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Editorial

Literatura română și rolul ei salvator 
pentru comunitățile istorice din afara țării

Ștefan HOSTIUC

În zorii deșteptării naționale, poporul român, 
risipit teritorial, politic și administrativ în trei 
imperii, două euro-asiatice (otoman și țarist) și unul 
central-european (habsburgic), cu punct comun de 
întâlnire în Noua Suliță, și-a întărit unitatea etnică 
printr-un intens și revigorant schimb de valori 
iluministe. Parcelat în țări și provincii, unele mai 
mari, cu blazon de principat (Moldova și Valahia 
– vasale Porții Otomane; Transilvania - supusă 
coroanei vieneze), altele mai mici, cu statut 
de ducat (Bucovina), comitat (Banat, Crișana, 
Maramureș), gubernie (Basarabia), pașalâc 
(Dobrogea), poporul român s-a trezit la viață 
națională prin societăți literare. Termenul generic 
literatura română în accepțiunea acestor societăți 
cuprindea toate tipurile de literatură din toate 
teritoriile românești. În Ardeal și în Bucovina, 
mișcarea culturală asociaționistă a început prin 
fondarea de societăți naționale care pun pe prim 
plan literatura: „Asociațiunea Transilvană pentru 
Literatura Română și Cultura Poporului Român” 
(Sibiu, 1861) și  „Soțietatea pentru Literatura și 
Cultura Română în Bucovina” (Cernăuți, 1965; 
continuatoare a „Reuniunii Române de Leptură”, 
1862). Însăși Academia Română a luat ființă, 
după unirea Principatelor Dunărene, ca societate 
literară (1866). 

Și astăzi literaturii îi revine un loc important 
în menținerea identității naționale a românilor 
din comunitățile istorice aflate în afara țării. Din 
momentul în care românii bucovineni nu vor 
mai face carte românească în școală, nu vor mai 
produce carte românească la edituri locale și 
nu vor mai aduce din țara mamă, fără opreliști, 
literatură română, viul lor grai se va ofili și, 
nemaiavând acel suport de existență intelectuală 
ce-i asigură funcționarea ca limbă literară, se va 
retrage ineluctabil în dialect, de unde va dispărea 
treptat, în câteva generații.  

Literatura nu poate să ia ființă decât prin 
limbă. Limba română este condiția de existență a 
literaturii române. Totodată, literatura română este 
garantul existenței limbii în care este scrisă. Iar în  

comunitățile istorice din jurul granițelor țării, ea 
mai e și garantul păstrării ființei naționale. Doar 
prin prezența ei activă, limba română vorbită în 
toate cele trei regiuni teritorial-administrative 
ucrainene învecinate cu România – Cernăuți, 
Odesa, Transcarpatia – va mai putea să funcționeze 
ca limbă literară, dacă nu chiar strălucit, măcar 
suportabil.

Românii nu trebuie să uite că păstrarea 
limbii române literare e chezășia existenței lor 
în teritoriile istorice smulse prin ultimatum de la 
sânul patriei mame de către nesățiosul imperiu 
stalinist. Pentru ei, limba maternă nu e doar 
un mijloc de comunicare în societate, ea este și 
condiția lor de existență națională într-un cadru 
geografic în care locuiesc de milenii.

Lupta pentru limba română în Ucraina include 
implicit lupta pentru literatura română în sensul 
cel mai larg al termenului. E o luptă grea, care 
necesită mult efort, curaj și tenacitate. O luptă 
pe mai multe fronturi, care implică toate forțele 
intelectuale ale comunității, o luptă neîncetată 
pentru înzestrarea permanentă a bibliotecilor 
publice cu carte românească, o luptă intensă 
pentru crearea de condiții normale de dezvoltare 
a procesului literar și, totodată, pentru o mai 
fertilă activitate editorială pusă în serviciul 
autorilor locali, o luptă dârză pentru recâștigarea 
locului cuvenit al disciplinei didactice „Literatura 
română” în programa școlară și, totodată, pentru 
o mai bună realizare a manualelor școlare, o luptă 
dură pentru presa de limbă română strânsă cu ușa  
de recenta lege privind funcționarea limbilor  în 
Ucraina

Românii din Ucraina trebuie să aibă mereu în 
vedere că, în lipsa unui mediu lingvistic sănătos, 
literatura română este cel mai important mijloc 
prin care își formează deprinderi de exprimare 
corectă și își păstrează identitatea națională, iar 
instituțiile statului român înființate special pentru 
a-i sprijini nu trebuie să uite nicio clipă că au 
datoria sacră să le vină în ajutor prin strategii 
serioase și de lungă durată.
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Masă rotundă

Participă: acad. Alexandrina CERNOV,  dr. Marin GHERMAN (Cernăuți), ing. Mircea IRIMESCU 
(Rădăuți), lect. univ. dr. Gina PUICĂ (Suceava),  scriitor Arcadie SUCEVEANU (Chișinău)

Moderator: Ștefan HOSTIUC, scriitor, redactor șef al revistei „Mesager bucovinean”

Alexandrina CERNOV, doctor în filologie, 
membru de onoare al Academiei Române (din 
1991), redactor-șef al revistei „Glasul Bucovinei. 
București-Cernăuți”(din 1994), director al 
editurii „Alexandru cel Bun” (din 1995). 
Născută la 24 noiembrie 1943 în oraşul Hotin. 
Absolventă a Universităţii de Stat din Cernăuţi - 
Facultatea de Filologie (1966). Teza de doctorat, 
Particularităţile lingvostilistice în traducerile 
româno-ruse (în baza traducerilor din proza 
poetică a lui Ion Druţă), susținută în 1989 la 
Chişinău. Lect. univ. dr. la Catedra de Filologie 
Ro mână şi Clasică a Universităţii Naţionale din 
Cernăuţi (1971–2002). Publică studii în domeniul 
teoriei traducerii, lingvostilisticii şi poeticii 
comparate (română, rusă, ucraineană). Autor de 
manuale şcolare de limba şi literatura română 
pentru şcolile româneşti din Ucraina. Membru 
fondator al Societăţii pentru Cultura Românească 
„Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi, 
vicepreşedinte (1989) şi preşedinte al Societăţii 
pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” 
din regiunea Cernăuţi (1990–1994). Premiul 
Fundaţiei Culturale Române (București, 1994). 
Medalia jubiliară „Mihai Eminescu” a Ministerului 
Culturii din România (2000). Ordinul Serviciul 
Credincios în grad de ofiţer, pentru contribuția 
deosebită la propagarea literaturii române în lume 
(2004). Ordinul Serviciul Credincios în grad de 
comandor și alte distincții.

Marin GHERMAN, doctor în științe politice, 
analist politic, jurnalist, poet. Născut la 1 octombrie 
1987, în satul Buda Mare, raionul Herța, regiunea 
Cernăuți. Absolvent al Universității Naționale 
„Iuri Fedkovci” din Cernăuți (2010). Teza de 
doctorat susținută în 2014 și colaborator științific 
la Universitatea Naţională „Iuri Fedkovici” 
din Cernăuţi (din 2018). Președinte-fondator 
și coordonator de proiecte al Centrului Media 
BucPress – asociație a jurnaliștilor români din 

Ucraina, cu patru organe de presă (Agenția de 
știri BucPress, Radio Cernăuți, cu emisiuni online 
non stop în limba română; revista „BucPress” și  
BucPress TV), cu sediul la Cernăuți și cu o filială 
în regiunea Transcarpatia (din 2014). Redactor-șef 
adjunct la revista trimestrială de istorie şi cultură 
„Glasul Bucovinei”, Cernăuţi–Bucureşti (din 
2017). Redactor la Radio Ucraina Internaţional 
(din 2010). Membru al Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova (din 2010). Membru fondator 
al Institutului de Studii Politice și Capital Social 
(instituție de expertiză politologică și sociologică) 
din Cernăuți (2019). Expert în mai multe proiecte 
de cercetare și analiză, finanțate de MAE al 
Germaniei, Ministerul Educației din Finlanda, ICR 
București etc. Autor a 2 cărți de versuri și a peste 
100 de studii și articole în reviste de specialitate 
din România, Republica Moldova, Germania 
și Ucraina. Coautor al monografiilor Instituțiile 
societății civile şi capitalul social în noile state 
membre UE (Cernăuți, Editura Universității 
Naționale „Iuri Fedkovici”, 2015) și Sprache 
Politik und Konflikte in der Ukraine, Republik 
Moldau und Georgien (Politici și conflicte 
lingvistice în Ucraina, Republica Moldova și 
Georgia) (Leipzig, 2017). 

Mircea IRIMESCU, inginer, istoric al Societății 
pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina. 
Născut la 19.04.1956 în comuna Bilca, jud. 
Suceava. Studii primare în localitatea natală (1963-
1971) şi secundare la Liceul „E. Hurmuzachi” 
din Rădăuţi (1971-1975). Absolvent al Facultăţii 
de Electrotehnică (secţia electroenergetică) a 
Institutului Politehnic „G. Asachi” din Iaşi (1981). 
Inginer la diverse unităţi economice (1981-1989). 
Director al SC „Prodmixt” SA Gălăneşti (1990-
1994). Administrator al unei firme private cu sediul 
în Rădăuţi (1994-2018). Deputat în Parlamentul 
României (2008-2012). Redactor responsabil al 
revistei „Septentrion” (2004-2010). Activitate 
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publicistică în presa locală. Membru al grupului 
de iniţiativă pentru reactivarea SCLRB. Preşedinte 
al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina (1990-2013). Publicaţii: 150 de ani 
de şcoală la Bilca, Rădăuţi, 2011 (coordonator); 
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina 1862-2012, la 150 de ani. Istoric şi 
realizări (Rădăuţi, 2012); Poate ecoul… (Rădăuţi, 
2013); Voluntariat bucovinean. Dicţionarul 
membrilor, sprijinitorilor şi colaboratorilor 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina (Rădăuţi, 2013). 

Gina PUICA, doctor în filologie (literatura 
franceză) al Universității Nice-Sophia Antipolis, 
cadru didactic titular la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, istoric și critic literar. Născută 
în anul 1980, în Măicăneşti, județul Vrancea, 
România. Absolventă a Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (2003). Din 2015, predă limba 
română la Universitatea Națională Iuri Fedkovici 
din Cernăuți (Lectoratul de limbă română pentru 
universitari ucraineni). Între 2007 și 2013, a predat 
limba română la Universitatea din Strasbourg 
(Franța). Autoare a volumului Theodor Cazaban 
ou La révolte silencieuse. Un écrivain roumain en 
exil (Paris, Hermann, 2018) și a numeroase articole 
consacrate spațiilor literare românesc și francez. 
Traducătoare de literatură. Printre ultimele 
traduceri - E. M. Cioran, Bréviaire des vaincus 
II, traducere din română de Gina Puică și Vincent 
Piednoir (Paris, L’Herne, 2011) și Emil Cioran, 
Apologie de la barbarie. Berlin-Bucarest (1932-
1941), traduceri din română de Liliana Nicorescu, 
Alain Paruit, Vincent Piednoir, Gina Puică (Paris, 
L’Herne, 2015). Organizează la Cernăuți două 
ediții ale colocviului internațional de traduceri din 
opera lui Mihai Eminescu în limbile lumii (2018 și 
2019). Înființează, împreună cu poetul cernăuțean 
Vasile Tărâțeanu, cenaclul transfrontalier, „Mașina 
cu poeți (Suceava-Cernăuți)” (2017).

Arcadie SUCEVEANU, poet, eseist, 
președinte al Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova. Născut la 16 noiembrie 1952, în comuna 
Suceveni, raionul Hliboca, regiunea Cernăuţi. 
Absolvent al Universităţii de Stat  din Cernăuţi, 
Facultatea de Filologie, secţia Limba şi Literatura 
Română (1974). Profesor la Şcoala Medie din 
Horbova-Herţa (1974-1979), redactor şi redactor-
şef la Editura Literatura Artistică (Hyperion) 
din Chişinău (1979-1990). Vicepreşedinte 
(1990-2010) și președinte (din 2010) al Uniunii 
Scriitorilor din R. Moldova. Preşedinte al Filialei 
Chişinău a Uniunii Scriitorilor din România 
(2005-2012). Membru-fondator al PEN-Clubului 

din Moldova. Debutează la Cernăuți cu volumul 
de poezii Mă cheamă cuvintele (Editura Carpaţi, 
Ujgorod, 1979). Publică în jur de 50 de volume 
de poezie și eseuri (unele traduse în limbile rusă, 
ucraineană, azeră). Este inclus în numeroase 
antologii europene. Traduce din L. Tolstoi, C. 
Aitmatov, M. Gorki, I. Franko, M. Rîlski, I. Draci, 
B. Olîinik ş.a. Premiul pentru poezie „Centenar 
Lucian Blaga” (1995), Premiul Naţional al R. 
Moldova (1998), Premiul Academiei Române 
(1997), Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova 
(1987, 1995, 1999, 2000, 2002), Premiul Uniunii 
Scriitorilor din România (2015). Laureat al 
Diplomei Internaţionale IBBI pentru cartea de 
poezii pentru copii Ştiu-ca la şcoală (2005). 
Medalia „Mihai Eminescu” (2000).Titlul Onorific 
„Maestru al Literaturii” (2001). Ordinul „Gloria 
muncii” din RM (2010). Medalia „Dimitrie 
Cantemir” a Academiei de Științe a R. Moldova 
(2010). Ordinul de Onoare al R. Moldova (2012). 
Ordinul „Meritul cultural, în grad de comandor”, 
România (2014).

Ștefan HOSTIUC, poet, critic literar, redactor-
șef al revistei „Mesager bucovinean”. Născut 
la 28.12.1951, în comuna Mahala, regiunea 
Cernăuţi..Școala primară și medie în comuna 
Mahala (1959-1969). Universitatea de Stat din 
Cernăuţi, Facultatea de Filologie, secţia română 
(1969-1976). Crainic la Radio Kiev - Redacția 
emisiunilor în limba română (1975-1985). Lector 
de limba română la Catedra de Filologie Română 
a Universității de Stat din Cernăuţi (1985-
1990). Redactor la revista „Glasul Bucovinei”, 
Bucureşti-Cernăuţi, editată de Fundaţia Culturală 
Română (1994-1999), redactor-şef adjunct al 
revistei „Septentrion literar”, editată de Societatea 
Scriitorilor Români din Cernăuţi (1999-2008), 
redactor-şef al revistei „Mesager bucovinean”, 
editată de Societatea pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina (din 2003). Membru al 
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (din 
1995) și din România (din 1998). Membru al 
grupului de inițiativă, membru fondator (1989), 
secretar (1989-1990) şi vicepreşedinte (1990) 
al Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai 
Eminescu” din Cernăuţi, membru fondator al 
Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi 
din Cernăuti (2013). Autor al volumului de 
versuri „Clepsidra reveriei” (Cernăuți, Alexandru 
cel Bun, 1996), al volumului de critică literară 
„Scriitori români din Nordul Bucovinei” (Editura 
ICR, București, 2005) și a peste 100 de articole, 
cronici literare, studii și eseuri publicate în presa 
din Ucraina, R. Moldova și România.
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Cât de important este rolul cărții în 
formarea orizontului de cultură și, totodată, 
în păstrarea identității etnice a cetățeanului 
ucrainean de naționalitate română?

Alexandrina CERNOV: Cartea, în 
orice limbă ar fi scrisă, poate să exercite 
influență asupra cititorului numai dacă este 
citită cu plăcere. Plăcerea de a citi provoacă 
dependență, atrage după sine deprinderea 
și necesitatea de a citi. Când eram elevă în 
clasa a IV-a, mama mi-a cumpărat, în vacanța 
mare, o carte cu poveștile lui Andersen, 
frumos ilustrată. Le-am citit cu plăcere toată 
vara. De atunci, nu m-am mai despărțit de 
carte: am citit din plăcere și din 
curiozitate tot ce mi-a căzut sub 
mână. Toată viața numai așa am 
citit. Indiferent de temă și subiect. 
Când predam cursuri la facultate, 
le recomandam studenților să 
citească cât se poate de mult, 
dacă vor să vorbească o limbă 
frumoasă, expresivă, bogată.

O viață întreagă am susținut 
ideea că pentru a citi cu plăcere, 
elevilor noștri de naționalitate 
română din Ucraina trebuie să 
li se pună la dispoziție, încă din 
clasele primare, cărți de literatură 
pentru copii cât mai atractive, scrise în cea mai 
curată și mai expresivă limbă română. Citind 
ne dezvoltăm vorbirea. Cartea este un prilej 
de bucurie intelectuală şi de acumulare de 
noi cunoştinţe. În vremea cititului acumulăm, 
fără să ne dăm seama, cuvinte, sintagme, 
forme gramaticale de care avem atâta nevoie 
în comunicare. Indiscutabil, cititul în limba 
maternă îţi întăreşte identitatea națională. 
Vorba poetului, „doar în limba ta, durerea 

poţi s-o mângâi / iar bucuria s-o preschimbi în 
cânt”.

Arcadie SUCEVEANU: Crescuți și educați 
în stihia unei istorii și culturi străine, românii 
din Ucraina ajung cu greu să-și descopere 
conștiința națională. Așa cum bine se știe, 
în școli, inclusiv în instituțiile superioare de 
învățământ, nu se studiază istoria românilor, 
ci doar istoria națiunii titulare, iar mediul 
lingvistic românesc este unul viciat, strivit de 
supremația limbii ucrainene, care a înlocuit și 
chiar a întrecut, hélas!, limba rusă din timpul 
fostei Uniuni Sovietice în rolul trâmbițat de 
„factor de integrare socială”. Logic, românașul 

nostru ar trebui să scoată pălăria 
și să pupe mâna stăpânului pentru 
grija ce i-o poartă, numai că nu 
înțelege, sărmanul, de ce această 
binefăcătoare integrare socială se 
lasă, de fiecare dată, cu asimilare 
etnică. Are el altă soluție decât 
aceea de a-și proteja ființa 
națională? Iată de ce consider 
că literatura, cartea, educația 
au o importanță covârșitoare 
în deșteptarea sentimentului 
național și a conștiinței identitare. 
Numai omul luminat căută să-și 
cunoască trecutul, să-și afle locul 

în arborele genealogic, numai „omul cu carte” 
știe să citească istoria printre rânduri, învață 
să discearnă adevărul de minciună. Omul 
ignorant, cu orizontul său de cultură îngust, 
chiar dacă e nedreptățit din punct de vedere 
național, nu-și face probleme. El nu-și pune 
întrebări privind condiția sa identitară și se 
lasă ușor mințit și manipulat. 

Gina PUICĂ: Răspunsul la această 
întrebare, simplu, firesc și previzibil, îl 

Arcadie SUCEVEANU: „Literatura, car-
tea, educația au o importanță covârșitoare 
în deșteptarea sentimentului național și a 
conștiinței identitare”
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cunoașteți și Dumneavoastră, îl cunosc și 
cititorii revistei „Mesager bucovinean”: rolul 
cărții – pe suport tipărit sau electronic, nu 
contează – este esențial în formarea culturală, 
profesională și în conturarea personalității 
unice a fiecărui individ.

Marin GHERMAN: Cartea, în sensul cel 
mai larg al cuvântului, a fost și rămâne pentru 
publicul cititor un izvor nesecat de cultură și 
spiritualitate, iar sub aspect sociologic, ea mai 
e și un mecanism de transmitere a cunoștințelor 
și valorilor sociale. Românilor din Ucraina 
cartea românească le este mai mult decât 
necesară. Ea este vitală pentru menținerea 
identității naționale. 

Mircea IRIMESCU: Se vorbeşte mult 
despre rolul cărţii şi al cititului în educaţie, 
în general, în lărgirea orizontului cultural al 
omului, indiferent de vârstă şi loc de trai. Nu 
ştiu dacă interesul sporit față de destinul cărţii 
contemporane vine de la îngrijorarea pentru 
nivelul de educaţie al locuitorilor planetei 
sau de la şocul produs de extinderea rapidă, 
peste tot în lume, a mijloacelor moderne de 
comunicare şi informare. Înclin să cred că al 
doilea motiv este dominant. În cazul românilor 
care trăiesc astăzi în alte ţări se pare că este 
necesară o analiză aparte, mai ales atunci când 
instruirea prin şcoli de toate gradele nu se face 

în limba maternă. Teoretic, noile mijloace de 
informare pot întări legăturile lingvistice şi 
culturale ale minoritarilor români din ţările 
vecine cu grupul naţional majoritar din care, 
în împrejurări istorice în general cunoscute, 
s-au rupt. Acum limba română este mai 
uşor accesibilă de la posturile de radio şi 
tv din România, din filme, presa scrisă şi 
nenumăratele forumuri de dezbatere pe reţele 
de socializare, şi asta este bine. În realitate, 
beneficiile naţionale legate de existenţa PC-
urilor şi al telefoanelor inteligente sunt încă 
greu de detectat şi apreciat. Îmi amintesc că 
în primul deceniu după căderea regimului 
comunist, în toate demersurile adresate 
statului nostru de comunitatea românească 
din regiunea Cernăuţi, accesul la posturile 
noastre naţionale de radio şi televiziune 
figura în fruntea listelor dorinţelor românilor 
nord-bucovineni. Astăzi, fără niciun merit al 
României în această chestiune, doleanţa în 
discuţie s-a împlinit, dar sperata consecinţă în 
diminuarea procesului de deznaţionalizare nu 
se face simţită. În aceste condiţii, rolul cărţii în 
limba română, în regiunile din jurul granițelor 
României, rămâne important, mai ales pentru 
tineretul studios, cel mai expus pericolului 
înstrăinării.
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Credeți că va veni vreodată timpul ca și 
produsele activități intelectuale, nu doar 
produsele activității artistice (etnofolclorice) 
să servească drept carte de vizită a românului 
bucovinean, basarabean sau maramureșean 
din Ucraina? E o armonie sau o discrepanță 
între imaginea scenică a românului  
bucovinean  / maramureșean / basarabean din 
Ucraina, horind la festivaluri și spectacole 
calendaristice, și imaginea sa de toate zilele, 
când are în față nu o sală care bate din 
palme, ci o realitate care îl obligă să respecte 
alte reguli ale jocului decât acelea cu care 
performează pe scene publice? 

Gina PUICĂ: Vă mulțumesc și vă felicit 
pentru această întrebare! Ați pus punctul pe „i”. 
Răspunsul meu însă nu lasă prea mult loc pentru 
optimism. Dar încerc și eu aici o clarificare 
a diagnosticului pus de Dumneavoastră, o 
circumscriere a problematicii. Într-adevăr, 
apelul la folclor (ca producător și/sau 
spectator/receptor) pare o condiție a regăsirii 
întru propria identitate etnică a oricărui 
minoritar, un refugiu autentic în ceea ce este 
mai reprezentativ pentru poporul din care face 
parte. Numai că problemele și, în fond, viața 
se desfășoară în altă parte, cu alte mijloace. Or, 
cultura românească din Ucraina pare, așa cum 
sugerați și Dvs., prizoniera folclorului sau a 
imaginii sale folclorice, (din fericire, multe din 
aceste producții par autentice, necontrafăcute 
– dar nu sunt expert în etnologie!). Însă 
această perseverare/încurajare în producțiile 
folclorice, sub pretextul menținerii în trezie 
a identității naționale, nu face decât să 
rupă un pic mai mult legătura cu realul, cu 
cultura românească autentică de astăzi și să 
canalizeze energiile creative ale cetățenilor 
ucraineni de etnie română către trecut, adică 

anchilozându-le talentul viu, capacitatea 
de inovare. Aceasta are drept consecință 
inevitabilă transformarea identității românești 
într-o identitate sub perfuzii, inseparabilă de 
o recunoaștere implicită a locului marginal 
pe care aceasta îl ocupă. Evident că nu toți 
românii creativi și talentați din Ucraina se 
lansează în arta folclorică, dar, cum spuneți, 
acest tip de activitate a devenit „cartea de 
vizită a românului bucovinean”. Confinarea 
în folclor în secolul al XXI-lea e o trăsătură 
specifică zonelor marginale (practicată de 
etnicii minoritari). Evident, nu vreau să 
spun că artiștii etno din nordul Bucovinei nu 
trebuie apreciați, încurajați, finanțați. Însă 
publicul român din acest spațiu trebuie educat 
astfel încât să aprecieze și producțiile culte 
inovatoare, arta modernă și contemporană, 
literatura actuală etc. Identitatea românească 
poate fi receptată, cultivată și transmisă și 
sub forme ne-folclorice. Acest lucru trebuie 
bine conștientizat și de instituțiile din 
România care subvenționează instituțiile, 
asociațiile românești din Ucraina. Acest 
lucru trebuie înțeles și de publicul căutător 
de frumos din România care se raportează 
la nordul Bucovinei: ca peste tot, și acolo e 
un potențial artistic care ar putea, dacă ar fi 
cultivat, răspunde celor mai moderne gusturi 
în materie de artă. Publicul din România care 
merge la Cernăuți trebuie să ceară mai multe 
cărți de autori români din regiunea Cernăuți 
(și să le analizeze cu aceleași exigențe pe care 
le are față de autorii din România), să caute, 
eventual să solicite, expoziții de artă modernă 
românească produsă acolo. E mult de lucru!

Marin GHERMAN: Discuția e veche. Am 
auzit de mai multe ori această întrebare. Ce 
poate fi mai reprezentativ pentru o minoritate 

Marin GHERMAN: „Fără un produs cultu-
ral de valoare, fără efortul de intelectualiza-
re și fără obținerea unui rezultat palpabil al 
acestui efort, evenimentele folclorice riscă să 
rămână acțiuni de fațadă, forme fără fond”
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națională: evenimentul scenic, etalarea publică 
a valorilor folclorice, sau produsul academic, 
literar, științific? În Bucovina secolului XIX 
accentul s-a pus pe activitatea intelectuală. 
Lepturarile lui Aron Pumnul au constituit 
un eveniment nu doar pentru Bucovina, ci 
pentru întreaga cultură română. Frații Alecu 
și Gheorghe Hurmuzachi au fondat prima 
gazetă românească din Bucovina. Eudoxiu 
Hurmuzachi și-a propus să scrie istoria 
românilor, pentru care a adunat material din 
arhivele Europei. Fondarea Societății pentru 
Cultura și Literatura Română în Bucovina 
a avut drept scop deșteptarea conștiinței 
naționale prin promovarea literaturii române în 
înțelesul cel mai cuprinzător al acestui termen, 
și formarea, pe baza acestor lecturi, a unei 
pături serioase de cărturari români. Secolul 
XX a fost secolul speranțelor eșuate, secolul 
în care Bucovina și-a pierdut integritatea, s-a 
scindat, s-a comunizat, în partea ei sudică 
interzicându-i-se numele, în partea nordică 
trâmbițându-i-se, pe stadioane,  caracterul pur 
slav și „prietenia popoarelor sovietice”. Secolul 
XXI dezleagă gura lumii, dar leagă piedici 
inimaginabile limbii române într-o regiune 
unde aceasta ar trebui să se simtă la ea acasă. 
Am spus, „la ea acasă”, nu „ca la ea acasă”. 
Căci ea nu este musafir, ci gazdă în perimetrul 
în care e vorbită, iar vorbitorii ei nativi sunt 
autohtoni, nu venetici pe aceste meleaguri. 
În altă ordine de idei, aș mai menționa faptul 
reprobabil că în mediul comunității românești 
s-a iscat o discuție pe care, cu permisiunea 
dumneavoastră, o voi încadra într-un nou clivaj 
geo-cultural: cui dăm prioritate - spectacolelor 
cu cântece și dansuri sau dezbaterilor 
cărturărești, cu accent pe studii și monografii? 
În mod normal, ambele sunt importante, cu 
condiția să existe un echilibru între ele, o bună 
măsură. Iar în stabilirea priorităților să se ia 
în calcul necesitățile stringente ale minorității 
românești. Fără un mediu academic activ, fără 
cărți românești, activitățile scenice, oricât 
de pitorești ar fi, nu conving pe nimeni că 
prosperitatea culturală a societății românești 
chiar există și Bucovina septentrională se poate 
mândri cu ea. Să facem un mic exercițiu de 
sociologie și istorie. Ca și orice națiune, orice 
grup etnic cunoaște trei etape de dezvoltare: 
etnografico-folclorică, academică și mundană. 

Cu alte cuvinte, în baza unor criterii etnografice 
(folclor, tradiții ș.a.) un grup de oameni de 
știință sau animatori culturali elaborează un 
model de păstrare a identității, demonstrează 
prin cercetări, cărți, presă că grupul etnic 
respectiv este unul aparte, unul original și 
valoros. Apoi, se ajunge la etapa a treia, când 
ideile academice sunt preluate de oamenii de 
rând, de restul lumii, când identitatea devine 
convingere, laborator de creație, producție 
editorială și când întreg corolarul de cărți, 
viziuni, poeme, proză, pictură etc. etc. devine 
parte integrantă a acestei identități. Atunci, 
ideile unei elite culturale se transformă în 
idei ale maselor largi. De unde rezultă că, 
fără un produs cultural de valoare, de factură 
academică, fără efortul de intelectualizare și 
fără obținerea unui rezultat palpabil al acestui 
efort, evenimentele folclorice riscă să rămână 
acțiuni de fațadă, forme fără fond. În cazul 
respectiv nu poate fi vorba decât despre o 
primă etapă de manifestare a identității, cu 
potențial minim, primitiv. În această situație 
se află indienii americani, care nu au reușit să 
depășească etapa etnografică. Fiind mereu în 
prigoniri, au rămas la stadiul de prezentatori 
exotici ai unor ritualuri rudimentare, de 
executanți ai unor dansuri neaoșe, într-un 
cuvânt, de mesageri ai unei culturi care demult 
nu mai există în deplinătatea sa, nicidecum de 
reprezentanți ai unui popor istoric. 

Arcadie SUCEVEANU: Imaginea 
etnofolclorică, deseori superficială, iar uneori 
chiar falsă, este cultivată cu osârdie de către 
forurile conducătoare, spre a demonstra 
„vastele posibilități de afirmare” de care se 
bucură, vezi Doamne, minoritățile naționale 
din Ucraina. Așa se face că la sărbătorile 
calendaristice din cursul anului românii 
noștri sunt invitați să umple scenele spre 
a-și demonstra temperamentul și coloritul 
național, spre a-și exterioriza „bucuria” de a 
trăi într-o societate guvernată de „armonie și 
concordie interetnică”. Pentru asemenea ieșiri 
scenice ale românilor din cele trei regiuni 
ucrainene populate compact cu români statul 
ucrainean găsește bani suficienți. „Să-i lăsăm 
să cânte și să danseze cât mai vârtos, își zic 
cu ipocrizie oficialii, să le dăm voie, o dată pe 
an, să-l plângă pe Ștefan cel Mare în pădurea 
din Valea Cosminului (că tot nu-i aude 
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nimeni), că numai așa vom salva aparențele. 
Iar atunci când «frații români» vor deschide 
gura să strige că sunt discriminați ori asimilați, 
că li se ucrainizează școlile și grădinițele, 
că, în sfârșit, nu au și ei aceleași drepturi și 
oportunități ca și națiunea majoritară, noi 
le vom flutura prin fața ochilor, ca pe un 
contraargument, toate aceste «mărțișoare» 
muzicale... Cât despre «produsele activității 
intelectuale», aici lucrurile se complică, căci, 
se știe, un intelect treaz întotdeauna vede mai 
adânc și mai departe, poate ascunde și energii 
«subversive»... Aici nu e cazul să aruncăm cu 
banii, aici se cuvine să fim mai reținuți, mai 
circumspecți...” Așa da ajutor de stat!

Alexandrina CERNOV: În perioada 
sovietică erau încurajate cântecele şi dansurile 
„naționalităților conlocuitoare” (cum eram noi 
toți numiţi pe atunci) pentru a se demonstra 
„prietenia de nezdruncinat” dintre popoarele 
URSS, „sovietice prin conţinut şi naţionale 
prin formă”, politică machiavelică promovată 
de URSS pe tot parcursul existenței sale. Mai 
puţin era apreciată activitatea intelectuală. 
Mi-aduc aminte că la Facultatea de Filologie 
a universităţii cernăuţene erau persecutaţi, 
mai ales, poeţii. Poezia era, cred, periculoasă 
pentru faptul că putea transmite, printr-un 
limbaj poetic specific, „gânduri ascunse”, 
cu caracter „naționalist”. Biroul de partid 
al Facultății ne obliga să traducem în limba 
rusă versurile publicate în gazeta de perete a 
facultății, „Luceafărul”, și să explicăm fiecare 
cuvânt. Dacă în vreun vers era cuvântul 
„patrie”, se punea imediat întrebarea „Care 
patrie?” și dacă din context nu reieșea că e 
vorba de URSS (iar autorii versurilor tocmai 
această legătură nu doreau să o facă) cei de 
la partid veneau îndată cu „propunerea” să 
se adauge „patriei” calificativul „sovietică”. 
Caraghios, dar trist.

Satul bucovinean și-a păstrat identitatea 
românească prin folclor. În creația populară 
orală vom găsi reflectate perioade și personaje 
istorice din cele mai vechi timpuri, începând 
cu Stefan cel Mare. Autorul anonim nu a 
trecut cu vederea nici perioada austriacă (de la 
care ne-au rămas atâtea cântece de cătănie!), 
nici perioada sovietică (marcată de deportări, 
colectivizări etc). În perioada sovietică, poezia 
deportărilor, ca și cea a colectivizărilor era 

interzisă, versurile nu se citeau oricui sau, 
dacă se citeau, erau cifrate. Abia după 1989, 
când a luat ființă Societatea pentru Cultură 
Românească „Mihai Eminescu”, sătenii noștri 
au început să le recite la diferite manifestări, iar 
noi, intelectualii, am început să le publicăm în 
ziare și în reviste, să le includem în monografii 
ale satelor, să le adunăm în culegeri de folclor.

În creația românilor din Ucraina, atât în cea 
etnofolclorică cât și în cea intelectuală, a existat 
indiscutabil o armonie. Din păcate, în perioada 
sovietică, ea a fost nevoită să se manifeste în 
condiții de carantină culturală, izolat, fără să 
poată fi cunoscută și în țara mamă. Bolșevicii 
au introdus un sistem drastic de control asupra 
activității cărturarilor români și nu numai. 
Dar aceasta este o altă temă de discuție, o 
temă ce ţine de drama comunității românești 
din Ucraina, comunitate care a avut un destin 
tragic, cu urmări grave în creaţia intelectuală  
(limbă, literatură, ştiinţă, etc.).

Mircea IRIMESCU: În ceea ce privește 
creaţia artistică cultă (literatura, muzica, artele 
plastice şi vizuale etc.), apariţia unor creatori 
talentaţi la românii din Ucraina, ca şi din orice 
alt loc de pe planetă, inclusiv din România, nu 
numai că este posibilă, dar e și salvatoare şi 
ţine, în primul rând, de Dumnezeu. Pentru cei 
ce trăiesc în nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa, 
sudul şi nordul Basarabiei, păstrarea acestor 
factori de creație în perimetrul spiritual 
românesc e mai dificilă. Aici creatorii de 
valori artistice trăiesc întru-un mediu majoritar 
străin şi de cele mai multe ori ostil sau chiar 
agresiv, duşmănos. Instruirea lor şi în limba 
maternă, sprijinirea şi promovarea lor sunt 
de importanţă capitală pentru apariţia unor 
creaţii artistice de specific naţional, în măsură 
să întărească omogenitatea şi elementele 
identitare ale comunităţilor româneşti. În 
mod sigur, astăzi, în Ucraina, fără sprijin din 
partea statului român (din păcate până acum 
insuficient, timid, lipsit de fundamentări 
temeinice şi cântărire atentă) şi din partea 
comunităţii internaţionale (mult prea puternic 
dominată de interese politice), comunitatea 
românească din Ucraina trăieşte una dintre cele 
mai dificile perioade ale existenţei sale. Greu 
se prefigurează apariţia creaţiilor intelectuale 
de valoare, cu putere de a deveni „carte de 
vizită” ... dar mare-i Atotputernicul!
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Cartea, ca purtătoare de cultură, e scrisă 
într-o limbă care ea însăși e depozitara 
unei culturi. În ce măsură pot fi păstrate și 
valorificate resursele de cultură ale unei limbi 
cum e limba maternă vorbită de comunitatea 
istorică românească din Ucraina, în condițiile 
desprinderii tot mai accentuate a acesteia de 
propriile resorturi culturale?

Arcadie SUCEVEANU: Mi-e mai ușor să 
răspund la această întrebare în termenii unei 
parabole: Cartea e arborele, Limba e seva, 
Cultura e floarea, fructul. Cum ar putea rodul 
(„resursele de cultură”) să se formeze și să se 
împlinească, dacă seva circulă prin trunchi 
cu intermitențe, după un orar prestabilit? E 
un paradox cu care se confruntă de aproape 
trei decenii comunitatea istorică 
românească din Ucraina. Iar 
cine nu are capacitatea să 
înțeleagă din prima „logica” 
acestui paradox nu are decât să-
și imagineze, spre exemplu, cum 
poate să arate o localitate cu 
populație sută la sută românească 
a cărei denumire este ucraineană, 
ale cărei instituții publice, 
comerciale, educaționale etc. au 
pe frontispiciu firme redactate 
exclusiv în limba ucraineană, 
ai cărei copii învață în școli cu 
limba ucraineană de educație, 
ai cărei cetățeni au acte de 
stare civilă, de identitate, de notariat cu 
nume traduse, din oficiu, în limba ucraineană 
(Nicolae e Mykola, Mihai e Mykhailo, Elena 
e Olena, etc.), De asemenea, îi vom ruga pe 
cei ce nu văd absurditatea împopoțonată în 
hainele normalității să mediteze cât se poate 
de obiectiv, fără păreri preconcepute, la 

faptul că în nordul Bucovinei, unde, oficial, 
circa 20% dintre locuitori sunt români, nu 
se editează decât accidental cărți în limba 
română, sau să ne spună dacă e normal ca în 
Cernăuțiul lui Eminescu și al lui Paul Celan (și 
nu doar al lui Șevcenko, care, de altfel, nici nu 
are cu Bucovina vreo tangență biografică) să 
nu existe nicio librărie care să aibă pe rafturi 
carte românească subvenționată de stat? Și 
asemenea exemple de „normalitate” ar putea 
să continue cu nemiluita.

Gina PUICĂ: Etnicii români din Ucraina 
sunt primii responsabili, de păstrarea și 
de transmiterea Culturii (cu majusculă) în 
limba maternă (limba națională). Iar pentru 
aceasta, din partea lor sunt necesare eforturi 

mai mari decât din partea celor 
aflați între granițele actuale ale 
României. Cine dorește nu este 
chiar lipsit total, în Ucraina, de 
posibilitatea de a se forma și a se 
educa în spiritul culturii române, 
iar cine mai are și har poate să 
producă, evident în alte condiții, 
mai puțin propice decât cele din 
patria mamă, cultură originală 
în limba maternă. Dincolo de 
contextul lingvistic, mai dificil 
pentru minorități în prezent, ar 
trebui să vedem și atuurile epocii 
de astăzi: granițele sunt deschise 
pentru oameni și idei, România 

face eforturi din ce în ce mai multe pentru a-i 
ajuta pe etnicii români din Ucraina, iar epoca 
digitală, în care trăim, permite informației să 
circule cu o viteză uluitoare. Nu sunt acestea 
suficiente argumente pentru a fi optimist și, mai 
ales, pentru a avea așteptări mari în privința 
păstrării identității? Dar pentru a asimila și a 
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sistematiza o cultură de înaltă 
ținută, cu resorturi intelectuale 
deosebite, care să se reflecte și 
în modul de vorbire și de folosire 
scrisă a limbii române de către 
vorbitorii ei nativi din Ucraina, 
trebuie făcute deopotrivă mai 
multe eforturi la nivel individual 
și instituțional (școală generală, 
liceu, universitate etc.). Poate 
poziția mea e una elitistă 
(transfer grosul responsabilității 
asupra individului), dar cultura 
în sensul atribuit de noi în 
această discuție impune tocmai 
o astfel de abordare. De aceea, mă surprinde 
nivelul cultural mediu oarecum scăzut al 
elevilor, studenților, intelectualilor români din 
Cernăuți. Îi suspectez global de o oarecare 
delăsare sau de o suprasolicitare întru activități 
care-i îndepărtează de la studiul auster. E drept 
că dezamăgirea mea vine din faptul că nu mă 
pot abține să fac comparații cu epocile de aur 
ale culturii românești din același spațiu (dar 
cine nu face astfel de comparații?).

Alexandrina CERNOV: Cartea 
românească are un destin tragic, în Ucraina. 
I se impun multe restricţii. Este oprită la 
vamă, unde e tratată ca orice marfă. În special, 
este interzisă cartea de istorie. În biblioteci, 
este supusă unor controale sistematice. La 
Departamentul pentru Învăţământ şi Ştiinţă 
din cadrul Administrației Regionale de Stat 
funcţionează o comisie specială care, la 1 
septembrie, când în Ucraina începe anul școlar, 
controlează bibliotecile din școli. Dacă doreşti 
să donezi cărţi unei şcoli, trebuie să le prezinţi 
mai întâi acestei comisii. Dacă le-ai depus deja 
la biblioteca școlii, membrii comisiei vin din 
urmă şi fac o selecţie, trecându-le prin furcile  
caudine ale cenzurii neoficiale.

Şi totuşi, cine doreşte să citească cărţi 
în limba română are această posibilitate. 
Există biblioteci, cum e biblioteca Editurii 
Alexandru cel Bun din Cernăuți, există o 
librărie particulară pe strada Olga Kobileanska 
din Cernăuți, care comercializează carte 
românească, există posibilități de cumpărare a 
cărților românești în România, contactele cu 
România sunt mai frecvente decât pe vremea 

comunismului... Mă întorc la 
cuvântul „dorinţă” prin care toate 
se rezolvă mai uşor.

Marin GHERMAN: Avem 
nevoie de noi viziuni privind 
cartea românească. Din păcate, 
tot mai puțină lume citește cărți. 
Tinerii citesc pe sărite, împrăștiat. 
În mod paradoxal, numărul 
cititorilor e în descreștere, iar 
numărul autorilor care editează 
cărți ce nu ar merita să fie editate e 
în creștere. Pentru a stopa kitsch-
ul în literatură, avem nevoie de o 
grilă de evaluare eficientă. Și mai 

avem nevoie ca instituția criticii literare să 
funcționeze. Totodată, se impune necesitatea 
promovării cărții electronice. Ne-ar putea 
salva inventarea unui nou model de dialog 
dintre cititor și autor. Distanța constatată în 
acest sens ar trebui să dispară.

Mircea IRIMESCU: Este clar că limba 
este factorul definitoriu al identităţii oricărei 
comunităţi naţionale. Toate îngrădirile 
instituţionale şi de orice alt tip impuse folosirii 
limbilor minorităţilor în Ucraina trebuie 
respinse cu hotărâre. 

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme
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Cum ar putea să scape comunitatea 
românească din Ucraina de umilitoarele 
îngrădiri și stavile identitare, care, în loc să 
dispară odată cu schimbarea vectorului de 
politică externă a Ucrainei dinspre Rusia 
spre Uniunea Europeană, au început, în mod 
paradoxal, să se înmulțească? Noile legi, 
directive, „recomandări” și alte „binefaceri” 
ale autorităților ucrainene în domeniul 
educației și al regimului de funcționare a 
limbilor minorităților conduc la întărirea sau 
la șubrezirea imunității identitare a românilor 
din Ucraina? Care credeți dvs. că este scopul 
lor: integrarea în societate a cetățeanului 
ucrainean de etnie română sau asimilarea 
acestuia, prin politici de stat, de către națiunea 
titulară?

Alexandrina CERNOV: Întrebarea 
este mai mult retorică. Astăzi comunitatea 
românească din Ucraina parcurge o perioadă 
nespus de grea în ce priveşte păstrarea limbii 
şi culturii române. Cele două legi adoptate 
în pripă de Rada Supremă a Ucrainei și 
promulgate în mare viteză de ex-preşedintele 
Petro Poroşenko interzic practic folosirea 
limbilor minorităţilor în toate sferele de 
activitate publică, îngustează utilizarea lor 
în şcoală şi impun forțat limba ucraineană 
acolo unde în mod firesc era folosită limba 
minorității. De aceea, aceste legi sunt nefaste 
pentru noi, românii din Ucraina, care și până la 
adoptarea lor nu ne simțeam foarte confortabil 
în ceea ce privește folosirea limbii materne în 
școli și în alte instituții publice. Dar Ucraina, 
în momentul de faţă, trece printr-o perioadă 
de mari refaceri. Mulţi speră în înţelepciunea 
noului preşedinte, Vladimir Zelenski, şi a 
noului parlament. Reproduc finalul unui 

material pe care îl vom publica în curând în 
revista noastră „Glasul Bucovinei”:

 „Ultima realizare a ex-preşedintelui este 
partidul „Solidaritatea europeană”. Dar despre 
ce solidaritate europeană poate fi vorba când 
legile referitoare la limbă încalcă toate normele 
europene, când minorităţile din Ucraina se 
află într-o luptă continuă pentru drepturile 
încălcate cu tupeu de către autorităţile locale 
şi nu numai?! Punctul cel mai nevralgic este 
şcoala. Școala şi limba. Ni se dă dreptul să 
cântăm şi să dansăm, totuşi.

Dacă într-adevăr dorim sincer să luptăm 
pentru drepturile noastre naționale, pentru 
renașterea culturii noastre, pentru viitorul 
copiilor noștri, noi, românii din Ucraina, 
trebuie să fim solidari, să ne sprijinim unii 
pe alții și împreună să dăm o ripostă hotărâtă 
celor care doresc să ne dezbine”.

Mircea IRIMESCU: În momentul de 
faţă, în Ucraina, se vorbeşte deschis despre 
promovarea de către stat a unei ideologii 
destinată să definească „lumea ucraineană” 
şi să omogenizeze populaţia tânărului 
stat independent vecin prin asimilarea 
minorităţilor. Se foloseşte, perfid şi imoral, 
pretextul diferendului actual cu Federaţia Rusă 
pentru slăbirea şi chiar lichidarea minorităţilor 
naţionale, mai ales din teritoriile dobândite 
de Ucraina prin expansiunea sovietică spre 
vest ca urmare a celui de-al Doilea Război 
Mondial. „Grija” oficială pentru dificultăţile 
de integrare în societate a celor de altă limbă 
maternă decât ucraineana este ridicolă. 

Marin GHERMAN: Ucraina crede că prin 
aceste decizii va realiza o uniformizare peste 
ani a societăţii ucrainene. Ea crede că prin 
uniformizare lingvistică, adică prin reducerea 
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tuturor limbilor țării la o limbă unică, se poate 
rezolva o problemă demografică, o problemă 
care, odată rezolvată, ar atrage automat după 
sine și rezolvarea unei probleme (geo)politice 
majore. Ea nutrește speranța că astfel va face 
să dispară odată și pentru totdeauna problema 
vorbitorilor de limbă rusă din estul şi sudul 
Ucrainei și astfel se va putea elibera de temerile, 
cultivate secole de-a rândul în manuale de 
istorie, că toţi vecinii Ucrainei ar avea pretenţii 
teritoriale faţă de statul ucrainean. Din păcate, 
ea a ales o cale greșită. Problema ar putea 
fi mult mai ușor soluționată prin integrare 
socială, prin dezvoltare economică, care să 
satisfacă pe toată lumea, pe toți cetățenii, 
indiferent de limba pe care o vorbesc și de 
etnia din care fac parte. E antiproductiv și 
antidemocratic să adopți pe bandă rulantă 
măsuri de asimilare lingvistică cu restricționări 
prevăzute prin legi adoptate de parlament cu 
încălcarea flagrantă a Constituției țării. Dacă 
noile legi ar lucra în folosul societății, ele nu ar 
suporta interpretări în termeni politici sau, cu 
atât mai mult, geopolitici. Din punct de vedere 
geopolitic, cam toate statele naționale și-ar 
dori să asimileze minoritățile, însă nu toate 
procedează barbar. Metodele diferă, variind 
de la restricții până la stimulente și încurajări 
de tot genul. Trebuie să medităm la rece și fără 
emoții când discutăm despre aceste procese. 
Depinde mult de găsirea unui echilibru între 
mijloacele stimulative și coercitive. Exemple 
de comportament echilibrat cu minoritățile 
există și experiența țărilor civilizate e de luat 
în seamă.

Gina PUICĂ: Situația e complexă. Dacă 
privim lucrurile din perspectiva ucraineană, a 
istoriei sale recente și actuale, e (oarecum) de 
înțeles nevoia de întărire a autorității statale, 
care se reflectă și în politica lingvistică, 
resimțită de comunitatea românească drept 
violent discriminatorie. Nu e însă greșit 
faptul că fiecare cetățean ucrainean, inclusiv 
cel de etnie română, trebuie să stăpânească și 
limba oficială (și, dacă se poate, să cunoască 
mai multe limbi). M-a frapat în dezbaterile 
energice ce au avut loc în contextul noii 
legi a Educației din Ucraina înverșunarea 
românească împotriva învățământului bilingv 

din Ucraina. Înțeleg să te revolți împotriva 
eliminării limbii române din școli, dar ce ai 
cu limba ucraineană? E un fapt ineluctabil: 
toată lumea (occidentală) merge azi către 
bi- sau multilingvism și, implicit, bi-sau 
multiculturalism. Nu cunoașterea altei limbi 
(mai ales cea a limbii de stat) te împiedică să-
ți păstrezi identitatea românească; dimpotrivă, 
ea îți dă încă un instrument redutabil de luptă 
cu autoritatea statală. Cât despre „noile legi, 
directive, «recomandări»” de care pomeniți, 
acestea sunt și consecința noii pedagogii, 
practicate, cu diferențele de rigoare, de la 
New York la Paris, de la București la Kiev, 
de la Suceava la Cernăuți, victimă a noului 
tip de management aplicat în instituțiile de 
învățământ și încarnat în mormane constante 
de hârtii de completat (deși ne pretindem și 
ecologiști!), care acaparează timpul și energia 
dascălilor și elevilor.

Arcadie SUCEVEANU: Conducerea 
Ucrainei pare să sufere de amnezie, uitând prin 
ce diavolească mașinărie de deznaționalizare și 
spălare de creieri a trecut poporul ucrainean, la 
rând cu celelalte națiuni din fosta „constelație 
de republici”, în perioada defunctului imperiu 
sovietic. Astăzi, autoritățile ucrainene, care 
s-au pomenit în rolul de lideri ai națiunii, au 
preluat de la precursori mai multe tehnici și 
metode discriminatorii, aplicându-le cu succes 
față de minoritățile naționale. Ba uneori, noii 
conducători se arată a fi chiar mai categorici, 
mai cinici, mai zeloși decât predecesorii 
lor sovietici, înțelegând să-și construiască 
fericirea națională (identificată cu cea statală) 
pe nefericirea altora. În condițiile în care 
cetățeanul ucrainean de etnie română este 
lipsit de posibilitatea de a învăța în limba 
maternă, de a avea acces la istoria și la trecutul 
său, la cultura și literatura națiunii sale rămasă 
dincolo de sârma ghimpată, scopul urmărit de 
instituțiile statului nu poate fi calificat altfel 
decât ca asimilare programată. De altfel, 
prin aceste politici de stat, antidemocratice, 
descalificante, Ucraina își submineză cu 
succes imaginea de aspirant la valorile 
europene, continuând să genereze  neîncredere 
în sinceritatea vectorului pe care și l-a ales.

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme
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Un recent studiu statistic efectuat de 
Societatea Bibliotecarilor Bucovineni arată 
o adevărată penurie de carte 
românească în bibliotecile publice 
din localitățile românești din 
regiunea Cernăuți. În aceeași 
stare gravă se află și bibliotecile 
școlare. Cum ar putea fi ameliorată 
situația?

Marin GHERMAN: În 
realizarea studiului realizat 
de Societatea Bibliotecarilor 
Bucovineni a fost implicată și 
echipa noastră, BucPress, prin 
filiala sa din Herța. Directoarea 
bibliotecii raionale, Elena Mihai, 
susține că în raionul Herța, în 
general, fondul de carte este destul de mare 
(circa 40 de mii exemplare), însă fondul de 
carte românească (în grafie latină) este de 
numai 4,5 la sută. Dacă am lua în calcul și 
cărțile românești tipărite cu grafie chirilică, 
fondul de carte românească ar ajunge la 15 
la sută din totalul cărților, susține 
Elena Mihai. Dar pe acestea nu le 
mai citește tânăra generație, școlită 
în Ucraina independentă în limba 
română scrisă cu alfabet latin, nu 
chirilic, ca pe timpul URSS-ului. 
Pentru a îndrepta lucrurile, avem 
nevoie de susținerea României, 
astfel încât prin negocieri cu 
Kievul să se ajungă la o formulă 
de completare a fondului de carte. 
Ar putea fi edit„ ate mult mai 
multe cărți la Cernăuți, dar iarăși 
sunt necesare fonduri speciale pentru aceasta. 
Fără un ajutor din afară și fără implicarea unor 
oameni de afaceri locali în finanțarea unor 

proiecte de carte situația nu se va schimba.
Gina PUICĂ: Trebuie gândită, de 

către reprezentanții celor direct 
interesați, o acțiune pentru a se 
vedea: 1) cum poate fi schimbată 
situația, cum poate fi îmbogățit 
acel fond; 2) și apoi să se lucreze 
pas cu pas la realizarea planului. 
Dacă este nevoie, instituțiile 
statului român cred că au mijloace 
suficiente pentru a răspunde 
pozitiv solicitărilor din partea 
bibliotecilor publice din regiune 
în vederea îmbogățirii fondul de 
carte românească prin donații sau 
subvenții.

Arcadie SUCEVEANU: 
Această stare de lucruri face parte, fără 
îndoială, din strategia de asimilare și 
deznaționalizare de care vorbeam. Fondurile 
de carte românească din bibliotecile publice 
și din cele școlare, extrem de sărace la ora 
actuală, ar putea fi completate și îmbogățite 

din donațiile ce sunt gata să vină 
din România și din Republica 
Moldova. Numai că, la trecerea 
frontierei, donatorii întâmpină, 
de fiecare dată, diverse obstacole, 
restricții, interdicții, fiind interogați 
și umiliți de angajații vămii 
ucrainene, puși să prezinte scrisori 
și liste din partea solicitanților 
ori să explice conținutul cărților 
transportate ș.a.m.d. Acum câțiva 
ani, am avut și eu o asemenea 
experiență amară, când, în calitate 

de președinte al Asociației Social-Culturale 
„Bucovina” din Chișinău, am transportat la 
Cernăuți o donație de câteva mii de manuale 
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Mircea IRIMESCU: „Încă se mai tipărește carte în limba 
noastră în nordul Bucovinei, și e de apreciat acest lucru, 
dar sunt imperios necesare și schimburile culturale cu 
România și Republica Moldova, deocamdată extrem de 
modeste”
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și cărți de beletristică, între care se aflau ediții 
rare și scumpe pentru copii și adolescenți, 
tipărite în condiții grafice deosebite, pe care 
Editura Prut Internațional le oferea gratis 
școlilor românești din regiunea Cernăuți. Nu 
are rost să descriu întreaga odisee prin care 
mi-a fost dat să trec atunci. Voi spune doar 

că, pentru a asigura reușita „operațiunii”, am 
fost nevoit să recurg la ajutorul Ambasadei 
Republicii Moldova la Kiev, iar donația a fost 
însoțită până la destinație de trei parlamentari 
moldoveni. Comentariile, cum se zice, sunt de 
prisos.

Alexandrina CERNOV: Revista „Glasul 
Bucovinei” pe care o coordonez publică 
permanent materiale privind lupta pentru 
limba română, pentru folosirea ei neîngrădită 
în școli, pentru înlăturarea stavilelor puse în 
calea circulării literaturii române și lichidarea 
decalajului care există în bibliotecile publice și 
școlare între fondul de carte în limba română și 
fondurile de carte în limbile rusă și ucraineană. 
Acest decalaj în loc să se diminueze, crește an 
de an și lucru acesta ne îngrijorează.    

Mircea IRIMESCU: Cartea românească, 
insuficientă astăzi, trebuie să circule normal 
şi natural în regiunea Cernăuţi. Există o 
tradiţie în acest sens şi ea trebuie păstrată. 
Încă se mai tipăreşte carte în limba noastră în 
nordul Bucovinei, și e de apreciat acest lucru, 
dar sunt imperios necesare şi schimburile 
culturale cu România şi Republica Moldova, 
deocamdată extrem de modeste. Peste tot în 
lumea civilizată au loc astfel de legături şi asta 
contribuie la întărirea normalităţii în lumea 
contemporană.

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme

Consilierul Primăriei Sectorului 4 București, Dan Filimon,nu a lipsit la 
nicuna din cele cinci ediții ale Paradei Portului Popular Românesc din 
regiunea Cernăuți

Profesorul octogenar Vasile Amari din Roșa, în rând cu generația tânără la Parada Portului Popular
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Cum apreciați înființarea comisiei regionale 
care filtrează ideologic literatura română 
oprită la graniță? Care este rostul acestei 
comisii – să încurajeze sau să descurajeze 
importului de carte românească, atât de 
necesară aprovizionării bibliotecilor publice 
și școlare din Ucraina cu literatură în limba 
română?

Mircea IRIMESCU: Dacă comisia 
regională în discuţie ar contribui la stoparea 
terorismului, la limitarea apologiei urii de rasă, 
a fascismului şi a propagării discriminărilor 
de orice fel a minorităţilor, rolul ei ar fi util şi 
justificat. Însă, dacă funcţionează ca o cenzură 
specială la frontierele Ucrainei, cu scopul 
îngrădirii circulaţiei valorilor spirituale, 
umaniste, destinate minorităţilor naţionale, 
rolul ei este profund malign şi activitatea 
comisiei trebuie lichidată de urgenţă. Dar 
mă tem că, dată fiind atitudinea generală faţă 
de minorităţi a statului ucrainean din ultimii 
ani, este doar vorba de instituirea unei forme 
speciale de cenzură.

Alexandrina CERNOV: Rolul acestei 
comisii are un singur scop: asimilarea. Aceste 
postulate comuniste le cunoaştem, ele continuă 
vechea politică a interzicerilor. Este o practică 
care a eşuat deja.

Arcadie SUCEVEANU: Sunt măsuri 
abuzive, menite să țină în continuare la index 
adevărul privind trecutul românesc și istoria 
acestui ținut voievodal (adevărata istorie, 
nu cea confecționată la comandă!), să-i țină 
pe românii nord-bucovineni cât mai izolați 
de matricea originară. O asemenea comisie 
a existat, știm bine, în perioada comunistă, 
când cărțile românești nu puteau să apară pe 

rafturile Librăriei „Drujba” până nu treceau 
„testul ideologic”. 

Marin GHERMAN: O astfel de comisie 
este necesară, însă ea nu trebuie să comită 
abuzuri, acționând unilateral în sensul 
interzicerii traficului de carte din afară. Din 
păcate, această comisie este o sperietoare 
pentru minoritatea românească și pentru cei 
care doresc să aducă o carte în dulcele grai 
eminescian în Ucraina. Nu cunosc mecanismele 
și principiile de funcționare ale comisiei, dar 
sunt de părere că o carte editată într-un stat din 
Uniunea Europeană spre care aspiră oficial 
Kievul nu ar trebui să reprezinte, nici măcar 
teoretic, un pericol pentru securitatea statului 
ucrainean.

Gina PUICĂ: Nu știu nimic despre această 
comisie. Dar singurul motiv de existență a 
unei asemenea structuri nu poate fi altul decât 
teama aparatului de stat ucrainean că ar putea 
fi introduse în țară texte de propagandă care 
ar aduce atingere integrității statului. Evident, 
teama e exagerată și, deci, nejustificată. Sunt 
aproape sigură că au pătruns și pătrund în 
continuare în Ucraina texte de o ideologie 
și de o calitate intelectuală îndoielnice, 
publicate în România sau altundeva, care nu 
fac bine nici în România, nici în Ucraina. 
Însă, oricât de multă maculatură intelectuală 
ar fi introdusă în țară, ea nu va aduce atingere 
granițelor actuale ucrainene, fixate prin 
Tratat. Statul ucrainean, indiferent de context 
(inclusiv, posibile incidente), să nu uite de 
obligația respectării drepturilor omului și ale 
minorităților naționale. Politicile nesăbuite de 
hărțuire a cetățeanului minoritar, care poate 
aduc eventuale „foloase” de moment, se 
plătesc în general foarte scump mai târziu. 

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme

Arcadie SUCEVEANU: „Și noi, care eram gata să credem că în Ucraina 
secolului XXI a fost abolită cenzura, că a citi o carte (orice carte!) nu 
poate fi  nicidecum o acțiune subversivă care să pericliteze securitatea 
statului, uite că ne-am înșelat amarnic și de data aceasta”
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Citind literatură ne formăm ca personalități 
în spațiul unei limbi. Nu ne naștem cu cartea 
în mână, dar învățăm să vorbim 
având deja încorporată povestea 
vorbei în limba pe care o 
deprindem de la părinți. Această 
poveste, odinioară preluată pe 
cale orală din moși-strămoși, 
vine acum, în principal, din 
cărți, pentru că nu mai există 
practic oameni neștiutori de 
carte, iar educația în școală se 
face prin folosirea intensă a unor 
mereu noi mijloace și tipuri de 
literatură, clasice și digitale. Cât 
de pregătită este comunitatea 
românească din Ucraina pentru 
a răspunde prompt și cu eficiență maximă 
acestei provocări a vremurilor actuale?

Gina PUICĂ: Răspunsul la această 
întrebare vine în completarea răspunsului la o 
întrebare anterioară. Etnicii români din Ucraina 
(și de pretutindeni, unde limba 
de stat nu este limba română) 
trebuie să depună eforturi duble 
față de cei din România pentru 
a-și însuși o cultură românească 
adevărată. Însă dacă o fac bine, 
sunt destinați unor parcursuri 
excepționale: vor ști ce știu 
deopotrivă românii și ucrainenii 
(sau alte populații majoritare)! 
Dubla cultură nu e doar un cuvânt 
lansat pentru că e la modă, el își 
vădește oricând utilitatea. Școala 
are un rol esențial. Să sperăm 
că politicile educaționale din 
Ucraina vor permite în continuare studii în 
limba română de calitate. Să sperăm că, oricare 

ar fi contextul, cadrele didactice se vor strădui 
să le ofere elevilor toate instrumentele care le 

stau la îndemână pentru ca aceștia 
să cunoască și să aibă acces la 
texte cât mai reprezentative pentru 
nevoile și gusturile epocii noastre. 

Marin GHERMAN: Dacă 
vorbim de carte, vorbim, de ceva 
timp încoace, nu numai de cartea 
clasică, dar și de cea electronică. 
Avem nevoie de preluarea 
practicilor și mijloacelor moderne 
introduse de noua cultură digitală, 
de biblioteci online, de agenții de 
știri în limba română, de posturi 
de radio și TV online. Tot mai 
mulți tineri preferă să lucreze 

online. Românii nu sunt o excepție. Ei trebuie 
identificați în mediul online și informați 
în limba română, atât online cât și offline. 
Dacă nu vom răspunde noilor provocări 
ale contemporaneității, vom rata șansa la 

supraviețuire. 
Totodată, mai trebuie să 

promovăm și cartea clasică, cu 
tot ce ține de ea, pentru că, se 
știe foarte bine, cartea clasică 
este o comoară istorică. Am 
pledat și pledez pentru utilizarea 
tuturor metodelor (noi și vechi) 
în atingerea scopului cultural și 
educațional.

Dacă e să vorbim despre presă, 
aceasta se prezintă, în ultima 
vreme, nu doar ca presă scrisă ci 
ca multimedia, când un reportaj, 
spre exemplu, sau un interviu e 

îmbrăcat în mai multe haine concomitent: text, 
format audio, format video, variantă clasică, 

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme

Marin GHERMAN: „Avem nevoie de preluarea practicilor și mijloace-
lor moderne introduse de noua cultură digitală, de biblioteci online, de 
agenții de știri în limba română, de posturi de radio și TV online”
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pe suport de hârtie, sau digitală, difuzată 
online (în rețea). Procedând în felul acesta, 
avem posibilitatea să extindem considerabil 
grupul țintă al consumatorilor de produse 
mass-media și să ieșim din izolarea geografică 
și geoculturală clasică.

Mircea IRIMESCU: Populaţia românească 
din Ucraina este la fel de pregătită să întâmpine 
şi să utilizeze noile tehnologii în domeniul 
informaţional ca oricare altă comunitate 
românească de pe glob, inclusiv din România. 
Tipărite, sau în format digital, cărţile, ziarele, 
revistele, broşurile, chiar pliantele publicitare, 
trebuie să circule şi să fie folosite. Îngrijorările 
privitoare la abilităţile de folosire a mijloacelor 
moderne pentru accesarea textelor scrise sunt 
nefondate.

Arcadie SUCEVEANU: O parte din 
răspunsul la această întrebare se află sub o 
formă nuanțată în întrebarea însăși. Lecturile 
în limba maternă, cărțile de calitate din 
literatura națională clasică și contemporană 
au o importanță covârșitoare în formarea 
personalității copilului de azi, care tot el 
va fi cetățeanul de mâine. Lipsindu-l acum 
de carte în limba maternă, există riscul să 
ajungă în viitor un cetățean cu o pregătire 
intelectuală deficitară, un om cu un 
potențial redus, slab, vulnerabil. 
Mijloacele electronice, care din 
fragedă copilărie îi sunt obiect de 
joacă și pe care le butonează cu o 
plăcere fantastică, mult mai mare 
decât cea căpătată prin buchisirea 
abecedarului pe suport de hârtie, îl 
ajută, dar nu îi sunt suficiente pentru 
formarea intelectului și, bineînțeles, a 
conștiinței sale identitare. Informația 
în limba maternă, fie pe suport clasic, 
fie pe suport digital / electronic, îi este 
vital necesară pentru dezvoltarea sa 
armonioasă. Se știe, de demult și de 
către toată lumea, că o personalitate nu 
se poate dezvolta în toată plenitudinea 
facultăților sale decât în spațiul 
limbii materne. A impune cuiva o altă 
limbă este la fel cum ai încerca să-i 
reprogramezi codul genetic. Nu cred 
că societatea ucraineană își dorește 
să aibă în persoana reprezentanților 

comunității românești niște cetățeni retardați, 
cu o psihologie pervertită, în locul unor oameni 
integri și bine instruiți.  

Alexandrina CERNOV: Din păcate mulţi 
români se lasă uşor păcăliţi, fiind asimilați 
benevol. Am analizat situația într-un studiu 
consacrat predării limbilor în şcolile româneşti 
din Ucraina. Am constatat că un număr 
considerabil de români din satele noastre, 
chiar dacă există în localitate şcoli cu limba de 
predare română, îşi dau copiii la şcoli din satele 
ucrainene vecine. Acasă, preferă să vorbească 
mereu cu ei într-o ucraineană stâlcită numai 
ucraineană să fie, considerând că astfel îi 
ajută să se descurce mai ușor la școală. În 
realitate, mai mult îi încurcă, decât îi ajută. Și 
nici nu-i doare că limba maternă dispare din 
comunicare. Se asimilează şi părinții, şi copiii. 
Pentru a preîntâmpina asemenea situații, ar 
trebui ca prezenţa cărturarilor noştri în sate 
să fie mai frecventă, publicaţiile noastre de 
limba română să fie mai popularizate, scriitorii 
noştri să fie mai activi, iar informația în limba 
română, indiferent de modalitatea transmiterii 
ei, fie prin mijloace clasice, fie online, să 
ajungă în permanență în casele românilor din 
regiunea noastră.

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme
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Dintre toate tipurile de literatură – 
artistică, didactică, științifică, religioasă, 
etc. – editate în limba maternă, care contează 
cel mai mult în formarea personalității 
cetățeanului ucrainean vorbitor nativ de 
limbă română? Sau, în această privință,  nu 
există priorități? 

Alexandrina CERNOV: Toate tipurile de 
literatură contează, fără nicio prioritate.

Marin GHERMAN: Într-adevăr, în 
formarea personalității cititorului sunt 
binevenite toate tipurile de literatură. Dacă 
ar lipsi vreunul din aceste elemente, tabloul 
cultural nu ar fi complet. Dar, luând în calcul 
problemele cu care se confruntă școala 
românească din Ucraina, cred că cele mai 
importante sunt manualele și materialele 
didactice privind școlarizarea în limba 
maternă.

Mircea IRIMESCU: Nu știu dacă se poate 
face o ierarhizare privitor la importanţă, în 

acest domeniu. Toate 
tipurile de carte sunt 
importante. Cred, 
totuși, că o atenţie 
sporită trebuie 
acordată cărților cu 
impact mai mare în 
domeniul educaţiei. 

A r c a d i e 
SUCEVERANU: În 
opinia mea, contează 
cartea, în general, 
și lecturile în limba 
maternă, în special. 
Dacă celelalte 
tipuri de literatură 

enumerate aici contribuie, mai cu seamă, la 
formarea fondului cognitiv și informațional, 

literatura artistică – poezia, povestirea, 
romanul, piesa de teatru – este cea care ne 
formează fondul emotiv, psihologic. Percepția 
și cunoașterea lumii prin intermediul creației 
artistice întotdeauna ascute spiritul, nutrește 
și dezvoltă plasma intelectuală, cizelează 
sensibilitatea și gândirea cititorului. Un rol 
important între acestea îl au cărțile pentru 
copii, bineînțeles, cele bine scrise și frumos 
ilustrate, ca și toate celelalte creații artistice cu 
miză didactică.

