbe ti
6 c lug.

Nicolae Calmu chi

17

i

2 sate

0

2

1487

4 sate cu
brani ti
i un
munte

6 sate

25

15951596

satele
Revna,
Mitc u
½ i
satul
ie ti

0

9

1620

3 sate i
1 mo ie

8 sate

19

1602

9 sate i
½, i 4
mun i

3 sate

15

1615

4 sate

0

?

1646

4 sate

1 sat

5

1737

2 sate

14

1712
1766
ref cut

0

2

1768

0

2

1723

0

1

1762

satul
Horecea
satul
be ti
1/2
locul din
jur i
ti
1/2
1 sat i
teren în
jurul
schitului
100 f lci
de loc
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18

Luca
4 c lug.

Atanasie ânt

12 f lci
de loc

0

1

1742

19

Babin
3 c lug.

Monahul Onufrei

½ falce
de loc

0

1

Sec.
VII
1752

20

Coribni a
3 c lug.

Monahul Silvestru i
al i patru r ze i

0

1

1748

21

Vijni a
7 maici

Nicolae, Episcop de
i

0

1

1710

22

Berezni a
4 c lug.

Isac Cocoreanu

0

1

1747

23

Brosc i
lug.?

Constantin
Volcinschi i
egumenul Nazarie
vescul

15 f lci
de loc

0

2

1771

24

Voloca
14 maici

lug rul Donici

1 falce
loc

0

1

1742

25

Jadova
7 c lug.

Andronachi Vlad,
tefan Tabor ,
George Gherasim,
Egumenul Gheorghe

câteva
lci de
mânt

0

4

1742
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4 f lci
de loc
un petec
de
mînt
nila
pe
Ceremu
1/16

Anexa 2
Tabel privind coloniz rile f cute în Bucovina
pe mo iile m
stire ti dup datele prezentate de Ion Nistor
Anul

1783
1783
1788
1788
1793
1820
1788
1787
1788
1788
1788
1788
1788
1807
1809
1804
1817
1835
1837
1838
1835
1802
1802
?
1784
1797
1805
?
?
?

Colonii nem

ti

Franzthal
Mologhia
Fr
ii Nem ti
Tereblecea Nou
Huta – Veche
Huta – Nou
Sf. Onufrie
Mitocul
Dragomirnei
I cani
B deu i
Arbore
Satul-Mare Nou
Ili ti
Eisenau
Freudenthal
Frasin
P ltinoasa
Bourii
Schwarzthal
Buchenhein
Lichtenberg
Fürstenthal
Hardegthal
Kalsberg
Iacobeni
Mariensee
Luisenthal
R
i
Gura - Humorului
Solca

Nr.
crt.

Regiunea (satul) unde
s-au a ezat

Mo ia m
stireasc pe
care s-au a ezat

1
2
3
4
5
6
7

Cozmin
Cozmin
Fr
i
Tereblecea
Crasna
Ciudeiu
Sf. Onufrie

stirea Putna
stirea Putna
stirea Putna
stirea Putna
stirea Putna
stirea Putna
Schitul „Sf. Onufrie”

8

Mitocul-Dragomirnei

M

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

I cani
B deu i
Arbore
Satul - Mare
Ili ti
Prisaca Vorone ului
Moldovi a
Frasin
P ltinoasa
Pârâul Bourii
Negrileasa
Poiana Micului
Dealul Iedri
Voievodeasa
Voievodeasa
Gura-Putnei
Iacobeni
Cârlibaba
Pojorâta
R
i
Gura - Humorului
Solca

stirea Dragomirna
stirea Solca
stirea Solca
stirea „Sf. Ilie”
stirea Ili ti
M stirea Vorone
stirea Moldovi a
stirea Humor
stirea Humor
stirea Vorone
stirea Vorone
M stirea Vorone
stirea Solca
stirea Sucevi a
stirea Sucevi a
stirea Putna
stirea Putna
stirea Putna
stirea Putna
Episcopia R
ilor
M stirea Humorului
stirea Solca

stirea Dragomirna

Colonii maghiare (ciang i)

1785
1786

Hadikfalva
Adreasfalva

1
2

1786

Istensegits

3

1777
1786

Fogodisten
Ioseffalva (Iosef II)

4
5

Dorne ti
M neu i
ibeni, Iv ncic
Pârli eni

stirea „Sf. Onufrie”

stirea Putna
i i

stirea Solca

Colonii secuie ti

Iacobe ti
Tolva (Strâmbul)
Colonii lipovene ti
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stirea Ili
? (Putna)

ti

1780
1780
1784

Clim i
Biela-Kiernica
Lipovenii

1
2
3

Clim i
Fântâna - Alb
Mitocu - Dragomirnei

M

stirea Putna
stirea Putna
stirea Dragomirna

Colonii de slovaci

?
?
?

