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PREFATĂ
„
.
Rectorul universitar Iohann Chriastian Dressler, neamţ din Ilişeşti, este un
nnportant istoric şi scriitor, om de cultură devotat investigaţiilor istorice; face diverse
cercetări, precum şi săpături arheologice şi astfel adună o impresionantă colecţie
documentară, atât arheologică cât şi scrieri şi diverse bunuri culturale mobile. De la el
se molipseşte de această pasiune şi directorul şcolii româneşti din llişeşti, anume
Trifon Falat Florea.
În perioada interbelică a încolţit ateismul în România, care a încercat să prindă
în laţ persoane din pătura intelectual~ folosindu-se îndeosebi de critici în aspectele
negative ale ortodoxiei şi decăderea clerului catolic. SWlt traduse cărţi ateiste pentru
detestarea Bibliei - singura Carte deplin adevărat~ care cuprinde Cuvântul lui
Dumnezeu. Aceste lucrări promovate în perioada interbelică precum şi postbelic~ fie
surori, fie plagiate, (fiindcă au multe asemănări), au rolul să atace evenimente sau
informaţii biblice, folosind multă ironie prezentate ca şi contradictorii. Spre sfărşitul
comunismului puţin se făcea uz de aceste cărţi deoarece autorii au fost demascaţi că
au contrazis Biblia, fără să aibă habar de conţinutul ei, ci speculând aparente
contradicţii; în timp ce Arheologia Universală confirma tot mai multe evenimente,
războaie şi personalităţi Biblice.
În fapt ateismul vine de la persoane depresive din cauza unor eşecuri de ordin
religios. Aşa s-a întâmplat cu Leo Taxil (1854-1907), care profund şocat de
depravarea papei şi a clerului, cade în necredinţă şi începe să scrie dezvăluiri şocante
cum ar fi: ,,Amantele papei", ,,Dezmăţul unui duhovnic", ,J>omografiile sacre" şi
altele. În loc să-şi înlăture păcatele din viaţa sa, el se foloseşte de situaţia decăzută a
celor responsabili, în loc să studieze Biblia şi să trăiască după învătătura ei, el critică
Biblia şi scrie cartea ,,Biblia Hazlie" care a fost tradusă şi în limba română.
Karl Marx (1818 - 1883), Friedrich Engels (1820 - 1895), Vladimir Ilici Lenin
(1870-1924), fondatorii comunismului, toţi au avut căutări religioase! Karl Marx de
exemplu culminează în zel pentru ,,Liga Dreptăţii", ,,Partidul Comunist Creştin" şi în
final devine ateu ca şi ceilalţi. Deasemeni şi ceilalţi fondatori au avut căutări creştine,
vrând să devină Engels pastor, iar Lenin preot. Au eşuat din cauza păcatului din ei cu
care nu au vrut să lupte. Au fost h. notorii.
Deci ateismul se naşte din doi factori:
1) Păcatul din interior şi 2) Depravarea liderilor creştini responsabili.
Martin Luther având inima curată a putut acuza pe responsabili, ieşind de sub
tutela lor, şi realizează astfel Reforma.
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în tările comuniste se propaga că ,,nu există Dumnezeu", în schimb în Rusia au

fost voci 'care au zis: ,,.Dumnezeu există; dar noi trebuie să luptăm împotriva Lui şi să
distrugem creştinismul" - Ivan Vicovan.
.
~
. .
Revin la activitatea lui Iohann Christian Dressler, care activa m B1senca
Evanghelică din Ilişeşti, fiind protestant luteran.

în ce priveşte activitatea sa spirituală, fiind profet, luptă pentru progresul
spiritual al evanghelicilor, însă şi pentru pacea dintre cele două biserici de nemţi, una
fiind catolică. Reuşeşte prin abilităţile sale să echilibreze relaţiile cu catolicii, fiind în
prag de destrămare şi astfel îi aduce la unitate chiar de a colabora, şi se unesc în unele
lucrări de caritate. În Ilişeşti a predat în Şcoala Evanghelică existentă şi azi, în calitate
de învăţător.
Este entuziasmat de arheologie. Află că în Baranca în timp ce se lucra la drumul
ce duce spre Gura Humorului s-a găsit un schelet de uriaş cu perle la gât mari cât
ouăle de găină. El însuşi găseşte oase de uriaşi şi diverse alte dovezi de existenţă a lor
în această zonă, ceea şi demonstrează în această lucrare.
Chindriş Dumitru l-a cunoscut pe Dressler şi mărturiseşte că după fiecare ploaie
abundentă ieşea să analizeze malurile pâraielor Ilişasca, Bahrina şi altele să vadă ce
obiecte a scos ploaia şi lunecările de teren la iveală. Copiii de pretutindeni ieşeau
înaintea lui cu bucurie fiindcă la toţi le da bomboane, iar celor ce găseau ceva
important le plătea cu bani.
Aduna cultură arheologică, îndeosebi se găseau oase. Lua toate oasele în mână,
le studia cu atenţie şi unele şi le oprea.
Ştefan a Ruştii din Bălăceana împreună cu Chindriş Dumitru a găsit lângă
drumul din Poeniţă o măsea de uriaş. Pentru aceasta a primit Ştefan 20 de lei, iar
Dumitru bomboane. Pământul unde era măseaua era roşu.
Intenţia lui Dressler era de a reconstitui scheletul unui uriaş. Doar câteva oase îi
mai lipseau. Le avea pe toate numerotate şi le punea pe o pânză mare în ordinea
scheletului să le studieze.
Sheletul uriaşului reprezenta o lovitură împotriva ateismului deoarece ateii
contraziceau prin lucrările lor existenţa uriaşilor pe care Biblia îi confirmă.
Dressler şi-a construit casă nouă, adică actualul dispensar uman, care a rămas
netencuită fiindcă în anul I 940 a trebuit să plece în Germania, luând cu el vasta
colecţie a istoriei Ilişeştiului; şi mulţimea materialelor informative.
Trifon Falat Florea care şi el a adunat diverse bunuri culturale a pus bazele wmi
muzeu în şcoala românească în anul 1934, care a rezistat până la evacuarea din 1940.
A scris monografia comunei, dar nu reuşeşte s-o publice, nici s-o păstreze, căci la
evacuarea populaţiei în vederea războiului, în gara Iţea.ni-Suceava, la
manevră
greşită a unui tren s-a distrus tot ce a avut Ilişeştiul mai· de· preţ; un lădoi mare cu
întreaga colecţie a lui Falat, monografia, documente şi straie ţărăneşti care nu s-au mai
putut recupera niciodată.
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Astfel Ilişeştiul rămâne fără cea mai mare parte a istoriei sale; satul arde
rămânând doar 42 de case.
Cu toate acestea în prezent muzeul din Ilişeşti deţine o importantă arhivă de
informaţii istorice comunale. Chiar din timpul războiului, din anul 1941, intelectualii
din Ilişeşti corespondează cu Dressler, în ciuda conflictului politic şi militar dovedind
că Ilişeştiul i-a înfrăţit pe români şi pe nemţi; iar distanţele nu-i împiedică din
activitatea culturală; căci după cum concluzionează mulţi băştinaşi „dacă nu s-ar fi
declanşat războiul din 1940-1944, Ilişeştiul ar fi devenit un oraş dezvoltat".
Printre cei interesaţi de istoria Ilişeştiului au fost sculptorul Ioan Sârghie,
Gheorghe Tăbăcaru şi alţii.
În anul 1960 Dressler publică în limba germană cartea ILLISCHESTIE.
Această cronică este doar un scurt rezumat a acestei lucrări voluminoase.
Cronica a ajuns foarte degradată şi greu de descifrat, fiind necesară o muncă
miticuloasă şi grea, corectându-se şi multe greşeli gramaticale, aducându-se pe cât
posibil limbajul la zi. Au fost introduse fotografii, care majoritatea au fost făcute chiar
de Dressler, precum şi diverse documente.
Va mulţumi Ilişeştiul vreodată autoarei pentru munca depusă?
Toate drepturile de autor asupra oricărei lucrări, documente, fotografii ale lui
Dressler, aparţin autoarei şi muzeului Chindriş.
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obiectele preistorice descoperite se constată aşezări omeneşti din epoca
pietrei mai ales neolitică în mod deosebit pe malul pârâului Arman şi al pârâului
Bahrina.
Despre locuinţele lor nu se pot relata multe amănunte deoarece au avut loc
, multe inundaţii şi lunecări de teren ale malurilor distrugând orice urmă. Din fericire
au alunecat împreună cu locuinţele atât de mult lut, pietre, copaci încât apa nu le-a
putut transporta şi astfel ne-au rămas unele dovezi: vase, unelte, bucăţi de materiale
din epoca pietrei.
Dintre primele generaţii ce-au populat zon~ tradiţia orală menţine că primii
oameni au fost uriaşi. În timp au venit tătarii, după tătari românii. Uriaşii din Ilişeşti
aveau. mese mari din piatră, lespezi care se mai găsesc şi se pot vedea în grădina
mănăstirii din Ilişeşti şi lângă biserica din Braşca. Uriaşii au fost îngropaţi în
morminte uriaşe cum sunt colinele de pe păşunea Ratoş. În timpul construirii şoselei
imperiale Suceava - Păltinoasa s-a descoperit în partea nordică a comunei un schelet
al unui uriaş care avea la gât un şnur cu perle mari cât oul de găină. Scheletul
împreună cu colierul au fost îngropate pe pajişte alături de drumul nou construit. Pe
baza acestor date s-au făcut cercetări şi s-a constatat că movilele de pe păşunea
Ratoş sunt naturale şi nu morminte. Scheletul cu şnurul de perle a fost zadarnic
căutat pe păşunea respectivă. Masa de piatră din curtea mănăstirii înaltă de 7 5 cm. se
compune din 4 coloane prismatice de piatră înfipte în pământ pe care se sprijină o
placă de gresie dreptunghiulară. Pe această masă se oficiază unele slujbe vara.
Populaţia pe aceste locuri în neolitic trebuie să fi fost destul de numeroasă
după cum atestă urmele de locuinţe, urmele de stâne, şi obiectele neolitice găsite mai
ales pe pâraiele Ilişasca, Târnauca, Vârvata.
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Multe materiale de acestea s-au găsit la Ţigani şi Cetăţuie, alte obiecte s-au
la Curtea la Cruce, Sălişte şi Pepiniera Comunală. După obiectele găsite se pot
stabili 5 straturi se cultură neolitică numite după păşunile pe care au fost găsite.
Rezultatele cercetării primelor două straturi sunt foarte importante pentru preistoria
omului care trebuie tratate pe larg. Stratul din staţiunea Ţigani se întinde peste
Sărătura pe Ţigani şi Ruptura. Stratul de cultură înalt de 20 - 40 cm s-a format din
pământ de pădure Iuto-nisipos şi se sprijină pe straturi de nisip, pietriş, gresie şi
argilă albastră. O mare parte a stratului este un teren de alunecare cu gropi săpate de
apele curgătoare. Afară de câteva bucăţi de teren proprietate particulară, tot terenul
este proprietate comunală. În anul 1940 pe terenul Ţigani se mai aflau 2 bordeie de
ţigani şi case vechi de peste 100 de ani a familiilor Mihuţă numiţi şi Tănăseni.
Din toate locuinţele neolitice de pe acet teren în 1940 se putea recunoaşte o
vatră neolitică. Toate celelalte urme de aşezări au fost distruse prin alunecări de
teren, cariere de piatră, arături, căutări de comori, drumuri şi construcţii. Prin
săpături şi cercetări s-au putut aduna cioburi de cahle, mortar ars, pietre de râu,
gresie marcată de foc, cărbuni de lemn, oase de animale, arme şi unelte din diferite
roci. Cea mai importantă descoperire !acută în staţiunea Ţigani a fost în anul 1934 la
construirea unui drum comunal care leagă sudul satului de şoseaua naţională. La
excavarea pământului s-au găsit cioburi ceramice, pietre, zgură şi cenuşă. La 3 mai
1934 la 45 m de podul construit în acest drum s-au găsit şapte securi din cremene
albă cenuşie. Una din ele a fost imediat distrusă de muncitori care au vrut să afle
dacă era o piatră de trăsnet. Restul materialului a fost tasat sub drum îară a mai fi
cercetat. Ceea ce a mai putut fi recuperat a ajuns împreună cu 4 din cele 7 securi
găsite în posesia lui Dressler. Două securi şi câteva cioburi ceramice au fost dăruite
şcolii primare române. Securile găsite dovedesc îndemânarea celor ce le-au
confecţionat şi aşchiile din cremene din jurul lor dovedesc că au fost făcute în
Ilişeşti. Acest drum a fost numit în cinstea primarului ,,Drumul lui Doboş". Pe partea
dreaptă a drumului a fost săpat un şanţ care a dat la iveală în 1934 pe o lungime de
peste 100 m un strat de cultură lat de 1O - 40 cm de culoare negru cenuşiu care se
deosebea de celelalte straturi galben maroniu. În acest strat s-au găsit cărbuni şi alte
resturi ceramice. Spre toamna anului 1934 împreună cu profesorul cemăuţean dr.
Emil Săhleanu s-a săpat un şanţ de cercetare unde s-au găsit din nou cioburi,
cărbuni, aşchii şi bucăţi de cremene. Deoarece nu s-au găsit oase de anima1e s-a
presupus că nu s-a ajuns încă la vetrele propriuzise de cultură. La 28 august 1934 s-a
cercetat în colţul de NV a Arinilor o subîmpărţire a imaşului Ţigani o vatră distrusă
din 1931 de pietrarul Terteş din Ilişeşti. După ce s-a depărtat pământul s-a văzut o
groapă ovală plină cu pitre acoperite cu mme de foc, iar unele pietre mai mici erau
înegrite numai pe o parte. Pietrele plate mai mari aflate iniţial în groapă au fost
vândute de Terteş în 1931. Cercetările au mai scos la iveală o bucată de lemn de 32
cm şi groasă de 6 cm carbonizată înfiptă în pământ în capătul de N al vetrei care
probabil constituia o furcă de susţinere a vaselor; apoi s-au găsit cioburi ceramice,
oase de animale în imediata apropiere a vetrei. În primăvara anului 193 5 s-a săsit pe
Săritură la dreapta drumului lui Doboş sub un strat de 32 cm o vatră neatinsă. Era
formată dintr-o groapă conică cu diametrul sus de 73 cm, jos de 51 cm, adâncă de
40 cm cu petriş de siliciu şi gresie.
găsit
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Deasupra era un strat de cenuşă şi cărbune de lemn de 3 cm iar împrejurul
vetrei erau cioburi de vase grosolan confecţionate şi fragmente de oase animale.
Centrul de cultură „Cetăţuia" este aşezat în colţul de NV al comunei şi se
întinde până la cătunul Vârvata în V şi până la pârâul Vârvatei în N, iar în S până la
pârâul Cetăţii. Colina are în partea din N o coastă abruptă care este împădurită. De la
aceasta se întind mai multe ogoare terasate până la pârâul Vârvata. Pe hărţile
forestiere din anul 1790 Cetăţuia apare împădurită cu excepţia unei mici poieni.
Primul strat de pământ este fertil, humus; cu un singur loc lutos pe coasta abruptă
centrală. Al doilea strat este format din nisip, gresie, lut şi argilă albă. Din colţul din
NV al colinei merge o cărare străveche pe coastă la vale care leagă Cetăţuia cu
drumul nou de pe valea Vârvăţii. Din această cărare se desparte alta spre stânga care
duce la o rantână adâncă din piatră cu o apă foarte bună.
În jurul anului 1850 se aflau încă pe Cetăţuie resturi ale unui zid de cărămidă.
Până în anul 191 7 se mai afla pe o parcelă o mică gospodărie ţărănească. În 193 2
rămăsese din această gospodărie doar un ocol, iar în 1940 doar o pivniţă, o gaură în
pământ cu 3 pereţi căptuşiţi cu nuiele şi un acoperiş din strujeni. Proprietarii
Cetăţuiei sunt ţărani români din Ilişeşti şi Braşca. După afirmaţiile vechilor
ilişeşteni, Cetăţuia a fost arată abia de la 1880 încoace. În primii ani desţelenirea a
fost o muncă grea, deoarece în pământ se găseau lespezi mari rotunde de piatră,
pietre mari sferice fărâmături de cărămidă şi cioburi, multă fierărie. După fiecare
arătură acestea erau adunate şi aruncate în pârâul V ârvata.
Descoperirea staţiunii de cultură Cetăţuia a fost în anul 1932. S-au găsit
cioburi şi aşchii de cremene, pietre de râu şi bucăţi de cărămidă. În urma plugului pe
pământ negru au ieşit pete cenuşii care dovedesc a fi vetre de locuinţe şi conţineau
resturi de cărbuni, cioburi, pietre şi oase de animale. Din august 1932 şi până în
noiembrie 1940 Cetăţuia a fost cercetată temeinic şi sistematic. Cele mai bogate
urme arheologice s-au găsit pe povârnişul nordic şi pe coasta abruptă unde era un
depozit a tot ce nu era de folos în aşezare. Fragmentele mai mari de argilă arsă erau
netezite numai pe o parte~ iar pe cealaltă parte erau imprimate cu urme de nuiele,
rămurele şi spice. S-a tras concluzia că făcea parte din pereţii unui bordei paleolitic
şi conţineau şi vetre de foc. Printre aceste resturi s-au găsit şi bulgări arşi de pământ
negru, plăci de gresie pe o parte cu adâncituri în formă de arc, care aşezate pe
marginea vetrei, formau suporturi pentru vase cu fundul semisferic. Partea de jos al
gropilor de vatră erau formate din pietre de râu mai mari aşezate una lângă alta sau
una peste alta. Plăcile de piatră purtau urme de foc şi funingine. Asemenea urme sau găsit şi pe pietre mai mari, majoritatea cilindrice. Alte pietre găsite în staţiune
serveau ca instrumente de aruncat, de lovit, de ras, sau chiar de măcinat. S-au mai
găsit pietre cu urme de alaun, ce dovedeşte că locuitorilor nu le era străin procedeul
de a îndepărta grăsimea din lână adăugând apei un produs care o deduriza. După ce
unele cioburi au fost tratate cu apă fierbinte, s-au observat în apă ochiuri de grăsime
iar la altele s-a simţit un miros de oţet. După forma cioburilor, exista în Cetăţuie
vase în formă de cazane, vase cilindrice, conice spre fund sau spre vârf, altele în
formă de butoi cu gâtul scurt şi margini înguste, altele în formă de ou cu manşete
mari. Afară de acestea existau vase sub formă de farfurii, castroane, vaze.
5

https://biblioteca-digitala.ro

Judecând după cioburi, existau pe atunci vase foarte mari pentru păstrare, vase
pentru transport, vase mari, mijlocii, mici şi foarte mici. Tot după forma cioburilor
se deduce că erau confecţionate cu mâna liberă din argilă şi lut ars. Pereţii vaselor au
o grosime între 3 şi 25 mm. Ca decor au diferite ornamente făcute cu degetele,
unghiile, cu pietre sau beţişoare. Regretabil că din cele peste 400 kg cioburi găsite,
nu s-a putut reconstitui nici un vas întreg sau o parte mai mare dintr-un vas.
Vatra de cultură Curtea la Cruce se află la SE de pârâul Crucea în lunca
Ilişasca.