Gina PUICĂ: Chiar dacă există, prioritățile 
sunt relative. Important e să se cultive gustul 
pentru lectură și apoi, după interes și pasiuni, 
fiecare va ști să-și selecteze lecturile. Niciodată 
proverbul „pofta vine mâncând” nu e mai 
valabil decât în cazul lecturii. Dar, dacă ar fi să 
propun și eu o ordine a priorităților domeniilor 
de parcurs prin lecturi, aș urma exact ordinea 
pe care o propuneți Dvs. aici, respectiv 
literatură „artistică, didactică, științifică, 
religioasă, etc.”!

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme

Arcadie SUCEVEANU: „Un rol important îl au cărțile pentru copii, 
bineînțeles, cele bine scrise și frumos ilustrate, ca și toate celelalte creații 
artistice cu miză didactică”
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Pe timpurile sovietice, când școlile 
„moldovenești” din R.S.S. Ucraineană 
erau aprovizionate cu literatură didactică 
din R.S.S. Moldovenească, manualele de 
literatură română se numeau „Literatura 
moldovenească”.  Din moment ce la Cernăuți 
s-a creat o filială a editurii „Radianska șkola” 
pentru literatură didactică în limba română 
(numită atunci „moldovenească”), noile 
manuale nu s-au mai numit nici „Literatura 
moldovenească”, nici „Literatura română”, 
ci doar „Literatura”. Astfel au dispărut din 
școlile românilor din Ucraina manualele de 
Literatură Română. Cum comentați această 
„reformă” a Ministerului Învățământului din 
Kiev?

Mircea IRIMESCU: Eliminarea pe cale 
administrativă a oricărui element de precizare 
a caracterului naţional al literaturii conţinute 
într-un manual şcolar, mai ales dacă această 
precizarea s-a făcut până la un moment dat, 
nu poate fi percepută altfel decât ca o acţiune 
de ostilitate faţă de minoritatea beneficiară a 
manualului în discuţie. Este o acţiune total 
nepotrivită timpurilor pe care le trăim.

Gina PUICĂ: E foarte ciudat, de fapt 
anormal, că există un asemenea „Manual 
de literatură”, care indică domeniul, dar 
nu îl circumscrie. Pentru ca titlul să aibă 
o semnificație, trebuie precizată literatura 
pe care respectivul manual o prezintă: 
literatură română, franceză, francofonă, 
universală, comparată... Sau teoria literaturii 
etc… Dar „literatură” e prea general și deci 
neprogramatic. Dacă însă, în cazul de față, 
în spatele omisiunii adjectivului „română” 

s-a aflat o dorință programatică de cenzură, e 
foarte trist.

Alexandrina CERNOV: Nu am decât 
termeni negativi pentru un asemenea 
comentariu. E o temă dureroasă. Cu manualele 
noastre de limbă şi literatură se întâmplă 
lucruri stranii. Și nu numai la noi, ci și în 
România. Materia școlară nu se mai numeşte 
„Limba română” ci „Comunicare”. Iar copiii 
noştri preferă astăzi să comunice în engleză. 
Desigur, nu e un lucru rău să știi să vorbeşti 
fluent engleza. Ea îți facilitează „integrarea” 
în Europa, mai ales că acasă nu prea avem 
locuri de muncă şi nici salarii rezonabile. 
Dar în Ucraina se consideră că e mai bine 
să comunici în ucraineană, pentru că limba 
română, în lumina noii legi a educaţiei, este 
o „limbă fără perspectivă”. Aceasta este 
viziunea celor de la Ministerul Învățământului 
şi Ştiinţei din Ucraina.

Un capitol aparte revine discuţiei despre așa 
zisele discipline „integrate”. În școlile noastre 
din Ucraina s-a introdus cursul „Literatura 
română şi universală”, cu un număr redus 
de ore, la care se predau foarte superficial 
ambele literaturi. Consider un act de vădită 
discriminare a elevilor români din Ucraina 
integrarea celor două materii școlare în una 
singură, câtă vreme colegii lor ucraineni învaţă 
separat literatura ucraineană şi cea universală.

La 21 martie 1998, la nivel republican,  a 
fost organizată Conferinţa ştiinţifico-metodică 
„Învăţământul în şcolile cu limba română 
de predare din Ucraina” la care s-a subliniat 
că cerinţele noastre reies din documentele 
oficiale privind apărarea drepturilor 
individuale şi colective ale grupurilor etnice, 

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme

Alexandrina CERNOV: „Consider un act de vădită discriminare a ele-
vilor români din Ucraina integrarea celor două materii școlare în una 
singură, câtă vreme colegii lor ucraineni învaţă separat literatura ucrai-
neană și cea universală”
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corespunzător cu drepturile omului şi cu 
drepturile popoarelor băştinaşe pentru care 
Ucraina poartă răspundere. Astăzi şi aceste 
legi au fost anulate. Necesitatea organizării 
unei astfel de discuţii a apărut în legătură cu 
reducerea sistematică, an de an, a orelor de 
predare a limbii şi literaturii române, precum 
și în legătură cu eliminarea intempestivă 
a examenului de absolvire la limba şi 
literatura română şi introducerea obligatorie 
a examenului la limba ucraineană, testele 
fiind aceleaşi cu cele pentru şcolile cu limba 
ucraineană de educație. Pun şi eu o întrebare: 
în situația de astăzi este necesară o conferinţă 
dedicată problemelor şcolii româneşti? Dar 
o conferință privind condițiile de existență a 
publicaţiilor noastre de limbă română, cărora 
li se impune dublarea tuturor numerelor prin 
apariția și a unor numere în limba ucraineană? 
În ce țară trăim?

Arcadie SUCEVEANU: Și eu mă întreb: 
ce fel de reformă o mai fi și asta? E o reformă 
pentru toate școlile din Ucraina sau e o reformă 
cu destinație specială vizând doar școlile cu 
limba română de educație. Care este cauza 
înlocuirii denumirii depline, de „Manual de 
literatură română” prin denumirea fracturată 
de „Manual de literatură”? Dacă e vorba de 
un curs integrat, introdus doar în programa 
școlilor românești și, poate, încă mai câtorva 
școli, altele decât cele cu limba ucraineană 
de instrucție, atunci să se specifice clar pe 
copertă: „Curs integrat de literatură română 
și universală”. Dar cum să facă domnii de 
la minister un asemenea lucru, dacă scopul 
politic, urmărit de ei, este acela de a produce 
confuzie și de a ascunde un adevăr. Or, un 
manual unic de Literatura română pentru toate 
școlile românești din Ucraina, unde limba 
și literatura maternă se studiază după două 
programe diferite (Limba și literatura română 
– în regiunile Cernăuți și Transcarpatică, și 
Limba și literatura moldovenească – în regiunea 
Odesa) ar fi un semn de recunoaștere implicită 
a identității dintre români și „moldoveni”, 
fapt ce contravine politicii oficiale promovate 
de statul ucrainean, care, așa cum se știe, 
continuă să împartă comunitatea istorică 

românească în români și în moldoveni. Ca 
și cum moldovenii din Ucraina nu ar fi și ei 
români ca și moldovenii din România! Avem 
de a face, și de data aceasta, cu vechea și 
falsa dilemă identitară a moldovenilor din 
RSS Moldovenească supuși manipulărilor de 
tot felul, ne confruntăm cu aceleași  sechele 
de gândire politică rămase de pe timpul 
comunismului, dar și cu aceleași strategii de 
consolidare a controlului asupra unor teritorii 
cu „probleme istorice” pentru care au existat 
dintotdeauna interese geopolitice. Pe de 
altă parte, un eventual manual de Literatură 
„moldovenească” nu ar fi acceptat în școlile din 
acele localități bucovinene care întotdeauna, 
chiar și pe timpurile sovietice, s-au considerat 
românești. Astfel, Ministerul Învățământului 
a optat pentru o denumire „neutră”, dar 
improprie, „Literatura”, mai cu seamă că 
această denumire  (așa cred „reformatorii”) 
le dă libertatea de a include în manual și 
scriitori... ucraineni. Am fi curioși să știm 
dacă și manualele de Literatura ucraineană se 
numesc tot „Literatura”, și dacă în cuprinsul 
lor sunt incluși, alături de scriitorii ucraineni, 
și scriitori care aparțin etniilor minoritare... 
Mai pe scurt, e o brambureală care doar în 
școlile din Ucraina este posibilă. După ce 
reduc drastic orele de română, domnii care 
alcătuiesc programele pentru școlile cu limba 
română de instrucție le mai și infestează cu 
vechea doctrină moldovenistă preluată de la 
bolșevici.

Marin GHERMAN: Moldovenismul este 
o mare problemă. Din păcate, tot mai mulți 
analiști susțin că Ucraina nu dorește să renunțe 
la această abordare de sorginte imperială, 
țaristo-bolșevică, adică la recunoașterea 
așa-zisei limbi „moldovenești”. Dezbinarea 
cauzată de aplicarea acestor politici este destul 
de profundă. În opinia mea, renunțarea la 
moldovenism ca ideologie politică în Ucraina 
ar fi ultimul pas în sensul decomunizării și unul 
dintre cei mai importanți, făcuți pe această 
cale. Dar nu prea sunt semne că, la nivel înalt, 
se dorește vreo schimbare de direcție în sensul 
revenirii la normalitate. Prea importantă este 
miza politică. 

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme
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Odată cu înființarea redacției în limba 
română a editurii kievene „Radianska șkola”, 
toate manualele pentru școlile românești din 
Ucraina au început să fie traduse din limba 
ucraineană în limba română. Dar, 
neavând pregătiți traducători 
de meserie, editura a recurs 
la serviciile unor colaboratori 
externi care au tradus cum au 
putut. De aceea, manualele 
existente abundă în greșeli, 
stângăcii de exprimare, calcuri, 
raporturi semantice nefirești, 
topică slavă a frazei, tipare de 
gândire ucraineană păstrate în 
propozițiile românești și câte 
altele. Învățând după asemenea 
manuale, elevii, în loc să-și cultive 
limba literară, și-o strică definitiv. 
Cum am putea să ne lipsim de o asemenea 
practică care nu poate decât să strice vorbirea 
corectă a elevilor, oferindu-le 
modele de exprimare nefirească?

Alexandrina CERNOV: 
Ani de-a rândul, în manualul de 
sintaxă a limbii „moldoveneşti” 
s-au introdus reguli preluate 
din sintaxa limbii ruse. De aici 
vin şi stângăciile de exprimare, 
topica slavă, tipare de gândire 
ruso-ucraineană, de la acele lecţii 
de sintaxă. Ajungând în şcoală, 
copilul îşi „strică” limba auzită 
de la bunici (nu de la părinți, căci 
părinţii au trecut şi ei printr-o 
astfel de şcoală). Sintaxa unei 
limbi impune o anumită logică a exprimării în 
limba respectivă, un anumit mod de gândire 

și, dacă o aplicăm altei limbi, le stricăm 
vorbitorilor discursul, logica vorbirii. Iată de 
ce mulți, ca să nu spun cei mai mulți români 
care au făcut școală sovietică, adică școală 

cu limba „moldovenească” de 
educație, vorbesc stricat românește. 
Acum ei vorbesc românește, 
gândind rusește, iar generația 
următoare va vorbi românește, 
gândind ucrainește. Manualele 
noastre încă mai practică structuri 
sintactice ruseşti. Sunt lucruri 
care cer o explicaţie mai amplă, 
de cercetare a interferenţelor 
lingvistice, în cazul nostru româno-
ruso-ucrainene. Iar instruirea unor 
traducători calificaţi presupune 
nu numai învăţarea cuvintelor şi 
a terminologiei, ci şi învăţarea 

comparativă a gramaticilor respective, care 
la noi din principiu nu se face. Noi traducem 

intuitiv, sub influenţa mediului 
bilingv/trilingv.

Gina PUICĂ: Interferențele 
lingvistice (și culturale) sunt 
interesante (de studiat!) și 
inevitabile până la un punct 
pentru locutorii lingvistic 
minoritari ai unui spațiu. Dar 
manualele trebuie să fie impecabil 
scrise în orice limbă. Pentru a se 
corecta ce a fost stricat până în 
prezent și a se preîntâmpina alte 
asemenea accidente, ar trebui să 
existe responsabili în ministere 
cu adevărat responsabili, care 

să recruteze autorii de manuale în urma 
unor selecții drastice și, o dată selectați, să-i 
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motiveze pentru a produce manuale demne de 
acest nume. 

Marin GHERMAN: Doar prin elaborarea 
unor manuale în parteneriat cu statul român 
am putea scăpa de produsele surogat redactate 
într-o limbă română viciată. Împreună cu 
specialiști calificați din România, cu o bogată 
experiență în domeniul editării de carte școlară, 
am putea rezolvată onorabil problema. Atunci 
și limbajul, și aparatul critic al manualelor, și 
baza terminologică ar corespunde exigențelor 
limbii române, iar elevii ar avea un model de 
exprimare corectă pentru orice tip de lecție. 
La orele de matematică, fizică, biologie, 
chimie etc. s-ar vorbi în cea mai frumoasă 
limbă românească. Am scăpa astfel de ceea 
ce ucrainenii numesc „surjik”, iar noi „limbă 
macaronică”. Din păcate, nu există deocamdată 
suficientă voință politică pentru o asemenea 
rezolvare elegantă a problemei manualelor 
destinate școlilor cu educația în limba română. 
În aceste condiții, elevii români sunt nevoiți 
să învețe să vorbească literar românește din 
manuale traduse din 
limba ucraineană și nu 
din cele redactate direct 
în română, care lipsesc. 
De nivelul de pregătire 
al traducătorilor depinde 
foarte mult calitatea 
manualelor. Cunosc 
traducători buni, care și-
ar face treaba mai bine 
dacă editurile nu i-ar pune 
în dificultate, stabilindu-
le termene ireale pentru 
efectuarea unor traduceri 
ireproșabile. Le cer, spre 
exemplu, să traducă un 
ditamai volum de sute de 
pagini într-o lună-două, 
până nu le expiră contractul cu guvernul. În 
grabă, lucrul este făcut departe de o calitate 
acceptabilă și apar greutăți. Este o problemă 
de sistem. De sistem politic, în primul rând. 
Iar noi suntem, așa cum ne-am obișnuit să 
spunem în ultima vreme, victime colaterale.

Arcadie SUCEVEANU: A pune la 
dispoziția elevilor  niște manuale defectuoase, 
traduse de aproape oricine și oricum, este o 
acțiune mai mult decât iresponsabilă. Oricine 

își dă seama că, studiind după asemenea 
manuale, elevii nu vor putea niciodată însuși 
limba română în forma ei cultă, literară, 
nu-și vor putea dezvolta o vorbire corectă, 
un vocabular bogat și nuanțat și nici nu vor 
avea o gândire coerentă. Or, poate tocmai 
acest lucru se urmărește?... În orice caz, e o 
practică vicioasă și contraproductivă, la care 
instituțiile responsabile ar trebui să renunțe 
fără întârziere.

Mircea IRIMESCU: Îmi amintesc de felul 
în care s-a rezolvat în Bucovina problema 
cărţilor şcolare româneşti şi ucrainene în timpul 
stăpânirii Austro-Ungare (sfârşitul sec. al XIX-
lea şi începutul sec. XX). Responsabilitatea 
pentru elaborarea, traducerea şi avizarea  
manualelor destinate comunităţilor naţionale 
în discuţie a fost încredinţată chiar societăţilor 
şi asociaţiilor culturale reprezentative şi 
oficial recunoscute ale grupurilor naţionale 
respective. De exemplu: Societatea pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina a 

numit o comisie specială dintre membrii ei, 
care, în conlucrare cu instituţiile de stat, se 
ocupa de tot procesul privitor la elaborarea 
unui manual. Ca semn al aprecierii calităţii 
muncii depuse în acest sistem, amintim că 
o parte din manuale au fost adoptate şi de 
comunitatea românească din Transilvania. 
În acest domeniu am putea folosi cu succes 
experienţele reuşite şi validate de istorie.

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme
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În lipsa unei școli de traducere a textelor 
didactice în limbile minoritarilor din Ucraina 
care să formeze traducători calificați stăpâni 
pe terminologia de specialitate și pe tehnica 
traducerii, cunoscători impecabili ai limbii 
în care traduc, nu ar fi oare o soluție ca 
Ucraina să importe pentru școlile cu educația 
în limba română manuale din România, gata 
făcute, sau să le comande special, conform 
programelor școlare ucrainene, la edituri 
didactice din patria istorică, formând echipe 
mixte de autori din Ucraina și România? 

Marin GHERMAN: Exact despre 
acest lucru (rezolvarea problemei redactării 
manualelor școlare destinate școlilor românești 
din Ucraina) am amintit în discuția de mai sus. 
Dacă suntem realiști, vom recunoaște faptul 
că programele școlare și viziunea privind 
educația în școală în Ucraina și România 
diferă întrucâtva, dar lucrul acesta nu trebuie 
să ne neliniștească foarte tare. Comisiile mixte 
ar salva situația. Dar pentru a trimite școlilor 
un colac de salvare, trebuie mai întâi să-l ai la 
îndemână. Însă tare mi-e teamă că nu există 
voință politică pentru a forma astfel de comisii. 
Iar dacă vor fi formate, lucrul acesta nu se va 
întâmpla foarte curând. 

Gina PUICĂ: Ce propuneți Dvs. poate fi 
o soluție, într-adevăr. Dar ea ar putea părea 
intruzivă pentru Guvernul Ucrainei și chiar 
abuzivă economic: nu cred că ar aprecia 
Guvernul ucrainean ca banii pentru redactarea 
și/sau tipărirea manualelor să meargă (fie 
și parțial) la edituri din România. Însă o 
colaborare cu autori din România, o strategie 
de consultanță în elaborarea manualelor pentru 
școlile românești din afara granițelor țării mi 
s-ar părea un demers binevenit. 

Arcadie SUCEVEANU: Din punct de 
vedere financiar și logistic, ținând cont și de 

lipsa cadrelor calificate, dar și de specificul 
acestei activități, o școală de traducere ar fi 
un lucru greu, aproape imposibil, de realizat. 
În același timp, este mai mult decât evident 
că traducerea manualelor și a lucrărilor 
didactice nu mai poate fi lăsată pe seama unor 
„specialiști” recrutați din rândurile ziariștilor 
și universitarilor, oricât de buni ar fi aceștia în 
domeniile lor de activitate. Or, se știe că actul de 
traducere implică un grad sporit de cunoaștere 
a limbii și a terminologiei de specialitate, iar 
un traducător bun e pe jumătate meseriaș, pe 
jumătate creator. În aceste condiții, nu poate 
exista o soluție mai bună decât achiziționarea 
manualelor din România. Ori, dacă nu, așa cum 
se propune aici, se poate recurge la elaborarea 
manualelor de către echipe mixte de autori din 
Ucraina și România. 

Alexandrina CERNOV: Această 
problemă s-a discutat la începutul anilor ’90 
ai secolului trecut. Ucraina a respins din start 
această propunere.

MIRCEA IRIMESCU: Eu înţeleg că statul 
ucrainean trăieşte euforia specifică primelor 
decenii de independenţă. Poate cerem prea mult 
prin chestiunea implicării României în această 
problemă. Dar o colaborare de bună credinţă cu 
asociaţiile naţionale, cu specialiştii catedrei de 
limba română de la universitatea cernăuţeană, 
cu scriitorii de limba română, cu profesorii şi 
învăţătorii din şcolile cu învăţământ în limba 
română poate fi o soluţie rezonabilă. Prin asta 
s-ar acumula o experienţă care ar ajuta mult 
în viitor. Ca să nu mai vorbesc că implicarea 
comunităţii în elaborarea manualelor ar fi 
chiar un factor de consolidare a acesteia şi o 
dovadă că Ucraina preţuieşte cum se cuvine 
populaţia românească a ţării.
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Pe timpul sovietelor, la Cernăuți 
exista o librărie, „Mistețtvo” 
(„Arta”), cu un raion consistent de 
carte românească. Ulterior acest 
raion a fost transferat, din librăria 
„Mistețtvo”, în nou înființata 
librărie „Drujba” („Prietenia”), 
specializată în comercializarea 
de produse poligrafice din țările 
C.A.E.R. (Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc). Ambele 
librării erau foarte frecventate 
de români. Cu cărțile cumpărate 
acolo, generații întregi de 
intelectuali din nordul Bucovinei 
și-au creat biblioteci impresionante 
de carte românească. Mulți dintre 
români s-au format ca specialiști și 
oameni de cultură tocmai datorită literaturii 
procurate în cele două librării. Acum, librăria 
„Mihai Eminescu”, deschisă cu patru ani în 
urmă în plin centrul Cernăuțiului, 
într-un local de lux, deși are 
rafturile încărcate cu literatură 
românească, nu prea are vânzări. 
Care credeți că e cauza acestei 
slabe comercializări de carte în 
limba maternă, la Cernăuți?

Arcadie SUCEVEANU: Am 
spus cu diverse ocazii că librăria 
„Drujba” a avut, în acei ani, un 
rol salvator pentru românii din 
Bucovina, a fost pentru noi ca o a 
doua facultate. Cărțile procurate 
în acea perioadă formează și acum 
fondul de bază al bibliotecii mele 
personale, pe care am reușit să mi-o adun încă 
în anii studenției cernăuțene. Zilele în care 
erau scoase pe rafturile librăriei noile loturi 

de carte erau pentru noi, tinerii înfometați de 
cultură și civilizație românească și universală, 
adevărate sărbători. E trist că astăzi, când 
trăim alte timpuri, marcate de liberalizare și 

democrație, interesul pentru carte 
a scăzut atât de dramatic. De vină 
e spiritul acestui timp pragmatic, 
un timp al proliferării și înrobirii 
materiale, dar principala cauză, 
totuși, constă în sărăcia, în mizeria 
în care se zbate cea mai mare 
parte a populației. Lipsurile și 
privațiunile de tot felul degradează 
sufletele oamenilor, salariile și 
pensiile mizere nu au cum să 
mențină puterea de cumpărare 
a potențialilor cititori. Și totuși, 
dacă statul ar..., dacă și noi am... – 

situația ar fi alta.
Alexandrina CERNOV: Editura 

Alexandru cel Bun are o bibliotecă de carte 
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românească, cărţi în limba română sunt şi la 
Biblioteca Regională „Mîhailo Ivasiuc” şi 
la biblioteca universităţii. Întrebarea e alta. 
De ce oare aceste biblioteci sunt prea puțin 
frecventate de români? Nu avem timp? Sau 
găsim pe internet tot ce ne trebuie? Avem, după 
cum aţi remarcat, şi librărie românească. Dar 
cine mai poate astăzi să-şi permită să cumpere 
cărţi? Sunt fantastic de scumpe. Cu salariile, 
pensiile şi bursele noastre? Este o utopie.

Marin GHERMAN: Nici cartea de limba 
ucraineană nu prea se cumpără. Asistăm la o 
criză generală a valorilor. Toată lumea spune 
că nu citește cărți pentru că nu are timp. Cred 
că problema constă în lipsa de interes față 
de produsul cultural intelectual. Mai există 
și o distanțare dintre cititori și autori, dintre 
discursul cărturăresc și cultura generală a 
cititorului. Problema e complexă și necesită 
un studiu sociologic care să scoată la iveală 
cauzele situației create.

Mircea IRIMESCU: Vânzarea cărţilor 
prin librării este din ce în ce mai redusă în toată 
Europa. Comerţul prin comenzi online câştigă 
tot mai mult teren şi tendinţa pare definitivă. 
În particular, pentru populaţia românească din 
Ucraina, această nouă şi modernă modalitate 
de achiziţionare a tipăriturilor (inclusiv cărţi 
şi reviste vechi) aduce 
avantaje, dar şi noi 
obstacole. Ca parte 
pozitivă, mă gândesc la 
posibilitatea cumpărării 
cărţilor din România, 
Republica Moldova 
şi din orice tară 
europeană, de cealaltă 
parte a balanţei mă 
duce gândul la costurile 
mari pe care ar trebui 
să la plătească în plus 
cetăţeanul ucrainean 
de astăzi şi la cerbicia 
comisiei speciale de la 
frontieră.

Gina PUICĂ: Peste 
tot vânzarea de carte a 
scăzut, așa cum scade 
constant și timpul 
acordat lecturii (dacă 

nu luăm în calcul lecturile de postări de pe 
rețelele sociale!). Trăim într-un timp din ce în 
ce mai fărâmițat și mai puțin propice citirii de 
cărți. Desigur, există insulițe de interes; astfel, 
în anumite țări, cu o lungă și bogată viață 
culturală (mă gândesc la Franța), vânzările de 
carte se mențin la cote înalte. În ceea ce privește 
lectura de carte românească la Cernăuți, reiau 
ce am afirmat deja în două rânduri aici: ține 
de efortul fiecărui român capabil din Cernăuți 
de a citi și de a se cultiva – sigur nu va ieși în 
pierdere! Cultura, chiar dacă este costisitoare 
în bani și timp, va face diferența la momentul 
potrivit (sfatul meu se îndreaptă, desigur, către 
tânăra generație)!

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme
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În anii ’50-’60 ai secolului trecut, la Cernăuți 
nu exista nicio editură care să scoată de sub 
tipar carte românească („moldovenească”, 
în terminologia de atunci). Așa cum am 
menționat deja, în acea perioadă manualele 
pentru școlile „moldovenești” din R.S.S. 
Ucraineană erau livrate de edituri din R.S.S. 
Moldovenească. Tot în capitala republicii 
surori, Chișinău, își tipăreau cărțile și 
scriitorii români din Ucraina. Abia în anii ’70 
ai secolului trecut, la Cernăuți și-au înființat 
redacții „moldovenești” editurile „Radianska 
șkola” din Kiev (pentru literatură didactică) 
și „Karpatî” din Ujgorod (pentru literatură 
artistică). Dar și atunci, bibliotecile din satele 
românești, în special bibliotecile școlare, erau 
aprovizionate cu cărți din Moldova Sovietică. 
După destrămarea Uniunii Sovietice, 
redacția „moldovenească”  din Cernăuți 
a editurii de stat „Karpatî” din Ujgorod a 
dispărut. Legătura cu Chișinăul a devenit mai 
complexă: hotarul administrativ dintre cele 
două foste republici sovietice s-a transformat 
în frontieră de stat. Autorii români au început 
să-și tipărească volumele în România. Dar nu 
au ocolit nici editurile ucrainene particulare 
din Cernăuți („Misto”, „Cernivți”, „Zelena 
Bucovina”, DrukArt” etc.). Cum apreciați  
nivelul valoric al tipăriturilor în limba română 
din ultimele decenii? Care sunt plusurile și 
minusurile producției de carte românească 
din anii de independență a Ucrainei? E nevoie 
de o editură românească de nivelul celor 
ucrainene, la Cernăuți? Există condiții de 
bună funcționare a unei asemenea edituri în 
capitala Bucovinei istorice?

Alexandrina CERNOV: Ceea ce ne 
propuneam să înfăptuim prin primele proiecte 
ale Societăţii „Mihai Eminescu”, astăzi am 

realizat independent. După cum ştiţi, am 
înfiinţat o editură românească. Întreţinerea ei 
este costisitoare: sediu, aparatură, personal 
etc. Cartea se comercializează greu, este 
scumpă. În condiţiile actuale, editura nu este 
rentabilă, deoarece nu-şi poate permite să 
scoată carte în tiraje mari, iar un tiraj mic 
costă mai scump. Edituri de stat nu există, 
practic. Funcţionarea unei astfel de edituri a 
eşuat. Noi edităm maximum o carte pe an. 
Suntem doar doi angajaţi, unul realizează 
culegerea computerizată, altul răspunde 
pentru manageriat, corectură, redactare, și 
mai poartă în plus grija bibliotecii. Dar toate 
celelalte edituri/tipografii tipăresc şi cărţi în 
limba română. Calitatea producţiei de carte 
românească în nordul Bucovinei este un 
subiect greu de comentat. Cine are bani – 
tipăreşte, cine nu – aşteaptă vremuri mai bune. 

Marin GHERMAN: E de salutat faptul că 
există la Cernăuți o editură românească, cu o 
existență de câteva decenii: Editura „Alexandru 
cel Bun”. Dar realitatea e că, de fiecare dată 
când această editură intenționează să editeze o 
carte, ea întâmpină, ca să reiau gândul doamnei 
Cernov, mari dificultăți financiare. Editurile 
ucrainene tipăresc cărți contracost, rareori 
investesc bani proprii în editarea unei cărți. 
Dar au și o rețea de difuzare care le ajută să 
comercializeze produse poligrafice. O editură 
românească nu poate concura cu o editură 
ucraineană. Ar fi bine să existe un fond special, 
acordat de Kiev sau de București, dacă nu vrea 
Kievul, pentru tipărirea de carte românească. 
Aceasta ar scuti micile edituri românești din 
regiune de grija de a găsi sponsori. Din păcate, 
posibilitățile financiare ale acestor edituri sunt 
atât de modeste încât nici nu poate fi vorba 
de investirea unor bani proprii în producția 
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Arcadie SUCEVEANU: „Câtă vreme în nordul Bucovinei tipăriturile în 
limba română sunt mereu insuficiente, se impune de urgență crearea 
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ucrainene”
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de carte. Autorii de cele mai multe ori scot 
ultimii bani din buzunar pentru a edita o carte. 
Situația este mai mult decât tristă.

Mircea IRIMESCU: Editarea cărţilor este, 
în locurile şi în timpurile noastre, aproape 
exclusiv o afacere. Sarcina cheltuielilor de 
redactare şi tipărire revine, cu minime excepţii, 
în seama autorului, care preia şi răspunderea 
difuzării. Redactorii de carte profesionişti sunt 
rari de tot. În Ucraina este real avantajul unor 
cheltuieli de tipar mai reduse şi am întâlnit 
cazuri în care autori din România sunt interesaţi 
să-și tipărească lucrările la Cernăuţi sau în alte 
oraşe nord-bucovinene. Existenţa unor edituri 
româneşti la Cernăuţi este benefică. Exemplul 
Editurii „Alexandru cel Bun” ar putea fi 
urmat cu succes. Problemă de prim ordin este 
atragerea finanţărilor necesare.

Arcadie SUCEVEANU: La Cernăuți, în 
toate perioadele au existat scriitori români 
(poeți și prozatori, dar și traducători din limbile 
rusă și ucraineană) de o incontestabilă valoare. 
Astăzi,  cei mai importanți dintre ei s-au 
integrat cu succes în procesul literar general-
românesc, cărțile lor apar și sunt comentate atât 
la Chișinău, cât și la București, Iași, Timișoara, 
Cluj-Napoca, creația lor figurează în diverse 
culegeri și antologii, numele lor este inclus în 
mai toate dicționarele și enciclopediile literare 
românești. Uneori, ei reușesc să-și scoată 
cărțile și la Cernăuți, la editurile nominalizate 
mai sus, dar acestea sunt apariții sporadice, 
tipărite în afara unor programe editoriale 
finanțate de stat. Cel mai mare „minus” însă îl 
constituie faptul că tipăriturile în limba română 
sunt extrem de puține și nu ajung în fondurile 
bibliotecilor publice și școlare. Câtă vreme în 
nordul Bucovinei tipăriturile în limba română 
sunt mereu insuficiente, se impune de urgență 
crearea la Cernăuți a unei edituri românești 
importante, de nivelul celor ucrainene. În 
interbelic, aici au existat zeci de case de editură 
și librării. Și nu trebuie să-i sperie  pe cei ce nu 
au curajul să facă un asemenea pas lipsa unor 
condiții propice de constituire și funcționare a 
unei asemenea edituri, căci ele, am în vedere 
condițiile, întotdeauna pot fi create. Dorință 
de-ar fi.

Gina PUICĂ: Să nu disperăm. Dacă autorii 
cernăuțeni consideră că o mare editură la 

Cernăuți le-ar fi utilă, poate chiar inspiratoare 
pentru scrisul lor, să pună această problemă 
serios, se va găsi poate un investitor! Cred 
însă că nu problema editurii este importantă. 
În fond, acești scriitori români din Cernăuți 
au multiple posibilități de a-și vedea cărțile 
tipărite, nu cred că duc lipsă de editori. Mult 
mai importantă este circulația cărților. Partea 
mai puțin bună e că multe edituri mici (sau 
chiar medii) de azi (mă refer aici la România, 
dar probabil același lucru se întâmplă și în 
Ucraina) sunt simple tipografii, nu se ocupă de 
o reală distribuție a cărții. Din acest punct de 
vedere, e într-adevăr, loc de mai bine. Cartea 
trebuie să fie înscrisă în circuitul comercial 
pentru a exista cu adevărat, nu doar să fie 
distribuită de autor (în cazuri mai bune, de 
asociații, sau chiar de editură) în stânga și în 
dreapta, la prieteni sau pe la diverse instituții. 
A fi editor e o muncă foarte complexă. Deci 
înțeleg îngrijorarea din întrebarea Dvs. sub 
acest aspect și în contextul în care numărul 
editurilor nu încetează să crească! Despre 
nivelul produselor tipărite în limba română la 
Cernăuți, ce pot adăuga e că el reflectă starea 
culturii românești din acest spațiu (cu oameni, 
școli, instituții de profil). 
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Nordul Bucovinei are câteva reviste de 
cultură („Glasul Bucovinei”, „Septentrion 
literar”, „Mesager bucovinean”, toate 
trimestriale), un almanah (Codrii Cosminului, 
anuar), mai multe gazete („Zorile Bucovinei”, 
„Libertatea cuvântului”, „Concordia”, 
„Gazeta de Herța”, „Monitorul de Hliboca” 
ș.a.). Dintre toate acestea, subvenționate de 
statul ucrainean sunt doar gazetele raionale și 
„Concordia”. Dar se zvonește că și lor li se vor 
„tăia” subvențiile publice. În Transcarpatia, 
după declararea independenței Ucrainei, a 
apărut un ziar românesc cu bani de la stat, dar 
n-a avut viață lungă. Acum, în regiune apare pe 
speze proprii publicația lunară „Apșa”. Fără 
sprijin din partea Ministerului pentru Românii 
de Pretutindeni al Guvernului României, 
cele mai multe din periodicele românești din 
Ucraina și-ar înceta apariția. Cum apreciați 
poziția statului ucrainean față pe presa de 
limbă română din Ucraina? 

Alexandrina CERNOV: Toate revistele 
enumerate sunt finanţate din România. Dacă 
nu vor mai avea finanţare, dispar. Situaţia 
ziarelor româneşti este incertă. Nici un ziar 
în limba română nu va mai fi finanțat de către 
statul ucrainean. Conform noii legi privind 
funcţionarea limbii ucrainene ca limbă de stat, 
ziarele trebuie să publice 80% din texte în limba 
ucraineană. Ziarul “Concordia” nu mai apare de 
jumătate de an; nu mai este finanţat. Aşteptăm 
hotărârile noului parlament. Poate, poate. În 
rest, ca şi în cazul editurilor, apare problema 
banilor, şi a “capcanelor politice”. 

Marin GHERMAN: Deocamdată statul 
ucrainean pare a fi indiferent față de dezvoltarea 
presei de limbă română. Dacă această presă 
există e bine, dacă dispare, e și mai bine. 
Opinia mea este că finanțarea presei scrise a 

minorităților etnice din Ucraina ar trebui să fie 
reglementată prin legi speciale, care să ușureze 
viața publicațiilor ce cu greu își pot procura 
fondurile necesare unei activități normale. 
Cel puțin 5 ziare în limba ucraineană apar în 
România finanțate de guvernul de la București. 
Măcar aici să avem o situație în oglindă!

Arcadie SUCEVEANU: E trist și umilitor 
când un stat nu poate (sau nu vrea?) să 
asigure apariția revistelor de cultură. Mai cu 
seamă atunci când aceste reviste aparțin unei 
populații autohtone, care de atâtea decenii 
este ținută, printr-un hazardat joc al istoriei, în 
afara circuitului metabolic al culturii-mamă. 
Toată lumea se întreabă cu nedumerire: cum 
e posibil ca un stat cu un teritoriu mai mare 
decât al Franței să nu poată subvenționa câteva 
periodice românești, acceptând an de an să 
primească  „pomeni” din partea altui stat? 

Mircea IRIMESCU: Statul ucrainean are 
de făcut faţă unei crize economice destul de 
aspre, prin care, de regulă, sunt justificate tot 
felul de reduceri de cheltuieli. În speţă există 
suspiciunea că circumstanţele economice sunt 
folosite drept pretext, în realitate ele operând ca 
mijloace pentru implementarea unei politici de 
stat cu privire la minorităţile naţionale departe 
de spiritul Europei contemporane. Dacă este 
aşa, este de tot regretabil. 

Gina PUICĂ: Nu sunt expertă în chestiuni 
de drept, dar mergând pe logica generală, cred 
că așa cum este cazul în mai toate țările din 
regiunea centrală și est-europeană, și statul 
ucrainean trebuie să asigure finanțarea de 
publicații în limba minorităților, astfel încât 
nevoia de informare și de exprimare a acestor 
minoritari să fie cunoscută/auzită în interiorul 
comunității și identitatea lor să fie prezervată pe 
cât posibil.
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Cât de veridic și cât de profund reflectă 
periodicele de limbă română din Ucraina 
realitățile culturale, economice, politice, 
sociale ale comunităților istorice românești 
din această țară? În ce măsură răspund 
publicațiile respective așteptărilor cititorilor 
români din Ucraina?

Alexandrina CERNOV: Nu vreau să-mi 
fac duşmani noi. Şi aşa am destui.

Marin GHERMAN: În linii generale, 
așteptările s-au schimbat destul de mult. 
Românii, dar nu numai ei, sunt tot mai 
interesați de evenimentele non-culturale, 
alături de cele strict culturale. Ei apreciază mai 
ales informațiile despre satul lor, biserica lor, 
oamenii apropiați, dar și despre Patria istorică. 
La Cernăuți există o diversitate de voci în presă 
și această realitate mă bucură. În plus, etnicii 
români doresc să fie informați nu doar despre 
evenimente culturale, ci și despre realitățile 
din jurul lor: reparații de drumuri, campanii 
electorale, scandaluri, primari aleși, situația 

de pe glob etc. Prin 
informarea în limba 
maternă despre 
evenimentele din 
Ucraina vom reuși 
să atragem atenția 
tuturor conaționalilor 
noștri, scutindu-i de 
necesitatea accesării 
altor resurse media 
de limba ucraineană. 
Marea problemă 
este, din punctul 
meu de vedere, slaba pregătire managerială a 
directorilor instituțiilor de presă. Aceștia nu 
au studii în domeniul întocmirii de proiecte 
internaționale, obținerii de finanțări europene 
și nici de marketing elementar pe piața locală 
(advertising, sponsorizări, parteneriate sociale 
etc.). De aceea, presa este una fragilă și depinde 
în mare parte de susținerea din afară, ceea ce 
o face dependentă de finanțator. În același 
timp, conținutul știrilor se vrea actualizat în 
mai multe periodice și adaptat la cerințele 
generațiilor tinere. Mulți sunt de altă părere, 
însă eu cred că lipsa unei adaptări eficiente 
la cerințele timpului și lipsa dorinței exprese 
de restructurare a activității jurnalistice va 
afecta serios presa, lăsând-o practic fără 
cititori, telespectatori sau radioascultători. 
Îmbătrânirea populației grăbește și mai tare 
acest proces. Noi, de exemplu, prin Centrul 
Media BucPress informăm despre același 
eveniment în patru formule: știri pe Agenția 
BucPress, reportaj la Radio Cernăuți, reportaj 
video pentru BucPress TV, o sinteză a 
evenimentului în revista „BucPress”. Avem o 
echipă destul de mare și rezultatul ne bucură. 
Așadar, prin multimedia încercăm să extindem 
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impactul asupra consumatorului de presă. 
Oricum, avem nevoie cu toții de trening-uri 
pentru a învăța detaliile managementul unei 
prese libere care să fie și de 
calitate.

Arcadie SUCEVEANU: 
De regulă, periodicele de 
limbă română subvenționate 
de stat tirajează informațiile 
oficiale preluate de pe site-
urile agențiilor centrale sau ale 
ziarelor de limbă ucraineană. 
Și doar din când în când 
publică articole ce reflectă 
viața comunităților istorice 
românești. Din fericire, acest gol 
este completat de periodicele 
nesubordonate instituțional, 
care apar cu sprijinul 
Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni al Guvernului României. În acest 
sens, sunt extrem de  binevenite numerele 
tematice realizate de revista „Mesager 
bucovinean”, care iau în dezbatere diverse 
probleme privind atât trecutul istoric, cât  și 
prezentul social-cultural și politic al românilor 
din Bucovina.

Mircea IRIMESCU: Discuţii despre 
limitele libertăţii presei sunt peste tot în 
lume. Dacă aspectele legate de cenzură au 
cam dispărut în statele 
cu adevărat democratice, 
condiţionările economice 
par a nu avea frontiere şi a 
fi de actualitate. Eu citesc 
des ziarele româneşti din 
nordul Bucovinei şi simt 
o prudenţă editorială, de 
înţeles până la o anumită 
limită. Nu îndrăznesc să 
critic pe nimeni, pentru 
că sunt lesne de bănuit 
greutăţile pe care le au 
de înfruntat mijloacele 
media. Dar ceea ce constat 
e că, doar cu câteva 
excepţii, în împrejurările 
actuale, aproape a dispărut 
atitudinea critică faţă 
de politicile oficiale în 

domeniul minorităţilor naţionale. Indiscutabil, 
astăzi, comandamentul nr. 1 al comunităţii 
româneşti nu poate fi decât acelaşi cu al 

tuturor comunităţilor naţionale 
din Ucraina: şcoală, liturghie, 
tipărituri şi acces la administraţie  
în limba maternă. 

Gina PUICĂ: Din ce cunosc 
eu, îmi dau seama că fiecare 
publicație se străduiește, în 
limitele de resurse umane și 
financiare de care dispune, să 
trateze cât mai multe aspecte 
din realitatea românilor din 
Ucraina, din România și din 
lume. Din punctul meu de 
vedere, cred că ar trebui tratată și 
realitatea ucraineană în general, 
și marile evenimente mondiale. 
Comunitatea românească (ca 

și orice altă comunitate) nu trebuie să se 
autoizoleze informațional. Ca să nu mai zic 
că faptul de a cunoaște realitățile de politică 
generală ale statului ucrainean nu poate decât 
să-i ajute pe etnicii români să înțeleagă mai 
bine politicile care îi privesc direct, să emită 
critici pertinente, să găsească argumente în 
favoarea lor și să propună soluții adecvate 
pentru propriile lor doleanțe.
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Periodicul român „Sud-Est” din regiunea 
Odesa apare cu intermitențe, din cauza 
sponsorizării sale sporadice. În schimb, gazeta 
de „limbă moldovenească”, „Luceafărul”, 
care face politică antiromânească, apare, la 
Odesa, fără probleme, bani „căzuți din cer”. 
Cum comentați această situație?

Gina PUICĂ: Sincer, nu cunosc situația, 
dar mi se pare trist. Însă înainte de a anatemiza, 
ar trebui poate să înțelegem de ce se întâmplă 
acest lucru și să emitem critici punctuale, la 
obiect Sper că alte răspunsuri mai competente 
decât al meu vor ști să facă lumină în această 
chestiune.

Arcadie SUCEVEANU: Situația se 
înscrie în șirul de acțiuni mai vechi și mai noi 
susținute de către organele de stat, de natură 
să slăbească ponderea comunității românești 
din Ucraina prin divizarea membrilor ei în 
români și în moldoveni. Sintagmele „limba 
română”, „etnici români” sunt supărătoare 
pentru urechile oficiale, pentru că ele trimit 
în mod expres la istorie, la poporul român, la 
denumirea țării cotropite și dezmembrate de 
Stalin. De aceea, în viziunea administrațiilor 
centrale și locale, tot ce este românesc, tot ce 
face trimitere la adevărul istoric se cuvine a 
fi tratat cu ostilitate, subminat și diminuat 
cu orice preț, falsificat, șters sau împins în 
derizoriu.

Marin GHERMAN:  Nu exclud că această 
publicație, care se numește „Luceafărul” și 
care prin moldovenismul deșănțat promovat 
cu asupra de măsură, compromite denumirea 
pe care o poartă, se bucură de o susținere aparte 
din partea statului ucrainean. O susținere 
informală, căci nicăieri nu scrie în acel ziar 
că apare pe bani publici. Voi încerca să aflu 
printr-o investigație jurnalistică, împreună cu 

colegii mei, reporteri care lucrează pe  teren, 
care sunt (re)sursele lui de finanțare.

Alexandrina CERNOV: Ziarul 
„Luceafărul” este una din capcanele menite să 
susţină politica aberantă a statului ucrainean de 
a ne împărţi în două naţiuni. E cât se poate de 
clar că dacă n-ar exista acest interes din partea 
oficialităților, n-ar exista nici „Luceafărul” 

domnului agronom Fetescu, care în loc să 
facă agricultură intensivă face jocul politic 
al moldovenismului menit să ne dezbine 
comunitatea. Și cu asta am spus totul.

Mircea IRIMESCU: Nu cunosc specificul 
problematicii comunităţii româneşti din sudul 
Basarabiei, dar nu cred să fie mult diferit de 
cel din regiunea Cernăuţi. Faptul că, la Odesa, 
apare o publicaţie cu orientare antiromânească 
sprijinită – fățiș sau pe ocolite, nu contează – 
de statul ucrainean nu mă surprinde. În acest 
sens am argumentat în unele din răspunsurile 
anterioare. Realitatea, în toată complexitatea 
ei, trebuie abordată calm, metodic şi hotărât, 
pentru a putea apăra ce este de apărat.
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Rezistența prin cultură, ca să folosim 
un termen din perioada comunistă, oferă 
românilor din Ucraina post-
comunistă o șansă reală de 
salvare identitară sau doar o 
iluzie tonică, necesară, vorba lui 
Nietzsche, navigatorului solitar 
care, atacat, în toiul furtunii, 
de valuri năprasnice, își pune 
întreaga încredere în firava sa 
barcă?  

Arcadie SUCEVEANU: În 
perioada comunistă, acest termen, 
rezistența prin cultură, presupunea 
rezistența în fața tăvălugului 
ideologic, salvarea sufletelor de 
la degradare și maculare morală. 
Astăzi, românii din Ucraina 
postcomunistă trec prin procese mult mai 
complicate, ei se confruntă de fapt cu mașina 
de stat a deznaționalizării și ucrainizării. Odată 
ce ești prins în angrenajele ei monstruoase 
nu e ușor să-ți salvezi ființa identitară. Cum 
„să reziști prin cultură” în situația în care 
școlile românești sunt trecute, cu forța, la 
limba ucraineană de predare, când bibliotecile 
publice și școlare nu mai sunt, de zeci de ani, 
aprovizionate cu carte în limba română, când 
monumentele și simbolurile istorice și culturale 
ale românilor au dispărut aproape în totalitate 
din spațiul public, când (spre a aduce încă un 
exemplu, ultimul, din atâtea altele câte le-aș  
putea enumera) până și bisericii din satul meu 
natal, Suceveni, cu o vechime de peste o sută 
de ani, i s-a schimbat stilul arhitectonic? Da, ca 
să vedeți, în timpul lucrărilor de reconstrucție 
efectuate în urmă cu vreo zece ani, acoperișul 
bisericii, în pofida protestelor enoriașilor, a 
fost modificat, cele trei turle zvelte, construite 

în stil românesc, au fost schimbate cu altele, 
sub forma de „bulbi de ceapă”, specifici bine 

cunoscutului stil arhitectonic 
slav... Dar nu e cazul, desigur, 
să ne pierdem definitiv speranța 
și încrederea, căci în istorie nu 
poate exista o nedreptate care să 
rămână nesancționată. Prin însăși 
rațiunea sa de a fi, istoria e mereu 
aducătoare de surprize. De cele 
neplăcute suntem sătui. Pentru a 
echilibra balanța, istoria va pune 
pe talerul așteptărilor noastre, 
sunt convins, și surprize plăcute. 
Așa firavă cum e, barca noastră 
nu se va duce la fund, oricât de 
năvalnice ar fi valurile care doresc 
s-o înghită. 

Alexandrina CERNOV: Despre 
necesitatea rezistenței prin cultură a românilor 
din Bucovina au vorbit încă în secolul al 
XIX-lea Hurmuzăkeştii. Și tot ei au pus 
bazele acestei politici culturale de rezistență 
națională a românilor, la Cernăuți. Cultura 
românească din Bucovina istorică nu poate 
fi comparată cu o barcă firavă. După părerea 
mea ea este viguroasă. Mihai Eminescu a 
plecat în lume din Cernăuţi, unde a învățat la 
un liceu german. Ioan Gh. Sbiera şi Gheorghe 
Hurmuzachi, primii membrii ai Academiei 
Române, s-au format tot la Cernăuţi. Ideea 
Unirii principatelor române s-a înfiripat în casa 
bătrânului Doxachi Hurmuzaki din Cernăuți. 
Facultatea de Teologie din Cernăuţi a fost una 
dintre cele mai valoroase în sud-estul Europei 
şi a crescut preoţi şi mari ierarhi ai bisericii 
române și nu numai. În perioada austriacă, 
românii au avut la Cernăuți istorici, scriitori, 
preoţi de mare calitate. În perioada sovietică, 
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așa cum politica, de cele mai multe ori, îi dezbină”
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a plecat din Cernăuţi şi a devenit președinte 
al Uniunii Scriitorilor din Moldova, poetul 
Arcadie Suceveanu. Dar Vasile Leviţchi și 
poeţii care s-au ridicat sub îndrumarea lui, oare 
au apărut spontan, dintr-o „cultură firavă”?

Marin GHERMAN: Rezistența prin 
cultură a unei minorități naționale este o formă 
eficientă de rezistență identitară. Eu cred în 
ea cu tărie. Cultura ne va salva, dar numai cu 
condiția că vom fi uniți și vom lucra în echipă 
pentru a înfrunta pericolul care ne pândește. 
La urma urmei, noi nu avem alte 
metode civilizate la dispoziție 
decât rezistența culturală, cu ea 
am trecut prin mai multe regimuri 
politice schimbate peste noapte 
și tot cu ea am trăit mai multe 
dezamăgiri legate de deciziile 
unor lideri politici pe care i-am 
creditat. Ce-i drept, această 
rezistență ne face să fim de multe 
ori mai închiși și mai izolați, mai 
atenți și mai prudenți, situație nu 
prea înțeleasă de liderii națiunii 
titulare, care consideră rezistența 
noastră drept un act de „tribalizare 
socială” în sens peiorativ. Este 
mare păcat că în loc să fie analizată cauza, este 
stigmatizat efectul. 

Mircea IRIMESCU: Fără valori culturale 
specifice este greu de presupus că o comunitate 
naţională minoritară poate rezista mult timp. 
Cultura, în sine, are capacitatea de a uni 
oameni, aşa cum politica, de cele mai multe, 
ori îi dezbină. Fără nicio îndoială: fiecare în 
parte şi toţi împreună trebuie să sprijinim, 
necondiţionat, culturalitatea românească, câtă 
a mai rămas, a etnicilor români din Ucraina.

Gina PUICĂ: Cu cât privesc mai mult în 
jur în aceste vremuri profund instabile, dar și 
pentru că arunc din când în când câte un ochi 
spre trecut, cu atât îmi dau seama că salvarea 
vine din lucrarea pe termen lung – inclusiv, 
sau mai ales, din creația elaborată în turnul de 
fildeș, care în cazurile fericite este dătătoare de 
rezultate durabile. Desigur, înțeleg prin acest 
„turn de fildeș” nu doar locul și condițiile de 
creare de obiecte estetice, ci orice activitate 
făcută serios la nivel individual (inclusiv 
munca didactică). Se cheltuiește astăzi prea 

multă energie umană în lupte care nu merită, 
care nu știm încotro duc. Personal, nu mai 
sunt o adeptă a militantismelor zgomotoase. 
Desigur, iarăși, vă dezamăgesc! Răspunsul 
meu ar fi trebuit să fie exact contrar cu ceea 
ce afirm aici. Dar mi-e greu să vă livrez un 
astfel de răspuns. Multă vreme am fost, la 
modestul meu nivel, una din vocile care au 
criticat „rezistența prin cultură” din perioada 
comunistă, pe care o consideram o formă de 
lașitate a intelectualilor români. Astăzi, când 

îi văd pe contemporanii mei din România 
intelectuali militanți #rezist și mesajele 
lor „culturale” îndoielnice, consider că pot 
ajuta cultura mult mai sigur, pe termen lung, 
ferindu-mă de gloata lor și retrăgându-mă în 
turnul meu de fildeș, cu asumarea austeră a 
necesității elaborării unei opere care să mă 
reprezinte și care să ajungă, poate, cândva un 
bun colectiv. Știu că, spunând aceasta, m-am 
îndepărtat de subiectul nostru. Pe de altă parte, 
este un punct de vedere despre o stare de fapt 
care îi privește și pe etnicii români din nordul 
Bucovinei și de pretutindeni. 

Oricum, vă mulțumesc din inimă pentru 
că m-ați invitat să particip la această Masă 
rotundă, Literatura română în Ucraina: teme, 
probleme, dileme, care mie mi-a permis să 
aflu mai multe lucruri despre situația culturii 
române din Ucraina decât veți afla Dvs. și 
cititorii Dvs. din răspunsurile pe care am putut 
să vi le ofer eu!

(Fotografiile de la Parada Portului Popular Românesc din 
regiunea Cernăuți, ediția  a V-a, 2019, care ilustrează acest 

material, aparțin lui Ștefan HOSTIUC)
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Câteva observații privind situația 
cărților românești în bibliotecile publice 

din regiunea Cernăuți

Pentru a prezenta pe scurt situația 
fondului de carte în limba română din 

bibliotecile publice din regiunea Cernăuți am 
ales doar raioanele cu populație românească 
compactă, adică Hliboca și Storojineț (din 
Bucovina istorică), Noua Suliță (din Basarabia 
istorică) și Herța (din fostul județ Dorohoi al 
fostului Regat Român).  Celelalte raioane 
din regiunea Cernăuți, în care practic nu 
mai există localități populate compact de 
români – Chițmani, Zastavna, Vijnița, Putila 
(din Bucovina istorică), Hotin (cu excepția 
satului Colincăuți), Celmenți și Secureni (din 
Basarabia istorică) – nu fac obiectul cercetării 
noastre, aici cartea în limba română lipsind cu 
desăvârșire. 

În bibliotecile publice din localitățile 
celor patru raioane cu vechi sate românești 
– Hliboca, Storojineț, Noua Suliță și 
Herța – cartea românească este foarte slab 
reprezentată. În loc să umple măcar jumătate 
din rafturile bibliotecilor din aceste localități, 
ea stă pitită acolo într-un colț, pe post de 
Cenușăreasă. În cele aproape trei decenii de 
independență a statului ucrainean, suveran și 
democrat, fondul de carte în limba română din 
majoritatea bibliotecilor respective a rămas 
aproape neschimbat, păstrându-se  practic 
același ca pe timpurile sovieticilor, iar dacă un 
unele dintre ele a mai crescut un pic, această 
creștere este atât de neînsemnată încât nu 
schimbă deloc tabloul de ansamblu.

La venirea sovieticilor, atât în 1940, cât și 
în 1944, cei ce spuneau că sunt eliberatorii 
ținutului de asupritorii români și-au început 
această misiune prin eliberarea lui de toate 
instituțiilor existente aici de secole – școală, 

cultură, presă și, nu în ultimul rând, bibliotecă 
publică. Astfel, au eliberat rapid rafturile din 
biblioteci de tot ce se numea carte românească, 
indiferent din ce perioadă provenea – română 
sau austriacă. Le-au eliberat de așa manieră 
încât acestea au rămas goale. În locul lor au 
fost aduse  cu duiumul cărți din „necuprinsa” 
patrie înfloritoare a celor doi soratnici (tovarăși 
nedespărțiți, prieteni la cataramă), Stalin 
și Lenin (tandem de nezdruncinat, în acele 
timpuri). Majoritatea acestor cărți cu bulină 
roșie adună și astăzi praful prin biblioteci. 

Odată eliberate de cărțile românești, 
bibliotecile Bucovinei eliberate au devenit o 
sursă inepuizabilă de material bun de pus pe 
foc. Astfel, s-a ars practic întreg fondul de carte 
românească din bibliotecile publice. Cruțată 
a fost, într-o oarecare măsură, biblioteca 
universității, unde trebuia lăsată, pentru 
documentare, ceva carte românească. Dar dacă 
nu s-a făcut din ea rug în curte, s-au pus lacăte 
la depozitele unde se păstra. Accesul la ea o 
aveau doar cei ce înfierau „jugul burghezo-
moșieresc român”. 

Când s-a descompus multinaționala Uniune 
Sovietică și prietenia de monolit a popoarelor 
sovietice a dat chix, bibliotecile publice 
din localitățile cu populație românească din 
regiunea Cernăuți nu dețineau decât câteva 
titluri în limba „moldovenească”. Bibliotecarii 
mai vechi (iar dintre aceștia au rămas în viață 
puțini de tot, cu greu se mai poate găsi pe 
ici-colo vreunul plecat demult la pensie) își 
amintesc că la sfârșitul anilor 50, pe fondul 
„dezghețului” hrușciovist, a existat un flux 
de literatură din Republica Populară Română. 
Dar în perioada următoare (de strângere a 

Vladimir ACATRINI
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șurubului) și acele puține 
cărți românești au dispărut. 

Românii bucovineni și-
au pus mari speranțe, la 
destrămarea URSS-ului, în 
politicile culturale ale nou 
înființatului stat ucrainean 
suveran. Au crezut atunci 
că în foarte scurt timp 
bibliotecile publice din 
localitățile lor se vor 
completa substanțial cu 
titluri de carte românească. 
Dar procesul a fost mult 
prea lent. În loc de sprijin 
în completarea cu cărți 
românești a bibliotecilor, 
ei au observat o tendință 
inversă, de stăvilire, 
prin diverse mijloace birocratice, a acestui 
proces. Pe lângă faptul că autoritățile publice 
locale nu au repartizat niciun șvanț pentru 
achiziționarea de cărți în limba română, în 
cadrul administrației de stat s-au creat diverse 
comisii care au luat la puricat donațiile de 
carte venite din România, înspăimântându-i pe 
directorii de biblioteci, descurajându-i și chiar 
făcându-i să renunțe definitiv la asemenea 
donații. Astfel, în decurs de aproape trei decenii 
de democrație ucraineană, bibliotecile publice 
din localitățile populate compact de români 
s-au completat cu un număr mizer de cărți 
în limba română. Tabloul sinoptic al situației 
bibliotecilor din raioanele amintite arată cât se 
poate de limpede slaba lor înzestrare cu cărți 
în limba română.

Situația fondurilor de carte din 
bibliotecile publice din cele patru raioane 

cu populație românească compactă din 
regiunea Cernăuți, la 01.01.2018

№ Raionul Fondurile  
de carte

în limba:

ucrai- 
neană

Rusă moldo-     
venească

Română polonă engleză franceză germană altele

1 Hliboca 508510 206931 221552 68970 10923 44 52 27 15 6

2 Storojineț 325347 187589 114744 15828 5254 671 6 343

3 Noua 
Suliță

293830 130897 109413 45009 2164 223

4 Herța 220340 36237 107569 63359 12938 19 209 8 1

Total,   
exemplare: 1348027 561654 553278 193166 50279 715 77 236 23 573

Total, %: 41,62 40,997 14,31 3,73

În cele patru raioane cu populație 
românească (Hliboca, Storojineț, Herța 
și Noua Suliță) funcționează circa 145 de 
biblioteci publice sau filiale ale acestora. 
Conform datelor oficiale, fondul total de carte 
din aceste biblioteci este alcătuit din 1 348 027 
de exemplare. În limba ucraineană sunt 561 
654 cărți, care reprezintă 41,62 % din numărul 
total de exemplare. Un număr aproape identic 
de cărți (553 278 exemplare) sunt tipărite în 
limba rusă (40,997 %). Aceleași biblioteci dețin 
și 193 166 cărți catalogate drept cărți în limba 
„moldovenească”, care, de fapt, sunt cărți 
românești tipărite cu caractere rusești adaptate 
normelor gramaticale ale limbii române. 
Acestea reprezintă 14,31 % din fondul total 
de carte din bibliotecile respective. Și doar 50 
279 exemplare din numărul total de 1 348 027 
de exemplare reprezintă cartea românească 
propriu zisă, editată conform normelor 
ortografice ale limbii române standard. Acestea 
reprezintă 3,73 %.  Din datele prezentate în 
tabelul de mai sus rezultă că fondul de cartea 
românească în bibliotecile publice din cele 
patru raioane e sub 4 la sută. Dacă admitem 
că românii se situează, demografic vorbind, 
undeva la jumătate (grosso modo) din numărul 
total al populației celor patru raioane laolaltă, 
atunci reiese clar că în bibliotecile din satele 
românești cartea românească e prezentă în 
proporție de 7-8 la sută. E mult? E puțin? Să 
judece cititorul.

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme

Biblioteca din comuna Pătrăuții de Jos, raionul Storojineț, regiunea Cernăuți. În fotografie: (de la 
stânga la dreapta) Eleonora Șchipor, profesoară la școala din Cupca, pătrăuceancă, Maria Ștefureac, 
șefa biblitecii, Larisa Chedic-Popescu, conducătoare a Ansamblului Popular de Dansuri „Mugurel” din 
Pătrăuții de Jos, și Mariana Balan, profesoareă la Liceul din Pătrăuții de Jos. 

Foto: Vladimir ACATRINI
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Librăria „Mihai Eminescu” din Cernăuți

Librăria ʺMihai Eminescuʺ din Cernăuți 
este prima și, deocamdată, unica 

librărie românească din Ucraina. E prima și 
unica în raport nu doar cu perioada actuală, 
ci și cu  întreaga perioadă postbelică, care 
cuprinde mai bine de șaptezeci de ani de 
izolare culturală și educațional-instituțională a 
românilor din acest spațiu estic, înstrăinat, al 
limbii române.

Viciile se moștenesc mai degrabă decât 
calitățile

Problema cărții românești a apărut odată 
cu „eliberareaʺ adusă prin ultimatum de 
bolșevici, care, nimic de zis, ne-au eliberat de 
tot ce aveam mai scump, inclusiv de identitatea 
românească, de limbă, cultură, și, bineînțeles, 
de cărți în limba română. Puținele 
volume rămase prin biblioteci, 
în sate, au fost scoase de acolo, 
clasate și arse, iar cele din biblioteca 
centrală universitară din Cernăuți 
au fost puse fie sub lacăt, fie sub 
urmărire strictă din partea organelor 
secrete (poliția politică: NKVD, 
KGB și  ce a mai putut să iasă 
din mâneca acestora). Interdicția 
aplicată cărților românești n-a fost 
altceva decât o parte din întreaga 
politică represivă a noilor stăpâni, al cărei 
scop era secătuirea sufletească a românilor 
din teritoriile acaparate de tătucul Stalin. 
Pentru a ne rupe de la matca identității firești 
și a ne „conectaʺ în mod artificial la un alt 
organism spiritual (sau, mai exact, lipsit 
de spiritualitate) au lucrat decenii în șir mai 
multe instituții specializate ale statului care 
au inventat mancurtizarea ca politică (ne)
oficială de stat, aplicată tuturor națiunilor 

din imperiu, mai puțin a celei titulare. Și 
cum viciile se moștenesc mai degrabă decât 
calitățile sănătoase, reprezentanții noii națiuni 
majoritare n-au dorit să se scuture imediat 
de odioasele metode ale predecesorilor, 
aplicându-le tacit, iar în ultima perioadă chiar 
fățiș, cu asupra de măsură, minoritarilor (vezi 
noile politici educaționale, lingvistice, mass-
media etc.).

Așa cum știm foarte bine, până la 
destrămarea URSS-ului în bibliotecile publice 
din satele românești din regiune nu exista 
nicio carte în grafie latină. Cele câteva aduse 
ici-colo în timpul dezghețului hrușciovist au 
dispărut fără urmă în timpul întoarcerii lente 
la stalinismul cu mască umană din perioada 
brejnevistă. Scrisul cu caractere latine le-a 

fost, practic, interzis românilor. Cine 
îl folosea în notițe, conspecte, scrisori 
etc. și era descoperit de securitate 
(turnat, bineînțeles, de agenții 
secreți care mișunau ca furnicile în 
mediile intelectuale „moldovenești”) 
era pus la index, iar băieții cu ochi 
albaștri îi deschidea imediat dosar 
de urmărire. Îmi amintesc bine, cum 
în anii studenției lectura cărților în 
limba română era obiect de urmărire 
a băieților vigilenți.

 Legătura cu patria istorică fusese practic 
întreruptă în 1945. Sârma ghimpată trecea prin 
inima provinciei despărțite în două. Se crease 
o situație stranie. Oficial, lozinca ideologică 
a partidului era „Proletari din toate țările, 
uniti-vă !”, dar în realitate, partidul ducea o 
politică de izolare, de divizare și dezbinare 
chiar și în interiorul aceleiași națiuni supuse 
dictaturii proletare. În această ipostază a 

Eugen PATRAȘ



36                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 1-2 (61-62), 2019 Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 1-2 (61-62), 2019                  37                   

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme

nimerit și națiunea română, fragmentată 
după război și guvernată de politici proletare 
(lingvistice și identitare) adverse: la București 
se vorbea o limbă „oficială” (româna), iar la 
Chișinău și Cernăuți, altă limbă „oficială” 
(„moldoveneasca”). Ca să nu se „apropie” 
cumva cele „două” limbi, ele chiar de la 
început au fost declarate limbi diferite, iar cele 
două segmente ale națiunii române, parcelate 
de Stalin, au fost declarate intempestiv, după 
criteriul bornelor de frontieră, diverse sub 
aspect etnic și lingvistic – cu români în vest 
și cu „moldoveni” în est. Trecerea frontierei 
devenise o mare problemă, deși lagărul din 
care făceau parte ambele state era același : 
socialist, cu „proletari” (deveniți „boieri mari”, 
peste noapte) la cârmă. Era greu să intri în 
România (socialistă), dar și mai greu era să ieși 
din ea cu vreo carte în valiză. Să cari cărți din 
România în Basarabia sau Bucovina nordică 
nu se putea sub nicio formă. Dacă te „prindea” 
vameșul la frontieră cu o carte în traistă, trăgea 
imediat alarma la organele secrete. Erai din 
start suspectat de neloialitate față de regim, iar 
consecințele erau mult prea neplăcute: puteai 
să rămâi și fără serviciu sau să fii retrogradat 
în funcție. Asta însemna să cazi în dizgrație 
și să nu mai poți face carieră, să nu mai poți 
avansa pe linie profesională. Îmi amintesc cum 
prin anii ´70, când eram încă elev, o verișoară 
din Râșnov, pe care fratele Mihai, student la 
Chișinău, o rugase să-i aducă din România 
„Istoria românilor” de Constantin Giurescu, 
fusese reținută la vamă timp de vreo 12 ore și 
supusă unui adevărat interogatoriu kaghebist: 
cui duci cartea, cine te-a rugat s-o treci peste 
frontieră, în ce relații te afli cu persoana care 
ți-a solicitat-o... și câte alte întrebări de acest 
gen. Intimidarea a fost ani la rând arma vechii 
stăpâniri. Constatăm cu regret că ea a fost 
preluată de noii stăpâni, care, în fond, sunt tot 
aceiași. Lupul părul își schimbă, dar năravul 
ba. Recent, consiliera guvernatorului Pavliuk, 
într-o postare pe rețelele de socializare, îi 
mustra pe elevii și dascălii de la Gimnaziul 
românesc din Cernăuți pentru că, la ultimul 
clopoțel, au ținut în mâini stegulețe tricolore. 
Consiliera guvernatorului le reproșa românilor 
că nu sunt patrioți ai țării și că au uitat ai cărei 
țări cetățeni sunt. 

Când, unde și de ce a dispărut cartea 
românească

Nu e de mirare că pe timpul comuniștilor 
librăriile nu țineau carte românească. De unde 
s-o ia dacă nu existau edituri românești. Ca 
replică la editura „Cartea Românească” din 
București, la Chișinău a fost înființată editura 
„Cartea Moldovenească”. Iar la Cernăuți nici 
nu s-a pus problema deschiderii vreunei edituri 
pentru carte în limba română, până în anii ’70, 
când a apărut o filială a editurii „Karpatî” 
profilată pe literatură propagandistică excesiv 
ideologizată. Această filială a scos și câteva 
volume de versuri, cele mai multe aparținând 
redactorului șef al ziarului „Zorile Bucovinei”, 
Ion Chilaru. Cărțile erau ieftine și se vindeau, 
cum își amintesc unii oameni mai în vârstă, 
ca supliment la „naftă” (gaz lampant). 
Doar librăria ʺDrujbaʺ din Cernăuți, care 
comercializa cărți din fostul bloc comunist 
(membre C.A.E.R) ne mai bucura din când în 
când cu câte o carte bună.

Criza de carte românească a continuat, 
din păcate, și după 1990. Politicile editoriale 
imediat după schimbarea regimului au rămas, 
cel puțin pentru producția de carte în limba 

română, încorsetate în aproximativ aceleași 
tipare ideologice. Vama rămăsese la fel de 
rigidă față de cartea românească. La trecerea 
frontierei, produsele de contrabandă  (în 
special țigările și alcoolul) nu ridicau atâtea 
probleme ca tipăriturile.