Solone ul Nou
Ple u
Poiana Micului

1
2
3

Serghieni
Ple ca
Seletin
ipote
Cârlibaba
Breaza
Argel
Ru ii Moldovi ei
Ru ii pe Boul
Ostra
Gemenea

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Solone
Ple u
Poiana Micului

stirea Humor
stirea Humor
stirea Humor

Colonii de hu ani

Toate pe propriet ile m stire ti
ale Putnei i Sucevi ei
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Anexa 3
Ocoalele silvice ale Fondului i posibilit ile de exploatare pe
exerci iul 1944/45
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ocoale silvice

Codrul
Cozminului
Cuciurul Mare
Jucica
Revna
Ciudeiu
tr i
Solca
Ili ti
Argel
Breaza
Cârlibaba
Dorna Candrenilor
Frasin
Gura-Humorului
Iacobeni
Moldovi a
Pojorâta
Stulpicani
Vama
Vatra-Dornei
Brodina
Codrul-Voievodesei

Falc u
Fr
ii Noi
Marginea
Putna
Seletin
Straja
Vicovul de Sus

TOTAL:

Cantitatea lemnului de
exploatat pe 1944/45
(m. c.)

Num rul
cantoanelor

2.664,01

15.040

10

3.005,27
2.847,64
2.544,49
3.384,41
3.765,47
6.312,97
3.981,02
13.030,06
5.446,47
7.186,56
9.491,76
8.649,52
11.694,00
8.912,69
11.842,76
11.240,27
18.592,16
11.352,91
7.696,15
8.238,34
3.577,17
10.838,79
4.488,52
9.833,43
10.842,58
13.984,21
10.289,58
4.387,29

19.190
7.440
18.030
20.320
34.024
38.290
31.930
38.700
16.970
17.500
28.000
35.740
46.480
12.470
20.370
21.560
58.610
24.920
22.340
20.030
16.510
50.120
23.110
43.160
43.690
56.430
69.450
24.850

9
9
9
8
8
11
10
7
5
5
9
10
14
7
8
13
20
11
8
7
6
8
7
13
9
11
8
8

229.940,50

875.274

268

Suprafa a
durii în ha

La începutul anului 1944, Fondul bisericesc avea un num r 970 de func ionari,
dintre care mul i erau de na ionalitate german , ceh , slovac , polon . a.
Alc tuit dup : D. J. S. A. N., fond Administra ia Fondului bisericesc ortodox
român al Bucovinei, Dosar nr. 13/1945, f. 1-20.
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Anexa 4
Statistic privind starea material a Fondului bisericesc al
Bucovinei, dup datele prezentate de Isidor Onciul
Anul

Venituri

Cheltuieli

275.813, 45 ¾ cr.
223.065, 39 cr.

10.284, 37 ¼ cr.

3.736.806, 34 ¼ cr.
7.558.138.25 ¾ cr.
7.854.017, 58 ¾ cr.
8.646.001.15 ½ cr.
8.496.211, 45 cr.
8.701.932, 90 cr.
8.725.586, 66 ¼ cr.
8.969.659, 58 cr.
8.996.834, 43 cr.

459.462, 02 ¼ cr.
481. 010, 97 ¾ cr.
522.119, 64 cr.
641.331, 34 cr.
480.872, 96 ½ cr.
251.567, 91 cr.
484.993, 53 ½ cr.
501.555, 26

180.398.47 ¼ cr.
217.687, 2 ¾ cr.
219.637, 26 cr.
280.281, 54 ½ cr.
284.154, 82 ½ cr.
289.601, 87 ½ cr.
330.397, 30 ½ cr.
376.794, 49 ½ cr.

8.998.950, 43 cr.

110.365, 62 ½ cr.

96.631, 24 ½ cr.

10.953.376, 13 ½ cr.
11.782.062, 96 cr.
11.781.862, 95
11.710.613, 30 cr.
11.714.966, 69 ½ cr.
12.346.573, 29 ½ cr.
11.988.137, 20 cr.
11.976.286, 28 cr.
11.450.531, 65 cr.
11.752.218, 79 ½ cr.
11.702.704, 63 cr.
11.586.307, 37 cr.
11.586.308, 37 cr.
11.466.328, 37cr.
11.990.937, 09 ½ cr.
11.965.155, 82 ½ cr.