se află în seliştea Ilişeştiului. Ea se mărgineşte cu
pârâul Braşca şi Ilişasca şi se pierde spre N fără graniţe precise.
Vatra de cultură Pepiniera Comunală se află la marginea pădurii la dreapta
drumului naţional şi la stânga drumului Valea Vârvăţii. La ea se ajunge printr-o
prelungire a drumului lui Doboş peste drumul domnesc.
Primii locuitori din perioada paleolitică erau probabil oameni de statură mică
din rase răsăritene. După ei au urmat unii din rase nordice consideraţi după tradiţie
uriaşi. Ei erau mai civilizaţi decât înaintaşii lor, stăteau la mese, îşi înmormântau
morţii în morminte, se temeau de fulgere, tunete şi trăsnete.
Se temeau de diverse zeităţi şi aduceau jertfe, aveau altare din piatră care s-au
păstrat în Ilişeşti şi Braşca, se închinau la soare şi lună. Securile lor de război lucrate
artistic indică originea lor nordică. Tinerii lor erau obişnuiţi de mici să mânuiască
aceste arme de format mai redus. Conducătorii lor erau în acelaşi timp preoţi,
judecători şi vindecători. În Ilişeşti oamenii din epoca pietrei au fost la început doar
vânători, hrănindu-se cu carne crudă, fructe şi rădăcini. Rădăcinoasele erau scoase
din pământ cu scule confecţionate de ei sau găsite în natură. Cuţitele şi dălţile lor de
răzuit erau aşchii de cremene sau bucăţi de piatră dură. Din această primă perioadă
nu se găsesc cioburi.
Locuitorii din prima epocă a neoliticului au fost mai întâi păstori, apoi şi
agricultori, după care agricultori şi crescători de animale. Vânau cu pasiune dar nu
pentru hrana zilnică. Cunoşteau şi foloseau focul, se pricepeau să coacă pâine să
fiarbă şi să frigă carnea şi s-o afume. Conservau grăsimile vegetale şi animale şi
făceau must prin presare.
Erau pricepuţi ca olari, ţesători, meşteri de arme şi instrumente.
Vatra de

cultură Sălişte
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Conform tradiţiei orale, pe Ţigani a fost cu secole în urmă o aşezare de ţigani.
Pe Cetăţuia se afla o cetate puternică care supraveghea împrejurimile şi drumul care
duce spre Suceava. Duşmanii năvălitori erau întâmpinaţi cu bolovani rostogoliţi pe
povârnişul Cetăţuiei.

Pe mai multe parcele din lunca Ilişasca şi din Curtea la Cruce s-a ridicat curtea
de piatră a boierului Ilieşescu cu o prea frumoasă capelă şi un clopot de aur în turnul
ei. Se spune că odată năvălind turcii cei haini, boieroaica s-a aruncat în fântâna
castelului împreună cu toate bogăţiile ei, cu odoarele capelei şi cu clopotul de aur,
unde probabil mai zace şi acum. Resturi ale zidurilor şi temeliei fostului castel se
mai aflau în picioare la emigrarea germanilor în Ilişeşti. Aceştia au primit Lunca
Ilişeştilor, adică pământurile pe care s-a aflat castelul şi ruinele lui. Ei au dus de
acolo resturile de ziduri dizlocate, pietrele temeliei, ale pivniţei şi în parte ale
fântânii şi le-au folosit la construirea propriilor case, grajduri, hambare. Demolând
zidurile au găsit într-o gaură a zidului o mică oală cu cenuşă, lângă un perete de
temelie un mic sicriu de fier cu scheletul unui copil. Cu timpul nemtii au prefăcut
toată Curtea Castelului în ogoare. Într-unul din aceste ogoare s-a găsit o monedă de
aur. Mulţi căutători de comori şi aventurieri au început să facă investigaţii pentru a
găsi din valorile castelului.
În Sălişte se afla în timpuri vechi o frumoasă biserică care a fost distrusă de
turci. Resturi din această biserică şi anume nişte praguri de stejar au fost aduse de
nişte români într-un car cu 4 boi, la Ilieşescu din care au făcut 4 cruci memoriale.
Cam prin anul 1890 s-a găsit pe locul fostei biserici un coridor mare subteran de
piatră, care a fost distrus imediat, folosindu-se piatra pentru construcţii. Toate
acestea sunt relatate de tradiţia orală. Pe aceasta s-au bazat în vremurile următoare
săpăturile arheologice din Sălişte, Cetăţuie şi Curtea la Cruce.
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Printre fragmente de cărămidă găsite la Cetăţuie se aflau şi unele glazurate cu
nisip, altele acoperite pe părţile laterale cu funingine, unele polizate pe o parte
prezentând urme de cenuşă, altele tocite de călcat, deducându-se că erau resturi de
vetre, sobe şi pavaj. În vara anului 193? S-a găsit la marginea terasei Cetăţuia o
piatră de hotar cu diametrul de 32 cm, de formă sferică lucrată prin ciocănire. Fiind
prea grea ca să fie transportată în ruxac a fost lăsată să fie transportată a doua zi cu
un car cu boi, însă până a doua zin dispăruse. Cele mai importante vestigii găsite la
Cetăţuie au fost: un topor de bronz, un inel cu pecete, o cruciuliţă-turn de metal, un
vârf de lance din fier cu două aripi şi o secure din fier.
Săpăturile din vatra de cultură Curtea la Cruce au devenit juste celor afirmate
în tradiţia orală, referitor la materialele folosite la construcţia castelului, la mărimea
acestuia, dimensiunea beciului existenţa f'antânii în curtea castelului precum şi a unui
drenaj. În privinţa temeliilor au rămas doar nişte fragmente a unor pietre mai mici.
Cele mai multe erau din temelii ale unor construcţii anexe. Din temelia castelului sau găsit doar fragmente, cel mai mare având lungimea de 423 cm şi lăţimea de 50
cm, iar înălţimea de 45-80 cm. În gropile rezultate din transportul vetrelor de temelii
s-au aruncat moloz, dărâmături, bucăţi de cărămidă şi mortar, mici plăci de gresie,
apoi pământ. Din săpături au rezultat resturi de cărbuni de lemn, oase de animale,
zgură de fier, pământ negru ars, fragmente de obiecte deformate tăbliţe din argilă,
multe cioburi din vase din diferite epoci istorice; unele dintr-un material care nu se
găseşte nici în Ilişeşti nici în împrejurimi, cahle glazurate şi neglazurate, cu
imprimări de degete, pumni, dosuri de palme, pietre, precum şi o piatră-greutate de
cântărit. S-a mai găsit şi un fragment de piuă din piatră, o bucată de sticlă prismatică
şlefuită cu o gaură conică pentru şnur, două fragmente de mărgele din sticlă opacă
colorată, multe bucăţi de sticlă multicoloră, o diademă deformată din aramă, cuie de
ferar, potcoave, pinteni.
La Sălişte s-au mai găsit afară de cioburi, resturi de cahle, bucăţi colorate de
sticlă opacizate de foc etc. În vara anului 1936 se afla pe tarlaua lui Ştefan
Străchinaru o grămadă de resturi de cărămidă, cioburi, cahle, care în anul 1937 au
fost folosite pentru a repara un drum de ţară de lângă acea parcelă. Din vistigiile
găsite pe aceste vetre de cultură putem trage concluzia că în primele epoci
preistorice au locuit pe aria Ilişeştiului oameni care duceau o viaţă mai civilizată, în
case cu camere cu pereţi căptuşiţi cu cahle ornamentate cu motive geometrice,
vegetale sau reprezentând chiar personalităţi şi întâmplări istorice. Aceşti oameni îşi
permiteau importarea unor luxuri din străinătate. Pe vetrele de cultură istorică s-au
găsit monede romane de argint din timpul lui Vespasian 69-79, Traian 98-117,
Adrian 117-13 8 şi Antonius 13 8-141, o monedă bizantină din bronz, o sabie de
cavaler german, pinteni şi zăbale, un inel de bronz împodobit cu trei muguri şi o
cruce, mai multe inele din metal cu pecete, o flintă cu cremene, mai multe ghiulele
de tun şi cornuri pentru pulbere. Multe obiecte din epoca de bronz şi fier, au fost
aruncate în pârâul Vârvata.
Pe la anul 300 Î.H. trăiau pe aceste meleaguri, tauriscii, un trib celtic care a
fost nimicit de Burebista. După cucerirea Daciei de către romani au ajuns şi în
Ilişeşti daci refugiaţi. La începutul epocii migraţiei popoarelor au ajuns aici goţii şi
vizigoţii. Se bărw.ieşte că Atanarich principele vizigoţilor s-a luptat cu hunii în 374
D.H.
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. . Din" Gura-Humo~lui, ~ anul 1225 cavaleri ai ordinului german au trecut pe
aici ~e~gand spre patrie pnn Suceava după o încăierare cu Andrei al II-lea al
Ungariei.

~ Î~ 1240 Kadan principe al Mongoliei a pătruns pe aici cu cea de-a treia hoardă

de tătari. spre Ardeal. Pentru a ajunge mai repede din valea Sucevei în cea a
Moldovei a~ ales ~~l pe ~~âul Soloneţului şi Vârvatei. Alungaţi apoi din
Ardeal, s-au mt?rs ş1-au ramas a1c1 până la mijlocul secolului XIV. După cronica de
la Putna, Ludov1~ c~l Mare al Ungariei s-a luptat atâta cu ei dincolo de Carpaţi, până
s-au retras cu prmc1pele lor Atlamus în Grimea. Teritoriul eliberat de tătari a fost
administrat de vasali ai regelui ungar. Primul a fost Dragoş, un principe român din
Maramureş care a avut ca soţie o saşă din Ardeal, al doilea a fost Sachs fiul lui
Dragoş. Cu ei au venit şi saşi din Transilvania mai ales meşteşugari. Se presupune că
resturile de cahle provin din atelierele acestor saşi din Ardeal. În anul 1340 a venit
din Maramureş un alt principe Bogdan. Cu el au venit foarte multi români care s-au
aşezat şi în Ilişeşti.
'
Din anul 1359 satul făcând parte din noul stat centralizat şi independent al
Moldovei a împărtăşit soarta acestuia. A suferit probabil de pe urma incursiunii lui
Matei Corvin din 1467, terminată cu înfrângerea de la Baia, a năvălirii turceşti, din
vremea lui Ştefan cel Mare în anul 1476 când a fost ars oraşul Suceava, a incursiunii
lui Ioan Albert şi Polonfei din 1479 ale cărui armate au pustiit împrejurimile
Sucevei, a unei a doua năvălire turcească din 1484 când iarăşi a fost arsă Suceava, a
năvălirii maghiare din 1490 când au fost pustiite din nou aceste meleaguri.
În martie 1490 se întâlneşte numele de ILIAŞINŢI, într-un act de danie făcut
de Ştefan cel Mare mănăstiriii Putna zidită de el în 1470. Documentul respectiv
spune textual <Biserica din Ilişeşti cu preotul>. Este prima atestare documentară a
localităţii. Şi sub urmaşii lui Ştefan cel Mare au trecut peste aceste locuri, urgii şi
pustiiri ca cele făcute de războiul dintre Heraclid Despot şi Alexandru Lăpuşneanu
în 1561, sau cele făcute de cazacii lui Timus Kmelniţchi în 1654 când a fost ars satul
sau ca jaful făcut de armata lui Sobieski între 1687-1699.
La 20 iunie 1714 a fost înfiinţată mănăstirea Ilişeşti. Uneori mănăstirea a avut
de suferit de pe urma ostaşilor propriei ţări, cum s-a întâmplat în anii 1716-171 7
când au trecut pe aici spre şi dinspre Transilvania armatele lui Mihai Racoviţă în
expediţia de pedepsire a oraşelor Rod.na şi Bistriţa care au ajutat pe căpitanul ungur
Ferencz în încursiunea lui spre Iaşi. În acea vreme armatele nu prea făceau deosebire
între ţara duşmanului şi cea a prietenului cum spune profesorul A. Nibio în lucrarea
sa despre mănăstirea Ilişeşti.
Din anii 1763 încep să emigreze în Ilişeşti români transilvăneni, probabil ca
urmare a persecuţiilor religioase ce au urmat unirii cu biserica romano-catolică. În
1774 trupe austriece au ocupat nordul Moldovei iar în 1775 Turcia a cedat Austriei
Bucovina. În 1783 austriecii au desfiinţat mănăstirea Ilişeşti, trecând bunurile
imobile la stat. În 1786, Bucovina s-a unit cu Galiţia formând districtul Galiţiei. În
vara anului 1788 au venit primele familii de colonişti germani în Ilişeşti.
În 1848 Bucovina a devenit regiune autonomă a coroanei austriece. În 1849 au
staţionat în Ilişeşti trupe ruseşti. În 1859 românii din Ilişeşti şi Braşca au deschis
şcoala lor primară. În 1867 românii şi germanii din Ilişeşti s-au unit într-o comună
politică. La 7 mai 1884 s-a înfiinţat asociaţia meşteşugarilor din Ilişeşti.
9
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În anul 1888 s-a înfiinţat asociaţia primilor voh.~ntari din Iliş~şti.
_. „
În 1908 românii din Ilişeşti au infiinţat societatea arcaş1lo~ ,,Arcaşia · ţn
primul război mondial ruşii au ocupat de do~ă ori Ili~eştiul? în 1913 ŞI 19 ~ 6-1918. ~
martie 1918 au cantonat aici trupe române. In 28 n01embne 1918 Bucovma s-a umt
cu regatul României. În decembrie 1940 germanii s-au repatriat în Reich.

Jlpariţia satului „adunat" I{işeşti
Satul Ilişeşti a fost la început un sat cu gospodării răspândite de tip
„împrăştiat". În timpul stăpânirii austriece el a devenit un sat de tip „adunat". Ca
prim centru trebuie să considerăm Slobozia. După emigrarea coloniştilor germani în
1788 s-a format un al doilea centru, el s-a dezvoltat spre toate punctele cardinale şi
s-a unit cu Slobozia. După ce şi aici s-au aşezat români veniţi din alte părţi s-au
strămutat şi gospodării româneşti aflate înainte în afara satului. Primii 12 colonişti
germani au primit locuri de casă pe strada principală care s-a numit „Doisprezece";
6 de o parte şi 6 de cealaltă parte a străzii. Îndată după aceştia au venit şi alte familii
de germani şi strada s-a prelungit până la pârâul Crucea, spre E şi în V până la
izlazul comunal. S-au construit şi alte case de-a lungul străzilor purtând diverse
denumiri.

Wumefe tfe J{işeşti
În anul 1411 a murit Margareta Catolica, prima soţie a lui Alexandru cel Bun.
La înmormântare a fost şi paharnicul Iliaş de la care se trage familia Ilieşescu care
poseda o moşie care se întindea de râul Moldova peste Ilişeşti până la Siret; care s-a
numit la început după stăpânul ei, <Ilaşinţi> sau <Ilieşa>, ca urmare a numelui Iliaş
zis şi Ilişescu. Prin diviziuni de moştenire, danii, vânzări moşia sa micşorat până a
rămas din ea doar satul Ilişeşti cu suprafaţa de 30 km 2 • Numele de Ilişeşti mai apare
în următoarele documente publicate de Bălan în: 4 aprilie 1617; 26 iunie 1625; 8
sep'tembrie 1636; 1646, etc.