Dar pentru ca bătaia de joc față de cultura 
românească să fie deplină, oficialitățile au 
catadicsit să deschidă la Cernăuți, pe strada 
Kobâleanska colț cu strada Armeană, în al 
doisprezecelea ceas al vechiului regim, o 

Intraria în librarie prin Poarta sărutului
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minusculă librărie  (de vreo 6-7 m.p.) cu 
denumirea „Лучафэрул” scrisă cu litere 
rusești. După inaugurarea solemnă cu câteva 
titluri românești, cartea în limba română a 
dispărut din vitrine. Tinicheaua cu numele 
librăriei o putem admira și astăzi. Dar nu 
mai mult. Oricât de paradoxal ar părea, 
„Luceafărul” nu a funcționat niciodată ca 
librărie românească. A apărut în ultimul, dacă 
nu mă înșel, an al perestroicii lui Gorbaciov, 
ca o ultimă încercare a slujitorilor Kremlinului 
de a câștiga simpatia „moldovenilor” din 
regiune, după ce i-a umilit și i-a desconsiderat 
mai bine de jumătate de secol. În scurt timp 
partidul a pierit, iar alături de el, și paiața sa 
propagandistică de pe strada Kobileanska colț 
cu strada Armeană. La începutul anilor ʹ90 
s-au făcut câteva demersuri pentru reprofilarea 
acestei librării în librărie românească, dar fără 
niciun succes. Nici măcar înghesuită în câțiva 
metri pătrați de spațiu comercial autoritățile nu 
au dorit să vadă în vitrine carte românească.

Pe vremea când eram vicepreședinte al 
Societății pentru cultură românească „Mihai 
Eminescu” (1990-1993), am încercat să 
punem bazele unei biblioteci românești în 
sala din spate a sediului Societății, având la 
dispoziție generoasa donație a regretatului și 
vrednicului de pomenire bucovinean Vasile 
Ilica, refugiat la Oradea. Acestui dar adus parte 
din Țară, parte din Broscăuți (Storojineț), mai 
exact din casa părintească a domnului Ilica, 
s-au mai adăugat și alte donații valoroase. 
Dar proiectul nu a fost dus până la capăt, 
conducerile ulterioare ale Societății nu au mai 
fost interesate să-l dezvolte. O mare greșeală. 
Or, câtă vreme o comunitate națională nu-
și consolidează mecanismele de autoapărare 
spirituală, este sortită pieirii.
Filtrarea ideologică a cărților – o practică 

păguboasă
La sate, bibliotecile școlare și sătești duc 

și astăzi o lipsă cronică de carte românească. 
Cota parte a acesteia reprezintă doar 2-5% 
din totalul fondului de carte din bibliotecile 
regiunii. Completarea acestor biblioteci cu 
titluri de carte în limba română nu este un 
lucru ușor de făcut câtă vreme această carte 
este supusă cenzurii și restricțiilor. Chiar 
în zorii noii statalități, la 01.03.1993, a fost 

emis ordinul nr.52 al Inspectoratului școlar 
al regiunii Cernăuți, semnat de Gheorghii 
Filipciuk, inspector-șef, prin care se forma 
o „comisie de experți” care avea drept scop 
filtrarea ideologică a cărților din bibliotecile 
școlare. Sub lupa ʺcomisieiʺ se aflau mai 
cu seamă cărțile de istorie și civilizație 
românească. Din informațiile furnizate recent 
de Inspectoratul școlar al regiunii Cernăuți 
aflăm că s-a realizat un anumit progres în 
activitatea vigilentelor comisii: acestea nu 
mai sunt permanente, ci se convoacă ad-hoc 
în funcție de primirea donațiilor concrete! 
Directorii de școli și de biblioteci au obligația să 
anunțe imediat superiorii despre completarea 
fondului de carte din donații venite recent și 
să asigure transportul cărților către vigilenta 
„comisie” de „experți”. Se iscă întrebarea: 
oare directorii de școli nu sunt suficient 
de competenți să constate care sunt cărțile 
neconforme cu legislația țării? Vor fi nimerit 
vreodată asemenea cărți în școlile noastre? Eu 
nu cunosc asemenea cazuri. Dacă ar fi existat, 
imediat faptul identificării lor ar fi fost făcut 
public. Controlul ideologic al cărților (cenzura 
de altădată) ridică întrebarea: pentru ce atâta 
vigilență, când nu există niciun pericol de atac 
ideologic asupra bibliotecilor? E de mirare însă 
faptul cum de asemenea comisii (permanente 
sau ad-hoc) nu s-au format și pentru donațiile 
de carte venite în școlile cu predare în limba 
ucraineană. Doar legile sunt aceleași pentru 
toate instituțiile, nu-i așa ?

Depolitizarea și deideologizarea relației 
dintre statul ucrainean și comunitatea 
românească nu mai îngăduie amânare. Timpul 
o cere! Deocamdată, constatăm cu regret că 
suntem captivii unei politici care are prea 
puțin comun cu valorile europene. Acum vreo 
trei ani am adunat, cum am putut, cca. 1000 de 
cărți de la prietenii Bucovinei din București, 
care au ajuns nu cu puține probleme la 
Cernăuți. Dorința donatorilor a fost ca acest lot 
de carte să ajungă într-o frumoasă bibliotecă 
sătească. Am ales biblioteca satului Mahala. 
Am transmis bibliotecii donația, cu gândul că 
mi-am făcut datoria, ca să aflu în următoarele 
zile că vigilenții cinovnici din Noua Suliță 
solicită în mod expres ca toate cărțile aduse de 
noi să fie transportate la inspectoratul raional 
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de cultură. Am luat legătura telefonic cu 
bibliotecara, dar ce putea să facă ea, sărmana, 
daca o „comisie” de la cultură n-a mai dat 
undă verde donației să revină la Mahala. În 
limbaj juridic, asemenea fapte se numesc furt 
calificat și constituie infracțiune, iar făptașii ar 
trebui să fie trași imediat la răspundere. Dar 
cine să facă asta dacă respectivii funcționari 
acționează la ordinul venit de mai sus? Iar cei 
de mai sus știu că nu li se va întâmpla  nimic, că 
nimeni nu va avea curajul să-i reclame sau să-i 
acționeze în judecată, iar dacă, „prin absurd” 
ar ajunge acolo, cei ce pretind a fi slujitorii lui 
Themis în Ucraina, unde cumetriile, cel puțin 
până nu demult, țineau loc de diplomă de 
drept, le-ar face dreptate „din oficiu”.

Întrucât anumite instituții ale statului văd în 
cartea românească o adevărată sperietoare, este 
interesant de observat cum se autosesizează 
din oficiu unele „cabinete” atunci când află 
de existența unor anumite donații. Au fost și 
cazuri când vreun  director de bibliotecă a fost 
invitat să dea cu subsemnatul că nu va mai ține 
în fondul de carte anumite titluri. Sunt „vânate” 
mai ales cărțile cu conținut istoric și cultural 
care, ideologic (iar noi, naivii, credeam, 
în 1990, că am scăpat pentru totdeauna de 
controlul ideologic!) „distonează” oarecum 
cu politicile promovate în ultima vreme față 
de minoritățile naționale. Până la aruncarea pe 
rug a cărților n-a rămas mult... Ne-au lăsat un 
gust amar acțiunile echipei de 12 colaboratori 
ai SBU care, la 11 iunie 2018, aflați în misiune 
de identificare a literaturii separatiste (sic!), 
au descins la Centrul „Eudoxiu Hurmuzachi”, 

au cotrobăit prin sertare, prin rafturile librăriei 
„Mihai Eminescu”, luând la puricat cărțile 
găsite acolo. Cu asemenea metode dorim să 
intrăm în Europa, stând cu lupa pe cărțile aduse 
din țara europeană vecină care nu scapă nicio 
ocazie să sprijine Ucraina în demersul ei de 
integrare comunitară?! Așa mai da, integrare 
europeană, cu cărți cenzurate tocmai pentru că 
vin dintr-o țară europeană! Așa mai da, demers 
european, cu comisii de control ideologic 
al cărții la vamă, la inspectorate școlare, la 
inspectorate de cultură, la instituții specializate 
și în câte alte locuri! În asemenea condiții de 
descurajare a importului de carte românească 
la ce altceva ne mai putem aștepta decât la o 
degradare totală a sentimentului național și a 
conștiinței de neam la viitoarele generații de 
români trăitori în Ucraina, care nu vor mai ști 
să scrie și să citească în limba maternă, pentru 
că nu au avut la îndemână cărți din care să 
învețe să gândească, să vorbească și să scrie 
românește. Avem deja exemple vii în acest 
sens: tinerii de astăzi din Ceahor, Molodia, 
Corovia ș.a.m.d. care, nefăcând niciodată carte 
românească, au ajuns să nu poată lega două 
cuvinte în limba strămoșilor sau să formuleze 
o cerere în această limbă, care deja le este 
străină. În lipsa cărții românești, înstrăinarea 
de neam este iminentă.

Sub aspect comercial, deschiderea unei 
librării  este mai degrabă o aventură 

decât o afacere
Când m-am hotărât să deschid la Cernăuți o 

librărie românească, m-am gândit că  e bine ca 
ea să aibă sediul în același imobil cu Centrul 
Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”. Ea 
a luat ființă nu cu puține greutăți. Din punct 
de vedere strict economic, nu era cea mai 
fericită soluție să investești într-o librărie 
românească dintr-un oraș cu o brumă de 
intelectuali români. Dar investiția merita 
totuși făcută. Librăria, cu toate minusurile 
ei de obiectiv comercial nerentabil, este, 
în schimb, o reparație morală, modestă dar 
necesară, pentru imensele constrângeri la care 
a fost supusă cartea românească în Bucovina 
nordică timp de mai bine de o jumătate de 
secol. Când a fost să mă decid să deschid 
această librărie la Cernăuți, am pornit de la o 
idee, ca să-l parafrazez pe Alecu Hurmuzachi, 
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de la convingerea interioară că nu poți să-și 
iubești neamul doar prin cuvinte, trebuie să-l 
iubești și prin fapte. Scopul principal a fost de 
a face ceva concret ca literele românești să fie 
mai prezente în viața comunitară. Sub aspect 
comercial, oricine își poate da lesne seama că, 
în condițiile de azi, deschiderea unei librării 
este mai degrabă o aventură decât o afacere. 

Acestea fiind spuse, se înțelege de la sine 
de ce librăria nu reușește să fie aprovizionată 
în timp util cu toate noutățile editoriale, dar ea 
face tot posibilul ca măcar o parte dintre acestea 
să ajungă și la cititorii cernăuțeni. Majoritatea 
achizițiilor provin din România și R. Moldova. 
Dar nu sunt neglijați nici autorii locali. Ne 
bucurăm de fiecare dată când romanticii autori 
cernăuțeni mai scot câte o carte și ne-o aduc 
spre difuzare. Recent, la sediul societății 
„Mihai Eminescu”, a fost lansat volumului 
„Zâmbete acre” de zoristul Ilie Olari. La 
editarea acestui volum a muncit din răsputeri 
scriitorul și publicistul Grigore Crigan, prieten 
și fost coleg de muncă, la 
ziarul „Zorile Bucovinei”, cu 
autorul. În ajutor i-a venit și 
familia. Deci, se pot edita și 
la Cernăuți cărți interesante, 
de autori contemporani. 
Deci, scrisul românesc din 
provincia înstrăinată încă n-a 
murit.

Gestionată de tânărul 
și energicul profesor 
Alexandru Țurcan, librăria 
„Mihai Eminescu” din 
Cernăuți își înnoiește mereu 
fondul de carte. Pe rafturile 
librăriei apar mereu cărți 
proaspăt scoase de sub tipar. 
Cititorul poate să aleagă 
cartea pe care și-o dorește, 
consultând o bogată colecție 
de literatură română și 
universală. Cel mai frecventat de cititori este 
raionul de carte istorică, cu literatură despre 
trecutul Bucovinei, despre cultura ei de până 
la „eliberare”. De această literatură am fost 
privați noi, generația mai în vârstă, atât de 
mult timp! Titlurile expuse aici au fost ținute, 
în anii de tristă amintire, în fondurile secrete 

ale bibliotecii universitare. Un alt raion destul 
de frecventat de cititori este raionul de carte 
pentru copii. Bucuriile micilor cititori ne 
întăresc convingerea că am făcut o alegere 
corectă destinând cărții acest spațiu. Librăria 
răspunde prompt și solicitărilor punctuale ale 
celor interesați de anumite titluri apărute în 
spațiul românesc. Lansările de carte la Centrul 
Cultural Român ʺEudoxiu Hurmuzachiʺ 
sunt adevărate sărbători sufletești pentru cei 
pasionați de frumos, pentru cei ce trăiesc 
cu adevărat bucuria lecturii. În final, autorii 
acordă autografe.

E timpul să mai și producem carte 
românească,  nu doar să o cărăm 

cu traista din țară
Ideea deschiderii unei librării românești la 

Cernăuți a fost legată și de proiectul tipăririi 
la Cernăuți a unor lucrări dedicate trecutului 
istoric și cultural al Bucovinei. Prea mult 
timp am fost văduviți de cunoașterea propriei 
provincii. Prea mult timp am fost ținuți în 

ignoranță față de trecutul 
ei. Nu era firesc ca istoria 
noastră să înceapă cu 28 
iunie 1940. Nu era firesc 
să trecem cu vederea nume 
emblematice ale Bucovinei. 
Nu era firesc ca părintele 
p a r l a m e n t a r i s m u l u i 
bucovinean, Eudoxiu 
Hurmuzachi, cel căruia 
Bucovina îi datorează 
emanciparea de Galiția 
după revoluția din  1848, 
să nu aibă numele eternizat 
în denumirea unei instituții. 
Nu era firesc ca tocmai el 
să nu aibă o monografie 
editată la Cernăuți. Pentru 
a repara această nedreptate 
am comandat simultan 
istoricilor cernăuțeni, 

Dumitru Covalciuc și Ilie Luceac, o asemenea 
lucrare. La deschiderea Centrului Cultural 
Român ʺEudoxiu Hurmuzachiʺ, din 10 mai 
2015, ambele lucrări erau deja tipărite. Nici 
nu vreau să mă gândesc ce-ar fi fost dacă ar fi 
întârziat...

Am mai tipărit și alte cărți pe speze 
proprii, toate privind trecutul nostru:  Unirea 
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Bucovinei, de Radu Economu (Editura 
Alexandru cel Bun, Cernăuți, 2008), 
Arboroasa. File din cronica vieții studențești 
cernăuțene, de Pantelimon Socaciu (Editura 
Septentrion, Rădăuți, 2009), Istoria orașului 
Cernăuți, de  Alexandru Bocănețu (Editura 
Zelena Bukovyna, Cernăuți, 2010), Bucovina 
în primele descrieri geografice, istorice, 
economice și demografice. Ediție bilingvă, 
îngrijită de acad. Radu Grigorovici (Editura 
Alexandru cel Bun, Cernăuți, edițiile a doua 
(2011) și a treia (2019), Eudoxiu Hurmuzachi, 
omul providențial al Bucovinei, de Dumitru 
Covalciuc (Editura Misto, Cernăuți, 2015), 
Eudoxiu (Doxaki) Hurmuzaki, 1812-1871, 
de Ilie Luceac (Editura Alexandru cel Bun, 
Cernăuți, 2015), 20 de ani în Siberia, de Anița 
Nandriș-Cudla, cu o vastă prefață de Ștefan 
Hostiuc, consătean cu autoarea (Editura 
DrukArt, Cernăuți, 2017) ș.a.

Cât privește amintirile Aniței Nandriș-
Cudla, acesta a fost un proiect comun cu 
primăria comunei Mahala, realizat în cadrul 
unui parteneriat cu prestigioasa editură 
Humanitas, din București, fără a cărei 
bunăvoință gândul nostru ar fi rămas doar o 
idee, doar un vis frumos. De real ajutor ne-a 
fost îngrijitorul primei ediții, dr. Gheorghe 
Nandriș din Sibiu, nepotul Aniței, care pe 
timpul comunismului a preluat manuscrisul de 
la autoare, l-a pitit într-o 
pungă cu merinde și 
l-a trecut peste graniță, 
din URSS în România, 
iar după căderea 
comunismului l-a 
publicat spre a-l face 
cunoscut lumii întregi. 
Îi mulțumim pe această 
cale, pentru curajul de 
atunci și pentru efortul 
de mai târziu.

Într-un timp rezonabil 
va vedea lumina 
tiparului „Spovedania” 
lui Traian Popovici, 
fost primar de Cernăuți, 
salvatorul a cca. 20.000 
de mii de evrei din 
capitala Bucovinei în 

timpul celui de al doilea război mondial, fapt 
pentru care a fost declarat Drept între popoare 
la Ierusalim. E în pregătire o scurtă istorie a 
cetății medievale moldovenești a Hotinului.

Mă bucur să anunț că suntem avansați în 
proiectul tipăririi unei lucrări importante 
pentru cititorul de limbă ucraineană, și anume 
ʺIstoria românilorʺ, de Ioan Aurel Pop, 
președintele Academiei Române, în traducere 
ucraineană.

Nu-mi este străină nici ideea înființării 
unei edituri românești la Cernăuți, prin 
intermediul căreia să promovăm mai mult 
cartea românească. Totul însă la timpul său.

Aștept ca mediul asociativ românesc din 
Cernăuți să fie mai activ în promovarea cărților 
românești. Că doar ne-am plâns multă vreme 
de lipsa acestora, nu-i așa ? Dar, tocmai cei 
care s-au plâns cel mai mult ... nu prea trec 
pragul librăriei.

Pe de altă parte, recunosc și altceva: am 
făcut prea puțin pentru promovarea librăriei 
în spațiul informațional bucovinean. Pe viitor 
vom fi mai activi în această privință.

Așteptăm cititorii să vină la librărie. Oricât 
de utile ar fi pentru viața noastră zilnică 
aparatele digitale, calculatorul, tableta sau 
iPhonul, ele nu pot să înlocuiască în întregime 
cartea.
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Prezentare generală

Editura Alexandru cel Bun, Societate cu 
Răspundere Limitată, a fost fondată în 

anul 1995 de către prima echipă de redactori 
ai revistei „Glasul Bucovinei” (Alexandrina 
Cernov, Vasile Tărâțeanu, Ștefan Hostiuc, Ilie 
Luceac), la care s-au alăturat soții Gheorghe 
și Valentina Caulea (cu sarcini administrativ-
contabile). Director a fost aleasă lect. univ. 
dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare 
al Academiei Române, care îndeplinește și 
astăzi această funcție. Redactor șef al editurii 
este scriitorul și publicistul Marin Gherman, 
doctor în politologie.

Tânăra editură cernăuțeană s-a bucurat de 
la bun început de sprijinul generos al Fundației 
Culturale Române, condusă de acad. Augustin 
Buzura, unul dintre cei mai importanți 
scriitori din Româna și, totodată, unul dintre 
cei mai activi binefăcători, pe linie culturală, 
ai Basarabiei și nordului Bucovinei, fără de 
care nu ar fi fost posibilă nici apariția revistei 
„Glasul Bucovinei”, nici înființarea editurii 
Alexandru cel Bun. Ca președinte al Societății 
pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” 
din Regiunea Cernăuți, am luat legătura și am 
pus bazele unei colaborări de lungă durată cu 
Fundația, care peste un timp s-a transformat 
în Institutul Cultural Român. Practic toate 
titlurile de carte apărute în perioada de început 
a activității acestei prime și, deocamdată, 
unice edituri românești din Cernăuți au fost 
finanțate de Fundația Culturală Română 
condusă de acad. Augustin Buzura. Între timp, 
ni s-au alăturat la Hliboca și Herța alte două 
edituri similare, cu activitate intermitentă, 
înființate de ziariștii Nicolae Șapcă și Vasile 
Bîcu, redactori la ziarele raionale).

În cadrul Editurii există și o bogată 
bibliotecă de carte românească, cu un fond 

de carte în jur de 2000 de exemplare, ce stă 
la dispoziția cititorilor din regiune. Ea este 
sprijinită parțial de Ministerul Românilor 
de Pretutindeni în baza unor proiecte pentru 
care facem în fiecare început de an cereri de 
finanțare. 

În sarcina editurii se află și pregătirea pentru 
tipar a revistei „Glasul Bucovinei”, București-
Cernăuți, care apare la Institutul Cultural 
Român, succesorul Fundației Culturale 
Române, din anul 1994.

Activitate editorială
Prima carte scoasă de Editura Alexandru 

cel Bun a fost volumul de debut al poetului 
cernăuțean Ştefan Hosiuc, Clepsidra reveriei 
(1996), urmată de Istoria literaturii române din 
Bucovina(1775-1918) de Constantin Loghin 
(1966), îngrijită și prefațată de Alexandrina 
Cernov (redactor de carte Ștefan Hostiuc). 
Peste patru ani editura publică o masivă 
antologie de literatură bucovineană alcătuită 
de universitarii cernăuțeni Grigore C. Bostan 
și Lora Bostan, Pagini de literatură română: 
Bucovina, Regiunea Cernăuţi (1775-2000), 
compendiu şi antologie (2000). 

În același an de început de mileniu se 
înfiripă o colaborare între Editura Alexandru 
cel Bun din Cernăuți și Editura Augusta din 
Timișoara. Cele două edituri scot împreună de 
sub tipar două volume. În 2000 apare lucrarea 
tânărului doctor în istorie, Ilie Luceac, 
Familia Hurmuzaki: Ideal și realizare (O 
istorie a culturii românești în Bucovina în cea 
de a doua jumătate a secolului al XIX-lea) 
(versiunea tipărită a tezei de doctorat susținută 
la Universitatea București, conducător 
științific acad. Ștefan Ștefănescu). În aceeași 
formulă editorială, în 2001, apare și o 
antologie de texte (versuri, proză, publicistică) 

Editura Alexandru cel Bun din Cernăuți
(Scurt istoric și perspective de dezvoltare)

Alexandrina CERNOV
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rămase de la poetul Ilie Motrescu, victimă 
a regimului sovietic, antologie îngrijită 
de prietenul autorului, Ion Țâbuleac, fost 
coleg de serviciu cu autorul la ziarul „Zorile 
Bucovinei”. Antologia, intitulată Hora vieții, 
este prefațată de criticul literar, acad. Mihai 
Cimpoi, președinte, în acea perioadă, a Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova. 

 Un frumos dar adus școlii românești din 
nordul Bucovinei pentru un curs facultativ 
a fost manualul Din istoria ţinutului natal 
(2002) de Demir Dragnev, Ştefan Purici, 
Constantin Ungureani, Ion Gumenâi. Din 
păcate, acest curs, nu s-a prea regăsit în orarul 
de lecții al tuturor școlilor românești din 
cele patru raioane ale regiunii Cernăuți cu 
populație română compactă, iar 
manualul pe care editura l-a tipărit 
la începutul anilor 2000 ar fi fost 
mult mai întrebat în școlile din 
regiune dacă apărea la începutul 
anilor ՚90 ai secolului trecut, când 
presiunile privind ucrainizarea 
învățământului în așezămintele 
școlare din localitățile românești 
nu erau atât de puternice. 

Lipsa acută de literatură 
didactică pentru școlile cu limba 
română de educație a determinat 
editura să inițieze, în 2005 
seria de Caiete literare: Pagini 
de literatură română: Vasile 
Alexandri, Poezii. Legende. Balada Mioriţa, 
vol.I; Mihai Eminescu, Poezii, vol.I şi II 
(redactori Alexandrina Cernov şi Ilie Luceac). 
Seria a fost întreruptă din lipsă de finanțare. 
Este gata pentru tipar în aceeaşi serie Pagini 
de istoriografie română: Aron Pumnul şi 
Ion Gh. Sbiera. Imediat după ce vor fi găsiți 
finanțatori, și această carte va fi trimisă la 
tipografie. 

În 2007, editura publică volumul de poezii a 
profesoarei din Herța, Silvia Caba-Ghivireac, 
În leagănul ciocârliilor. Anul următor, 2008, la 
Editura Alexandru cel Bun apar două cărți: un 
volum colectiv de versuri ale participanților la 
Festivalul de poezie „Ilie Motrescu”, Catarge 
tinere, și lucrarea cu caracter didactic, Pagini 
alese din literatura română şi universală de 
A. G. Cernov și I. V. Luceac, coproducție a 
Editurii Alexandru cel Bun (Cernăuți) și a 

Editurii Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor 
(Suceava). O altă coproducție, de data aceasta 
a două edituri cernăuțene (Alexandru cel Bun 
și Zelena Bukovyna) vede lumina tiparului 
în 2009. E vorba de volumul de versuri al 
tânărului poet cernăuțean Marin Gherman, 
Derivatele dezordinii. În 2010, apare un nou 
volum colectiv de versuri, Glasuri tinere, 
al participanților la Festivalul de poezie 
„Ilie Motrescu”. În același an, poetul Vasile 
Tărâțeanu scoate de sub tipar la editura 
Alexandru cel Bun volumul Eu sunt cel ce 
sunt. 

Cu susținerea financiară a avocatului Eugen 
Patraș, vicepreședinte al Centrului Cultural 
Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, 

s-au tipărit două ediții ale 
volumului Bucovina în primele 
descrieri geografice, istorice şi 
demografice care cuprinde scrieri 
ce aparțin primilor guvernatori 
militari ai Bucovinei alipite la 
Austria, generalii Gabriel Spléni 
von Miháldi și Karl Freiherr von 
Enzenberg, primului guvernator 
civil al Bucovinei, baronul Vasile 
Balș, și consilierului Curții de 
Apel din capitala Galiției, poetul 
Ion Budai-Deleanu, ediții bilingve 
(originalul german în oglindă cu 
traducerea românească), îngrijire, 
introduceri, postfețe, note şi 

comentarii de acad. Radu Grigorovici, prefaţă 
de Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare 
al Academiei Române, introducere la ediţia 
a treia de Alexandrina Cernov, membru de 
onoare al Academiei Române.

Editura Alexandru cel Bun a pregătit 
pentru tipar mai multe cărți care au apărut 
la București, la Editura Institutului Cultural 
Român – Discursurile lui Eudoxiu Hurmuzaki 
în Dieta Bucovinei, îngrijite de dr. Ilie Luceac 
(2007), și albumul Cernăuţi 1408-2008, 
realizat de A. G. Cernov și I. V. Luceac (2008) 
– și la Cernăuți, la Editura Didactică Lviv-
Cernăuţi – Literatura română şi universală, 
manual pentru clasa a 8-a (2008) și Literatura 
română şi universală, manual pentru clasa a 
9-a (2009), de A. G. Cernov și I. V. Luceac.

Acum în pregătire la Editura Alexandru cel 
Bun se află manualul Limba română pentru 
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începători și culegerea de articole Românii 
din Cernăuți la cumpăna dintre milenii de 
Alexandrina Cernov, Ghid de conversaţie 
român-ucrainean de A. Cernov și Nadia 
Cioban-Olaru, Dialoguri cu bucovinenii de 
Ilie Luceac. 

Saloane de carte, colocvii, expoziții
Pe lângă activitatea de bază care este 

producția de carte în limba română, editura 
mai organizează simpozioane, conferințe 
științifice, sesiuni de comunicări, colocvii, 
saloane și expoziții de carte și artă plastică, 
întâlniri cu cititorii, alte evenimente ştiinţifice, 
culturale şi de popularizare a literaturii române 
în Ucraina. Salonul internaţional de carte 
românească la Cernăuţi a ajuns anul acesta la 
ediţia a VII-a.

Printre proiectele importante al căror 
obiectiv principal este popularizarea activității 
celor mai   oameni de știință și cultură din 
Bucovina, scriitori, teologi, oameni politici 
cu merite deosebite pentru istoria ținutului 
natal, menționăm colocviile „Personalități 
bucovinene” consacrate membrilor familiei 
Hurmuzaki (Istoricul Eudoxiu Hurmuzaki – 
100 de ani de la moarte), academicienilor Radu 
Grigorovici (Academicianul Radu Grigorovici 
100 de ani de la naştere), Vladimir Trebici, 
Dimitre Onciul, juristului și istoricului Radu 
Economu ș. a.

De neuitat a fost expoziția de tablouri 
a pictorului timișorean născut în interbelic 
la Cernăuți, Constantin Flondor, Însemnări 

pentru o nostalgie, găzduită de Muzeul de 
Artă din Cernăuţi, care a putut fi vizitată între 
4 noiembrie-10 decembrie 2010. Prezentarea 
creației pictorului a fost făcută de cel mai 
important critic și istoric de artă din România, 
la acea vreme, regretatul profesor Dan Hăulică, 
vreme îndelungată redactor-șef al prestigioasei 
reviste „Secolul XX”, sosit special de la Paris 
pentru a participa la acest eveniment. La 
vernisaj a fost prezent și autorul tablourilor, 
Constantin Flondor, nepot al celebrului pictor 
bucovinean Nicolai Ivasiuc.

Editura Alexandru cel Bun din Cernăuți nu 
a primit niciodată subvenții din partea statului 
ucrainean, ci doar sprijin din România (proiecte 
câștigate, sponsorizări). În situația în care o 
instituție de cultură a unei minorități naționale 
cum este editura noastră nu poate realiza profit, 
activitatea ei depinde aproape în totalitate 
de nivelul de finanțare din partea guvernului 
sau a instituțiilor publice locale. Dar această 
finanțare este zero. Iar noile legi ucrainene 
privind limba și educația sunt orientate mai 
degrabă spre slăbirea și distrugerea instituțiilor 
de cultură și învățământ ale minorităților 
naționale (în deosebi ale comunităților 
istorice), decât spre protejarea și consolidarea 
lor. În aceste condiții, o editură de carte în 
limba română nu-și poate desfășura în mod 
normal activitatea și nu poate fi rentabilă decât 
doar cu finanțare stabilă din patria istorică. Dar, 
din păcate, această finanțare este sporadică 

și insuficientă pentru realizarea 
unor proiecte editoriale serioase. 
Iată de ce Editura Alexandru 
cel Bun nu-și poate permite să 
producă în serie cărți de colecție 
și nici nu-și poate formula un 
program editorial stabil. Acum, 
schimbându-se puterea în Ucraina, 
comunitatea istorică românească 
din Ucraina speră ca instituțiile 
care o reprezintă să fie tratate cu 
mai multă înțelegere și bunăvoință 
și să-și poată desfășura activitatea 
în condiții mai prielnice.

Biblioteca „Glasul Bucovinei” al Eduturii „Alexandru cel Bun” din Cernăuți
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Nicolae ȘAPCĂ: „Impozitele mai mari 
decât veniturile m-au făcut să renunț 
la editură” 

De vorbă cu Nicolae Șapcă, editor de carte 
românească din regiunea Cernăuți, director și 

redactor-șef al ziarului raional „Monitorul de liboca”

seama că cititorul din satele românești, 
destul de numeroase, fiind școlit în limba 
„moldovenească” și în limba rusă (limba 
statului), nu poate fi receptiv la propaganda 
comunistă servită în limba republicii, pe 
care, nu înțeleg de ce, nu era obiect de 
studiu în școlile cu limba „moldovenească” 
de educație. Degeaba îl silești pe țăran să se 
aboneze a o revistă în limba ucraineană, dacă 
el nu o cunoaște. Așa a apărut ideea înființării 
dublajelor la gazetele raionale din Hliboca, 
Storojineț, Noua Suliță. La Herța nu a fost 
nevoie de așa ceva, pentru că din 1961 până 
în 1991, teritoriul acestui raion cu populație 
românească de peste 90 la sută  a făcut parte 
din raionul Hliboca. Herța a fost „măturată” 
din sistemul administrativ sovietic și ținută 
30 de ani sub preșul unui raion vecin cu 
populație mixtă, care era raionul Hliboca. 
Iar în deceniile cinci-șase, un ziar de limbă 
ucraineană în raionul Herța nu-și avea rostul. 
E adevărat că, după război, a apărut la Herța 
un ziar în limba română, „Steagul roșu” care, 
spune istoricul Ștefan Purici, a trecut în 1947 
la grafie chirilică. „Îngăduința” bolșevică 
privind folosirea alfabetului român de unele 
gazete românești din regiune n-a durat prea 
mult. Cei din Kremlin și-au dat seama repede 
ce bogat trecut moldav stă în spatele românului 
herțean. Oricum, e mai ușor să înveți un alfabet 
străin, cum era alfabetul rusesc adaptat cât de 
cât la necesitățile limbii române, decât o limbă 
străină, cum era limba ucraineană, neinclusă 
în programele de învățământ din școlile cu 
limba „moldovenească” de educație. Formarea 
„omului nou” prin presa locală era un obiectiv 

Reporter: Domnule redactor șef Nicolae 
Șapcă, ziarul raional „Monitorul de Hiboca”, 
pe care îl conduceți de mai mulți ani, apare în 
două limbi: română și ucraineană. E vorba de 
un dublaj sau de două ziare diferite?

Nicolae Șapcă: Ziarul „Monitorul de 
Hliboca” apare din 2 iunie 1957. Atunci se 
numea altfel, „Calea nouă”, și era dublajul 
ziarului ucrainean „Novyi șliah”, editat într-o 
singură limbă din 1945. În 1962, „Calea nouă” 
își schimbă denumirea în „Satul bucovinean”, 
ca dublaj al ziarului „Bukovinske selo”. 
Cu această denumire va exista doar un 
singur an, după ce i se va da un nume căzut 
parcă din faimosul Codice al lui Hrușciov – 
„Constructorul comunismului”. Cu excepția 
câtorva articole de cultură și a unor „Pagini 
literare”, destul de frecvente în prima 
jumătate a deceniului șapte, „Constructorul 
comunismului” va continua să reproducă 
în limba română („moldovenească”) gazeta 
ucraineană „Budivnîk komunizmu”. În 
această formulă va apare până în 1990, când, 
destrămându-se URSS-ul, își va modifica 
denumirea în „Timp nou”. De la această dată, 
versiunea românească va încerca să nu mai 
reproducă în totalitate versiunea ucraineană 
„Novyi den”. În 2000, versiunea română își 
schimbă denumirea în „Monitorul de Hliboca”, 
devenind mai mult independent. 

„Formarea omului nou 
prin presa locală era un obiectiv 
cu bătaie lungă al noilor stăpâni”

Rep.: Cum de a catadicsit raionala de 
partid să dubleze în limba „moldovenească” 
organul său de presă, „Novyi șliah”, după 12 
ani de apariție exclusivă în limba ucraineană?

N.Ș.: Autoritățile de partid își dădeau 
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cu bătaie lungă al noilor stăpâni. În 1940, după  
intrarea Armatei Roșii în Bucovina nordică, a 
fost înființată, la Cernăuți, gazeta regională 
„Radianska Bukovîna”. În 1944, imediat după 
revenirea Armatei Roșii, ea și-a reluat apariția. 
Dacă e să ne luăm după Catalogul ucrainean 
al publicațiilor periodice în limba română 
gazeta ucraineană a început să fie dublată, 
sub titlul „Bucovina Sovietică”, începând 
cu anul 1946. Pe atunci ea era „organul 
Comitetelor de oblaste și orășenesc ale PC (b)
U și al Comitetului Executiv de oblaste din 
Cernăuți”…

Din anul 2000, „Monitorul 
de Hliboca” nu mai este un dublaj 
al ziarului ucrainean „Novyi den”

 Rep.: Dar știm prea bine, din investigațiile 
de arhivă făcute de ziaristul și scriitorul 
cernăuțean Grigore Crigan, că traducătorul 
Paul Ancel (viitorul poet Paul Celan) fusese 
angajat la „Bucovina Sovietică” în 1944. 
Vă dați seama cât de slab e studiată istoria 
ziaristicii românești în perioada sovietică 
și post sovietică în regiunea 
Cernăuți. S-ar putea scrie 
pe tema aceasta o teză de 
doctorat. Unii cercetători, cum 
e profesorul Ștefan Purici de la 
Universitatea din Suceava, spune 
într-un articol publicat chiar în 
revista noastră în anul 2013, că 
„Bucovina Sovietică” a trecut 
la grafie chirilică în anul 1947, 
împreună cu „Steagul Roșu” din 
Herța. În catalogul „Gazetele 
din Ucraina: 1916-1975”, afișat 
pe Internet, aflăm că gazeta 
de limba română „Bucovina 
Sovietică” e „transformată” în 
gazeta de limbă „moldovenească”, „Буковина 
Советикэ”, la 1 ianuarie 1951…

N.Ș.: Dar tot ca dublaj al gazetei de limba 
ucraineană „Radeanska Bucovina”. Abia în 
1967 ea se transformă într-un organ de presă 
independent...

Rep.: Independent față de fosta sa dublură, 
pentru că, în realitate, a rămas tot organ de 

presă al Comitetului regional de partid…
N.Ș.: Dar toate publicațiile periodice de 

nivel regional și raional au funcționat în acest 
regim, în anii comunismului… Întreaga presă 
sovietică era monopol al partidului. Poate doar 
periodicele cu caracter tehnic scăpau mai ușor 
de vigilentul control ideologic, dar și acolo 
michiduță cu stea în frunte își băga coada… 
Nu mai vorbesc de revistele literare, pentru 
care exista o cenzură specială, o cenzură pe 
care politrucii au reușit, până la urmă, să o 
transforme într-o autocenzură a autorilor înșiși, 
o cenzură „dinăuntru”, mult mai periculoasă 
decât cenzura „din afară”… 

Rep.:  Și, până la urmă, cam cât timp a fost 
nevoită presa de limbă română din regiunea 
Cernăuți să funcționeze ca umbră a presei de 
limbă ucraineană?

N.Ș.: În raioane, dublajele au existat timp 
mai îndelungat. La colegii mei din Storojineț 
și Noua Suliță dublajele au existat aproape 
până la închiderea lor de anul trecut (2018). 
Vă dați seama, ei n-au reușit să se emancipeze 
nici în al 12-lea ceas.

Rep.: Iar dvs. cum de ați 
reușit?...

N.Ș.: Pe etape, cu multă 
răbdare și chibzuință. Primii 
pași spre îndepărtarea de dublaj 
am făcut-o acum 20 de ani când 
am venit redactor-șef la ziarul 
raional din Hliboca. Până atunci  
articolele scrise în limba română 
de colaboratorii voluntari 
ai ziarului (noi le spuneam 
„corespondenți netitulari”, ca 
pe timpul presei din perioada 
sovietică) se traduceau mai 
întâi din română în ucraineană, 
apoi din ucraineană în română. 

Vă închipuiți ce rămânea dintr-un asemenea 
articol? Dar regula trebuia respectată. Acesta 
era tipicul jurnalismului sovietic pentru 
gazetele raionale care apăreau în regiunea 
Cernăuți în două limbi: limba republicii 
ucrainene și limba minorității românești. Cu 
tot caracterul său odios, sistemul comunist 
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și-a dat seama de importanța promovării 
limbii materne în transmiterea mesajului 
propagandistic, consimțind să creeze anumite 
comodități pentru receptarea întocmai a acestui 
mesaj. Dar comunismul a căzut, iar odată cu el 
a dispărut (cu ajutorul nostru, bineînțeles) și 
vechiul tipic jurnalistic al triplei traduceri. Din 
anul 2000, „Monitorul de Hliboca” nu mai este 
un dublaj al ziarului ucrainean „Novyi den”. 
Totuși, noi mai traducem în limba română 
o parte din articolele publicate în ziarul 
ucrainean. Ne convine acest lucru. La redacția 
ziarului „Novyi den” sosesc articole nu doar 
din satele ucrainene, ci și din satele românești. 
Unii profesori români sau chiar elevi din clasele 
superioare trimit diverse relatări, informații, 
reportaje din școlile cu limba română de 
educație. De ce să nu le publicăm în traducere 
și în ediția gazetei în limba română? Din data 
de 3 ianuarie 2019  cele două ziare raionale 
sunt înregistrate separat la Direcția de justiție 
a regiunii Cernăuți, ca publicații diferite. Deci, 
nici de jure, nici de facto nu se mai poate vorbi 
de dublaj.

„Raioanele Storojineț și Noua 
Suliță au renunțat la ziarele în limba 

română; apar doar cele în ucraineană”
Rep.: În sfârșit, aveți posibilitatea să vă 

desfășurați ca niciodată în trecut…
N.Ș.: În mod normal, așa s-ar cădea să fie. 

Dar cum situația din țară se complică de la an 
la an, surprizele neplăcute nu întârzie să apară. 
Scad tirajele. Lumea nu mai are bani să dea 
pe gazete. Subvențiile de care ar trebui să ne 
bucurăm din plin, se subțiază văzând cu ochii. 
La 31 decembrie 2018 s-a încheiat perioada 
de implementare a Legii Ucrainei privind 
dezetatizarea presei scrise. În urma acestei 
dezetatizări, presa noastră locală nu mai poate 
fi finanțată din banul public. Ce-i drept, nici 
până la implementarea acestei reforme privind 
mass-media ucraineană, noi nu primeam mare 
brânză de la stat. Dar dacă nu ploua, măcar 
picura, și tot era cum era. Or, la 1 ianuarie anul 
curent s-a terminat și cu picuratul. Că suntem 
independenți și autoritățile nu mai au puterea 
de odinioară de a exercita vreo influență 

asupra politicilor de presă promovate de ziar 
e bine, dar, pe de altă parte, această reformă 
ne-a distrus economic, ne-a pus la pământ. 
Raioanele vecine, Storojineț și Noua Suliță, au 
renunțat la ziarele în limba română; apar doar 
cele în ucraineană, cu 12 pagini. Ca manager, 
eu îi înțeleg pe cei care au luat această decizie. 
Și eu am fost nevoit să renunț la niște chestii, 
dar din cele 12 pagini pe care am reușit să 
le păstrez, 4 le-am repartizat pentru ziarul în 
limba ucraineană, 4 — pentru ziarul în limba 
română, și încă 4 pentru programe TV, mica 
publicitate, etc. Dacă nu procedam în acest 
fel, pierdeam „Monitorul”. Multora le place 
această versiune, și lucrul acesta mă bucură, 
iar celora cărora nu le este pe plac, le recomand 
să-și facă pentru ei ziarul lor monolingv cu 12 
pagini, să văd cum se descurcă cu banii...

Dar mai e și o altă parte bună a acestui 
proiect. Am constatat că, în ultimii ani, tot mai 
mulți etnici români se abonează la organele de 
presă care apar în limbă ucraineană, inclusiv 
la săptămânalul nostru editat în această limbă. 
E dureros, dar e o realitate și trebuie să ținem 
cont de ea! Cei care fac această alegere zic că 
le place mai mult ziarul ucrainean pentru că-l 
înțeleg mai bine. Parcă nu-mi vine să cred, 
dar opțiunea cititorului trebuie respectată. 
Și atunci am  hotărât ca prin acest proiect să 
mulțumim și categoria respectivă de cititori. 
Noi îi prețuim pe toți. Iar ei, chiar dacă 
cumpără „Novyi den”, găsesc acolo și cele 
patru pagini în română ale „Monitorului de 
Hliboca”, și sunt sigur că îl răsfoiesc și mai 
și citesc din el și în limba română. În felul 
acesta răspundem și cerințelor cititorilor, și 
ne adaptăm la condițiile economice impuse de 
perioada dificilă prin care trecem.

„Afirmațiile cum că românii nu 
sunt în măsură să se încadreze în soci-
etate câtă vreme învață în școli cu pre-

darea în limba maternă sunt o idioțenie”
Rep.: Din câte știu, nu ați studiat niciodată 

limba ucraineană în școală, nici la Iordănești, 
nici la Cernăuți, unde ați făcut facultatea de 
filologie, secția română, dar aceasta nu v-a 
împiedicat să vă integrați perfect în societate, 
ajungând redactor șef al unei publicații de 
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limbă ucraineană. Cum ați reușit o asemenea 
performanță? Ministrul Grinevici, inițiatoarea 
noii Legi a Educației care, practic, desființează 
învățământul în limba minoritarilor din 
Ucraina, consideră că doar absolvind școala 
în limba ucraineană e posibilă integrarea 
deplină a minoritarului în societate. Nici nu 
mai știu dacă această înfocată naționalistă 
de formație șovină mai e în funcție după 
rușinoasa înfrângere a tătucului Poroșenko, 
promulgatorul legii?! Uite că integrarea e 
posibilă chiar și fără nicio clasă de școală 
ucraineană. Cum comentați această situație?

N.Ș.: Într-adevăr, în viața mea nu am făcut 
nici o oră de limba ucraineană la școală. Când 
eram elev, din programa școlară lipsea limba 
ucraineană ca obiect de studiu. 
În locul ei se studia limba rusă. 
La Iordănești, am făcut 8 clase 
în limba română (cu alfabet 
rusesc cum era atunci, dar pentru 
graiul viu alfabetul prea puțin 
contează). Clasele a IX-a și a 
X-a (atâtea se făceau atunci) le-
am absolvit la Carapciu. Apoi 
Facultatea în limba română la 
Cernăuți. Ceea ce nu se preda în 
limba română, se preda în limba 
rusă, care era limba statului, 
iar pentru că statul sovietic era 
de fapt un imperiu, limba de 
stat era considerată și mijloc de 
comunicare între națiunile „surori”. Totuși, 
acolo unde urma să mă angajez după facultate, 
cunoașterea limbii ucrainene era o condiție 
esențială. Voiam să fac jurnalism și, în august 
1989, m-am angajat traducător la ziarul raional 
din Hliboca, „Constructorul comunismului”. 
Pentru că m-am educat, în special la facultate, 
într-un mediu preponderent ucrainean, chiar 
dacă la cursuri și seminare vorbeam rusește, 
limba ucraineană o deprinsesem lăutărește 
și o înțelegeam în mare măsură. Cu timpul, 
am învățat și să citesc în limba republicii, 
căci ucraineana se aseamănă mult cu rusa. 
Deci, consideram că sunt suficient de pregătit 
pentru a traduce niște informații simple 
din ucraineană în română. Mai greu era cu 

exprimarea, iar cu scrisul mă descurcam și 
mai greu. Totuși, pătrunzând din ce în ce mai 
adânc în arta gazetăriei, văzând cum lucrează 
reporterii, am zis că pentru mine e prea puțin 
să stau legat de masa traducătorului. Nu că nu 
mi-ar fi plăcut meseria aceasta, dar mă enerva 
faptul că colegii mei, reporteri ucraineni, 
puteau să scrie liber despre ce socoteau ei că 
merită să fie scris, iar eu trebuia să-mi usuc 
creierii și să spun în română ceea ce au gândit 
ei în ucraineană. De fapt, ca să fim sinceri, 
arta traducerii e mai grea decât arta scrisului, 
pentru cine înțelege acest lucru. Dar pentru 
cine nu vorbește liber o limbă, arta scrisului 
în această limbă e un adevărat calvar. Ca să-i 
pot egala pe colegii mei, trebuia să învăț mai 

întâi să vorbesc fluent limba lor 
maternă. Și atunci, mi-au venit în 
minte vorbele unui înțelept care 
spunea undeva, într-o carte pe 
care am citit-o mai demult, că o 
limbă străină poate fi învățată în 
doar câteva luni, dar cea maternă 
trebuie studiată toată viața. Am 
pus mâna pe dicționare, mi-am 
făcut o obișnuință să ascult altfel 
emisiunile de radio și TV, altfel 
să citesc presa scrisă în limba 
în care doream să mă produc, 
în scurt timp, ca ziarist... Nu am 
învățat această limbă în câteva 
luni, recunosc, dar dacă am vrut 

să fac o oarecare carieră în ziaristică, am reușit 
s-o stăpânesc destul de bine, în câțiva ani. Până 
a ajunge la un stadiu avansat de cunoaștere a 
limbii republicii, a trebuit să schimb câteva 
funcții. Eram încă student când am venit să 
lucrez traducător la ziar. Iar peste un an am 
trecut deja în rândul reporterilor. Apoi, în 
1992, am schimbat postul de reporter din presa 
scrisă, pe postul de redactor la radiodifuziunea 
raională, cumulând totodată funcțiile de adjunct 
al șefului Serviciului de presă al Administrației 
raionale de stat Hliboca și de reporter pentru 
regiunea Cernăuți al ziarului parlamentar 
de limbă română „Concordia”, unde am fost 
angajat de redactorul șef Simion Gociu chiar 
din prima zi. Comunicând zilnic cu cei din jur, 
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mă obișnuisem să ascult cu interes ce mi se 
spunea în ucraineană, dar, când era să fiu și 
eu activ în discuție, răspundeam în limba rusă. 
Ca mai toți românii din zona noastră! Până 
când în ianuarie 1998 șeful Administrației 
raionale Hliboca îmi puse un fel de ultimatum. 
Mi s-a spus, pe un ton imperativ, să trec din 
Serviciul de presă al Administrației în funcția 
de redactor șef al ziarului raional. Era de fapt 
ce îmi doream, dar i-am zis șefului: Vedeți, că 
eu sunt ziarist de limbă română... Nimic de 
zis, a fost foarte înțelegător cu mine. Foștii 
colegi de unde plecasem cu șase ani în urmă la 
Radio Hliboca rămăseseră cam derutați când 
le-am fost prezentat ca redactor șef. Nici eu 
nu eram foarte sigur că voi putea face față 
noilor încercări, dar mi-am luat inima în dinți 
și mi-am zis: acum ori niciodată! Am început 
să vorbesc în ucraineană și aici s-a încheiat 
subiectul. Pot fi considerat un exemplu 
concludent de stăpânire a limbii statului fără 
să mă fi născut ucrainean sau să mă fi școlit 
în instituții de învățământ cu limba ucraineană 
de instrucție. Sunt ferm convins că drumul 
spre succes într-un mediu lingvistic străin este 
așternut doar prin limba maternă! Afirmațiile 
cum că românii, sau ungurii, sau bulgarii nu 
sunt în măsură să se încadreze în societate 
câtă vreme învață în școli cu predarea în limba 
maternă sunt o idioțenie. Acest lucru i l-am 
spus și ministrului educației al Ucrainei, Lilia 
Grinevici, în timpul unei întâlniri oficiale, la 
Cernăuți. Înfocat cum eram, i-am spus mai 
multe lucruri, dar în esență, acesta a fost 
mesajul pe care am vrut să i-l transmit. Faptul 
că atât eu, cât și celelalte persoane cu care 
eram împreună la întâlnire vorbeam în limba 
ucraineană fără rusisme (cum se practică pe la 
noi) a făcut-o să ne asculte cu oarecare interes 
și să nu ne poată reproșa că nu posedăm limba 
statului în care trăim și a cărui pâine o mâncăm, 
cum zicea ea. 

„Societatea ucraineană are nevoie nu 
de politici lingvistice aberante, 

ci de mai puțină corupție”
Atât doar n-am înțeles – în ce limbă crește 

sau se coace pâinea mai bine? Pe de altă 

parte, ca să fim sinceri până la capăt, trebuie 
să recunoaștem că există și printre absolvenții 
școlilor cu predarea în limba română destule 
persoane care vorbesc prost ucrainește. Dar 
oare nu sunt și absolvenți de școli ucrainene 
care capătă la examenele de limba ucraineană 
nota „2”? Sunt atâtea școli ucrainene în care 
reușita la învățătură e mult sub nivelul școlilor 
românești. Există sute de cazuri în care 
absolvenții școlilor noastre sunt net superiori 
colegilor lor din școlile ucrainene. Desigur, nu 
le este foarte ușor la început… Dar parcă nouă 
ne-a fost ușor cu limba rusă? Nici generației 
tinere de astăzi nu-i este ușor cu ucraineana, 
dar cine dorește, învață, cine nu, rămâne cu 
acel minim de cunoștințe cu care, totuși, se 
poate descurca suficient de bine în viața de 
toate zilele, mai învățând și pe parcurs, de 
nevoie, dacă de plăcere nu s-a putut în anii de 
școală. Instituțiile statului sunt nu doar pentru 
români. Iar economia e plină de meserii în 
care nu se cere performanță în cunoașterea 
limbii de stat. Societatea are nevoie nu numai 
de funcționari, ci și de mecanici, lăcătuși, 
dulgheri, constructori etc, etc. Un cizmar bun 
tot valorează ceva pentru societate, iar mie 
mi-i tot una în ce limbă cârpește el pantofii. 
Societatea ucraineană are acum nevoie mai 
mult de politici economice și de onestitate în 
afaceri, de mai puțină corupție, și nu de politici 
lingvistice aberante și profund discriminatorii 
față de cetățenii care aparțin altei etnii decât 
cea titulară.  

Să vă mai dau un exemplu de însușire 
de data aceasta a limbii române de către 
un ucrainean care a făcut școala primară și 
secundată în limba ucraineană. Tocmai erau 
în toi dezbaterile pe marginea Legii Educației 
proaspăt votate de parlamentul ucrainean 
când s-a nimerit să văd la televiziunea română 
o emisiune cu participarea ambasadorului 
Ucrainei în România, Excelența Sa Olexandr 
Bankov. Vorbea atât de bine românește, încât 
am crezut că e un român de-al nostru, născut 
prin zonele românești ale Ucrainei. Iar dacă, 
am zis în gândul meu, nu-i român, ci ucrainean, 
atunci, după cât de bine vorbește românește, 
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sigur și-o fi făcut studiile superioare în România 
ori în Republica Moldova. Dar până la urmă, 
ca să vezi, aflu chiar din chiar spusele domniei 
sale că e originar din re giunea Lugansk și că a 
făcut facultatea la Kiev. Deci, școala primară 
și secundară a făcut-o în limba ucraineană, iar 
la  facultate a pornit cu româna de la zero. De 
n-ar fi avut cunoștințe temeinice de gramatică 
a limbii materne, n-ar fi reușit niciodată să 
însușească atât de bine limba română. Dacă 
n-ar fi fost motivat să aleagă limba română 
ca obiect de studiu, cu siguranță nu s-ar fi 
apucat vreodată s-o învețe. Dar fiindcă a vrut 
să ajungă diplomat în România, a făcut acest 
efort. Și a ajuns să vorbească excelent ambele 
limbi: ucraineana, care e limba maternă și 
limba statului pe care îl reprezintă, și română, 
care e limba țării în care își exercită meseria de 
diplomat. Tare aș vrea să-i iau și eu un interviu, 
pentru „Monitorul de Hliboca”, domnului 
ambasador, și să-l întreb cum crede el că poate 
fi studiată o limbă străină de către un copil care 
pășește pentru prima dată pragul școlii. L-aș 
ruga să-mi spună sincer, cu mâna pe inimă, 
cum s-ar fi simțit în pielea unui elev silit, de 
la întâiul până la ultimul sunet de clopoțel, 
să facă școala în limba română și nu în limba 
ucraineană. Ar fi cunoscut, la absolvire, mai 
bine limba română, decât o cunoaște acum? Ar 
fi putut să discute cu mine într-o ucraineană la 
fel de impecabilă? Parcă nu-mi prea vine să 
cred.

„Majoritatea presei 
românești va da faliment”

Rep.: Am vorbit despre noua Lege a 
Educației din Ucraina. Să vorbim acum și 
despre noua Lege a Limbii, o altă performanță 
a regimului Poroșenko, adoptată de parlament 
și promulgată de președinte pe ultima sută de 
metri de aflare la putere. De ce oare atâta 
grabă? Nu cumva de teamă că rămâne legea 
neaprobată dacă nu o bagă cu tot dinadinsul 
pe gât poporului Ucrainei, care duce lipsă 
de pace și de o pâine mai bună, nu de legi 
lingvistice care să ațâțe și mai tare spiritele. Ce 
beneficii aduce această nouă lege publicațiilor 
de limba română din Ucraina?

N.Ș.: Despre ce fel de beneficii vorbiți? Nu 
cred că există ghilimele mai groase decât acelea 
în care ar putea fi puse aceste beneficii… Or, 
legea la care vă referiți prevede interzicerea 
editării ziarelor și revistelor în limbile 
minorităților naționale, dacă aceste publicații 
nu sunt și traduse în limba ucraineană. Toată 
presa de limbă română din Ucraina, dacă 
vrea să existe, nu are decât să binevoiască 
a se traduce pe sine însăși în limba statului, 
de dragul cui? Atâta neîncredere în cetățenii 
săi nu a avut niciun stat din câte au stăpânit 
meleagurile locuite de români. Nici statul 
austriac, care a stăpânit Bucovina, nici statul 
rus, care a stăpânit Basarabia, nici statul ungar 
sau cel cehoslovac care au stăpânit nordul 
Maramureșului, nici statul sovietic, care a 
stăpânit toate aceste teritorii laolaltă mai bine 
de jumătate de secol, nu ne-au fericit cu o 
asemenea lege. Ce altceva ar putea să însemne 
aceasta decât un genocid împotriva presei 
minorităților naționale, o încălcare flagrantă 
a drepturilor constituționale ale minorităților 
naționale? Care vor fi urmările? Majoritatea 
presei românești va da faliment. În primul 
rând, redacțiile nu vor mai putea să achite 
serviciile poligrafice, care se vor dubla (hârtie 
de două ori mai multă, vopsea de două ori mai 
multă ș.a.m.d). În al doilea rând, redacțiile 
nu vor avea suficienți bani pentru a plăti 
salarii traducătorilor angajați special pentru 
traducerea, în prostie!, a gazetei / revistei din 
română în ucraineană (de parcă cititorul care 
se abonează la gazetă nu are altceva de făcut 
decât să citească de două ori aceleași texte – o 
dată în română și încă o dată în ucraineană). 
Cei ce au născocit asemenea reguli ori sunt 
bătuți cu leuca, ori sunt neobrăzați și își bat joc 
de drepturile constituționale ale minoritarilor, 
în ideea de a le distruge presa în limba maternă. 
De fapt, ei își bat joc de propria Constituție.

„Din 5 ziariști, 
3 scriem în două limbi și toți trei 

suntem absolvenți de școli românești”
 Dar parcă acești făuritori de legi strâmbe 

au respect pentru Legea fundamentală a 
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țării pe care o guvernează?! Au ei grijă de 
noi?! Puțin le pasă că ne creează greutăți 
insurmontabile, că ziarele românești nu au în 
statele de salarii traducători pentru o muncă în 
plus. Or, aici nu e vorba de o traducere brută, 
o traducere aproximativă, ci de o traducere 
care să nu fie inferioară textului original tipărit 
în revistă. De unde să iei acum 
asemenea traducători, care în mod 
normal ar trebui să fie vorbitori 
nativi de ucraineană? Ucrainenii 
nu fac nicio oră de română în 
școală. Dacă li s-ar introduce în 
școli, aici în Bucovina, vreo oră, 
fie și facultativă, de limba română, 
ar sări în sus ca mușcați de șarpe 
puzderia de naționaliști ucraineni 
care mișună prin toate instituțiile 
publice: „Diversiune! Ni se 
românizează școala!”. De aceea, 
nu prea există șanse să găsești un traducător 
bun din română în ucraineană, un traducător 
care să fie vorbitor nativ de ucraineană. Dar 
chiar dacă l-ai găsi, n-ai avea bani cu care să-l 
plătești. Problema resurselor umane se ține de 
mână cu economia! O mare nedreptate li se 
face românilor. Și nu e bine. Aici, la Hliboca, 
noi facem două ziare timp de peste 60 de ani. 
Din 5 ziariști, 3 scriem în două limbi și toți trei 
suntem absolvenți de școli românești. Unul 
din cei cinci înțelege românește și face fără 
probleme reportaje din satele românești. Ca 
să formez un asemenea colectiv mi-au trebuit 
vreo 3-4 ani. Dar și Dumnezeu a ținut cu mine 
de i-am putut strânge grămăjoară. Și când era 
să ne simțim și noi mai bine, ca jurnaliști, în 
jurul unei gazete din ce în ce mai interesante, 
vine Legea aceasta discriminatoare și ne dă cu 
măciuca în cap. Încearcă să te descurci. Or, noi 
încă mai avem experiența numerelor bilingve, 
dar cine nu o are, ce face?  Noi, românii, am 
putea să scăpăm de multe probleme, inclusiv 
de cele create de legea despre care vorbim, 
dacă am fi recunoscuți legal ca popor băștinaș. 
Mă uit la tătarii din Crimeea. Prin ce sunt ei 
mai cu moț decât noi. Ba noi s-ar putea să-i 
întrecem în vechime, ca popor trăitor pe 
meleagul său. De ce ei pot să aibă statut de 

popor băștinaș pe teritoriul Ucrainei, iar noi 
nu putem fi decât o simplă minoritate. Or, noi 
suntem o comunitate istorică din timpurile 
cele mai îndepărtate. Dacă am numit satele 
tătărești, rămase aici după retragerea oștirilor 
tătaro-mongole, înainte de descălecarea lui 
Dragoș din Maramureș, cu numele de „câșle”, 

înseamnă că satele noastre 
românești sunt mai vechi decât 
acestea. Noi eram aici, când nici 
picior de tătar nu era în Crimeea. 
Cu toate acestea, tătarilor li se 
recunoaște dreptul de popor 
băștinaș pe teritoriul Ucrainei, 
iar românilor nu li se recunoaște 
acest drept. Chiar dacă noi suntem 
o comunitate istorică poate mai 
veche decât ei, statutul de popor 
băștinaș îl au doar ei, noi nu-l 
avem. Lor li se acordă tot mai 

multe drepturi și subvenții, ca popor băștinaș, 
iar nouă, ca minoritate etnică, ni se reduc din 
ce în ce mai mult drepturile și subvențiile. 
Unde-i dreptatea? 

„Cât de bucuros eram când vedeam 
Mesagerul bucovinean scos de sub tipar... 

În total, am scos patru numere.”
Rep.: La un moment dat ați mai înființat, la 

Hliboca, un periodic, care a ieșit, cred, într-
un singur număr și care se numea „Mesager 
bucovinean”. Mesagerul nostru a semnalat 
și a salutat la data respectivă această nouă 
apariție. Ce tip de publicație ați dorit atunci 
să construiți și de ce ați abandonat proiectul?  

N.Ș.: Acel „Mesager bucovinean” a rămas 
pentru noi o frumoasă amintire. De la tipărirea 
ultimul număr al publicației au trecut vreo 
15 ani, dar cu vreo trei ani în urmă încă m-a 
întrebat cineva dacă n-o să mai apară. Să vă 
povestesc pe scurt istoria acelui proiect, unic 
în felul său. Publicația a fost înființată la 
Cernăuți, nu la Hliboca, și a apărut nu într-un 
singur număr, ci în patru numere. Inițiativa 
a venit din partea unei doamne, Valentina 
Babiliulko, care atunci era șefa Direcției 
pentru presă a Administrației regionale de Stat. 
Fondatori au fost toate periodicele raionale 
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din regiune, în total 11 ziare. Noua publicație 
a fost concepută ca o gazetă solidă, nu ca o 
revistă. Ceva între magazin și almanah, dar în 
format de ziar. Urma să apară în ucraineană 
și română. Denumirea ucraineană era: 
„Bukovînski visnîk”. De aici și traducerea 
titlului ca „Mesager bucovinean”, pentru ediția 
românească. Spre rușinea mea, nu știam de 
revista Dvs. Să fi știut cred că îi ziceam altfel, 
poate „Curierul Bucovinei” sau altcumva. A 
fost o coincidență, dar nu deranjantă, cel puțin 
pentru noi. Iar dvs. dacă i-ți salutat apariția, ați 
și apreciat-o. 

Rep.: Pe atunci, și „Mesagerul” nostru 
era la început de cale. Apărea în 8 pagini 
A3 și avea un tiraj mic, destinat membrilor 
Filialei București a Societății pentru Cultura 
și Literatura Română în Bucovina. Era un fel 
de buletin al Filialei, cu deschidere către locul 
unde luase ființă Societatea cu circa 150 de 
ani în urmă – orașul Cernăuți…

N.Ș.: Poate ați crezut cumva că proiectul 
nostru, deși provincial, era mai tare decât 
proiectul dvs? Structura publicației era 
oarecum compozită. Fiecare ziar raional era 
dator să prezinte redacției „Mesagerului...” 
regional câte 3-4 articole pentru fiecare 
număr. Tematica articolelor trebuia să fie 
diferită. Se adunau în jur de  50-60 de articole 
și informații din toate raioanele regiunii și 
din orașul Cernăuți, cu care se umpleau 24 de 
pagini format A3, pentru ediția ucraineană, 
și 20 de pagini, același format, pentru ediția 
românească. Puteam și noi să scoatem 24 de 
pagini de ziar, dar nu reușeam să traducem 
atât de mult. Pentru ucraineni era simplu – 
materialele care veneau din raioane erau toate 
redactate în ucraineană, iar pentru români 
treaba nu era chiar atât de simplă, întrucât 
aceste materiale trebuiau să fie traduse. 
Articole în română ne veneau doar din 
Herța, Storojineț și Noua Suliță. Traducerea 
articolelor ucrainene le făcea redacția noastră, 
la Hliboca. Țineam mulți traducători. Primul 
număr l-am  pregătit pentru tipar în două limbi, 
ucraineană și română. Coordonatori eram noi 
doi, eu pentru versiunea română și doamna 
Babiliulko pentru versiunea ucraineană. Toate 
celelalte numere în limba ucraineană au fost 

coordonate de mereu alți colegi ucraineni. 
Dar eu m-am ocupat de unul singur, ajutat de 
colectivul ziarului „Monitorul de Hliboca”, 
de realizarea numerelor în limba română. În 
total, am scos patru numere. Le-am făcut cu 
multă plăcere. Mi-aduc aminte cât de bucuros 
eram când vedeam „Mesagerul…” scos de 
sub tipar. Era un ziar solid, un ziar cu multe 
și variate articole, fără pretenții și cu mai 
puține bocete. În cele 20 de pagini publicam 
informații, relatări, articole despre viața 
regiunii, despre oamenii ei. Exista un echilibru 
între materialele pe teme economice, politice, 
culturale, istorice, religioase ș.a. Nu ne 
întindeam cu articole voluminoase. Articolele 
lungi nu sunt pentru ziar. Pentru ele există 
reviste. Ziarul se citește din mers și presupune 
o lectură ușoară. Dacă îl faci greoi, nimeni 
nu-l citește. Cred că „Mesagerul” nostru din 
acele timpuri răspundea acestor standarde. 
Mi-aș dori și astăzi să scot un asemenea ziar.

„Mi-aș dori și astăzi
 să scot un asemenea ziar”

Rep.: Să te audă Dumnezeu, pentru că 
cititorul român din Bucovina nordică simte 
lipsa unui astfel de periodic…

N.Ș.: Mulțumesc. Dar deocamdată suntem 
prea săraci pentru a putea pune pe roate un 
asemenea proiect. Când spun săraci, mă refer 
la persoana juridică, la redacția ziarului, nu 
la persoana mea fizică, nominalizată, într-un 
așa-numit top al „celor mai bogați patrioți 
români din regiune”, realizat de o publicație 
din Cernăuți. Dar nu vreau să discut pe această 
temă. Jignitor este un singur lucru: că această 
publicație se consideră românească. Eu nu mi-
aș fi permis un asemenea titlu față de colegii 
de breaslă, care dă apă la moara cuiva. Dar 
rămâne pe conștiința lor. Cine trebuie să știe, 
acela știe ce înseamnă să lucrezi cu un proiect. 
Eu nu vreau să-i judec sau să-i jignesc. Atâta 
i-a dus mintea și cam atât.  

Rep.: E regretabil că se întâmplă asemenea 
lucruri… 

M.B.:  Dar să revenim la tema discutată. 
La data prezentă nu mi-aș permite să tipăresc 
nici un sfert din tirajul pe care l-a avut 
„Mesagerul…” la timpul său. Versiunea 
ucraineană apărea în 50 000 exemplare, 
iar cea românească, în 10 000 exemplare. 
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E adevărat că o asemenea revistă necesita 
costuri suplimentare, iar raioanele erau, cum 
sunt și acum, destul de sărăcuțe. De aceea, 
„Mesagerul…” nostru a sucombat. Deși 
materialicește eram în pierdere cu editarea 
lui, țineam mult la el, îmi era drag. Era un fel 
de aventură, iar mie mi-au plăcut întotdeauna 
aventurile de felul acesta.

„...așa a apărut în 1993, 
în nordul Bucovinei,  prima 

carte tipărită în grafie latină...”
Rep.: Sunteți și editorul mai multor 

volume de poezie (cultă și populară), eseuri, 
publicistică, apărute la Hliboca. Nu știu dacă 
s-a mai tipărit vreodată la Hliboca literatură 
în limba română... În perioada sovietică – 
sigur nu. Dar nici până atunci, parcă nu-mi 
vine să cred... Cum de v-a venit dvs. ideea să 
înființați aici o editură?

N.Ș.: Tipografia din Hliboca s-a înființat 
imediat după război, ca și celelalte tipografii 
raionale din regiune. Scopul acestor tipografii 
era să tipărească ziare de nivel raional pentru 
„truditorii” raionului. Înțelegând foarte 
bine rolul presei, puterea sovietică nu făcea 
economii când era vorba de propagarea 
ideilor comuniste în „mijlocul maselor”. 
Pentru montarea mașinilor de tipar au fost 
adaptate câteva spații destul de modeste. 
Așa a funcționat tipografia raională primitivă 
până în 1968, când s-a construit o tipografie 
modernă, echipată cu mașini de tipar ofset. La 
ora aceea, noua tipografie din Hliboca era una 
dintre cele mai bune din regiune. În perioada 
anilor 70-80 ai secolului trecut aici s-au 
tipărit și unele „îndrumări metodice” în limba 
română cu alfabet rusesc, pentru școală. Altă 
literatură în limba română nu s-a mai tipărit 
până în anii 90. Eu m-am angajat la ziar, cum 
am mai spus, în august 1989. Imperiul sovietic 
își trăia ultimii ani de existență. Lumea încerca 
să se restructureze în vederea unei vieți mai 
libere. Am observat că un coleg mai în vârstă 
cu 20 de ani, de la ziarul ucrainean, tipărește 
niște cărțulii, pe care le vinde. Încă nu existau 
pe piață așa multe cărți cu sfaturi practice, 
cu rețete culinare etc, etc. Se puteau face 
câțiva bănuți cu ele. Atunci mi-a venit ideea 
să tipăresc câteva cărți în limba română, fiind 
convins că-și vor găsi repede cititorul. În 

regiune, nu existau matrițe pentru linotip în 
grafie latină. Iar cu litere rusești nu vroiam 
să tipăresc nicio carte. Ziarele, cei drept, mai 
apăreau în grafie chirilică. Unii colegi făcuseră 
rost din România de mașini de dactilografiat 
cu caractere românești. Eu aveam una adusă 
tocmai de la Sibiu. I-am spus lui Dumitru 
Covalciuc, cu care alcătuisem o culegere 
de colinde și urături din satele de pe valea 
Siretului, că ar fi  bine să încerc să tipăresc 
această cărțulie cu grafie latină la tipografia 
din Hliboca. Ideea i-a plăcut. Am  bătut la 
mașină textele, am făcut fotocopii  cu ajutorul 
fotoreproducătorului (așa se numea un aparat 
imens din tipografie!). Fotocopiile le-am 
reprodus pe pelicule fotografice (film), mai 
întâi în negativ, apoi în pozitiv, procedură 
folosită de maeștrii fotografi. Aparate digitale 
încă nu existau. Am montat fotopeliculele pe 
plăci ofset, ca pe niște fotografii, și așa am 
tipărit primul tiraj al cărții „Sculați, gazde, 
nu dormiți!”. Dumitru Covalciuc a rămas 
încântat. 