689.593, 42 cr.
844.444, 67 ½ cr.
653.902, 29 ½ cr.
590.961, 49 cr.
607.093, 71 cr.
635.948, 35 ½ cr.
711.900, 90 cr.
523.722, 24 cr.
600.135, 35 ½ cr.
608.298, 24 cr.
617.902, 56 cr.
563.768, 36 ½ cr.
592.603, 26 cr.
585.765, 64 cr.
671.068, 31 ½ cr.
698.340, 44 cr.

1981

11.882.618, 56 cr.

689.285, 19 cr.

1982
1883
1884
1885
1886
1887

11.718.390, 6 cr.
11.707.314, 35 cr.
11.739.739, 21 ½ cr.
13.259.722, 24 cr.
14.908.530, 07 cr.
14.444.256, 28 ½ cr.

722.812, 60 cr.
739.826, 96 ½ cr.
761.479,05 cr.
751.789, 99 cr.
721.642, 52 cr.
717.962 ½ cr.

555.242, 63 ½ cr.
437.423, 60 cr.
410.792, 17 ½ cr.
444.941, 41 ½ cr.
426.051, 7 ½ cr.
502.014, 42 cr.
589.188, 6 cr.
397.324, 22 cr.
595.051, 59 cr.
851.517, 50 ½ cr.
592.238, 93 ½ cr.
692.227, 92 cr.
686.612, 72 cr.
850.428, 93 ½ cr.
669.990, 31½ cr.
674.346, 78 cr.
1.103.906, 32 ½ cr.
* împrumut
724.812, 60 ½ cr.
634.122, 69 cr.
651.532, 52 ½ cr.
624.193 26 ½ cr.
649.628,05 ½ cr.
674.440, 38 ½ cr.

1783
1784
1790
1834
1835
1841
1857
1858
1859*
1860
1861
1862
1863
1864
1864
(nov+dec)
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1980

Averea Fondului (Florini)

58.433 florini
2.223 florini i 18 cr.
50.977,28 cr.
2.827.186, 34 ¼ cr.
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1888
1889
1890

14.231.770, 92 cr.
14.501.462, 29 cr.
17.581.102 fl.

674.336, 60 ½ cr.
729.790, 95 ½ cr.
-

659.910, 89 ½ cr.
654.095,73 cr.
-

Media anual a veniturilor p durilor Fondului bisericesc - dup
datele prezentate de Ion Nistor, pentru urm toarele intervale de timp:
1874 – 1878 = 537.000 florini (gulden)
1879 – 1883 = 646.020 florini
1884 – 1888 = 739.560 florini
1889 – 1893 = 1.225.500 coroane
La început, valoarea monetar austriac era reprezentat în gulden
sau florini fl., având ca subdiviziune kreuzer (cr ari sau cruceri). Apoi,
din 1892 s-au introdus coroanele „Kronen”. La început, un florin valora 2
coroane.
1894 – 1898 = 1.780.000 coroane
1899 – 1903 = 2.642.290 coroane
1904 – 1908 = 3.877.920 coroane
1909 – 1910 = 5.021.870 coroane
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Anexa 5
Mi carea pre urilor în medie pe m. c. la lemnul de lucru
pentru toate ocoalele silvice ale Fondului bisericesc
din Bucovina, de la 1898 pân la 1910369
În acest interval de timp, pre ul materialului lemnos a cunoscut o
cre tere de la 1,50 coroane, în 1898, la 8,77, respectiv 9,01 coroane, în
1910, pe metru cub.
La 1900, pre ul se situa la suma de 3,59 respectiv 3,45 coroane.
Fluctua ia pre urilor de vânzare pentru circumscrip ia I-a
(Inspectorat):
1. Ocolul Silvic Ciudeiul
Anul 1898, pre ul 3,14 cr.
Anul 1900, pre ul 3,35 repectiv 4,08 cr.
Anul 1910, pre ul 7,51 cr.
2. Ocolul Silvic Fr
i
Anul 1898, pre ul 2,35 cr.
Anul 1900, pre ul 3,80 cr.
Anul 1910, pre ul 8,00 cr.
3. Ocolul Silvic Vicovul de Sus
Anul 1898, pre ul 2,80 cr.
Anul 1900, pre ul 3,85 cr.
Anul 1910, pre ul 7,13 cr.
4. Ocolul Silvic Ili ti
Anul 1898, pre ul 3,89 cr.
Anul 1910, pre ul 7,39 cr.
5. Ocolul Silvic Solca
Anul 1898, pre ul 2,53 cr.
Anul 1900, pre ul 3,51 cr.
Anul 1910, pre ul 7,79 cr.