~censământu{popufaţiei,
În anul 1774 locuiau în Ilişeşti 40 de familii. În 1776 în Ilişeşti şi Braşca erau
3 1 familii şi 13 călăraşi, probabil că între timp câteva familii s-au refugiat în
Moldova. În 1778 s-au numărat 46 familii, în 1784, 141 familii, în 1786, 122 familii,
în 1836, 125 familii de români şi 94 de germani; în 1843 erau 190 familii de români;
în 1865 erau 200 familii de români şi 214 familii de germani.
Recensământul pe cap de locuitor.
În 31 decembrie 1880 s-au recenzat 3816 suflete, din care 1998 de sex
masculin şi 1318 de sex feminin. Dintre acestia erau 2086 germani, 1521 români, 14
armeni, 82 evrei, 1 ungur, 6 poloni, 6 ruteni, şi 100 ţigani. Ei locuiau 570 de case.
Urmează o creştere constantă a populaţiei dar nu explozivă şi se ajunge în 1930 la
4754 de suflete pe o suprafaţă de 250 ha, 967 numere de casă şi 1010 gospodării.
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Pe naţionalităţi erau: 2490 români, 2132 germani, 124 evrei, 6 armeni, 1 polon
şi 1 ceh. În 1938 Ilişeştiul avea 5032 suflete: 2619 români, 2322 germani, 76 evrei, 1
ungur, 14 alte naţionalităţi. Dintre aceştia 2618 ortodoxi, 2 greco-catolici, 192
romano-catolici, 2130 evanghelici, 9 baptişti, 76 mozaici şi 57 alte religii. Ei locuiau
în 1015 case şi aveau o densitate de 168 pe km 2 • Casele erau construite: 958 din
lemn, 56 din cărămidă şi 1 din piatră. Numai 6 case aveau o singură cameră,
celelalte având 2-4, sau mai multe camere.
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V

ADMINIBTRAREA FO~TIERA

:Nemţi [a primăria J[işeşti

Administrarea silvică în Ilişeşti, aparţinând de Fondul Bisericesc, este cea mai
veche organizare statală a comunei. În timpul călătoriei prin Bucovina a împăratului
Iosif al II-lea, în anul 1783 a desfiinţat multe mănăstiri iar bunurile lor le-a trecut în
administraţia de stat, prin care a pus piatra de temelie a Fondului Religios al
Bisericii Ortodoxe din Bucovina. La 31 octombrie 1784 împăratul a aprobat statut
organizatoric al acestui fond, conceput de Erizenberg, statut care prevedea ca fondul
să servească mai întâi scopurilor şi nevoilor cultului greco-ortodox din Bucovina,
din averile mănăstireşti confiscate trebuiau să formeze domenii ale fondului religios.
Din anul 1786 până în 1870 aceste domenii au fost administrate de Camera Generală
Imperială şi de Ministerul de Finanţe din Viena. Din iulie 1870 până în iunie 1872 a
fost administrată de Ministerul Cultelor şi Învăţământului al Austriei, iar din iulie
18?? până în 1919, alipirea Bucovinei la România, de către Ministerul Agriculturii
austriece. Din 1830 până 1870 fondul tutelar cel mai apropiat este Administraţia
Camerală Regală Imperială pentru Galiţia şi Bucovina din Lemberg. Pentru
administrarea acestui fond s-au înfiinţat 8 ocoale: Coţmani, Jucica, Cuciurul Mare,
Sfântul Onofrei, Frătăuţi, Sfântul Ilie, Ilişeşti şi Câmpulung. Cancelarea oficială şi
locuinta de serviciu a administratorului se afla în încăperile fostei mănăstiri Ilişeşti.
Tot ac~lo locuia şi controlorul. În anul 1830 s-au împărţit în ocoale pădurile de stat
şi a fondului religios. La ocolul Ilişeşti aparţineau pe atunci domeniile Solca, Sfântul
Ilie şi Ilişeşti. În martie 1870 se înfiinţează în Cernăuţi o direcţie regală şi imperială
a bunurilor fondului bisericesc, care împarte fondul forestier al Bucovinei în 5
districte şi astfel domeniile Ilişeştilor au fost subordonate districtului GuraHumorului, în Ilişeşti rămânând doar un sediu local. Această împărţire n-a fost
eficientă şi în mai 1875 s-au împărţit domeniile fondului bisericesc în 20 raioane
administrative, iar Ilişeştiul cel de-al 10-lea raion forestier. La început domeniile
fondului bisericesc cuprindeau 83761,3 ha, din care 75043 ha pădure din judeţele
politice Suceava şi Câmpulung. În 187 5 aparţine de administraţia Ilişeşti Mănăstirea
Humorului cu satul şi cătunele din jur, Mănăstirea Ilişeşti, Mănăstirea Voroneţ cu
satul şi cătunele din jur, Stulpicani, Lucăceşti, Capul Codrului, Mănăstirea
Moldoviţa,
Berchişeşti , Frumosul , Vama , Rus-Moldoviţa,
Rus pe Bou,
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S-au mai adăugat cu timpul domeniile Solca, Sfântul Ilie şi
Ilişeşti. În anul 1940 ocolul silvic Ilişeşti avea 9 subîmpărţiri administrative şi ca
personal: 1 administrator, 6 pădurari, 1 pădurar practicant, 5 forestieri, 7
supraveghetori silvici şi 8 paznici.
În tot timpul administraţiei austriece, personalul forestier era în majoritate
străin. Dintre puţinii români angajaţi în administraţia fondului bisericesc notăm pe
Ştefan Porumbescu fratele compozitorului ca pădurar în anul ?. La 10 mai 1888
Vasile Doboş cumpără de la Fondul Bisericesc parcela nr. 1831-183 5 şi 1844-1847,
parcela 2005 şi 330211 în Sălişte şi pe dealul Morii, în total 13 jugăre.
Vatra

Moldoviţei.

~ovărăşia silvică în o6ştea pădurii
În aproape toate pădurile bucovinei populaţia locală avea anumite drepturi
asupra pădurilor. În timpul conducerii militare din 1774-1776 aceste drepturi
împiedicau atât de mult administraţia planificată a pădurii încât existenţa pădurilor
era în primejdie. Peste tot era o gospodărire atât de proastă a fondului forestier încât
a trebuit ca să intervină Consiliul Imperial de Război din Viena, fără a lua măsurile
de cuviinţă. În anul 1786 Bucovina a trecut la un regim de administraţie civilă,
administratorii domeniilor au făcut cu cetăţenii îndreptăţiţi convenţii forestiere. În
afară de dreptul de a tăia lemne din pădure, populaţia băştinaşă apoi şi coloniştii
aveau dreptul de păşunat şi de a scoate piatră şi nisip din albiile apelor. Fiindcă
situaţia pădurilor nu s-a îmbunătăţit la încheerea convenţiilor, stăpânirea austriacă
hotărăşte sistarea dreptului de folosinţă forestieră prin actul nr. 5 din 185 3.
Populaţia a protestat şi fiecare comună, printre care şi Ilişeştiul s-a judecat
îndelungat cu autorităţile fondului bisericesc, invocând drepturile din vechime
câştigate prin hrisoavele date de către domnitorii moldoveni Ghica şi Duca-Vodă.
Au cerut drept de tăiere, păşune şi exploatare a materialelor de construcţie din
Salcea, Vârvata, Vadul Juncilor etc. Unii din ei s-au judecat şi individual, fiecare
cerându-şi dreptul cuvenit şi s-a judecat şi întreaga comună. În cele din urmă
Ilişeştiul obţine 513 jugăre cu 643 stânjeni 2 în valoare de 80 galbeni şi 60 creiţari
stânjenul. Pentru a stabili cantitatea necesară fiecărei gospodării, acestea au fost
împărţite în trei clase, exemplu pentru o gospodărie de clasa I-a s-a luat gospodăria
care se compunea pe atunci dintr-o casă de locuit, grajd, hambar, coteţ pentru porci,
coşer, fântână, uscător de fân, şură, precum şi un atelaj. Casa era construită din lemn
de brad pe o temelie din piatră şi acoperită cu draniţă. Podeaua era din scândură atât
în casă cât şi în anexe. Casa era lungă de 7 stânjeni şi 5 picioare, lată de 6 stânjeni,
avea trei camere de locuit, 1 bucătărie, şi 2 antreuri. Grajdul era lung de 5 stânjeni şi
lat de trei stânjeni şi 5 picioare. Şura pentru căruţă şi fân erau din lemn de brad
acoperite cu draniţă. Coşarul era de nuiele şi acoperit cu draniţă.
S-a stabilit şi pentru casă de clasa II-a şi a III-a.
Casa cu nr. 120 aparţinea urmaşilor lui Iosif Konig.
Ca urmare necesităţii de lemn pentru construcţii şi pentru foc s-au atribuit
comunei Ilişeşti anumite parcele de pădure din Vârvata cu lemn de foioase.
Ilişeştenii n-au fost mulţumiţi şi s-au judecat mai departe. Li s-au mai atribuit
parcele în Corlata şi Drăgoeşti.
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La 31 iulie 1872 a luat fiinţă „Obştea pădurii Ilişeşti" care a hotărât ca toate
parcelele să se afle în comuna cadastrală Ilişeşti.
Toţi membrii obştei iau parte la sarcinile şi administrarea pădurii, după partea
împărţită şi înregistrată în cadastru în dreptul fiecăruia.
Când se vindea o gospodărie se treceau şi drepturile obştei la cumpărător.
În anul 1940 s-a stabilit ca fiecare parcelă forestieră să fie de 1 jugăr, iar după
împărţirea Salcei fiecare membru al obştei a obţinut 37,5 prăjini de pământ arabil
sau păşune.
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BVICil SANITARE
Circa sanitară
Când austriecii au ocupat Bucovina în 1775, a început lupta împotriva bolilor
şi epidemiilor care apăreau destul · de des în zonă. Din păcate oamenii au apelat la
obiceiuri vechi şi străvechi practicate de vraci pentru rezolvarea problemelor de
sănătate, însă s-au dovedit false. în Bucovina nu exista aproape deloc personal
sanitar calificat. Abia în anul 1807 a venit prima moaşă cu diplomă şi în 18?? primul
chirurg. Bolnavii erau îndrumaţi la spitalul din Suceava care avea pe atunci 40-50
paturi. Exista şi un spital militar în Sfântul Ilie.
Preoţii au fost obligaţi să anunţe autorităţile districtuale oridecâteori se ivea un
caz de boală molipsitoare. Pentru bolile molipsitoare bolnavii erau transportaţi cu
căruţa la Cernăuţi, drumurile erau într-o stare jalnică şi nu era cale ferată. E de
înţeles că în astfel de situaţii oamenii se adresau vindecătorilor locali, care la
vindecarea luxatiilor şi fracturilor erau destul de pricepuţi.
În anii l S30, 1848 şi 1866 în Ilişeşti a bântuit holera. Au murit mulţi săteni
dar şi soldaţi ruşi dintr-o armată ce se afla în mers spre Ungaria, aceştia fiind
îngropaţi între grădina lui Forgaci şi al lui Sauer. Autorităţile au instituit aşa zisele
„cimitire ale holerei". Un astfel de cimitir s-a înfiinţat în anul 1892 pe islazul
Ciocan, mai sus de Marcu. Din fericire Ilişeştiul a fost cruţat de epidemie şi ordinul
n-a mai fost executat. Alte epidemii au fost cele cauzate de bolile de copii: vărsat
negru, scarlatină, pojar, anghină, difterie, variolă şi altele datorită faptului că nu se
introduseseră vaccinările şi nici nu existau antibiotice.
Au fost numeroase victime atât printre copiii români cât şi printre germani.
În anii 1918-1919 au murit mulţi locuitori ai comunei de tifos. Cauzele morţii
se consemnau în condicile de stare civilă.

<Persona{ sanitar
Primul medic care s-a stabilit în Ilişeşti devenind medic comunal a fo st dr.
Runes, la sîarşitul secolului XIX. Majoritatea celorlalţi medici au fost germani sau
.
evrei.
15
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În anul 1933 gaslill un medic român dr. Vasile Blându ca . medic de
circumscripţie. Existau medici particulari germani sau evrei care aveau cabinete.
Între 1920 şi 1940 sunt cunoscuţi cinci medici particulari. Începând din 1924 s-au
şcolarizat şi agenţi sanitari în excusivitate români, printre care Anton C., Gheorghe a
lui Alexa Mihuţă şi frirezul Leo Sebezech. De la 1920 s-au deschis cabinete tehnice
deservite de tehnicieni dentari ca Medler. Abia în 1933 şi-a deschis cabinet primul
medic stomatolog dr. Enrlieck, dar şi cabinetul acestuia era deservit de tehnicieni.
Până la sîarşitul secolului XVIII lipseau în Ilişeşti şi moaşele calificate. Pentru a
preveni valul de naşteri ,,nenorocite" s-a dat în anul 1825 un decret care stabilea un
număr de moaşe practicante şi un alt număr mai mic de moaşe cu diplomă.
Prima farmacie concesionată oficial s-a deschis în anul 1904 şi aparţinea
farmacistului Arthur Rump, care a funcţionat până în 1940.
Despre cimitire se poate spune că au existat 3 cimitire până prin anii 1930.
Teritoriul acestora aparţinea o parte mănăstirii Ilişeşti, o parte a boierului Isăcescu, o
parte a boierului Calmuţchi. Cimitirul mănăstirii se afla de-a lungul părtii de N a
fostei mănăstiri înmărginindu-se cu gospodăriile învăţătorului Iacob Sauer şi a
văduvei Caroline a lui Adam Sauer. Cel de-al doilea cimitir se întindea pe o parcelă
între Braşca şi gospodăria lui Eckard. Al treilea cimitir se afla în slobozia în 1940
lângă gospodăria lui Dumitru Lup zis Americanul. În cimitirul mănăstirii au fost
înmormântaţi şi primii colonişti germani. Când s-a închis cimitirul s-au mutat şi
mormintele în noul cimitir. Al doilea cimitir numit de populaţie „Cimitirul lui
Eckard, în comparaţie cu primul era mult mai mare. El s-a întins spre E până la
gospodăria lui Sâmbouan şi în V până la gospodăria lui Ernest Zackmann. Probabil
că s-a închis pe la sîarşitul secolului XIX. Pe parcela lui M. Eckard se afla încă din
anul 1880 cam 20 de prăjini cu copaci bătrâni şi cruci. Parcela mai era încă îngrădită
cu un gard vechi de nuiele. Pentru a nu atrage atenţia populaţiei copacii şi crucile au
fost făcute să dispară treptat. Pietrele de mormânt au servit ca material de construcţie
la temelia acestei gospodării de lângă el. Cel de-al treilea cimitir a fost închis la
s~şitul secolului XVIII. În anul 1934 se putea vedea doar o cruce interesantă, care
în r919 se afla încă în mijlocul grădinii lui Lup. Deoarece în fiecare an la o
sărbătoare avea loc un ritual religios în acest loc. Fiindcă veneau diverşi participanţi,
Lup a mutat crucea la marginea grădinii şi a făcut o portiţă pentru a nu pricinui
stricăciuni. Apoi i-a făcut şi o căsuţă de protejare care avea 1,45 m lungime cu pereţi
căptuşiţi cu piatră şi o parte de 1 m deschisă, şi acoperiş în formă de piramidă care se
sprijineau pe 4 piloni. În anul 1934 se pune în faţa crucii din interior o placă de
piatră cu o inscripţie chirilică din care nu se mai putea descifra decât: ,,Monahul
Meletie 1821. .. " Crucea din interior este de stejar. Partea ei verticală se împarte în
coloane prismatice, dintre care cea inferioară avea 52 cm înălţime şi cea superioară
11 O cm. Pe ea era o pictură reprezentând botezul Mântuitorului pictată probabil de
Bucevschi. Acest monument nu a fost protejat şi în timp s-a degradat.
Preotul Loghin Bucevschi şi-a înregistrat pe propriul nume şi parcela celor
două cimitire, La Americanul şi La Eckard, ca proprietăţi personale. A urmat un
lung proces cu obştia bisericească a comunei până când preotul a trebuit să plătească
bisericii 100 galbeni pentru parcela La Americanul şi 200 galbeni pentru parcela La
Eckard.
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După

aceasta i s-a permis să vândă parcelele cumpărate cu condiţia ca în
fiecare an să se ţină slujbe în faţa crucii din grădina familiei Lup, de ziua Sf. Ioan
Botezătorul. Cu banii de pe cel de-al doilea cimitir s-au plătit cele două statui de
îngeri care susţin în biserica românească, candela veşnică. Primul proprietar
individual al fostului cimitir ,,La Americanul" a fost, după documente, preotul
Bucevschi, respectiv ginerele lui preotul Bacinschi. De la acesta l-a cumpărat Ioan a
lui Gheorghe Buzdugan şi de la el, în 1924 Dumitru Lup.
Noul cimitir din Ilişeşti a fost deschis la marginea de nord a comunei, în anul
1830. Aşa cum reiese din cartea mortuară, vol.II, a pastorului evanghelic din
Rădăuţi, primul decedat îngropat aici a fost Christian Berth a lui Adam în vârstă de o
jumătate de an. Noul cimitir se compunea din două părţi, aproximativ egale, în
partea de nord pentru germani şi în partea de sud pentru români. La graniţa dintre
cele două părţi exista o căsuţă pentru praznic. Cum arăta cimitirul pe la 1890 aflăm
din Condica Cronicală a Enoriei Ilişeşti, pag. 6: „Cimitirul se găseşte în afara satului
şi măsoară o falce şi 1O prăjini, este împrejmuit cu un gard de nuiele. În mijlocul
cimitirului se aflau 5 cruci, 4 orientate spre cele patru puncte cardinale şi una la
mijloc. Existau şi câţiva pomi roditori. Cimitirul este îngrijit şi curat". Din cele 5
cruci amintite în cronică, se mai vede doar una singură, pe partea română şi era doar
un rest de cruce, bătută cu tablă, sprijinindu-se pe un soclu de piatră. După poziţia
acesteia, cronicarul trebuie să fi avut în vedere numai partea română a cimitirului,
deoarece crucea nu se află în mijlocul întregii suprafeţe, care în 1890, trebuia să fi
fost mult mai mare. Cam pe sf'arşitul sec. XIX, germanii şi-au împrejmuit partea lor
cu un gard de scânduri. Scândurile erau prinse pe stâlpi de piatră. Fiecare număr de
casă, avea datoria să confecţioneze acest stâlp şi partea aferentă din tăblia de
scânduri. Deaceea mulţi dintre stâlpi poartă pe partea exterioară, iniţialele şi nr. casei
donatorului. În anul 1934 mai erau doar 15 din aceşti stâlpi întregi. De exemplu, pe
unul era gravat „J.Z. 348", adică Johan Zackmann casa 348. Unele din aceste mici
coloane au fost întrebuinţate la renovarea clădirii primăriei, ca trepte. Pe una din
aceste trepte se mai distinge nr. casei 290.
Cel mai vechi mormânt românesc era în 1934 cel al călugăriţei Charitina din
anul 1837, iar în partea germană cel al lui Andreas Zackmann din anul 1839. În
partea română posedau cavouri familiile: Bucevschi, Bacinschi, Gherontie Doboş,
Roşu şi Străchinar, iar în partea germană familiile Kipper, Kerth, Imanuel Gorgon şi
Daniel Bckart. În partea românească este înmormântat şi un ofiţer rus şi doi
subalterni, care au murit aici în primul război mondial. Evreii din Ilişeşti erau
înmormântati în cimitirul izraelit din Gura-Humorului.
'
Au existat mai mulţi meşteşugari: Doboş Ilarion - cizmar plecat în 1900,
Doboş Vasile - morar mort în 1907, Doboş Dumitru - cizmar mort în 1918, Doboş
Gheorghe - măcelar mort în 19??.