„Atunci am hotărât să înființăm 
o editură românească la Hliboca”

Prietenii și administrația tipografiei s-au 
arătat dispuși în a mă ajuta, intuind o afacere 
profitabilă în toată treaba asta. Le-am promis 
că o să tipăresc de acum înainte  la tipografia 
lor toate cărțile pe care aveam de gând să 
le editez. Așa a  apărut în 1993, în nordul 
Bucovinei,  prima carte tipărită în grafie 
latină. Subliniez, tipărită, nu doar editată. E 
o diferență, la mijloc! Eu țin bine minte că 
prima carte în grafie latină la noi în regiune a 
fost a bucovineanului Vasile Levițchi, dar ea a 
fost tipărită la Vilnius (la sfârșitul anilor 60 ai 
secolului trecut). În afara regiunii s-au tipărit 
cu litere românești și primele numere ale 
primului periodic independent al românilor 
din Ucraina, editat de Societatea „Mihai 
Eminescu”, ziarul „Plai Românesc”. Vasile 
Tărâțeanu îl tipărea la Chișinău și-l aducea în 
traistă, cu cursa, la Cernăuți. Bag mâna în foc 
că nu există o altă carte tipărită în regiunea 
Cernăuți în grafie latină până la culegerea 
noastră „Sculați, gazde, nu dormiți!”. Când  a 
apărut, în 1994,  la Hliboca primul calculator, 
am scăpat de operațiunile cu pelicula de 
fotografiat. Atunci am hotărât să înființăm 
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o editură românească la Hliboca, pe lângă 
Societatea „Arboroasa”, condusă de Dumitru 
Covalciuc. Aceasta a funcționat un timp pe 
baze obștești, iar apoi a fost înregistrată juridic 
pe numele meu, ca persoană fizică autorizată. 
De ce nu ca persoană juridică? Pentru că, în 
formula PFA impozitele erau mult mai mici. A 
urmat o perioadă când eu a trebuit să mă retrag 
din PFA (editor privat), pentru că devenisem 
funcționar de stat, și atunci am trecut editura 
pe numele soției, Marina Șapcă.

„Azi, orice editură ucraineană din 
Cernăuți e gata să tipărească literatură 

în limba română”
Rep.: Cât de rentabilă poate fi în Ucraina 

o editură ce produce cărți în limba română?
N.Ș.: O editură românească nu poate fi 

rentabilă în Ucraina din mai multe cauze. Dar 
cunosc și edituri ucrainene, care de abia mai 
răsuflă. Fără sprijin din partea statului, prin 
comenzi achitate din buget, și fără sponsori, 
azi nu tipărești prea multe cărți. Hai să zicem 
că scoți acum o carte și o pui în vânzare! Cine 
o cumpără? Mai nimeni! Mă oftic de fiecare 
dată când îi aud pe unii scâncind că nu avem 
o librărie românească la Cernăuți. I-aș întreba 
pe cei cu gura mare, câte cărți au cumpărat 
în ultima vreme din România, din Moldova, 
că mai toți umblă pe acolo. 95 la sută din 
plimbăreții noștri n-au intrat niciodată în 
vreo librărie. Celor tineri – nu le trebuie, că 
au internet. Cei bătrâni – ori n-au bani destui, 
ori se zgârcesc să-i cheltuiască pe cărți. Cu 
asemenea consumatori de literatură nu poți 
face rentabilă o editură. Azi, orice editură 
ucraineană din Cernăuți e gata să tipărească 
literatură în limba română. Am lucrat și mai 
lucrez cu unele dintre ele și știu ce spun. 

„A fost un risc pentru familia mea”
Rep.: Editura dvs. e o afacere comercială 

sau expresia unei datorii morale?
N.Ș.: Inițial a fost o ambiție! Sper să 

nu supăr pe nimeni dacă spun că i-am auzit 
pe mulți compatrioți strigând în gura mare: 
N-avem! Nu ni se dă! Ne omoară! Săriți, 
oameni buni! Poate la Cernăuți e altfel, dar eu 
la Hliboca am găsit înțelegere și sprijin chiar 

din start. Directorul tipografiei, Dumnezeu 
să-l odihnească, a înțeles că are de câștigat cu 
mine, dacă tipăresc la el cărți. Vorbesc de anii 
nouăzeci. A urmat marea satisfacție morală de 
a vedea prima cărțulie în limba română făcută 
de mine. Avea un aspect foarte modest, dar prin 
ea îmi demonstram că sunt în stare să editez 
carte românească la Hliboca. Am comandat 
un tiraj bun, de 1000 exemplare, la acea primă 
culegere de colinde și urături. Iar tipografia 
mi l-a scos pe datorie. A fost un risc pentru 
familia mea. Aveam nevastă tânără, cu copil 
mic în brațe… Dar am avut noroc. Colegul de 
la redacție, despre care am mai vorbit, avea 
oarecare experiență editorială cu cărți în limba 
ucraineană și mi-a făcut legătura cu rețeaua de 
distribuție „Cernivți oblknigotorg”, care mi-a 
cumpărat jumătate din tiraj. O bună parte mi-a 
cumpărat-o Secția raională de învățământ din 
Hliboca. Am mai distribuit cartea și în celelalte 
raioane populate cu români. Am prins curaj!

Rep.: În ce tiraje vă permiteți să tipăriți 
carte românească la Hliboca? 

N.Ș.:  Orice tiraj este bun, dacă găsești 
cumpărători interesați. 

„Nu am avut niciodată restricții 
la tipărirea cărților în limba română”
Rep.: Cât de ușor obțineți permisiunea 

de a tipări o carte și cât vă costă un ISBN, în 
Ucraina?

N.Ș.:  Nu am avut niciodată restricții 
la tipărirea cărților în limba română. Dacă 
produsul tipografic este pregătit pentru tipar 
conform normelor legislative în vigoare, 
nimeni nu te poate împiedica să-ți duci 
proiectul până la capăt. Trăim azi în Ucraina și 
trebuie să respectăm legile statului. Cine sare 
peste șa nu are decât să-și frângă gâtul. Cât 
despre ISBN, acesta nu costă scump, ba chiar 
ași zice că este foarte ieftin.

Rep.: Vă rog să faceți o trecere în revistă a 
titlurilor publicate la editura dumneavoastră.

N.Ș.:  Cred că numărul acestora se apropie 
de o sută. Am făcut o lista a cărților pe care 
le-am editat, dar cred că pe unele le-am scăpat 
din vedere. 
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„Dintre autorii cu care 
am colaborat, cel mai bine 

m-am înțeles cu Dumitru Covalciuc”
După primele colinde despre care am mai 

vorbit, am tipărit, în 1994, Povești și snoave 
din Bucovina, de Dumitru Covalciuc. Pe cea 
de a doua carte am tipărit-o mai ușor. Tipografia 
cumpărase între timp un computer. Cartea a 
avut succes, era ceva nou. În același an am mai 
scos de sub tipar două titluri: Simion Rely, 
Satul Igeşti în vremuri vechi şi noi  ( Ediţia a 
2-a, îngrijită de jurnalistul Gheorghe Frunză), 
și  Grigore Bostan, Cetatea de sus, (33 poeme 
bucovinene). Eram proaspăt absolvent al 
Catedrei de limbă și literatură română și pentru 
șeful catedrei și conducătorul meu științific 
m-am stăruit tare. Vă dați seama câtă onoare 
era pentru mine să editez o carte a lui Grigore 
Bostan! Eram un tânăr de 25 de ani. Când i-am 
adus-o la Catedră, a răsfoit-o și le-a zis celor 
care mai erau alături: „Credeți că la Chișinău 
sau în România se tipărește mai bine? Ține-o 
tot așa mai departe!”. Pentru 
mine acest îndemn a însemnat 
mult. Primul calculator făcea 
minuni la Hliboca. 

Dacă e să ne referim la autorii 
cu care am colaborat, trebuie 
să spun că cel mai bine m-am 
înțeles cu regretatul Dumitru 
Covalciuc. Lui i-am scos 
cele mai multe titluri, dintre 
care menționez: culegerile 
de folclor Legende populare 
din Bucovina; 202 cântece 
populare din Bucovina; Basme 
bucovinene; Stejarii Horecii; 
Сomori folclorice din dulcea  
Bucovină; Iese luna din pomete; 
monografia Oprişeni, un sat la răspântiile 
istoriei. Am alcătuit împreună culegerea 
Colinde şi uraturi pentru copii şi maturi. 
În anul 2003 am editat un triptic alcătuit 
din: Povestea celor trei zâne de Simeon 
Florea Marian, Tei-Legănat, Sfarmă-Piatră, 
Strâmbă-Lemne şi Şchiopul-cu-Barba-
cât-cot de Ion G. Sbiera; Petrea Voinicul şi 

Florea Înfloritul de Dumitru Covalciuc. Cele 
trei volume au apărut simultan, cu coperți 
realizate în trei culori diferite – roșu, galben 
și albastru – și au fost legate cu o panglică pe 
care scria: „Seria Biblioteca Arboroasa”. Nu 
m-a spânzurat nimeni pentru aceasta.
„Am avut plăcerea să-l scot din anonimat 

pe poetul local Gheorghe Mihailiuc”
Am avut deosebita plăcere să-l scot din 

anonimat pe poetul local Gheorghe Mihailiuc, 
profesor la școala din Dimca, raionul Hliboca, 
o personalitate cu merite importante pentru 
cultura română din „emisfera” nordică a 
Bucovinei. În anii ՚60 ai secolului trecut, 
sovieticii l-au tot „plimbat” dintr-o școală în 
alta, pentru „nesupușenie”. Le spusese, la o 
lecție de literatura moldovenească, elevilor 
din Crasna: „Dragi elevi, azi, după programa 
școlară ar trebui să studiem piesa „Lumina” 
de Andrei Lupan, dar deoarece în această 
lucrare e foarte mult întuneric, o să vă citesc 
ceva mai luminos din Coșbuc”. I-am propus, 

la un moment dat, să-i tipăresc 
versurile pe care le avea adunate 
în mai multe caiete. Da, da, zice, 
dar văd că nu se grăbește deloc 
să prezinte manuscrisul. Atunci 
a trebuit să insist.  Practic l-am 
„impus” să-mi dea versurile spre 
publicare. Le-am scos în patru 
volume – Dincolo de cuvintele 
rostite;  Refluxuri; Prin talia 
clepsidrei; Scrieri alese – care 
include și o serie de lucrări 
nepublicate în timpul vieții. 

În 2002, am tipărit un volum 
de versuri inedite ale poetului Ilie 
Motrescu, Cântarea Carpaţilor, 
despre care se vorbea mult și se 

scria frecvent în presă, dar nimeni nu-l văzuse, 
decât foarte puțini oameni, în manuscris. 
M-am bucurat, văzând că fratele poetului, 
Nicolae Motrescu, a  ales editura noastră, prea 
puțin cunoscută atunci.

Un alt autor, Gheorghe Gorda din Voloca, 
raionul Hliboca, fost gazetar la „Zorile 
Bucovinei”, talentat publicist, cercetător 

Lansarea revistei pentru copii 
„Recreația Mare”
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scrupulos al istoriei ținutului natal, poet local, 
a scos la noi trei cărți: monografia satului în 
care s-a născut și în care locuiește, Sfânt e 
numele tău, Voloca (două ediții), și plachetele 
de versuri Dor de Ierusalim și Floarea 
dorului. 

Povestea lui Mihai Eminescu, Făt-Frumos 
din lacrimă, s-a tipărit la noi în vreo cinci mii 
de exemplare, în 2005. Nu cred să fi rămas vreo 
școală românească din regiunea Cernăuți care 
să nu fi primit în bibliotecă această cărțulie.

Povestiri din istoria românilor: 
o premieră pentru școala ucraineană
Aș mai vrea să spun câteva cuvinte și 

despre cartea Povestiri din istoria românilor, 
alcătuitori Florea și Natalia Şapcă, profesori 
de istorie la Iordănești. Ce-i nou aici? Fratele 
Florea este și autorul programei cursului 
facultativ, „Istoria poporului român”, aprobată 
de Ministerul Învățământului pentru școlile 
din Ucraina, indiferent de limba de predare, 
română sau ucraineană. Orice director de 
școală, dacă dorește, poate să repartizeze ore 
de clasă pentru acest facultativ. Și poate că 
mulți dintre ei le-ar fi repartizat demult dacă 
ar fi avut în față, pe lângă programă, și un 
manual corespunzător. Dar ia-l de unde nu-i. 
Inițiativa a venit din partea profesorilor Florea 
și Natalia Şapcă. Ei au pregătit această carte 
care, nefiind stricto modo un manual, poate 
fi folosită fără probleme și în această calitate. 
Alexandru Borca, un traducător foarte bun 
de la ziarul „Monitorul de Hliboca”, a tradus 
cartea din română în ucraineană pentru a 
fi scoasă într-o ediție bilingvă. Am primit 
aprobarea Consiliului științific al Institutului 
postuniversitar din Cernăuți și am dat 
manuscrisele la tipar. Cartea a apărut în două 
limbi, română și ucraineană. Ne-am străduit 
să o scoatem într-un tiraj mare, să ajungă 
suficiente exemplare în școli. Era atunci o 
premieră pentru școala ucraineană.

Cu sprijinul protoiereilor Ioan Gorda și 
Vasile Paulencu, am tipărit și multe cărți 
religioase (rugăciuni, canoane, povestiri din 
viețile sfinților, îndrumări pentru creștini), 
o descriere a protopopiatului din raion 
(Protopopiatul Hlibocii în anul 2000 de la 
nașterea lui Hristos). Cu binecuvântarea 
înalților arhierei ai Bucovinei, am mai tras și 
un tiraj al Sfintei Scripturi. 

„În spațiul nostru izolat, 
orice autor merită să fie încurajat 

și ajutat să-și publice textele”
Regretatului profesor Ion Posteucă din 

Stănești i-am tipărit la noi câteva cărți despre 
istoria satului său de baștină, dar și „amintiri 
din triste vremuri”.

La editura noastră au scos cărți mulți 
poeți populari, autori de monografii ale 
satelor din regiune,  ca Nicolae Mintencu, 
Zinaida Smochnă-Rotaru, Elena Fedoreac, 
Elena Demianu, Ion Mihaesi, Dumitru Olaru, 
Dumitru Filipeac, Ilie Popescu ș. a.

Consider că am dat viață cărților multor 
autori care demult doreau să-și vadă lucrările 
tipărite, dar nu aveau această posibilitate. Cu 
unii am fost poate prea îngăduitori, dar pentru 
Bucovina de miazănoapte fiecare rază de 
lumină, fie ea cât de slabă, contează. Ca editor, 
consider că, în spațiul nostru îngust și tot mai 
izolat, cu limba română tot mai strâmtorată în 
școli și în alte instituții, orice autor de poezie 
populară, de monografie a satului natal, de 
memorii din anii de deportare în Siberia, 
Kazahstan, Onega, Komi etc. merită să fie 
încurajat și ajutat să-și publice textele. Cărțile 
lor vor rămâne ca documente și mărturii 
despre perioada sovietică și ucraineană din 
istoria Bucovinei nordice, așa cum au rămas 
cărțile-document ale predecesorilor noștri din 
perioada austriacă și românească. Aceasta e 
bucuria și mângâierea mea de editor.
„Am editat și câțiva autori din România”

Rep.: În cei peste douăzeci și cinci de ani 
de activitate editorială dvs. ați scos de sub 
tipar și cărți de autori din România? Care 
sunt acești autori?

N.Ș.: Da, am editat și câțiva autori din 
România. În 1994, l-am cunoscut, printr-
un prieten, pe poetul Vasile Pânzariu din 
Suceava, un om deosebit de interesant. A fost 
deținut politic pe timpul regimului comunist, 
a stat în detenție 9 ani și 9 luni. Pentru purtare 
exemplară, a fost eliberat cu 3 luni înainte de 
termen. Scria versuri și dorea să le publice, 
dar nu reușea nicidecum; avea respinse, 
în România și în Rep. Moldova, câteva 
manuscrise. I-am citit versurile și i le-am cerut 
să le public. Astfel i-a apărut la noi volumul 
Dincolo de azi. După acest debut din nordul 
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Bucovinei a început să fie luat în seamă și în 
țară. 

O altă autoare din sudul Bucovinei, căreia 
i-am tipărit câteva cărți, e Taţiana Vlad-Guga. 
Întâmplarea face că e chiar din Iordănești, satul 
meu din nordul Bucovinei. A copilărit în acest 
sat din valea Siretului, dar la venirea rușilor, 
s-a refugiat cu familia și acum locuiește la 
Vatra Dornei. Titlul primei sale cărți tipărite 
la noi chiar așa se numește, Ibi domo sum!  
(Acolo sunt acasă!). A văzut lumina tiparului 
în 1997. 

O adevărată prietenă a noastră și o mare 
îndrăgostită de Cernăuți este poeta Paraschiva 
Abutnăriței, tot din Țara Dornelor. Și ea ne-a 
onorat, editând la noi, în anul 2010, volumul 
de versuri Târziu, timpul cuvintelor, iar nu 
demult, în 2019,  un alt volum, Nisipul din 
clepsidra albastră. 

Regretatului Constantin Moroșanu din 
Dărăbani, jud. Botoșani, i-a apărut la noi cartea 
de publicistică Trecător prin zodia revoluției. 
Vor fi fiind și alți autori din România care au 
scos cărți la editura noastră, dar momentan 
numele lor îmi scapă din memorie.

O istorie interesantă are și cartea unui 
muntean, pe care am reeditat-o cu mai mulți ani 
în urmă. Să vă spun povestea acestei cărți. Cu 
ceva ani în urmă se apropie de mine o femeie 
din Iordănești și mă întreabă dacă am timp 
s-o ascult. Zice, am de vă spus niște lucruri 
care ar putea să vă intereseze. Pe la sfârșitul 
anilor ՚50 – începutul anilor ՚60 lucram la 
Cernăuți. Plecam dimineața cu trenul din 
sat și ajungeam la Gara Mare cam pe la șase 
trecute, aproape de șapte. Era iarna și afară era 
încă întuneric. Urcând dealul de la gară spre 
centru, văd la o margine de stradă un foc mare. 
Când mă apropii, văd că ard niște cărți, un 
morman întreg. Una alunecase nu știu cum și 
era aproape de picioarele mele. Mă furișez și 
o ridic, dosind-o repede sub palton, după care 
îmi văd de drum. Seara, când mă întorc acasă, 
îi zic mamei, uite ce am găsit. Mama știa să 
citească românește. Știam și eu, dar citeam mai 
greu, că la școală am învățat să citesc cu litere 
rusești. Din cartea aceea a citit toată familia 
noastră timp de aproape 50 de ani. Ea este de 
mare folos pentru suflet. Dumneata ai putea 
s-o înmulțești acolo la redacție, s-o citească 

și alții? Spunând aceasta, mătușa Parasca îmi 
întinse o carte ferfenițită, cu coperțile nu mai 
știu în a câta generație recusute. Am deschis-o. 
Era Psaltirea în versuri a lui Vasile Militaru. 
În 2007 am reeditat-o într-un tiraj de masă. S-a 
distribuit și în nordul, și în sudul Bucovinei și 
nu numai. 

„Lucrez cu plăcere la realizarea ziarului 
„Recreația mare”,  alături de soția mea, 
Marina Șapcă, fondatorul publicației”
Rep.: Știu că ați mai avut și câteva 

proiecte de familie. Soția dvs., Marina Șapcă, 
profesoară cu experiență și cu prețioase 
aptitudini pedagogice, șefă de studii la școala 
generală de gradele I-III din Iordănești, a 
încercat, într-un timp, să scoată, împreună cu 
dvs., o revistă pentru copii, dacă nu mă înșel... 
Un fel de ante-„Prichindel”, care apare de un 
an și ceva la Cernăuți, sub redacția ziaristului 
Vitalie Zâgrea. Poate e cazul să reveniți la 
acest proiect...

N.Ș.:  Deja am revenit! „Recreația mare” 
apare din 19 decembrie 2005. Nu e o dată 
întâmplătoare, e ziua Sfântului Nicolae pe 
care copiii îl iubesc foarte mult. Așa am crezut 
eu că-i pot bucura pe școlari cu o publicație. 
Inițial, revista a apărut în două ediții, română 
(„Recreația mare”) și ucraineană („Velîka 
pererva”). Elevul ucrainean nu a dus niciodată 
lipsă de publicații în limba maternă. Dar revista 
conținea informații locale, de la școlile din 
vecinătate, și prin aceasta îi atrăgea. Cu toate 
acestea, Direcția de învățământ n-a mai vrut 
să dea bani pentru proiect și am fost nevoiți să 
renunțăm la ediția ucraineană.

Până în prezent, au apărut  42 de numere ale 
„Recreației mari”, majoritatea plătite cu bani 
din buzunar. Redactarea și pregătirea pentru 

Reprezentanți ai OSCE în vizită la „Monitorul de Hliboca”
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tipar a fost dintotdeauna o muncă voluntară. 
O făceau colegii, să nu zic subalternii de la 
„Monitorul de Hliboca”. La un moment dat, 
am crezut că își va da drumul, va căpăta 
amploare, va fi o afacere de succes. Am 
anunțat lumea că se poate abona la revistă, 
am inclus-o în lista publicațiilor la care se 
pot face abonamente. Am avut un oarecare 
succes. Abonamentele mi-au permis să scot 
revista într-un tiraj bunicel, aproape că îmi 
acopereau costurile tiparului. Dar a venit 
criza, s-a devalorizat grivna. În al doilea, dar 
mai ales în al treilea an de abonare nu mi-am 
mai scos banii pe care i-am investit. Soluția a 
fost suspendarea revistei. Dar, surpriză plăcută 
în anul 2019! Am câștigat proiectul depus la 
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 
pentru „Monitorul de Hliboca”, „Recreația 
mare” fiind un  supliment al ziarului, adresat 
școlarilor români. Sprijinul nu e cât l-am 
solicitat, dar sunt bucuros că am obținut cât 
am obținut. Data viitoare sperăm la mai mult. 
Primul număr din acest an al „Recreației” a 
apărut deja. În vacanța mare va apare al doilea 
număr, iar la toamnă – toate celelalte.

„Recreația mare” se vrea mai mult un 
ziar decât o revistă. Aici, elevii  sunt invitați 
să publice articole având ca subiect viața 
lor școlară, informații despre participarea la 
diverse acțiuni cu caracter educativ, scenarii 
tematice etc. În paginile publicației micii cititori 
vor găsi, de asemenea, diverse îndrumări, 
descrieri de careuri tematice etc. Treptat, vom 
mări volumul suplimentului. În copilărie, mi-
aduc aminte, primeam din Chișinău ziarul 
„Tânărul leninist” care, în pofida denumirii sale 
ideologizate, avea multe articole interesante 
despre viața școlară. Pe timpul lui Gorbaciov, 
ziarul și-a schimbat denumirea în „Florile 
dalbe”. Eu din aceste ziare am prins dragoste 
pentru jurnalism. Acum copiii au acces la 
internet și pot să citească publicații online, dar 
eu deocamdată consider că un școlar trebuie să 
țină în mână un ziar viu, adevărat. Internetul 
e o treabă bună, dar conține și multe chestii 
care dăunează educației copilului. Lucrez cu 
plăcere la realizarea ziarului „Recreația mare”, 
alături de soția mea, Marina Șapcă, fondatorul 

publicației, și de ceilalți membri ai echipei IP 
Redacția ziarului „Novyi den”. Acum e un 
proiect colectiv. 

„La Salon am prezentat 
trei cărți din ultimele luni, care 

nu mai poartă sigla editurii noastre, 
la care am renunțat în anul când 
grivna s-a devalorizat fulgerător”

Rep.: Editura dvs. participă la Saloanele 
de Carte din Ucraina și România?

N.Ș.:  Bineînțeles că participă, dar la 
saloane nu prea mari. Chiar recent am 
participat la Cernăuți, la Salonul International 
de Carte Românească (ediția a VI-a) organizat 
de Consulatul general al României la Cernăuți 
în parteneriat cu Editura Alexandru cel Bun 
din Cernăuți și cu alte societăți românești 
din nordul Bucovinei, unde am prezentat trei 
cărți  apărute în ultimele 12 luni. Din păcate, 
ele nu mai poartă sigla editurii noastre, la 
care am renunțat în anul când grivna s-a 
devalorizat fulgerător. Impozitele mai mari 
decât veniturile m-au făcut să renunț la 
editură. Dar toate cele trei cărți cu care am 
venit la Salonul de carte de la Cernăuți sunt 
tehnoredactate, pregătite pentru tipar, prefațate 
(sau postfațate), de mine, chiar dacă pe foaia 
de titlu e specificată editura „DrukArt”. Aceste 
cărți sunt: monografia Crasna Bucovinei, 
vol. III, de regretatul profesor crăsnean 
Nicolae Motrescu, fost primar al Crasnei, 
fost consilier în Consiliul Regional, fratele 
poetului Ilie Motrescu ucis de KGB în anii 
comunismului, monografie scoasă de sub 
tipar în 2018; volumul de versuri Nisipul din 
clepsidra albastră, de profesoara Paraschiva 
Abutnăriței din Vatra Dornei, apărută în 2019 
și  modesta mea carte de publicistică Eternul 
dor, (2018). Am mai participat și la Biblioteca 
regională „M. Ivasiuk” din Cernăuți, unde mi-
am prezentat cartea de publicistică.

„Gazetăria e o meserie 
interesantă, dar are limitele ei, 

de care un scriitor trebuie să se ferească”
Rep.: Recenta dvs. carte de publicistică, 

Eternul dor, surprinde prin talentul de 
povestitor pe care ni-l demonstrați în primul ei 
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text, unde descrieți tragica peripeție a ridicării 
și dezvelirii la Hliboca a bustului Luceafărului 
poeziei românești. În nordul Bucovinei sunt 
mai puțini prozatori decât poeți. Dvs. ați 
putea să întăriți firava breaslă a prozatorilor 
din regiune. V-ați gândit la acest lucru, 
vreodată? Ați încercat vreodată să construiți o 
narațiune, o poveste de viață, o lume ficțională 
cu material din realitatea bucovineană atât 
de bogată în subiecte care parcă se cer a fi 
material narativ pentru diverse schițe, nuvele, 
romane nescrise încă?...

N.Ș.: M-ați surprins tare cu „talentul de 
povestitor”! Mulțumesc pentru apreciere! 
Anul acesta, în luna august, voi avea împliniți 
treizeci de ani de ziaristică. În toți acești ani 
cel mai mult mi-a plăcut să fac reportaje și 
cronici, atât la ziar cât și la radio. Întotdeauna 
le-am scris cu drag. Dar am mai scris și 
informații, articole, corespondențe, am 
solicitat interviuri… Un redactor-șef trebuie 
să știe să scrie de toate și, totodată, să fie un 
bun administrator sau, cum se spune recent, 
un bun manager. Eu am trecut prin perioada 
când nu era hârtie în tipografie, când nu venea 
mașina cu plăci ofset fără de care nu putea 
fi tipărit ziarul, când întârziau salariile cu 
lunile… Gazetăria e o meserie interesantă, dar 
are limitele ei, te face să scrii mereu la fel, să 
folosești mereu aceleași clișee verbale, de care 
un scriitor trebuie să se ferească. Nu m-am 
gândit niciodată că ar trebui să fac și altceva 
decât gazetărie. Dar aș avea de unde să adun 
niște povestiri sau schițe pe care să le pieptăn 
și, poate, ar ieși ceva care să se apropie de ceea 
ce-mi sugerați dvs. Textele scrise de mine sunt 
practic „ieșite din mine”. Nu întotdeauna au 
ieșit așa cum mi-aș fi dorit, dar întotdeauna 
au fost expresia ființei mele. Probabil, lucrul 
acesta l-ați simțit și dvs. citind primul text 
publicistic din Eternul dor. Mi-a rămas în 
minte o poveste auzită în anii de studenție: 
Un reporter de la gazeta „Pravda” l-a întrebat 
pe rectorul Institutului de Literatură „Maxim 
Gorkii” din Moscova, care „pregătea scriitori 
sovietici”, câți scriitori ies anual din institutul 
pe care îl conduce., la care acesta i-a răspuns, 
câți intră, atâția ies. Dacă dvs., domnule 

profesor Ștefan Hostiuc, spuneți că ar trebui 
să-mi încerc norocul în arta prozei, eu, ca 
fost student al domniei voastre la Facultatea 
de Filologie din Cernăuți, nu pot să nu dau 
ascultare acestui îndemn. Și dacă după școala 
pe care o voi face, la distanță, cu marii maeștri 
ai epicii, de la Homer la Marquez, se vor 
vedea urme de scriitor în viitoarele mele texte, 
înseamnă că pronosticul dvs. a fost corect. 
Tare aș vrea să nu vă dezamăgesc. Mai ales 
că problema scrisului românesc în regiunea 
Cernăuți devine tot mai acută. În curând 
nu va mai avea cine să scrie. Toți fac poze! 
Toți fac video! Fotografii peste fotografii, 
plin internetul, dar câți mai scriu? Câți tineri 
scriitori români din istorica noastră capitală a 
Bucovinei vin în locul celor ce și-au încheiat 
sau sunt în prag de a-și încheia lucrarea? 
Ori poate vrem ca mâine-poimâine literatura 
română din nordul Bucovinei să ajungă o 
literatură de „artiști fotografi”? 

„...Și dacă iese ceva din 
această nouă aventură a scrisului, 

o să vă rog să-i fiți primul ei lector”
Rep.: Înainte de a vă mulțumi pentru 

această agreabilă discuție, vreau să vă mai 
îndemn încă o dată, domnule Nicolae Șapcă, 
să perseverați în sensul realizării unor 
narațiuni pe care revista noastră va fi onorată 
să le publice în numerele viitoare. 

N.Ș.: Și eu vă mulțumesc mult pentru 
că ați considerat importantă modesta mea 
activitate de gazetar și editor, solicitându-mi 
acest interviu, ba chiar îndemnându-mă să 
perseverez într-un nou domeniu, atât de tentant 
pentru mine. Nu întotdeauna în viață am ținut 
cont de sfaturile bune, recunosc acest lucru. 
Legat afectiv de ziarul raional și de satul natal, 
am refuzat mai multe oferte. Mi-am zis mereu, 
ca celebrul personaj al lui Ion Creangă: Decât 
codaș la oraș, mai bine în sat fruntaș. Dar de 
sfatul dumneavoastră o să țin cont... Și dacă 
iese ceva din această nouă aventură a scrisului, 
o să vă rog să-i fiți primul ei lector.

Rep.: Cu multă plăcere. Aștept cu interes 
primele texte de proză artistică.
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„Apșa”:
o gazetă a românilor de peste apă

Gheorghe PÂRJA 

constatat că, cele două 
maluri ale Tisei, 
ocrotesc locuitori din 
vechime care au viețuit 
în aceeași rezonanță de 
neam. Este suficient să 
compari toponimele 
și onomastica și 
constați uimirea de 
care aminteam: limba 
română, portul și 
obiceiurile. Referințele 
la această comunitate 
erau risipite prin lucrări, multe dintre ele 
de nivel academic, care ajungeau mai greu 
în satele din dreapta Tisei. Când s-a putut, 
după dezghețul din această parte de lume, a 
apărut ziarul, mijloc eficient de răspândire a 
informațiilor în acest areal. Mai zilele trecute, 
la Consulatul României din Slatina (Solotvino), 
unde a fost lansată o carte fundamentală, 
„Românii din Transcarpatia” (coordonată 
de dr. Teodor Ardelean și dr Ion M. Botoș), 
am primit publicația APȘA, gazetă regională 
social-politică din Transcarpatia, avându-l ca 
director pe același neobosit Ion. M. Botoș și 
redactor-șef, poetul Echim Vancea. Cunosc 
gazeta și pot afirma că este o publicație sobră, 
cu articole bine documentate, cu subiecte 
iscoditoare, scrisă într-o frumoasă limbă 
română. De mare folos celor care o citesc. 
Domnul Botoș mi-a spus, într-o împrejurare, 
că numele gazetei se trage de la râul Apșa,       
(acum Apșița) pe care sunt așezate localități 
cu populație românească. Dar, zic eu, și de la 
satul natal al directorului gazetei, Apșa de Jos.  
Fondator este Uniunea Regională a Românilor 

Sunt aproape trei decenii de când 
am trecut, pentru prima dată apa, la 

maramureșenii din dreapta Tisei. Pentru 
mine a fost miraculoasa descoperire a unui 
teritoriu privit pe furiș, o întâlnire cu oameni 
pe care istoria crudă nu a reușit să-i strivească. 
Uimitor cum și-au păstrat limba română, 
portul și multe obiceiuri. Cu cât calm istoric 
au înfruntat vitregiile vremurilor! Da, i-am 
aflat acasă, cu rânduieli vechi și conștiința 
că sunt români. E adevărat, acești locuitori 
iluminați, de scrisurile în cuget românesc de 
la Mănăstirea din Peri, nu au ațipit în istorie. 
Ne-am cunoscut mai îndeaproape. Așa am 
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din Transcarpatia „Dacia” având certificat de 
înregistrare în anul 2001. Numărul, de pe luna 
aprilie, ilustrează calitățile acestei publicații. 
Prima pagină, pe fondul culorilor drapelului 
românesc, este tipărit un text cu valoare 
de strigăt în istorie: „101 ani în așteptarea 
recunoașterii... Noi, maramureșenii din partea 
dreaptă a Tisei (Transcarpatia, Ucraina) am 
depășit centenarul în așteptarea recunoașterii 
noastre ca urmașii maramureșenilor care au 
stat la baza fondării statului român. De ce nu 
ne auziți!!!???” Alături, este publicată porunca 
lui Mihai Dan a lui Ilieș, autorul unei cărți de 
mare valoare documentară, din care aflăm 
că, la 17 ianuarie 1919 în Maramureșul din 
dreapta Tisei, a intrat armata română. „La noi 
au șezut românii mai bine de un an, și în 1921 
au venit cehii” scrie Mihai Dan. Gazeta publică 
lista soldaților născuți în localitățile românești 
din dreapta Tisei (Maramureșul istoric) căzuți 
pe câmpurile de luptă în al Doilea Război 
Mondial. Poetul Gheorghe Moiș scrie despre 
personalități marcante ale culturii românești 
din Transcarpatia: Ion Alb, dr. Paul Țiple, 
Vasile Țiple, născuți în Biserica Albă, cu rosturi 
culturale și administrative pe cele două maluri 
ale apei. ( Paul Țiple a fost primar al Sighetului 
în anul 1922). Un articol omagial este 
dedicat regretatului scriitor și istoric Dumitru 
Covalciuc (1947-2017), o personalitate a 
românilor din Ucraina.  Conf.univ.dr. Ștefan 
Vișovan face o amplă prezentare cărții lui 
Ion M. Botoș, despre oamenii de seamă din 
Transcarpatia care au contribuit la promovarea 
culturii românești. Este și o mărturie a uriașei 
capacități a românilor de peste Tisa de a se 
adapta la cele mai aspre condiții de ordin 

geopolitic fără a-și pierde esența identitară. 
Am aflat, din revistă, că satele românești din 
raioanele Teceu și Rahău au votat masiv cu 
Vladimir Zelenski, la președinția Ucrainei. 
Am descoperit o poetă înzestrată, cu numele 
Anuța Marina-Berinde. Poezii mai publică Ion 
Cojocaru și Ion Zmerega. Ultima pagină color, 
are imagini din activitățile Uniunii Regionale a 
Românilor din Transcarpatia „Dacia”. Gazeta 
APȘA, un valoros document publicistic de 
informare și de recuperare a istoriei acestor 
locuri. Publicație de ținută a românilor din 
dreapta Tisei.

Apșence. Fotografie din arhiva dr. Ioan Botoș din Apșa de Jos
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Considerații 
privind câteva aspecte 

actuale ale dezvoltării literelor 
române în nordul Bucovinei

Edmond NEAGOE

Reîntregirea culturală a Bucovinei, cel mai 
important proiect al intelectualilor români 

de pe ambele părți ale frontierei
S-a scris foarte mult și solid argumentat 

despre un decalaj evident între literatura 
nord- bucovineană și cea din sudul provinciei 
istorice. Am să încerc să pun în lumină 
evoluțiile pozitive ale procesului de reîntregire 
culturală a Bucovinei care, și în opinia mea, 
este cel mai important proiect al intelectualilor 
români de pe ambele părți ale frontierei.

Fracturarea instituțională, cum foarte bine a 
observat poetul Arcadie Suceveanu, președinte 
al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, 
reclamă crearea unui climat propice dezvoltării 
creației literare în provincie. Împreună 
cu poetul Ilie Tudor Zegrea, președintele 
Societății Scriitorilor Români din Cernăuți, 
Arcadie Suceveanu a creionat un program 
de acțiuni care să repună seva literaturii în 
matca sa firească. Dar rezultatele se lasă 
încă așteptate. Prea puțini scriitori tineri au 
aderat în ultima perioadă la uniuni de creație. 
Cunoaștem doar două cazuri: Marin Gherman 
(Uniunea Scriitorilor din Moldova) și Doina 
Bojescu (Uniunea Scriitorilor din Ucraina). 
Bineînțeles, pentru a adera la asemenea 
uniuni trebuie să ai și operă. Or, aici e marea 
problemă. Mulți din cei nechemați de muze 
zgârie hârtia cu penița lor prea puțin inspirată 
și puțini dintre cei care ar putea produce cu 
adevărat texte care să aibă fior estetic nu își iau 
în serios vocația. 

Se impune și o mai strânsă colaborare cu 
Uniunea Scriitorilor din România. Aceasta, 
neavând filială la Suceava, a încercat, cei 
drept cam sporadic, prin organizația sa de la 

Bacău, să păstreze legătura cu scriitorii nord-
bucovineni. Deplasările din ce în ce mai rare 
la Cernăuți ale poetului Dumitru Brăneanu, 
chiar dacă au fost de cea mai înaltă ținută, nu 
au reușit să suplinească o implicare constantă, 
cum ar fi putut să realizeze o eventuală filială 
constituită  în fosta Cetate de Scaun.

Societatea Scriitorilor Bucovineni din 
județul Suceava a trecut printr-o lungă perioadă 
de apatie creativă și organizatorică, astfel 
încât la recentele alegeri au fost promovate 
personalități culturale dinamice, cu o prezență 
mult mai constantă în capitala Bucovinei 
istorice, și cu un proiect de reîntregire 
culturală mai ambițios și mai coerent. Mă 
refer la poetul Alexandru Ovidiu Vintilă și la 
prozatorul Cezar Straton, a căror implicare 
activă în proiecte din nordul Bucovinei este 
recunoscută și apreciată.
Cenaclul transfrontalier „Mașina cu poeți”

Fracturarea instituțională a literelor 
bucovinene, lenta organizare a structurilor 
capabile să impulsioneze creația literară în 
limba română din septentrionul bucovinean și 
lipsa unui cadru literar cu ședințe sistematice, 
desfășurate la date fixe, a făcut posibilă și 
necesară o premieră în literatura română: 
Cenaclul transfrontalier „Mașina cu 
poeți”. Doi scriitori bucovineni, unul din 
sud, universitara Gina Puică, și altul din nord, 
acad. Vasile Tărâțeanu, au proiectat în cursa 
Cernăuți-Suceava, cu trei ani în urmă, macheta 
organizatorică a unui proiect literar care s-a 
dovedit a fi unul de succes.

Concret și oficial, Cenaclul transfrontalier 
„Mașina cu poeți”, este asumat instituțional 
deopotrivă de către Centrul Cultural Român 
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“Eudoxiu Hurmuzachi” (președinte Vasile 
Tărâțeanu), Lectoratul de limbă română al 
Universității din Suceava la Universitatea 
din Cernăuți (lector dr. Gina Puică) și Clubul 
de inițiativă literară din Suceava (președinte 
George Saghi Sauciuc). Tustrei și-au asumat 
din start rolul de mentori ai cenaclului.

„Mașina cu poeți” nu beneficiază de nicio 
finanțare exterioară, ea se bizuie doar pe 
eforturile fizice, logistice și intelectuale ale 
cenacliștilor. Întâlnirile sunt prevăzute să aibă 
loc lunar (dar se mai întâmplă să iasă din ritm 
când apar situații neașteptate, evenimente 
care obligă la refacerea graficului), odată 
la Cernăuți (centru sau regiune), altădată la 
Suceava (sau Botoșani) (centru sau județ). 
Scopul cenaclului este apropierea dintre 
cele două emisfere ale poeziei bucovinene, 
cunoașterea lor prin irigare reciprocă. Indirect, 
el participă la procesul mai larg de fluidizare 
a frontierei care separă cele două jumătăți 
de provincie și, implicit, cele două literaturi 
locale.

Până în prezent, la Cenaclu au citit din 
creația lor scriitorii suceveni Cezar Straton, 
Constantin Horbovanu (care a preluat din mers 
și rolul de mentor al Cenaclului pentru creația 
umoristică), Alexandru Ovidiu Vintilă, Doru 
Mateiciuc, Constantin Severin, Gina Puică, 
Hermina Cristina Melinte,  Grațiela Turțu, 
George Saghi Sauciuc, Neculai Marcel Flocea, 
Constantin Parasca, Mircea Nanu Munteanu, 
Eva Sorina Matei, Florin Dan Prodan, Lucian 
Spetcu, Florin Gușul Procopie, Călin Dănilă, 
George Mahalu, Carmen Mărcean, Cătălina 
Orșivschi, Florin Haidamac, Ovidiu Donisă, 
Adrian Popovici, Cezar Adomniței, Sorin 
Trașcu, Irina Pricop, Adela Șulea, Giulia 
Ghiorghiu, Ana Maria Spânu, Neculai Roșca, 
Ovidiu Ambrozie, Lucian Ioniță și Mariana 
Bilic, precum și oamenii de condei din Cernăuți 
(unii scriitori consacrați, alții începători sau 
amatori care, iubind poezia, încearcă să scrie 
versuri) Vasile Tărâțeanu, Mircea Lutic, Marin 
Gherman, Gheorghe Ungureanu, Vasile Bâcu, 
Edmond Neagoe, Ilie Tomiuc, Elena Nandriș, 
Dorin Misichevici, Vitalie Zâgrea, Vasile 
Carlașciuc, Sergiu Bilea, Dim Fakaș, Dumitru 
Mintencu, Gheorghe Bodnariuc, Gheorghe 
Șodrângă ș.a.

Spre deosebire de celelalte cenacluri care 
există de mai multă vreme în acest spațiu 
istoric, unele cu caracter de școală, altele cu 
tentă de atelier de creație, „Mașina cu poeți” 
este un cenaclu cultural cu o gamă mai largă, 
e mai deschis, mai democratic, oferă teren de 
confruntare / conlucrare seniorilor recunoscuți 
al literelor bucovinene, dar atrage și creatori 
tineri dornici să se afirme și să-și afle un loc în 
lumea literară.

În acest context, se cuvine a menționa 
lansările de carte în limba română ale foștilor 
redactori și editorialiști ai ziarului „Zorile 
Bucovinei”. Prezent la lansarea volumului de 
publicistică, „Cartea Zoriștilor”, și a volumului 
de nuvele, „De ce ne iubesc femeile” ale 
ziaristului și scriitorului cernăuțean Grigore 
Crigan, poetul Dumitru Brăneanu , Președintele 
Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din 
România (filială la care sunt arondați mai 
mulți scriitorii suceveni), remarca abilitatea cu 
care autorii cernăuțeni înțeleg să transforme 
produsul publicistic (articole de gazetă) în 
cărți care atrag atenția publicului cititor. În 
acest sens merită să fie remarcată și cea de a 
100-a carte tipărită în limba română în nordul 
Bucovinei postbelice, „Zâmbete acre”, a 
umoristului Ilie Olari. Ea confirmă observația 
făcută cu an în urmă de scriitorul băcăuan. 
Volumul de schițe umoristice ale octogenarului 
Ilie Olari e o culegere de texte extrase din 
cea mai savuroasă rubrică a ziarului „Zorile 
Bucovinei”, pe care autorul, pe vremea când 
era editorialist al acestei publicații, eliberate 
deja de vechea ideologie sovietică, o realiza în 
fiecare zi de miercuri a săptămânii.
Festivaluri literare cu caracter integrator

Există fenomene și evenimente care tind 
să antreneze creația literară românească din 
Ucraina, precum și să o interconecteze atât 
cu creația din patria istorică, cât și cu alte 
literaturi europene. De aceea, nu mă alătur 
acelor personalități care prevăd fie dispariția 
treptată, fie diminuarea drastică a literaturii în 
limba română din Ucraina. Câteva evenimente 
literare de ordine recentă mă fac să fiu și 
mai încrezător în destinul pozitiv al literelor 
române din această țară.

Festivalului de poezie populară 
românească (prima ediție),  care a avut loc la 
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29 martie 2019, în sala „Dumitru Covalciuc” 
a Centrului Bucovinean de Artă și Civilizație 
Românească din Cernăuți, e primul, în ordine 
cronologică, din suita acestor evenimente. 
La festival au participat 26 de poeți populari, 
publiciști și etnografi din regiunea Cernăuți 
(Ucraina), județele Timiș, Bistrița Năsăud, 
Mureș, Caraș-Severin (România). Remarcăm 
prezența doamnei Sorina Blaj, Președinte 
al Asociației Culturale “Casa dinainte” din 
Reghin, județul Caraș-Severin, a poeților 
populari Sofia Roșca, Serghei Bespalco și 
Gheorghina Pascal, care au adus pe scenă creații 
recente din izvorul păstrătorilor de folclor din 
zonele reprezentate. În cadrul festivalului a 
fost evocată opera de culegător de folclor a 
cărturarului bucovinean Dumitru Covalciuc, a 
cărui prețioasă arhivă va fi preluată de către 
Biblioteca Centrului Bucovinean de Artă și 

Civilizație Românească din Cernăuți, după 
amenajarea secțiunii rezervate special pentru 
această comoară de documente.

Festivalul național de poezie de la 
Sighetul Marmației, județul Maramureș, 
s-a deplasat și anul acesta ca și anul trecut, 
pentru o zi, la Solotvino/Slatina, regiunea 
Transcarpatică (Ucraina), unde, pe aceleași 
lungimi de undă ale spiritualității românești, 
a continuat dialogul poeților din străvechile 
așezări din stânga și dreapta Tisei, de pe 
valea Izei și de pe valea Apșei. La festival 
au participat și poeții bucovineni stabiliți 
la Chișinău, Arcadie Suceveanu și Nicolae 
Spataru.

Festivalul internațional “Luna lecturilor 

de autor” (ediția a XX-a),  cu România 
invitat de onoare, reprezintă un adevărat 
maraton cultural estival pe traseul Brno-
Ostrava (Cehia)-Koșice (Slovacia) - Wroclaw 
(Polonia) - Liov (Ucraina), cu implicarea 
Ministerelor Culturii și administrației locale 
din cele patru țări participante la proiect. Primul 
dintre cei treizeci de autori români a căror 
creație a fost lecturată  în cadrul festivalului, a 
fost scriitorul, eseistul, istoricul  și politicianul  
Adrian Cioroianu, fost ministru al Afacerilor 
Externe, urmat de alte nume cunoscute: Ana 
Blandiana, Miruna Vlada, Lucian Boia ș.a.

Festivalul internațional de poezie 
“Meridian Czernowitz” (ediția a X-a), e un 
alt eveniment poetic, desfășurat anual la început 
de septembrie la Cernăuți, cu participarea unor  
poeți, prozatori și critici literari din Germania, 
Austria, Elveția, Israel, Polonia, România, 

Republica Moldova, Slovacia, 
SUA, Canada, Cehia, Irlanda etc. 
Anual în cadrul festivalului, au 
loc întâlniri ale poeților de limbă 
română din România, Ucraina și 
Republica Moldova. Remarcăm 
în ultimii ani prezența la festival a 
unor poeți valoroși din România 
– Claudiu Comartin, Paula 
Erizanu, Domnica Drumea, 
Caius Dobrescu ș.a. – care au 
citit versuri fie la Centrul Literar 
“Paul Celan”, fie în incinta 
fostului Palatului Național al 
Românilor din Cernăuți.

Publicarea unor cărți provenind din seva 
articolelor apărute de-a lungul timpului în 
ziarul „Zorile Bucovinei”, lecturile din cadrul 
Cenaclului transfrontalier „Mașina cu poeți- 
Cernăuți –Suceava”, Festivalul internațional 
de poezie „Luna lecturilor de autor” de la 
Lvov, cu invitați de onoare din întreg spațiul 
românesc, Festivalul internațional „Meridian 
Czernowitz”, Festivalul de poezie de la 
Sighetul Marmației (județul Maramureș) și 
Solotvino/Slatina (regiunea Transcarpatică), 
sunt evenimente culturale și, totodată, 
oportunități incontestabile de promovare 
a scriitorilor de limbă română din spațiul 
ucrainean, în rândul creatorilor contemporani 
de literatură  universală.
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Primăvară înfrigurată la Herța

Doina CERNICA

La un moment dat, am părăsit șoseaua 
spre Cernăuți, luând-o la dreapta, 

prin Molnița, spre Herța, care, aparținând 
Ținutului Herța, „nu a făcut parte nici din 
Basarabia românească, stăpânită de Rusia 
între anii 1812-1918, și nici din Bucovina 
românească, stăpânită de Austria între anii 
1775-1918. [...] Prin urmare, în anul 1918 
ținutul Herța nu s-a unit cu România, deoarece 
unit a fost dintotdeauna“, cum spune prof. dr. 
Ioan Murariu în cartea sa, „Istoria ținutului 
Herța până în anul 1940”, apărută la Editura 
Vicovia, din  Bacău, în anul 2010, și cum avea 
să ne reamintească Alis Niculică, istoric prin 
formație și cu un doctorat în istorie, nu mult 
mai târziu, în casa lui Gheorghe Asachi. În 
ce mă privește, o știam bine dintr-un manual 
școlar al bunicului patern, din Dorohoi, și, și 
mai bine, din povestirile seniorului Alexandru 
Ștefănescu, tatăl istoricului literar Alex. 
Ștefănescu, în neuitatele vizite pe care mi 
le făcea în redacția ziarului „Crai nou” din 
Suceava.

Salonul de Carte Românească, 
ediția a IV-a, la Biblioteca Raională 

„Gheorghe Asachi” din Herța
Toate previziunile meteo vorbind de 

reîntoarcerea iernii, ne-a bucurat salutul ploilor 
de aur – când din fața unei case, când dintr-o 
grădină – și a înseninat dimineața plumburie. 
Cu Sorin Sîrghie la volan, administratorul 
Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, 
cu managerul instituției, Gheorghe Gabriel 
Cărăbuș, cu Alis Niculică, șef birou informare 
și bibliografie, și Elena Pintilei, bibliograf, 
în mașina înaintând cu grijă pentru echilibrul 
între greutatea cărților din portbagaj, de pe 

scaune, dintre scaune, și neregularitățile 
drumului, mă bucuram împreună cu ei de 
apropiata întâlnire pe care ne-o pregătea, 
pentru a patra oară din anul 2015 încoace, 
Salonul de Carte Românească de la Biblioteca 
Raională „Gheorghe Asachi” din Herța. Întâi 
ne-a salutat prietenos și cu chip întinerit casa 
în care se află biblioteca. Nu clădire, nu sediu, 
deoarece, așa cum a ținut să ne reamintească 
în cuvântul de bun venit doamna ei, Elena 
Mihai, adică directoarea Bibliotecii, chiar în 
spațiul acestei case venise pe lume ilustrul 
cărturar. Mi-ar fi plăcut să ne spună mai 
mult, deși tot atât de bine ar fi putut să o facă 
și Gheorghe Gabriel Cărăbuș, de asemenea 
doctor în Istorie, bun cunoscător al epocii și al 
personalității lui Gheorghe Asachi, despre care 
publicase cu ani în urmă și un studiu în revista 
„Codrii Cosminului”. Însă m-am mulțumit 
să-l salut pe ilustrul patron în sala pe care o 
domină dintr-un tablou și în care intrasem 
și pentru chipul său de iluminist, și pentru 
titlurile de pe etajera cu înscrisul, în română și 
ucraineană; „Ediții românești. 2018-2019”. Și 

Sărbătoarea cărții

Exсelența Sa, Irina Loredana Stănculescu, Consul General 
al României la Cernăuți, salută participanții la Salonul de Carte
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după ce mi-am plimbat privirea peste stelajele 
cu publicații organizate tematic, și peste 
rafturile cu inventarul dominat de volume cu 
caractere slave, m-am gândit ce minunat ar fi 
ca măcar lucrătorii acestei biblioteci, dacă nu 
și ale celorlalte din raion, să aibă parte de o 
excursie la Iași, special ca să vadă splendoarea 
Bibliotecii de la Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi”, considerată una din cele 
mai frumoase din lume. 

Dar deocamdată mă întorc împreună cu 
ceilalți suceveni în micuța și primitoarea sală a 
Casei lui Asachi pregătită pentru manifestare, 
bucuroasă, bucuroși de reîntâlnirea cu Maria 
Dovhan, director-adjunct al Bibliotecii 
Științifice Universale Regionale „M. Ivasiuk” 
Cernăuți, o prezență caldă, prietenoasă, nu 
odată oaspete al Bibliotecii Bucovinei la 
Suceava, și cu  Ivanna Lughina, directoarea 
Bibliotecii Raionale Storojineț, cu care 
fusesem împreună acum doi ani la mormântul 
lui Iancu Flondor. Dar și de întâlnirea cu Olga 
Covalciuc, directoarea Bibliotecii Raionale 
Hliboca. Brațe deschise pentru prietena 
noastră, Maria Toacă, și pentru ceilalți literați 
din Cernăuți: Ilie Tudor Zegrea, președintele 
Societății Scriitorilor Români din Cernăuți, 
Mircea Lutic, Simion Gociu, Doina Bojescu, 
universitarul Ilie Popescu și Vasile Bâcu, bine 
cunoscutul președinte al Societății pentru 
Cultura Românească „Mihai Eminescu” 
Cernăuți, aici reclamat de herțeni ca fiind de-
al lor în virtutea răspunderii de redactor-șef 
al „Gazetei de Herța”. Din grupul venit de 
la Cernăuți nu putea să lipsească Vladimir 
Acatrini, președintele Societății Bibliotecarilor 
Bucovineni. O participare onorantă pentru 
toți și surpriză chiar și pentru autoritățile 
reprezentate de Victor Ciuclea, președintele 

Consiliului Raional Herța, Tatiana Hliboceanu, 
prim-locțiitor al Administrației Raionale de 
Stat Herța, și Vera Țârdea, șefă de departament 
la aceeași Administrație - Consulatul General 
al României de la Cernăuți, în persoana 
Excelențelor Lor, Irina Loredana Stănculescu, 
consul general, prima dată la Herța, și Ionel 
Ivan, ministru-consilier. 

Ilie T. ZEGREA: „E bun și jocul, 
însă cartea trebuie să fie mijlocul cel 

mai eficient de a ne păstra identitatea, 
spiritualitatea, limba”

Cum însă nu numai invitații mai scumpi 
la vedere și alocuțiunile lor, ci și lansările 
de carte sunt punctele de atracție ale unui 
astfel de salon, am să amintesc cele câteva 
titluri din raftul din fața publicului, începând, 
firește, cu „Enciclopedia Bucovinei” de Emil 
Satco și Alis Niculică, o lucrare de maximă 
importanță, cartea valorilor bucovinene 
adusă la zi și semnificativ îmbogățită, o carte 
unificatoare, fără îndoială cea mai importantă 
(și mai de succes) carte a Centenarului Marii 
Uniri sărbătorit în Bucovina. Pe aceeași linie 
unificatoare, aș continua cu „Dulce-amar de 
Bucovina” de Doina Cernica și Maria Toacă, la 
prima ediție a Salonului de Carte Românească 
de la Herța, cele două autoare, una din nordul 
și cealaltă din sudul Bucovinei, fiind de 
asemenea prezente cu un volum împreună, 
unificator, despre Bucovina întreagă la 
începutul secolului XXI. Numele Mariei Toacă 
s-a aflat și pe coperta altei cărți, „Drumuri 
de dor prin țara dragă” (aceasta apărută la 
Cernăuți, spre deosebire de cele menționate, 
sub egida unor instituții și edituri sucevene), 
cu totul deosebită prin descrierea frumuseților 
istorice, culturale, turistice ale României de 
azi văzute de o româncă de pe pământul său 
înstrăinat. Și, din nou, lângă numele Mariei 
e acela al Doinei Cernica, de pe volumul de 
alături, „Privește și încearcă să vezi. Povești 
de călătorie” (Editura Mușatinii, Suceava, 
2019). Personalitatea tutelară a Bibliotecii 
Bucovinei Suceava, I. G. Sbiera, și familia 
sa și-au aflat noi pagini, noi documente, noi 
informații în albumul semnat de Elena Pintilei. 
O ediție nouă a dedicat Ilie Popescu nealinatei 
suferințe a românilor surghiuniți, despărțiți de 
despicarea Bucovinei, cu povestea adevărată a 
alor săi pe „Drumul spre Golgota”. 

Sărbătoarea cărții



66                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 1-2 (61-62), 2019 Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 1-2 (61-62), 2019                  67                   

de Dumitru Albu la acordeon) a picurat miere 
peste asprimile zilei și, ca niște flori din ploaia 
de aur, s-au deschis în sufletele noastre numele 
micuților lăudați de Ina Pintilei, șefa Bibliotecii 
din Mihoreni, Serafim Pintilei, pentru talentul 
de recitator, și Daniela Scriba, pentru patosul 
și inspirata susținere a celor „27 de pricini 
pentru citit o carte”. Tot ea ne-a transmis ceva 
din emoția cu care au trăit sătenii programul 
pregătit de școlarii îndrumați de profesoarele 
Mihaela Lupu și Maria Popa: „Limba maternă 
– icoană eternă”.  

Gândindu-mă la ei, copiii, cea mai 
scumpă și poate singura nădejde adevărată a 
românilor din nordul Bucovinei, nu am putut 
decât să-i fiu, să-i fim alături dr. Gheorghe 
Gabriel Cărăbuș în solicitarea adresată 
public consulului general, Irina Loredana 
Stănculescu, de a primi sprijin - cu respectarea 
legilor și regulamentelor  Ucrainei, desigur! 
- pentru darul de carte din România și pentru 
evitarea orelor lungi petrecute în vamă în 
cazul misiunilor culturale, precum a noastră, 
invitați la Salonul de Carte Românească de la 
Herța, deoarece cărțile aduse de noi „nu sunt 
cărți care să atingă puncte sensibile. O carte 
de Ion Creangă sau de Jules Verne tradus în 
românește nu face decât bine unui copil care 
vrea să citească în limba părinților săi!”                                       

O durere, la care continuă să se simtă părtași 
cei care l-am cunoscut, a iradiat și cartea de 
poeme „Zori în inversie” a lui Mircea Lutic, în 
tălmăcirea regretatului Vitali Kolodii, „aripa 
ucraineană a creației mele”, cum a mărturisit, 
nu prima dată, autorul.  Dureri nealinate, rană 
deschisă a pus în lumină (lumina puternică 
dintr-o sală de operații!) și scurtul florilegiu 
alcătuit de Simion Gociu din propriile cărți, pe 
fondul unei tristeți de moarte: „Când mă uit pe 
pereți, simt cum graiul nostru se stinge!”, după 
care a evocat și semnarea de către președintele 
de atunci al României a celui „mai negru pact 
din viața noastră” – „Plângeau românii la 
Cernăuți!”  Momentul, greu!, a fost depășit, în 
desfășurarea Salonului, de intervenția fermă 
a lui Ilie Tudor Zegrea, cu zicerea „Să ne 
trăiască dușmanii, dar să ne vadă fericiți!” și de 
exprimarea convingerii: „E bun și jocul, însă 
cartea trebuie să fie mijlocul cel mai eficient de 
a ne păstra identitatea, spiritualitatea, limba!” 
Precum și de mulțumirea Doinei Bojescu de a 
fi ilustrat cartea de debut a talentatului nepot al 
poetului Simion Gociu.

Dr. Gheorghe Gabriel CĂRĂBUȘ 
(Suceava): „O carte de Ion Creangă nu 
face decât bine unui copil care vrea să 

citească în limba părinților săi!”
Naiul elevului Igor Cozma (acompaniat 

Sărbătoarea cărții

Participanții la Salonul de Carte, în pridvorul Casei „Gheorghe Asachi” din Herța, sediul Bibliotecii Raionale cu același nume
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Poetul Ilie T. Zegrea – 70 de ani

Ștefan HOSTIUC

Parcă nu-mi vine să cred că Ilie T. Zegrea 
a împlinit 70 de ani. Calendarul arată totuși 
că a măsurat bine timpul. Omul a rotunjit, la 
început de cireșar, când vara își „cădelniță 
teii și salcâmii” și „aprinde crini”, o etate 
deloc neglijabilă, deși energia pe care o 
demonstrează în ringul dezbaterilor publice 
nu arată acest lucru. Poetul însă a rămas la 
vârsta pe care i-o dau nu anii, ci poezia. Iar 
poezia nu are decât o singură vârstă: tinerețea. 
Vorbesc de poezia adevărată, nu de erzațurile 
ei. De poezia care își justifică numele și pe 
care o văd ca pe o ființă vie ce trăiește prin 
cuvânt în actul creației și dă viață cuvântului. 
Despre ea vorbesc aici, despre poezia cu preț 
de aur, pentru că e la fel de greu de dobândit ca 
și prețiosul minereu ce stă în spatele hârtiilor 
de valoare, și nu despre poezia fetișizată și 
goală pe dinăuntru și pe dinafară, care, ca 
orice surogat, e la discreția grafomanilor ce au 
inundat piața de carte cu tone de maculatură. 
Trebuie să răsfoiești vrafuri de produse 
poligrafice puse în circulație de tot felul de 
edituri obscure până dai de o sclipire care să 
te facă să vibrezi, semn că acolo există poezie. 
Poeți cu numele sunt mulți, dar cu harul abia 
îi poți număra pe degete. Printre aceștia din 
urmă e și tânărul nostru septuagenar Ilie T. 
Zegrea. Ceea ce e de remarcat la el chiar de la 
început e că în versurile sale poezia lucrează, 
nu trândăvește. Iar acest lucru este definitoriu 
pentru un poet.

Parcimonios, poate chiar exagerat de 
parcimonios, Ilie T. Zegrea nu s-a risipit 
în zeci de volume, ca alți confrați ai săi, 

mult mai productivi cantitativ, ci a lucrat 
concentric, axându-se pe calitatea produsului 
poetic, mulțumindu-se cu cele câteva titluri 
de carte pe care le-a scris până acum, puține 
dar consistente. E adevărat că primele două, 
scoase la Cernăuți cu securea comunistă de-
asupra capului (Timpul ierbilor, 1977, și 
Crinul îngândurat, 1986, ambele sub sigla 
editurii Carpați din Ujgorod care avea o filială 
în capitala Bucovinei), nu sunt prea strălucite, 
căci le-au ciopârțit cât au putut de tare editorii 
obedienți regimului, silindu-l pe autor să le 
cârpească cu versuri care nu-l reprezentau, 
dar fără de care nu ar fi debutat la Cernăuți 
niciodată. Odată cu el a debutat și generația 
sa, grupul de scriitori cernăuțeni ai anilor 
’70. De aceea, poate, tributul pe care Ilie 
Zegrea a trebuit să-l plătească a fost mai mare 
decât al celorlalți colegi de generație. Totuși 
aceste cărți nu sunt de neglijat. Pentru istoria 
literaturi ele constituie o sursă de cercetare și o 
dovadă clară a puternicilor presiuni ideologice 
exercitate de regimul sovietic totalitar asupra 
scriitorilor românii din Bucovina sovietică. 

Celelalte două volume scoase la Chișinău 
până la destrămarea URSS-ului, ultimul chiar 
în acel an istoric, Navigator în septembrie 
(Editura Literatura artistică, 1983) și Oglindă 
retrovizoare (Editura Hyperion, 1991), 
demonstrează maturitatea artistică a autorului 
bucovinean, cu accent pe viziunea mitică 
modernă, de sorginte romantică. În România, 
după căderea cortinei de fier, lui Ilie T. Zegrea 
îi apar alte două volume, unul la București, 
Singurătatea Apocalipsei (Editura Eminescu, 

Aniversări 
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Aniversări 

1998), și altul la Iași, Cultivator de iluzii 
(Editura Tipo Moldova, 2013), care reprezintă 
o nouă etapă în creația sa, imprimând 
lirismului o expresie gravă, crispată, cu irizări 
apocaliptice. Poetul se retrage într-un spațiu al 
singurătății, mânat de un timp al decepțiilor, 
dezamăgirilor, deziluziilor. 

Ultimele două volume, unul antologic, 
apărut la Chișinău (Deschideți fereastra că 
ninge (Editura Lumina, 2014), iar celălalt, 
cu poezii noi, apărut la Cernăuți, (Timp 
fracturat, greieri de seară, Editura Druk Art, 
2017), ne oferă, luate împreună, o viziune de 
ansamblu asupra creației poetice a autorului. 
Parcurgându-le îți dai seama imediat că ai în 
față un poet care nu și-a schimbat esențialmente 
formula stilistică din anii de tinerețe, ci doar 
a cizelat-o și i-a dat alte dimensiuni. E poate 
cel mai constant stilistic dintre poeții cu care 
a pornit la drum. Dacă Arcadie Suceveanu, 
supermetaforic la începuturi, încearcă de o 
bună bucată de vreme să se elibereze de sub 
tutela metaforei, înlocuind limbajul precipitat 
de tropi cu un limbaj colocvial, apropiat de 
limbajul prozei, și încercând să scotă efecte 
poetice tocmai din apoeticitatea discursului 
frust, renunțând la fastul de odinioară, la 
spectacolul poeziei, la perfecțiune și păstrând, 
din vechiul arsenal, doar parabola ca element de 
poveste, nu același lucru face și Ilie T. Zegrea, 
colegul său de generație și de școală poetică 
cernăuțeană din anii ’70 ai secolului trecut. Și 
Mircea Lutic, și Vasile Tărâțeanu, și Simion 
Gociu și-au mai schimbat formula stilistică, în 
timp ce Ilie T. Zegrea a rămas esențialmente 
același, dezvoltându-se mereu în aceeași 
direcție stilistică, aprofundându-și viziunea, 
râvnind mereu performanța și căutând febril 
perfecțiunea. El nu se leapădă de metaforă, 
ci dimpotrivă o slujește cu devoțiune până la 
capăt, curtând-o și exploatându-i la maximum 
resursele. Lirismul lui, odinioară dulce, acum 
crispat și ușor colțos, păstrează o bună parte 
din simbolurile poeziei de tinerețe (crinul, 
salcâmul, teiul, ceața, iarba, burgul etc.) la care 
s-au adaugat pe parcurs altele noi, diametral 

opuse celor dintâi (Apocalipsa, Singurătatea, 
ghilotina,  cămașa de forță etc.).  

Citind cu atenție versurile lui Ilie T. Zegrea 
(iar lectura lor nu poate fi decât participativă, 
pentru că te captează iremediabil), îți dai 
seama imediat că miracolul lumii și mirarea 
indusă de acest miracol reprezintă punctul de 
pornire al lirismului său. Același miracol al 
lumii vechi îl vom găsi și în punctul de sosire 
al poeziei mai noi a autorului, doar că aici el va 
fi fracturat, spart în bucăți pe care uimirea nu 
le va mai putea aduna la un loc să se bucure de 
întregul ce a fost odată, clacând și luând forma 
dezavuării. Timpul schimbându-se, schimbă 
și lumea, creează și surpă miracole. Simbolul 
antic, Ianus cel cu două fețe opuse, e poate cel 
mai potrivit blazon al lirismului mereu același 
și totodată, mereu altul, al versurilor poetului 
cernăuțean Ilie T. Zegrea. Or, ce altceva 
poate să reprezinte titlul (ușor dinescian) al 
penultimului volum, Deschideți fereastra că 
ninge, decât un semn de uimire în fața unui 
miracol, o invitație profund sentimentală de 
participare la spectacolul feeric al iernii, o 
reverie, o revelație. Și câtă diferență e în titlul 
volumului următor, Timp fracturat, greieri de 
seară, titlu în care spargerea timpului anunță 
apusul unei lumi care sucombă în cântecul ei 
cel din urmă. Rusticii „greieri de seară”, care 
nu și-au contenit cântecul fascinant început în 
zorii lirismului romanticului poet din Sinăuți, 
sunt la fel de prezenți în versurile de ultimă oră 
ale acestuia ca și divinul Bach cântat în tindă, 
noaptea, la patru mâini: ”Parfumul amintirilor 
șterge praful amintirilor din oglindă, / Și în 
inima ta mai adie un pic de milă și adăpost. 
/ În noaptea asta am cântat Bach la patru 
mâini, cu pianul în tindă... / Două ale mele... 
Dar celelalte două ale cui să fi fost?...” (Bach, 
la patru mâini). În tinerețe l-ar fi avut pe 
Eros alături, cu partitura în față, acum însă îl 
secundează din umbră misteriosul Thanatos. 
Orfic dintru început, Ilie T. Zegrea rămâne 
orfic până la urmă. 
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Poezie

Câtă tristeţe, câtă singurătate...