369

Alc tuit dup : D. J. S. A. N., fond Administra ia Fondului bisericesc ortodox român
al Bucovinei 1858 1948, vol. I, Plan a 75, Invent. 1/1888.
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6. Ocolul Silvic Marginea
Anul 1898, pre ul 2,63 cr.
Anul 1900, pre ul 3,45 cr.
Anul 1910, pre ul 9,97 cr.
7. Ocolul Silvic Codrul Voievodesei
Anul 1898, pre ul 2,51 cr.
Anul 1900, pre ul 2,81 cr.
Anul 1910, pre ul 7,60 cr.
Media pre urilor pentru circumscrip ia silvic întreag
Anul 1898, pre ul 2,72 cr.
Anul 1900, pre ul 3,35 respectiv 3,45 cr.
Anul 1910, pre ul 8,39 cr.
Circumscrip ia silvic II
1. Ocolul Silvic Putna
Anul 1892, pre ul 2,63 cr.
Anul 1900, pre ul 3,91 repectiv 4,44 cr.
Anul 1910, pre ul 10,17 cr.
2. Ocolul Silvic Straja
Anul 1898, pre ul 2,19 cr.
Anul 1900, pre ul 4,66 cr.
Anul 1910, pre ul 10,05 cr.
3. Ocolul Silvic Brodina
Anul 1898, pre ul 2,41 cr.
Anul 1900, pre ul 3,87 cr.
Anul 1910, pre ul 7,71 cr.
Media pre urilor pentru circumscrip ia silvic întreag
Anul 1892, pre ul 2,47 cr.
Anul 1900, pre ul 4,39 cr.
Anul 1906, pre ul 5,10 cr.
Anul 1910, pre ul 9,64 cr.
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Circumscrip ia silvic III
1. Ocolul Silvic Gura Humorului
Anul 1898, pre ul 2,54 cr.
Anul 1900, pre ul 2,94 cr.
Anul 1910, pre ul 9,25 cr.
2. Ocolul Silvic Frasin
Anul 1898, pre ul 3,00 cr.
Anul 1900, pre ul 2,92 cr.
Anul 1910, pre ul 11,73 cr.
3. Ocolul Silvic Stulpicani i Ostra
Anul 1898, pre ul 0,97 cr.
Anul 1900, pre ul 3,10 cr.
Anul 1910, pre ul 10,34 cr.
Media pre urilor pentru circumscrip ia silvic întreag
Anul 1898, pre ul 1,34 cr.
Anul 1900, pre ul 3,02 cr.
Anul 1910, pre ul 10,40 cr.
1. Ocolul silvic Pojorâta
Anul 1898, pre ul 2,42 cr = 25.766 m. c.
Anul 1900, pre ul 3,28 cr = 36.070 m. c.
Anul 1910, pre ul 7,38 cr = 53.239 m. c.
2. Ocolul Silvic Seletin
Anul 1898, pre ul 1,91 = 5.239 m. c.
Anul 1900, pre ul 2,27 = 9.271 m. c.
Anul 1910, pre ul 3,75 = 2.199 m. c.
Circumscrip ia silvic IV
1. Ocolul Silvic Vama
Anul 1898, pre ul 2,78 cr = 37.800 m. c.
Anul 1900, pre ul 2,84 cr = 40.786 m. c.
Anul 1910, pre ul 7,62 cr = 19.252 m. c.
2. Ocolul Silvic Vatra Moldovi ei (de la 1910 primea denumirea
de Ru ii Moldovi ei )
Anul 1898, pre ul 2,06 cr = 43.125 m. c.
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Anul 1900, pre ul 3,80 cr = 127.388 m. c.
Anul 1910, pre ul 8,10 cr = 18.127 m. c.
Media pentru Circumscrip ia întreag
Anul 1898, pre ul 2,40 cr.
Anul 1900, pre ul 4,21 cr.
Anul 1910, pre ul 8,74 cr.
Circumscrip ia silvic V
1.Ocolul silvic Dorna Candrenilor
Anul 1903, pre ul 4,90 cr = 24.420 m. c.
Anul 1910, pre ul 3,57 cr = 19.995 m. c.
2. Ocolul Silvic Vatra Dornei
Anul 1898, pre ul 2.21 cr = 42.444 m. c.
Anul 1900, pre ul 3,46 cr = 72.550 m. c.
Anul 1910, pre ul 5,45 cr = 15.831 m. c.
3. Ocolul Silvic Iacobeni
Anul 1898, pre ul 1,47 cr = 41.689 m. c.
Anul 1900, pre ul 2,03 cr = 25,987 m. c.
Anul 1910, pre ul 5,20 cr = 20.300 m. c.
4. Ocolul Silvic Cârlibaba (înfiin at la 1904)
Anul 1904, pre ul 3,45 cr = 6,070 m. c.
Anul 1906, pre ul 5,41 cr = 4.804 m. c.
Anul 1910, pre ul 7,35 cr = 15.857 m. c.
Media pre urilor pentru circumscrip ia întreag
Anul 1898, pre ul 1,84 cr.
Anul 1900, pre ul 3,08 cr.
Anul 1910, pre ul 5,23 cr.
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Anexa 6
Bunuri patrimoniale ale Fondului ocupate în timpul invaziei
bol evice din 28 iunie 1940