(}Jăncife şi magazinefe

din I{işeşti

În 6 februarie 1898 consiliul comunal Ilişeşti hotărăşte să înfiinţeze o asociaţie
de economii şi împrumut, lucru care a fost executat în acel an.
Primul conducător al asociaţiei a fost administratorul silvic din Ilişeşti,
inginerul Bazil Halip, căruia i-a urmat primarul H. Kipper.
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Conducătorii

acestei asociaţii au fost: preotul Iosef
Falwartsschay,
farmacistul Arthur Rump, agricultorii Ludwig Zachmann şi Cristian Kipper.
Asociaţia mai era ajutată de învăţătorii germani din Ilişeşti şi Braşca care erau şi
casieri, printre ei fiind şi Dressler. Autorul spune că această asociaţie a fost o
adevărată binefacere, ca cea mai eficientă instituţie economică din Ilişeşti. A fost
condusă exemplar şi a rezistat chiar şi crizei financiare din 1936. A fost lichidată
legal la plecarea germanilor în 1940. În 1930 asociaţia avea 187 membri cu o cifră
de afaceri anuală de 11.104.951 lei. Din beneficiile ei asociatia
a sustinut
atunci
'
'
acţiuni culturale şi săracii comunei. În 1928 când s-a sărbătorit al 25-lea an de
existenţă a asociaţiei a fost evidenţiată, în special activitatea rodnică a lui Christian
Kipper. În Ilişeşti mai exista şi Banca populară „Ştefan cel Mare", despre a cărei
activitate nu se cunosc prea multe. Conducător al ei era Haralambie Sârghie. Din
toamna anului 1927 Ilişeştiul a fost inundat de filiale bancare: Banca Producătorul
din Cernăuţi, Banca Suceveana, Banca de Est din Cernăuţi etc. Acestea au dispărut
din România prin anii 1931-1936. Mulţi ilişeşteni au avut de suferit mai ales în urma
falimentului Băncii Agricole a Bucovinei în 1931.
În Ilişeşti s-a deschis în 1903 un magazin german şi o prăvălie românească. La
24 februarie 1921 a luat fiinţă Societatea cu garanţie limitată pentru cumpărarea,
vânzarea şi valorificarea produselor agricole din llişeşti, care a fost însă lichidată în
1923 cu o pierdere de 90,33 lei pentru fiecare asociat. A fost condusă de acelaş E.
Zachmann, C. Kipper, J. Dressler. În 1922 s-au pus bazele Cooperativei Agricole din
Ilişeşti în care s-au înscris, mai întâi 57 de membri şi care avea cele mai frumoase
şanse de reuşită, având ca preşedinte pe protopopul Alexandru Baciu, secretar pe
învăţătorul J. Dressler şi director pe Epaminonda Şandru, ca vânzător pe pensionarul
A. Romanchievici. Din păcate cooperativa a fost silită de către Centrala
Cooperativelor din Bucureşti să primească mărfuri la suprapreţ, ajungându-se la
neînţelegeri între Bucureşti şi Ilişeşti. Cooperativa a fost dizolvată, membrii ei
neavând pierderi.

(J)espre incentfii şi, organizaţia âe pompieri
Între anii 1862 şi 1925 au fost relativ multe incendii în Ilişeşti printre care şi
două deosebit de întinse. Cauzele incendiilor au fost: trăznetul, mâna duşmanului,
neglijenţe etc. În acest răstimp au ars 97 de gospodării, 7 case, 8 hambare, o şură cu
fân şi o şcoală. Casa parohială română, 3 case particulare şi biserica evanghelică, au
suferit mari stricăciuni la acoperiş. În cronică, învăţătorul J. Dressler notează despre
cele două incendii mari care începând dintr-o gospodărie, s-au extins din cauza
vremii uscate şi a vântului dinspre SE. Cu toate eforturile depuse incendiul n-a putut
fi stins. Era în iunie 1882. Abea a putut fi stins acoperişul bisericii evanghelice de
către Johann Hofmann care şi-a riscat viaţa. Jandarmeria a apreciat pagubele la? de
florini. A doua zi cazul a fost cercetat de căpitanul de circumscriptie Stoner.
Învăţătorul a fost suspendat fiindcă fusese distrusă şi o zonă de circa' 100 m în
diagonală peste sat, datorită vântului ce sufla dinspre SE spre SV. A bântuit 3 zile şi
a făcut şi victime omeneşti. Cauzele au fost necunoscute, probabil din neglijenţă.
Au ars multe gospodării, 424 locuitori au rămas rară adăpost. Dintre aceştia 18
erau asiguraţi contra focului. Pagubele au fost apreciate la peste 100.000 de florini.
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Au sosit la faţa locului pentru cercetări autorităţile până şi preşedintele
Camerei de Comerţ şi preşedintele regiunii. Au adus şi ajutoare, 500 florini au fost
împărţiţi celor mai săraci dintre sinistraţi. Împăratul a trimis 1OOO florini. Acest
incendiu a dus la realizarea unei intenţii mai vechi din Ilişeşti şi anume, crearea unui
corp de pompieri voluntari. Aceasta a luat fiinţă oficial la 26 aprilie 1888. Asociaţia
pompierilor a fost considerată persoană juridică. În 1928 s-a introdus ca limbă de
comandă, limba română în locul celei germane. În anul înfiinţării asociaţia avea 29
membri activi şi era condusă de locotenentul în rezervă Fritz Kipper. În 1892 s-au
instituit decoraţii pentru cei care au dovedit zel cu ocazia diferitelor incendii. În anul
1890 s-a procurat din asociaţie prima mare pompă aspersoare, apoi hidroforul,
pompe mai mici cu scări mobile şi echipamentul complet pentru 30 de persoane. În
timpul românilor au fondat şi locuitorii români din Ilişeşti o grupă de pompieri
voluntari. Pentru început germanii le-au dat un aspersor şi un recipient pentru apă.
Din ordinul autorităţilor pompierii au preluat în atribuţiuni şi serviciul de ordine şi
linişte în comună.
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Despre războaiele care au adus grele suferinţe comunei Ilişeşti prin anii 177 5
am vorbit deja. Ceea ce s-a întâmplat după această dată a fost participarea unor
locuitori la serviciul militar, plata unor impozite sporite şi prestarea obligatorie a
unei munci cu sau fără atelaje. La declanşarea primului război mondial ilişeştenii şi
au adus din plin tributul lor de sânge. Mobilizarea generală a fost decretată în Ilişeşti
la 31 august 1914. Au fost mobilizaţi toţi bărbaţii până la vârsta de 42 de ani. Mai
târziu în 1915 au mobilizat şi contingentele 1872, 1873, 1874 şi 1876. Printre cei
care s-au îmbarcat în trenurile ce treceau prin gara Ilişeşti a fost şi Dressler, care s-a
întors abia în 1918. Evenimentele care au avut loc în timp în Ilişeşti, s-au consemnat
în parte după un jurnal zilnic al farmacistului Rump, după documentele comunei şi
după istorisirile celor care au rămas acasă. Prima invazie a ruşilor a avut loc în
ianuarie. S-au mulţumit la început, să rechiziţioneze pentru trupele de artilerie şi
cavalerie şi să pregătească încartiruirile. Au plecat la 1 aprilie. În mai 1915 a început
în Ilişeşti colectarea metalelor preţioase, ca acţiune patriotică, pentru fondurile de
război. S-au colectat câteva inele de aur şi argint, precum şi alte bijuterii modeste, 2
ceasuri de aur, brăţară de aur, cercei, nasturi de manşetă, 1 broşă etc. S-a mai făcut o
colectă de 36 covoare pentru prizonierii de război din Rusia. În anul 1916 s-au donat
170 coroane Crucii Roşii germane. În 20 mai 1916 comuna a lansat un împrumut de
război care a fost plătit de administratorul B. Halip la Banca Centrală a Casei
Germane de economii în valoare de 25.000 coroane. După 15 luni ruşii au venit din
nou în Iliş eşti la 16 iulie 1916. De acestă dată ocupaţia a fost mai aspră. Locuitorul
Noe Schnarch urmează să fie spânzurat. Au fost arestări şi trimiteri la Suceava sub
învinuirea de spionaj. Dintre aceştia au fost primarul comunei H. ? şi fiul său Fritz,
poliţiştii Frtz Scerli şi J. Irion, apoi Aron L. Moses Scharf, institutorul Zapratan din
Măzănăeşti. A. Kipper a murit la Chişinău fiind dus de la Roman . O comisie
rusească
a cercetat provenienţa banilor din casa comunei. La 7.02.1917 s-au
publicat în Ilişeşti manifestări comunist-bolşevic al lui Doroşenke.
La 1.02.1918 a început retragerea ruşilor. În locul ruşilor au venit trupele
române. La 24.04.1918 România a încheiat pace cu puterile centrale.
Împrumuturile de război au fost în parte rambursate. La 08.11.1918 juratul
comunal de atunci Ermolai, a cerut de la armata regală română 15 ostaşi pentru
păstrarea ordinei şi liniştei în comună. La 5 .06.1921 s-a hotărât crearea unui fond.
20
https://biblioteca-digitala.ro

Calendarul „Glasul Bucovinei" pe anul 1934 arată că din Ilişeşti au fost 11 O
căzuţi şi 31 invalizi în război. În realitate comuna a pierdut 170 oameni, iar numărul
rănitilor de război a fost mult mai mare. În anul 1922 în comună erau 168 de orfani
'
de război, 105 români şi 63 germani, şi 65 văduve de război, 41 românce şi 24
germane. În amintirea celor căzuţi pentru patrie s-a ridicat la 15 august 193 8, în faţa
Casei Naţionale Române, un monument, pe care au fost înscrise numele a 163 de
combatanţi căzuţi în război. Proiectul monumentului a fost făcut de pictorul
academic Gheorghe Bilan. Materialul din care a fost făcut este gresie de Eisenau,
unde a fost cioplit de pietrari germani, după proiectul lui Gheorghe Bilan. Placa de
bronz cu numele eroilor şi cu simbolica intrare a trupelor române în Budapesta au
fost executate la Bucureşti. Monumentul a costat 50.000 lei, rezultaţi în mare parte
din colecte făcute în comună precum şi din donaţii. În martie 1918 a apărut în ,,Foaia
Comunală Evanghelică pentru Galiţia şi Bucovina un articol în care se denigra
ocupaţia română a Bucovinei, arătând că armata română se deda la acte pline de
cruzime. În realitate armata română a procedat la rechiziţii, dar nu a jefuit şi n-a
făcut acte de cruzime. Locuitorii din Ilişeşti au fost scutiţi în tot cursul războiului de
această arbitrare datorită secretarului comunal Johann Hrivnak. Unele suferinţe sunt
pricinuite de rechiziţii, plecări pe front, corvoade, care nu le-a putut nici evita.
Trupele de invazie s-au purtat şi ele relativ civilizat, cu excepţia cazacilor din
Orenburg. S-au făcut şi acte reprobabile făcute de maiorul român Climescu.
Până în anul 1801, în armata germană, serviciul militar era pe viaţă până când
soldatul era apt. Din 1801 s-a introdus serviciul militar de 12 ani la cavalerie, 14 ani
la artilerie şi I O ani la infanterie. Această durată era mai ales pentru fiii de ţărani,
prea lungă şi din 1858 şi apoi din 1868, s-au redus la strictul necesar pentru
deprinderea serviciilor pentru fiecare armă. Locuitorii din Ilişeşti au fost soldaţi buni
atât în timp de pace cât şi în timp de război. După ce Bucovina a fost ocupată de
austrieci, din cauza lipsei braţelor de muncă, locuitorii din Ilişeşti au fost scutiţi de
serviciul militar. După 1830 s-a introdus şi aici serviciul militar, iar flăcăii speriaţi
de durata lungă a serviciului fugeau în codri unde erau urmăriţi şi prinşi cu arcanul.
Mai târziu au fugit în Moldova. Ca să-i sperie austriecii le ardeau gospodăriile.
Totuşi din registrele matricole, reiese că Ilişeştiul a dat Imperiului austriac destui
soldaţi germani şi români, dintre care unii s-au distins în luptele de la Solferino,
Broscia, Novara etc. În timpul războiului mondial au fost luaţi aproape toţi bărbaţii
din Ilişeşti între 18 şi 3O de ani.
Dintre ei au căzut conform tabelului de pe placa monumentului eroilor, 170,
58 germani au obţinut pensie de invaliditate. Numărul românilor nu se cunoaşte
fiindcă aceştia se jenau să declare public că au luptat împotriva fraţilor lor. Au primit
decoraţii 103 germani şi probabil şi 50 români. Au căzut prizonieri 54 inşi,
majoritatea la ruşi.
Printre cei căzuţi în război se numără: Doboş Vasile mort în 1914 în Galiţia,
Doboş Dumitru a lui Nechita mort în 1918 în Ilişeşti pe urma rănilor primite, Doboş
Dumitru a lui Vasile mort în 1917 într-un spital, Doboş Alex. mort în 1916 în spital
la Viena, Doboş Mihai a lui Iordache mort la 1914 la Parancea, Doboş Niculai a lui
Nechita mort în 1916 la Mahala. Doboş Ge'ilge, Doboş Dumitru a lui Ilie mort în
1915 la Ivangorod, Doboş Toader, Doboş Constantin a lui Ilie mort la Breaza.
21
https://biblioteca-digitala.ro

Postul de jandarmi din Ilişeşti a fost instituit în 1871. În Ilişeşti nu aveau
cazarmă proprie, locuind în chirie. Comandanţii austrieci au avut pe plutonierii:
Zetsel, J. Hale, Franz Sauer, Trifon Somaica şi Victor S.
După 1918 s-a stabilit în comună un post român de jandarmerie.
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casă germană

În Ilişeşti au venit din Ardeal mai multe familii în câteva valuri. Cu vremea sau adăugat şi alţi români din alte sate ale Bucovinei şi chiar din Moldova şi
Muntenia şi în cele din urmă şi slavi din Galiţia, care s-au contopit cu românii. Pe la
mijlocul sec. XX românii locuiau în masă compactă în sudul comunei şi în grupuri
printre germanii din nord.
A

I nfăţişarea Cor
Cei mai mulţi români din Ilişeşti sunt o rasă nordică, de statură potrivită,
frumoşi. Mai există şi unii cu caractere meridionale şi chiar estice. Culoarea pielii
nordicilor e roză, a celorlalţi gălbuie sau chiar brună. Au părul castaniu sau castaniu
închis. Au barba deasă, ochii mici, căprui, verzui, albaştri sau negri. Capul e de
mărime medie, rotund, gâtul potrivit şi puternic, pieptul bine dezvoltat, mâinile şi
picioarele zvelte şi vânjoase. Greutatea medie este de 63 kg, poartă părul tuns nu
prea scurt, uneori plete, mustaţă tunsă scurt. Cei care poartă plete potrivit
obiceiurilor vechi li se zice „pletoşi". În afară de preoţii ortodoxi care poartă
barbă, conform prescripţiilor religioase, mai poartă barbă un grup de sectanţi
numiţi „Oastea Domnului".
Românii din Ilişeşti au o fire retrasă şi neîncrezători în străini. Se spune
că până la venirea austriecilor, dormeau cu toporul la căpătâi ca să se poată
apăra repede. În vremurile vechi pline de primejdii, îşi construiau casele ca
nişte fortăreţe, cum se mai pot observa şi acum la structurile vechi. Dacă se
convingeau că sunt întâmpinaţi cu prietenie, deveneau sinceri şi fideli. Ei sunt
mândri de libertăţile lor personale şi politice, se pricep să-şi apere onoarea
bărbătească. Au o înclinaţie marcată pentru linişte, ordine şi disciplină
cetăţenească, este un bun cetăţean şi este gata să-şi apere orişicând patria pe
care o iubeşte mai presus de orice, jertfindu-şi la nevoie bunurile şi viaţa.
Răzbunător este numai faţă de cei care l-au jignit. E prevenitor şi foarte
ospitalier, gata orişicând să ajute, are un simţ dezvoltat al dreptăţii. Un obicei
rău este înjuratul, care nu arată o asprime de caracter. Nu-i plac procesele.
Îmbrăcămintea tradiţională este pitorească, confecţionată din pânză de casă,
pănură, blană şi piele.
23
https://biblioteca-digitala.ro

Bărbaţii poartă

iama căciuli şi vara pălării, o cămaşă de pânză până la
jumătatea pulpei, peste care se încing cu un brâu sau curea la nivelul taliei, pantaloni
de pânză sau iţari, cioareci de lână, obiele de pânză sau lână şi în picioare opinci sau
cizme. Iama toată populaţia poartă cojoace sau sumane, şi în orice anotimp bondiţă.
Îmbrăcămintea femeilor este confecţionată din aceleaşi materiale, dar e mult
mai ornamentată. Poartă catrinţă sau fustă, iar pe cap o broboadă albă, neagră sau
multicoloră, în picioare poartă cizme, ghete înalte legate cu şireturi, opinci şi cel mai
adesea pantofi. În sărbători cele mai avute poartă fuste din stofe fine de lână, catifea
sau mătase. Românii din Ilişeşti sunt mereu de o mare curăţenie în toate privinţele.