Sfârşit de toamnă la Sinăuţi, 2018

O, câtă tristeţe, domnilor, şi câtă singurătate
păleşte

În frunzele de colo, răsturnate de-o adiere 
de vânt

Când pe o parte, când înduioşate, creştineşte,
Bând apă dintr-o urmă lăsată-ntâmplător 

de vre-un sfânt.

Şi cine poate cerceta şi măsura 
gloria florii de crin

Sau a fructelor de păducel, 
întârziate-n pom, timide ca

Primii fulgi umezind metaforele răsărite 
aşa, din senin,

Pe colinele de lângă Sinăuţii 
poetului George Voevidca?

În acest început de mileniu când sufletul
furişat în cursor 

Îşi pipăie conturul, sfios, pe un drum grăbit 
în pantă,

Parcă aş vrea să vă văd tineri, parcă 
aş vrea şi să mor

Încet, visător, sub sigiliul unei picături 
de istorie de Putna, constantă...

Şi iarăşi vă zic, domnilor, câtă singurătate 
în trista poveste

Cu vieţile aruncate ca zaruri ale milei 
în pălăria unui birjar,

Aşteptând să vină de undeva salvatoarea, 
înnobilata veste

Că zilele şi anii şi totul  nu au fost în zadar... 
Chiar în zadar...

Bach, la patru mâini…

Aceasta e viaţa mea privată, 
(aş zice -  dezacordată),

Cu arborele genealogic pe trei sferturi 
înfrunzind în  pământ.

Dincoace de gardul cimitirului 
lumea e amărât de ciudată

Cercetându-mi paşii, încercând 
să mă extragă din cuvânt.

De-a lungul istoriei şi plouă, şi ninge, 
spălând triumful ghilotinei,

Cu alte ştiri din Ţările de Jos ne ungem 
pe suflet – încă n-am murit?,

Îngânând o rugăciune, convingându-ne 
mereu cât de bine-i

În lanul cu profeţi, lângă îngerul nostru
 păzitor, adormit.

Ca într-un poem de dragoste 
la geamul lumii e un fel de mirare

Iar în Regatul Toamnei ceaţa adie 
a împăcare, oricum,

Şi intrarea noastră-n  arenă  ridică 
iarba-n picioare

Citindu-ne în priviri clorofila 
şi genialitatea, postum…

Parfumul Singurătăţii şterge praful 
amintirilor din oglindă

Şi în inima ta  mai adie un fel de milă 
fără vre-un rost.

În noaptea asta am cântat Bach 
la patru mâini, cu pianul în tindă…

Două ale mele…Dar celelalte două 
ale cui să fi fost?..

Eșafodul  înduioșat

Ilie T. ZEGREA
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Poezie

Eşafodul  înduioşat (II)

Cândva curtat de gâde în piaţa unui burg 
Cu tobe şi cu surle, suflând în lampa ceţii,
Azi sunt cuprins  de milă şi nostalgii ce curg
Şoptindu-mi gâlgâitul reproş: 

„ Dar  ţie ce ţi-i?!”

Şi chipuri dezghiocate din  măşti răsar ca-n vis
Pe malurile Lethei, în sumbra sa oglindă,
Sub cearcăne şi riduri şi ani ce-au coincis
Perfect, ca naufragiul luminii să mi-i prindă...

Căzuţi din glorioase şi, date-n pârg, amiezi,
Cu primăveri şi toamne şi zile ca la carte,
Poate aveau şi acte, şi altfel de dovezi,
Dar, vezi, sosise clipa să le vorbesc 

de moarte...

Trecuţi prin Evul Mediu în lung 
şi aspru drum,

Cu zile fericite dar, brusc, cam retezate,
Cortina o să cadă şi pentru noi, oricum,
Istoria o scrie  cine cum vrea, cum  poate...

Dar peste tot şi toate se-aşterne-un praf scârbit
Când Adevărul, palid, intră subit în comă
Şi-nsângerat, amurgul, în parte mituit,
Îţi urlă la ureche: „ Şi tu, tu încotro, mă?..”

Timp fracturat, greieri de seară

Şi  ţi-am zis: livrescul şi ludicul mă
 împresoară –

Timp  fracturat şi greieri de seară,

Cu imperii sabotate de secundele îngheţate
În arborele biblic al cunoaşterii pe apucate.

Şi ţi-am zis: grecii antici leagă firul istoriei
Într-un burg burduşit cu miturile gloriei,

Sub perdeaua memoriei încălzită 
la olimpicul foc.

Eu de-acum –nu, tu – dacă ai 
un pic de noroc…

Şi ţi-am zis: nu pot să ştiu dacă e bine sau nu
De voi lăsa totul prin testament,

după cum  ştii şi tu:

Privirea lui ruptă, cu ADN-ul strecurat 
într-o doară, 

Cu Timp fracturat şi greieri de seară…

Şi oare ce gândeşte crinul, privindu-ne?..

Iubito, iarăşi a trecut Freud prin visele mele
Ciupindu-le de sâni, încercând să le seducă,
Iar mâinile noastre, încă tinere,
Îşi dau întâlnire pe sub stratul subţire 

de zăpadă…
Poate de după colţ va apărea şi primăvara,
Poate vor veni şi luna aprilie, luna mai
Şi liliacul va invada iarăşi locuinţa ta.
Apoi vara îşi va cadelniţa teii şi salcâmii,
Şi va aprinde crini într-o noapte de iunie.
Crini va aprinde, chiar cu mâna 

lui Dumnezeu!..

Şi oare ce vor gândi acele flori, privindu-ne,
Că, iată, acum e iarnă şi mâinile noastre
Întineresc pe sub stratul subţire de zăpadă
Iar Freud  s-a îmbătat cu visele mele

Parcă mai picură viaţa…

Palmele-mi sunt bătute în cuvinte
şi insomniile lustruiesc aduceri aminte

cu hărţile sufletului pline de semne ciudate
ca cicatricele pe faţa unui pirat însăilate.

În zadar încerc să-mi fac ordine-n viaţă:
când spun „bună seara” e deja dimineaţă.

Visele s-au retras în provincii de ceară 
până la plăsele, până la primăvară…

…Parcă mai picură viaţa, parcă 
a moarte adie…

Cine îţi murmură numele, frate Ilie?…



72                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 1-2 (61-62), 2019 

Poetul Mircea Lutic – 80 de ani

Decanul de vârstă al literelor române 
din nordul Bucovinei, poetul Mircea Lutic a 
împlinit anul acesta frumoasa vârstă de 80 
de ani. Îl felicităm călduros cu această ocazie 
și îi dorim nebănuite succese în activitatea 
sa rodnică de scriitor și cărturar. În curând, 
la editura Doxologia din Iași îi va apare un 
nou volum de versuri, Punctul Omega, a cărei 
prefață scrisă de noi o publicăm în premieră 
în paginile ce urmează.

În căutarea Graalului, la Cernăuți
Cine a mai crezut că poezia de inspirație 

creștină, dispărută odată cu ultimii poeți 
iconari din Cernăuți, va reveni cândva în 
vechea urbe bucovineană? Dar iată că terifianta 
beznă de mai bine de o jumătate de secol s-a 
destrămat și ceasul de prour al liricii creștine 
a sunat. În catedrala scrisului bucovinean a 
vibrat din nou, taboric și savaotin, Graalul 
de cleștar al ethosului românesc. La început 
de mileniu, poetul Mircea LUTIC, decan 
de vârstă al literelor române din nordul 
Bucovinei, reînnoadă firul rupt al tradiției 
instituite de gruparea literară „Iconar” ctitorită 
în Cernăuțiul interbelic de tizul său, cu nume 
parcă special predestinat scrisului românesc 
din Bucovina înstrăinată: Mircea Streinul. 

Mircea Lutic s-a născut în Iordănești, 
județul Storojineț, în perioada românească 
(„Într-un târziu de florar, în treizeci şi nouă, 
/ Blagian titluit drept “un an fără rouă”,/ 
Mi-a dat în mugur fiinţa la ceas de prour / 
Sub o stemă istorică cu chip de bour”), a 
făcut școală sovietică (liceul pedagogic la 
Cernăuți, 1953-1957, facultatea de istorie și 
filologie la Chișinău, 1957-1964) și a lucrat o 
viață întreagă în presa de partid (36 de ani, ca 
secretar de redacție la ziarul regional „Zorile 
Bucovinei”, la a cărui înființare, în 1967, a 
participat efectiv în calitate de redactor la 
Direcția Regională de Presă). Ca literat, se 
formează în anii dezghețului hrușciovist, dar 

debutează editorial mai târziu, în plină epocă 
brejnevistă. Publică în anii ’70 ai secolului 
trecut două volume de versuri, Baștina luminii 
(1973) și Fereastră de veghe (1978), ambele 
purtând amprenta momentului istoric, după 
care ia o pauză de două decenii dedicându-se 
în totalitate traducerilor artistice din literaturile 
popoarelor URSS. Revine la poezie în perioada 
ucraineană, cu volumul Datul întru ființă 
(2000), revizuindu-și temele și redefinindu-și 
simbolurile. Predestinat din fragedă pruncie 
unei vieți evlavioase („copilăria îmi revine 
liturgic în gene”), zădărnicită de educația 
ateistă din școala sovietică și de îndoctrinarea 
ideologică de mai târziu („Ne-am străinit de 
Domnul, de rai şi iconari” – Univers alterat), 
poetul redescoperă, în pragul vârstei a treia, 
tăinuită în adâncul inimii, vocația teurgică a 
comuniunii cu Dumnezeu și, fascinat de noua 
chemare, infuzează tot mai multă substanță 
creștină în versul laic, transformându-l, după 
2005, în vers religios.

Volumul antologic de poezie religioasă pe 
care îl prezentăm aici e structurat tematic pe 
grupaje de versuri așezate consecutiv într-o 
ordine sugerată de logica internă a cărții 
și ierarhizate după importanța toposurilor 
frecventate de eul liric în perpetua sa 
deplasare de „paladin durernic” prin cele 
două lumi substanțial diferite, dar teosofic 
consubstanțiale, telurică și edenică, pe care le 
parcurge cu o nemărginită devoțiune cristică 
în căutarea Graalului, urmând un itinerar 
ce pornește din primordiu și se întoarce în 
primordiu: „Lumea lumeşte şi eu lumesc în 
ea, stingher,/ Cutreierând vremile dintr-un 
ler în alt ler” (În previdul etern). Impregnate 
de factorul biografic, încărcate cu nostalgii 
prourine, evocări ale baștinei și alte „semne 
din veac”, grupajele de versuri de la începutul 
și din finalul cărții formează cadrul zodiacal 
al tabloului îndumnezeirii lumii, realizat în 
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culori paradisiace și desfășurat panoramic pe 
epizoade care se deosebesc între ele prin mesajul 
transmis: psaltic, liturgic, teosofic, omiletic, 
soteriologic, escatologic, etc. Unele cicluri 
(„Dumnezeiescul rod”, „Graal de cleștar”) 
sunt axate pe miracolul creației geniului 
uman în strânsă legătură cu taina creației 
demiurgice („comuniunea cu pronia în creație 
se arată”), altele au ca temă, taina teofaniei (a 
sinelui universal „ziditor sie”), taina epifaniei 
(„demiurgică făptuire”, „geneză de logos”), 
misterul elevației („Avânt ce înalţă făptura 
din pasagera vremelnicie / În străluminatele 
corturi ale veşniciei de aur”), grația divină 
(„floare de har a binecuvântării din ceruri”), 
gnoza creștină („ce pătrunde ca laserul în 
nevede”), destinul proniator („logodnă cu 
cerurile în deplin”), misterul vieții („de la 
instanțele cerești arvună”), misterul morții 
(„moartea-i dăinuire sempiternă, nu stingere”) 
ș.a. Ultimele două mistere, fundamentale 
pentru soarta „seminției adamice” fuzionează 
discret într-un mister ontologic superior – 
„datul întru ființă”: „Fiinţa-ne conţine un fir 
de transcendenţă – / Din prourine vremuri 
necunten atribut – / Ce-n chip profan dă 
roadă în sacru început. // Materia prin mirul 
de sus se-nluminează, / Divinul în zidire 
cu Duhul Sfânt viază, / Reverberând spre-
apururi serafica-i ardenţă” – Reverberând 
spre-apururi). La rândul său, datul întru 
ființă îndatorează ființa față de Dumnezeu. În 
râvna sa către îndumnezeire, ființa descoperă 
în arborele vieții (copie terestră a pomului 
edenic al cunoașterii binelui și răului) crucea 
mântuitoare: „ Se înfioară semnele de-apoi / 
Peste-al fiinţei dat, în care nu-s / Făgăduinţe 
şi-arătări de sus, / Că-n toate rădăcină suntem 
noi. // Arboru-i cruce. Şi, pe cruce pus, / De 
la-nceput de vremuri stă Iisus” – Datul întru 
ființă). 

Viziunea poetului asupra divinității este 
unitară în substanță, dar variază ca expresie în 
funcție de ipostaza aleasă de eul liric: isihast 
retras în semne („Mă retrag, isihastic, în 
semne, / Într-un graal de cleştar cum i-argintul 
/ Nativ, în străfulgerări solemne / Din boltişul 
tainei neîntinat — // Tărâm de vis al verbului 
aripat, / Cu vrajă îngerită ca hiacintul” – 
Retragere în semne), pustnic înălțând cântec 
de laudă și mulțumire Domnului în cei 22 de 

psalmi („Respirul meu neîntrerupt e prin Tine, 
/ Tu eşti, în vreme, facerea mea de sine.” – 
Adevărul, pretutindenar), teosof convertit 
în poet spre a pătrunde pe viu în „tărâmul 
de aur” al divinității, deschis cunoașterii 
prin smerenie și iluminare („Calea spre cele 
sfinte neagă încântul de sine, / Ieşirea din eu 
înseamnă în cosmos intrarea. / Prin porţile 
viitorului, sfidând nezarea, / Intră doar cei ce 
ştiu vremile să înlumine. // Între moartea ce-a 
fost şi-a zilei de mâine naştere / E tărâmul 
de aur dat întru cunoaştere” – Ieșire din eu), 
omilet predicând în termeni de retorică poetică 
cuvântul Domnului („Nu ţi-e de folos, mite 
să ai supercreieri, / Nici îndemnul din visul 
augustin: «Tolle, lege!» — / Transsensibilul cu 
mintea necum nu-l cutreieri, / Divinul numai 
inima-l poate-nţelege”- Numai inima), mirean 
împărtășindu-se în Sfânta Biserică din sfintele 
daruri („Totul e în aşteptarea sfintelor daruri, / 
A arătării sacrale în liturghie. / Într-o cunună 
de îngereşti osanale / Răsună: «Ale Tale 
întru ale Tale», / Prefigurând îndumnezeitele 
haruri, / Ce respiră a viaţă-n euharistie” - 
Mister liturgic) și alte ipostaze de care s-a 
ținut seama la structurarea cărții. În grupajul 
Taborica irizare, spre exemplu, vorbește, 
în principal,  teologul convertit în poet. Aici 
viziunea teologică se împletește cu preceptele 
teosofice și teurgice, lărgind astfel înțelegerea 
dogmatică a  fenomenului religios. 

În teopoezia lui Mircea Lutic vom regăsi 
interpretarea pe care filosoful Nicolai Bediaev 
o dă actului teurgic: „Terugia este arta care 
creează o altă lume, o altă existență, o altă 
viață, frumusețea ca ființare. Teurgia depășește 
tragicul creației, direcționând energia 
creatoare către o viață nouă” (Sensul creației, 
1916). Emergență a sacrificiului, mărgăritarul 
creației capătă strălucire în geniul artistului, 
„ofrandă întemeietoare”. În scoică, jertfa 
naște perla, dar în tragismul acestei (în)ființări 
reverberează sublim „teurgii de graal”: „Ca 
jocul de vernisuri în cristal, / nuntesc mareele-
ntru împlinire, / în valvârtej de ape peste fire / 
reverberează teurgii de graal. / La adâncimi de-
abis, pe-al mării pat, / de-al veşniciilor tărâm 
aproape, / se naşte perla-n linişte de ape — / 
ecou al proniei, pietrificat” – Nașterea perlei). 
Și aici, ca și pretutindeni în poezia lui Lutic, 
„fire invizibile îl preleagă pe creator cu cerul” 
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(Ofrandă întemeietoare). Sensul creației din 
poezia religioasă a lui Mircea Lutic consună 
(cu sau fără știrea autorului) cu sensul creației 
din teosofia lui Nicolai Berdiaev. Actul creator 
are finalitate escatologică, nu doar estetică, 
el salvează, nu doar încântă ființa, prin el 
făptura se înțelege pe sine în primordialitatea 
originară, nu doar se scaldă în gratuitatea 
satisfacțiilor senzitive: „Inspiraţia din vis de 
fulger se-ncheagă, / Prin sânge mi se petrece, 
râurind foc arzător, / Cu-n fir sacrosant de 
eternitate mă leagă / Şi, trasnfigurându-mă-n 
verb, mă face nemuritor. // Faptă de vrajă, în 
neştire şi-n nevedere – / Creaţia-i fenomenul 
antropic arhetipal, / Mister din veac între ale 
vieţii mistere, / Prin care a luat naştere chipul 
lumilor... // În ea făptura-mi află înţelesul 
primordial / Din dumnezeica deşteptare a 
mumelor” (Din vis de fulger). În arta adevărată, 
care înalță ființa apropiind-o de „noul eon” 
(viacul dumnezeiesc, după Berdiaev), spiritul 
artistic, creator de valori, conlucrează cu 
„onticul pur, zămislitor de minune” (Eter 
în balsamuri). Mircea Lutic urmează calea 
indicată de marele filosof al religiei: „Artiștii 
și poeții trebuie să redevină preoți și profeți, 
dar într-un sens diferit, mult mai important 
și mai înalt: nu doar ideea religioasă îi va 
avea în stăpânire, ci ei înșiși o vor stăpâni, 
acționându-i întrupările  pământești.”

Unul din scopurile poeziei religioase a 
lui Mircea Lutic e să arate cum divinitatea 
lucrează tainic în cele două planuri conjuncte 
între care oscilează, pe cât de iluminată, pe 
atât de îngrijorată, existența umană. Există 
în versurile poetului bucovinean un du-te-
vino permanent între veacul trecător, „veac 
ce poartă-n sine hăul”, „plaurul”, „obscurul 
noptatic”, ora crepusculară a istoriei, și veacul 
veșnic, metaistoric, descins din „previdul” 
Nimicului, ca „eon în flăcări”, „plămadă 
zidirii”, care, autocreîndu-se din neființă și 
aureolând sempitern dimineața fără sfârșit a 
Universului, „în sine pe sine se luminează”. 
Când spiritul credinciosului se înalță, duhul 
sfânt coboară. Dincolo de „tenebrele humei” 
începe, escatologic, „taborica irizare” a unei 
ere noi. Ambele leruri, istoric și transistoric 
(al omului care își ispășește pedeapsa pentru 
„păcatul adamit” și al omului care, ispășind 
această pedeapsă, își redobândește „adamica 

împrourare”) au șansa extraordinară de a se 
întâlni, în actul de creație, transmis, ca potență 
divină, de creator creaturii sale. Regăsim și 
aici exprimat poetic sensul berdiaevian al 
creației, conjugat cu sensul dostoievskian 
al frumuseții: „Mereu nouă, ca zorii de foc 
din prima clipă a zămislirii, / Ipostaziată în 
Creator şi în fiinţa creaţiei, / Frumuseţea e 
hrisolitul nobil — emblemă a nemuririi, / 
Tâlcul conferit, prin zisa Scripturii, de profeţi 
intrupaţiei. // Cutreierătoare prin sferele 
visului şi prin zodieci, / Însemnele dăinuirii 
ei conduc spre veacurile de veci.” (Emblema 
nemuririi). Frumusețea vine să salveze lumea 
prin adevărul revelat în actul creației, care 
din Logos purcede și se revarsă zămislitor în 
ființă: „Din comuniunea lui cu sofia, s-a născut 
minunea primordială – / Integritatea făpturii 
în înalt desăvârşita ei zămislire” (Binevoind 
împreună). Teosofia poetică a lui Mircea Lutic 
are adânci rădăcini gnostice care se întind în 
întreg scrisul său, lăstărind din abundență pe 
tot cuprinsul cărții. Concepte neoplatonice, 
precum eonul, pleromul, logosul, convertite 
în imagini poetice conferă versurilor o 
pronunțată tentă metafizică. Poezia devine, în 
ultimă instanță, o febrilă căutare a căii de acces 
spre Punctul Omega, care înseamnă focalizare 
demiurgică a cosmosului.

De remarcat sunt și poeziile grupate în ciclul 
consacrat lucrării iconarilor. Osană întrupată, 
icoana e „revelare în vernis a minunilor sfinte”, 
ea „deschide intrările în nevedere”. Poetul 
definește opera iconarilor în multiple moduri, 
numind-o în diverse locuri „harică feerie”, 
„irizare de prour”, „nex în vernis între fiinţător 
şi fiinţă”. În ea se arată, în toată măreția sa, 
ființa supremă, prin ea „se contemplă misterul 
întrupării nevăzutului ideal”.

Proslăvite în versuri de o înaltă pioșenie 
apar și marile sărbători creștine, Crăciunul, 
cu pruncul din colinde „scutecit în curcubeu” 
și luminat de steaua „epifanizată serafic”, și 
Paștele, cu „cina mielului”, prevestitoare a 
răstignirii lui Iisus, și cu „prourul de viață al 
lumii deșteptate”, în care „îngeri de argint” 
încing ”hora matinală” slăvind învierea divină 
a Mântuitorului și trezirea, prin voia cerească, 
a naturii (Arminden cu heruvimi).

Mircea Lutic a fost și rămâne un poet al 
luminii. Dar dacă în volumul său de debut 
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lumina venea de la răsărit, în poezia senectuții 
ea vine de la Dumnezeu. Un cuvânt cheie în 
textele sale este prourul. Ca frecvență, dar mai 
cu seamă ca poziționare strategică, prourul 
este o imagine obsedantă a universului său 
poetic, constituind un punct de plecare al 
conștiinței creatoare. Înseși cuvintele „au trup 
proural”. Emanație divină, prourul cosmic 
anunță lumina zilei celei dintâi, a zilei edenice, 
suficientă sieși, neatinsă de temporalitate, zi 
fără crepuscul, identică luminii înseși, nimb 
al divinității întemeietoare de ființă: „Lumina 
luminii cu aurora din primordiu se împroură, / 
Cu fagurul înzoririi divine galaxiile le înroură. 
/ Şi, conlucrătoare, pun sens Totului Tot, 
nehotărnicit în hotare, – / Rotunjime deplină, 
fără măsură-n adânc şi în zare de zare” – 
Binevoind împreună. Creatură edenică, 
„insul adamic”, descinde din prourul veșnic 
care, lăsând urme în „seminția adamită”, 
o atrage mereu către sine, dar nu din partea 
dinspre care a trecut Adam hotarul din vecie 
în vremelnicie, ci din cealaltă parte a lumii, 
printr-o nouă, escatologică „adiere prourină” 
care înseamnă nu dăruire, ca la începuturi, 
ci  „moarte a morţii şi mântuire, / spre ideale 
zoriri îndreptar...” (Adiere prourină). Din 
„prouriș de prour” către „ideale zoriri”, prin 
„nunta morții” – iată calea pe care „seminția 
adamită” o are de parcurs în „veacul adamit”.

În dorința de a răspunde cu maximă evlavie 
și dreaptă credință chemării de Sus, poetul 
își asumă o grea misiune: să transfigureze 
dogma în poezie. Uneori reușește, alteori nu 
prea. În libertatea zborului, funciară spiritului 
poetic, imaginația creatoare mai urcă și către 
zone de lumină interzise de dogmă, dar care 
împrourează versul cu raze noi, doar astfel 
cunoscute. 

În mod obișnuit, poezia religioasă are și 
o componentă mistică. Dar Mircea Lutic e 
prea teosofic pentru a fi și mistic. Împrourată, 
raza versului său bate altfel la poarta cerului 
decât raza poeziei lui Vasile Voiculescu. Ruga 
de „ieșire din eu” se înalță altfel la cer decât 
„rugăciunea din amurg” a lui Nichifor Crainic 
sau strigătul cutremurător al lui Radu Gyr către 
Isus intrat în celulă să împartă cu el rogojina 
cu libărci. Nu fiorul mistic și nici tragismul 
sacru, ci neliniștea și reflecția metafizică (cu 
efect mai curând cognitiv, decât revelator) 

constituie marca poeziei religioase a poetului 
bucovinean. Chiar dacă nu este străină de 
gândirea mitică, poetica lui Mircea Lutic 
gravitează mai curând spre epistem decât spre 
mitem.

Sub aspect stilistic, poetul cernăuțean se 
distinge printr-o retorică prețioasă în care 
inversiunea este figura principală. Frazele curg 
din vers în vers, deseori sfârșind cu predicatul 
verbal, ca în sintaxa latină. Unele poeme 
sunt, de la început până la sfârșit o înșiruire 
de predicate nominale dezvoltate în imagini 
artistice care definesc fie un topos ceresc, fie 
o instanță divină sau un atribut al divinității, 
după celebrul model al odei „Dumnezeu” a 
iluministului Gavriil Derjavin, tradusă la noi 
din rusă, printre primii, de Costache Stamati. 
Există la Lutic și o mare slăbiciune pentru 
cuvintele neaoșe. Totodată, poetului îi place 
să formeze cuvinte sau forme gramaticale,  
după modelul limbajului bisericesc vechi, 
verbalizând substantive cu ajutorul  prefixului 
„în-”, care întoarce acțiunea către actantul 
său (înzidi, învrăji, înhărăzi, îndestina, 
împreveghea, înstrăvezi, împronieri etc.), pe 
unele dintre ele scurtându-le (să înlumine, să 
împline, să înminune etc.). 

Retorica bine strunită a versului ține 
strâns în chingile ei poezia, lăsându-i o marjă 
minimă de libertate. Bun tehnician, Mircea 
Lutic are dexteritatea elaborării migăloase a 
versului. E foarte calculat în arta scrisului. Știe 
să asambleze ingenios piesele mecanismului 
poetic care, în final, vor alcătui dedalicul aparat 
aeronautic ce-i va permite să se ridice deasupra 
întortocheatului labirint al imaginarului, creat 
de el însușii. Or, prevăzut din construcție 
pentru zboruri la înălțimi moderate, sofisticata 
construcție nu-i va permite ingeniosului său 
constructor să piloteze icaric, performând în 
arta navigării la mari altitudini.

Cerebrală, savantă, cărturărească, poezia lui 
Mircea Lutic solicită efort intelectual pentru 
a fi înțeleasă, savurată și apreciată la justa 
valoare. Dar cu puțină răbdare, cititorul va 
descoperi în această poezie migălos elaborată 
o sursă de delectare intelectuală și de veritabilă 
trăire creștină.

 
Ștefan HOSTIUC

Aniversări 
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Mircea LUTIC

În previdul etern 

Tu, Ce-ai rânduit firii număr, rost şi măsură, 
Ai zămislit fiinţa din haos şi din nimic, 
Rogu-te, Doamne, relevă-mi umila făptură 
Şi fă haru-Ţi divin în cugetu-mi să dea spic. 

Mă legi în duh cu Totul Tot şi cu  nemurirea, 
Eminenţa mi-o conscrii în previdul etern. 
Raţiunea mi-e forma, materia mi-e simţirea 
Şi-n nemărginirea Ta clipele mi se cern. 

Revii în însinea-mi, să mi-o tulburi întruna, 
Arătându-mă mie cum din veac m-ai gândit
Şi-astfel mă văd neajutorat, gol, împustiit – 
Ca un arbor confruntat prelung cu furtuna. 

Lumea lumeşte şi eu lumesc în ea, stingher, 
Cutreierând vremile dintr-un ler  în alt ler.

Pe lujerul fiinţei 

Împătimit de-aleanul acestei lumi ciudate 
Făcutu-m-ai, Părinte: cu-al tainei duh în sânge 
Şi-al stirpei chip aievea, ce-n semne constelate 
Întreagă-nnemuirea în fibre mi-o răsfrânge. 
Din harul contopirii reţin, nestrămutate, 

Îndrămuite lave de foc, în care plânge 
Tăcerea împietrită-n încondeieri nătânge 
Peste eonii firii, de lacrimi picurate. 
Cu cifrul fără număr, dezlegător de vreme, 

Lăsat în braţu-mi, Doamne, prin sfântă voia Ta — 
Încumet zămislirii de viaţă-n larg de sfere 
Şi luminând în veciuri tot noi şi noi miteme — 
Croit-am vaduri faptei, voind a se-nălţa 
Pe lujerul fiinţei spre limpeziri de ere. 

Adevărul, pretutindinar 

Prin zisa-Ţi, Doamne, ecou etern în cuvânt, 
S-a-mplinit onestia fiinţei terestre. 
Când ai rostit la-nceput: “Sunt cel care este!” 
Prerăspicat în tot plinul Tău te-ai răsfrânt. 

Eşti adevărul însuşi, pretutindinar, 
Tărâm infinit de viaţă şi de iubire. 
Din amfora-Ţi de-aur, dă revărs peste fire
Îndeapururea neprihănitul Tău har. 

Şi mă împărtăşesc din mila-Ţi, iar şi iar, 
Îndurarea Ta fiindu-mi ferm chezăşie 
Ursitei de pământ, închisă-n calendar, — 
Crâmpei din veritatea Ta întru vecie. 

Respirul meu neîntrerupt e prin Tine, 
Tu eşti, în vreme, facerea mea de sine.  

Căutare

Te-ai arătat din primiţii senin,
Cu dalbi sorginţi de ler în veghea mea.
Te-adun din nestematele de stea,
Te-nchipui din petalele de crin. 

Poezie
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Mi-apari mereu prouroral, la zori,
În spulberul de aur ce mă-mbie,
Te ţes din baibafir de păpădie,
Te-ngân în viersul de privighetori. 

Sub crângul cerului înmiresmat,
Văd cum Te zămisleşti — a câta oară! — 
Prin fulguirea zilelor de vară,
Prin sârgul ploii binecuvântat. 

Chiar de Te ştiu în toate nelipsit,
Ca aerul de-a pururi, ca lumina, 
Te-adulmec cum adulmecă albina 
Nectarul din potirul înflorit. 

Ca într-o numărătoare de taină 

Când cutreier 
pământul prin ceaţă, 
trupul parcă mi se întreţese 
cu pânzele-i diafane. 

Porii mi se înşiră 
pe firele umede 
aidoma unor mătănii albastre 
şi, în aerul de miresme, 
cineva le atinge cu degetele 
uşor, a înfiorare, 
ca într-o numărătoare de taină... 
Au Tu eşti, 
Doamne?..

Vistiernic nemorţii 

Întru faţa Ta tot genunchiul se-nchină 
Cu speranţe-n înalta-Ţi făgăduinţă, 
Apururea izvorâtor de lumină, 
În care noemele sacre se-mpreună. 
Prin smeritoarea omului pocăinţă. 

Ctitoritor prin graţie, ridicat-ai 
Făptura din lut şi ai nălţat-o în slavă, 

În cugete pus-ai sorginţi de izbavă, 
Prin porunca iubirii viaţa schimbat-ai, 
Redându-i fiinţei respir de evlavă. 

Domn al păcii şi-al jertfei de mântuire, 
Vistiernic nemorţii, logodnic ceresc
Gemănând absolutul în dublă fire, 
În Tine veşniciile sălăşluiesc. 

În piemn de-azururi 

Din tângă, Doamne, şi din stea 
M-ai năzărit precum o pită  
În piemn de-azururi plămădită 
Şi-n lăcrimar de peruzea. 

Ci m-ai uitat lângă cucută  
Sub semn nefast, de piază-rea, 
Să mă îngân mereu cu ea 
Într-o prelogodire mută. 

Şi,-n zodierea ei stătută, 
Mă dau prin ceas de-a buşilea... 

Aceasta-i, vai! povestea mea 
Pe lumea ce, când se strămută 
În sârg de melc abia-abia, 
Iscă venin sută la sută. 

Cu tine-n vis... 

Cu Tine-n vis urc stânca vieţii, orb, 
Cerşindu-Ţi din tării oblăduinţa. 
Şi-n zori de zi, însetoşat, Îţi sorb 
Licoarea ce-mi chezăşuie fiinţa. 

Ţărânei întinate care-s eu
Cerc să-i restitui rostul din nevreme... 
Cu lama sufletului tai mereu 
În trupul care sângeră şi geme. 
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Cerul din Ilicatinca 
Romanul celor doi protivnici

(fragment)

Gheorghe CALAMANCIUC

I

N-am știre ce nume de botez îi lipise 
pe frunte popa, dar părinții i-au zis 

Săndel. „Săndel, dragul mamei, ia seama de 
gâște, până mă întorc de la magazin, că ar mai 
putea da vreo maşină peste dânsele… Săndel, 
puiule, în ultima vreme, nu prea vede mama 
să pui mâna pe manualele acelea, că termini 
acuşi opt clase şi unde te mai primesc cu note 
de „trei”? Nu-i rău, Săndel-mamă, că te mai 
duci la fete cu băieţii ăştia eliberaţi de armată, 
dar vezi tu, nu face chiar tot ce vezi că fac ei 
cu fetele celea, că mai rămâne burtoasă vreuna 
şi nu mai scapi de dânsa cu una, cu două, că 
aiestea mai slute abia aşteaptă să se mărite 
cu cine le cade…”. În ce măsură a ascultat 
Săndel al nostru de poveţele mamei, veţi afla 
şi singuri din spovedania lui, că abia aşteaptă, 
dromaderul, să-mi facă vânt din scaunul 
calculatorului.

A prins şi vremuri cu şcoală sovietică 
naratorul ăsta al meu. Şi ziceam o prostie 
când afirmam că l-ar fi botezat Săndel părinţii, 
pentru că, din câte ştiu, taică-său i-a pulverizat 
doar sămânţa. A fost găbjit în pădure de 
n.k.v.d.-işti*, în vârtejul unei razii, trimis şi  
băgat în f.z.o.** (un fel de şcoală de viitori 
robi în minele din Donbass), de unde nu i-a 
venit nici numele. Aşa îşi recruta puterea 
roşie, din satele îngrozite din Ţinutul Herţa 
şi nordul Bucovinei, viitorii dobânditori ai 
aurului negru, în primii ani de după războiul 
din 1941-1945. Or, şi prostul ăsta de Săndel, 
care are să vă aiurească cu istoriile sale, îşi 
trage rădăcinile din părţile celea. Şi are să 
vă aiurească pe o mulţime de pagini, pentru 
că mi-a pus condiţia, dacă-l fac povestitor în 
această proză, să-i dau pace să-şi trăncănească 
în scris întâmplările din viaţa lui pe câte 

pagini o vrea. Şi să-şi aducă, mangositul, între 
copertele acestui roman – că aşa a insistat să 
ne botezăm opera –  toate ibovnicile care i-au 
devorat inima şi scúla.

Aşa a fost înţelegerea şi sunt nevoit să-i 
suflu în nări, pentru că unde mai găsesc eu 
un alt tâmpit să se apuce de scris romane în 
timpurile noastre? Cu atât mai mult, cine să 
le citească? Când, - tot Săndel sughiţase asta, 
– cum iese din piz… mă-sii, primul scaun în 
care se caţără copilul e cel al calculatorului?!

Aşadar, a crescut Săndel, drăgălăşit de 
maică-sa şi cu Sănduţă, iar de colegi şi amante, 
cu Sandu, Sandulache etc., în umbra blândă şi 
amărâtă a mamei  sale, Catinca, o femeie atât 
de cuminte încât şi muştele din bucătăria de 
vară acoperită cu ardezie, şi bujorii din stratul 
de sub fereastră se hrăneau cu bunătatea inimii 
şi mâinilor ei.

Dar, înţelegeţi şi dumneavoastră, nu e 
cazul, ba chiar ar fi o inepţie să-mi dezbrac 
naratorul chiar de la început – nu gândiţi 
că-i tontălău sadea, are neuroni destui în 
tărtăcuţă, adevărat însă mişcându-i-se, de cele 
mai multe ori, încotro vor dânşii,– lăsându-l 
gol puşcă. Atunci, ce facem cu curiozitatea 
Domniilor Voastre, cititorii? Că o mai fi râmas 
dintre voi şi niscai sorbitori de romane, nu? 
O anchilozăm din faşă? Că autorii de cursă 
lungă, romancierii, fără harul de a trezi şi a 
menţine curiozitatea cititorului, sunt nişte 
condamnaţi să pape mătrăguna anonimatului 
chiar din momentul când nasc în caznă 
primele pagini. Ce firi rătăcite şi măcinate de 
credulitate infantilă sunt şi romancierii ăştia, 
domnii mei, de m-am întrebat deseori ce forţă 
malefică îi împinge să stea înţepeniţi ore în şir 
în faţa claviaturii, chinuind-o?

Mai mult mânat de aceste gânduri pocite, 
ca mutra lui Ivan târându-se în faţa morţii ce 
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refuză să-i ia sufletul, m-am decis să-i ofer lui 
Săndel toată libertatea de a-şi spovedi micuţele 
bucurii şi mai multele angoase, de toate 
calibrele şi cu toată cromatica lor prăpăstioasă.

II
Am citit ce-a scris autorul despre mine. Nişte 

fleacuri. Vă rog, nu le daţi nicio importanţă. 
Băgaţi-le în fund. Chiar şi la propriu. De mine 
să ascultaţi, eu sunt naratorul, nu el. Că mai 
cârpeşte şi minciuni! Şi nu-i deloc bine. 

Şi eu îmi amintesc: pe timpuri, se repezea 
deseori şi la mine, scrâşnind, bunelul Ilie. 
„Măi, dacă te prind cârpind minciuni, îţi 
sucesc gâtul!” Nu zicea „spunând minciuni”, 
ci cârpind. De parcă minciuna nu se rosteşte 
cu gura, ci se cârpeşte cu acul şi aţa. Dar, 
ziceam, autorul mai cârpeşte şi minciuni. (Vă 
previn, ar putea s-o facă şi în continuare și e 
bine să vă spun asta din timp, nu-i aşa?) El 
zice, bunăoară, că taică-meu mi-a pulverizat 
doar sămânţa.  S-ar putea, nu zic ba, dar de 
unde e la curent el cu asemenea detalii de tot 
intime?

Şi, în continuare, o cârpeşte şi mai strâmb, 
că ar fi fost prins de NKVD-işti şi dus la FZO, 
de unde nu i-a venit nici numele. O cârpeşti de 
tot, bădie autor! Prins şi dus, cu alți flăcăuani 
de seama lui, da. Dar s-a întors, mititelul, 
în carne şi oase. Eram prin clasa a IV-a, îmi  
amintesc perfect, şi nu s-a întors singur, ci cu 
rusoaica lui, un elefant de femeie, de scheuna 
pragul când intra în casă. Şi cu cei doi plozi-
dondonei cu fălci roz, după ei: o fetiţă cam de 
clasa a II-a, dar cu buci de clasa a VIII-a, şi 
un zdrahon de băiat pistruiat, încă preşcolar, 
căruia îi plăcea amarnic să sucească gâtul la 
pisici.

Nu s-a sinchisit tatăl meu biologic să 
intre chiar a doua zi în curtea noastră, cu tot 
familionul lui, să se apropie de maică-mea 
şi s-o pupe-n obraz, din care se scurse într-o 
secundă tot viul:

–  El îi? – o întrebă, arătând spre mine, 
şi Catincuţa, iubita lui, care atrase asupra-i 
bârfele şi condamnările satului cât mă purtase 
în pântec, lăsă să-i cadă genele arse de soare 
peste tulburarea ochilor.

Eram în miezul vârstei curiozităţilor. Şi, 
fireşte, tot de curiozitate găinăţat, a doua 
zi, când veniră la mine cei doi copii ruşi ai 

tatălui meu, iar frăţioru-mi, preşcolarul, se 
duse să se dea în scrânciob cu alţi puradei din 
vecini, eu o urmai pe sora lui (şi a mea, din 
semincioară paternă!), care-mi făcu din deget. 
Trecurăm, printre pui de vişin sălbătăciţi, pe 
malul celălalt al pârâului uscat de seceta celei 
veri şi, ajunşi sub o răchită, Ruslana îmi făcu 
semn să stau lângă ea pe iarbă. O presimţire 
săgetându-mă neghiob mă pironi locului, în 
picioare. Pe buzele copilei înflori un zâmbet 
lasciv şi provocator. Şi-n clipele următoare 
îşi săltă poponeţul, scoţindu-şi chiloţeii. 
Se întoarse apoi cu picioruşele dolofane 
desfăcute, etalându-şi enigma în alb – pentru 
mine, virginul total! – ce mă aruncă în fiori:

–  Șto okamenel, duraciok Davai igratisea 
v sex! (Ce-ai împietrit, prostuţule? Hai să ne 
jucăm de-a sexul)

Înţelesei, transpirând, că surioara mea 
pe linie paternă îmi propunea un joc. Nu-mi 
era cunoscut însă. Sub cerul satului acela al 
nostru, Ilicatinca, aşchie plăpândă voievodală 
din moşia lui Ştefan, copiii nu practicau 
asemenea jocuri. Nu se putea să nu fi auzit 
eu de ele, dacă le-ar fi avut. Jocurile noastre 
erau decente, curate ca aerul vălurând dinspre 
Codrii Cosminului, ai cărui stejarii seculari o 
tăinui, în răcoarea hleiului din rădăcini, oasele 
lehilor, puşi în hamuri de căpitanii marelui 
voievod – legenda Dumbrava Roşie ne este şi 
ne va fi încă peste veacuri mărturie. Unicul text, 
dintre cele însoţitoare, al jocurilor noastre, ce 
sfida oarecum inocenţa, era catrenul ce mi-a 
mai rămas în memorie:

 Rus, rus, paparus,
 Cine dracul te-a adus
 Şi te-a pus pe-o rogojină
 Şi ţi-a tras câte-o băşină?

De unde se luase asemenea pacoste de 
cântec în zorii copilăriei mele, pe toloacele şi 
pe imaşul satului meu, nu-mi pot da seama. 
Doar mi-amintesc bine, cei câţiva bețivi 
băligaţi de stepele Rusiei se oploşiseră mult 
mai târziu în curţile celor trei fete bătrâne din 
sat, pot să jur că-i aşa, că pe atunci eram cu o 
bănuială de „spicul grâului” sub nas. 

Dar nu cred că toată povestea asta ar interesa 
pe cineva. Ceea ce ar merita să fie spus totuşi 
în aceste rânduri e că surioara mea paternă mă 
năuci lamentabil. Şi alergai imediat la mama, 
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că până atunci toate întâmplările, cuminţi ori 
spinoase, i le spovedeam ei. Mama mă ascultă 
din ce în ce mai speriată, după care-mi spuse 
doar cu albul buzelor:

– Să nu te mai văd cu ea ! N-ai tu, dragul 
mamei, băieţii tăi, cu care să te joci?

Numai un copil prost, fireşte, putea să-i 
facă mamei o asemenea mărturisire. Dar, uite, 
că am făcut-o şi n-o regret nici după atâţia ani!

În zilele următoare, nici rusoaica, grăsana, 
nici taică-meu biologic n-au mai dat pe la 
noi. În schimb, progeniturile lor căutau să 
ne cadă, bob-sositor, la ora prânzului sau la 
cină. Şi mama, din ce avea, din ce nu avea, le 
punea şi lor în farfurii, şi le punea ceva mai 
mult decât mie, pentru că, îmi spunea, e ruşine 
să se scoale flămânzi de la masă, pentru că, 
dacă ne trec pragul, sunt musafirii noştri, n-ai 
ce face. Dolofanii înfulecau cu spor, fără să 
fie rugaţi, ba Ruslan avea şi năravul frumos 
să lingă, în final, farfuria până la lucire, după 
care o zbughea pe uşă afară, fără să spună 
măcar un „pupă-mă-n dos”. Nu păstrez niciun 
fel de resentimente faţă de fraţii ceia ai mei 
de viţă paternă, dar îmi era oarecum ciudă că 
niciodată nu-şi făceau cruce înainte de a se 
aşeza la masă şi – culmea! – nu spuneau măcar 
un „Mulţumesc”, când plecau acasă cu burţile 
pline. Indignarea o împărtăşeam cu mama, la 
care ea:

– Se vede că de educaţia lor s-a ocupat 
maică-sa, că taică-tău făcea asta, după cum 
îmi amintesc…

– Bine că făcea… („Trebuie să înţeleg 
că l-ai îndopat și pe el cu mâncare destulă, 
rămâne-i-ar de cap!”).

Dar ce-şi mai amintea biata mamă de acela 
care a pus umărul ruşinos pentru a mă aduce 
pe lume, aşa şi nu s-a mai încumetat a-mi 
însăila pe creier. Dar creierul mei era curios să 
absoarbă cât mai multe despre bărbatul acela 
chipos, cu mustaţă gălbuie, căruia îi datoram 
apariţia mea pe această Terră prăpăstioasă…

III
Despre mama Catinca am să vă povestesc 

mai mult eu, autorul, pentru că, judecaţi şi 
singuri, putea dânsa, o ţărancă simplă, cu şapte 
clase, să-şi deschidă sufletul amărât în faţa 
fiului – copilul şi adolescentul? Chiar dacă 
Sănduţ, cum îl dezmierda de cele mai multe 

ori,  v-am spus deja, căuta, cu întrebările sale, 
să se strecoare în dedesubturile zăvorâte ale 
vieţii ei de domnişoară şi mamă.

Prin clasa întâi, se întoarce băiatul într-un 
amurg posomorât cu vaca de la păscut, o lasă 
pe mama s-o lege la iesle, în grajd, şi chiar din 
pragul o întrebă:

– E drept, mamă, că m-am născut din flori?
Catinca înmărmuri cu băţul aruncat peste 

prag: 
– Cine ţi-a spus asta, dragul mamei?
– De spus, mi-a mai spus-o şi Mişu 

alu’ Gavril la o recreaţie, dar pentru că nu 
înţelegeam ce-i aia a te naşte din flori, nu te-
am întrebat… 

– Şi acum… zici că pricepi ce-i asta? 
Sănduţă sări pragul şi ateriză pe colţul 

prispei:
– Mi-a lămurit azi Nicu al Savetei, că el, 

zice, tot din flori a apărut pe lume…
Mama veni mai aproape de necazul 

băiatului, pe prispă. Îi luă capul zburlit, de i-l 
culcă în poală, netezindu-i obrazul:

– Al Savetei s-o fi născut din flori, că 
maică-sa n-a suflat la nimeni cu cine l-a făcut, 
dar tu… Şi femeia se opri, pentru că nu găsea, 
pesemne, cuvintele care s-o ajute.

– Dar eu, ce? renunţă Sănduţ la palma 
mângâietoare.

– Părinţii mei şi ai lui taică-tău, dragul 
mamei, s-au înţeles atunci să facem logodna 
în prima sâmbătă după Sf. Paşte, dar vineri, pe 
la chindie, l-au prins pe taică-tău NKVD-iştii 
şi  l-au dus…

– Şi-atunci… cum de-am apărut eu pe 
lume? o privi îmbăţoşat, drept în miezul 
ochilor, fecioraşul.

Femeia se ridică, de parcă ar fi avut în spate 
câteva puduri de pulbere gata să explodeze:

– Dacă n-am ajuns să mergem la cununie, 
că şi biserica noastră era sub lacăt atunci, iese 
că te-ai născut din păcat… 

Şi, ridicându-şi spre cerul mustrător al 
Ilicatincăi cele două crizanteme triste: 

– Mi-a fost tare drag taică-tău. Şi ai să creşti 
mare şi ai să înţelegi… 

Ce a înţeles tărtăcuţa băiatului în ziua ceea 
cu soarele-n asfinţire, ba şi în zilele ce urmară, 
are să vă mărturisească, se prea poate, chiar el, 
că e narator, dragă Doamne! Eu doar atât am 
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a vă spune: femeia îşi clăti mâinile şi faţa la 
spălătorul de aluminiu legat chiar de ea cu o 
sârmă de-o ostreaţă, apoi intră în odaia mirosind 
ameţitor a busuioc ce servea de casa cea mare, 
trase zăvoraşul la uşă, deschise dulapul vechi 
cu oglindă ce trebuia, acum unsprezece ani, să 
slujească drept piesă esenţială în zestrea sa de 
mireasă, își puse pe cap barizul cel negru, cu 
o evlavie ce-i umbriră ochii, şi îngenunche în 
faţa icoanei Maicii Domnului.

În clipele ce urmară, timpul se opri și stătu 
pe loc. „Iartă-mi, Maică Precistă, păcatul, 
şoptiră buzele cu tremur alb. De-atâţia ani te 
rog, Maică, dar el se ţine de sufletul meu ce 
nu-şi mai găseşte astâmpăr… Dar… e atât 
de groaznic păcatul meu, Maică, dacă, Ţi-am 
mărturisit de-atâtea ori, l-am iubit pe Todirel 
acela al meu ca pe lumina ochilor? Încercat-
am să fiu trează în seara ceea blestemată – a 
fost blestemată oare? – dar trupul a refuzat 
să asculte de raţiune, păcătosul de el, şi, iată-
mă, nu mai contenesc de-atâta amar de vreme 
să-mi deplâng nesăbuinţa. Dar ea, această 
nesăbuinţă, Maică, mi-a dăruit un fiu… Un 
fiu, pe care îl iubesc ca pe icoana Ta, iertată 
să-mi fie îndrăzneala. Dar acest fruct al 
dragostei mele continuă să sufere de pe urma 
păcatului meu, şi asta nu-i defel bine, Precisto. 
Ce să facem să-l izbăvim de-această povară, 
Maică?!...”

Strigătul şoptit făcu, pare-se, să se clatine-n 
irișii rouraţi ai femeii chipul Născătoarei 
Celuia care, prin jertfa sa, mântuise cândva 
lumea de păcate. Era nevoie doar de o sclipire, 
de-o aproape invizibilă sclipire din acea uriaşă 

Lumină izbăvitoare a Mântuitorului, ca să se 
poată săvârşi şi în această odaie, mirosind a 
busuioc uscat, înfipt la grindă şi la păretare, o 
micuţă minune…
_____________

* N.K.V.D. – prescurtat, în limba rusă, НКВД 
(Народный Комисариат Внутренних Дел – 
Сomisariatul Popular al Afacerilor Interne), 
se citește: „enkavede”. Denumire abreviată a 
organului care asigura ordinea revoluționară în 
republica sovietelor și care avea inclusă poliția 
politică.

** F.Z.O. – prescurtat, în limba rusă, ФЗО 
(фабрично-заводское обучение” – instruire la 
fabrică sau uzină), se citește: „fezeo”. Denumire 
abreviată a școlilor muncitorești deschise după 
război în cadrul fabricilor sau uzinelor, care 
pregăteau muncitori cu calificare elementară, în 
cazul respectiv, mineri pentru minele de cărbuni 
din Dombas, rămase fără brațe de muncă din cauza 
războiului și completate cu tineri români prinși cu 
„arcanul” din localitățile ocupate de armata roșie.

Gheorghe CALAMANCIUC. Dramaturg, 
poet, romancier, nuvelist. Născut la 7 februarie 
1945, în s. Mihoreni, Ţinutul Herţa (fostul jud. 
Dorohoi). Absolvent al Facultăţii de Filologie a 
Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Bălţi (1970). 
Autor al volumelor de proză (unele cu tematică 
bucovineană): Vise cu brânduşe, povestiri pentru 
copii (Chişinău, Î.S.F.E.-P, „Tipografia Centrală”, 
2007); Să-ţi fie dor de tine, nuvele (Chişinău, 
Editerra-Prim SRL 2009); Donjuan de mucava, 
roman (Chişinău, Editerra-Prim SRL 2011); 
Donjuan în derivă, roman (Chişinău, Editerra-
Prim SRL 2012); Vise cu Dumnezeu, proză pentru 
copii, (Chișinău, Editura  Prut, 2013); Donjuan, 
proscrisul, roman (Iași, Editura TIPO MOLDOVA, 
2013); Celebritatea ghinionistului, roman 
(Chișinău, Î.S.F.E.-P., „Tipografia Centrală”, 2015); 
Donjuan de mucava, roman (București, Editura 
eLiteratura, 2016). Premiul Uniunii Scriitorilor 
din Moldova pentru anul 2007, pentru volumul  
Salvaţi capra lui Creangă! teatru pentru copii 
(Chișinău, Editura  Prut-Internaţional, 2007) ; 
Premiul 1, în cadrul Topului celor mai citite zece 
cărţi ale anului 2011, pentru romanul Donjuan de 
mucava ; Premiul Salonului Internaţional de Carte 
pentru Copii, ediţia 2013, pentru cartea Visuri cu 
Dumnezeu ; Premiul Salonului Internaţional de 
Carte, ediţia 2013, pentru romanul Donjuan, în 
derivă. 

Delegația din Mihoreni, satul de baștină a prozatorului Gheorghe 
Calamanciuc, la Parada Portului Popular din Cernăuți,  ediția a V-a, 2019.                         
                                      Foto: Ștefan HOSTIUC
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Țureanca

de țâță. Numai țâță nu putea să-i dea, în rest nu 
avea treabă, se descurca. Cât e ziua de mare, nu-i 
stăteau în loc picioarele: toată ziua, fâț încolo, 
fâț încoace, cu copilul în brațe. Chiar dacă 
brațele îi erau încă firave, iar Mihăiță, destul de 
dolofan. Îl tot purta prin cameră, drăgălășindu-l 
până acesta nu dădea semne ferme că mai vrea 
și altceva. Și Ileana trebuia să se conformeze. 
La cei şase anişori ai săi, ea se pricepea să-i dea 
bebelușului și de mâncare. Pentru aceasta avea 
un biberon la dispoziție. Un biberon adus de 
mama de la târg. Trăgea ușor biberonul pe gâtul 
șipușorului cu lapte cald, scos de sub pernuţa de 
puf de gâscă pe care dormea, în leagăn, copilul. 
Iar când copilul vroia somn, tot ea îl adormea cu 
cântece de leagăn deprinse de la maică-sa, când 
Antoniţa era micuță.

Măriuca, sora mai mare a lui Mihăiţă, la cei 
zece ani împliniţi, purta practic toată grija casei. 
Se considera deja fată mare. Era cu ochii nu 
numai pe Mihăiță, ci și pe neastâmpărata Antoniţa 
care ba încerca să-l ridice din leagăn, fără nicio 
trebuinţă, pe frățiorul mai mic, ba sărea ca o 
căpriță de pe cuptorul înalt pe teancul de perne 
moi, burdușite cu pene de gâscă, aranjate frumos 
pe patul de lemn făcut, cu ceva timp în urmă, 
de tata Ionică, ba se agăţa cu mânuţele slabe 
de culmea de lemn ce atârna deasupra patului, 
hoidăindu-se până nu cădea, ba se mai strecura 
şi afară din casă, desculţă şi dezbrăcată, fără să 
țină seama de ploaie sau de vânt. Și acest sport, 
de regulă, se termina cu bine. Dar câteodată se 
întâmpla ca această zbenguiala a neastâmpăratei 
fetițe să se lase cu strănuturi şi fosăieli noaptea în 
somn, făcând mamei noi griji. Or, tocmai de asta 
nu avea nevoie biata femeie ruptă de oboseală 
și suptă de cu seară până dimineața de copilul 
de țâță. Apoi, pe lângă alte treburi ce trebuiau 
făcute zilnic, Măriuca mai avea și grija gătitului. 

Mihăiţă era al şaselea copil în familia 
tâmplarului Ionică Ţureanu. Se 

născuse primăvara, după război. Bălan, cu ochi 
albaştri, cerceta cu interes tot ce i se deschidea 
pentru prima dată privirii iscoditoare de copil. 
Descoperea lumea. Cel dintâi semn că există 
viață în afara sa a fost  zâmbetul mamei. Era atât 
de dulce şi atât de trist… 

Mama lui Mihăiţă avea motive să fie tristă. 
Anii vârstei a două, venită mult prea devreme îi 
brăzdase fața. Dar Mihăiţă nu avea încă de unde 
să ştie de ce mama lui poartă pe buze surâsul 
acesta, cald pentru el, dar rece pentru lumea din 
jur. I-a rămas totuși, fără să-și dea seama de ce, 
imprimat adânc în memorie ca cel mai de nădejde 
reazem pentru viitorii săi pași în viață. Apoi s-au 
așezat în memoria sa de copil chipurile celor doi 
fraţi mai mari, Iluţă şi Gheorghiţă, și obrăjorii 
rumeni ai celor trei surioare, venite pe lume 
una după alta la fiecare al treilea an. Antoniţa, 
cu doar trei anişori mai mică, se uita curioasă la 
Mihăiţă, ca la o păpuşă. Încerca să-i dăruiască 
dulceaţa sufletului său plăpând, de fetiță, și să-i 
împărtăşească gândurile nevinovate, spunându-i 
primele cuvinte abia deprinse de la ceilalți frați. 
Și de fiecare dată primea de la el, ca răspuns, un 
gângurit pe care-l înțelegea perfect, mai ales că 
era însoțit și de sclipiciul ochișorilor la care se 
adăuga freamătul mânuţelor trandafirii și bătutul 
bărbătesc din piciorușe. 

Cu totul altă vorbă și altă treabă avea Ileana, 
cu frăţiorul ei din leagăn. Ileana era sora sa 
mijlocie, dar și a doua lui mamă. Când aceasta 
lipsea din casă, porăind pe afară, că de dimineață 
până seara târziu nu-și vedea capul din treburi, 
cine  altul ar fi putut să o înlocuiască în creșterea 
pruncului decât fiica sa mijlocie. Fără să-i spună 
altcineva ce să facă și cum să facă, Ileana își 
asumă acest rol de mamă crescătoare de copil 

Teofil ȚUREANU



82                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 1-2 (61-62), 2019 Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 1-2 (61-62), 2019                  83                   

Proză

Mihăiţă creştea și cerea, în limbajul său gângurit 
și plângăcios, mâncare gătită, că nu se sătura 
numai cu lapte. Dar și ceilalți frați așteptau să li 
se pună ceva pe masă. Așa că Măriuca nu avea 
timp să se plictisească neavând treabă. Mereu 
era ceva de făcut pentru casă și pentru frățiorii 
mai mici. Și ea o mână de om. Mai exact, o 
buburuză.

În timp ce copiii se descurcau singuri, stând 
în casă, măicuța lor, de la prima rază a dimineţii 
până la ultima rază de soare, avea treabă în 
grădină. Iar treaba nu se sfârșea niciodată. 
Singura ei mângâiere era că avea grădina lângă 
casă. Dar nici ogoarele din câmp nu puteau să 
stea pârloagă. Unul se afla tocmai pe dealul 
Prutului, zis Țureanca. Numele dealului venea 
de la numele portarului cetăţii domneşti din 
Suceava, Oanţă Ţura, care fusese primul 
proprietar al acestei coline. Și satul va fi primit 
numele Țureni de la acest portar. Dar dacă nu de 
la el direct, atunci de la dealul pe care portarul 
îl stăpânise prin uric domnesc. Celălalt ogor 
era și mai departe de casă, tocmai peste Prut, în 
vecinătatea Boianului. Nisipos şi puţin roditor, 
el mai era și deseori inundat de apele învolburate 
ale Prutului, când ploua mai zdravăn în Carpați. 
Până a-și fi regularizat cursul, Prutul curgea 
răsfirat și putea fi trecut cu poalele în brâu. Și 
țurenii dețineau pământuri printre brațele râului. 
Iar de când s-a regularizat cursul apei, trecerea 
nu era posibilă decât cu barca sau cu bacul.

Era greu de lucrat pământul. Nemaipomenit 
de greu. Dar el era singura sursă dătătoare de 
viaţa pentru biata țărancă. Fără caii rechiziționați 
de militari la începutul războiului nu se putea 
face mare lucru. Fără tânărul armăsar obişnuit 
să tragă căruța singur la oişte, utilajele cu care se 
lucra primăvara sau toamna pământul putrezeau, 
părăsite, sub streşina stodolei din dreapta casei. 
Două mâini erau prea puține pentru atâtea prăjini 
de pământ. Prea puţine pentru ca să treacă prin 
ascuţişul unei sape atâta țărână. Se uita câte 
odată la coada de răchită a sapei, auriu șlefuită 
de palmele bătătorite de prea multă muncă, și 
parcă nu-i venea să creadă câtă trudă a lăsat în 
urmă și câtă încă o așteaptă de acum înainte. 

*              *
*

Apoi, mai era și acea zi, odată pe săptămână, 
miercurea, când mama acestor copilași de vârstă 
fragedă mergea la târg, pe jos. Mergea cu vânzări 

la Cernăuţi. Ducea altor copii, de domni, din 
oraș, fruptul pregătit din mulsul singurei vaci 
ce le mai rămase: o doniță de cinci litri de lapte 
proaspăt, cărată cu spatele pentru două familii 
cu copii mici, de vârsta lui Mihăiţă, două sau 
trei bulgăre de brânză, adesea lăsate acelorași 
familii ori familiilor din apartamentele vecine 
de pe același palier din casa scării blocului, cu 
un preţ mai mic decât la piaţă, dar asigurat şi 
primit imediat. Mai erau de vânzare şi fructele 
atent culese pe înserate, înainte de ziua târgului, 
din pomii roditori ce împrejmuiau grădina, 
legumele de sezon, câteva zeci de ouă de găină, 
adunate din cuibare de copiii mai mari în cursul 
săptămânii, sau chiar vreo gobaie mai beteagă 
prinsă dimineața în coteț, că totul se vindea în zi 
de târg. În lipsa acestora, la mare preţ în târgul 
Cernăuţilor, indiferent de anotimp, erau nucile 
mari cât nişte mere, cu coaja subţire şi ușor de 
spart, pline de miez gustos, culese din abundenţă 
în fiecare toamnă din bătrânul nuc din colţul 
grădinii. Sădit cu nememoraţi ani în urmă de 
polonezul Carol Cervinschi, primul proprietar 
al acestui teren încă din vremurile descălecării 
strămoşilor din Galiţia pe aceste minunate coline 
din valea Prutului, după așezarea noii frontiere 
între Austria şi Moldova voievodală, acest falnic 
şi rămuros nuc vara umbrea, spre beneficiul 
trecătorului obosit, o jumătate din tolocuţa din 
preajma porţii, iar iarna ținea dos casei. Nucul 
creștea lângă vechea fântână de piatră de la 
răscrucea drumurilor, soră de vârstă cu faimosul 
pom, unde aproape în toate serile se adunau la 
taifas, pălăvrăgeli şi planuri tainice, cunoscute 
doar de ei (până la un timp!), mândrii flăcăi ai 
Ocopului. Cotul Țurenilor, numit Ocop, a apărut 
după venirea  austriecilor în Bucovina, în 1775.     

Ca să ajungă mai degrabă la târg, mama 
celor şase copii ieşea de fiecare dată în zorii 
zilei, indiferent că era ploaie sau vânt, arşiţă 
sau viscol, cu două desage pline de merinde, 
aruncate peste umăr, şi cu o traistă încărcată 
сu altele de vânzare, tot pe alese ţesută, trainic 
şi frumos cusută acasă de propriile mâini. Era 
mare noroc dacă în aceeași zi, la revărsat de zori, 
se pornea la târg şi vreo vecină, căci multe mai 
erau de vorbit la drum lung. Lung și anevoios, 
câtă vreme povara produselor apăsa greu pe 
umerii munciți ai femeilor. După ce lăsau 
în urmă urcușurile și coborâșurile hudițelor 
întortocheate ale Ocopului, numit aşa din cauza 
numeroaselor tranșee săpate aici de militari în 
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cele două războaie mondiale și lăsate moștenirea 
localnicilor, pașii harnici ai lăptăreselor se 
îndreptau pe drum de țarină spre Ostrița, satul 
care despărțea Țurenii de Cernăuți.        

În Ostriţa se intra trecând peste un pârâiaș cu 
apă limpede numit Ruginoasa din cauza unor 
pete ruginii în partea superioară a cursului său, 
dincolo de bahna lui Rendiuc. Petele proveneau 
de la oxidarea rapidă a fierului din apa ce izvora 
din adâncul pământului. Dar concentrația 
fierului în apă era atât de neînsemnată încât 
petele ruginii rămâneau izolate la  margini de 
albie, fără să „ruginească” întregul pârâu. Mai 
ruginit era numele acestuia decât apa pe care o 
ducea spre Derelui, un alt pârâu mult mai mare. 
Ajunse acolo, femeile ieșeau la drumul mare 
ce ducea la Cernăuți. Drumul trecea prin câmp. 
Drum drept. Lucrare nemțească. 

Vama austriacă a dispărut demult, s-au creat 
în timp alte vămi, rusești, în alte locuri, iar 
drumul făcut de austrieci a rămas la locul lui 
vechi. Și cu siguranță ar fi fost mai scurt, mai 
neted și mai drept dacă nu-i răsărea în cale 
Dereluiul, un pârâu mocirlos, botezat astfel de 
vechii cumani, care s-au perindat pe aici înainte 
de venirea tătarilor mongoli. Dereluiul, care 
curge nu de azi, nici de ieri, ci de milioane de ani 
prin mijlocul Ostriţei, când poate nici urmă de 
așezare umană nu era aici, a săpat o vale largă, 
şerpuită care acum e plină de verdeaţă și încântă 
ochiul trecătorului (nu și picioarele țărăncilor 
noastre care, cu desagi grei în spate, abia 
așteaptă să iasă la drum drept). Dibacii ingineri 
austrieci le-ar fi scutit, hăt demult, de această 
experiență, pe bietele femei, dacă buclucașa 
apă cu mlaștini în preajmă nu i-ar fi împiedicat 
să croiască un drum fără curbe, care să ducă 
de-a dreptul la Cernăuți lăsând în urmă vechea 
vamă austro-ungară de la granița cu principatul 
Moldovei, iar mai târziu cu Regatul României. 
Dar lăptăreasa care trece acum Dereluiul n-are 
de unde să știe toate aceste lucruri, cum n-are 
de unde să știe nici avantajele acestui drum față 
de cel mai vechi care, pe vremuri voievodale, 
trecea prin inima satelor învecinate Ostrița și 
Ţureni, ocolind mult.  

Lăsând în urmă valea Dereluiului, țăranca 
face primii pași pe drumul pietruit cu prundiş din 
Prut, atentă să nu se lovească cu picioarele de 
bolovani sau să nu calce pe colțuri de piatră care 
să-i facă răni în talpă. Din primăvară timpurie 

până în toamnă târzie această femeia bate cu 
picioarele acest drum, cărând pe umeri greutăți. 
Hărnicuță, pășește desculţ pe prundul drumului, 
mai trecând, unde se poate, pe cărăruile înguste 
de pe margine, făcute tot de tălpile groase ale 
picioarelor țăranilor deprinși cu drumuri lungi. 
Și mai luându-se cu vorba, dacă se întâmplă să 
aibă o tovarășe de drum, sau, dacă n-are cu cine 
să se întrețină, mai stând la sfat cu stelele de pe 
cer sau cu zorile care vin să măture întunericul 
ce-i stă în cale, țureanca noastră, pornită de acasă 
cu noaptea în cap, ajunge, în sfârșit, la Cernăuţi.

După drumul cu prundiș amestecat cu schije 
ascuțite de pietre sfărâmate de mântuială, strada 
din târg pare a fi cale de rai pentru picioarele 
obosite ale femeii. Pavată în formă de solzi de 
peşte, cu pietre de granit de culoarea norilor de 
toamnă aduse tocmai din Bohemia pe timpul 
lui Franz Joseph, ea se așterne ușor sub pașii 
mărunți ai lăptăresei grăbite să-și descarce 
marfa. Coborând strada Rusească, aceasta trece 
podul peste calea ferată (construit de aceiași 
ingineri austrieci) și se oprește în fața caselor în 
care își va goli desagii. 

După câteva ore de mers pe jos, fiecare o sută 
de pași adăugându-i câte o „piatră” în desagă 
ori în traistă, urcatul treptelor din casa scării i se 
păru o nimica toată. Se opri în dreptul unei uși 
de la etajul doi. Apăsă butonul soneriei. Stăpâna 
casei deschise ușa. Copii tocmai se pregăteau 
să ia micul dejun. Stăteau la masa rotundă din 
sufragerie. Așteptau să li se servească lapte 
proaspăt adus cu desaga tocmai de la Ţureni. Se 
gândi la copii ei. Dar alungă acest gând, pentru 
că nu-i făcea bine. Obosită, păși pe covorul 
moale. Tălpile îngroşate de bătătura drumurilor i 
se scufundară plăcut în stratul gros de pluș. Lăsă 
cât spusese stăpâna casei că poate să oprească 
pentru familia sa, și se pregăti să plece. Dar în 
desagi și în traistă îi mai rămăsese marfă de 
vânzare. 

 – Vecinele dumneavoastră n-or vrea oare 
să cumpere și ele ceva de la mine, niște lapte, 
brânză, fructe? 

– Stai să le întreb, – și stăpâna casei ieși 
pentru câteva minute, după care reveni. – Da, 
poți să treci și pe la ele, te așteaptă, au lăsat 
crăpate ușile de la intrare… 

Doamnele, în halate lungi și înflorate își 
clătinară șoldurile, venindu-i în întâmpinare. 
Cercetară marfa. Se târguiră. 

Proză
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– Dar e cam scumpă marfa dumitale, – zice 
una din ele.