Nr.
crt.

Ocoale silvice
ocupate de
U. R. S. S.

Valoarea în
lei

2) teren
neforestier
ocupat la
1940, valoare
lei

3) p duri lei

3.536,85

3.404.290

1.723.295

46.438.978

2.853,28

4.118.815

1.725.313

23.314.763

3.294,42

3.062.200

2.528.333

29.106.808

4.634,80
2.950,70
2.904,96

2.769.672
4.575.800
2.394.967

622.191
1.598.676
7.461.087

38.421.859
25.056.450
20.148.108

1) teren forestier
ocupat în urma
invaziei de la
1940, ha

1. Ciudeiu
Codrul
2.
Cozminului
Cuciurul
3.
Mare
4. Fr
ii Noi
5. Jucica
6. Revna
Vicovul de
7.
Sus
8. Brodina
9. Seletin
10. Straja

4.612,49

3.250.263

1.184.601

44.214.960

1.612,71
12.286,29
4.024,26

850.000
6.993.000
2.816.800

140.000
846.558
350.000

14.564.685
81.035.561
44.594.155

TOTAL =

42.810,76

34.035.807

18.180.054

367.194.66
7

4) cl dirile de
administra ie

lei

5) cl diri de
comercializare

lei

1. Ciudeiu
Codrul
2.
Cosminului
Cuciurul
3.
Mare
4. Jucica
5. Revna
6. Seletin
Vicovul de
7.
Sus
8. Fr
ii Noi

9 corpuri

1.383.084

-

-

12

1.520.558

3 corpuri

453.300

10

1.136.864

1

229.380

12
10
12

1.483.496
1.647.593
2.691.335

3
3
1

28.550.020
2.275.561
85.400

12

1.448.292

1

114.700

13

5.179.414

-

-

TOTAL =

90

14.680.636

12

31.708.361

6) instala ii
telefonice (m)

lei

7) instala ii
hidraulice

lei

11.050
30.325
-

25.000
108.000
-

-

8080500
200.000

41.375

133.000

-

1.008.500

-

4.327.700

-

-

1. Brodina
2. Seletin
3. Jucica

TOTAL =
8) pesc riile
de la

134
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Cozmeni cu
toate
instala iile i
accesoriile

1. Ciudeiu
Codrul
2.
Cozminului
Cuciurul
3.
Mare
4. Fr
ii Noi
5. Jucica
6. Revna
7. Seletin
8.

Vicovul de
Sus

9) drumuri i
poduri (m)

lei

404.000

789.000

65.333

431.700

151.000

1.056.500

41.600
30.300
535.62 i 1 pod
76.867 i 4
poduri
472.60 i 4
poduri

1.743.500
591.000
1.208.550
1.236.250
1.980.950

869.922 i 9
9.037.450
poduri
TOTAL GENERAL = 480.306.175 lei pierderi ale Fondului

TOTAL =

Valoarea patrimoniului Fondului dup inventarul de la 14 iulie
1941 era de 2.574.347.512 lei – 480.306.176 lei = 2.094.041.337 lei.
Alc tuit dup D. J. S. A. N., fond Administra ia Fondului bisericesc
ortodox-român al Bucovinei, Dosar, nr. 11/1943, f. 1.
Pentru intervalul 1945-1948 valoarea patrimoniului Fondului era
estimat în felul urm tor :
- la 31 martie 1945 era de 150.440.390.000 lei, din care
138.600.501.908 lei era valoarea p durilor;
- la 31 martie 1946 = 151.100.000.000 lei, din care
138.600.501.908 lei era valoarea p durilor;
- la 31 martie 1947 = 151.281.000.000 lei, din care
138.600.501.908 lei era valoarea p durilor;
- la 31 martie 1948 = 12.625.187.822 lei stabiliza i, din care
11.614.352.092 lei valoarea p durile (vezi anexa 10).
( Extras dup D. J. S. A. N., fond Administra ia Fondului…,
Dosar nr. 74/1945, f. 1-6)
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Registru – Inventar patrimonial incomplet din 31 martie 1946 1. Argel
2. Breaza
3. Brodina
4. Cârlibaba
5. Codrul Voievodesei
6. Dorna Candreni
7. Falc u
8. Frasin
9. M. Humorului
10. G. Humorului
11. Iacobeni
12. Ili ti
13. Marginea
14. Moldovi a
15. P tr i
16. Pojorâta
17. Putna
18. Solca
19. Straja
20. Stulpicani
21. Vama
22. Vatra Dornei
23. coala de b. R
i
10 cl diri)
24. Cff. Falc u
25. Cff. Frasin
26. Cff. Moldovi a
27. Cff. Putna
28. B ile Vatra Dornei
29. Minele Iacobeni
30. Fabrica Falc u
31. Fabrica Frasin