Casefe şi 9ospodăriife
Casele

şi gospodăriile ţărăneşti

sunt numai cu parter, simple din lemn, de
formă dreptunghiulară, pe fundaţii din piatră cu acoperiş în pantă. Sunt orientate cu
faţa spre răsărit şi cu cerdac. Lemnul folosit la construcţii este lucrat cu securea şi
barda de dulgheri pricepuţi. Casele sunt acoperite cu draniţă şi mai rar cu tablă sau
ţiglă, la cei mai înstăriţi. Pereţii sunt tencuiţi cu lut amestecat cu paie sau pleavă şi
apoi văruiţi. Casele mai noi sunt podite cu scândură, cu uşi şi ferestre normal de
mari şi hornuri zidite din cărămidă. Cele mai multe case au câte o tindă, o bucătărie,
o odaie încăpătoare care adăposteşte întreaga familie, o cameră mare, casa cea mare
şi o odăiţă pentru bătrâni. În tindă se află o vatră şi cuptorul. Cuptorul uriaş care
exista în orice bucătărie înainte a fost înlocuit cu o plită.
Pentru animale mari şi păsări au grajduri şi coteţe. Pentru cereale şi furaje, au
şuri. În curte au rantâni zidite, cu cumpănă sau cu roată. Între casă şi stradă au o
grădinuţă cu flori. După casă au grădini cu legume şi livezi. Curtea şi grădina e
îngrădită cu nuiele, răzlogi sau scânduri.Poarta e acoperită şi împodobită artistic cu
tăieturi.

Produsele de la animale, păsări, albine, de pe ogoare şi grădini, permit o
alimentaţie bună şi variată. Gospodinele se pricep să gătească foarte bine. De regulă
mănâncă de trei ori pe zi, pâine, mămăligă, lapte, unt şi brânză de oi şi de vacă,
precum şi bucate gătite. Se pun murături de castraveţi şi varză, se culeg ciuperci
folosite proaspete sau uscate. Se pregăteşte borşul din tărâţe de grâu. Cozonacii şi
dulciurile se fac de sărbători.
Capul familiei este tatăl căruia i se supun toţi membrii. Simţul moral şi bunul
simţ în comportament sunt adânc întipărite la românii din Ilişeşti, condamnă aspru
slăbiciunile morale. Concubinajul şi divorţurile sunt relativ puţine. Relaţiile dintre
soţi sunt sobre şi pline de dragoste. Nu sunt bine văzute căsătoriile mixte. Femeile
însărcinate şi cele care alăptează sunt tratate cu grijă. Educaţia copiilor mici revine
mamei, iar a celor mai mărişori privind lucrările gospodăreşti revine ambilor părinţi.
Ocupaţia de bază este agricultura şi creşterea animalelor. O parte sunt cărăuşi,
lucrători la pădure, dulgheri, cizmari sau urmează şcoli şi devin cadre didactice,
funcţionari, negustori etc.
Ilişeştenii români sunt în majoritate ortodoxi, însă sunt şi adventişti şi de alte
religii. Cred în rai şi iad. Se străduiesc să facă binele ca să ajungă în rai.
Numele de familie ale românilor arată originea Bistriţan, Ungurean, Gălăţan.
Altele arată meseria: Croitoru, Butnaru, Ciubotaru, Cimpoieru, iar altele reprezintă
porecle: Bolohan, Cucu, Iepure.
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Unele nume mai vechi întâlnite în Ardeal: Blag~ Câmpan, Lucaci, Ursu,
Moroşan, Bârgăuan, Popovici, Seserman, Doboş. Unele se trag din Muntenia:
Popescu, Isăcescu. Altele au terminaţii poloneze: Dobrovolschi, Cojinovschi,
Calmuţchi, V asilovschi, V elehovschi, fiind purtate de familii străine contopite în
masa românilor.
Nume cu rezonanţă străină sunt puţine faţă de numărul mare de nume
româneşti.

9dănăstirea I{işeşti
în 1783, Ilişeştiul a avut o mănăstire de călugări, datorită
pioşilor soţi Isăcescul. Nu s-a găsit un pilon de construcţie a mănăstirii, neputânduse reconstrui. Nu s-a permis nici efectuarea de săpături. Astăzi putem doar
presupune cât era de mare mănăstirea. Se crede că se compunea din două părţi
principale: mănăstirea propriuzisă, care se întindea pe aria grădinii bisericii române
şi gospodăria mănăstirii de lângă mănăstire, conform întinderii parcelei forestiere din
1940. După un model pictat pe peretele bisericii, cât şi după tradiţia orală,
mănăstirea propriuzisă avea o formă dreptunghiulară şi era înconjurată de un
puternic zid de piatră. Intrarea în mănăstire se afla în zidul de est şi trecea prin
clopotniţă. în timp ce biserica se afla în interiorul dreptunghiului, chiliile şi celelalte
clădiri mănăstireşti se sprijineau pe zidul de incintă, spre vest, nord şi sud. Toate
clădirile erau acoperite cu draniţă. Lângă mănăstirea propriuzisă, călugării au creat
grădini de zarzavat şi livezi de pomi. Drwnurile şi cărările din mănăstire şi din
grădini erau pavate cu pietre plate. Grădinile mănăstirii se aflau între strada
principală „Domnească" de azi, strada şcolii şi uliţa Borgovan. Grădinile şi casele de
pe aceste străzi se numesc şi azi „grădini călugăreşti". Nuci şi peri bătrâni care se
spune că au fost sădiţi de călugări, se mai puteau vedea în 1920 în „grădinile
călugăreşti". Când în 1875, administraţia austriacă, a preluat mănăstire~ aceasta era
deja o ruină. După ce s-au retras şi ultimii 5 călugări ce mai rămăseseră, au început
lucrări de curăţire a locului de ruină a mănăstirii. Materialul utilizabil a revenit
preotului din sat şi vecinilor mănăstirii. Biserica a devenit biserică a comunei Ilişeşti,
iar clădirile, încă locuibile ale construcţiilor mănăstireşti au fost ocupate de
administraţia silvică. Grădinile şi ogoarele mănăstirii au fost împărţite românilor şi
coloniştilor germani. Când în timp administraţia silvică a obţinut o ordine nouă, au
rămas din toate clădirile mănăstireşti numai clopotniţ~ biseric~ masa de piatră din
grădina mănăstirii numită „simbolul cerului", fântâna mănăstirii şi câteva beciuri ce
se aflau sub clădirile administraţiei silvice. Clopotniţa este o clădire greoaie,
rectangulară, cu axa longitudinală orientată spre NE. Temelia ei este de 7,40 m x
5,77 m. Materialul de construcţie este piatră brută amestecată cu câteva cărămizi,
probabil adăugate mai târziu. în 1893 a fost reacoperită cu tablă zincată. Clopotniţa
are un turn octogonal acoperit cu tablă şi terminat cu o cruce. Intrarea în formă de
rotund, este ornamentată pe partea exterioară, cu motive vegetale. Intrarea se află
cam la mijlocul peretelui de est şi se poate închide cu o poartă de lemn. în interior, în
peretele de nord şi cel de sud are nişte nişe pe care se puteau odihni străjerii porţii.
Din 1709

şi până
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Partea dreaptă a turnului de jos, probabil o încăpere azi zidită, deoarece dacă
ciocănim peretele cu nişă, sună a gol la intrare spre această presupusă încăpere, nu
s-a găsit nicăieri. În partea stângă a clopotniţei se află scara spre partea superioară.
Accesul la această intrare cu scară se face prin curte. După spusele preotului Baciu
Alexandru, există un coridor subteran care duce din clopotniţă până la şanţul lui
Forgaci, care ar fi permis călugărilor să fugă în pădure, în caz de primejdie. Şanţul
avea direcţia SV. Nu s-a putut stabili adevărul asupra acestei afmnaţii deoarece atât
biserica cât şi clopotniţa sunt ocrotite ca monumente istorice. S-a constatat numai că
podeaua clopotniţei sună a gol când este lovită. Un băţ strecurat printre pietrele de
padiment, intră până la adâncimea de un metru. Deasemenea, atunci când Fritz a lui
Heirich Kipper a cwnpărat „grădina de porumb", o bucată de pământ învecinată cu
grădina casei parohiale, a găsit acolo o parte a unui coridor subteran, total ruinat.
Clopotul cel vechi este crăpat şi nu mai este tras din 12 iunie 191 O şi a fost
rechiziţionat de austrieci în primul război mondial. Noul clopot mare a fost ridicat în
clopotniţă, în 1904. El cântăreşte 81 O kg şi a costat 4.000 de coroane. El poartă
inscripţia „Acest clopot s-a tăcut din banii folosiţi din comuna Ilişeşti în 1904 în
zilele Maiestăţii sale Francaise Iosif I, sub arhipăstoria IPS d-lui dr. Vladimir de
Repta, a parohului protopresbiter Niculai Bacinschi cu stăruinţa proprietarilor
Ermolai Ghiuţă şi Haralambie Sârghie 1904. Turnat de Fried şi Arnold Geib în
Cernăuţi prin Autestia lui Henrich Kipper, epitropul Vasile Doboş şi Pavel Forgaci
nr. 394". Cu privire la acest clopot, următorul croitor Tomaşevschi Karl a mai
comunicat următoarele: Clopotul cel din biserica românească pe care a fost gravat la
început şi nwnele meu cuvântul Karl se mai vede iar Tomaşevschi a fost şters, a fost
turnat dintr-un clopot vechi de pe timpul lui Ştefan cel Mare. Fraţi cu acest clopot
sunt clopotele mari din Bălăceana şi Arbore. La turnarea lor a avut loc în Cernăuţi o
sărbătoare solemnă religioasă. Clopotul mijlociu poartă înscripţia: „Turnat de Gustav
Geib din Cernăuţi, fiul şi urmaşul lui Andreaş deţinătorul medaliei de aur Carol I".
Inscripţia de pe clopotul mic este: ,,Anul 1803 Ioan Bucevschi şi acest clopot este
tăcut prin silinţa parohului şi a poporenilor cinstiţi ctitori din satul Ilişeşti anul
1803 ". Lângă peretele nordic al clopotniţei se află o baracă pentru năsălii.
Până pe la 1930, în curtea bisericii creşteau bătrâni arţari, tei şi salcâmi, care
umbreau prea mult biserica, care au fost tăiaţi şi în locul lor s-au sădit pomi
ornamentali şi câţiva pomi fructiferi. În preajma anului 1938 s-a înlocuit gardul de
scânduri al grădinii bisericeşti, cu un gard de stachete. Ca toate bisericile grecoorientale şi biserica mănăstirii din Ilişeşti este orientată cu axa ei longitudinală, în
direcţia E. Ca stil de construcţie este o fericită îmbinare de elemente romanice, sunt
şi bizantine. Pentru stilul ei este un monwnent demn de văzut de toţi prietenii şi
admiratorii artei arhitecturale bisericeşti din Moldova. Nu s-a putut stabili cine a fost
constructorul ei, deoarece lipsesc orice notaţii sau semne.
În anul 1924 biserica a fost declarată monument istoric de către Ministerul
Român al Cultelor. Din păcate nu s-a intreprins nimic din partea statului pentru a
proteja şi menţine acest monument istoric, de artă. Pereţii bisericii au deja crăpături
datorate unor cutremure şi circulaţiei vehiculelor grele pe strada din apropiere. Dacă
observăm cu atentie biserica se vede linia armonioasă a arhitecturii. Cele trei ferestre
'
terminate în arc de cerc, situate în cele trei arcuri din planul ei treflat, împreună cu
tăieturile din cupolă sunt suficiente pentru a lăsa să pătrundă în interior o lumină
mistică.
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În afară de postamentul soclului acesta de cornişă care se preface în jos într-o
friză semicirculară, pereţii văruiţi simplu, nu mai au nici o divizare. Streaşina este
îngustă, iar acoperişul pe alocuri arcuit, a fost acoperit în 1893 cu tablă zincată. La
intersecţia acoperişului semicircular de E cu coamele acoperişului principal, se ridică
o cruce de fier. O a doua cruce asemănătoare se ridică şi pe coama de V a
acoperişului. Este foarte complicată forma unei bolte care străpunge acoperişul.
Acest turn are patru ferestre, din care cele ce dau spre E şi sunt mai mici şi aşezate
mai sus decât dinspre N şi S. Peste turnul cilindric se ridică un acoperiş piramidal în
12 ape, destul de plat. Acoperişul se termină cu o cruce, ale cărei braţe şi centru sunt
aurite. Turnul principal îi urmează spre vest, un turn îngemănat aflat sub un coperiş
comun. Fiecare parte este cilindrică şi are trei ferestre. În timp ce turnul principal
este susţinut în interiorul bisericii de coloane de perete semicoloane şi de două
coloane libere. Intrarea este în partea de V a peretelui din S. Intrarea „uşa" avea 1 m
lăţime şi 1, 76 m înălţime. Cadru era puţin mai tras faţă de perete, era din piatră şi era
ornat în partea exterioară.
„Cu vrerea Tatălui şi a susţinerii Fiului şi cu săvârşirea Sfăntului Duh ziditusau această sfântă de viaţă dătătoare mănăstire de dumnealui Ionaşcu Isăcescu biv
vei medelnicer cu giupâneasa dumisale doamna Ionela Alexandra Voievod leat 3
CKK (1722) iunie K".
Tabla are 0,72 m lungime 0,33 m lăţime, cadrul ei fiind ornat cu frunze de
stejar. Când biserica mănăstirii a devenit prea mică pentru funcţiunea de biserică
parohială, a fost extinsă spre V printr-o construcţie anexă. Din păcate crăpăturile
care au apărut curând între zidul vechii biserici şi locul unde se îmbina cu noua
construcţie, dovediră că cele două construcţii au fost îmbinate defectuos. Legăturile
de ancorare care au fost practicate mai târziu trebuiau să împiedice desfacerea celor
două părţi. În partea sudică a construcţiei are anexe şi se află acum singura intrare în
biserică. Este lată de 1,27 m şi înaltă de 2,05 m, are un încadrament din piatră, ieşit
în afară, cu o uşă grea din lemn de esenţă moale. Deasupra intrării se află o icoană.
În peretele de V al anexei se află o fereastră terminată în unghi ascuţit. Biserica
mănăstirii a avut la început, pe lângă pereţii exteriori, stâlpi mănăstireşti care au fost
îndepărtaţi în 1850. În grădina bisericii se mai află o cruce memorială şi o piatră de
mormânt. Crucea memorială este puternică, treflat, construită din piatră. Se înalţă în
faţa mesei de piatră şi poartă inscripţia: ,,Această cruce prin silinţa preotului Niculai
Bacinschi sau făcut - Mihalachi Ghiuţă - Gavril Paşcan, epitropii bisericii, anul
1873, Dumitru Rotiliuc". Piatra de mormânt se află imediat după peretele de V al
bisericii. Se compune dintr-un soclu în formă de coloană din piatră brută şi mortar şi
o cruce puternică care în 1932 era ruinată. Părţile încă existente ale crucii purtau
urme de inscripţii: „Aice ad. Preotul Gergi Bucevschi„. inset 12 august 1846 Is.
Chs". Textul complet ar fi sunat aşa: ,,Aice odihneşte preotul Gheorghie Bucevschi
încetat din viaţă la 12 august 1846 Is. Christos".
În interiorul bisericii podeaua clădirii anexe este cu trei trepte mai sus decât a
clădirii vechi. Interiorul bisericii se împarte în trei părţi: altarul, naosul pentru
bărbaţi şi pronaosul pentru femei.
Altarul se află în arcada din mijloc. Are o masă zidită din piatră, este despărţit
de naos prin catapeteasmă (iconostas).
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În naos şi pronaos se află coloanele de perete care susţin cupola de sub turnul
principal şi pe cele de sub turnul îngemănat. Între aceste coloane ca şi în ambele
arcade laterale se află strane de lemn cu spătar plin lucrate din cele mai vechi
timpuri. În pronaos se mai află două coloane libere de piatră. Lângă peretele de V se
mai află o mică construcţie pentru cor lucrată primitiv din lemn şi sprijinită pe bârne.
Amvonul se află în unghiul format de peretele de N şi arcada de N. Este de lemn
vopsit marmorat cenuşiu - negru, fiind deja dărăpănat şi face impresie penibilă în
ansamblul spaţiului interior.
Deasupra amvonului se află o placă memorială din marmură, înaltă de 0,69 m
şi lată de 0,46 m, cu următoarea inscripţie cu litere chirilice înflorate: „Cu agiutorul
Celui de Sus acest srant locaş cu totul s-a înnoit de arhimandrit Meletie ce l-au
stăpânit pentru ca să fie pomenit anul de la Hristos 1778, meşter fiind Simeon
Ţarigrădean".