– E mai ieftină decât la piață..., – răspunse 
țureanca. – Dar, hai, că vă mai las ceva din preț…

Pentru ele poate n-ar fi cumpărat nimic 
cucoanele cu zulufi împrăștiați pe frunte (pe 
semne că erau vorbite să-și răsucească părul 
una alteia când își făceau toaleta la prima oră a 
dimineții), dar aveau bărbați gurmanzi. Le plăcea 
brânza  dulce cu smântână. Dar cercetând desaga 
cărată pe umeri tocmai din Țureni, numaidecât 
găseau și altceva bun în ea de mâncare. Unul 
din bărbați era avocat, altul funcționar, angajat 
probabil la vreo autoritate publică din oraș. 
Țăranca se uită la ei fără să pună vreun sens în 
priviri și se gândi, uite, nu trag la coasă, dar cer 
mâncare bună.     

Coborî scările cu desaga golită pe jumătate. 
Mai avea ceva în traistă. Deci, trebuia să treacă 
și pe la piață, ca să scape de toată marfa. Până la 
târgul de pe Rusca nu era departe. Cernăuțiul nu 
este un oraș foarte mare, iar piețele principale 
sunt înghesuite în partea veche a urbei. Trecu 
pe sub un ceas mare prins de stâlpul de pe 
marginea străzii cu o consolă care atârna spre 
văzul tuturor, deasupra trotuarului. Nu era o oră 
târzie. Avea timp destul să intre și în dugheana 
Bulgăroaicei, unde de fiecare dată se aproviziona 
cu „naftă” pentru lampa cu cilindru din sticlă 
subţire care ardea toată noaptea la căpătâiul lui 
Mihăiţă. Acesta se trezea de câteva ori pe noapte 
și, prin întuneric, nu era uşor să se descurce 
cu cele necesare pentru un copil mic. Nafta se 
consuma repede, deoarece era folosită şi pentru 
felinarul mare, cu care se ducea seara în grajd, 
la vite. Făcut încă în tinereţe de soţul Ionică, cu 
ramă din lemn şi cu patru feţe din sticlă groasă, 
felinarul era unul din cele mai folosite obiecte din 
gospodărie. Până și focul în vatră sau în şprahat, 
când se lăsa întunericul, țăranca îl ațâța având 
felinarul alături. Șparhat se zice în Bucovina la 
plita din casă. E un cuvânt rămas de la austrieci. 
Uite că austriecii ăștia au lăsat după ei nu numai 
lucruri bune, dar, ca să-i ținem minte, ne-au mai 
lăsat și numele acestor lucruri. 

– Da, naftă trebuie neapărat să cumpăr. Mi-a 
mai rămas puțin în butoieș. Mi-am dat seama 
când i-am deșertat trei degete într-o litruță 
cumătrii Veroanța. Zice, dă-mi și mie, cumătră 
dragă, o litruță de gaz, dacă nu poți plină, atunci 
măcar de vreo trei degete, că poimâne merge 
omul meu la târg și-ți aduc datoria. 

Țuranca noastră n-a rămas niciodată fără pic 
de naftă în casă. Megieșele știu acest lucru și, 
din când în când, vin la ea cu împrumutatul. 
Parcă simte că mâine-poimâne se trezește cu 
cumnata sa, Dochina, din vale, în prag. Cumnata 
Dochina, sărmana, e mult mai în vârstă și fără 
căruţă nu mai poate să facă drum lung, până la 
târg. 

Când ceasul de la intersecție, spânzurat 
de stălpul de la marginea străzii, arăta ora de 
întoarcere acasă, țureanca lăsa din preț cât putea, 
iar uneori mai dădea și de pomană la femeile ce 
măturau prin piață, să fie de sufletul lui Ionică, 
și ce mai apuca să cumpere din dughenele din 
preajmă în desagă, o lua repede la picior spre 
casă. Dacă se întâmpla să prindă pe drum vreo 
căruță ce mergea spre Ostrița, era de-a dreptul 
fericită. Dacă nu, bătea cu picioarele același 
drum, făcut în zori, numai că în sens opus. Câte 
odată o mai ajungea din urmă câte o brișcă finuță, 
cu arcuri de metal, trasă de harmăsari sprinteni, 
dar asta nu era de nasul ei.

Ajungea acasă obosită, mai după amiază. În 
pragul casei, aliniați unul lângă altul, o așteptau 
copiii. Știau că vine mama de la târg și le aduce 
ceva bun în desagă. Dar ce pute fi acolo? Câteva 
pâini proaspete (că demult nu mai cocea pâine 
în cuptor, nu avea făină) care umpleau desaga 
cu mirozna lor, câteva turte dulci și câteva 
bombonele mărunte, bucuria copiilor. Pentru 
cele trei fetiţe mai cumpăra, din când în când, 
câte o băsmăluţă albă de purtat în zile cu mult 
soare sau câte o basma cu flori, de ținut, cu care 
puteau să iasă în sat, de sărbători, sau duminica 
să meargă la biserică. Erau ieftine, că din bani 
făcuți la târg din vânzarea lactatelor rupte de la 
gura copiilor, a vreunei găini îmbătrânite sau a 
unor verdeţuri de pe straturile din grădină, nu 
putea să cumpere lucruri scumpe. Dacă ar fi fost 
și un bărbat pe lângă casă, poate o scoteau altfel 
la capăt. Așa însă… 

De când venise pe lume, Mihăiţă nu auzise 
glas de tată. Ionică, în ziua când se născuse 
Mihăiţă, era mult prea departe de casă. De la el, 
mezinului îi rămăsese moștenire un atelier de 
tâmplărie, cu o sumedenie de scule, unele mai 
ciudate decât altele, aranjate cu grijă pe poliţe 
dea lungul pereţilor. Când va crește mare le va 
stăpâni. Deocamdată, însă, zâmbetul mamei, era 
unicul său sprijin.

(Fragment de roman autobiografic, aflat în pregătire)

Proză
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Jurnal de scriitor

La Cernăuți, într-o vacanță 
de creație pe timpurile U.R.S.S (III)

Leo BUTNARU

Spicuiri din Simenon. Vis cu Cimpoi
10.01.1986
Din jurnalul lui Simenon (7 august 1960): 

„Dacă mi-ar ajunge curaj sau dacă eu nu aș fi 
responsabil de soarta familiei mele, aș fi dorit 
să locuiesc într-o colibă sau căsuță adevărată ca 
aceste dughene-„tejghele”: o mobilă durabilă 
din lemn de pin, pereți din pin, despărțituri din 
pin, în colț – o pompă de apă, posibil o poliță 
cu cărți…”

Nimic interesant și adevărat în această 
mărturisire decât începutul ei: „Dacă mi-
ar ajunge curaj…” Da, dar nu pentru atât de 
puțin. La prima parte ar subscrie mai mulți, iar 
la a doua, mai puțini. Că nu e decât o poză 
fraierească.  

Însă iată ce adevăr înfățișează Simenon la 
26 octombrie al aceluiași an: „Într-un timp, 
eu credeam că evoluția intelectului duce și la 
evoluția calităților sufletești ale omului. Abia 
mai târziu am înțeles că așa ceva se întâmplă 
foarte rar și că mai curând se întâmplă 
viceversa, astfel că, urcând pe scara socială, 
omul devine mai dur, ajungând până la urmă 
a-și urma instinctele – deseori animat de 
foloasele proprii. Ca să nu mai vorbim de cei 
avizi de putere, care domină toate celelalte 
năzuniți”.

Parcă printre scribii noștri nu avem atare 
specimene?!... Unele de-a dreptul mizerabile, 
în conducere…

11.0I.1986 
Ora 02:30, spre dimineață. Adâncă liniște, 

incredibilă într-un oraș, chiar și la această oră 
timpurie, Chiar ea mă trezește, parcă. În/pe 
memorie am ninsă spuza unui vis: La redacție, 
M. Cimpoi ne arată o insignă lansată cu ocazia 
unei date rotunde a nu știu cărei localități 

străvechi de pe lângă Chișinău (Lăpușna?). 
Pe un metal gri-cărbuniu apare, în relief, o 
mielușică culcușită ca într-un leagăn pe fruntea 
unui bour uriaș, între coarnele lui, în chip de 
sulițe ocrotitoare.  

Limba, ca mijloc prin care scriitorii caută 
frumuseți și unii chiar reușesc să o găsească. 
Și tot ea, limba, care aduce atâta otravă și 
pierdere de timp între scriitori. Cum să nu-
ți amintești aici de Esop care, fiind trimis de 
stăpân la piață să procure ce e mai bun și mai 
dulce, aduse limbi?! A doua zi, trimis să aducă 
de la piață ce e mai rău și mai insuportabil pe 
lume, se întoarse tot cu limbi…

Promenadă cernăuțeană. 
Vizite primite. Reflecții

12.01.1986
Plimbări pe străzile Emine6scu, Schiller, 

Aleihem, Ukrainka… Istoricește, Cernăuțiul e 
conectat la lumea artelor.

La piață, muntencele vând ciorapi de lână, 
mănuși, mături. Alături – limuzine ticsite cu 
flori: stăpânii scot câte un buchet, propunându-l 
eventualilor cumpărători. Din când în când, 
pornesc motorul, să se încălzească salonul cu 
plăpânde frumuseți.

Ca să telefonezi de la un aparat public, 
trebuie să consumi câteva monede. Aici, 
telefoanele sunt și mai deteriorate decât cele 
de la Chișinău. Străzile înguste oferă făptașilor 
siguranța că, lovind cu pumnul într-un aparat, 
nu vor putea fi interceptați. Mai e o altă cauză: 
blestemata monedă de două copeici, pe care nu 
fiecare o are la îndemână și nu în orice chioșc 
sau magazin găsește un vânzător care să vrea 
să-i schimbe bani pentru telefon. Nici până 
astăzi nu s-a gândit cineva dintre responsabili 
că ar trebui să existe și niște automate pentru 
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Jurnal de scriitor

schimbul monedelor. Sigur, acestea ar salva 
multe aparate de telefon de la agresiunile 
huliganilor. 

În felicitarea de An Nou, Stanislav Zolotțev 
mă anunță că în „Literaturnaia ucioba” 
(Învățământul literar) are un eseu despre 
Dylan Thomas. Am cumpărat azi almanahul, 
voi citi cu interes ce scrie amicul moscovit.

Când era să înceapă un nou roman, Dickens 
„se retrăgea” în cele mai zgomotoase, mai 
aglomerate locuri ale orașelor în care poposea. 
Fără forfota urbană nu se simțea în apele și 
cernelurile scrisului său. Unele locuri din 
centrul Cernăuțiului de astăzi i-ar fi convenit 
marelui insular: șiruri de oameni, mașini de tot 
felul, chiar trăsuri și sănii…

Din eseul lui Zolotțev: „Meșteșugarule, eu 
îmi cunosc meșteșugul” (Marina Țvetaeva). 
„Da, eu sunt un străduitor și rafinat meșteșugar 
al cuvântului. Folosesc orice și de toate, ca 
versurile să fie precum doresc eu: procedee 
vechi și noi, trucuri verbale și paradoxuri, 
aluzii, contaminarea cuvintelor, regândirea 
lor, cuvinte-„salamandre” (care-și modifică 
sensul, l.b.), rime-asonanțe, rimoizi, ritm-arc 
încordat. Tot ce există în limbă trebuie să-i fie 
de folos poetului, dacă-i sunt necesare” (Dylan 
Thomas, 1914-1953).

Ilie Zegrea se miră că M. Cimpoi i-a trimis 
monografia despre G. Vieru, dsr fără să-i fi 
scris vreun cuvânt. Este foarte posibil ca, în 
loc de volumul cu autograf, Cimpoi să fi pus 
în colet un altul. Doar există și printre criticii 
lucizi spirite distrate, precum poeții. Unde mai 
pui că respectivul a început-o cu versuri.

În troleibuz, parcă aș auzi o voce cunoscută. 
Privesc peste umăr. E Grigore Bostan. Discută 
cu cineva. Probabil, vine de la Universitate, e 
după cursuri. Mă oprește un sentiment de acută 
tângă „să ies” la vedere. Mi-i antipatic de când a 
venit la redacție cu plângere și învinuiri asupra 
lui Vasile Levițchi care, cică, l-ar fi defăimat în 
parodia „Bouleanul cu diplomă”. Argumentele 
lui B. erau atât de bizare, subtextele invocate, 
atât de ridicole încât nu-ți puteau trezi decât 
un sentiment de milă dezgustătoare. La rândul 
său, a fost corect: văzându-mă, nu s-a apropiat 
nici el, ceea ce m-a făcut să răsuflu ușurat. 
Locuiește în aceeași regiune a orașului, unde 
locuiesc și băieții – Vasile și Ilie.

M-a pus naiba să întorc arcul ceasornicului-
deșteptători „Iantar”: bate atât de tare, ca un 
tren ceva mai mic decât cele obișnuite.

Ieri, pe la ora 15:00, sosește Ilie. Peste vreo 
oră vine și Vasilică. Discuții despre literatură 
în amestec cu contrări (între ei), uneori – 
deloc loiale. Le este greu băieților. Dar sunt 
și cam dezorientați, neștiind în ce albie să-și 
călăuzească optimal forțele. Ilie e oprimat 
de dramatismul existenței, surmenat fizicește 
și moralicește. Vasile nu găsește înțelegere 
în mediul familial: timpul pentru scris îi este 
limitat la maximum, de altfel ca și al lui Ilie. 
Îi îmbărbătez cum pot, încerc să-i abat de la 
suspiciunile și mărunțișurile ce dăinuie între 
ei, între alți colegi de aici. De cele mai multe 
ori, nu există situație fără ieșire. A fost o 
noapte albă cu zori pistruiați de fulgii rari ai 
unei ninsori timide.

Obișnuita promenadă matinală 
întru cunoașterea altor sectoare ale 
orașului. Prin geamuri răzbate cavalcada 
„Fonocaleidoscopului duminical” de la 
Chișinău care, se vede, e foarte popular 
și la Cernăuți. Ig. Bolboceanu într-un 
dialog cu Mihai Dolgan, câteva melodii ale 
„Contemporanului”. Deci, s-ar putea spune, 
postul chișinăuian are o emisiune de clasă 
europeană.

Orășenii scot din casă brazii. Mulți brazi 
(Carpații sunt generoși), pădurici întregi de 
cetini prăvălite prin curți.

Trec pe la piață, intru în alimentare, fac 
cumpărături sumare care să mă scutească 
de frecventarea ospătăriilor publice. Salam, 
brânză, carne de iepure, un borcănaș de miere, 
altul de hrean… Mă rog, și din aste toate… 
izvodește, indirect, literatura…

Pe aici, vânzătorii sunt mai atenți, mai 
binevoitori decât cei din Chișinău. Îngăduitori, 
uluitor de serviabili. Mai nimeni nu refuză 
să-ți schimbe monede pentru telefon. La noi, 
însă, lucru știut, la o dată din trei încercări, ești 
bruscat sau, cel puțin, privit cu supărare.

Spun băieții: acum două sau trei luni, a fost 
pe aici Ciocoi-CC-istul. Chilaru, redactorul-
șef, l-a copleșit cu atenții, ca pe un boier-CC 
(Comitetul Central al PCM). O să trec și eu 
cumva pe la „Zorile Bucovinei”, să văd pe 
cine cunosc acolo. 
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De mâine, luni, sper să mă reconectez la 
undele poeziei, deși acest lucru nu poate fi 
programat.

Strada pietonală Kobîleanskaia inițial s-a 
numit strada Domnească, apoi Iancu Flondor.

Lumea mineralelor… E imposibil s-o visezi: 
trebuie s-o vezi la poetul Vitali Demcenko. 
L-am vizitat. (Revin mâine.)

Acasă la Vasile Tărâțeanu 
și Vitalie Demcenco

13.01.1986
Ieri, în vizită la Sică Tărâțeanu. Micuț, 

mobil, face ce face, ba ia o carte de pe raft, 
citindu-ți din fragmentariumul studentului 
Eminescu sau din cugetările lui Brâncuși, ba 
îți citește din notele jurnaliere personale sau 
din vreo poezie mai recentă… Pe scurt, umple 
spațiile dintre inimi, cu gesturi și priviri, cu 
lectură. Bibliotecă doldora. Băiat generos: îmi 
oferă „Dicționarul de terminologie poetică”, o 
„Antologie de poezie clasică japoneză”, cinci 
volume din „Rădăcini amare”…

Și încă o revelație: îl sună pe vecinul său, 
poetul de limbă rusă Vitali Demcenko. Nu am 
văzut un alt om mai modest în comportament 
decât acest bărbat de cincizeci de ani! Pe la 
noi se spune: fată mare, nu alta! Demcenko 
e dintre puținii poeți ruși care scriu în vers 
liber. Și chiar e un poet interesant. Iată un 
exemplu… De altfel, nu face să reproduc 
selectiv – sunt convingătoare majoritatea 
paginilor din cărțile lui „Dansul rodniciei” și 
„Cântecul Pământului” pe care mi le-a dăruit.

Apoi – surpriza ce rămâne dincolo de 
cuvinte: Vitali ne invită să-i vedem colecția 
de minerale: sute și sute de mostre, în 
secțiunile fiecăreia deschizându-se adevărate 
capodopere cromatice și compoziționale. De 
unde are colecția? Vitali pleacă des în expediții 
geologice, în expediții alpine. Neașteptat să 
întâlnești un astfel de om și poet!

Diseară, intenționăm să plecăm cu Sică la 
Voloca, să vedem obiceiurile de An Nou pe 
vechi.

Mihai Prepeliță a avut aici, sub Cernăuți, 
o nevastă învățătoare, Dorina. Voia un copil 
de la ea. Și când femeia aproape să nască, el, 
lașul, o părăsește. Gravidă, Dorina descarcă 
materiale de construcție, ridică o casă cu 
două caturi și zece odăi, să aibă unde lucra în 

tihnă „scriitorul Mi.” La maternitate au mers 
Vasilică și cu soția. I-au fost și nași fetiței, pe 
care mămica Dorina… tot Dorina a numit-o, 
după ce a așteptat jumătate de an cu pruncuța 
nebotezată, să vină tăticul să-i pună odorului 
nume ales, care i-ar fi pe plac. Însă tăticul 
deja reușise să se căsătorească la Moscova. 
Prin proces judiciar, lui Pr.. i s-a impus să-
și recunoască paternitatea, astfel Dorina 
purtându-i numele de familie.

La Vasilică. Vine vorba de renumita stampă 
a lui Aurel David „Arborele Eminescu”. 
Tărâțeanu a avut-o executată în metal, i-a 
dăruit-o unui poet rus din Cernăuți, căruia 
îi plăcea până la exaltare. Și, de Eminescu 
vorbind, Sică scoate dintre cărți o rămurea: 
„Crenguță din teiul lui Eminescu. Am luat-o, 
când am fost la Bellu”, zice. 

Cu Malanca, la Voloca
14.I.1986
De mai bine de o oră suntem la Voloca. Eu 

și Sică. Vrem să vedem obiceiurile de Anul 
Nou pe vechi. Visarion, fratele însoțitorului 
meu, ne primește boierește. Voloca e un sat 
întins – între case, jumătăți de kilometri 
sau chiar kilometri întregi distanță. Brazi 
vii, în curțile oamenilor, împodobiți direct 
pe tulpină, nimbați cu ghirlande electrice 
multicolore. Zăpadă temeinică, ademenitoare. 
Ca localitate premontană, Voloca are peisaje 
demne de orice carte poștală: relief între deal 
și munte, volnicie de vetre neîngrădite. Multe 
sălcii bătrâne, iazuri în curțile gospodăriilor. 
La Visarion, au venit băieți cu „Malanca”. 
Ce copii frumoși! Cu adevărat frumoși: fețe 
blânde, delicate, inocente. Când urcam dealul 
cu Vasilică, ne salutau, prin semiîntuneric, 
flăcăi și preadolescenți, mascați, în cojoace 
mițoase, cu clopoței în gura mânecilor, cu 
toiege. Se adunau în cete. La Voloca, urăturile 
se cântă, precum colinda. Vreo trei cete, cu 
muzicanți, străbat imensitățile acestui sat 
nesupus geografiei toponimice „clasice”. 
Dimineața, pe la 7.30, când vom urca în 
autobuz, „Malanca” va mai cântă încă prin 
văi, pe culmi.

 De pe creasta dealului, unde se află casa 
lui Visarion și a Rodicăi, Cernăuțiul se vede, 
seara, ca o cale a laptelui așternută pământului, 
pentru a-l încălzi. E parcă la doi pași, deși 
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distanța e de circa 20 de kilometri. Am trecut 
și pe la nașii lui Visarion. Sică a compus ad 
hoc o urătură ingenioasă și măgulitoare pentru 
gazde. Case frumoase. Apoi Voloca mai e și 
localitatea care a dat și a trimis la Chișinău 
trei artiști emeriți: Dina și Lucian Cocea, Ion 
Paulencu. Această așezare volnică mai poate 
oferi surprize. Milițianul Visarion Tărâțeanu 
vorbește frumos, mustos, inteligent, ca un 
profesor de la filologie. 

Pe banii adunați de „Malănci”, în sat se 
face „gioc” (horă).

Oamenii frumoși, cu o recepție spirituală 
determinată de spațiul în care se află și cu 
nuanțe specifice în vorbire. 

Ambiția noastră e să găsim prin sat vreo 
„Malancă”. Îi auzim cântecul, dar parcă 
prea departe și, până la urmă, renunțăm. Ne 
întoarcem din drum. Vasilică își amintește de 
Mircea lui Săvucă, din satul său de baștină 
Sinăuții de Jos. „Comoară de om”, zice. 

Televiziunea ucraineană, cu traducere 
paralelă, transmite filmul televizat cu actori 
chișinăuieni, după romanul lui Constantin 
Popovici. Prost.

Sunt necesare alte reveniri, voi completa 
aceste impresii-blitz.

În Cimitirul vechi din Cernăuț
M-am întors acasă de la cimitirul vechi 

din Cernăuți, pe care l-am vizitat. Mi-e fript 
gâtlejul de lacrimi. Ultima inscripție pe care 
am cules-o de pe o piatră de mormânt: „Nani, 
nani, puiul mamii, îngerașul Mihăiță Ivanovici, 
1941-1945”. 

Cripta lui Aron Pumnul, unde peste 
țărâna înghețată a lui ianuarie 1866 a plâns 
Eminescu (Nu știam atunci că cimitirul în 
care fusese îngropat profesorul nu mai există, 
iar osemintele defunctului fuseseră aduse aici, 
în noul cimitir Horecea, peste două decenii, 
iar Societatea pentru Cultura și Literatura 
Română în Bucovina i-a ridicat un monument 
funerar). La poalele stelei – doi trandafiri, 
depuși aici, se vede, încă în toamnă, rămași 
într-un vas de sticlă. Tulpinile, petalele 
osificate de ger, strânse mănunchi, răsucite 
în jos, aidoma celor două făclii din creasta 
criptei: făclii coborâte spre pământ – simbol 
lesne de înțeles. Deschid portița, fac pârtie 
prin zăpadă. Citesc inscripția: „Marelui bărbat 

al națiunii Aron Pumnul profesor c. r. de limbă 
și literatură română a gimnaziului superior din 
Cernăuți: 27 noiembrie 1818 + 12/24 ianuarie 
1866”. Jos, spre temelia criptei: „Recunoștință 
eternă. Societatea pentru cultură și literatură 
română din Bucovina, 1886”. Îmi spunea 
Sică: aici, la mormânt, uneori se adună ei, 
păstrătorii verbului nostru în Cernăuți, și 
plâng îndelung: de dor de Pumnul, de dor 
de Eminescu. Nicio filă de mare sentiment 
scris nu poate egala starea pe care o trăiești, 
fiind prezent aici, la fața locului ce acoperă/
conține o inimă glorioasă și ține vie frumoasa 
nălucă a îndureratului geniu adolescentin 
Mihăiță Eminovici, aplecat să ia în mâna-i 
tremurătoare bolovănașul de pământ înghețat, 
care cădea-va peste sicriul profesorului – mare 
bărbat; sunetul loviturii parcă sperând să-l 
trezească din somnul de veci. În inima și în 
cugetul învățăcelului, durerea apăsase deja 
negrul cărbune, încondeind primele frânturi de 
versuri din „La mormântul lui Aron Pumnul”. 
Trecut-au de atunci exact 120 de ani. Eternă 
fie-vă amintirea, cinstiți și temerari ctitori 
sub bolțile graiului nostru. De la Chișinău, 
de la mormântul părintelui Alexe Mateevici, 
venit-am la voi, spre a îngenunchea cu adâncă 
plecare de frunte. Fie-vă eterni și urmașii 
demni, și blestemați fie cei care vă vor uita.

Alte inscripții, pe crucile de pe morminte: 
„Elena Hurmuzachi, Ștefania Hurmuzachi, 
născută Petrovici: inimă nobilă, minte ageră, 
suflet mare”. Cu modestie vorbind, să ctitorim 
și noi întru speranța de a ne învrednici de atare 
omagiu… „Eugeniu Silvestru Suceveanu, 
creatorul stenografiei române, 1844-1895”, 
„Onofreiu Nesciuc, 1843-1844. Voi, câți treceți 
pe aice,/ Rugați-vă pentru noi./ Ce sunteți – 
am fost odată, / Ce suntem – veți fi și voi”. 
O, nu încerca să… comentezi adevărurile fără 
drept de apel! 

De pe timpul lui Aron Pumnul, cu ortografia 
dumisale: „Aiçe odihnesçe Ioan Cavaleriu 
Calmițichi, obrist a armatei ç. r. austriene, 
profesoriu ç. r. merit militar și cruçei armiei 
de’n anul 1813, noescut 20-lea optombrie 
1790, râeposat in 18-lea noemvre 1871. Așest 
monumînt ofereasiâe preabunuli pâerinte 
fiica lui multâemiloare Maria”. Pagină de 
răvășitoare durere și document al limbii din 
acea epocă.



90                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 1-2 (61-62), 2019 

Vitrina editorială

Enciclopedia Bucovinei, o nouă ediţie

Dumitru APETRI

Anul trecut, cu ocazia unui secol 
de la înfăptuirea Marii Uniri, a 

apărut la Suceava o nouă ediție, substanțial 
completată și îmbunătățită a 
Enciclopediei Bucovinei, cu 
subtitlul Personalităţi, localităţi, 
societăţi, presă, instituţii (editura 
Karl Romstorfer, vol. I – 815 p., 
vol. II – 780 p. ; vol. III – 912 p.), 
culorile copertelor simbolizând 
tricolorul. Autori: Emil Satco 
și Alis Niculică. Colaboratori 
principali: Erich Beck, Adriana 
Chindriş, Elena Pintilei şi 
Bogdan Petru Niculică. Scanarea-
prelucrarea de imagini: dr. Alis 
Niculică și inginerii Adrian Creţu 
şi Marcel Goriuc. Traducerile de 
texte germane aparţin profesoarei Veronica 
Ţan şi cercetătorului Eugen Dimitriu, iar 
cele de texte ucrainene – profesorului Kolea 
Kureliuk. Lector: Emil Simion. Executarea 
poligrafică – excelentă, hârtia – de 
calitate înaltă. De salutat ilustrarea 
copertei (dr. Bogdan Petru 
Niculică) cu fotografii ale mai 
multor personalităţi din spaţiul 
bucovinean, din zona Fălticeni şi 
Ţinutul Herţa (Alecu Hurmuzachi, 
Iancu Flondor, Aron Pumnul, 
Ciprian Porumbescu, Constantin 
Loghin, Dimitrie Onciul, Sextil 
Puşcariu, Ion G. Sbiera ş.a).

În Nota asupra ediţiei, dr. Alis 
Niculică menționează că, alături 
de monografii, dicţionare şi alte 
instrumente de lucru, enciclopediile au locul 
lor bine definit în spaţiul cultural şi că e necesar 

„să ne aducem aminte de valorile fundamentale 
care ne-au unit şi definit întotdeauna, 
creionându-ne traiectoria între popoarele 

Europei” (p.5). Autoarea 
subliniază că România s-a aflat 
mereu la răscruce de vânturi, de 
interese geopolitice şi economice 
ale unor state puternice, dornice 
de expansiune, indiferent de 
timpul istoric. Bucovina a fost de 
două ori victima unei asemenea 
expansiuni, odată în secolul al 
XVIII-lea, altădată în secolul 
al XX-lea. Ea chiar a luat ființă 
în urma expansiunii austriece 
din 1775. Reorganizările 
administrative şi acţiunile de 
schimbare a structurii etnice 

operate de Imperiul austro-ungar i-au afectat pe 
români, care, în funcție de împrejurările istorice 
au luat diverse măsuri de protecție pentru 
a-și prezerva identitatea. Autoarea specifică 

tipurile de rezistenţă folosite 
de învăţătorii şi preoţii români 
împotriva deznaționalizării. Ea 
vorbește și despre consecinţele 
nefaste ale celui de al doilea 
război mondial pentru spaţiul 
românesc: pierderea judeţelor 
Cernăuţi, Storojineţ şi a unei părţi 
importante din judeţul Rădăuţi, 
dar şi modificarea  structurii lor 
etnice. „În ceea ce priveşte soarta 
românilor din nordul Bucovinei, 
scrie autoarea Notei, aceasta a fost 
una tragică. O parte a reuşit să se 

refugieze în România înainte de cumplita zi 
de 28 iunie 1940. Cei rămaşi au fost supuşi 
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unui îngrozitor regim de epurare 
etnică.” Ei vor fi „persecutaţi, 
deposedaţi de bunuri, deportaţi, 
întemniţaţi sau ucişi fără judecată” 
(mai detaliat, vezi lucrarea lui 
Mihai-Aurelian Căruntu, Bucovina 
în al Doilea Război Mondial, 
Iaşi, 2004). Parcurgând articolul 
despre oraşul Cernăuţi, te bucuri 
când afli că, în scurt timp după 
înfiinţare (1875), Universitatea din 
Cernăuţi a devenit o instituţie de 
prestigiu european, dar te întristezi 
când citeşti că la Recensământul din 1930 al 
populaţiei României ponderea românilor în 
Cernăuți era de 27,01 %, iar la Recensământul 
din 2013 al populației Ucrainei, doar 5,54 %.

Tot din Notă aflăm că la 13 iunie 1940 
au fost deportaţi în Siberia şi Asia Centrală 
50 mii de locuitori din nordul Bucovinei. 
Autoarea pune în oglindă cele două emisfere 
ale Bucovinei istorice, arătând că minorităţile 
naţionale din România se bucură de drepturi 
şi libertăţi reale, asigurate prin Constituţie, iar 
în Ucraina, asupra minorităților s-a revărsat, 
în ultimul timp, un șuvoi de nedreptăți. Prin 
noua Lege a Educaţiei, promulgată în 2017 

de fostul preşedinte al Ucrainei, 
Petro Poroşenko, minorităţilor 
din Ucraina, inclusiv minorității 
românești, li se lichidează educația 
școlară în limba maternă.

Majoritatea articolelor de 
dicționar inserate în cele trei 
volume sunt însoţite de imagini 
fotografice, iar acelea consacrate 
unor personalități conțin și date 
bibliografice şi referinţe critice. 
La sfârșitul ultimului volum e 
prezentată lista personalităţilor, 

localităţilor, societăţilor, a presei şi a 
instituţiilor, întocmită în ordine alfabetică şi cu 
indicarea paginilor la care fac trimitere, ceea ce 
face mai ușor accesul cititorului la informaţie. 
Lista e precedată de o Bibliografie selectivă, 
cu denumiri de documente, periodice, seriale, 
lucrări cu caracter general şi enciclopedic.

Cele trei volume cu articole de dicționar 
enciclopedic, coordonate de dr. Alis Niculică, 
sunt o continuare a operei tatălui său, laboriosul 
bibliotecar Emil Satco, și sunt elaborate cu 
respectarea rigorilor științifice și exigenţelor 
impuse unor astfel de lucrări de referință. 

Autoarea Alis Niculică lansează Enciclopedia Bucovinei la Cernăuți. 15 ianuarie 2019, Sala de festivități a Liceului „Alexandru cel Bun” din Cernăuți
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Câteva gânduri pe marginea unui 
album de arhitectură a Cernăuțiului

Ștefan BROASCĂ 

I

De fapt, după toate aparențele, este un 
prim album masiv, mai cuprinzător 

și variat cu pretenții de a se prezenta drept 
unul exhaustiv, cel puțin pentru perioada 
pe care s-au angajat autorii și alcătuitorii să 
ne-o ofere începând cu anul 1860, adică de 
când Bucovina s-a desprins din strânsoarea 
administrativă a Galiției, devenind o unitate 
teritorială separată în cadrul Imperiului 
Habsburgic, și până la ocuparea acestui ținut 
de către Uniunea Sovietică, în iunie 1940, în 
baza pactului criminal Molotov-Ribbentrop, 
în cursul cărei anexări s-a înșfăcat și o parte 
din vechiul regat al României, adică Ținutul 
Herței. Deși albumul conține și o scurtă 
istorie a Bucovinei, credem că precizările de 
mai sus nu sunt de prisos, precum la fel de 
necesar este să reamintim că raptul Bucovinei 
s-a produs în anul 1775, când Austria  a 
obținut de la turci această parte a Moldovei 
medievale în urma unui târg ticălos, adică tot 
a unui pact fatidic, dar între alte imperii, toate 
risipite deja în neantul timpului, însă soarta 
teritoriului respectiv rămânând pecetluită 
pentru următoarele două secole și mai bine. 
Fără o cunoaștere, fie și sumară, a istoriei 
zbuciumate și nenorocite a Bucovinei multe 
lucruri cu greu pot fi înțelese, iar cei care o 
stăpânesc în prezent nici nu-și fac prea mari 
griji în această privință, ba dimpotrivă, când 
e cu putință nu se aventurează în discuții prea 
îndepărtate în timp, rezumându-se aproape în 
exclusivitate la perioada austriacă a Bucovinei, 
uneori, ce-i drept, fiind pomeniți și turcii. 
De aceea, bunăoară, gramota domnitorului 
Alexandru cel Bun care conține prima atestare 
a Cernăuțiului este expusă pe zidul din Piața 

Centrală în așa fel ca denumirea țării de atunci 
să nu mai apară deloc, în acest fel istoria de 
cinci sute de ani a orașului de pe Prut în cadrul 
Moldovei fiind ștearsă cu o singură mișcare de 
burete. Concluzia pe care o facem în această 
scurtă introducere este aceea că istoria explică 
multe lucruri și referitor la arhitectura orașului 
Cernăuți, edificiile vrând-nevrând constituind 
mărturiile de netăgăduit și martorii în piatră, 
tăcuți dar ... grăitori, ai epocilor trecute.

Este vorba de albumul „Cernăuți. 
Arhitectură europeană. Arhitectură 
românească, 1860-1940” (Ed. Simetria, 
București, 2018), reprezentând o impresionantă 
carte, prima pe acest subiect în limba română 
și editată în România în condiții grafice 
aproape excelente, care conține mai multe 
studii aparținând unor autori de la București 
(Octavian Carabela, Mihaela Criticos), 
Chișinău (Aurelia Carpov) și, evident, Cernăuți 
(Irina Korotun, Dragoș Olaru). De aceea, 
înainte de a emite anumite considerații privind 
fondul ei, se cuvine a sublinia semnificația 
unei asemenea apariții editoriale pentru noi, 
românii din Nordul Bucovinei, și nu numai, 
fiindcă altfel nici nu ar fi apărut,  care este 
una, fără îndoială, deosebită și importantă, 
venind să aducă în acest context o viziune 
puțin diferită față de cea existentă, mai mult 
sau mai puțin oficială și  unilaterală de aici, 
care este menită să treacă cu vederea total 
sau să minimalizeze cât mai mult cu putință 
contribuția esențială a românilor la moștenirea 
arhitecturală de care dispune astăzi acest oraș, 
denumit în perioada austriacă „Mica Vienă”, 
iar în cea interbelică „Micul Paris”. Trebuie 
să precizăm că, deși este vorba de mai mulți 
autori, studiile cărora alcătuiec volumul în 
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discuție, totuși alcătuitorul este unul singur, 
și anume arhitectul bucureștean Octavian 
Carabela, care, după câte știm, a inițiat acest 
proiect, i-a animat și pe alți colegi ai săi, a 
adunat materialele necesare, s-a documentat la 
fața locului cu sprijinul și ajutorul arhivistului 
cernăuțean Dragoș Olaru, tot el ne prezintă și 
notele de rigoare asupra  ediției, dar și o scurtă 
și neutră istorie (chiar dacă istoria niciodată 
nu este neutră) a Bucovinei, adică a conceput 
și a realizat albumul așa cum îl ținem noi în 
mână acum. În ceea ce privește titlul, este 
evident că nu ni se pare a fi unul concludent, 
alcătuitorul dând dovadă de reținere și 
realism, necutezând să lase pe copertă doar 
titlul de ”Arhitectură românească”, fiindcă 
într-adevăr ar fi fost incomplet și impropriu, 
deși cealaltă componentă a lui – ”Arhitectură 
europeană” –  este la fel de echivocă și 
eufemistică, fără să ne confere 
în acest sens nimic caracteristic 
și specific vizavi de arhitectura 
Cernăuțiului. La fel de europeană 
va fi și arhitectura Timișoarei 
sau a Oradei, Lembergului sau 
a Cracoviei, având în vedere că 
aceste orașe tot făceau parte în 
acea perioadă din Imperiul Austro-
Ungar, ca și Cernăuțiul, însă fiecare 
din ele rămân inconfundabile 
până astăzi din punct de vedere 
arhitectonic, dispunând de câte 
un profil distinct în sensul respectiv nu prin 
trăsăturile lor general-europene, ci anume prin 
cele locale și naționale în ultimă instanță.  Nu 
arhitectura europeană imprimă orașului nostru 
acel aspect inconfundabil, fermăcător și unic, 
recunoscut de toată lumea, ci cu totul altceva, 
adică particularitățile spațiului geografic, cele 
culturale și de civilizație ale oamenilor care 
au populat această zonă etnografică și care 
timp de jumătate de mileniu nu a reprezentat 
decât Țara de Sus a Moldovei, pentru ca mai 
târziu, odată cu ruperea ei de la matcă de către 
Austria, să se interfereze cu alte elemente – 
inițial german (imperial-colonial), iar mai 
târziu – rutean și evreiesc. 

Dacă Cernăuțiul era numit, sub stăpânirea 
austriacă, ”Mica Vienă”, acest fapt se 
datorează înainte de toate asemănării sale 

cu capitala imperiului, care nu era deloc 
întâmplătoare, deoarece aici, la fel ca în orice 
altă zonă a imperiului, se implementau în mod 
firesc politicile de sistematizare și construcție 
a așezărilor urbane specifice statului în care era 
încadrat, politici care erau supravegheate la fața 
locului cu extremă severitate de către servicii 
speciale. Nu doar edificiile publice, ci și cele 
rezidențiale mai importante erau proiectate 
de către arhitecți notorii din metropolă 
care aveau o viziune strict integră asupra 
imaginii arhitecturale a orașelor principale ale 
imperiului, adică promovau anumite curente 
și stiluri, dar le aplicau și din perspectiva 
tradițiilor locului. Arhitecții autohtoni care au 
apărut mai târziu bineînțeles că se conformau 
exigențelor arhitecturale instituite de sus, însă 
dispuneau  într-un fel și de mai mult curaj și 
inițiativă în ceea ce privește utilizarea unor 

forme și elemente tradiționale 
românești sau evreiești, bunăoară. 
Într-un fel, așa se explică faptul 
că particularitatea definitorie 
a arhitecturii Cernăuțiului din 
perioada austriacă o reprezintă 
anume eclectismul, deși există 
destule edificii aparținând unor 
stiluri distincte, pure, de exemplu, 
Secession, clasic, baroc sau gotic, 
dar și maur cu prefixul ”neo-” 
de rigoare, reprezentate destul 
de plenar în album. Anume din 

cauza stilului său eclectic Nicolae Iorga vedea 
în Reședința Mitropolitană o construcție 
”hidoasă”, el dorindu-și ca acest locaș 
emblematic al ortodoxismului din Europa de 
Est să fi identificat predominant trăsăturile 
arhitecturii naționale de cult, cu atât mai mult 
că un asemenea stil în construcția bisericilor 
și mănăstirilor are rădăcini destul de adânci 
atât în Moldova, cât și în Muntenia. Mihaela 
Criticos, autoarea studiului ”Cernăuți în 
timpul administrației austriece (1860-
1918)” subliniază cu totală justețe că ”pentru 
arhitectura oficială promovată la Viena și 
preluată, păstrând proporțiile, la Cernăuți, 
nu se punea problema expresiei unei identități 
naționale”, impunându-se ”peticelor” care 
alcătuiau caftanul habsburgic ”o arhitectură 
internaționalizantă”, care să exprime ”o 



94                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 1-2 (61-62), 2019 

Cronică de carte

identitate imperială, universală”, deși unele 
minorități (ungurii, bunăoră), tindeau să-și 
afirme în arhitectură propria identitate etnică. 
De ce oare să nu fi fost animați de asemenea 
dispoziții și românii din Bucovina, în special 
spre sfârșitul stăpânirii austriece când existau 
deja destui arhitecți autohtoni? Oricum, în 
cele din urmă, anume eclectismul din perioada 
austriacă, care de-a lungul timpului la fel a 
evoluat și a fost supus diferitelor influențe, 
proces oglindit destul de convingător și 
concludent în studiul respectiv, dar și stilul 
neoromânesc din perioada interbelică în 
arhitectura Cernăuțiului îi conferă orașului de 
astăzi o imagine singulară și inconfundabilă,  
constituind o adevărată carte de vizită a sa.

Fondul imobiliar de dimensiuni mari 
(administrativ, rezidențial), dar și cel de 
dimensiuni mai reduse (vile) din prezent 
al centrului istoric al Cernăuțiului a fost 
construit în proporție de circa 60 la sută în 
perioada austriacă și 40 la sută în perioada 
interbelică. Raportată la intervalele de timp, 
această proporție nu este în favoarea celei 
de-a doua perioade care a fost în realitate 
deosebit de redusă – 12-15 ani, exceptând 
anii 20 și cei ai crizei economice mondiale ce 
au afectat foarte mult și România, față de un 
secol și mai bine al stăpânirii austriece. Acest 
lucru, de altfel, îl explică foarte bine în studiul 
său, ”Construcția interbelică în Cernăuți”, 
arhivistul Dragoș Olaru, căruia i se datorează 
și majoritatea din pozele edificiilor expuse, 
multe din informațiile privitoare la realizarea 
acestora, dar și date prețioase despre arhitecți, 
precum schițe și planșe de proiect ale celor 
mai emblematice clădiri, puse la dispoziția 
autorilor de asemenea de către domnia-sa. 
Revenind la perioada 1914-1926, care este 
considerată a fi deosebit de dificilă pentru 
România, în general după Marea Unire, 
devastată de război, iar mai târziu afectată 
dur de criza economică, situația respectivă 
fiind la fel și pentru Bucovina, pe teritoriul 
căreia armatele beligerante s-au succedat 
în repetate rânduri cu consecințe nefaste 
pentru populație și pentru viața economică a 
ținutului, autorul studiului de mai sus a stabilit 
pe baza documentelor din arhivă că în acest 
răstimp doar în centrul istoric al orașului s-au 

construit 947 de case, față de 4150 câte existau 
la acea dată și care proveneau din perioada 
austriacă. Adică într-un deceniu și ceva s-a 
construit circa 25 la sută din tot ce s-a realizat 
aproape într-u secol și jumătate sub stăpânirea 
austriacă. Dar mai trebuie să avem în vedere 
că grosul edificiilor din perioada interbelică 
revine ultimului deceniu, deoarece anume în 
acest interval de timp s-au ridicat cele mai 
importante edificii, emblematice și definitorii 
pentru arhitectura actuală a orașului, pe care 
nu le mai enumerăm aici, deoarece sunt expuse 
în album cu lux de amănunte, aș zice. Totuși, 
s-ar cuveni să facem o paralelă și în ceea ce 
privește contribuția din perioadele sovietică și 
ucraineană la această moștenire arhitectonică 
a orașului de pe durata ultimilor 70-80 de ani, 
care practic este nulă, însă zăbovind pe lângă 
grupurile de turiști care se bulucesc în centrul 
Cernăuțiului și ascultând explicațiile debitate 
cu patos și însuflețire nereținută de către ghizi, 
pur și simplu ți se vestejesc urechile, după 
cum spune un proverb local, de ceea ce ți-i 
dat să auzi. Bunăoară, prosperitatea imobiliară 
din anii interbelici s-a produs ”sub crunta 
ocupație românească”... În schimb, turiștilor 
din România li se spune la modul foarte 
serios că, chipurile, ”Hrușciov a intenționat 
la un moment dat să distrugă centrul istoric 
al Cernățuțiului”, însă datorită rezistenței 
eroice a știți voi cui nu s-a produs acest lucru 
(am auzit-o cu propriile urechi) și de aceea ne 
putem bucura acum de toată această bogăție 
arhitecturală...  

II
Cernăuțiului din perioada respectivă i 

se spunea deja nu ”Mica Vienă”, ci ”Micul 
Paris”, dar nu pentru influențele pe care le-ar fi 
avut asupra sa capitala Franței, ci prin analogie 
cu Bucureștiul, care era denumit astfel pentru 
asemănarea sa cu marea metropolă europeană. 
La fel ca și în capitala țării din care făcea 
parte Bucovina, la Cernăuți se aplicau aceleași 
politici de sistematizare și amenajare urbană, 
aceleași curente arhitecturale care în cazul 
respectiv erau dictate de stilurile neoromânesc 
și Art Deco. O serie de edificii importante din 
perioada respectivă sunt inspirate direct din 
modele bucureștene și alcătuitorii albumului 
ne oferă exemple revelatorii în acest sens 
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postând atât pozele acestora cât și ale replicilor 
cernăuțene (Căminul Preoțesc, bunăoară, și 
Primăria din București, Facultatea de Drept 
a Universității din București și Biblioteca 
Universității din Cernăuți). În general, în ceea 
ce privește stilul neoromânesc cititorii acestui 
album își pot forma o imagine desăvârșită 
despre istoricul și particularitățile estetice ale 
acestuia lund cunoștință de studiul magistral 
al Mihaelei Criticos intitulat ”Tradiționalism 
și modernism în arhitectura interbelică a 
orașului Cernăuți”. La fel de interesantă 
este și contribuția Aureliei Carpov vizavi de 
un alt stil arhitectural, reprezentativ într-o 
măsură mai mică pentru Cernăuți decât cel 
neoromânesc, dar din perioada austriacă – 
stilul Secession, precum și studiul pertinent 
”Dezvoltarea urbană a orașului Cernăuți”.    

O discuție despre arhitectura Cernăuțiului 
nu poate evita nicidecum problema actuală 
a modului cum este păstrată și protejată 
această moștenire inestimabilă pe care statul 
ucrainean a preluat-o fără nici un sacrificiu 
sau vreun efort, căzându-i ca hârzobul din cer. 
Și aici trebuie să constatăm cu mare regret 
că numeroase edificii de patrimoniu și nu 
numai se găsesc într-o stare fizică lamentabilă 
și de degradare înaintată. Renovările care 
s-au efectuat în centru acum un deceniu, cu 
prilejul împlinirii a 600 de ani de la prima 
atestare a Cernăuțiului, n-au constituit decât 
o cosmetizare pudică, readucând, ce-i drept, 
vechii urbe de pe Prut puțin din farmecul ei 
de adineaori măcar prin prospețimea de scurtă 
durată a culorilor, fiindcă în rest majoritatea 
elementelor decorative n-au mai fost refăcute, 
ele fiind înlocuite cu niște surogate moderne 
sau pur și simplu tencuite neglijent. A avut 
de suferit mult și integritatea exterioară a 
clădirilor, în special a ansamblurilor de locuit, 
dintre care multe reprezentând adevărate 
monumente, mai puține declarate și cele mai 
multe încă nedeclarate ca atare, de arhitectură 
originală și unică în multe privințe. În lipsa 
unei supravegheri stricte din partea edililor 
și a specialiștilor, proprietarii apăruți peste 
noapte în urma prăbușirii URSS-ului, dar și 
locatarii, cu de la sine putere au intervenit 
în fel și chip, adică în măsura în care a fost 
posibil așa ceva, în aspectul exterior al multor 

clădiri, cu deosebire în al celor de dimensiuni 
mai mici, adică a vilelor, prin adăugarea unor 
dependințe, intrări, balcoane, verande, prin 
înlocuirea aproape în totalitate a geamurilor 
vechi din lemn cu termopane de diferite culori 
și calități, prin modificarea acoperișurilor, 
utilizându-se absolut necontrolat și abuziv, și 
de cele mai multe ori nejustificat, materiale de 
construcție moderne care diferă foarte mult de 
cele vechi, alterându-se imaginea lor generală 
și creându-se impresia unei peticeli sărăntoace 
și deocheate, dar nu și fără pretenții.

În contextul dat ne îngrijorează în mod 
deosebit starea actuală a capodoperei 
arhitecturale a stilului neoromânesc, după cum 
o califică și autorii albumului, care este fostul 
Palat Cultural al românilor din Piața Teatrului, 
în perioada sovietică, dar și în prezent fiind 
dată drept Casa Ofițerilor (autorul proiectului 
este cunoscutul arhitect român Horia Creangă). 
Din păcate, notele explicative ce se referă la 
acest edificiu datează încă din anul 1992 și se 
încheie cu constatarea că ”astăzi clădirea este 
în proces de renovare”, dar lucrurile nu stau 
chiar așa. În ultimele două-trei decenii acest 
edificiu este supus unor lucrări continue de 
modificare a spațiilor interioare, de ani de zile 
nu mai este disponibilă cea mai mare sală de 
spectacole din Cernăuți, majoritatea incintelor 
sunt date în arendă diferitelor organizații și 
firme comerciale, pe acoperiș s-a ridicat un 
perete din cărămidă grosieră, probabil pentru 
susținerea antenelor monstruoase situate 
acolo, ceea ce a desfigurat total liniile suple 
ale ansamblului, în exterior s-au alăturat 
edificiului dughene moderne și localuri de 
distracție. Este de două ori regretabil, deoarece 
chiar pe fondul acestora se înalță statuia lui 
Mihai Eminescu. Și deloc întâmplător anume 
pe fațada acestui simbol arhitectural și spiritual 
al nostru s-a plasat un enorm panou, pe care 
textul ”Într-o unică Ucraină mare –  100  de 
ani de la Vicea bucovineană” este suprapus 
peste o poză de epocă ce înfățișează o mulțime 
incertă de oameni sub balconul Primăriei, de 
unde atârnă mai multe drapele ... imperiale. 
Pe rețelele de socializare s-a dovedit foarte 
convingător că poza respectivă nu are nimic 
a face cu evenimentul menționat, ea datând cu 
cel puțin vreo 4-5 ani mai devreme, după cum 
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la fel nu are nici în clin nici în mânecă cu vicea 
și Palatul Cultural al românilor bucovineni 
inaugurat abia cu douăzeci de ani mai târziu. 
Nu trebuie să ne sforțăm prea mult creierii ca 
să pricepem acest mesaj prietenesc care nu 
este altceva, după cum spune o veche zicală 
ruso-sovietică, decât un ”тонкий намек на 
толстые обстоятельства” sau, cu alte 
cuvinte, ”o aluzie subțire la împrejurări 
bulănoase”, adică niște avansuri erotice 
nedisimulate... Din toate se vede limpede că 
nimeni nu mai are grijă de această clădire 
emblematică nu doar a românilor din nordul, 
ci și din sudul Bucovinei, fiindcă  a fost 
construită anume prin sacrificiul lor material, 
rămânând de iure proprietatea lor. La fel 
este exclusivă și proprietatea comunității 
românești asupra Palatului Național din Piața 
Centrală, unde Societatea pentru Cultură 
Românească ”Mihai Eminescu” a obținut 
două camere și jumătate, insalubre și reci, în 
timp ce restul spațiului, foarte vast, de altfel, 
este ocupat de Judecătoria de Apel, având în 
vedere că altor comunități etnice din Cernăuți 
le-au fost retrocedate, integral ucrainenilor, 
iar polonezilor și germanilor aproape integral, 
casele lor naționale. Dar, după câte se vede, 
starea actuală a fostului nostru Palat Cultural 
deloc nu este întâmplătoare, deoarece acest 
edificiu este inclus de mai mult timp în diferite 
liste cu obiectivele ce urmează a fi privatizate, 
iar degradarea lui de către cei ce-l dețin 
nelegitim de aproape 80 de ani, probabil, nu 
urmărește altceva decât reducerea costului 
pentru eventualii privatizatori clientelari ai 
puterii. 

Un alt exemplu trist în acest sens îl reprezintă 
catedrala din centrul orașului, căreia, printre 
altele, în timpul stăpânirii austriece i se 
spunea ”catedrala moldovenească”, iar acum 
este numită pudic pur și simplu ”ortodoxă”, 
construită de altfel după modelul catedralei 
”Isakievski” din Sanct-Petersburg (edificiu 
arhitectonic bine reprezentat în album la 
capitolul locașelor de cult). La sfârșitul anilor 
90 catedrala, intrând în posesia Bisericii 
Ucrainene-Patriarhatul de la Moscova, a 
fost reabilitată fundamental și rezugrăvită, 
iar în cursul acestor lucrări i s-a rășluit de 
pe fronton în chip surprinzător și sfidător 
înscripția în limba română ”Unul în trei 

ipostasuri – Dumnezeu”, ceea ce a stârnit pe 
atunci o indignare pe cât de profundă pe atât 
și de dureroasă a românilor de pretutindeni, 
resentiment care, de fapt, nu a trecut nici până 
astăzi, noi tot așteptând să se îndeplinească 
promisiunile înalților prelați de la episcopie 
că această nedreptate va fi reparată, dar 
iată că s-au încheiat recent alte lucrări de 
reparație, deja au fost înlăturate toate schelele, 
iar vechea inscripție așa și nu a reapărut, ci, 
dimpotrivă, chiar a dispărut și cealalată parte 
a inscripției care se mai păstrase –  „A. D. 
1844”, adică „Anul Domnului 1844”, ceea 
ce vădește că arhitectura are un cuvânt greu 
de spus, ba poate chiar și determinant, în ceea 
ce privește trecutul istoric. Dacă o inscripție 
poate fi ușor rășluită și aruncată la gunoi, 
apoi întregul edificiu nu-l poți ascunde sub 
molozuri, rogojini sau în spatele unor statui 
de peste zece metri înălțime, fiindcă o simplă 
inscripție autentică poate da peste cap toată 
această mașinărie nedemnă și perfidă de 
rescriere arbitrară a istoriei. Dacă în atmosfera 
tulbure de astăzi, prin resuscitarea conflictelor 
religioase și tendința de a le rezolva de pe 
poziții de forță, prin disputarea de către Kiev 
și Moscova a bisericilor (doar în perioada 
interbelică pe banii Patriarhiei Române au fost  
construite patru dintre cele mai importante 
biserici ale Cernăuțiului – în album acestea 
sunt reprezentate foarte bine), argumentele 
istorice nu mai sunt luate de nimeni în seamă, 
apoi credem că va veni, totuși, și timpul când 
se vor putea adopta și alți termeni de discuție 
într-un cadru mai corect și civilizat.

Ar exista și alte subiecte antrenante de 
discuție pe tema arhitecturii Cernăuțiului, 
având în vedere că multe din edificiile 
importante nu sunt menționate în acest 
album, dar care de asemenea conțin istorii 
impresionante atât în ce privește construcția, 
particularitățile arhitectonice, cât și trecutul 
lor legat de numeroase personalități și 
evenimente istorice ale poporului nostru. De 
altfel acest aspect a fost trecut cu vederea și 
vizavi de edificiile care s-au bucurat în album 
de o atenție mai specială, așa că pentru viitorii 
cercetători ai arhitecturii Cernăuțiului există 
posibilități extraordinare de a ne oferi încă 
multe povești fascinante, surprize plăcute și 
nu numai.

Cronică de carte



96                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 1-2 (61-62), 2019 Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 1-2 (61-62), 2019                  97                   

Societatea pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” – 30 ani

Eugen PATRAȘ: „Când plecam la studii de doctorat, în 
1993, după trei ani de mandat în conducerea Societății, 
Societatea avea 42 de filiale și era o forță, pentru că repre-
zenta în mod real, nu doar simbolic, comunitatea istorică 
românească din regiunea Cernăuți” 

– Interviu cu primul prim-vicepreședinte al Societății pentru 
Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți, 

Eugen Patraș, doctor în drept internațional –

Ștefan HOSTIUC: Domnule Eugen 
Patraș, Societatea pentru cultură românească 
„Mihai Eminescu” împlinește anul acesta 
30 de ani de existență, iar dumneata ai fost,  
cu siguranță, cel mai energic membru al 
echipei de conducere din cele trei mandate 
consecutive (iunie 1990 - septembrie 1993) 
de după primul an de punere pe picioare a 
Societății (mai 1989-iunie 1990). Când ai luat 
contact cu Societatea, cum ai devenit membru 
și prim-vicepreședinte al ei în a doua, a treia 
și a patra echipă de conducere a Societății?

Eugen PATRAȘ: Cât am trăit sub comuniști, 
și nu am trăit un an-doi, ci câțiva zeci de ani, 
n-am știut decât teoretic ce înseamnă societate 
civilă. Oricât de ciudat ar părea, Bucovina 
secolului al XIX-lea, în special cea din a doua 
jumătate a acestuia, a avut societate civilă, pe 
când Bucovina din a doua jumătate a secolului 
al XX-lea a fost lipsită de așa ceva. De ce oare? 
Pentru că în feudalism nu există societate 
civilă. Or, între anii 1944-1990, noi am trăit 
în condiții neofeudale, chiar dacă, oficial, 
epoca era numită „democrație populară” sau 
„democrație socialistă”, iar în ultima vreme 
chiar „socialism real” (ca și cum francezii sau 
suedezii ar fi trăit într-un socialism ireal!). 
Și în toată această perioadă am fost hrăniți 
cu iluzia că în curând vom ajunge să trăim 
în „comunism”. Hrușciov stabilise chiar 
perioada când aceasta se va întâmpla: peste 
20 de ani. Slavă domnului că nu am ajuns 
până acolo. Or, dacă prin absurd Gorbaciov 
ar fi reușit să reformeze sistemul, cine știe în 
ce societate am fi trăit acum. Din fericire, n-a 
reușit. În schimb perestroika lui ne-a scos din 
amorțeală. Care era scopul lui Gorbaciov? El 

voia doar să reformeze sistemul. Iar dacă s-a 
întâmplat să-l distrugă, atunci numai datorită 
faptului că a permis (și chiar a stimulat, într-un 
fel) formarea societății civile. Aceasta i-a fost 
și groparul.

După 45 de ani de totalitarism sovietic n-a 
fost deloc ușor să ne trezim din “somnul cel de 
moarte”. Sistemul a avut grijă să ne adoarmă 
conștiința, să ne slăbească puterile și chiar să ne 
distrugă metodic, prin deportări, discriminări 
de tot felul, marginalizări, prin mancurtizare, 
umilire și chiar trădare din partea unora de-ai 
noștri. Or, de ce să n-o spunem pe șleau, am 
avut și avem printre noi destui inși care fac 
jocul altora.

„ca funcționar public, în primul an de 
activitate al  Societății m-am implicat tacit 

în câteva acțiuni punctuale”
Valul reformelor lui Gorbaciov m-a prins în 

faza când lucram la primăria raionului Lenin 
al orașului Cernăuți – Secția organizatorică, 
unde fusesem angajat în 1987. În sfera mea 
de activitate intra, în primul rând, lucrul cu 
deputații (consilierii) locali. Deși nu intra 
în obligațiile mele de serviciu implicarea 
în procesul de liberalizare a societății sau 
de renaștere națională, nu-mi erau străine 
problemele identitare. M-a interesat mereu 
trecutul istoric și cultural al neamului, în 
special al Bucovinei. La 29 mai 1989 am fost 
printre participanții la Conferința de constituire 
a Societății pentru cultură românească „Mihai 
Eminescu” care a avut loc în Sala de Marmură 
a Universității de Stat din Cernăuți (fosta Sală 
Sinodală a Mitropoliei Bucovinei). N-am fost 
printre inițiatorii acesteia, dar ca funcționar 
public, în primul an de activitate al Societății 
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m-am implicat tacit în câteva acțiuni punctuale. 
Aș puncta doar două dintre cele care mi-au 
reușit: 1) încurajarea mai multor români din 
oraș să candideze la alegerile locale (în baza 
desemnării unor candidați de către colectivul 
Școlii Medii nr.10, din suburbia Roșa, după 
o discuție cu directorul de atunci, profesorul 
Ion Grinceșin) și 2) inițierea primelor acțiuni 
organizatorice pentru deschiderea primei clase 
românești într-o școală din centrul orașului 
Cernăuți (Școala Generală nr.5), acțiuni 
care ulterior au condus la deschiderea, prin 
eforturi comune, a Școlii Medii nr.29 cu limba 
română de educație, transformată mai târziu 
în Gimnaziul „Alexandru cel Bun” din centrul 
civic.  

La un moment, mi-am dat seama că nu mai 
pot să-mi ascund simpatiile față de valul de 
renaștere națională și chiar îmi doream să am o 
implicare mai consistentă. Îți amintești poate, 
dragă Ștefane, de discuția noastră din ajunul 
primei Adunări generale de dare de seamă 
și alegeri din 17 iunie 1990 care, conform 
statutului, era prevăzută la un an după Adunarea 
de constituire a Societății. În a doua jumătate 
a zilei, la Catedra de română de la facultate, 
avusese loc ședința prezidiului Societății 
unde s-au discutat aprins candidaturile pentru 
viitoarea echipă de conducere. Tandemul, 
prof. univ. Grigore Bostan, președinte, și lect. 
univ. Ștefan Hostiuc, secretar, după un an greu 
de dus pe umeri o Societate care necesita un 
efort continuu și le dădea profesorilor peste 
cap tot programul de lucru cu studenții, își 
văzu misiunea încheiată la finalul primului 
mandat și acum căuta înlocuitori care să poată 
să ducă cu aceeași râvnă treaba mai departe. 
Pentru funcția de președinte a fost propus 
poetul Ilie T. Zegrea. Pentru cealaltă funcție 
era mai greu să se găsească înlocuitor. Căci 
volumul de muncă era mare, iar o persoană 
care să lucreze de cu dimineață până seara la 
rezolvarea problemelor curente ce apăreau la 
tot pasul nu era ușor de găsit. 

„...o voce interioară mă îndemna totuși 
să spun „da”. Și am mers pe mâna ei”
 Atunci prezidiul a hotărât ca atribuțiile 

secretarului Societății, care avea o funcție 
executivă, coordonând întreaga activitate a 
Societății în primul mandat, să fie preluate, 
în cel de al doilea mandat, de către un prim-

vicepreședinte care să funcționeze în Societate 
cu carte de muncă. Exista atunci această 
posibilitate. Această hotărâre fiind luată ca un 
postulat pentru acțiuni viitoare, în seara zilei 
de 16 iunie 1990 aud că-mi bate cineva la ușă 
(locuiam atunci într-un cămin de familiști de 
pe str. Poletaev). Când deschid, văd trei inși 
în coridor. Erai tu, poetul Vasile Levițchi, 
președinte de onoare al Societății, și poetul Ilie 
T. Zegrea. Am ieșit în stradă să discutăm. M-ați 
întrebat dacă accept să fiu propus la Adunarea 
generală din ziua următoare pentru funcția de 
vicepreședinte, cu carte de muncă. Cum adică? 
- am zis. Dacă-i cu carte de muncă, înseamnă 
că trebuie să plec de la primărie, unde am un 
salariu de bugetar, și să trec la o societate care 
practic nu realizează venituri... Nu-i bai, zici 
tu, am avut grijă să adun niște bani în cont din 
spectacolele cu ansamblul „Mara” din Sighetul 
Marmației, o să mai aduni și tu câțiva bănuți 
cu vreo două-trei spectacole prin regiune, și o 
să-ți faci un salariu ca să nu mori de foame. 
Hai, nu te codi și zi „da”, pentru că societatea 
are de rezolvat multe probleme și are nevoie 
de un om mai tânăr și cu multă energie – sunt 
școli de deschis, filiale de organizat, pelerinaje 
de efectuat și câte altele... Am stat așa câteva 
minute și m-am gândit: nu cumva e o aventură 
prea riscantă pentru familia mea treaba asta pe 
care mi-o propuneați voi cu atâta insistență? 
Bănuiam ce mă așteaptă, eram conștient că 
dacă spun „da” înseamnă că accept să schimb 
nu o vrabie din mână pe o cioară din par ci o 
ditamai cioară din mână pe o vrăbiuță de pe 
gard. Dar o voce interioară mă îndemna totuși 
să spun „da”. Și am mers pe mâna ei. A doua 
zi, pe 17 iunie 1990, președinte a fost ales 
poetul Ilie Zegrea, reporter la Radio Cernăuți, 
care a propus Adunării candidatura mea pentru 
funcția de prim-vicepreședinte al Societății, cu 
drept de semnătură în bancă. Eram în sală și 
mă uitam în jur, lume multă, sala plină... nu o 
sală de 17 oameni, o sală greu de străbătut cu 
privirea, cu toate locurile ocupate și cu mult 
popor în picioare pe ambele laturi, un codru 
de mâini ridicate în sus în cea mai mare sală 
de conferințe din oraș care, culmea!, era chiar 
fosta Sală a Palatului Cultural al Românilor, 
construit de Societatea pentru Cultura și 
Literatura Română în Bucovina cu doar câțiva 
ani înainte de fatidicul ultimatum care a adus 
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în oraș Armata Roșie ce l-a transformat în 
„Casa Ofițerilor”. Din clipa aceea a început 
munca mea în Societate. M-am simțit atunci 
puțin îngrijorat, dar și bucuros, poate chiar 
mândru că voi reprezenta o forță, nu o mână 
de activiști adunați într-un club. Iar mai presus 
de orice, m-am simțit mândru de încrederea 
care mi s-a acordat. 

Trebuie să recunosc că trecerea de la un loc 
de muncă sigur și bine plătit la ceva incert și  
cu un salariu pe care eu însumi urma să mi-l 
asigur, ca angajat și, totodată, ca angajator, n-a 
fost simplă deloc. Entuziasmul însă era prea 
mare pentru a realiza în profunzime la ce risc 
mă expun. Era un entuziasm general, iar acea 
energie acumulată decenii în șir trebuia pusă 
în valoare. Azi, privind lucrurile de la distanța 
celor trei decenii care au trecut de atunci, mă 
consider un om norocos dacă am avut șansa 
să mă aflu printre cei ce au dat o prestanță 
deosebită Societății în primii ei ani de existență, 
muncind câte odată fără pic de odihnă, pentru 
a pune în valoare acel enorm potențial colectiv 
al comunității ieșită din amorțeală și dornice 
de schimbare. În istoria unui popor, a unei 
colectivități, apar, la un moment dat, de cele 
mai multe ori pe neașteptate, niște clipe astrale 
care trebuie rapid fructificate; cine le pierde, 
își pierde viitorul.

Timp de peste trei ani (1990-1993) cât am 
activat în Societate am fost ales de trei ori 
consecutiv în conducerea ei, îndeplinind mereu 
o funcție executivă, aceeași de fiecare dată, 
chiar dacă de fiecare dată denumirea era alta 
(prim-vicepreședinte, vicepreședinte, secretar 
executiv). Voi remarca aici că pe atunci încă se 
mai respectau prevederile statutare și adunarea 
de dare de seamă și alegeri se convoca anual. 
Eu cel puțin, în toată perioada cât m-am aflat 
la conducerea Societății am vegheat ca această 
condiție prevăzută de statut să se respecte cu 
strictețe. Și cred că am dreptul moral să le 
cer și actualilor ei conducători să facă același 
lucru. Apropo, dacă tot vorbim de respectarea 
statutului, ar fi cazul să putem și noi să-l citim, 
după atâtea re-înregistrări, să vedem ce a 
mai rămas din el. Domnii care conduc acum 
societatea sunt redactori șefi de ziare și ce i-ar 
costa să „sacrifice” o pagină sau două, acolo, 
pentru publicarea măcar a ultimei variante de 
statut. Să știm și noi, cei care am condus-o 

cândva, dar și cei ce (încă) se consideră a fi 
membrii actuali ai ei, ce reprezintă acum 
societatea, dacă nu în viață, măcar pe hârtie.

„Partidul nu mai era atât de agresiv”
Șt.H.: În ce măsură contextul politic de 

la începutul anilor ’90 ai secolului trecut a 
influențat activitatea Societății? 

E.P.: Contextul politic de la începutul anilor 
’90 era, așa cum știi, nici foarte dulce, nici din 
cale afară de deprimant. Dar în comparație cu 
anii precedenți sau cu cei ce au urmat, aș putea 
să spun, de la distanța celor trei decenii care ne 
despart de acea perioadă, că era în mai mare 
măsură favorabil decât potrivnic. Partidul nu 
mai era atât de agresiv. Renunțase la art.6 din 
Constituție care fixa forța motrice a PCUS. 
Societatea civilă, care până atunci stătuse cu 
capul plecat, acum răbufnise și nimic nu mai 
putea să-i oprească elanul și nici să-i schimbe 
cursul. Vorba „clasicului”, pe care știu că l-am 
mai conspectat în studenție pentru seminarele 
de istorie: vârfurile nu mai reușeau să conducă 
pe vechi, iar poporul nu mai accepta să fie dirijat 
după schemele vechi. Forțele naționaliste 
ucrainene, în special RUH-ul, încercau să ne 
atragă într-o cursă conjuncturală împotriva 
dominării partidului unic, pentru ca noi să fim 
următorii pe lista celor bătuți, de ei, evident 
(după cum s-a și întâmplat). Îmi amintesc aici 
de o scrisoare a lui O. E. Panciuk, președintele 
de atunci al RUH-ului din regiune, prin care 
ni se solicita să facem front comun împotriva 
partidului, după care urma să beneficiem de o 
perioadă înfloritoare a comunității românești, 
sub protectoratul „forțelor democratice”. Cât 
de mult am înflorit ulterior o știm cu toții 
și nu i-am dori să cunoască și el vreodată, 
pentru comunitatea domniei sale, o înflorire 
similară. Urmașii lui Dzerjinski ne-au ținut tot 
timpul sub lupă, manifestându-și la tot pasul  
apucăturile instituționale de intimidare. Dar 
etnoenergia pulsa în inimile românilor, dovadă 
că se înființau una după alta filiale ale Societății 
în localitățile regiunii. Când am plecat de la 
conducerea societății, am lăsat celor ce au 
fost aleși după noi 42 de organizații primare 
(numite și filiale) care efectiv funcționau. Câte 
au mai rămas din ele? Sau poate că ar fi mai 
potrivit să întreb altfel: a mai rămas vreuna din 
ele?