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

13.399,97 ha
5.464,08
7.878,39
7.471,05
3.610,94
9.666,35
10.945,38
8.792,54
5.225,83
6.729,42
9.088,30
4.100,75
9.935, 46
11.908,81
3.765,58
11.106,66
11.216,25
6.254,14
2.904,60
10.123,92 (8.537.,85)
11.384, 43
7.928,32
17.344, 03 (6.764,74 la cele

=
=
=
=
=
=
=
=

?
?
?
?
?
?
?

( Extras dup Ibidem, f. 7-300)

136
135

3.518,25 (2.646,69 cl diri)

Anexa 7
Patrimoniul Fondului bisericesc r mas la U. R. S. S. dup pierderea
ii de nord a Bucovinei în urma semn rii armisti iului de la 12
septembrie 1944
Nr.
crt.

Ocoale
silvice

1. Jucica
2. Revna
Cuciurul
3.
Mare
Codrul
4. Cozminului
5. Ciudei
6. Fr
i
7. Seletin
TOTAL =
Cozmeni
ocolul
8. silvicagricolpiscicol
Palatul
cultural din
9.
Cern i i
alte cl diri
TOTAL =

dure ha

Venituri pe
anul 1944/45
mase la
ru i

Posibilitatea exploat rilor
pe 1944/45 m. c.
inoase

stejar

fag

nuele

2.856,07
2.557,54

-

800
700

100
200

50
60

3.019,07

2.400

1000

200

-

2.710,41

4.970

500

100

-

3.362,38
4.507,66
14.199,66
33.212.79

7.370

2.000
3.000
8.000

100
50
750

1.600
4.500
59.000
65.210

19
helesteie

102 cl diri
42.810.76

109.198.000

27.490.000

1.100.000
137.788.000
lei

Pân la 23 august 1944 Fondul de inea în total aproximativ
231.531 ha de p dure.
Alc tuit dup D. J. S. A. N., fond Administra ia Fondului
bisericesc ortodox român al Bucovinei, Dosar nr. 49/1944, f. 188, 189,
190, 192, 195.
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Anexa 8
Inventarul Patrimoniului Fondului bisericesc centralizat i încheiat la
31 martie 1945 dup datele furnizate lacunar de serviciile externe
Alc tuit dup : D. J. S. A. N., fond Administra ia Fondului bisericesc…,
Dosar nr. 50/1945, f. 3-4
Nr.
crt.

Ocol silvic
– unit i –

1.
2.
3.
4.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Argel
Breaza
Brodina
Cârlibaba
Codrul
Voievodesei
Dorna
Candrenilor
Falc u
Frasin
Gura
Humorului
M-rea
Humorului
Iacobeni
Ili ti
Marginea
Modovi a
tr i
Pojorâta
Putna
Solca
Straja

20.

Stulpicani

21.

Vama
Vatra
Dornei

5.

6.
7.
8.
9.

10.

22.

TOTAL =

Teren
forestier
total ha

Total teren
ha

13.121,94
5.464,08
7.878,39
7.186,56

13.339,97
5.464,08
7.878,39
7.471,05

3.610,94

3.610,94

9.666,35

9.666,35

10.758,67
-

10.945,38
8.792,54

5.168,72

5.225,83

6.636,43

6.729,42

8.976,65
3.967,99
9.649,75
11.842,00
3.734,61
10.950,85
2.871,92
10.047,60
8.473,30
-

9.088,30
4.100,75
9.935,46
11.908,81
3.765,58
11.106,66
11.216,34
6.254,14
2.974,60
10.123,92
8.537,85
11.348,43