În cupola din turnul cel mare atârnă un policandru de sticlă, iar în cea de sub
turnul îngemănat unul de alamă. De acesta din urmă atârnă un ou de struţ montat în
alamă. Lângă peretele de N al pronaosului se află mormântul ctitorului mănăstirii
înalt până la genunchi, lung de 1,70 m şi lat de O, 72 m în partea dinspre cap şi de
0,43 m în partea dinspre picioare. Pe mormânt se află o placă de gresie lungă de 1, 16
m şi lată de 0,64 m respectiv 0,42 m.
Marginile sunt ornate cu arabescuri cu motive vegetale. Inscripţia de pe ea are
17 rânduri, cu litere înalte de 0,055 m, fiind: ,,Aice odihneşte robul lui Dumnezeu
Ionaşcu! Isăcescul, biv vel medelnicer care şi această casă au zidit din temelie, cu
toată cheltuiala dumisale împreună cu giupâneasa dânsa Alexandra şi s-au prislovit
în zilele Măriei Sale Io Mihai Racoviţă Voievod 3 CKK An".
Prin faţa iconostasului trece în formă de coardă de arc la o înălţime mai mare
de un stat de om, un candelabru. Sub el se află de la stânga la dreapta, masa de jertfe,
pupitru de citit pentru preot şi pupitru pentru dascăl. Iconostasul sau catapeteasma
făcute din lemn şi împodobite cu icoane spre interiorul bisericii, se termină în sus cu
o cruce pictată cu imaginea Mântuitorului crucificat. Sub cruce se află o icoană cu
Maica Domnului şi Pruncul în braţe. O pictură la dreapta crucii prezintă predarea
mănăstirii stareţului ei. Se vede figura unui boier cu o coroană pe cap şi cu cheile în
mâna dreaptă precum şi figura ~nei boieroaice tot cu o coroană pe cap ţinând în
mâna stângă modelul mănăstirii. Intre cele două figuri puţin mai retras se află chipul
unui călugăr. O pictură de la stânga crucii reprezintă probabil pe cei trei ctitori ai
mănăstirii: Ionaşco Isăcescul care a dat banii şi pe ambii Calmuţchi pe a căror teren
s-a construit mănăstirea. Unul din bărbaţii reprezentaţi ţine în mână o casetă. Sub
aceste 3 icoane principale se află un brâu cu chipurile celor 12 apostoli, iar sub acest
brâu sunt icoane mai mici cu scene din viaţa Mântuitorului. În iconostas se află o
deschidere mai mare acoperită cu o draperie. La dreapta şi la stânga deschiderii se
află câte o uşiţă de lemn care permite intrarea în altar a unui bărbat. Deschiderea din
mijloc este rezervată numai preoţilor. Suprafelele dintre deschideri sunt acoperite cu
imagini sfinte, cu chipuri ale Maicii Domnului, sub fiecare fiind inscripţii. Textul
din stânga spune: „Această sfântă catapeteasmă am zugrăvit eu smeritul nevrednicul
rob al lui Dumnezeu Gheorghe Rufucan, zugrav ot Focşani 179? nouă lună iunie K.
E. Marie".
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Cea din dreapta spune: ,Âceastă sf'antă catapeteasmă s-a zugrăvit prin osârdia
preotului Ion I, Toader Paşican şi Miron Paşican, Simion şi cu alţii împreună cu
toată cheltuiala şi osteneala dumnealor la 179? nouă, luna iunie K.E. zile". Ambele
inscripţii sunt gramatical, defectuos concepute, în cea de a doua trebuie să scrie:
„Miron Paşcana lui Simeon". În încăperea altarului, la stânga mesei se află
cristelniţa Masa altarului e înzestrată cu toate cele obişnuite în bisericile grecoortodoxe. Tavanul şi pereţii altarului au fost pictaţi în 1867 de către pictorul
Epaminonda Bucevschi. Pe tavan sunt pictaţi îngeri care zboară, iar pe pereţii laterali
cei patru evanghelişti în mărime naturală. Sub icoana evanghelistului Marcu se află
iscălitura pictorului. Biserica a fost restaurată în anii 1778, 1799, 1859, 1893 şi
1925, dar nu întotdeauna s-a făcut cu pricepere artistică necesară.
La restaurarea din 1859 s-au îndepărtat stâlpii mănăstireşti exteriori.
Materialul rezultat a fost folosit de preotul de atunci, Dimitrie Bucevschi la clădirea
propriei gospodării şi a unui grajd. În anul 18?? s-au şters şi picturile din altar şi
tabla de marmură de deasupra amvonului, deoarece în condica cronicală se
menţionează despre restaurarea din 1925. Cu acest prilej s-au spălat din acest strat
picturile lui Epaminonda Bucevschi. La ultima restaurare s-a curăţat temeinic
iconostasul, naosul şi pronaosul. Naosul şi pronaosul au fost pictate de pictorul
bisericesc Vasile Chichifoi din Bălăceana. Banii pentru ultima restaurare 227, 50
dolari adică 43.300 lei au fost primiţi de la ilişeştenii plecaţi în USA la 29.01.1924~
din Detroit - Michigan. După tradiţia orală Ilişeştiul ar fi avut odinioară 3 biserici
româneşti. Terenul pe care s-a ridicat mănăstirea nu era proprietatea boierului
Isăcescu ci a lui Vasile Calmuţchi. Fiii acestuia l-au făcut atent pe medelnicer, dar
acesta i-a rugat să n-o stingherească, având în vedere scopul sf'ant al construcţiei. În
schimb le-a promis că nu va ridica niciodată pretenţii asupra proprietăţilor lor. La 20
iunie a fost sfinţită de către episcopul Calistru de Rădăuţi. Ionaşcu! Isăcescul a dăruit
mănăstirii aproape întreaga s-a avere, la început printr-o promisiune orală. Aceasta
însemna că mănăstirea primea partea lui Isăcescul din Ilişeşti, satul Săsciori,
jumătatea de jos a Iacobeştilor, a patra parte din Părhăuţi lângă Suceava şi jumătate
din Orăşeni lângă Botoşani. În afară de aceasta, Irina Pelin care nu avea copii a lăsat
mănăstirii partea ei. Mănăstirea nu avea act de proprietate şi stareţul Varlaam s-a
adresat lui Vasile şi Gheorghe Isăcescul, fiii a 2 fraţi ai ctitorului şi aceştia au depus
mărturie asupra averii donate de unchiul lor. Bazat pe aceasta, domnitorul Grigorie
Ghica intervine în mai 1737 să se dea un hrisov care adeverea proprietăţile
mănăstirii. Pentru câţi călugări a fost zidită mănăstirea n-a fost notat nicăieri, dar în
nici un act nu se află mai mult de 6 iscălituri de călugări. Primii călugări trebuie să fi
fost români. În 1733 şi 1737 apare în acte ca stareţ Varlaam, apoi Vamava.
Călugărul Gherasim, care la 80 de ani trăia la Solca fusese călugărit la Ilişeşti. Abea
stareţul Kiril, care a urmat curând după Vamava se pare că a fost grec. Împotriva lui
s-au ridicat plângeri de către toţi vecinii, care au reclamat că mănăstirea le-a încălcat
drepturile. Comisia instituită pentru cercetare a stabilit că în Ilişeşti mănăstirea
poseda doar 19 pogoane, iar urmaşii lui Calmuţchi 47 ha. Din protocoalele acestui
proces s-au putut stabili întinderea satului în acea vreme 1786. Calculând că un
pogon are 5012,08 mp, Ilişeştiul avea o suprafaţă totală de 339,7 ha şi 97 ari.
Plângere împotriva mănăstirii au mai făcut şi proprietarii din Stroieşti şi
Soloneţ şi mănăstirea a trebuit să cedeze ce lua.
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De la 17 68 pare că secaseră fondurile mănăstirii, aşa că n-au mai avut
mijloace să se mai judece. După ocuparea Bucovinei de către Austria începe o nouă
eră în istoria mănăstirii. Dezordinele provocate de războiul ruso-turc au făcut să
înceteze orice prosperitate economică, astfel că în 1776 se aflau în mănăstire doar 6
călugări. Cele trebuincioase traiului zilnic şi le procurau din cultivarea pământului
de pe lângă mănăstire, nefiind în stare să administreze proprietăţile mai îndepărtate
ca Părhăuţi, aşa că au fost nevoiţi să vândă partea lor din Părhăuţi. Aprobarea pentru
vânzarea acestei proprietăţi a dat-o mitropolitul Gavril Calmachi, care a specificat că
din banii obţinuţi din vânzare să se cumpere lucruri de care are neapărată nevoie
mănăstirea.

În 1776 a venit ca stareţ Meletie, de origine grec de la muntele Athos. Prima
lui acţiune ca stareţ a fost reluarea procesului cu Stroieştii, cu care a ajuns în cele din
urmă la o înţelegere. Deoarece stareţul Dosoftei nu apucase să se servească de
aprobarea de vânzare a Părhăuţilor, Meletie săvârşeşte acest act, vânzând în anul
1778 partea mănăstirii din Părhăuţi cu 480 lei slugerului Juon Carste, care poseda
deja un sfert din Părhăuţi. Din actele încheiate la această vânzare, reiese că
mănăstirea era plină de datorii, că pereţii erau ruinaţi, lipseau podelele din altar şi
restul bisericii, şi nu mai avea nici obiectele necesare oficierii cultului. Nu a rămas
nici o dovadă de felul cum au fost cheltuiţi banii din vânzare, dar e foarte probabil că
Meletie a folosit doar o mică parte pentru nevoile mănăstirii şi pe cei mai mulţi în
folosul său, căci şi în anii următori mănăstirea se afla în aceeaşi stare. Profesorul
Balthazar Hagnet din Lemberg, vizitează în 1778 Ilişeştiul şi spune că Meletie avea
multe calităţi, dar era neospitalier şi ducea o viaţă uşuratică. La început a administrat
în regie proprie moşiile Ilişeşti, Săsciori şi Bălăceana, apoi le-a arendat pentru 360
galbeni anual. În anul 1779 a fost numit de către mitropolitul din Iaşi, vicar a părţii
de S a Bucovinei, dar ambiţiosul grec n-a putut să se bucure decât puţin de acestă
demnitate, deoarece în 1781 Iosif al II-lea a poruncit încetarea legăturilor
mănăstirilor de pe teritoriul Austriac cu cel de peste hotare şi a pus pe cele din S
Bucovinei, sub autoritatea episcopului de Rădăuţi. Meletie a rămas mai departe
stareţ la Ilişeşti.
În anul 1783 împăratul Iosif al II-lea a hotărât trecerea averilor mănăstireşti în
patrimoniul statului, mai întâi şi apoi în patrimoniul Fondului Bisericesc. Mănăstirea
Ilişeşti a fost desfiinţată.
Condica cronicală spune despre aceste timpuri: „Cam pe la 1700 această
moşie a fost cumpărată de Isăcescul tatăl, an 17?? şi a zidit fiul Ioan o mănăstire pe
aceste locuri, înzestrată cu chilii pentru călugări, având 200 de călugări şi poseda
cirezi de vite ... "
Meletie era un om învăţat şi curajos înzestrat cu toate calităţile. El a fost acela
care a adus la Suceava moaştele Sf. Ioan cel Nou de la Zolkiev.
Când s-a clădit în 1878 casa parohial~ s-au găsit lespezile ce pavau cărarea ce
ducea prin frumoasele grădini călugăreşti. După intrarea austriecilor în Bucovina,
călugării cu stareţul lor au mai rămas în Ilişeşti câţiva ani, apoi au plecat în
Moldova. Mănăstirea a rămas pustie. Din toate comorile pe care le posedase, mai
rămăsese iconostasul, un pocal, un mic stativ, o linguriţă şi un suport pentru
împărtăşanie, toate din argint, care se mai găsesc şi astăzi în biserică.
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După plecarea călugărilor a fost adus aici un preot din Bălăceana cu numele
Ieremia ca păstor sufletesc al ţiganilor şi locuitorilor români de aici şi astfel o
mănăstire înfloritoare s-a prefăcut într-o obişnuită biserică parohială. Grădinile şi
frumoasele livezi au ajuns în posesia locuitorilor de aici, români şi şfabi. Din ogoare
a luat boierul de la Stupea, cam 200 fălci, iar pastorul luteran a primit ca sesie 7
fălci. Acestea s-au întâmplat fiindcă administraţia Fondului Bisericesc nu se interesa
de bunurile bisericii şi un silvicultor de pe atunci, dispunea de toate ca un „paşă".
Mănăstirea Ilişeşti a fost o mănăstire vasiliană. După regulile Ordinului Vasilian,
călugării trebuiau să trăiască ca preoţi săraci şi să se întreţină din veniturile
mănăstirilor. Din păcate această hotărâre a Sf. Vasile a fost uitată în mănăstirile din
Bucovina. Episcopul Dofoftei Heresul spunea: „Mănăstirile vasiliene din Bucovina
s-au depărtat cu totul de acestă regulă. Aproape toate au turme, cirezi, prisăci,
arendează cârciumi şi se poartă ca mirenii, purtând doar numele şi haina de călugăr.
Cei care agonisesc mai multă avere se îmbracă mai bogat, îşi ţine case, cai şi
servitori. De aceea aflăm printre călugări ură, invidie, dezbinare, pe care stareţul sau
egumenul nu le poate opri, deoarece el însuşi gospodăreşte bunurile mănăstirii".

Citind aceste rânduri trebuie să dăm dreptate împăratului Iosif al II-lea. Toate
protestele stareţilor împotriva hotărârii lui au fost zadarnice. Ele n-au putut
împiedica constituirea Fondului Bisericesc al Bisericii Greco-Orientale din
Bucovina, care a avut loc la 29 aprilie 1786, prin regulamentul bisericesc religios cu
cele 5 economate: Coţmani, Cuciurul Mare, Sf. Onofrei, Frătăuţi şi Ilişeşti. Fiecare
economat era condus de un director. Noua administraţie a continuat, la început cu
sistemul arendărilor. În cele mai multe cazuri s-au reînnoit contractele cu vechii
arendaşi. În timpul desfiinţării mănăstirii mai erau valabile următoarele contracte:
Trei sferturi din Ilişeşti de la 1782 pe trei ani, către Nicolae Vatav din Rădăuţi pentru
250 galbeni anual, Bălăceana şi Săsciori, de la 1780 pe 5 ani, către acelaşi pentru
360 galbeni anual, jumătate din Iacobeşti de la 1784 pe 3 ani pentru 80 galbeni anual
către Ştefan Bogdan din Suceava. De pe toate moşiile mănăstireşti obţineau 690
galbeni anual şi pe toată perioada 2130 galbeni ca arendă. În epoca sa de înflorire,
mănăstirea poseda şi o moară, care în timpul austriecilor s-a numit „moara
împărătească" şi ale cărei ruini le-a cumpărat în 1890 Vasile Doboş.

Cl'aroh:ia ortotfo~ă română
Parohia ortodoxă română a luat fiinţă în timpul stăpânirii austriece prin
emigrarea românilor ardeleni şi prin desfiinţarea mănăstirii Ilişeşti. Până în anul
1786 slujea aici preotul de la Bălăceana. O autoritate eclesiastă greco-ortodoxă
neunită a luat fiinţă abia prin intrarea în vigoare a Regulamentului eclesiastic din
29.04.1786. Ştampila veche din alamă era moştenită, probabil de la mănăstire, azi
aproape ştearsă. Poartă pe ea imaginea unei mese după care este o figură feminină cu
un prunc pe un braţ , simbolizând probabil pe fecioara Maria. De o parte şi de alta se
văd două figuri probabil Ionaşco Isăcescul şi sotia sa.
În anul 1877 s-a clădit casa parohială, care a costat 4971 florini, sumă
suportată de enoriaşii din Ilişeşti şi din Braşca, de Fondul Bisericesc şi de către
arendaşii pământului mănăstiresc Loch şi Kipper. Enoriaşii erau strict supravegheaţi,
iar faptele lor erau notate într-un registru, care era din când în când controlat de
autorităţile eclesiastice, iar faptele lor reprobabile faţă de biserică erau pedepsite şi
de autorităţile laice.
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Din 1784 preoţii din Bucovina erau obligaţi să ţină evidenţa naşterilor,
căsătoriilor şi a deceselor. Aceste matricole de stare civilă datează în Ilişeşti din anul
1802. În 1837 se decretează că acele cărţi bisericeşti în care există rugăciuni pentru
domnitori străini să fie schimbate. Decretul Episcopal din 05.06.1837 specifică:
limba naţiunii orală moldovenească va fi întrebuinţată la slujbe şi în administraţia
internă. Limba străină să fie întrebuinţată numai atunci când se cere, ori
corespondenţă cu dregătoriile care nu o au în îndeletnicire limba naţională a
Bucovinei, ca: Gubernia, Craisantul, Cameral, Fervalung, Magistraturasi.
Prin decretul oficial s-a stabilit ca părinţii ai căror copii nu frecventează
învăţământul religios, vor fi amendaţi. Când s-a înfiinţat biserica din Stupea de către
Mitropolitul Morar Andrievici, şfabii din Ilişeşti şi ungurii din Tolva, l-au
întâmpinat cu flori şi i s-au proştemut la picioare, fapt consemnat în condica
cronicală. Din 1907 Ilişeştiul a avut şi un preot cooperator. În anul 191 O când s-a
serbat a 80-a aniversare a Împăratului Fr. Iosif I, biserica a fost împodobită cu
steagul românesc tricolor, cu steagul imperial şi cu steagul oficial al Landului
Bucovina. În 1934 parohia Ilişeşti şi-a sărbătorit cea de a 220-a aniversare de la
înfiintare. Număra 782 familii, cu 3083 membri. Un număr de 15 familii trăiau în
conc~binaj. În cadrul colectivităţii parohiale s-a înfiintat în 1924 o grupare a uniunii
„Oastea Domnului", care avea reşedinţa în Sibiu. Aceasta avea ca scop să întărească
viaţa bisericească creştină; Biblia, Epistola către Timotei capitolul 2, versetul 2. Deci
Ilişeştiul ţinea şi Braşca unde era un preot cooperator. Până în 1926 parohia avea o
sesie de 25 ha. La forma agrară din 1926 a intrat şi sesia prin prevederile legii,
parohia rămânând cu 14 ha pentru paroh, 1O ha pentru cooperator, 3 ha pentru dascăl
şi 1 ha pentru pălimar. Preoţii şi dascălii mai aveau şi un salar fix plătit de Fondul
Bisericesc, plus veniturile personale pentru diferite servicii aduse unor enoriaşi în
diferite ocazii. Pentru întreţinerea bisericii, enoriaşii au fost impuşi cu un „impozit al
cultului". Se mai donau de fiecare familie produse în natură şi se efectuau câte 7 zile
de muncă. La parohia română se păstrează un document cu poruncile care datează de
pe vremea Austriei, în care preoţii erau obligaţi să introducă în condici speciale,
toate decretele, ordinele şi ordonanţele diferitelor instanţe de stat. Aceste acte erau
trimise preotului paroh, uneori prin curier special. Toate crucile de închinare sau
memoriale de pe teritoriul comunei se aflau sub protecţia parohiei. Se aflau mai
multe cruci: una fără dată în Lunca la Cruce în spatele grădinii lui Ernest a lui Iacov;
altă cruce din gresie mai sus de Gălăţan pe care scrie: „Aceasta în pomenirea lui
Mihăilă Ciuc 1883"; alta se află în Selişte pe parcela lui Ioan Doboş, este din gresie
bine lucrată şi are inscripţia: „Fask. Aici odihneşte Nicolae Doboş N. 1826 M. 1890
din Ilişeşti făcută de fiul său Ion". Inscripţia conţine un neadevăr, Nicolae Doboş
fiind înmormântat în ? . Mai există două cruci memoriale de lemn, una la Ciocălău
unde a fost trăznit un om şi una în pădurea asociaţiei forestiere unde a murit subit un
om.