Societatea pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” – 30 ani
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„Ei nu erau doar președinți. 
Ei erau lideri. Lideri adevărați, 

nu de paie. Cuvântul lor însemna 
ceva pentru comunitate”

Șt.H.: Cum ai conlucrat ca vicepreședinte 
(la început prim-vicepreședinte) al Societății 
cu cei trei președinți ai ei, care, la un moment 
dat au devenit copreședinți: prof. univ. 
Grigore Bostan, scriitor Ilie T. Zegrea și lect. 
univ. Alexandrina Cernov?

E.P.: Am avut onoarea să lucrez cu primii 
trei președinți: Grigore Bostan, Ilie Zegrea și 
Alexandrina Cernov, aflându-mă în epicentrul 
evenimentelor și luării deciziilor în perioada 
1990-1993. Fiecare din ei era merituos în 
felul său, toți aveau o anumită reputație, deja 
consacrată, și se bucurau de stimă și prețuire 
în rândul populației. În mentalul și imaginarul 
colectiv bucovinean ei aveau asigurată o 
oarecare prestanță, aveau calitatea de lideri 
încă până a fi aleși președinți în Societate. 
Acest lucru a contat enorm. Ei nu erau doar 
președinți. Ei erau lideri. Lideri adevărați, nu 
de paie. Cuvântul lor însemna ceva pentru 
comunitate. Ceva important, de care țineau 
seama și cei „de jos” și cei „de sus”. Prin 
activitatea lor ei au dat o lecție succesorilor care, 
din păcate, nu prea a fost luată în considerație. 
În mod evident, într-o primă etapă, s-a impus 
profesorul Bostan, șeful Catedrei de filologie 
română, de numele căruia și al catedrei pe care 
o conducea, este legată și fondarea societății 
ca atare. Poetul Ilie Zegrea se deosebea prin 
talentul oratoric și originalitatea discursului 
public. Iar doamna Alexandrina Cernov avea 
un stil aparte de comunicare, aceasta făcând 
și conlucrarea noastră mai ușoară, atât cu 
prietenii cât și cu neprietenii Societății.

Oricum, literații (de regulă, absolvenți 
ai catedrei de română de la universitatea 
cernăuțeană) au fost și rămân, la fel ca 
în Republica Moldova, în prima linie a 
redeșteptării naționale. Și o bună parte din 
colaboratorii redacției „Zorile Bucovinei” 
s-au implicat în valul de renaștere națională. 

Dar există o diferență între a scrie sau a 
recita o poezie și a organiza activitatea unui 
ONG. La acest capitol, am avut și mai avem 
cu toții încă multe de învățat. Amatorismul 
și orgoliile personale ne-au fost și ne sunt 
foarte păguboase. Lipsa de experiență, iar 

uneori și lipsa de dorință de a ne asuma 
anumite responsabilități, a răspunde pentru 
consecințele anumitor decizii își spun cuvântul. 
Am trecut și prin situații de felul acesta. Și nu 
o singură dată. De multe ori am avut ocazia 
să mă conving și de faptul că entuziasmul 
nealimentat financiar (acolo unde e cazul) este 
bun până la un anumit punct, după care poate 
să se transforme în descurajare.

Lucrul în echipă depinde foarte mult și de 
caracterul liderului, de capacitatea de dialog 
a acestuia, de disponibilitatea lui de a merge 
la compromis acolo unde situația cere acest 
lucru, de a fi atent la opiniile colegilor, de a 
asculta și ce spun alții în cutare sau cutare 
problemă care necesită rezolvare. Spun asta 
pentru că nu am fost scutit, în lucrul meu în 
societate, nici de manifestări de orgolii sau/
și caractere impulsive, ceea ce ne-a adus mult 
rău. De fapt, tocmai acesta a și fost motivul de 
a alege trei copreședinți la adunarea generală 
din 1992, pentru a-i împăca pe toți. A fost, 
cred, și prima abatere gravă de la statutul 
Societății, care nu prevedea alegerea într-o 
singură adunare a trei copreședinți. Iar acel 
triumvirat n-a făcut altceva decât să scadă 
eficiența lucrului în societate. Fiecare dorea 
să culeagă doar aplauze (atunci încă mai avea 
cine să aplaude, căci sălile erau pline), iar 
criticile pentru nereușite să le deplaseze pe 
oricare din ceilalți doi, sau...pe mine. Nu odată 
m-am trezit între ascuțișurile de săbii, ceea ce 
a și grăbit deznodământul plecării mele de la 
conducere. Oricine din conducerea societății, 
dacă pleca din ea nu rămânea fără pâine, avea 
un loc de muncă asigurat undeva. Eu nu aveam 
această șansă. Pentru mine nu mai exista cale 
întoarsă la primărie sau în vreo altă instituție 
publică. De aceea, continuarea studiilor în 
Patria istorică a fost o bună soluție.  

„Cel mai important lucru 
era să facem să crească avântul 

național al românilor noștri de la sate”
Șt.H.: Care au fost obiectivele Societății 

din acele timpuri ? Câte au fost îndeplinite 
și câte au rămas nerealizate? Poți numi 
factorii care au favorizat atingerea scopurilor 
propuse? Au existat și piedici, bineînțeles. 
Niciodată nu am dus lipsă de piedici. Îți mai 
amintești de ele?

E.P.: Obiectivele Societății erau și atunci, 
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ca și acum, fixate în statut. Viața însă ne aducea 
la tot pasul surprize, iar noi eram și pe post de 
pompieri identitari. Așteptările comunității 
erau foarte mari, iar posibilitățile noastre, 
foarte modeste. Știi bine că, la început, activam 
într-o cămăruță de câțiva metri pătrați care 
aparținea redacției ziarului „Zorile Bucovinei”, 
pe care a avut amabilitatea să ne-o pună la 
dispoziție redactorul-șef Ion Chilaru. Am 
apreciat bunăvoința redacției și a redactorului 
ei șef, care chiar dorea să ne ajute. Și pentru 
aceasta trebuie să-i fim recunoscători. În 
primul an, când nucleul societății era Catedra 
de română de la Universitate, locul de întâlnire 
al membrilor acesteia erau sălile de curs de la 
facultate. După aceea, nu am mai avut această 
șansă. Și ne-am aciuat la „Zorile Bucovinei”, 
cum am spus deja, pentru un scurt timp. Dar 
asta ne-a determinat să fim mai perseverenți 
în demersurile noastre pentru recâștigarea, 
parțială, a Palatului Național. Câștigarea 
unui sediu ne-a mai ridicat moralul. Dar nu 
câștigarea unui spațiu pentru sediul Societății 
era obiectivul principal. Cel mai important 
lucru era să menținem și să facem să crească în 
continuu avântul național al românilor noștri de 
la sate. Căci grosul societății se afla la țară. La 
oraș era doar conducerea și câteva organizații 
primare înființate la redacția ziarului „Zorile 
Bucovinei”, la redacția regională a emisiunilor 
radiofonice în limba română, la Facultatea de 
Filologie – Secția Română, la școlile urbane 
cu educația în limba română... Dar, subliniez 
încă odată, majoritatea membrilor societății 
erau oameni de la țară. Reprezentanții lor 
constituiau majoritatea în Consiliu. Toate 
hotărârile importante, în perioada dintre 
Adunările Generale, se adoptau la ședințele 
de Consiliu. Nu în Prezidiu. Consiliul decidea, 
Prezidiul executa. În primii patru ani de 
activitate, Societatea acumulase un potențial 
colosal de energie. Atunci, patriotismul se 
măsura prin fapte, nu prin declarații. Când 
plecam la studii de doctorat, în 1993, după 
trei ani de mandat în conducerea Societății, 
Societatea avea 42 de filiale și era o forță, 
pentru că reprezenta în mod real, nu doar 
simbolic, comunitatea istorică românească din 
regiunea Cernăuți. Adunările de constituire ale 
filialelor, la care participau sute de oameni, 
constituiau adevărate sărbători ale sufletului 

românesc bucovinean; erau momente de mare 
înălțare patriotică. Anume acest avânt a făcut 
să reușim să facem mai multe lucruri frumoase 
la acel început de cale. Este momentul să 
amintesc aici și de cei mai activi români care 
au coagulat comunitățile locale, președinți 
de filiale ca Nicolae și Ștefan Motrescu din 
Crasna, Ion Posteucă din Stănești, Ion Rotaru 
din Poieni-Bucovina, Nicolae Mintencu din 
Voloca, Vasile Tovarnițchi din Carapciu, 
Adrian Iliuț și Gheorghe Micailu din Ciudei, 
Vasile Bizovi și Vasile Botă din Boian, Toader 
Șorodoc din Tereblecea și alții. Lista lor 
completă ar ocupa câteva pagini de revistă. Cei 
mai mulți dintre ei nu au ajuns să sărbătorească 
jubileul de 30 de ani ai Societății, pentru că au 
plecat la cele veșnice. Împreună cu ei au plecat 
și filialele care, totuși, ar mai fi avut resurse de 
viață pe acest pământ, dacă centrul nu uita de 
ele. 

„...în acei primi ani 
de activitate, Societatea 

a reușit să deschidă școli românești 
la Cernăuți (școala nr.29), Corovia, 

Molodia, Camenca, Storojineț, 
și clase românești în școala 

din Valea Cosminului...”
Printre reușitele de bază ale Societății 

acelor ani se impune să amintim lupta pentru 
menținerea și dezvoltarea școlii românești. 
Ucrainizarea forțată a mai multor școli de 
către sovietici a dus la grave repercusiuni 
în conștiința națională. Este de notorietate 
politica intensă de asimilare a comunităților de 
români din satele aflate în imediata apropiere 
a capitalei Bucovinei: Corovia, Molodia, 
Ceahor, Valea Cosminului, suburbiile Roșa, 
Roșa-Stânca și Horecea. Cu siguranță a fost 
o politică bine dirijată de autorități, pentru a 
face din Cernăuți și împrejurimi o zonă cât 
mai neromânească.

Anume atunci, în acei primi ani de activitate, 
Societatea a reușit să deschidă școli românești 
la Cernăuți (școala nr.29), Corovia, Molodia, 
Camenca, Storojineț, și clase românești în 
școala din Valea Cosminului, fapt ce a dus la 
creșterea numerică a școlilor noastre de la 87 
(în 1990) la 92 (în 1993). A fost un efort comun 
extraordinar, despre care ar trebui să se știe 
mai multe. Nu pot să nu amintesc aici zbaterile 
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regretatului Dumitru Covalciuc pentru școala 
românească. Din păcate, conducerile Societății 
care au urmat n-au avut grijă să consolideze 
ceea ce s-a reușit și nici să continue frumosul 
început. Neimplicarea Societății în problemele 
școlii, în timpul celor 14 ani de șefie (mai 
mult nestatutară) ai domnului Arcadie Opaiț, 
s-a lăsat cu urmări grave pentru așezămintele 
școlare pe care cu atât efort și bătăi de drumuri 
le-am pus pe picioare: la scurtă vreme am 
pierdut 4 din cele 5 școli reînființate (Molodia, 
Corovia, Storojineț și Camenca). 

Pelerinajele la mănăstiri și excursiile în 
Țară, organizate pentru elevi și profesori, au 
făcut ca sârma ghimpată să devină mai puțin 
ghimpată. Îmi amintesc bine cum un înalt 
funcționar regional, la care vizam listele cu 
cei care plecau în excursii la mănăstirile din 
sudul Bucovinei, mă tot îndemna să plecăm 
la cetatea Brest...pentru care, evident, nu se 
cereau vize.

Societatea a intermediat, în acele timpuri, 
și numeroase donații de carte din România 
pentru bibliotecile românești. Nu întâmplător, 
la 01.03.1993 Inspectoratul școlar regional 
condus de zelosul Gheorghii Filipciuk a emis 
un ordin prin care se înființa „comisia de 
experți” pentru cenzurarea cărților românești 
destinate școlilor (între timp am “progresat” – 
aceste comisii, după cum ne-a informat recent 
Inspectoratul școlar regional, sunt înființate 
doar ad-hoc!). Tot atunci, au fost adunate 
mai multe documente privind proprietățile 
Societății pentru Cultura și Literatura Română 
în Bucovina din Cernăuți, făcându-se demersuri 
(nereușite) pentru restituirea acestora. Așa s-a 
obținut actualul sediu al Societății „Mihai 
Eminescu”, la parterul fostului Palat Național 
al Românilor. Vom observa aici că din toate 
cele cinci comunități istorice din Cernăuți 
(ucraineană, română, evreiască, germană, 
polonă), numai comunitatea ucraineană își 
folosește pe deplin fosta casă națională. Iar 
dacă nu i-a fost încă restituită și ca proprietate, 
e doar din cauză că în Ucraina nu s-a dat încă 
legea restituirilor. Când se va da, nu avem 
niciun dubiu că ea va fi prima împroprietărită. 

Societatea a sprijinit și a încurajat 
referendumurile pentru revenirea la denumirile 
istorice ale localităților. Aceste referendumuri 
erau organizate cu concursul filialelor. Așa 

s-a revenit la Suceveni în loc de Șirokaia 
Poliana, la Ciudei în loc de Mejdurecie, la 
Iordănești în loc de Podlesnoie,  la Tereblecea 
în loc de Porubnoie, la Oprișeni în loc de 
Dubivka etc. Din păcate, rezultatele mai 
multor referendumuri din raionul Herța au 
fost anulate de autorități, din motive politice. 
Iar referendumul din comuna mea natală, 
Bahrinești, a rămas „în aer”, pentru că, din 
câte am fost înștiințați, dosarul trimis, cică, 
de Consiliul regional Cernăuți către Rada 
Supremă spre aprobare, a fost pierdut. Sau 
poate a fost dat pierdut?! Despre toate acestea 
ar trebui să se scrie într-o carte, pentru a se 
cunoaște mai bine istoria Societății. Și această 
lucrare era bine să fi fost inițiată de Societate 
cu prilejul jubileului ei de 30 de ani. Istoria 
Societății pentru Cultura și Literatura Română 
în Bucovina s-a scris, de fiecare dată, cu 
prilejul unor jubilee. Ar fi bine ca Societatea 
„Mihai Eminescu” să preia nu doar denumirea 
vechii Societăți, ci și bunele ei practici.

„Liantul comunității 
în primii ani de activitate a Societății 

a fost ziarul „Plai românesc”
Despre piedici? Știi bine că n-am dus 

niciodată lipsă de ele. Ceea ce altora li se 
permitea, nouă ne era interzis. Mă rog, 
democrație selectivă. Dar ne-am format, în 
timp, o anumită imunitate la ele. Necazurile ne 
veneau atât din interior (din orgolii nesăbuite), 
cât și din exterior – dinspre autorități. Cele din 
interior, au fost și mai sunt alimentate, în mare 
parte, tot din exterior.

Liantul comunității în primii ani de activitate 
a Societății a fost ziarul “Plai românesc”, 
editat de Societate pe bază de donații și condus 
de bătăiosul Vasile Tărâțeanu. Administrația 
Regională de Stat l-a acționat în judecată. 
Iar procesul inițiat de vicepreședintele 
Administrației, Gr. Galiț, în scopul închiderii 
ziarului ce nu era pe placul sistemului a avut 
o rezonanță internațională. Redactorul-șef al 
publicației, Vasile Tărâțeanu, a fost târât mult 
timp prin instanțe din cauză că nu dorea să 
scoată sârma ghimpată din titlul publicației, 
respectiv să închidă ziarul.

E bine să se rețină un lucru: noi am fost 
mereu, într-o oarecare măsură, ostaticii 
relațiilor ucraineano-române. Ceea ce nu 
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e de înțeles însă e că o asemenea situație 
persistă și după încheierea tratatului politic 
de bază între Ucraina și România și chiar 
după ce România prima a ratificat acordul de 
asociere a Ucrainei la UE. Dogmele sovietice 
continuă: moldovenismul politic e în floare, 
bilingvismul macaronic e introdus în școlile 
românești fără nicio consultare cu părinții și 
profesorii, manualele de limbă și literatură 
„moldovenească” continuă să iasă de sub tipar, 
programele școlare, unele pentru regiunea 
Odesa și altele pentru regiunile Cernăuți 
și Transcarpatia, continuă să funcționeze, 
nereprezentarea cuvenită a românilor în 
administrația regională continuă să existe, 
presiunile asupra cadrelor didactice continuă 
să se facă, și câte alte nedreptăți continuă să 
se întâmple, iar Societatea mai mult joacă și 
cântă, de parcă aceasta ar fi activitatea ei de 
bază.

Situația solicită imperativ o schimbare, 
câtă vreme pe sticla televizoarelor mai că nu 
suntem deja primiți în Europa, iar în viața 
de toate zilele comportamentul autorităților 
e mai abitir decât în unele țări asiatice. 
Atitudinea diferențiată, în funcție de niște 
criterii cunoscute doar în anumite cabinete din 
Kiev și Cernăuți, față de anumite minorități 
naționale e cât se poate de clară. De exemplu, 
una este atitudinea față de maghiari, și alta 
este atitudinea față de români. Este adevărat 
că și Budapesta se comportă altfel, comparativ 
cu Bucureștiul.

„E straniu dar adevărat: 
minorităților li s-a creat aici 

o imagine de colectivități indezirabile”
Șt.H.: În ce relații cu autoritățile era atunci 

Societatea ? Ați avut conflicte? Ați simțit vreun 
sprijin din partea autorităților ucrainene?

E.P.: Exista un război nedeclarat al 
autorităților nu doar împotriva Societății, 
ci împotriva întregii comunități. Eram ținta 
tuturor loviturilor, inclusiv a celor mediatice. 
De parcă suflul democratic n-ar fi fost prevăzut 
și pentru noi, românii. Explicația e simplă: 
obiectivele autorităților, de deznaționalizare, 
nu coincideau cu obiectivele noastre, de 
normalitate, de respectare a cadrului legislativ 
(mult mai permisiv atunci decât acum). Gradul 
de presiune față de noi a fost diferit de la o 

guvernare la alta, dar linia generală a rămas 
cea pe care o cunoaștem: asimilare forțată și 
cât mai rapidă. Dacă cineva crede că ceea ce 
se întâmplă azi e motivat de grija lor pentru 
așa-numita “integrare” a noastră (de parcă am 
fi coborât ieri din copaci), se înșeală amarnic. 
Nu va trece mult timp și vom culege roadele 
„integrării”... Mai bine ar fi să privim în jur 
și să ne îngrijim de calitatea limbii române la 
românii din Ucraina.

E de neînțeles faptul cum de clasa politică 
ucraineană în efortul ei de apărare (față de 
cine?) a națiunii ucrainene, care a trecut ea 
însăși printr-un experiment istoric de spălare 
a creierilor, prin golodomor ș.a., n-a tras 
concluzii din lecțiile istoriei și procedează 
astăzi la fel, dacă nu chiar mai diabolic, cu 
minoritarii, ca și nomenclatura de partid a 
URSS-ului cu propriul popor. Cum crezi 
că puteau să dispară altfel cca. 50 de școli 
românești în Ucraina după 1991? Renunță 
oare cineva benevol la limbă, la părinți și 
la frumoasele tradiții? Unii cred că există o 
singură limbă maternă, limba lor. A noastră ca 
și cum n-ar exista. Iar noi chiar că nu existăm, 
practic, în ecuația lor de putere, fiind doar 0,3 % 
din populația țării, iar maghiarii, polonezii ș.a. 
și mai puțin. Deci, ce potențial pericol ar putea 
să reprezentăm? Și pentru cine? În timp ce în 
Europa, la baza valorilor comunitare se află 
multiculturalitatea, iar minoritățile reprezentă 
o bogăție culturală comună, o punte între 
popoare, o plusvaloare a societății moderne, în 
Ucraina lucrurile sunt înțelese tocmai pe dos - 
minoritățile sunt văzute în culori gri, ca un fel 
de surplus de care țara n-ar avea nevoie și ar 
trebui să se debaraseze. E straniu dar adevărat: 
minorităților li s-a creat aici o imagine de 
colectivități indezirabile sau chiar vinovate de 
ceea ce i se întâmplă țării. O fi Putin un mare 
războinic, dar minoritatea rusă din Ucraina nu 
este. Văd la televizor reportaje de pe frontul 
din est. Aproape toți ostașii din tranșeele 
ucrainene vorbesc rusește. Au murit și destui 
români în acele tranșee. Cât de mare trebuie 
să fie loialitatea acestor minorități ca să fie 
tratate cu înțelegere, fără legi discriminatorii? 
Credeam că noua guvernare va schimba 
macazul fostei guvernări națiocrate. Dar de 
unde? Noul ministru al educației o ține morțiș 
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cu lichidarea școlilor minorităților naționale, 
începând cu anul 2023.

„Pentru noi, atunci, cel mai mare 
ajutor din partea autorităților 

era să ne lase în pace”
Atitudinea nebinevoitoare a autorităților 

a culminat, în timpurile când eram în 
conducerea Societății, cu procesul intentat de 
administrația regională de stat ziarului „Plai 
românesc”.  Pentru că nu le convenea modul 
în care activa pe atunci Societatea, autoritățile 
au decis să o evacueze din propriul sediu, o 
cameră cu dependințe din fostul Palat Național 
al Românilor, pe care tocmai o câștigase. 
Dar acesta e un subiect separat, pe care îl 
vom discuta altădată, dacă socoți că merită 
dezvoltat...

Șt.H.:. Tot ce ține de istoria Societății 
merită atenție. Lucrurile acestea dacă nu 
vor fi spuse acum de cei care nu numai 
că le-au cunoscut, ci le-au și trăit, nimeni 
niciodată nu le va cunoaște. Și nu e păcat? 
Decât atâtea diplome, mai degrabă o carte! 
Când Societatea pentru Cultura și Literatura 
Română în Bucovina împlinea 50 de ani, s-a 
luat hotărârea să se scrie o istorie a Societății, 
care a rămas nescrisă. Câte lucruri au rămas 
astfel nespuse?! Nici nu ne dăm seama câte 
lucruri au rămas neștiute de urmași. Acum se 
va întâmpla la fel, dacă nu se va găsi cineva 
ca să scrie. Nu au trecut decât trei decenii 
de la înființarea Societății Eminescu și deja 
au apărut descrieri inexacte și interpretări 
eronate, ca să nu spun părtinitoare, despre 
realitățile din acea perioadă. Cei ce au stat 
atunci cu degetul în gură se dau acum mari 
luptători...  

E.P.: Păi da, după război, mulți eroi. Ca 
întotdeauna. Dar să revin la ceea ce spuneam 
în legătură cu relația noastră cu autoritățile 
publice. Duplicitară. Vorbeam de sediu. Mai 
întâi ni l-au dat (nu fără să scrâșnească din 
dinți), pe urmă ni l-au luat. Nu le conveneam 
că eram prea vocali și ceream drepturi. Lucrul 
acesta îi deranja. Dar, la scurt timp după ce 
a fost instalată o nouă conducere a Societății 
(foarte abil introdusă de cine trebuie, cu o 
teribilă șiretenie profesionistă, prin exploatarea 
nemulțumirilor din Societate și, mai ales, 
a prostiei celor nemulțumiți), Societatea a 

revenit fără probleme în sediu din care fusese 
alungată. No comment, voba englezului. Sau 
vorba ucraineanului, на милування нема 
силування. Pentru noi, atunci, cel mai mare 
ajutor din partea autorităților era să ne lase 
în pace. Dar ele tocmai asta nu voiau să facă. 
Și nu e de mirare de ce Societatea s-a ales 
cu prima percheziție din partea SBU încă pe 
timpurile când avea sediu în cămăruța de la 
„Zorile”, iar eu m-am ales cu primul dosar 
penal, inițiat de aceeași instituție, dosar legat 
de organizarea plecării la studii în România  a 
tinerilor bucovineni (ulterior clasat, dar asta e 
o altă istorie). 

E adevărat că am avut și surprize frumoase 
în această relație tensionată. Au existat, trebuie 
să recunosc, și oficiali (nu foarte mulți) care ne-
au înțeles păsurile și ne-au venit în întimpinare. 
Îmi amintesc cu plăcere de Volodîmir 
Ciubenko, inspector-șef al Inspectoratului 
școlar regional, care a manifestat deschidere 
la solicitările noastre de a deschide o școală 
românească în centrul orașului. Nu cu aceeași 
plăcere îmi aduc aminte de succesorul lui în 
acest post, Gheorghii Filipciuk. Nu știu ce a 
scris domnia sa în teza de candidat în științe 
pedagogice, „Dezvoltarea învățământului 
național în regiunile multinaționale”, susținută 
în 1991, dar știu foarte bine ce „binefaceri” 
a făcut școlilor naționale (românești) din 
regiunea Cernăuți. Despre urmașul acestuia în 
funcția de inspector-șef al școlilor din regiune, 
Mihailo Bauer, nici nu mai vreau să vorbesc. 
Dacă în decurs de 28 de ani am rămas fără 
35 de școli românești (de la 92 au scăzut la 
57), poți să-ți dai seama în ce direcție a lucrat 
în acești ani această instituție răspunzătoare 
pentru învățământul secundar, inclusiv cel 
cu educația în limba română, din regiunea 
Cernăuți.

„Iar dacă în scurt timp a apărut dihonia 
între unele societăți, lucrul acesta s-a 
produs nu fără „ajutor” din exterior”
Șt.H.: Dar mediul asociativ a făcut ceva 

ca aceste școli să-și păstreze statutul de 
școli cu limba română de educație? Sau a 
fost prea firav pentru a se opune tăvălugului 
deznaționalizării cu dârzenia Societății 
din primii ei ani de existență? În ce măsură 
Societatea „Mihai Eminescu” a contribuit la 
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formarea și consolidarea mediului asociativ în 
ultimii ani de putere sovietică și în primii ani 
de suveranitate ucraineană?

E.P.: Încep să răspund în ordinea inversă a 
întrebărilor pe care mi le-ai pus. Pe etape. Într-o 
primă etapă, Societatea „Mihai Eminescu” a 
captat cam toată etnoenergia românească din 
regiune, plasându-se în fruntea mișcării de 
renaștere națională. De activitatea Societății 
erau legate speranțele comunității. S-a reușit 
atunci ca toți cei care sincer își doreau să 
vină  către noi cu propria contribuție, să-și 
găsească un loc în Societate. Iar de făcut erau 
multe. Repet: dacă s-a reușit ceva în acei ani, 
a fost mai mult în dezacord cu autoritățile 
și nu datorită acestora (cu mici excepții). 
Elita noastră intelectuală era practic integral 
cooptată în activitatea Societății. Voi aminti 
aici, în afară de cei trei președinți, pe Vasile 
Levițchi, Vasile Tărâțeanu, Vasile Tovarnițchi, 
Dumitru Covalciuc, Dragoș Olaru, Simion 
Gociu, Teodosia Chitari, Ilie Popescu, Ion 
Popescu, Vasile Bizovi, Maria Toacă, Ilie 
Gavanos, Gheorghe Gorda ș.a. Nu cunosc dacă 
din proprie inițiativă sau nu, dar la ședința de la 
catedra de filologie română de la universitate 
unde s-a decis înființarea organului de presă 
al Societății, „Plai românesc”, au fost prezenți 
și chiar au contribuit financiar, după cum 
știi, domnii Corneliu Nichitovici, pe atunci 
inspector-șef adjunct al inspectoratului școlar 
regional și Gheorghe Ciubrei, șeful vămii de la 
punctul de frontieră Porubnoie.

După o anumită perioadă s-au făcut tot mai 
prezente forțele centrifuge. Unii au insistat să-
și facă ONG-uri autonome, în baza secțiilor 
de atunci ale Societății. Și așa au apărut rând 
pe rând Asociația “Aron Pumnul”, Societatea 
„Golgota”, ACDR-ul, Societatea doamnelor 
române etc. Că a fost bine sau nu, părerile 
sunt împărțite. Iar dacă în scurt timp a apărut 
dihonia între unele societăți, lucrul acesta 
s-a produs nu fără „ajutor” din exterior. 
Poate cel mai puternic s-a manifestat această 
dihonie în anii 1992-1993, când Societatea 
„Mihai Eminescu” a fost evacuată, cum am 
spus ceva mai devreme,  din propriul sediu, 
prin executare silită, la cererea lui Petru 
Grior, președintele de atunci al Societății 
„Golgota”, fost șef al secției secrete al Arhivei 
regionale de stat Cernăuți (unde nu putea lucra 

oricine!) și Gheorghe Frunză, vicepreședintele 
„Golgotei”, ziarist la „Zorile Bucovinei”. S-a 
ajuns până în instanța de judecată. Eram atunci 
în fața judecătorului și mă gândeam la situația 
penibilă în care am ajuns: stăteau alături 
profesorul Grigore Bostan, copreședintele 
Societății, și fostul său student, Petru Grior, 
care insista să fim evacuați... N-am înțeles 
niciodată de ce unii au mers atât de departe, 
depășind cu mult linia roșie. Evident, toate 
acestea, se întâmplau nu fără concursul 
autorităților, în speță al conducerii primăriei 
cernăuțene (primar V. Pavliuk, viceprimar 
V.Starik, care numai prieteni nu ne erau). Fac 
precizarea că ulterior decizia, adoptată mai 
înainte, privind acordarea de spațiu pentru 
sediu Societății „Mihai Eminescu” și altor 
societăți românești a fost modificată în mod 
arbitrar, în sensul de acordare de spațiu tuturor 
societăților românești...cu excepția Societății 
„Mihai Eminescu”. Era, în mod evident, un act 
în forță, pentru a ne intimida și a demonstra 
dezaprobarea activității noastre. 

Tot atunci nu ne-au lăsat să depozităm la 
sediul nostru cele cca.10.000 cărți pe care le-
am adus, împreună cu Vasile Tărâțeanu, ca 
donație, cu un TIR, din Chișinău, și cărțile 
au rămas în plină stradă, în plină iarnă, vreo 
două zile. Nu puteam să facem nimic, fiindcă, 
în lipsa noastră, fusese pus un lacăt mare la 
ușă. Se voia (și s-a reușit acest lucru) scoaterea 
noastră în stradă. Nu cu proteste, bineînțeles, 
ci cu catrafusele (cărți, acte etc.). Cât despre 
proteste în stradă, ele ar fi meritat să fie, dar 
n-au fost, pentru că lumea era dezorientată, 
credea că luptăm noi între noi, societatea 
Eminescu cu societate Golgota. Așa da tactică 
KGB-istă. Momente rușinoase, dar e bine să 
fie cunoscute dacă vrem să facem curat în 
casă și să nu ținem gunoiul sub preș. După ce 
conducerea Societății a fost însă preluată de 
către Arcadie Opaiț, Societatea a revenit, cum 
spuneam, în sediul din Piața centrală. O fi fost 
meritul domniei sale sau a fost doar o pură 
întâmplare, e o chestiune de analizat. Dar cine 
s-o facă? 

Acum să răspund și la celelalte două 
întrebări care se leagă între ele. Da, pe parcurs 
s-au înființat fel de fel de asociații. Societăți 
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peste societăți, dar folos puțin. Societatea 
pentru cultură românească „Mihai Eminescu” 
făcea de una singură, la începuturi, mai multă 
treabă în sensul salvării școlilor românești de 
deznaționalizare, decât toate societățile de 
astăzi laolaltă. Nu știu de ce. Din cauză că sunt 
prea firave, sau din cauza lașității? Din cauză 
că au lideri prea comozi sau din cauză că unele 
au alți stăpâni decât cei ce le conduc? Altfel 
nu am cum să-ți răspund decât cu întrebare la 
întrebare.

Șt.H.: E mai bine așa, decât nici într-
un fel. Alții, a căror opinie asupra activități 
Societății aș fi vrut s-o prezint cititorilor 
revistei în acest an jubiliar, mi-au promis că 
răspund invitației mele la dialog și chiar mi-
au răspuns, dar prin...tăcere. E și acesta un 
mod de a răspunde.

E.P.:.E tocmai modul cel mai comod și 
cel mai obișnuit în ultimul timp. Câte scrisori 
către autorități (memorii, petiții, apeluri etc) 
privind salvarea școlilor românești de la 
deznaționalizare a adoptat Societatea „Mihai 
Eminescu” la manifestările sale din ultimii 
douăzeci de ani?  

Șt.H.: Dar câte astfel de scrisori a trimis 
Societatea în cele trei mandate în care ai fost 
și tu la conducere?

E.P.:. Păi, ridică, dacă vrei să afli chiar 
cifra exactă, colecția „Plaiului românesc” și 
socoate, că sunt majoritatea publicate acolo. 
Parcă eu de ce am pus întrebarea cu petițiile 
către oficiali? Pot oare să răsfoiesc și eu 
„Plaiul românesc” ca să le număr câte au fost? 
Nu pot. Pentru că „Plai românesc” iese, când 
mai iese, doar o dată–de două ori pe an înainte 
de manifestările organizate de societate, nu și 
după ele, ca să (nu) publice petițiile adoptate 
la manifestări. Dar nu te-ai întrebat vreodată 
de ce editorul a ales această tactică editorială? 
Îți spun eu de ce. Odată, pentru că vrea să 
arate că „Plai românesc” (mai) există (și are 
publicul cititor deja adunat în sală). Și odată, 
pentru că dacă mai publică și după manifestare 
un număr, nu are ce să arate lumii decât doar 
cântec-joc-și-voie-bună, iar școala și limba 
română poate să moară în pace că nu-i treaba 
Societății să le ia apărarea. Poate că așa o fi, 
că doar nu știm ce s-o mai fi introdus în statut 

după atâtea reînregistrări. Cine poate ști, că 
doar nu publică nicăieri statutul modificat.

„La începuturile activității noastre, 
mediul asociativ din sudul Bucovinei 

avea pentru noi un singur nume: 
Societatea pentru Cultura și 

Literatura Română în Bucovina”
Șt.H.: Aș vrea totuși să revin la perioada 

primelor patru ani de activitate a Societății. 
Care a fost relația ei cu mediul asociativ din 
sudul Bucovinei?

E.P.: La începuturile activității noastre, 
mediul asociativ din sudul Bucovinei avea 
pentru noi un singur nume: Societatea pentru 
Cultura și Literatura Română în Bucovina, 
cu sediul mai întâi la Gălănești, iar apoi la 
Rădăuți, condusă de inimosul și neobositul 
președinte, ing. Mircea Irimescu. Societatea 
fusese fondată la Cernăuți în perioada austriacă 
(1862) și reactivată la Gălănești în 1990. 
Filialele acesteia funcționau activ în mai multe 
județe din țară. Țineam legătura cu filialele din 
București, Brașov, Bacău, Târgu-Mureș, Iași 
și cu multe altele. Acum nici ea nu mai e atât 
de activă ca mai înainte. Dar nu și-a încetat 
existența și, deci, nu poate fi dublată de nicio 
altă societate cu acest nume, de oriunde ar fi, 
decât doar prin fuziune (pentru care trebuie să-
și dea acordul) sau desființare și lăsarea liberă 
a numelui. 

În anii ’90, Societatea pentru Cultura 
și Literatura Română în Bucovina era, cu 
siguranță, cea mai puternică asociație culturală 
din județul Suceava. Iar noi nu o slăbeam 
din vizite, întâlniri, pelerinaje, popasuri la 
Gălănești (unde avea sediul), măsuri peste 
noapte și câte altele. Și nu-mi amintesc 
ca dl Irimescu să fi refuzat vreodată să ne 
primească, ne îndeplinească o rugăminte sau 
să ne rezolve o situație, oricât de complicată. 
Deși începutul anilor ’90 nu erau cei mai buni 
pentru România, reușeam totuși să organizăm 
multiple activități comune. A fost prima noastră 
poartă spre Țară. Nucleul rădăuțean, constituit 
din inimoșii noștri prieteni, prof. Vasile 
Precup, directorul Petru Bejinariu, profesorul 
Petru Froicu (atât de repede plecat dintre noi!), 
profesorul Gheorghe Dolinski (secretarul de 
astăzi al Societății) ș.a., era pe cât se poate de 
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receptiv la solicitările noastre. Am încheiat și 
un acord de înfrățire între cele două societăți. 
Schimburile culturale, excursiile, pelerinajele 
erau la ordinea zilei.

Susținători activi ne erau și prietenii din 
cadrul Societății scriitorilor bucovineni, în 
special scriitorii Ion Beldeanu și regretatul 
Ion Cozmei. Acest lucru a fost „apreciat” și 
de către instituțiile specializate din Ucraina, 
motiv pentru care domnului Beldeanu i s-a 
aplicat măsura de interdicție a intrării în 
Ucraina pentru cinci ani. Societatea culturală 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, condusă 
de istoricul Mugur Andronic, ne-a fost de 
asemenea alături în acțiunile noastre comune 
cu sucevenii. Pe atunci era cu mult mai 
vizibilă în zonă și Asociația „Pro Bucovina 
și Basarabia”, care avea și o filială destul 
de activă la Suceava. Acum „Pro Bucovina 
și Basarabia” recuperează, sub președinția 
neostenitului Marian Clenciu, ce a pierdut 
până la el, și de la această asociație ar trebui să 
ia exemplu și altele.

Șt.H.: Dar din partea autorităților din 
județul Suceava ați avut vreun sprijin? 

E.P.: Cu autoritățile județului Suceava, 
din păcate, nu s-a reușit un dialog constant și 
eficient. E adevărat că și schimbările de putere 
erau cam dese și au putut să-și spună cuvântul. 
Poate era cazul și noi să fim mai persuasivi. 
Mai degrabă cu biserica am avut contacte 
reușite, în special atunci când organizam 
pelerinajele.

În acest context, ar trebui de menționat 
faptul că, autorităților sucevene le-ar sta bine 
să fie vârful de lance în parteneriatul nostru cu 
Țara. Am fost doar aceeași provincie istorică, 
nu-i așa ?

„...din Chișinău ne-am ales 
și cu o donație pentru Societate: 
un autobus și un autoturism...”

Șt.H.: Care au fost relațiile Societății 
„Mihai Eminescu” din Cernăuți  cu Chișinăul 
(oficiale și informale), inclusiv cu mișcările de 
independență națională și cu mediul asociativ 
din Basarabia acelor ani de răscruce?

E.P.: Nu existau niște relații stabile cu 
anumite ONG-uri, mai degrabă cu anumite 
persoane, cu preponderență bucovineni. 
Este cunoscut faptul că absolvenții școlilor 

românești din regiunea Cernăuți care plecau în 
perioada sovietică la studii în RSSM, de cele 
mai multe ori se stabileau în Chișinău, astfel 
încât încet-încet acolo s-a constituit o mare 
comunitate de bucovineni, care au avut de spus 
un cuvânt greu în viața politică și culturală a 
R. Moldova. În acei ani aveam 6 parlamentari 
bucovineni în parlamentul de la Chișinău, care 
au semnat și Declarația de independență a 
Republicii Moldova.

Împreună cu doamna Alexandrina Cernov 
am fost invitați la Marea Adunare Națională 
din 27 august 1991, când s-a proclamat 
independența R. Moldova. Doamna Cernov 
a și rostit un cuvânt de salut din partea 
bucovinenilor în fața manifestanților din acea 
zi cu adevărat istorică.

Drept urmare a intervenției fratelui Mihai, 
din Chișinău, pe atunci președintele Comisiei 
parlamentare pentru economie, buget și finanțe, 
ne-am ales și cu o donație pentru Societate: un 
autobus și un autoturism, care ne-au fost de 
mare folos în activitatea de zi cu zi.

„Conlucrarea cu filialele 
mi-a adus multă satisfacție”

Șt.H.: Cu cine ați conlucrat cel mai bine 
și cine v-a dezamăgit (persoane, oficialități, 
instituții)? 

E.P.: Pe atunci aveam o strânsă relație de 
colaborare și un dialog constant cu președinții 
de filiale. Erau multe inițiative frumoase pe 
plan local, ai căror beneficiari erau românii 
noștri de la sate. De fapt, ei erau baza existenței 
Societății, întrucât cea mai mare parte a 
comunității se află în zona rurală. Conlucrarea 
cu filialele mi-a adus multă satisfacție. Era 
cumva și mai multă sinceritate în relațiile 
interumane de atunci. Efervescența din acele 
timpuri a vieții culturale  românești se datora 
în mare măsură liderilor de filiale, corpului 
profesoral, dar și a unor primari.

La nivel individual aveam o bună înțelegere 
cu majoritatea celor care voiau să facă ceva, 
cu cei cărora nu le era indiferentă soarta 
noastră. Problema, dintotdeauna, a fost lucrul 
în echipă. Noi mereu am fost marginalizați de 
sistem, respectiv n-am avut nici experiența 
necesară unei activități colective pentru binele 
comunității.

N-am dus lipsă nici de suspiciuni față de 
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anumite persoane, unele, poate, justificate, 
altele, poate, mai puțin. Fiecare avea propria 
viziune asupra modului în care ar trebui să ne 
poziționăm, nefiind simplu să-i aduci pe toți la 
același numitor comun. La toate acestea dacă 
se mai adăoga și câte un „revoluționar” de 
paie, se cerea multă înțelepciune și autoritate 
pentru o linie comună.

Dar poate dezamăgirea majoră pentru 
Societatea „Mihai Eminescu” și pentru 
întreaga comunitate românească din regiune 
a fost provocată de acțiunile necugetate ale 
conducerii de atunci a „Golgotei” privind 
evacuarea noastră forțată din sediu. Parcă și 
acum văd în față remorca în care golgotiștii 
încărcau personal, cu entuziasm, fondul nostru 
de carte și documentele Societății. Cu siguranță 
au fost acel instrument prin care autoritățile 
s-au răfuit cu noi, întrucât pentru oficialități 
am fost mereu o societate non-grata.

„Conferința științifică 
„Bucovina – istorie și actualitate. 

Autohtonie și diasporă bucovineană” 
organizată de noi la universitatea 
din Cernăuți a fost un eveniment 
de răscruce în viața Societății”

Șt.H.: Care dintre activitățile din primii 
ani de existență ai Societății (simpozioane, 
conferințe, congrese, mitinguri, demonstrații, 
spectacole, pelerinaje, excursii etc.)ți-au 
rămas în memoria afectivă?

E.P.: În fapt, mai toate activitățile de bază 
ale comunității din perioada vicepreședinției 
mele au fost organizate sau impulsionate 
de Societatea „Mihai Eminescu”. Au mai 
menționat și alți colegi, în alte împrejurări, că 
activitatea Societății era circumscrisă în acea 
perioadă vieții comunității. Prin toate acțiunile 
noastre, voiam să ne facem auziți, să fim și 
noi, românii, luați în seamă, să impunem o altă 
atitudine față de noi, să nu mai fim asociați 
tacit cu „ocupația burghezo-moșierească 
română”, să nu mai fim priviți drept urmași ai 
„ocupanților”. Că prea ne-au învățat sovieticii 
să ne culpabilizăm. Eram cumva vinovații fără 
vină.

Poate cele mai impresionante și mai 
pătrunse de înălțător spirit românesc au fost 
zilele de înființare a filialelor Societății. În 
primul an de funcționare, ea avea denumirea 

de Societate pentru cultură moldo-română. 
La 13 august 1989, la Crasna s-a înființat 
prima organizație primară, cu toate piedicile 
autorităților de a bloca acest eveniment. Au 
urmat, în lanț, adunări de constituire și în alte 
localități. Până la urmă au fost constituite 42 
de filiale.

În data de 7 octombrie 1990, la Muzeul 
Satului, aflat la o margine a orașului, a avut 
loc prima Adunare națională a românilor din 
regiunea Cernăuți, încheiată cu o rezoluție de 
revendicare a drepturilor noastre. Pichetarea 
Administrației de Stat a regiunii Cernăuți, în 
17 septembrie 1991, a fost cu siguranță vârful 
stării de protest al românilor nord-bucovineni.

Dintre activitățile artistice mai relevante 
au rămas încă vii în memorie spectacolele 
prin satele noastre ale Sofiei Vicoveanca cu 
Ansamblul „Ciprian Porumbescu” din Suceava. 
Căminele culturale erau neîncăpătoare pentru 
spectatorii însetați de folclorul românesc 
autentic.

Șt.H.: Am văzut și eu același lucru 
în primăvara lui 1990, când am adus în 
nordul Bucovinei un ansamblu din sudul 
Maramureștului și i-am organizat un turneu 
prin sate. E vorba de ansamblul „Mara” din 
Sighetul Marmației. Lumea venea cu duiumul 
la spectacole...

E.P.: Iar acum, toată lumea voia să o vadă 
pe viu pe Sofia Vicoveanca. Până atunci 
o văzuse doar la televizor. Pelerinajele la 
mănăstirea Putna adunau mii de pelerini care, 
până atunci, au știut de Ierusalimul neamului 
românesc doar din emisiunile de radio sau din 
auzite. În organizarea excursiilor cu copii pe la 
mănăstirile din județul Suceava ne ajuta mult 
faptul că aveam mereu la dispoziție propriul 
autobuz primit în dar de la Chișinău.

Primul congres al românilor din regiunea 
Cernăuți, din 07 iunie 1992, și-a propus 
conturarea unui program politico-cultural 
al comunității. S-a aprobat Programul de 
dezvoltare națională a românilor moldoveni 
din regiunea Cernăuți. Tot atunci a avut 
loc prima provocare majoră din partea 
ultranaționaliștilor ucraineni, cei mai mulți 
veniți din Galiția. Urcând cu bicolorul pe 
scena teatrului de vară, ei au solicitat în mod 
expres ca acțiunea să se țină în ucraineană, au 
blocat începutul lucrărilor congresului.
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Noile vremuri ne determinau să ne apucăm 
de toate. Conferința științifică „Bucovina – 
istorie și actualitate. Autohtonie și diasporă 
bucovineană” organizată de noi la universitatea 
din Cernăuți a fost un eveniment de răscruce 
în viața Societății. Prestigiul Societății a 
crescut enorm după această conferință, ținută 
în fosta Sală Sinodală  a fostei Reședințe 
Mitropolitane. Atunci am avut prilejul să ne 
cunoaștem mai îndeaproape cu academicienii 
Radu Grigorovici, vicepreședinte al 
Academiei Române, și Vladimir Trebici, cu 
juristul Radu Economu, cu scriitorul George 
Muntean, dar și cu mulți președinți de filiale ai 
Societății pentru Cultura și Literatura Română 
în Bucovina. Este regretabil că ulterior, toate 
demersurile către Alma Mater din Cernăuți 
de a le acorda titlul de Doctor Honoris Causa 
academicienilor Radu Grigorovici și Vladimir 
Trebici, originari din Cernăuți, au fost respinse 
de conducerea universității cernăuțene.

Sărbătorile Limbii Române, odată cu 
decretarea acesteia ca limbă de stat în Republica 
Moldova, au devenit adevărate sărbători 
naționale ale românilor nord-bucovineni. Erau 
și un bun prilej pentru aprobarea unor apeluri 
către autorități cu revendicarea drepturilor 
noastre. Poate îți amintești cum venea lumea 
din sate în haine naționale și cu un entuziasm 
care, între timp și din păcate, s-a cam pierdut. 
Prima demonstrație pe străzile orașului 
Cernăuți, din 2 septembrie 1990, după 
sărbătoarea Limbii Române, a arătat dorința 
noastră de a scăpa de trecutul totalitar, de a ne 
păstra tradițiile și limba, de a beneficia și noi de 
noua epocă în care am intrat după destrămarea 
URSS. În 1992 am fost invitați, pentru prima 
dată, de către Parlamentul României (de altfel, 
la inițiativa UDMR-ului, ai cărui reprezentanți 
ne vizitaseră ceva mai de vreme). Împreună cu 
doamna Alexandrina Cernov, Vasile Tărâțeanu 
și Nicolai Motrescu am fost primiți în audiență 
de către conducerea legislativului român 
de atunci. Tot atunci am vizitat mai multe 
obiective culturale din Patria istorică.

„Dacă pe celelalte școli deschise 
de noi în acea perioadă le-am pierdut, 

pe școala nr. 29 nu am scăpat-o din mâini”
Un imperativ major al Societății a 

fost învățământul românesc. Continuând 

frumoasele tradiții ale Societății pentru 
Cultura și Literatura Română în Bucovina de 
altă dată, s-a muncit enorm pentru revigorarea 
acestuia după noaptea neagră a ocupației 
sovietice. Așa s-au reînființat școlile românești 
din Corovia, Storojineț, Molodia, Camenca, 
clasele românești din Valea Cosminului. 
Am încurajat, de asemenea, revenirea la 
scrisul latin. Din Chișinău aduceam literatură 
românească, vama de la Mămăliga atunci era 
mai permisivă decât cea din Tereblecea, punct 
vamal cu România.

Deschiderea Școlii românești nr. 29 în 
centrul orașului, la 1 septembrie 1991, a fost 
rezultatul multiplelor demersuri ale Societății. 
Am fost implicat direct în tot acest proces, 
chiar de la începuturile lui. Proiectul a fost 
greu de realizat, spațiul a fost greu de obținut, 
împotrivirile erau multe și dădeam peste ele la 
tot pasul. Dar cu atât mai mare a fost satisfacția 
izbânzii. Cred că a fost cea mai mare izbândă a 
Societății. Dacă pe celelalte școli deschise de 
noi în acea perioadă le-am pierdut, pe școala 
nr. 29 nu am scăpat-o din mâini. Am avut 
noroc și de un director vrednic, Mihai Jar, care 
știa să apere demnitatea școlii și caracterul ei 
românesc. Și asupra lui s-au făcut presiuni 
de ucrainizare a procesului de învățămînt, 
dar fiindcă a fost un bun român și i-a păsat 
de calitatea învățământului românesc, nu a 
permis transformarea instituției într-o școală-
cobai. Și e regretabil că, după trecerea lui la 
cele veșnice, cei ce l-au urmat la conducerea 
școlii, în loc să consolideze tradiția de școală 
românească a instituției, pentru care ne-am 
zbătut atât de mult și pe care am obținut-o 
atât de greu, au clacat în fața  presiunilor din 
afară și, fără să aibă acordul părinților și al 
colectivului pedagogic, au dat undă verde unui 
experiment extrem de păgubos pentru procesul 
de educație al elevilor români, profund 
antipedagogic, cum este acela al predării 
bilingve concomitente a materiilor, prin care 
elevului îi este imposibil să obțină cunoștințe 
profunde, fiind silit să vorbească alandala în 
două limbi deodată. Unde s-a mai pomenit așa 
ceva? În Bucovina noastră, numai la gimnaziul 
„Alexandru cel Bun” din Cernăuți și la școala 
din Boian. La gimnaziul „Alexandru cel bun”, 
după mai bine de un an de experiment nereușit, 
colectivul pedagogic s-a adunat în ședință 
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pentru a dezaproba metoda antipedagogică 
introdusă abuziv în școală, dar nu a fost luat 
în seamă. De asemenea, părinții au protestat 
printr-o petiție cu semnături olografe, dar nici 
de protestul lor nu s-a ținut cont. Aplicând și 
recomandând și celorlalte școli din regiune 
această metodă deochiată, promotorii ei aduc 
un prejudiciu enorm sistemului românesc de 
învățământ. Oare de ce niciun director de la 
nicio școală cu limba maghiară de educație nu 
a acceptat un asemenea experiment? O fi oare 
directorii maghiari mai înapoiați din punctul de 
vedere al științelor pedagogice decât directorii 
noștri români care au îmbrățișat experimentul 
imediat ce li s-a recomandat de instanțele 
superioare, sau au coloana vertebrală ceva 
mai dreaptă? A fi bilingv nu înseamnă a vorbi 
în două limbi deodată, amestecându-le. Așa 
ajungem și  noi la ceea ce ucrainenii numesc 
„surjik”. Ei vor să scape de „surjik”, iar nouă 
ni-l bagă pe gât. Ăsta-i ghiveci sau, cum se 
spune pe la noi, „vinegret” lingvistic, nu 
bilingvism. Bilingvism înseamnă capacitatea 
de a vorbi două limbi corect, nu de a le încăleca 
în cadrul unei lecții de biologie sau geografie. 
Or, după douăsprezece clase de bilingvism 
deșănțat, viitorii absolvenți ai gimnaziului vor 
amesteca  româna și ucraineana peste tot, și pe 
stradă, și în casă, și în vorbirea de toate zilele. 
Școala trebuie să cultive limba, să o curețe de 
rusisme, ucrainisme și alte buruiene, nu să o 
îmburuieneze și mai tare. Iată de ce directorii 
unguri nu acceptă experimentul. Ei nu primesc 
titluri de pedagog emerit sau cine știe ce 
medalie de la Ministerul învățământului, dar 
au conștiința curată că nu lucrează împotriva 
limbii materne și a  propriului popor.

„Prin acțiunile
 sale dârze, Societatea a obținut 

la 17 septembrie 1991 dreptul la tricolor”
Șt.H.: Ce petiții importante a trimis în 

acele timpuri Societatea către autoritățile 
ucrainene și nu numai? 

E.P.: Dialogul nostru cu autoritățile era, 
așa cum spunea cineva, dialogul surzilor cu 
muții. Desprinse din URSS, noile autorități 
acționau în baza reflexelor anterioare. Așa 
cum nu se putea vorbi cu vechile autorități 
sovietice despre respectarea dreptului celuilalt 
la propria identitate, așa nu s-a putut discuta 

cu sinceritate nici cu noile autorități pe această 
temă. Bineînțeles, verbal, oficialitățile, și cele 
vechi și cele noi, s-au declarat mereu apărătoare 
ale acestui drept, iar în practică au procedat  
tocmai invers. Cu toate acestea, conducerea 
de atunci a Societății a încercat, atât și cum 
s-a putut, să prezinte doleanțele comunității în 
fața mai marilor zilei și să solicite rezolvarea 
problemelor. Un prim memoriu, discutat și 
aprobat de prezidiul Societății, a fost adresat 
Comitetului regional de partid și Comitetului 
executiv regional, la mijlocul lui septembrie 
1990. Drept urmare, împreună cu doamna 
Alexandrina Cernov am avut o întrevedere cu 
E. I. Dmitriev, prim-secretar al regionalei de 
partid, și E. I. Kuznețov, secretar al regionalei 
de partid. 

Dar cred că cea mai amplă manifestare a 
românilor nord-bucovineni din acea perioadă 
a fost pichetarea Administrației regionale de 
stat în data de 17 septembrie 1991, organizată 
de conducerea Societății “Mihai Eminescu”, 
cu sprijinul puternic al filialelor. Acțiunea 
era rezultatul apelului lansat de conducerea 
Societății la Sărbătoarea Limbii Române, din 
15 septembrie 1991. Atunci peste 1000 de 
protestatari și-au cerut dreptul la limbă, tricolor 
și restituirea caselor naționale. A fost poate 
ora astrală a comunității, când toată mulțimea 
într-o voce și-a cerut dreptul la respect, iar 
îngenunchind, la îndemnul părintelui Mihai 
Ivasiuc, se rugau pentru lucrurile sfinte ale 
comunității, în special dreptul la limbă și 
tricolor. Am făcut parte din delegația care a 
înaintat conducerii de atunci a regiunii un 
memoriu cu solicitările noastre. Memoriul 
a fost transmis conducerii regiunii de către 
doamna Alexandruina Cernov, președintele de 
atunci a Societății, care a și ținut un discurs în 
fața consilierilor regionali prezenți în acea zi 
la sesiune.

În consecință, după aprigi dezbateri la 
sesiunea consiliului regional, aleșii regiunii 
au adoptat o decizie mult așteptată de noi, al 
cărei dispozitiv îl redau (în traducerea ziarului 
„Zorile Bucovinei” din 19.09.1991) :

Examinând cererea Societății pentru 
cultură românească “Mihai Eminescu” cu 
privire la acordarea limbii române a statutului 
de limbă de stat în regiunea Cernăuți, 
arborarea tricolorului și retrocedarea clădirilor 
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societăților culturologice, sovietul regional de 
deputați ai poporului a hotărât :

1.A le acorda sovietelor locale de deputați 
ai poporului dreptul ca, prin hotărârile lor, să 
stabilească ordinea de arborare a simbolicii 
naționale pe clădirile de stat alături de drapelul 
de stat, până la hotărârea definitivă a acestei 
probleme de către Sovietul Suprem al Ucrainei.

2.A cere sovietelor locale pe teritoriile cărora 
locuiesc compact reprezentanți ai populației 
moldovenești și române, reprezentanți ai altor 
naționalități să respecte cu strictețe cerințele 
Legii cu privire la funcționarea limbilor în 
Ucraina (articolul 3), în corespundere cu care 
se acordă dreptul de a se folosi, alături de 
limba de stat, și a altor limbi.

3.A obliga comisiile în chestiunile 
relațiilor interetnice și relațiilor externe, 
învățământului public, științei culturii, 
protecției monumentelor istorice și spirituale 
și a comisiei pentru legislație ca, împreună cu 
Prezidiul Societății pentru cultură românească 
“Mihai Eminescu” și reprezentanții celorlalte 
societăți culturologice, comitetele executive 
de deputați ai poporului să studieze problema 
lărgirii rețelelor de instituții preșcolare, școli, 
în raioanele cu populație compactă de origine 
română și moldovenească și să prezinte 
comitetului executiv propuneri noi în această 
chestiune, pentru a fi discutate în continuare 
la sesiunea sovietului regional de deputați ai 
poporului care va avea loc la începutul lunii 
octombrie curent.

4.Comitetul executiv al sovietului 
orășenesc Cernăuți de deputați ai poporului să 
rezolve problema creării condițiilor normale 
de muncă pentru Societatea pentru cultură 
românească „Mihai Eminescu” și alte societăți 
culturologice.”

Prin acțiunile sale dârze, Societatea a obținut 
la 17 septembrie 1991 dreptul la tricolor. 
Ca urmare a acestei decizii a Consiliului 
Regional Cernăuți, tricolorul românesc a fost 
arborat pe mai multe primării din regiune. Tot 
atunci a fost arborat și pe clădirea redacției 
„Zorile Bucovinei”, în incinta căreia se afla și 
Societatea. N-a durat însă mult. Se vede că nu 
le convenea tricolorul „forțelor democratice”. 
La un an și ceva, ca urmare a sesizării 
procuraturii regionale, consiliul regional și-a 
anulat propria decizie vizavi de tricolor. Ceea 

ce cu un an înainte a fost legal a devenit, 
intempestiv, ilegal. Voi face doar precizarea 
că același tricolor românesc este liber folosit 
până azi în localitățile românești din regiunea 
Transcarpatia. Cu atât mai mult, tricolorul 
maghiar în localitățile maghiare din aceeași 
regiune. Țara parcă e aceeași, dar mofturile 
politice sunt diferite.

Societatea a făcut numeroase demersuri 
pentru retrocedarea proprietăților care au 
aparținut cândva Societății pentru Cultura 
și Literatura Română în Bucovina, inclusiv 
retrocedarea fostului Palat Național al 
Românilor din Piața centrală de azi și a fostului 
Palat Cultural (azi Casa ofițerilor). Ne-am ales 
doar cu suprafața de la parter al fostului Palat 
Național. Contextul impune precizarea că 
unica comunitate care folosește pe deplin fosta 
casă națională este comunitatea ucraineană, nu 
și alte comunități, care ar avea mult mai multă 
nevoie de aceste imobile.

Am trimis, de asemenea, autorităților 
române, structurilor europene și chiar ONU 
mai multe memorii și apeluri invocând sprijin 
pentru respectarea drepturilor și intereselor 
noastre legitime.

„Lumea vede tot ce se întâmplă 
și poate să aprecieze cine și ce face”

Șt.H.: Cum vi se pare că a evoluat 
Societatea, în cei 30 de ani de existență ai săi?

E.P.: Odată cu înființarea Societății, 
autoritățile au declanșat o avalanșă de acțiuni 
împotriva acesteia, care aveau un obiectiv clar: 
intimidarea, descurajarea, compromiterea. 
Metodele – evacuarea abuzivă a acesteia 
din propriul sediu, încercarea închiderii, 
prin instanță, a ziarului „Plai românesc”, 
deschiderea unor dosare penale împotriva 
liderilor, perchezițiile, atacurile coordonate 
prin mass-media etc. Implicarea directă a 
autorităților în viața internă a Societății a 
devenit tot mai evidentă și directă.

Nu trebuie să fii un observator rafinat al 
perioadei ce a urmat, dar faptele sunt evidente. 
Și o spun asta cu mare regret, întrucât m-am 
dedicat cu tot entuziasmul activității în 
Societate.

Societatea a încetat să mai fie ceea ce a fost 
la începuturi – cea mai puternică portavoce 
a comunității. Din cele 42 de filiale s-a ales 
praful, iar liderii acestora înțelegând că centrul 
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nu-i mai solicită, nu mai este interesat de 
existența lor, s-au descurajat. Probabil e că 
așa s-a vrut. Adevărat că i-au descurajat și 
vremurile.

Cum s-a putut admite ca un președinte ales 
să nu facă timp de 14 ani de președinție decât 
o singură adunare de dare de seamă și alegeri 
(la care văzându-se dezamăgiți de organizarea 
alegerilor, jumătate din delegați au părăsit 
sala, în semn de protest)? Și asta în condițiile 
în care statutul stabilea adunări generale 
anuale de dare de seamă și alegeri. Anume în 
acea perioadă s-au închis școlile românești 
din Molodia, Corovia, Camenca și Storojineț, 
deschise atât de greu în perioada anterioară. 
Cu cât mai mult degradau lucrurile, cu atât 
mai multe laude, foi de excelență și titluri 
onorifice obțineau cei care se făceau vinovați 
de această stare de lucruri. Festivismul pusese 
stăpânire pe întreaga activitate a Societății. Și 
pentru ca bătaia de joc să fie deplină, au mai 
pus la cale, pentru o scurtă vreme, și apariția 
unui „Clopot”, al cărui cal de bătaie  era ... 
vechea conducere a Societății din perioada 
1989–1993. 

Nu va fi în plus de remarcat aici că în toată 
perioada de început a Societății, 1989-1993, 
când s-au reușit cele mai multe lucruri, nimeni 
din conducerea sau din membrii Societății n-a 
beneficiat de vreun cuvânt de bine, cu atât mai 
mult de foi de laudă sau de distincții din partea 
autorităților.

N-a fost benefică nici fragmentarea 
Societății în mai multe ONG-uri. Asmuțirea 
de către autorități a liderilor „Golgotei” de 
atunci împotriva Societății „Mihai Eminescu” 
a complicat și mai mult lucrurile. Unii au făcut 
greșeli din orgoliu, alții însă au știut bine ce 
fac. Cred ei oare că au făcut bine ce au făcut? 
Dacă nu cred că au făcut bine, au acum curajul 
să recunoască acest lucru? Regretă oare faptul 
că au făcut jocul altora? Dacă nu în public 
măcar în sinea lor ar trebui să-și facă un proces 
de conștiință. Or, lumea nu e chioară, cum se 
spune la țară, și vede tot ce se întâmplă și poate 
să aprecieze cine și ce face.

„Societatea este implicată în problemele 
comunității în măsura în care cei ce 
se aflăla cârma ei vor să o implice”

Șt.H.: Cât de implicată, după părerea ta, 
este Societatea pentru cultură românească 

„Mihai Eminescu” din Cernăuți, la ora 
actuală, în rezolvarea problemelor stringente 
ale comunității românești din regiune 
(educație, cultură, politici lingvistice și 
identitare etc.)?

E.P.: Societatea este implicată în problemele 
comunității în măsura în care cei ce se află la 
cârma ei vor să o implice. În ce măsură vor, 
pot și doresc să se implice ei înșiși în această 
treabă se observă. Las la latitudinea celor care 
văd, să vadă, și a celor care aud, să audă.

Cu o precizare rămân totuși dator: liderii de 
azi, indiferent de ONG-ul pe care-l reprezintă, 
au mari responsabilități în fața semenilor. 
Timpurile nu ne sunt propice, lucrul acesta îl 
știm cu toții foarte bine, dar aceasta nu trebuie 
să ne fie o scuză sau un motiv de evadare către 
cine știe ce interese fără nicio legătură cu 
obligațiile care stau pe umerii celor ce pretind 
că reprezintă pe cineva. Trebuie de văzut ce 
se întâmplă dincolo de puzderia diplomelor 
de excelență; oare chiar atât de excelent este 
tot ce se întâmplă în viața comunității?  Între 
interesele vremelnice ale fiecăruia dintre noi 
și interesele perene ale comunității e bine să 
optăm pentru acestea din urmă. Viața unui om 
e mai trecătoare decât viața unui popor. Dacă 
alții și-au dat viața pentru neam, de ce n-am fi 
în stare să punem și noi o părticică din viața 
noastră pe altarul neamului? 

„Aprecierea și recunoștința celor pe 
care pretinzi că-i reprezinți este cu mult 

mai importantă decât foile de laudă 
ale autorităților și chiar diplomele de 

excelență acordate reciproc”
Șt.H.: În ce măsură vă regăsiți astăzi în 

Societatea pentru cultură românească „Mihai 
Eminescu”, pentru care ai făcut atât de mult 
în primii ei ani de existență? 

E.P.: Sunt deja alte vremuri la 30 de ani 
distanță. Dar și alți lideri. Am deja preocupările 
mele cu Centrul Cultural Român, unde nu 
mă plictisesc din cauza lipsei de activitate. 
Dacă însă cineva din cadrul Societății „Mihai 
Eminescu” va solicita vreun sprijin din partea 
mea, îl va avea. Deocamdată însă rămân cu 
frumoasele amintiri din romantica perioadă a 
anilor 1990-1993, când am realizat ceva pentru 
binele comunității, de care nu-mi este rușine.
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Șt.H.: Ce sugestii ai putea să dai actualei 
conduceri a Societății privind activitatea 
acesteia, în genere, dar mai cu seamă privind 
implicarea ei în rezolvarea problemelor acute 
care frământă comunitatea?

E.P.: Depinde cui dai sugestii. Uneori 
acestea pot fi interpretate răutăcios. Dacă 
mi-ai cere să-i sugerez cuiva ceva ce ține de 
stilul său de viață, cu siguranță că m-aș abține, 
pentru că nimic nu e mai riscant decât să dai 
cuiva sfaturi de comportament. Și nici eu n-am 
pretenția de a fi perfect. Dar fiindcă îmi ceri 
să vin cu un sfat legat de viața societății al 
cărei destin nu-mi este deloc indiferent (câtă 
vreme i-am dăruit o părticică din viața mea), 
voi îndrăzni, chiar dacă risc să nu fiu auzit de 
cine trebuie.

Mai întâi, i-ași îndemna pe toți cei ce și-
au luat pe umeri povara grea de a conduce o 
societate românească într-un timp atât de greu 
și într-o țară în care poți să primești sprijin 
numai dacă faci jocul guvernanților ei, să nu 
uite că poartă răspundere pentru tot ce fac în fața 

neamului pe care s-au angajat să-l slujească. 
Să încerce să înțeleagă că neimplicarea, 
oportunismul sau comoditatea product efecte, 
uneori cu consecințe ireparabile. Aprecierea 
și recunoștința celor pe care pretinzi că-i 
reprezinți este cu mult mai importantă 
decât foile de laudă ale autorităților și chiar 
diplomele de excelență acordate reciproc. 
Să ne gândim cu toții la nobila activitate a 
Societății pentru Cultura și Literatura Română 
în Bucovina de altădată și să fim inspirați de 
ea. Să ne oprim pentru un moment și să ne 
întrebăm, măcar penrtu conștiința noastră : ce-
au făcut înaintașii și ce facem noi ? 

Șt.H.: Mulțumesc, domnule Eugen Patraș, 
pentru amabilitatea cu care ai răspuns 
întrebărilor noastre, la împlinirea a trei 
decenii de la înființarea celei mai vechi 
societăți românești din Ucraina. 

E.P.: Mulțumesc și eu pentru neuitarea 
și consemnarea succintă în „Mesager 
bucovinean” a frumoasei perioade de activitate 
în cadrul Societății „Mihai Eminescu”.
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Participanți  la prima Adunare Națională a Românilor din Cernăuți, între care și câțiva dintre organizotirii acesteia: prim-vicepreședintele Societății 
pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți, Eugen Patraș (primul din stânga), alături de vicepreședintle Societății, lect. 
univ. Ștefan Hostiuc, și secretarul Societății, poetul Vasile Tărâțeanu, redactor al ziarului „Plai românesc”, împrenă cu  părintele Dumitru Mândrescu, 
paroh al satului Ostrița-Mahala, protopop al raionului Noua Suliță (care a binecuvântat Adunarea), primarul din Poeni-Bucovina, prof. Ion Rotaru 
(ultimul din dreapta), metodistul Institutului de Perfecționare a Cadrelor Didactice din Cernăuți, prof. Ilie Luceac (al doilea din stânga), gospodarul din 
Mahala, Ionică Hostiuc (al treilea din stânga) ș.a.