7.797,35

7.928,32

137.756,50

177.279,19

10.047,60

10.123,92
138
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Poieni
i
goluri
ha

in.
ha

in.
+ fag
ha

Val.
lei

2.381,46

59.012,
00

110.43
4,38

138.400
522.000

TOTAL
GENERAL =
Fabrica de
23. cherestea
Moldovi a
Fabrica de
24. cherestea
Frasin
Fabrica de
25. cherestea
Falc u
Fabrica de
26. cherestea
Putna
Fabrica de
cherestea
27. Gura
Humorului
Conduce28. rea c. f. f.
Moldovi a
Conduce29. rea c. f. f.
Frasin
Conduce30. rea c. f. f.
Falc u
Conduce31. rea c. f. f.
Putna
Minele
32.
Iacobeni
ile
33. VatraDornei
coala de
brigadieri
34.
silvici
i

147.804,10

187.403,11

Jud.
Câmpulung

lips

Jud.
Câmpulung

lips

Jud. R

i

lips

Jud. R

i

nu este dat
cazul

Jud.
Câmpulung

lips

Jud.
Câmpulung

nu este dat
cazul

Jud.
Câmpulung

nu este dat
cazul

Jud.
Câmpulung

lips

Jud. R

i

lips

Jud.
Câmpulung

lips

Jud.
Câmpulung

lips

lips
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Anexa 9
Patrimoniul Fondului bisericesc din Bucovina în urma inventarului
din 1949/50 întocmit de Comisia de lichidare
Nr.
crt.

Ocoale silvice

1.
2.
3.
4.

Argel
Breaza
Co na*
Câmpulung*

5. Cârlibaba
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dorna
Candreni
Dorni oara*
Frasin
Iacobeni
Gura
Humorului
Moldovi a
Neagra
arului*
Ostra
Pojorâta
Stulpicani
Vatra Dornei

17. Vama
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Mân stirea
Humor
Brodina
Codrul
Voievodesei
Falc u
Marginea
Putna
Straja
Solca
Ili ti
tr i

TOTAL =

Teren
forestier ha

Teren
agricol ha

Total ha

Case
silvice

Nr.
cantoane

13.033,43
4.037,67
1.708,93
3.490,67
640,48 –
Seletin
7.471,05

378,47
129,24
42,53
231,77

13.411,90
4.166,91
1.751,46
3.722,44

15
8
3
3

7

33,74

8.145,27

5

6.124,57

16,59

6.171,16

11

4.913
8.649,52
8.912,69

42,99
265,17
247,16

4.955,99
8.914.69
9.159,85

4
13
10

6.729,42

106,84

6.836,26

10

11.842,76

284,02

12.126,78

9

511,20

15,45

526,61

1

10.123,92
9.031,60
8.537,85
5.000,04

290,58
295,74
218,29
268,63
98.68
159,10carier

10.414,50
9.327,34
8.756,16
5.268,67

8
14
11
9

8
10
6

11.606,21

9

8

11.348,43

8

5.225,83

45,58

5.271.41

9

7

7.666,57

321,82

7.988,39

11

6

3.573,88

199,56

3.773,44

10

-

10.842,72
9.834,48
10.847,64
3.093,88
6.130,44
3.967,80
3.765,60

375,31
366,27
382,67
48,88
232,98
173,82
140,46

11.218,03
10.200,75
11.230,31
3.142,76
6.363,42
4.141,62
3.906,06

15
8
10
9
16
8
8

5
-

187.056,07

5.412,34

192.468,41

247
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6

* Ocoale silvice înfiin ate prin rearondarea ocoalelor silvice ale
Fondului în urma dispozi iilor date de Ministerul Silviculturii la 11
ianuarie 1949:
= 18 ocoale în jude ul Câmpulung din care 4 sunt înfiin ate de
statul comunist prin rearondare;
= 7 ocoale în jude ul R
i;
= 2 ocoale în jude ul Suceava.
Alc tuit dup : D. J. S. A. N., fond Administra ia Fondului
bisericesc..., Dosar nr. 1/1950 f. 1-180.
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Anexa 10
INVENTAR PATRIMONIAL
la 31 martie 1948

Nr.
crt.