Şcoafa română
Într-o carte de protocol a parohiei din Ilişeşti este trecută şi activitatea şcolară.
Au trebuit să treacă 15 ani până ilişeştenii să aibă o şcoală. Marele merit îl are
preotul român ortodox Dimitrie Bucevschi care în 1859 a pus bazele Şcolii
Confesionale din Ilişeşti. La început preotul a pus la dispoziţie casa sa rară plată
timp de 2 ani pentru şcoală.
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L-au susţinut şi câţiva ţărani din Ilişeşti şi Braşca. În anul 1860, comunele
Ilişeşti şi Braşca au preluat întreţinerea şcolii, salarizarea învăţătorului, a unui om de
serviciu şi obligaţia încălzirii localului. Şcoala funcţiona cu o singură clasă.
Deoarece numărul copiilor şcolarizaţi creştea mereu, în 1890 din 331 copii de
şcoală, frecventau cursurile 214, s-a hotărât ca din anul şcolar 1891-1892 să se mai
înfiinţeze o clasă la Braşca şi încă una la Ilişeşti. În 1893 şcoala din Ilişeşti a devenit
şcoală cu 4 clase, iar comuna Braşca urma să-şi clădească o şcoală proprie. În
condica cronicală scrie: „În anul 1893 s-a început a se ridica în Ilişeşti o şcoală
română mare de 4 clase, care în anul 1894 luna august s-au sfărşit şi cu luna
septembrie s-a şi început învăţământul în ea". În 1909 clădirea a suferit adăugiri, iar
şcoala s-a lărgit la 6 clase. Limba de predare era limba română iar limba germană era
predată ca obiect de învăţământ. S-au instituit şi clase paralele. În 1924 a devenit
şcoală de 7 clase. În 1935 prin împărţirea satului în două sectoare a fost frecventată
şi de copii germani.
Numele şcolii a tot fost schimbat: Şcoala Trivială, Confesională, Şcoala
Paralelă nr. 2, Şcoala Populară nr. 1, Şcoala Primară de Stat nr. 1.
Primul învăţător a fost Cernăuţean Dimitrie. În afară de obiectele de
învăţământ, sub austrieci s-au mai predat învăţământ meşteşugăresc pentru băieţi şi
lucru de mână pentru fete (cusut, împletit), de către învăţători şi maiştri. Mulţi
intelectuali români, profesori, învăţători, preoţi, avocaţi, ofiţeri, judecători etc. au
primit primele noţiuni pentru formarea culturii în această şcoală.

r111anii
În Ilişeşti sunt cam 100 de ţigani sedentari care se recunosc singuri ca atare.
După un document austriac din anul 1785 în Ilişeşti erau 64 de ţigani. Până la
sfârşitul sec. XVIII au fost robi ai boierului. Ei au fost eliberaţi printr-o decizie a
împăratului Iosif II în anul 1783. Deşi îşi mai păstrează limba, se servesc atât între ei
în comunicarea zilnică, cât şi cu românii, de limba română. Obiceiurile străvechi şi
le-au pierdut de mult. Ca religie cei mai mulţi sunt ortodoxi dar şi câţiva catolici şi
evanghelici. Mulţi din ei sunt ferari şi lingurari. Mai lucrează cu ziua la feţuit casele
cu lut, la făcut cărămizi, măturoaie şi coşuri. Se încadrează cu greu în comunitate, nu
le place să muncească.
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P a6rică germană
Izvoarele româneşti, ungureşti şi poloneze, relatează că germanii au venit din
timpuri vechi, fie izolat fie în grupuri mici. Alte documente menţionează că armenii
din Suceava preferau ca administratori pe moşiile lor din jurul oraşului pe germani.
Cercetătorii Bucovinei amintesc despre „dispărutul sat Săsciori", format din saşi
ardeleni, care s-a aflat la 5 km E de Ilişeşti. Probabil că unii au venit la Ilişeşti, după
cum arată numele lor: Berinţan (Barenzahn), Grosar (Grosser) etc. În anul 1781
baronul Eusenberger raportează la Viena că ar fi găsit în jurul Sucevei 50 familii
germane, care ar fi venit din Banat. În 1788 profesorul Hagnet spune că ar fi găsit
numai 22 de familii.
Din păcate o mare parte a populaţiei s-a retras în Moldova liberă ceea ce a dus
la lipsa mâinii de lucru. Populaţia rămasă era rară încredere în noii stăpânitori. Ei nu
se pricepeau să lucreze şi să gospodărească ţara după metodele vest-europene.
Autorităţile austriece şi-au dat seama în primul rând că trebuie să sporească
populaţia Bucovinei, ca să o poată exploata eficient şi să poată încasa impozite.
Primele sugestii oficiale de a coloniza Bucovina cu ţărani germani, au venit de la
generalul Von Spleny. Apoi la prima sa vizită în Bucovina de la 1783 şi mai ales la
cea de a doua din 1786 împăratul Iosif a poruncit colonizarea noii provincii. Primele
50 de familii au venit din Galiţia în anul 1787. Ele se trăgeau din diferite regiuni din
V Germaniei, cei mai mulţi fiind de religie evanghelică dar şi câţiva catolici. Ei s-au
aşezat în Frătăuţi, Satu-Mare, Bădeuţi, Sf. Onofrei, Arbore, Iţcanii Noi, Ilişeşti şi
Tereblecea.

Cofoniştii germani din I{işeşti
Administratorul din Sf. Ilie a primit la 4 iulie 1788 însărcinarea de a caza
primele 1O familii, cărora le urmează peste trei săptămâni altele două familii.
Numele lor au fost: L. Hempt, K. Brenner, P. Bock, K. Hessel, J. Hanker, Fr.
Zechmann, D. Malker, Arme Kort~ Th. Polz, M. Teilmann, Cristea Clemens. În
locul lui Fr. Fnedge care renunţă a venit Iohann Irion. Pentru început li s-a dat câte o
sumă de bani care varia după numărul membrilor de familie. Au fost cazaţi în
locuinţe încă neterminate de colonişti sau în locuinţe goale româneşti. Erau
consideraţi ca arendaşi moştenitori, plătind o arendă pentru casă şi pământ precum şi
impozitele către stat.
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Primii trei ani, până în 1790 au fost scutiţi de dări. Satul Ilişeşti era situat pe
coasta unui deal care despărţea codrii carpatini de câmpie. Dintre toţi coloniştii
germani care s-au aşezat în 1788 în Bucovina, cei din Ilişeşti au primit pământurile
cele mai puţine favorabile, suprafeţele fiind mici, aşezate pe pământul fostei
mănăstiri, întinzându-se de la biserica română până aproximativ la strada Arţarilor.
Scăzându-se suprafeţele construite au rămas doar 40 de prăjini pentru grădină.
Coloana vertebrală a coloniei germane, o forma o stradă dreaptă, nouă, care urca
coasta dealului de la E spre V. Pe acea stradă s-au construit cele 12 gospodării şi a
primit numele de „strada celor 12". Pământul ce mai rămăsese din proprietatea fostei
mănăstiri era mlăştinos şi abea urmaşii primilor colonişti au făcut din el pământ
cultivabil. La început strada a avut o alee de plopi, dar au fost tăiaţi când unul a fost
lovit de trăznet de frică să nu provoace incendii. În jurul acestui nucleu s-a dezvoltat
apoi colonia, casele amestecându-se cu aşezările băştinaşe, la fel ogoarele şi
păşunile. La întemeierea coloniei a primit fiecare familie 13 fălci şi 7 prăjini
bucovinene de pământ. O falcă avea 80 prăjini sau 1,0358 ha şi o prăjină 0,09 ha.
Pământul era fertil dar lutos şi greu de lucrat acoperit cu tufişuri şi buruieni. Fiecare
familie a mai primit casă din lemn cu tavan şi podele din scânduri, având o cameră,
cămară şi tindă. Erau zidite numai vetrele, hamurile şi pereţii. Sub acelaşi acoperiş
se mai afla un grajd încăpător şi mai la o parte un hambar sau o şură cu o arie de
treierat. Fiecare familie a mai primit 2 vaci, sau o vacă şi un viţel. Uneltele de lucru
le-au primit contra cost de la colonia din Rădăuţi. Colonia a mai primit căldări şi
securi pentru incendii şi o bucată de păşune pentru întreţinerea unui taur comunal.
Fântânile şi clădirea pentru primărie au trebuit să şi-o construiască singuri.
Autorităţile Austro-ungare n-au prevăzut toate amănuntele şi deşi au venit
toamna, au primit vite dar nu şi nutreţ pentru iernat.
Prima fântână a fost făcută cea de la nr. casei 123. În 1836 se aflau 88 de
familii de germani faţă de 121 de familii de români. Venirea coloniştilor în Ilişeşti a
continuat până la alipirea Bucovinei la România.
Până la înfiinţarea unei parohii evanghelice, coloniştii erau botezaţi, cununaţi
sau înmormântaţi de preotul ortodox al comunei. Tot el făcea şi înregistrarea în
„mitrică", registrul de stare civilă. La rublica naţie se trecea „şvabi" până în 1820 şi
după aceea „nemţi". În 1795 a venit un nou grup de nemţi care s-au aşezat într-un
rând de case frumosase pe strada Huţulilor, Cimitirului, Şcolii şi Braşca. Coloniştii
îşi dăduseră seama că nu pot trăi numai din agricultură şi s-au ocupat de creşterea
animalelor care le aduceau venituri frumoase şi-i făcuseră vestiţi în împrejurimi.
Sporind populaţia parcelele de pământ ajunseseră neîndestulătoare şi au început să
înveţe meserii pentru câştiguri în plus.
Există diverse izvoare istorice despre germanii din Ilişeşti.
Pastorul Schwartz consemnează: coloniştii germani au fost chemaţi în
Bucovina în 17 87 de către împăratul Iosif p pentru a învăţa populaţia băştinaşă să-şi
îmbunătăţească agricultura. Deoarece coloniştii erau prea puţini să-şi poată întreţine
un pastor şi un învăţător, tinerele generaţii cresc fără a avea parte de un servici
religios şi de un învăţământ şcolar. De aceea tineretule ignorant, grosolan şi imoral.
Nu-şi scot niciodată pălăria ca şi cum le-ar fi crescut odată cu capul şi nici nu le cade
pipa din gură. Duminica stau bine îmbrăcaţi, bărbaţii în haine de stofă şi femeile în
rochie de stambă.
Deoarece vatra de gătit şi cuptorul se află în tindă care n-are ferestre, ard
lămpi şi lumânări.
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Dimineaţa

se scoală, atât vara cât şi iama, odată cu soarele. Hrana lor se
compune din cartofi, varză muzată, came de porc afumată, morcovi, sfeclă şi gulii.
Cei mai bătrâni care au apucat să meargă la şcoală în patria lor ştiu să scrie şi să
citească. La muncă sunt neobosiţi, femeile cosesc şi treieră cot la cot cu bărbaţii, iar
tinerele fete mânuiesc coasa şi îmblăciul ca şi flăcăii. Se pricep la roata de tors şi
oriunde merg iau andrelele de împletit.
Al doilea izvor este: Cronica Şcolii Populare din llişeşti, din care aflăm că
coloniştii au venit întâi din Wurtemberg, Baden şi Pfalz, mai întâi în Galiţia şi apoi
în Bucovina, 12 familii aşezându-se în Ilişeşti.
Al treilea izvor este cartea „Protestantismul în Bucovina" de Dr. Johann Polek
care repetă povestea colonizării, cu deosebirea afirmaţiei că 75 familii au fost
colonizate în 1787 în întreaga Bucovină, dintre care 67 protestante.
Al patrulea izvor este „Condica Cronicală" care spune că: pe la anul 1791 au
venit aici nişte şvabi din Saxonia şi aici numai 12 cum se vede au fost sprijiniţi de
confraţii lor, de judecători şi de conducerea statului. Şvabii văzând că românii le-au
făcut loc, au chemat pe fraţii lor care au rămas în Sa:xonia şi au venit o mulţime
coace spre nenorocirea poporului român. Autorul cronicii, J. Dressler, se pare că nu
a cunoscut bine împrejurările, confunzând primii colonişti cu saşii.
Sporirea populaţiei germane în Bucovina ca şi prosperitatea ei economică
cauzau adesea mari griji conducătorilor români de baştină, de aceea în 1848
deputatul bucovinean Ciupercovici a cerut parlamentului austriac să sisteze aducerea
de noi colonişti în Bucovina, deoarece prin aceasta se iau românilor păşuni şi păduri
şi se dau coloniştilor. Afirmaţiile deputatului Ciupercovici nu se puteau referi însă la
llişeşti, deoarece până în anul 1865 coloniştii germani nu posedau decât pământul
repartizat celor 12. Coloniştii au pierdut în scurt timp orice legătură cu patria lor
germană. Interesul lor pentru acea patrie nu a pierit niciodată, acest lucru fiind
dovedit în primul război mondial. Studiile şi cercetările originei germanilor din
llişeşti au început abea după 1936.
Marea masă a germanilor din Ilişeşti este sânge german. Numai în cazuri rare
în căsătoriile mixte s-a întâmplat ca tatăl să fie polon, ceh sau slovac. Educaţia fiind
însă făcută de către mame, urmaşii acestor familii au devenit credincioşi poporului
german.
Ca înfăţişare germanii din Ilişeşti erau în medie de statură mijlocie şi trăsături
normale. Se văd totuşi oameni graşi, mai ales cei bătrâni. Au părul închis la culoare
şi ochii cenuşii. Fetele şi femeile au trăsături plăcute. Din păcate se măritau prea
repede, ceea ce ducea la o îmbătrânire prematură. Totuşi media de vârstă a femeilor
era mai mare decât a bărbaţilor.
Germanii din Ilişeşti sunt iubitori de adevăr, credincioşi, curajoşi şi mândri de
apartenenţa lor naţională. Sunt deschişi şi vorbăreţi, sunt curaţi şi ordonaţi, au multă
grijă de animale, sunt gata a da ajutor şi sunt deschişi spre nou şi progres.
În relaţiile cu celelalte naţiuni, în acte şi scris folosesc limba germană, care nu
respectă însă toate reglementările gramaticale şi este numită „germana
bucovineană". Ea s-a format în primele decenii ale pretenţiei germanilor în
Bucovina, atunci când se bazau numai pe cărţile lor de rugăciuni, de cântece
bisericeşti, pe Biblie, pe predici, pe cele învăţate în şcoală care funcţiona doar iama.
Dialectul francon stricat al evreilor din Galiţia şi Bucovina era germană deformată şi
greu de utilizat, care nu a putut să influenţeze în mod hotărâtor vorbirea germanilor
în Bucovina.
36
https://biblioteca-digitala.ro

Acasă între ei germanii din Ilişeşti foloseau un dialect care profesorul H.