Localitatea

1
2
3
4
5

Argel
Breaza
Brodina
Cârlibaba
Codrul
Voievodesei
Dorna
Candrenilor
Falc u
Frasin
Gura
Humorului
Iacobeni
Ili ti
Marginea
Moldovi a
tr i
Pojorâta
Putna
Solca
Straja
Stulpicani

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

P1
Propriet i
agricole
444.598
599.029

P2
Propriet i
duroase

175.456
166.249

188.830.636
88.074.000
955.144.412
271.033.056
207.811.693

3.152.998

303.109.435

843.455
25.633.099

614.349.975
352.091.215
356.926.176

423.426
669.950
451.037
713.504
2.747.909
1.028.069
578.164
385.848
24.896.003
770.547

169.253.032
125.679.502
329.893.431
194.390.252
388.364.400
210.370.632
518.079.452
392.080.284
430.804.325
2.019.593.820

P4 Mine i
cariere

P5
propriet i
cl dite pe
terenuri
virane

P 6 Cl diri
construite i
terenuri
cultivate

6.082.271
88.577
218.088
310.817
2.727.065

P 6 a C.F.R.
(drumuri i
poduri)
69.362.883
50.388
7.187.258
3.032.785

144.777

Total general

147.678
134.077
115.282
39.770
198.757

265.790.771
88.946.011
955.477.782
278.746.397
214.081.206

10.120

307.804.759

176.500

1.258.200
31.035.690
14.821.596

41.940
83.890

19.292.400

599.742
572.062
11.049.319

147.925
15.485
226.398

616.397.782
384.641.697
427.945.188

572.062
2.270.652
1.044.944
6.882.941
6.215.508
907.542
376.621
5.452.200
6.257.295
15.312.294

1.551.789
4.548.339
2.156.270
92.693.788
5.200.560
1.230.520

419.400

184.311
46.867
93.250
89.823
12.183
53.943
5.134
60.825
2.765.700
569.409

172.404.041
133.015.289
334.391.755
294.910.871
402.582.500
214.301.726
518.471.273
400.583.023
467.698.364
2.066.172.454

335.520
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168.599

P 10
Inventar
viu i
mort

46.349

671.000

1.140.679

P9
Drepturi
corporale
i
necorporale
922.680

2.403.162
27.543.296
5.444.651

752.823
257.563
41.944
10.066
8.388
41.940
23.557

20
21
22

Vama
Vatra Dornei
coala
Br. R
i
23
CFF Falc u
24
CFF Frasin
25
CFF Moldovi a
26
CFF Putna
27
ile
Vatra-Dornei
28
Minele
Iacobeni
29
Fabrica Falc u
30
Fabrica Frasin
31
Fabrica Gura
Humorului
32
Fabrica
Moldovi a
33
Fabrica Putna
34
Fabrica
Sucevi a
35
Centr.
Câmpulung
36
Reprezentan a
din Bucure ti
TOTAL =

6.107.471
3.571.292

3.254.481.997
243.990.130

209.700

8.891

633.198
9.349.908
6.499.141
347.266
520.056
1.326.616

4.319.820

24.325.619

839.000
54.060.660

8.513.682
86.325.857
121.860.864
14.762.880
22.369.118

4.416.282

21.869.322

10.649.097

92.268
6.332.940
43.325.798

582.966
6.752.300

1.711.152
12.599

77.699.314

11.614.352.092

20.555.009

40.649.248
25.227.012

103.182.724

152.632
259.003

139.528

9.071.622
3.873.998

101.009.303

597.455.078

2.766.482

119.482
122.822
33.768

3.296.913.171
284.787.351
12.243.729

216.945
742.997
4.229.577
3.568.470
5.749.889

9.229.759
87.866.894
127.617.057
19.170.150
106.504.486

760.568

42.009.089

1.819.438
1.794.403
16.179.61
1
62.853

2.494.652
14.879.683
59.504.809

297.655
433.630

11.079.829
4.320.227

1.346.294

1.346.204

795.304

795.304

43.187.822

12.625.187.822

62.8583

Extras din: D. J. S. A. N., fond Administra ia Fondului bisericesc ortodox român al Bucovinei (1943-1950), Dosar
nr. 40/1947, f. 15.HARTA propriet ilor Fondului bisericesc ortodox român al Bucovinei 1939, dup Mitropolia Bucovinei, Averile biserice ti
din Bucovina, op. cit.
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HARTA propriet ilor Fondului bisericesc ortodox român al Bucovinei
1939, dup Mitropolia Bucovinei, Averile biserice ti din Bucovina, op. cit.
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Harta propriet ilor Fondului bisericesc ortodox român al Bucovinei
1910, dup Silviu Dimitrovici, op. cit.
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Harta propriet ilor Fondului bisericesc gr. or. i a bunurilor statului la
1905, Arhivele statului austriac din Viena (Österreichisches Staatsarchiv).
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Extras din: D. J. S. A. N., fond Administra ia Fondului..., Dosar nr.
12/1945, f. 19, 19v.
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