Kipper l-a numit „germana carpatină", iar cercetătorul lingvist Dr. E. Christmann o
denumeşte „dialect curat din Pfalz". Despre acest dialect există două lucrări de
doctorat. Una a profesorului universitar şi director al bibliotecii centrale din Iaşi B.
Irion originar din Ilişeşti, ,,Dialectul insulei de vorbire germană din Ilişeşti şi
împrejurimi" şi „Contribuţie la studiul dialectelor germane din centrul Germaniei
vestice" - Sibiu 1928 şi cea a Dr. Rudolf Sch. ,,Dialectul din Pfalz al germanilor din
Ilişeşti" - Leipzig 1938. Ambii cercetători ajung la concluzia că dialectul german din
Ilişeşti are caracterul din Pfalz, dar şi multe caractere lexicale din celelalte dialecte
germane. Găsim influenţe lexicale aduse cu ei de colonişti, precum şi influenţe
lexicale române dobândite în timp, cum ar fi: prost, răcorit, ciot, soţie, venetic,
haiduc, flămând, parcă, batjocură, poftă, fugărit, hiclean, urât etc.
Vechiul port de acasă s-a pierdut căci până au ajuns în Galiţia hainele lor s-au
rupt. Găsind croitori numai în oraşe, portul lor a devenit orăşenesc ca în Galiţia.
Portul orăşenesc fiind foarte costisitor au adoptat materiale locale. Copiii purtau
haine rămase de la părinţi sau fraţii mai mari. Flăcăii purtau cămăşi şi pantaloni din
pânză de cânepă, iar cei bine situaţi purtau duminica o vestă galbenă. Iama purtau
cojoace şi căciuli. În întreaga comună existau doar două rânduri de haine, una zilnică
de lucru şi una de sărbători şi când se cununau. Pălăriile zise „de castor" erau din păr
de iepure şi se purtau numai la mari ocazii.
Primele locuinţe s-au ruinat sau au ars. În locul lor s-au ridicat case modc;me
şi noi construcţii gospodăreşti mai bune ca cele ale românilor. Casele au în faţă
grădiniţe de flori. Construcţiile gospodăreşti mărginesc curtea pe trei laturi. Spre
stradă au un gard de scânduri, o poartă şi o portiţă. Casele şi construcţiile
gospodăreşti au temelii din piatră brută, pereţii de bârne şi acoperite cu draniţă, tablă
sau ţiglă. Fiecare casă are un horn zidit cu afumătoare pentru carne. Cuptorul e zidit
şi cu plită. Se mai află un cazan de aramă sau de fier zidit şi un cuptor pentru copt
pâine. Unele au şi bucătărie de vară separată. Casele sunt clădite în diferite stiluri.
Până la apariţia chibritelor a luat naştere „paza de foc", adică mai multe familii, pe
rând, câte una, menţineau peste noapte focul pentru a doua zi, iar dimineaţa luau
cărbuni aprinşi şi îşi aţâţau focul. Fiecare casă are f'antână cu sul, lanţ, roată şi
ciutură, apărată de o mică construcţie şi acoperită.
Căsătoriile mixte sunt rare.
Arta culinară a femeilor din Ilişeşti este bine cunoscută. O bătrână povesteşte
cum se hrăneau odinioară: se gătea pe vatră direct pe foc folosindu-se căzănele mari
de fontă şi cratiţe din acelaşi material care stăteau pe pirostei. Farfuriile şi oalele mai
mici erau de lut ars, lingurile de lemn. La micul dejun se mânca supă de cartofi sau
mămăligă cu lapte şi brânză de vaci. Prânzul constă din supă de came cu legume, iar
la cină se mănâncă vara mămăligă cu lapte sau cartofi, iar iama pâine cu slănină şi
cârnaţi. În toate anotimpurile se mănâncă mult unt şi ouă. Iama se taie până la trei
porci de familie, uneori şi o vită. Carnea se afumă tare. Pâinea se coace săptămânal
iar colaci se fac numai la sărbători. La unele sărbători se fac prăjituri, cozonac,
gogoşi şi torturi.
În timpul austriecilor când studiile istorice au luat avât la Universitatea din
Cernăuţi au început săpături arheologice. Jandarmii erau cei mai pasionaţi căutători
de comori deoarece comandantul lor generalul Fischer era colecţionar de monede
vechi Bucovinene.
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Cu{tura
La retragerea austriecilor din Bucovina, Fischer poseda cea mai mare colecţie
de monede moldoveneşti.
Cea mai veche asociaţie culturală a fost ,,Asociaţia pentru lectură" înfiinţată
de Fritz Kipper a lui Michael în 1886 cu scopul de a cultiva pe nemţi prin lec~ă.
Asociatia se mai numea şi „Kasino" şi era centrul vieţii spirituale locale. Pnmul
condu~ător al asociaţiei a fost învăţătorul Jakob Decker. Exista toleranţă naţională şi
preţuire reciprocă astfelîncât şi un român putea deveni conducătorul acestei asociaţii
cum a fost directorul şcolar Constantin Cozmiuc în 1921. Din această asociaţie au
luat fiinţă şi altele.
Grupa locală a asociaţiei culturale germane din Bucovina a fost înfiinţată în
1897 în Cernăuţi, având ca scop mobilizarea germanilor pentru a apăra şi impulsiona
unitatea etnică şi culturală a germanilor. În Ilişeşti grupa locală a luat fiinţă sub
impulsul aceluiaş J. Kipper în 1906 şi a fost la început condusă de Siegm.
Laufersweiler, având în componenţă şi membrii din Bălăceana şi Braşca. Activitatea
asociaţiei a fost întreruptă în timpul primului război mondial şi reluată în 1920,
condusă la început de Fraz Ast. A fost susţinută de profesorul şi preotul Heinrich
Kipper din Hollabrunn, originar din Ilişeşti. El a studiat şi dialectul din Ilişeşti şi a
scris poezii în acest dialect. Asociaţia a prosperat între 1924-1935, când a
achiziţionat o casă cu clădirile aferente gospodăreşti, pentru a avea un local propriu.
A organizat cursuri şi conferinţe, unele cu proiecţie de imagini, reprezentaţii teatrale,
după amieze de basme pentru copii, seri pentru familii etc. A strâns fonduri pentru
întreţinerea internatului pentru elevi şi a orfelinatului din Cernăuţi, pentru susţinerea
presei germane şi editarea de calendare. Din 1936 s-a intensificat cultivarea
specificului german în activitatea culturală. Serbarea recoltei şi sărbătorirea
solstiţiului au devenit adevărate sărbători naţionale germane. S-a hotărât şi s-a
început construirea unei noi clădiri mai încăpătoare, pentru Casa Germană. S-a cerut
şi s-a obţinut de la Ministerul Învăţământului, aprobarea ţinerii unui curs de limbă
germană pentru cei 335 elevi din Ilişeşti. Biblioteca a fost îmbogătită cu literatură
pentru copii. În 1937 s-a serbat cu fast a 40-a aniversare a societăţii, precum şi 150
de ani de la sosirea primilor emigranţi în Ilişeşti. În anul 1902 s-a înfiinţat ,,Asociaţia
Creştină" a tinerilor bărbaţi.
Uniunea germană a tinerilor din Ilişeşti.
În timpul primului război mondial membrii asociaţiei s-au împrăştiat.
Studentul în teologie A. Hrivnak, fostul conducător al asociaţiei tinerilor creştini,
învăţătorul H. Becker flăcăii şi fetele din Ilişeşti au întemeiat în 1920 această uniune
care avea aceleaşi ţeluri: instruirea tinerilor, cultivarea specificului german,
biblioteca, conferinţe, ore de lectură şi muzica corală şi instrumentală, organizarea
de coruri. Tinerii au ajutat la obţinerea clădirii pentru Casa Germană, au amenajat
locuri de sport, au procurat aparate de gimnastică şi sport, au format o orchestră, au
ţinut legătură cu şvabii din Banat cu care au făcut drumeţii şi excursii. A fost cea mai
veche organizaţie de tineret din Bucovina şi a desfăşurat activităţi până în 1939.
Grupa locală a asociaţiei şcolare germane a funcţionat ca organizaţie de elevi
între 1910-1914.
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Începând din anul 1904 s-au strâns fonduri pentru construcţia Casei Germane.
Războiul din 1914-1918 cu inflaţia care a urmat, a pulverizat aceste fonduri. După
război a început din nou strângerea de fonduri în acest scop. În anul 1926 s-a hotărât
cumpărarea gospodăriei nr. 382, care fusese local de poştă apoi cârciumă. Un grup
de câţiva ţărani au dat ajutor şi au cumpărat-o. Proprietara clădirii a fost declarată
Biserica Evanghelică, dar trebuia administrată de un consiliu format din
reprezentanţii tuturor organizaţiilor culturale şi religioase din Ilişeşti. Prin
participarea tuturor, curând a fost renovată şi amenajată şi datoria achitată în timp
record. S-a hotărât să fie folosită numai în scopuri naţionale şi culturale. Eventualele
venituri trebuiau vărsate într-un fond destinat construirii unei noi clădiri mai
adecvate, care a şi început în anul 193 7.
În anul 1939 clădirea fiind înălţată, a încetat construirea fiindcă războiul a pus
capăt acestei iniţiative.

~{igia
Evanghelicii.
Primele 12 familii au fost de religie evanghelici. Ei au adus din vechea patrie
Biblia, o carte de rugăciuni, o carte de predici, una de cântece bisericeşti. Până în
anul 1803 coloniştii au fost mulţumiţi cu predicile unor persoane laice din sânul
colectivităţii, unul din ei fiind bătrânul Ast. Botezurile, cununiile şi înmormântările
le făcea preotul român din sat. Din 1787 evanghelicii din Bucovina au dreptul la un
pastor cu reşedinţa în Milişăuţi care era la distanţe egale cu centrele de colonizare
evanghelice. În anul 1791 a fost numit primul pastor pentru Bucovina Anton Hubel
care a locuit întâi în Frătăuţi, apoi s-a mutat la Milişăuţi-Bădeuţi în casa care i s-a
construit acolo lângă casa de rugăciune. De aici înainte urmează un şir lung de
neînţelegeri între pastorul Hubel şi enoriruşii din Bucovina precum şi între urmaşii
lor, deoarece nu se achitau întotdeauna la timp banii şi produsele pentru întreţinerea
pastorului, conform contractelor încheiate între cele două părţi.
Din cauza acestor neînţelegeri păstorirea a avut de suferit. Cei din Ilişeşti, prea
depărtaţi de centrul pastoral Milişăuţi au început lupta pentru un pastor propriu şi
clădire chiar şi o casă de rugăciune şi o căsuţă cu două iugăre de grădină pentru
pastor. De acest pastorat urmau să ţină şi evanghelicii din lţcanii-Noi, Mitocul
Dragomirnei, Suceava şi Corlata. Primul lor pastor a fost Samuel Tran. Gorgon,
numit prin decret în 1859. În general evanghelicii din Ilişeşti au trăit în bună
înţelegere cu concetăţenii lor de altă religie. Căsătoriile mixte cu catolicii erau rare şi
cu ortodoxii extrem de rare.
Comuna mărindu-se, coloniştii au hotărât să construiască o biserică care a
început în anul 1845 ? . Orga se afla în partea altarului. Mai există şi azi sfeşnice şi
bănci pentru credincioşi din vechea biserică. Această biserică a devenit
neîncăpătoare şi în anul 1900 a fost dărâmată şi construită alta nouă. În timpul zidirii
serviciile religioase se făceau într-o sală de şcoală. Noua biserică este situată cu axa
longitudinală pe direcţia NS. Are lungimea de 34,11 m şi lăţimea de 15,50 m.
Temeliile pereţilor sunt groase de 1 m. De la podeaua bisericii până la podeaua
corului înălţimea este de 4,30 m. Din mijlocul podelei până la mijlocul tavanului
înălţimea este de 12 m, iar până la coama acoperişului de 16 m.
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Turnul are înălţimea de 39 m. În anul 1903 s-a cumpărat şi o nouă orgă. Din
păcate în timpul primului război mondial s-a rechiziţionat pentru scopuri de război,
metalul din care era făcută orga. Turnul bisericii a fost prevăzut cu un ceas. În
încăperea altarului se află o masă de beton cu două acoperituri: una roşie pentru
slujbele din zilele de sărbătoare şi una neagră pentru slujbele funerare. Crucea
altarului e din piatră, având la stânga şi la dreapta câte trei sfeşnice de argint. În faţa
crucii pe un suport din lemn stă Biblia. Prima ştampilă era din alamă cu inscripţia:
„1850 ştampilă a parohiei evanghelice din Ilişeşti". Ca simbol era o cruce şi o carte
deschisă care sta pe o placă. Pe verso ştampila are un citat din Biblie, Ioan 14:6: ,~u
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin Mine". Vechea
casă parohială era casa lui Payer. A fost apoi cumpărată şi reamenajată ca locuinţă
parohială. Noua casă parohială s-a clădit în anul 1921. Pentru a o construi
comunitatea a vândut o bucată de pământ numită izlazul şcolar. Parohia Ilişeşti mai
cuprinde şi pe credincioşii din Braşca şi Bălăceana, precum şi parohiile filiale
Corlata, Stupea şi Drăgoeşti, precum şi Gura Humorului. Germanii din Ilişeşti sunt
buni creştini. Duminicile şi sărbătorile sunt ţinute cu străşnicie şi sfinţenie. În aceste
zile nu se lucrează. Slujbele religioase sunt bine frecventate, duminica vin 300-400
de credincioşi. Este obiceiul duminica să meargă măcar un membru al familiei la
biserică. În biserică în băncile din stânga stau bărbaţii şi în cele din dreapta femeile.
Tineretul stă în balcon, la stânga flăcăii şi-n dreapta fetele. Aici nu sunt bănci.
Botezurile au loc sâmbătă seara, confirmarea are loc de joia. Biserica are două
clopote, unul mare şi unul mic. Trasul clopotelor e caracteristic. Limba clopotului se
ţine cu mâna şi se loveşte clopotul odată la dreapta şi o dată la stânga Pentru a trage
ambele clopote trebuie folosite ambele mâini. Numai curatorul poate trage clopotele.
Duminica e anunţată prin trasul clopotelor de sâmbătă seara. Duminica se trage
clopotul mic la ora 9, la ora 9,30 clopotul mare şi încă odată ambele la ora 10. La
înmormântări se trag clopotele în aceiaşi ordine, începând cu o oră înaintea
înmormântării şi se trag fără întrerupere cu mici pauze până la sfârşitul
înmormântării.

Biserica Romano-Catolică.
Credincioşii catolici sunt mai puţin numeroşi, 16 inşi şi nu figurează în
documente cu familii. Se bănuieşte că erau grăniceri, personal administrativ sau
dezertori veniţi din Ardeal prin Moldova. La început aparţineau de Vama, dar
păstrau legături şi cu Suceava. De Suceava aparţinea şi Vorniceni. Primul lor păstor
sufletesc a fost capelanul Batkowschi, un slovac care cunoştea maghiara şi germana
şi a fost ridicat la rangul de paroh. Între timp au emigrat în Ilişeşti şi colonişti
catolici din Moravia, Boemia, Ardeal, Galiţia, Silezia.
La 30.01.1864 era deja o comunitate de 229 suflete. Din punct de vedere
economic erau prea slabi pentru a întreţine o parohie proprie, dar au început să
strângă bani pentru o biserică.
În anul 1864 Tereza Skliva a dăruit o parcelă pentru a ridica o capelă în
memoria fratelui ei Payer. Catolicii au vândut-o protestantilor.
În anul 1896 a început zidirea bisericii catolic~. Cele mai multe munci
calificate de tâmplărie, lăcătuşerie, etc. au fost făcute de meseriaşi catolici rară a fi
plătiţi. Altarul a fost dăruit de parohia din Gura Humorului, care îl avea de la vechea
biserică.
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Avea la început, în partea de sus un arc strălucitor cu raze, care nu a încăput în
biserica din Ilişeşti şi a fost tăiat şi păstrat în afara bisericii, însă a fost distrus de ruşi
în primul război mondial. Actualul arc cu raze din fier şi tablă a fost dăruit de P.
Tomasevschi. Obiectele de cult şi hainele bisericeşti le-a procurat parohia. Unele leau împrumutat de la Cacica. În 1897 biserica a fost terminată. În anul 1932 parohia
mai poseda o casă şi o grădină de 0,44 ha. Parohia era subordonată Episcopiei Iaşi.
Existenţa celor două parohii germane de confesiuni diferite, ar fi putut primejdui
unitatea germanilor din comun~ lucru nedorit, dar oameni clarvăzători ca învătătorul
Dressler şi Becker au luptat pentru unitate. În clopotniţa bisericii sunt două c'lopote
din care unul a fost donat de Franz şi Sofia Gaube.
Adventiştii.

Primii adventişti de ziua a şaptea au apărut în anul 1913 odată cu colpostorul
de Biblii Ernst Adolf. În 1935 comunitatea adventistă număra 21 de adepţi, dintre
care 14 români şi 7 germani şi se subordonau unui cerc din Cernăuţi.
Predica se făcea în limba română.

Şcoafa 9erma:nă,
Cea mai veche instituţie de învăţământ din Ilişeşti este şcoala germană.
Preotul Schwartz relatează că primii colonişti care au venit în 1788 în Ilişeşti, ştiau
să scrie şi să citească în limba maternă. Ei s-au străduit să-şi înveţe şi copiii această
artă folositoare în lunile de iarnă, în familie sau în grupe de către un învăţător
benevol. Prima şcoală ca şi prima casă de rugăciune au deschis-o în 1803. Prima
şcoală a fost zidită din material ,,moale" şi cuprindea: o sală de rugăciune, o sală de
clasă şi locuinţa învăţătorului. În anul 1860 s-a construit o nouă şcoală din material
dur care avea două săli de clasă şi locuinţe pentru două cadre didactice. Aceste
locuinţe aveau fiecare câte două cămăruţe, bucătărie, cămară şi beci. În 1882
această şcoală a ars parţial şi învăţământul a fost întrerupt. Învăţătorii s-au mutat în
gospodăriile din sat cu chirie. Inspectoratul şcolar a hotărât să mărească clădirea
şcolii şi s-o supraetajeze. La 19.12.1882, noua clădire a fost gata. Cursurile au
reînceput şi învăţătorii s-au mutat în noile locuinţe.
În anul 1884 s-a clădit o locuinţă pentru director care a fost dărâmată şi
reclădită în 1913 cu dimensiuni mai mari. În 1913 s-a pus piatra pentru o nouă
şcoală care s-a realizat tot pe vechiul loc. Clădirea s-a terminat în 1913. În timpul
construirii învăţământul s-a desfăşurat în încăperi închiriate.
Şcoala primară germană evanghelică a fost până în 1860 o şcoală particulară
cu o singură clasă. De la această dată i s-a mai adăugat o clasă.
În 1869 s-a unificat cu şcoala catolică germană de o clasă şi a devenit şcoală
cu 3 clase. A primit statut de şcoală confesională de stat. În acelaşi timp în cartierul
românesc funcţiona o şcoală cu o clasă.
În 1881 şcoala germană mai primeşte o clasă şi un post de învăţător. Din 1875
una din locuintele învătătorilor a fost folosită ca sală de clasă, iar cancelarea s-a
instalat în vechea biseri~ă. Această şcoală era fecventată şi de elevi din Braşca. În
anul 191 O şcoala avea 6 clase de bază şi 4 clase paralele.
Asociaţiile culturale au împrumutat cărţi şi material didactic, dar acestea
rămâneau în proprietatea lor.
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Cele 150 bănci cu două locuri confecţionate cu banii parohiei protestante,
obţinuţi din colecte au rămas proprietatea parohiei.
Deoarece din acte şi documente, nu reieşea clar care erau parcelele de pământ
proprietate şcolară, tot pământul a intrat în proprietatea statului şi a fost împărţit prin
reforma agrară ca proprietate celor în drept. Din anul 1926 şcoala dispune de 6 ha
pământ care sunt proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale Bucureşti. Uzufructul
lor este reglementat prin lege. Întreţinerea clădirii şcolii revine primăriei. De la
1.09 .1940 Şcoala Primară de Stat nr. 2 din Ilişeşti devine din nou Şcoală Primară
Germană, însă prea târziu căci nemţii s-au repatriat în Germania.
Limba română ca limbă de stat se preda începând cu clasa III-a. Şcoala avea 7
clase şi o grădiniţă care funcţiona numai 2 ore pe zi după amiaza.
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