Foto: Vladimir CIUBOTARU
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Bucovineni din diaspora

Am avut noroc de o copilărie fericită, 
ocrotită de părinți și ferită de necazurile 

lor zilnice, dar mai cu seamă de cele trăite cu 
mulți ani în urmă (până a mă fi născut eu), 
necazuri despre care nu era voie să se vorbească 
în casă de față cu copiii (deportări în Siberia, 
detenții, colectivizări și câte altele considerate 
tabu în societatea sovietică „luminoasă”). 
După cei șapte ani de acasă au urmat anii de 
școală, unde am îndrăgit matematicile, fizica, 
chimia, geografia și sportul. Apoi am plecat 
din sat la oraș pentru a-mi continua studiile. E 
adevărat că satul meu, care pe timpul lui Ștefan 
cel Mare s-a numit Ostrița, iar turcii, pentru 
că se afla la marginea raialei Hotinului, i-au 
zis Mahala, se află la doar șapte kilometri de 
orașul în care plecasem „să învăț mai departe”, 
așa că despărțirea nu a fost totală. Am plecat 
la Cernăuți să dau examene de admitere la 
universitate, la Facultatea de Matematică 
aplicată, cu gândul să mă fac inginer sau 
profesor de matematică. Am trecut cu succes 
prin concurs, și am devenit student. 
KGB-ul, căpușe peste studenții de la litere

Viața studențească are farmecul ei, de care eu 
m-am bucurat din plin. Urmând matematicile, 
și „topit” oarecum în masa studențească 
alcătuită, în principal, din ruși și ucraineni, 
chiar dacă mă dădeam și eu mare român și mai 
scoteam câte o vorbă care nu cadra cu politica 
șovinistă (denumită oficial „internaționalistă”) 
a regimului sovietic, n-am cunoscut urmăriri, 
provocări, filări din partea KGB-ului, care 
stătea căpușă pe studenții de la secția română 
a Facultății de Filologie. Cu trecerea anilor, 
planurile mele s-au mai schimbat, ambițiile 
au crescut și, după o practică, aferentă 
pregătirii lucrării de diploma, la Institutul de 

Matematica al Academiei de Științe din Kiev, 
cu academicianul Sharkovsky (care se ocupa 
de teorii matematice de mare perspectivă), 
m-am înscris la doctorat (care în sistemul de 
atunci se numea aspirantură), am susținut 
examenele de doctorat (în limbajul de atunci: 
„minimul de candidat”) și am început să-mi 
scriu teza științifică pe care urma să o susțin la 
sfârșitul perioadei de „aspirantură”. 

La cursuri de ghizi 
pentru Olimpiada de la Moscova

Totul mergea după cum voiam. Într-un an-
doi puteam să-mi susțin teza de „candidat în 
științe” și să fac carieră universitară, ocupând 
o funcție de asistent la Facultate. Dar „a 
dat peste mine” Olimpiada de la Moscova, 
controversata olimpiadă, pentru care mi s-a 
propus să fac niște cursuri de ghid de limba 
română, organizate la „Catedra de filologie 
moldovenească” de la universitate, spre 
a-i însoți pe turiștii veniți din România să 
participe la acest mare show sportiv huiduit 
în lumea civilizată pentru invazia sovietică 
în Afganistan. Trebuie să menționez aici 
faptul că noi, cei câțiva români împrăștiați 
pe la celelalte facultăți, aveam prioritate la 
înscrierea la cursurile de ghizi, față de românii 
de la filologie, considerați din start „naționaliști 
români”, cu ascunse gânduri „iredentiste”, 
pentru care orice contact cu cetățeni români 
ar fi pus țara sovietelor în mare „pericol”. Eu 
nu aveam treabă cu securitatea și, în ce mă 
privește, totul ar fi rămas pe vechi, ca mai 
înainte, dacă, intrând în contact, la Moscova, cu 
mai mulți turiști, n-aș fi aflat că există și un alt 
fel de viață decât cel sovietic. Ulterior, la Kiev, 
am avut surpriza să mă întîlnesc și cu studenți 
sovietici care aveau o poziție mult mai critica 

Un mare câștig pentru mentalul națiunii

Mihai HOSTIUC
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decât noi, cei de la periferia imperiului roșu, 
față de stilul de viață din regimul comunist. 
Am început să mă îndoiesc de faptul că am 
ales drumul cel mai bun în viață.

Povestirile bătrânilor, 
neînțelese până la capăt

Mi-e și rusine sa recunosc că n-am înțeles 
dintru început cum merg lucrurile în societatea 
în care m-am născut, că nu am înțeles până la 
capăt mesajul transmis de povestirile unor 
bătrâni ai satului, pentru care aveam un deosebit 
respect și îmi plăcea să-i ascult cum înșirau, ca 
Anița Nandriș, în cartea ei de amintiri, diverse 
întâmplări din viața lor începută încă în timpul 
Austriei. Unii chiar își aminteau epizoade din 
Primul război mondial, de pe frontul din Italia, 
vorbeau despre o altă lume, pe care eu o luam 
ca pe o poveste, ca pe o lume ficțională, ca 
pe un produs al imaginației, ca pe un vis fără 
alternativă. La fel n-am înțeles nici sensul 
adânc al povestirilor mătușilor mele, surorile 
tatei, care își aminteam cum au lucrat la boieri 
pe timpul României, cât erau de respectate 
și bine plătite, și cât de mult s-au bucurat de 
viața trăită în interbelic. Eu le știam chinuite 
de muncă grea în colhoz, dar nu mă ducea 
capul să fac o comparație între cele două lumi. 
Puteam să rezolv cele mai complexe exerciții 
de matematică, dar o problemă simplă, cum 
era punerea în ecuația a două lumi diferite, 
rămânea în afara înțelegerii mele. Probabil, 
din cauză că cele două lumi, una actuală și 
cealaltă rămasă în istorie, se aflau într-o relație 
contiguă, într-un raport diacronic și ceea ce 
fusese cândva nu mai putea fi o alternativă 
la ceea ce se întâmpla în mod curent. Mătușa 
Anita, sora tatei, îmi mai povestea, așa, printre 
altele, și mai mult episodic, cum fusese 
deportată în Siberia, undeva într-o pustietate 
de pe râul Peciora, după cercul polar de nord, 
cu un copil de numai câteva luni în brațe (până 
la 1 an), care murise în primele luni de iarnă și 
neputând fi înmormântat a fost ținut înghețat 
la intrarea în baracă până s-a făcut primăvara. 
(Ca să aflu mai pe urmă că și bunica mea a fost 
deportata cu 3 copii mici, doua fetite, una de un 
an, cealaltă de trei ani, si un baiat de șapte ani, 
dupa ce bunicul a fost ucis la Lunca. Fetita de 
un an a avut același destin ca și băiatul mătușii 

Anița, iar bunica si fratele mamei s-au întors 
bolnavi acasă tocmai după 14 ani si în scurt 
timp au murit unul după altul) Zeci de trupuri, 
care zăcuseră cuminți, sprijinite de pereții din 
coridoarele barăcilor în care, cel mai probabil, 
locuiseră deținuți politici plecați pe front în 
„batalioanele morții”, au putut fi îngropate 
tocmai după ce s-au mai muiat gerurile. 
Cine știe în ce groapă comună dispărută fără 
urmă își vor fi găsit locaș de veșnică odihnă. 
Vedeam, din povestirile surorii tatei, că nu se 
prea leagă aceste grozăvii cu „fericirea” adusa 
de sovietici, dar totuși treceam peste această 
nepotrivire fără să reflectez adânc asupra ei. 
Luam ca atare  “înaltul nivel de civilizație” în 
care, chipurile, trăiam și cu care se mândreau 
autoritățile, lingăii acestora, comuniștii 
satului, și, declarativ (îmi dau seama acum), 
unii profesori obligați să vorbească laudativ 
despre stilul sovietic de viață, în fașa elevilor, 
la școală. Numai la un pahar de rachiu 
auzeam unele critici din partea tatei despre 
porcii, ticăloșii care ne-au invadat și distrus, 
aruncându-ne înapoi cu zeci de ani. 

Am început sa pun capăt la capăt și să leg 
toate acestea în mintea mea mult mai târziu, 
vorbind cu oamenii mai în vârstă și îngrozindu-
mă de tot ce auzeam, ba chiar făcându-mi-
se silă de toată mizeria comunistă. Am avut 
o discuție cu tata, care mi-a zis: „Vezi-ți de 
viața ta, istoria va îndrepta aceste strâmbătăți, 
important e ca ele să nu fie date uitării.”

Arestul
Din inerție, câțiva ani am mai trăit în stilul 

sovietic, dar la un moment dat (după ce aflasem 
de la mai multă lume, în special de la turiștii 
străini cărora le eram uneori ghid prin URSS, 
că aș putea să încep, fără mari dificultăți, o 
nouă viață, într-o altă țară – atunci visam la 
Franța – unde să-mi găsesc un loc de muncă 
după profesia mea) m-am decis să fac primii 
pași în acest sens. Pentru început, m-am apucat 
să învăț câteva limbi străine, să adun niște bani 
(în valută). Dar când eram mai bine pregătit de 
plecare, am fost reținut, și arestat pe motiv că 
dețin ilegal monedă străină. Arestul însemna 
pentru mine adio Occident, adio Libertate, 
adio Lume civilizată. Dar, voința de a scăpa 
de detenție și a părăsi URSS s-a dovedit a fi 
mai mare decât groaza de a înfunda pușcăria. 
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M-a salvat mama. A împrumutat bani, i-a 
băgat în marfă, a umblat o vară întreagă cu 
vânzări prin diverse republici sovietice și prin 
România, cum se obișnuia atunci, la sfârșitul 
perioadei lui Gorbaciov, de liberalizare a 
pieței; a riscat mult (la scurt timp a făcut și un 
cancer și a murit), dar a strâns suficienți bani 
ca să plătească un avocat, care, până la urmă, 
m-a scos cu mare greu (oarecum condiționat) 
din arest la Moscova. 

Refugiul
Era la sfârșitul anului 1989. M-am întors 

acasă, dar am înțeles imediat că trebuie să-mi 
iau imediat tălpășița din Cernăuți, pentru că 
KGB-ul care, practic, aranjase arestarea mea, 
era cu ochii pe mine și chiar m-a amenințat 
direct că mi-au mai rămas câteva zile și voi fi 
ridicat din nou cu dubița neagră. Nu aveam zile 
de pierdut și, în ianuarie 1990, am trecut granița 
în România, pe baza unui talon de trecere a 
frontierei, cum se obișnuia atunci (pașaportul 
îl trimisesem mai înainte la Timișoara, printr-o 
rudă care plecase în vizită în România). Din 
Suceava, am luat trenul spre București, unde 
am petrecut câteva zile în corturi, cu studenții 
români, în Piața Universității, după care m-am 
îndreptat spre capitala Banatului, iar de aici 
spre Belgrad, în Iugoslavia. Frontiera era 
deschisă și se putea trece liber (cetățenilor 
sovietici li se dădea o viză de 7 zile la frontira 
cu Iugoslavia.) 

Am plecat din “imperiul răului” fără  nicio 
intenție să mă mai întorc în el vreodată. Cu 
140 de dolari în buzunar. Și cum drum înapoi 
nu exista pentru mine, am acceptat imediat 
un lucru temporar în construcții, la Belgrad, 
unde am mai câștigat ceva bănuți pentru a 
obține o viză de turist pentru Italia. Când am 
ajuns la Napoli, știam deja cum să mă descurc 
într-o țară străină, cum să-mi caut de lucru. 
Cunoșteam, cât de cât, limba italiană încă de 
pe timpul când eram doctorand la Cernăuți; 
o învățasem la niște cursuri ținute de viitorul 
prim-ministru al Republicii Moldova, Mircea 
Druc, care se stabilise de ceva timp la Cernăuți, 
printr-un schimb de locuință cu Moscova, și 
lucra psiholog la o fabrică, iar prin cumul mai 
ținea și niște cursuri facultative de spaniolă 
și italiană la universitate (căci avea două 

facultăți, cu două calificări diferite). Cursurile 
acelea mi-au prins bine în Italia. Știam și multe 
poezii în italiană, în special din Leopardi.

Viața în Italia. Primele proiecte
La Napoli, mi-am început viața de exil 

tot prin muncă în construcții. Ca muncitor 
necalificat. Am lucrat și ca electrician. Dar nu 
trecuse mai mult de o lună și am găsit în ziar 
un anunț prin care o firmă căuta să angajeze 
un expert-programator pentru o societate care 
făcea asistență în domeniul IT. Societatea 
avea sediul chiar în buricul târgului Neapoli 
(Galeria Umberto I). Am dat un telefon. Mi 
s-a fixat o zi pentru un interviu cu angajatorul. 
Am fost angajat imediat, ca programator. 
Din momentul acela, am rămas să lucrez în 
informatică și lucrez și astăzi în acest domeniu. 

Mai întâi, am funcționat 4 ani la această 
societate din Napoli. În paralel, mai lucram 
și pe bază de contract cu alte firme. În Italia 
rămăsesem fără  cetățenie. URSS nu mai 
exista. În Italia, pactic, nu aveam nicio șansă 
să primesc cetățenie. Aveam asupra mea niște 
acte temporare, dar fără  mare valoare. Am 
făcut câteva cereri de imigrare în Canada. 
De 2 ori am fost respins. A treia oară am fost 
totuși luat în seamă. Situația economica se 
schimbase și Canada avea nevoie de cadre 
calificate. M-au susținut în cererea mea și niște 
funcționari din Quebec ai misiunii diplomatice 
canadiene, care, aflând de situația mea de 
bucovinean desțărat și, în genere, de soarta 
Bucovinei împărțită în două, mi-au întins o 
mână de ajutor. Ca apatrid, mi-am făcut acte 
de imigrare la Crucea Roșie. 

Dar să vezi cum se leagă și se dezleagă 
uneori lucrurile! Deja aprobat pentru plecare 
în Canada, am găsit, tot printr-un anunț în 
ziar, un serviciu foarte bine plătit, mult peste 
așteptările mele. M-am angajat provizoriu, 
până la primirea actelor canadiene de plecare 
peste ocean. Iar la noul loc de muncă am fost 
foarte apreciat. De fiecare dată când aduceam 
vorba că trebuie să plec, pentru că am aranjat 
emigrarea în Canada, conducerea firmei îmi 
mărea salariul, rugându-mă să mai rămân să 
lucrez în firmă. Eram pus în fașa unei dileme: 
să plec în Canada sau să mai rămân în Italia. 
La un moment dat am luat o decizie fermă. 

Bucovineni din diaspora
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Fără să mai ezit, am hotărât să plec. În Italia, 
mai  adăugasem la experiența mea și ceva din 
stilul de viață al italienilor: istețime, caracter 
descurcăreț, polivalență versatilitate, de a face 
lucrurile frumos și cu gust, de a fi mereu la 
curent cu toate noutățile. De acum nu mai 
aveam timp și, din păcate, nici prea mare 
interes, să citesc și altceva decât literatură de 
specialitate. (A trebuit să treacă ceva timp până 
a-mi reveni și a-mi schimba oarecum stilul 
de viață, cu lecturi și din celelalte domenii: 
istorie, literatură, cultură generală)

Experiența canadiană
Peste câteva luni, soseam în Canada. 

M-am stabilit la Montreal. Engleza mea 
cam șchiopăta. Trebuia să-mi perfecționez 
cunoștințele. La facultate nu am avut niciodată 
limba engleză ca obiect de studiu. Dar 
examenul de limbă din cadrul „minimului de 
candidat” (pachetul de examene pentru primul 
doctorat, în sistemul sovietic de învățământ 
superior) a fost la limba engleză, pe care am 
învățat-o de sine stătător. Toate diplomele mele 
de studii au fost recunoscute ca fiind valabile 
și pentru Canada, dar la un nivel de nostrificare 
foarte scăzut. Totuși, chiar și la acest nivel 
de recunoaștere sub orice critică a studiilor 
mele cernăuțene, am putut să fiu angajat pe 
specialitate, în câmpul muncii. Pe urmă, am 
constatat, totuși, că nivelul meu de cunoștințe 
nu era mai scăzut decât nivelul de cunoștințe 
al colegilor care absolviseră școli din noua 
mea țară de adopție, pentru că la cunoștințele 
de bază, acumulate în trecut, adăugam zilnic 
cunoștințe noi. Chiar dacă universitățile lor 
erau destul de bune, cei de acolo au avut tot 
interesul să-i pregătească doar pentru un câmp 
de activitate foarte înghust.

În Canada m-am descurcat nu mai rău 
decât în Italia. Nu m-am umilit să cer bani 
de la stat, să fiu asistat social. Venisem cu 
niște bani declarați și chiar dacă aș fi vrut aș 
fi putut solicita ajutor din partea statului. Nu 
e în felul meu să mă milogesc, să cer ajutor 
de la cineva. Așa am fost educat și, probabil, 
așa m-am născut. Deși am suferit și am fost 
nedreptățit în fel și chip de sovietici, ajuns 
în străinătățuri nu am pretins să mi se acorde 
azil politic. Consider că adevărații patrioți 

întotdeauna rămân pe baricade, nu folosesc 
baricadele pentru a-și demonstra patriotismul 
cerșind în țări străine azil politic. Întotdeauna 
mi-am câștigat banii prin sudoarea frunții. Am 
muncit la culesul merelor, am difuzat ziare de 
publicitate (vreo 2-3 luni). La început, mi-am 
propus sa refac unele cursuri universitare, să 
fac un împrumut pentru studii, m-am înscris 
la Universitatea Concordia din Montreal, dar 
mi-am dat repede seama că cei de acolo au 
tot interesul să mă facă să lucrez pentru ei pe 
gratis. Între timp, am trimis sute de CV-uri la 
diverse firme, am trecut prin sute de interviuri 
de angajare. Și cu toate că eram bun în meserie, 
faptul că nu vorbeam bine engleza și aveam 
vârsta de peste 30 de ani nu-mi permitea să 
mă angajez pe o funcție pe care știam eu că 
o merit. N-am vrut să accept funcții cu salarii 
de mizerie. Am zis că voi persevera atâta timp 
până voi prinde o funcție bună într-o societate 
mare. Și după vreo 3 luni am fost invitat la 
un interviu de angajare la Rolls-Royce. Mi s-a 
încredințat dintr-o dată funcția de administrator 
de sisteme. Faptul că, la facultate, în Cernăuți, 
în afară de informatică, am mai făcut și 
matematică, și fizică, că mai aveam și ceva 
cunoștințe de arhitectură, m-a ajutat enorm 
de mult. Acest avantaj nu-l prea aveau colegii 
mei canadieni. Ei aveau specializări foarte 
înguste, nu erau pregătiți pentru rezolvarea 
unor probleme interdisciplinare. În Italia, 
învățasem să mă descurc cu astfel de programe 
ca Nastran, Catia, Patran, Autocad. Le-am 
însușit lucrând în paralel la diverse firme, pe 
bază de contract. Cunoștințele de fízică, din 
școală și universitate, mi-au prins bine în viață. 
Am reușit să capăt un loc permanent de muncă, 
dar comparându-mă cu colegii și văzându-le 
capacitățile, mi-am zis că se poate și mai bine. 
Vorbind cu un antreprenor, programator de 
profesie (cel mai bun programator dintre  toți 
cei pe care i-am cunoscut în viața mea, cu care 
m-am împrietenit jucând șah, la un local din 
Montreal), el mi-a deschis ochii și m-a făcut 
sa părăsesc locul stabil de muncă și să mă 
fac, ca și el,  antreprenor (adică să lucrez cu 
firmele nu ca angajat, ci pe bază de contract). 
De atunci, lucrez numai pe bază de contract. 
Am lucrat astfel cu zeci de companii din 
Canada și Statele Unite: EDS, Rolls-Royce, 
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Oracle, SiliconGraphics, Eagle, Lasalle ș.a. 
Am adăugat la experiența mea și unele lucruri 
specifice nord-americanilor: capacitate de 
lucru, perseverență în a duce lucrul până la 
bun sfârșit, cu maximă eficiență și rezultate 
înalte.

Întoarcerea în Europa
La un moment dat, am găsit un contract 

de 6 luni în Algeria, după care a urmat un alt 
contract, în Franța, cu IBM. Așa am început 
să lucrez în Franța, din 2005. Văzând că 
contractul mi se tot prelungește, am hotărât să 
mă stabilesc definitiv pe Coasta de Azur. Când 
mi se terminau contractele în Franța, găseam 
numaidecât alte contracte în Europa. Astfel, am 
lucrat în Suedia, Danemarca, Elveția, Olanda, 
Anglia... Nu mai vorbesc de contractele din 
centrul și nordul Franței. Am avut contracte 
cu IBM, SAP, ABB, Philips, Roche, Saint 
Gobain, Loreal, Danone, Eurovia, AirFrance, 
Louis Vuitton, Moet and Hannessy, BNP 
Paribas, FNAC, Carrefour, JC Decuax, Rolex, 
Nestle, Givaudan, CMACGM, Richemond, 
Interroll ș.a.

Nu am mers pe un drum pregătit dinainte, 
bătătorit de alții, întotdeauna am avut drumul 
meu, chiar dacă nu întotdeauna am făcut cele 
mai bune alegeri. Poate ar fi trebuit să plec, 
în tinerețe, din Italia în California sau Seatle, 
unde informatica era în mare dezvoltare, dar 
nu am fost bine informat și, probabil, nici chiar 
atât de bine pregătit. Pe de altă parte, nici viața 
nu mi-a oferit o asemenea ocazie, ca dacă mi-o 
oferea sunt sigur ca m-aș fi descurcat nu mai 
rău decât în celelalte părți.  

„În afară” nu există „pile”
Am călătorit și am lucrat efectiv în 

mai multe țări, am avut de a face cu multe 
persoane de diferite cetățenii și naționalități 
și mi-am dat seama că nici sovieticii, cu care 
am crescut, nici românii noștri, pentru care nu 
pot să am decât cuvinte frumoase, nu sunt „cei 
mai buni” în absolut, ci doar în raport cu cei 
mai buni ca ei. Pe mulți dintre cei ce se dădeau 
mari acasă la ei, bătându-se cu cărămida în 
piept și strigând „Ca noi, nimeni!”, i-am văzut 
mici, bicisnici, neputincioși în situații delicate, 
pentru care nu erau pregătiți și în care nu aveau 
de la cine să ceară sprijin, pentru că ortacii 

lor, rudele lor, bunele lor cunoștințe, care ar 
fi putut, în alte împrejurări, să tragă sforile, se 
aflau la alt capăt de lume. Când ești plecat „în 
afară” nu te poți aștepta că cineva o să vină să-
ți pună o proptea dacă te clatini, că cineva o să 
pună pentru tine o pilă când vrei să avansezi, 
blocându-i pe alții mult mai bine pregătiți. „În 
afară” trebuie să demonstrezi zi de zi că ești cel 
mai potrivit pentru a te încadra într-o echipă, 
unde cunoștințele și caracterul contează, nu 
orgolii și vanitățile, că ești persoana de la 
care se așteaptă și care chiar oferă excelență, 
performanță, eficiență, competență. Altfel, în 
câteva clipe ești poftit să închizi după tine ușa 
„din afară” și să nu mai bați la ea niciodată, 
pentru că niciodată ea nu ți se va mai deschide.

Atunci când începi să lucrezi pe un nou 
contract, cei mai mulți colegi se cam uita la 
tine cu oarecare invidie, soră cu disprețul, 
pentru că văd în tine un potențial concurent, 
dar când se conving că ai venit printre ei nu 
să-i concurezi, ci să le rezolvi problemele pe 
care ei, de cele mai multe ori fie că nu pot, fie 
că nu vreau, fie că le este lene să le rezolve, i-ai 
câștigat, și munca în echipă devine o plăcere.

Pentru mine nu naționalitatea, nu țara de 
obârșie, nu culoarea pielii, nu statutul social 
sunt esențiale în aprecierea persoanei, ci 
inteligența, probitatea, calitățile morale. E 
adevărat că ignoranții și imbecilii sunt mult 
mai numeroși decât oamenii deștepți și, vrem 
sau nu vrem, trebuie să ținem cont și de ei. 

Oriunde te-ai afla, în orice țară, acasă sau 
în cel mai îndepărtat colț de pe glob, vei fi 
bine primit și apreciat, vei avea succes deplin 
numai dacă vei demonstra o bună pregătire 
intelectuală și, ca profesionist în domeniul în 
care dorești să te afirmi, vei face performanță. 
Reușind să ridici meseria la nivel de artă, 
îi vei câștiga chiar și pe cei ce inițial te-au 
dușmănit și ți-au purtat ură. Lucrul acesta au 
ajuns să-l înțeleagă foarte mulți români din 
țară, din Basarabia, din Bucovina nordică, 
din Maramureșul din dreapta Tisei, plecați 
la muncă în Europa. E poate cel mai mare 
câștig, pentru că se referă nu doar la buzunarul 
românului, ci și la mentalul colectiv al națiunii.

Bucovineni din diaspora
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Lacrimi din piatra răbdării

Maria TOACĂ

Există în mitologia persană o frumoasă 
poveste despre „piatra răbdării”. E 

un obiect miraculos în care omul îşi poate 
depozita toate obidele, neliniştile, eliberându-
se de orice necaz. E o piatră preţioasă cu care 
se poate cumpăra binele şi răscumpăra orice 
eroare, o piatră care vine în ajutorul oamenilor 
porniţi pe drumuri necunoscute, rătăcind 
printre străini. Nu-mi amintesc ca în tezaurul 
folcloric al românilor din ţinutul nostru să 
existe un mit asemănător. Dar poate nici nu 
avem nevoie de el, câtă vreme am moştenit din 
străbuni răbdarea de piatră. Ne-am obişnuit să 
purtăm după noi, din generaţie în generaţie, 
bagajul greu al celor bune şi al celor rele, 
suspinând optimist la necaz, asemenea Marelui 
Poet: „bucuroşi vom fi de toate…” 

La Cernăuți, cu fetele de mână
Eu îi zic Lenuţa, deşi mă întrece puţin în 

ani, ambele ajungând la vârsta când nu ni se 
potrivesc diminutivele. A fost o vreme când o 
întâlneam des prin centrul Cernăuţiului – cu 
două fetiţe de mână. Le ducea la Şcoala nr. 29, 
cu limba română de predare (astăzi Gimnaziul 
nr.6 „Alexandru cel Bun”). Fiicele au crescut 
mari, cuminţi, harnice, cum şi-au dorit să le 
vadă părinţii. Dar tot mai tânjesc după mâinile 
mângâietoare ale mamei, au nevoie de sprijinul 
ei, mereu plecată de-acasă în căutarea lucrului. 

În anii când îşi purta copilele de mână la 
şcoală, o mai întrebam provocator, ştiind că e 
căsătorită cu un bărbat de alt neam: „Şi ce zice 
soţul de alegerea ta?”. Îmi plăcea să văd cum 
se aprinde, răspunzându-mi agitată: „Numai 
să încerce să mi se împotrivească!”. Dar 
niciodată nu am auzit să spună până la capăt 
ce i-ar fi făcut bărbatului dacă ar fi văzut că se 
împotrivește instruirii fiicelor în limba mamei 

lor, sau dacă n-ar fi lăsat-o să cânte în corul 
„Dragoş Vodă”, cu care a umblat prin toată 
România. N-am aflat acest lucru din simplul 
motiv că soţul nu i se împotrivea, întrându-i  în 
voie. Nici nu se putea altfel, după ce a umblat 
doi ani din urma ei, cerând-o de nevastă. 

Provenind dintr-o familie din Ostriţa, bine 
cunoscută prin dragostea faţă de neam, unde 
tradiţiile româneşti întotdeauna s-au aflat la 
mare cinste (este fiica regretatului Ion Mihaieşi, 
unul dintre fondatorii corului „Dragoş Vodă”), 
Elena a stat mult la cumpănă, până i-a răspuns 
„da” lui Jenea Petrenko. Cu atât mai mult, cu 
cât trecuse deja prin experienţa unei scurte 
căsnicii nereuşite, cu un tânăr din satul natal, 
de acelaşi sânge. Dragostea lor, cum s-a 
aprins repede, aşa şi s-a stins, nedovedind 
să-i încălzească. În privinţa legământului cu 
cel de-al doilea soţ, decisivă a fost întâlnirea 
cu părinţii acestuia, stabiliţi la Cernăuţi după 
război. Despre ei, Elena povesteşte că „au 
fost oameni foarte cumsecade, Dumnezeu să-i 
ierte. Mama soacră avea rădăcini în Siberia, 
iar socru era din Cernigov. S-au cunoscut pe 
front, ajungând cu războiul la Cernăuţi. Erau 
severi cu fiul lor, dar foarte buni; cât au trăit 
am avut mare ajutor de la ei. Pe fiica cea 
cea mare am numit-o Alexandra, în cinstea 
soacrei, ambele fiind născute în aceeaşi zi. 
Însă mezina, Mariana, n-a avut fericirea să-şi 
cunoască bunicii din partea tatei”. 

Mariana a fost ataşată mai mult de bunicii 
din Ostriţa. Sora ei lucrează la un magazin ca 
vânzătoare, iar ea, după moartea bunicului Ion, 
a rămas la Ostrița, să mângâie singurătatea 
bunicuţei. În aceste timpuri, foarte puţini 
oameni din satele noastre, ajunşi la bătrâneţe, 
au parte de un fiu, o fiică sau de vreun nepot 
care să le fie aproape. Nevestele tinere, dar şi 



120                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 1-2 (61-62), 2019 

femeile pensionare care mai sunt în putere, 
au grijă de alți bătrâni, de prin Italia, Franţa, 
Spania sau de prin alte țări, ai căror simpli 
cetăţeni îşi pot permite să ţină sluji în case. 

„Mă duc unde m-or duce ochii”
Elena Mihaiesi şi-a lăsat acasă copilele, 

soţul şi părinţii și a luat drumul străinătăţii 
când fiica cea mai mică avea doar nouă ani. 
Dureroasă i-a fost ruperea de la tot ce-i era 
mai drag. Nu i-a fost ușoră nici renunțarea la 
duminicile când alerga la repetiţiile corului 
sau la numeroasele spectacole la care venea 
primenită în costum naţional. N-a stat, ca 
multe alte femei, ani la rând, fără să vină 
acasă, totuşi reîntoarcerea definitivă la viaţa 
de odinioară a rămas un vis. De fiecare dată 
când se vedea acasă credea că, gata, nu mai 
pleacă nicăieri. Dar banii (câştigaţi cu atâta 
amar) se topeau repede… „Mai încerc ultima 
dată”, şi-a spus în gând de atâtea ori. Şi astă 
toamnă, când am întâlnit-o la o sărbătoare 
românească la Cernăuţi, mi-a mărturisit că e 
de puţină vreme acasă şi se pregăteşte să plece 
din nou. Aştepta viza de Italia. Deşi nu avea 
acolo un loc stabil de muncă, părea optimistă: 
„Mă duc unde m-or duce ochii. Cu ajutorul 
lui Dumnezeu, sper să găsesc ceva. Fiica unui 
bătrân la care am lucrat câteva săptămâni 
mi-a spus că pot oricând să mă opresc la ea 
până găsesc ceva. E director la o casă de 
copii, înţelege durerea străină. Cât am stat în 
Italia, poate numai vreo două săptămâni n-am 
avut de lucru, pentru că accept orice muncă 
– grea, uşoară. Numai o singură dată, când 
am înlocuit-o pe o femeie din Noua Suliţă 
care îngrijea de doi bătrâni invalizi, imobili 
în cărucior, am crezut că înnebunesc. După 
o zi şi o noapte de calvar îmi venea să zbor 
spre casă”. Însă de fiecare dată când „aripile” 
dorului o aduc acasă şi vede cum se duc banii 
ba pe una, pe alta, se întreabă îngrozită cum 
trăieşte lumea asta și își caută repede de drum. 

Cu inima arsă
În zilele cât a stat în aşteptarea vizei a 

reuşit să cheltuiască (nici nu-şi dă seama pe 
ce) ultima sută de euro şi să copieze încă o 
dată pe curat, într-un caiet gros, poeziile şi 
însemnările aşternute pe hârtie în nopţile de 
insomnie italiană. Despre caietul ei cu versuri 

ştiam de mai demult. Nu îndrăznea, însă, să 
mi-l deschidă, preferând tăcerea şi în privinţa 
greutăţilor întâmpinate. Mi-a spus că şi-ar 
împărtăşi cu plăcere bucuriile, ele însă sunt 
puţine și apar doar atunci când se întoarce la 
cei dragi de acasă. Drept că a întâlnit şi în Italia 
suflete bune. Numai că, de fiecare dată când o 
pălea norocul, băbuţele ei (cum le numeşte pe 
signorele de care a îngrijit) se grăbeau să plece 
la Domnul. 

Povestindu-mi, cu ochii în lacrimi, despre 
prima ei „băbuţă”, a repetat de câteva ori că a 
ţinut mult la ea, deoarece „era bună ca mama, 
ca bunica mea”. Am lăcrimat şi eu ascultând 
poveştile Lenuţei, din care răzbătea tandra-i 
afecţiune faţă de mama-sa de la Ostriţa. M-a 
preîntâmpinat să-i triez cu atenţie destăinuirile, 
căci măicuţa sa citeşte tot ce scriu eu, rând 
cu rând, nu scapă nimic. Avea teamă să n-o 
supere, să n-o întristeze cu sinceritatea sa. 
Doar când o sună de departe o asigură că totul 
e bine. 

într-adevăr, cu vreo şapte ani în urmă totul 
a început ca într-o frumoasă poveste. Prima 
sa întâlnire, în Italia, cu munca ilegală, într-o 
localitate din preajma orașuluil Camo, i-a lăsat 
o urmă luminoasă în suflet: „ La signora Eba 
m-a adus Liliana, fiica mătuşii mele Valeria. 
Înrudindu-ne prin căsătoria unchiului meu, 
Toader, cu mama ei, Valeria, ne-am apropiat și 
ne-am împăcat de mici copile, ca două surori. 
Ea m-a ajutat în câteva rânduri, în Italia, cu un 
loc de muncă. N-a luat niciodată o copeică de 
la mine, aşa cum fac alte femei de-ale noastre, 
fie chiar neamuri apropiate. N-am crezut că 
pot să găsesc la nişte străini atâta înţelegere 
şi bunătate. Avea inimă de mamă băbuţa ceea 
trecută de 90 de ani. Era cultă, liniştită, ţinea 
la mine ca la copilul ei. Feciorul ei era şef 
pe mai multe comune, un fel de primar, cum 
e pe la noi. Sâmbăta aveam zi liberă. Când 
mă întorceam seara acasă de la plimbare, ea 
se prindea de mine ca un copil mic, mă ţinea 
de mână, mă săruta, plângea de bucurie. Şi 
familia fiului ei, care trăia aparte, se comporta 
frumos cu mine. Cu mulţi ani în urmă, el 
făcuse şcoala la Moscova. Până am învăţat 
puţină italiană mă înţelegeam cu el în limba 
rusă, mă simţeam liberă, ca printre ai mei 
de-acasă. O purtam pe bătrânică la biserică, 
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îi găteam mâncăruri de-ale noastre, care îi 
plăceau mult şi-mi lăuda iscusinţa culinară. 
Puteau să mă viziteze prietenele, să intre în 
casă – lucru mai rar întâlnit în Italia. La ziua 
mea de naştere (55 de ani i-am împlinit în casa 
ei), fiul şi noră-sa au venit cu o şampanie şi o 
tortă de îngheţată. Au stat cu mine la masă, 
mi-au făcut cadou 50 de euro…”.

Norocul la signora „Ebuşea”, cum o numea 
ea în glumă, a durat doar zece luni. Bătrâna 
a făcut un atac de cord. La spital, o dorea 
numai pe Elena lângă patul ei de suferinţă. 
După o zi şi o noapte şi-a dat sufletul. „Eu 
i-am ţinut lumânarea, i-am închis ochii. Am 
răcnit, simţind că s-a rupt ceva din mine. Am 
avut un şoc, din care cauză m-am îmbolnăvit. 
Mi-am revenit încetul cu încetul, am înlocuit 
puţin timp o verişoară, după care m-am întors 
acasă”, mi-a povestit Elena despre primul ei 
botez de muncă în Italia. 

Cu ochi în lacrimi, la geamuri străine
După un an de relaxare în sânul familiei s-a 

pornit din nou spre Eldorado italian. Şi-a găsit 
o bătrână de 101 ani, faţă de care a trebuit să-şi 
pună la mare încercare credinţa, răbdarea, tot 
ce i-au sădit bun în suflet părinţii. Ezitând dacă 
face să povestească despre mizeria îndurată, 
totuşi şi-a uşurat sufletul: „Ştiu că e păcat să 
zic, dar era atât de spurcată – diavolul în carne 
şi oase. Baba avea mulţi draci. Mereu căuta 

sămânţă de ceartă. Ba n-am închis fereastra 
cum trebuie, ba uşa... O cârpă de n-o puneam 
cum vroia ea, putea să mi-o arunce în faţă. 
În desele crize de furie, striga, urla, bătea din 
picioare, mă înjura de mama focului. Apoi 
îşi cerea scuze, rugându-mă: „Hai să facem 
pace”. Eu îi răspundeam că nu suntem în 
stare de război, ca să încheiem pacea. Odată 
m-a pus să merg la o casă de vizavi să mă 
interesez de ce de câteva zile obloanele stau 
închise. Am refuzat categoric, căci nu intra 
în datoriile mele să umblu prin vecini. Atunci 
ea a deschis geamul, începând să urle că nu 
vreau s-o ascult. Lumea din stradă s-a adunat 
ca la circ. Cu toate scârnăviile ce mi le făcea, 
îmi era milă de acea nenorocită. O sărutam, 
o strângeam la piept, gândindu-mă că şi ea 
e suflet de om. Era ataşată de mine. N-a fost 
nicicând căsătorită. Neamurile aşteptau să 
moară, să pună mâna pe casă”. 

Când îi era cel mai greu, Elena dădea frâu 
liber lacrimilor, intra în camera de baie, se 
spăla cu apă rece, rugându-se: „Doamne, mie 
dă-mi mai multă răbdare, iar ei mai multă 
minte!”. Odată, totuși, a răzbit-o și răbdarea 
ei de piatră a plesnit. „Primisem de-acasă 
mai multe fotografii cu fetiţele mele. Soţul, 
împătimit de arta fotografică, le-a prins în 
momente ce le înfăţişau ca pe nişte prinţese. 
În acea zi intrase nepotul babei să-mi aducă 
salariu. Şi el pasionat de fotografie, mi-a 
lăudat pozele înşirându-le pe masă. Şi iată că 
apare baba ca o furtună, aruncă fotografiile 
pe jos, strigând că sunt slugă în casa ei şi 
nu vrea să vadă nici un lucru de-al meu. Am 
rămas încremenită şi din acel moment, n-am 
mai avut milă faţă de ea. Îmi făceam datoria, 
dar fără mângâierile de mai înainte. Nu 
era dementă, dar cu mari ciudăţenii. Făcea 
scandal din orice fleac, mai ales dacă observa 
vreun lucruşor de-al meu pe undeva. Odată 
am uitat o căciulă pe cuier. S-a chinuit s-o dea 
jos cu o cârjă, până a aruncat-o. Nu acordam 
atenţie la aceste lucruri, dar după întâmplarea 
cu fotografiile fetiţelor am plâns nopţi întregi. 
Doar de dragul lor părăsisem casa şi sufeream 
atâta batjocură de la patroană. Le-am lăsat 
la vârsta când aveau cel mai mult nevoie de 
mamă. Ele s-au crescut una pe alta, iar eu am 
stat cu ochi-n lacrimi pe la geamuri străine, 
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de parcă le-aş fi putut vedea în depărtare. 
Pe părinţii mei i-am lăsat bolnavi şi singuri, 
toată dragostea dăruind-o unei străine. Şi ea 
să-şi bată joc de copiii mei?! I-am turnat totul 
ce aveam pe inimă, prevenind-o să nu aştepte 
mângâiere de la mine. Nu pot să zic c-am 
urât-o, dar mi s-a îndepărtat de la inimă, mă 
uitam la ea ca la un corp străin, n-o puteam 
suporta”. 

În toate casele în care a lucrat, Elena a pus 
suflet în munca făcută. N-a ridicat nicicând 
vocea la ființele neputincioase, chiar dacă 
acestea o scoteau de multe ori din sărite cu 
mofturile şi dorinţele lor deocheate. Din toate 
câte mi-a povestit despre bătrânelele pe care 
le-a îngrijit, răzbătea doar compasiunea faţă 
de ele. Iar de se întâmpla să-i sară ţandăra, 
ca în cazul de mai sus, lua drumul spre acasă, 
pentru a-şi regăsi liniştea. Mi-a mărturisit că 
după incidentul cu fotografiile a trăit mult timp 
cu un gol în inimă, aşa cum se întâmplă când 
te desparţi pentru totdeauna de cineva apropiat 
care ţi-a făcut multe rele. La bătrâna „cu mulţi 
draci” a răbdat trei ani şi trei luni, apoi a lăsat 
locul, fără vreo recompensă, unei femei tot din 
Ostrița. 

„Parcă am văzut cum moare tatăl meu”
La momentul întâlnirii noastre se împlineau 

doi ani de când, în toiul sărbătorilor de iarnă, 
Ion Mihaiesi, tatăl Elenei, plecase la cele 
veşnice. Aflîndu-se în Italia, fiica nu-i fusese 
aproape în clipele de la urmă și nu-l petrecuse 
pe drumul neîntoarcerii. Cu câteva zile 
înainte vorbise cu el la telefon. Ceva dureros 
a săgetat-o la inimă, auzind glasul obosit al 
tatei. I-a spus că e pe ducă şi are de gând să-i 
facă o surpriză. Ce fel de surpriză îi pregătise 
părintele înainte de moarte, avea să afle peste 
jumătate de an, când s-a întors acasă. O alesese 
pe ea ca moştenitoare, lăsându-i prin testament 
gospodăria. Însă puţină bucurie i-a adus acest 
dar, ea nefiind în stare să se împace cu gândul 
că tata nu mai este. I se părea că trebăluieşte 
undeva prin grădină, printre stupii de albine. 
Când gătea mâncarea, aştepta să vină şi tata 
la masă. Nu o dată s-a pornit să-l caute prin 
curte, să-l cheme în casă, speriind-o pe maică-
sa care se uita înlemnită la ea.

S-a împăcat cu gândul că tatăl nu mai 
este odată cu moartea unui bătrân din Italia, 

care şi-a dat sufletul pe braţele ei. Acest caz 
răvăşitor prin care i-a fost dat să treacă, Elena 
l-a primit ca pe un semn de la Dumnezeu că 
i-a fost iertată lipsa la căpătâiul părintelui ei 
muribund: „Era prin luna decembrie. O femeie 
de-a noastră, din Storojineţ, care îngrijea de 
doi soţi în vârstă de peste 80 de ani, vroia să 
plece acasă. M-am angajat s-o înlocuiesc. 
Noii mei stăpâni trăiau într-un orăşel de 
lângă Elveţia. Am intrat în casa lor, în ziua de 
Crăciun, la 25 decembrie, iar în noaptea de 
Revelion, moşneagul moare pe mâinile mele, 
după ce s-a chinuit două zile. I-am închis 
ochii, simţind cum trec fiori reci prin mine, de 
parcă aş fi văzut cum moare tatăl meu. Până la 
acel moment tăticul era viu pentru mine, căci 
nu l-am văzut coborât în pământ. Îmi părea că 
trebuie să apară de undeva, să intre în casă...”

Ambele eram predispuse să vorbim despre 
ceva frumos, luminos. Însă Elena avea doar 
poveşti adumbrite de tristeţe. N-a avut noroc 
să-şi găsească un loc permanent sau de mai 
lungă durată, să obţină un permis de şedere în 
Italia. De fapt, rar cine spune adevărul despre 
cele îndurate. Unele femei de-ale noastre, 
venind pe o săptămână-două acasă, umblă 
fudule, cu nasul pe sus de parcă s-ar întoarce 
dintr-un voiaj de nuntă în jurul lumii, nu de la 
o muncă umilitoare. Elena povesteşte cu umor 
despre peripeţiile ei, nu pentru a se plânge de 
soartă, căci, la urma-urmei, n-ar muri de foame 
nici acasă. În discuția noastră, ea şi-a deschis 
sufletul mai mult pentru a-şi exprima uimirile 
în privinţa lumii întâlnite acolo. Nimerind la 
longevivi cu un secol în cârcă, nu e de mirare 
că le-a vegheat ultimele clipe ale vieţii. 

Să fi lucrat ani la rând în aceeaşi familie, 
nu aduna atâtea istorii interesante. Ultima ei 
signoră avea 104 ani şi o fiică trecută de 80 
de ani, care locuia într-un apartament vecin. 
Intra în fiecare zi sau o suna s-o întrebe: 
„Încă n-a murit?”. Îi dădea bani puţini pentru 
mâncare şi-i spunea să nu-i administreze 
medicamentele necesare. Nu de teama pierderii 
locul de muncă, ci pentru că nu vroia să-şi ia 
păcate pe suflet, Elena cumpăra pe banii ei 
dulciuri, fructe şi alte delicatese ce-şi dorea 
stăpâna: „Mai ales înainte de moarte avea 
poftă, săraca. O înţeleg şi pe fiică-sa, şi ea 
c-un picior în groapă. Baba era mofturoasă, 
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nevoie mare. De 23 de ani ţinea servitoare, 
timp în care prin casa ei trecuseră 27 de 
femei. Le schimba întruna. Strângea în jurul 
ei toate pernele din casă, noaptea urla ca o 
locomotivă. A murit la 10 dimineaţa în ziua 
de Florii. Două zile n-a luat nimic în gură, 
n-a vorbit, iar când am chemat-o pe fiică-sa, 
rugând-o să se apropie de ea şi s-o îmbrăţişeze 
pentru ultima dată, muribunda a dat glas. Nu 
ştiu de unde a avut putere să-i spună: „Bine 
c-ai venit, Bruna…, eu plec…”. Peste câteva 
minute i-am închis ochii. N-a venit nimeni s-o 
petreacă la mormânt, am condus-o la groapă 
numai eu cu doi nepoţi”. 

Când prinde săracul la slănină…
Puţine femei ce-şi câştigă bunăstarea în 

Occident se încumetă să-şi deschidă sufletul. 
Unora le este ruşine să povestească despre câte 
le-a fost dat să rabde de la stăpânele cu mintea 
pierdută. Când vin acasă, privesc de sus la cei 
mai săraci, cu gospodării mai modeste. Altele 
se laudă că sunt dame de companie: stau toată 
ziua fără nici o treabă, le însoţesc pe patroane 
prin baruri, la munte şi la mare… Elena a 
întâlnit şi de acestea prin Italia, însă pe foarte 
puţine îngrijitoare le bate asemenea noroc. 
„Femeile noastre se schimbă, cum dau de 
bine acolo. Devin făţarnice, nu spun adevărul. 
Dacă văd că eşti mai moale, mai săracă, te 
comporţi omeneşte, te iau peste picior, nu te 
respectă. Am întâlnit de care vrei pe acolo, 
care de care mai mândre. Dacă oleacă s-au 
ridicat şi-au adunat bani frumuşei acolo, nu le 
mai ajungi cu prăjina la nas de fudule ce sunt. 
Unora li se pare că-s împărătese, vorba ceea, 
nu dă Doamne să ajungă ţiganul împărat”. 

Cu sfială pentru cele spuse, ca să nu 
rămân cu impresia că e invidioasă, Elena şi-a 
exprimat şi o oarecare îndoială: „Poate aşa e 
peste tot, poate toată lumea e la fe și eu n-am 
observat încă acest lucru, până acum?”. 

„Te cuprind fiorii, 
când predică părintele Traian”

Cu credinţă şi frică de Dumnezeu, Elena 
a trecut prin toate greutăţile păstrându-şi 
sufletul neinfectat de răutate şi invidie. E o 
mare bucurie pentru ea când întâlneşte, prin 
Milano, pe cineva cunoscut sau aude o vorbă 
românească. În străinătate toţi cei care vorbesc 

ca tine îţi sunt neamuri, îţi saltă inima când 
vezi pe cineva de la noi. Odată, într-o altă viaţă, 
când muncea la o întreprindere din Cernăuţi 
şi nici nu visa la ţări îndepărtate, primise o 
foaie de odihnă la Berdeansk. Întâmplarea 
făcuse să concerteze acolo, chiar atunci, 
orchestra „Mărţişor” a lui Nicolae Hacman, 
care nu numai că-i este consătean, dar e şi 
fiul profesorilor ei iubiţi. Tatăl vioristului i-a 
predat limba şi literatura română, iar mama 
i-a fost conducătoare de clasă. I-a transmis 
un bileţel pe scenă, şi Nicolae, aflând că are 
o ostriceancă printre spectatori, i-a cântat un 
cântec românesc. 

Îşi mai aminteşte și de acea fericită 
întâmplare, când, în orele libere, căutânsu-
și „neamurile” pe „Piazza del amici” („Piaţa 
prietenilor”) din Milano, găsise o mică 
bisericuţă românească, cu slujbe ținute de un 
preot din România, care are grijă ca „turma 
rătăcită” să nu se îndepărteze de străbuna 
credinţă ortodoxă. „Te prind fiorii când 
predică părintele Traian. Ne îndrumă, ne 
probozeşte cu asprime, dar ca un părinte 
care îşi iubeşte copiii şi-i nu-i lasă să cadă în 
păcat”, îşi aminteşte cu emoţii Elena, redând 
din memorie, de parcă le-ar fi înregistrat pe 
o bandă magnetică, cuvintele preotului, mai 
ales cele adresate femeilor: „Voi ce vă gândiţi, 
dacă aţi lăsat ţara şi căsuţele voastre şi aţi 
venit pe meleaguri străine, vă puteţi permite să 
vă bateţi joc de credinţă, să intraţi în biserică 
fardate. Asta-i casa Domnului şi n-aţi venit 
ca turişti aici. Eu nu pot pune străjeri la uşă. 
Nu suntem italieni, nu suntem catolici, suntem 
creştini ortodocşi. Să ne cinstim tradiţiile şi 
casa Domnului…”. 

Slujbele în biserica românească şi 
întâlnirile cu femeile ce vin acolo îi sunt 
alinarea, salvarea de depresie. Duminica este 
ziua când o sună pe maică-se cu care stă de 
vorbă pe săturate, pentru toată săptămâna. 
Şi mai are Elena o dulce alinare: caietul, 
nedespărţitul şi unicul amic al singurătăţii, 
căruia-i încredinţează sentimentele, durerea, 
tristeţea, micile bucurii...

O muncă de-o viață 
pentru o minusculă pensie

Cât i-a trăit tata, se ruşina să-şi afişeze 
„boala” de a-şi expune simţirile în cuvinte 
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versificate. Cu câţiva ani de liceu la români, 
înzestrat cu talent în ale scrisului, Ion Mihăiesi 
privea critic la exerciţiile lirice ale fiicei 
mijlocii. O încuraja mai mult pe cea mai mare, 
Eugenia, care a absolvit filologia română. Visa 
şi Elena să-şi continue studiile, îşi făcea planuri 
să intre la şcoala de medicină. Dar sănătatea 
şubredă a mamei a făcut-o să aibă grijă de 
acasă. După ce a absolvit școala de zece clase, 
a rămas în colhoz, să lucreze șefă de echipă, 
la zarzavaturi, motiv pentru care a început să 
se gândească la eventuale studii de agronomie. 
Dar nu i-a fost dat să devină nici medic, nici 
agronom, rămânând doar cu ambiţiile tinereţii. 
A făcut naveta Ostrița-Cernăuți, câțiva ani 
muncind la uzina „secretă” „Graviton” ce 
făcea parte din industria militară sovietică, 
fără să aibă habar de ceea ce se producea 
acolo, apoi alți zece ani la uzina „Izmeritel”, 
avansând până la funcția de șefă de brigadă, 
după ce absolvi la distanță, cu menţiune, o 
şcoală tehnico-profesională; a mai lucrat un 
timp la hotelul „Kiev”, astfel adunând prin 
muncă cinstită o vechime de mai bine de 
trei decenii pentru care primește de la statul 
ucrainean o minusculă pensie de bătrânețe.

Dar mai există şi un alt refugiu
Aceasta-i este partea cenuşie a existenţei 

– proza vieţii. Dar mai există şi un refugiu, 
un univers cu bolta înstelată, unde viaţa e ca 
un curcubeu. De pe acel tărâm cu arome de 
trandafiri reapare, prin negura anilor, o tânără 
de 17 ani care se îndrăgostește prima oară. 
Iar odată cu prima dragoste, încep tainele şi 
sentimentele încredințate doar foii albe, când 
simte cum îi aripi transparente ce o ridică în 
înălţimi albastre, mai departe de norii vâslitori 
pe cer … 

„Cândva demult, undeva prin anii 70, 
când împlineam 17 ani, am scris prima 
poezie. Împreună cu prima iubire şi primele 
dezamăgir, mi-a apărut şi inspiraţia de a 
scrie”, se destăinuie Elena în jurnalul intim, 
după care urmează și primele încercări rimate: 
„S-a desprins din cer o stea/ Şi m-a tulburat,/ 
Am crezut că sunt a ta,/ Dar m-am înşelat.// 
Am crezut că mă iubeşti,/ Dar mi s-a părut,/ În 
zădar plâng şi tânjesc/ Totu-i în trecut”.

Au mai fost şi alte versuri, izvorâte din 
marea dragoste. Căsătoria însă a coborât-o 

din nori pe pământ. Maturizându-se, tânăra a 
înţeles că există şi o altă dragoste, care nicicând 
nu te părăseşte, nu te trădează – dragostea 
pentru casa părintească, pentru pământul 
natal: „Bucovină, Bucovină,/ Plânge-ntruna 
şi suspină/ Că ne-au despărţit duşmanii/ Şi nu 
ne vedem cu anii/ Cu fraţii de pe cea parte,/ 
Căci ne-au pus sârme ghimpate.// Nimănuia 
nu-i mai pasă/ Că suntem străini în casă,/ 
Că suntem şi noi români/ Pe pământul din 
străbuni, De la moşi-strămoşi lăsat/ Astăzi de 
duşmani călcat,/ Ce ne fac reguli cum vor/ Ca 
să ne supunem lor.// Însă noi ne-am săturat/ 
Să stăm cu capul plecat./ Hai fraţilor să 
pornim/ Mic cu mare ne unim!/ Nu sta, omule, 
nepăsător/ Căci creşte al tău fecior/ Şi mâine 
te-a întreba:/ Tată, care-i Ţara mea?/ Hai să-
ntindem, frate, mâna/ Noi la toată Bucovina /
Şi la asta şi la cea/ Că-i tot colţ din Ţara mea/ 
Să facem viaţa frumoasă/ Că suntem la noi 
acasă!”.

„Mi-am revărsat 
în versuri toată durerea inimii”

Nu e greu să ghicim că aceste rânduri 
au fost scrise pe la sfârşitul anilor 80, când 
românii din ţinutul nostru se deşteptau, 
adunându-se sub auspiciile dorului de ţară, 
cu sloganul „Suntem la noi acasă!”. Când 
respira cu această durere, Elena încă nu ştia 
că vor veni şi alte despărţiri, impuse de nevoi 
materiale. Iată ce notează în acea perioadă 
în jurnalul ei, însoţitor prin străinătate: „Cât 
de mult mă doare inima că sunt nevoită să 
părăsesc frumosul nostru colţ de rai, mândra 
Bucovină, şi să plec la muncă în Italia, ca să-
mi ajut familia. Acolo, în fiecare zi, eram cu 
ochii în lacrimi şi inima arsă de durere şi dor 
de-acasă. Din anul 2004 am început să aştern 
pe hârtie tot ce-mi dictau cugetul şi nostalgia 
sufletului. Am caiete cu vreo 100 de poezii. De 
câte ori scriam, lacrimile îmi curgeau şiroaie, 
pentru că e greu, e tare greu să te desparţi 
de fiinţele dragi, de părinţii, pe care nu ştii 
dacă o să-i mai găseşti în viaţă la întoarcerea 
acasă, de copii, care se îndepărtează de mamă 
şi nu-i mai recunoşti. Ca să nu-mi ies din minţi 
în blestemata străinătate, mi-am revărsat în 
versuri, cum am putut, toată durerea inimii. 
Numai credinţa în Bunul Tată ceresc îmi dă 
putere de muncă şi răbdare să supravieţuiesc. 
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Departe de satul meu, de familie, mă cuprinde 
o tristeţe sfâşietoare, de nu-mi găsesc locul. 
Şi-atunci iau în mână stiloul, găsindu-mi 
salvarea prin taina spovedaniei în faţa foilor 
albe”. 

Am selectat din voluminosul caiet ce mi l-a 
încredinţat Elena Mihaiesi doar câteva versuri 
care, cred eu, exprimă și simţirile altor femei 
suferinde din cauza despărţirii de fiinţele 
dragi: „Bucovină, plai iubit, / Eu demult te-
am părăsit / Şi-s departe de-a mea casă / 
Greu tristeţea mă apasă / Trăiesc pe meleag 
străin / Ca o floare lângă-un spin / Mă usuc, 
mă chinuiesc / Nimănui nu trebuiesc / Mă tot 
lupt, mereu mă zbat / Ca peştele pe uscat // 
Bucovină, Bucovină / Cine oare e de vină / 
Că plecăm în ţări străine / Să trăim şi noi mai 
bine? / Dar nicăieri nu-i mai bine / Ca acasă, 
lângă tine / Ca la baştina-mi frumoasă / Unde 
pâinea-i mai gustoasă / Şi lumea mai omenoasă 
/ Ca pe-un frate te primeşte / Şi nimic nu-ţi 
socoteşte // Bucovină, mândră floare / Fă-mi 
de-acolo o chemare / Să mă-ntorc la mine 
acasă / Unde-i viaţa luminoasă / Să mă-nchin 
la meu pământ / Şi cu dragoste să-i cânt” sau 
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„/ Mi se rupe inima / Că nu-s la căsuţa mea, / 
Şi că nimănui nu-i pasă / Ce durere mă apasă / 
Acasă eu când eram / Binele nu preţuiam / Iar 
acuma de aş fi / Mamă, cât te-aş preţui! / Ţi-
aş aduce într-un urcior / Lacrimile cu-al meu 
dor / Să-ţi stropeşti cu ele faţa / Să nu plângi 
întreagă viaţa / Că prea mult măicuţă-ai plâns 
/ De când prin străini m-am dus”

Cu aceste dureri versificate în stil popular 
(tezaurul folcloric constituind duhul familiei 
şi casei unde a crescut Elena) nu se termină 
lacrimile din „piatra răbdării” purtată de 
autoarea lor în străinătate. Simplele rânduri 
din versurile ei parcă se cer cântate, îngânate 
în surdină, pentru a aduce un pic de mângâiere 
când dorul de casă îţi răscoleşte inima, te 
sfredeleşte până-n măduva oaselor. Posibil, 
şi alte femei cu destin asemănător poartă cu 
sine asemenea caiete, dar nu au curajul să le 
deschidă în faţa nimănui. Oricum, o durere 
mărturisită e mai uşor de suportat. E ca o 
spovedanie la judecata lumii, care n-are nici 
un drept moral să te condamne, ci doar să te 
consoleze, să te îmbărbăteze, să-ţi şteargă o 
lacrimă cu batista curată a înţelegerii.

Corul „Dragoș-Vodă” al Societății pentru Cultură Românerască „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți la începuturile sale (anii ’90 ai secolului 
trecut), cu Elena Mihaiesi (primul rând, a treia din dreapta) și cu tatăl ei Ion Mihaiesi (rândul doi, al șaptelea din stânga).

Foto: Vasile PALADEAN
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Zi superbă de vară, la Rădăuți. Zi cu 
multe bucurii și surprize. Organizatorii 

celui de al XXXVII-lea Târg al olarilor, 
„Ochi de păun” (ce frumos nume!), din acest 
municipiu de la margine de țară, care e și 
centrul geografic al Bucovinei istorice, au 
avut noroc de vreme frumoasă în cele trei zile 
de iarmaroc, cu tot evantaiul de frumuseți, 
petreceri și bâlciuri ce presupune acest termen. 
Se vede că se aplică zicala populară „Omul cu 
inima bună are noroc”.

În colaborare cu Centrul Cultural 
„Bucovina”, la organizarea acestui târg și-au 
dat mâna, ca întotdeauna, Primăria Rădăuți, 
Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” 
și Casa de Cultură Rădăuți. Popularizarea 
manifestării s-a făcut de către partenerii media 
TV „Cromtel” Rădăuți, Monitorul de Suceava, 
radioziar.ro, Săptămânalul de Rădăuți, Jurnal 
de Rădăuți și Jurnal 99,2 f.m. Rădăuți. S-a 
făcut, de asemenea, publicitate prin afișe și 
printr-un splendid program-triptic, conceput și 
ilustrat de domnul Doru Clipa.

Vineri, fix la ora comunicată, delegația 
primăriei, în frunte cu primarul urbei, 
Nistor Tătar, viceprimarul Bogdan Loghin, 
și inginerul Gabriel Fluture, președinte al 
juriului, însoțiți de consilieri municipali și 
etnografi, membri ai juriului, s-a întâlnit cu 
participanții la târg în sala Muzeului, în fața 
unei expoziții de ceramică bucovineană, după 
care, în același format de lucru, a trecut pe 
la fiecare stand, întreținându-se pe diferite 
probleme cu meșterii expozanți. 

Concomitent cu Târgul de ceramică, în 
parcul de lângă Catedrală era în toi și Târgul 
de antichități, organizat de Asociația „Umani”. 

Delegația primăriei a vizitat cu aceeași plăcere 
și acest târg. Iar alături, sub deviza „Voluntar 
pentru Rădăuți”,  mai multe asociații, între 
care „Asociația Bofi”, „Centrul Maria Ward”, 
„Asociația „Salvați copiii”, Clubul Eco-
Montan „Bucovina” și „Rădăuțiul civic” 
au organizat diverse activități, în funcție de 
specificul fiecăreia. Așa că vizitatorii au avut 
de unde alege.
„Aici ne simțim ca acasă, dar de fapt chiar 

suntem pe pământ românesc”
Mi-a plăcut cum s-au prezentat la târg 

meșterii olari. La terminarea târgului am stat 
de vorbă cu câțiva dintre ei. M-au interesat mai 
cu seamă meșterii veniți din afara județului sau 
de dincolo de fruntariile țării. Voi reproduce în 
continuare doar câteva secvențe din spusele 
lor.

„Venim pentru al treilea an consecutiv la 
acest renumit târg. Ne place foarte mult. Aici 
ne simțim ca acasă, dar de fapt chiar suntem 
pe pământ românesc, pornind de la limbă, 
port, credință, comunicarea între oameni 
,ospitalitatea românească și ce mai vreți. De 15 
ani mergem la târgurile la care suntem invitați. 
Am expus la târgurile mari din România, Italia 
, Rusia și Belarus. Pe 8 septembrie vă invităm 
la târgul olarilor de la Nisiporești.” (Victoria și 
Vitalie Parlui, Basarabia).

„Nu sunt produsele mele. Îl reprezint pe 
renumitul meșter olar Cornel Șteflea din 
Hălmagiu-Arad. El n-a putut veni, are 80 
de ani. Lucrează din fragedă pruncie, de pe 
când ucenicea la taică-său. Participă la toate 
târgurile din zonă : Arad, Timișoara. Baia 
Mare. Acum rodul muncii sale îl expun în 

Lut, lemn și…istorie

Cheorghe DOLINSKI

Etnologie
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Bucovina istorică. La el au fost în vizită 
delegați din 15 țări.” (Rodica Ardelean, Arad).

„Eu vin aici din data nașterii fiului meu, 
care este de-o vârstă cu târgul. Băiatul are 16 
ani. De-atunci n-am lipsit de la nicio ediție. Eu 
știu că cine-i om se simt bine oriunde în țara 
sa. Particip anual la patru târguri mari: Iași, 
Sibiu, Horezu și Rădăuți. N-am timp să merg 
la toate târgurile. Trebuie și să lucrez, ca să 
am ce să expun. De Rusalii sunt acasă. Erau 
târguri mari și bune și-n Oltenia. Dar acum… 
Sunt mulțumit de cât vând. Revin aici cu 
plăcere. ”(Attilla Sillo, Miercurea Ciuc).

„Mă duc peste tot unde-s invitată. Am 
ajuns cunoscută peste tot. La Rădăuți vin de 
patru ani, iar colega mea vine de 10 ani. Ea 
m-a atras în Bucovina, lăudând mult acest 
târg. M-am convins că este un târg renumit. 
Confecționăm ceramică decorativă. Cu noi 
mai lucrează două fete, la pictat, și doi bărbați, 
la modelat. Câștigul este neglijabil pentru că 
trebuie să vărsăm bani prea mulți statului. 
Ar trebui să fim protejați de stat, pentru că 
noi ducem mai departe tradiția milenară a 
olăritului.”(Leontina Jianu, Deva).

 „Lucrez ceramică din anul 1980, alături de 
părinții mei. Aici, în Bucovina, vin de dinainte 
de 1989. Nu merg la târguri în străinătate, 
sunt mulțumit de târgurile din România. Merg 
la Iași, Hurezu, Craiova și Rădăuți. Păcat că 
nu se organizează și la Suceava. Munca de 
ceramist este foarte grea, iar câștigurile…
(Morton Molnoș-Corund).

„Culoarea ochilor mei o transpun pe 
frumoasele mele vase.”

La standul doamnei Jianu, din Arad, 
m-a atras multitudinea de modele, dar mai 
ales culorile de pe vasele expuse. Când am 
salutat-o, a ridicat ochii, i-am văzut și m-am 
pierdut în imensitatea lor. Mi-a spus zâmbind 
șăgalnic, dându-și seama ce-am admirat pe 
lângă obiectele expuse: „Culoarea ochilor 
mei o transpun pe frumoasele mele vase.” 
Într-adevăr, pe vase găsești o mare varietate 
a albastrului, parc-ar fi cel de Voroneț. I-am 
prevestit că va lua un premiu mare, dar la acea 
dată nu bănuiam că va lua Marele Premiu 
„Constantin Colibaba”. Am aflat acest lucru 

de-abia la festivitatea de premiere. Juriul 
târgului, format din specialiști în domeniu 
(Bogdan Loghin, viceprimar, Ovidiu Foca, 
Gabriel Flutur, Alina-Simona Văcărean, 
Marioara-Mihaela Hrehorciuc  și Lucia 
Georgescu) a mai atribuit Marele Premiu 
„Constantin Colibaba”, în valoare de 500 de 
lei, doamnei Adriana Blenda-Matei.

La secțiunea „Tradiție” s-au acordat 
premii în valoare de câte 350 de lei meșterilor 
olari: Constantin Mischiu (Horezu); Eusebiu 
Iacinschi (Botoșani); Morton Molnoș , Sasz 
Blaziu, Attilla  Mathe , Ferens Hegeduș, 
Sandor Balasz și Iosef Molno (toți din Corund), 
Dumitru Pașcaniuc (Marginea) și Iurie 
Cucuietu (Basarabia). La secțiunea „Creație” 
s-a acordat câte un premiu în valoare de 300 
de lei meșterilor: Petru Maxim (Dorohoi); 
Nicolae Sava (Bistrița); Szolt Szocsz (Liliceni- 
Harghita); Gheorghe Martinescu (Marginea); 
Vitalie Parlui (Basarabia); Serghei Bogopolski 
(Ucraina) Cătălin Pastovar (Brașov); Attillo 
Sillo (Miercurea Ciuc); Mihaela Iacinschi 
(Botoșani), Leontina Jianu (Deva) și Adrian 
Bledea (Baia Mare). Toți ceilalți meșteri olari, 
până la 41, au primit  diplome de participare.

„Avem condiții excelente de expunere”
În mod fericit, după cum obișnuiesc 

organizatorii, târgul ceramiștilor a fost 
îmbinat cu un târg al meșterilor populari de 
toate specialitățile. Așa că, după cum spune 
românul, ai găsit aici tot ce ți-ai dorit. Am văzut 
costume populare, opinci, curele, chimire, 
icoane pe sticlă și pe lemn, ouă închistrite, 
cum se spune pe la noi la ouăle încondeiate, 
vase și bijuterii din sticlă, felurite obiecte din 
lemn, jucării, aplice din ipsos, catrințe, brâie, 
frânghii, tulpane,podoabe femeieștij etc.… 
Mai vreți și altele? Așa aș putea să spun și de 
sectorul bunătăți, foarte bogat și diversificat în 
mâncăruri și băuturi de toate felurile și tăriile. 
Și aici am profitat de prezența unor meșteri 
ale căror gânduri am fost curios să le aflu. 
Iată ce mi-a declarat doamna Maria Galan din 
Rădăuți:

„N-aș putea spune exact la câte ediții am 
fost, dar sunt sigură c-am participat la toate. 
Eu mă duc la foarte multe târguri într-un an. 

Etnologie
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În general, la marile târguri la care suntem 
invitați. La unele am stat și câte o lună, cum a 
fost cazul la București.  Spun invitați, pentru 
că eu, de regulă, duc și obiectele confecționate 
de Anca și Ovidiu, copiii mei, amândoi pictori 
profesioniști. Eu confecționez artă populară, 
încă de pe vremea când eram copilă, iar ei 
pictează pe lemn de tei, pe sticlă, pe coji de 
ouă de prepeliță, găină, rață, gâscă sau struț. 
Folosesc materiale de cea mai bună calitate, 
foița de aur e de 24 K. Icoanele le pictăm în 
stil bizantin. Acum Ovidiu este plecat la un 
stagiu în Anglia. Aici avem asigurate condiții 
excelente de expunere.”

La standul de alături i-am observat, cu 
surprindere, pe doi tineri pe care îi cunosc 
foarte bine, Mihai Hrincescu și  Andrei 
Vladimir, așa că n-a fost greu să leg un dialog 
cu ei. „Suntem pentru prima dată la acest 
târg. Am venit numai cu produsele realizate 
de noi: costume populare, piese de costum, 
lăicere, scorțuri, păretare, trăistuțe, mai pe 
scurt tot ce trebuie într-o casă țărănească (și nu 
numai) care se respectă. Totul e confecționat 
în atelierul nostru deschis în comuna Arbore, 
peste drum de vestita biserică a hatmanului 
Luca Arbure cel Tânăr, fiul lui Luca Arbure cel 
Bătrân. Suntem  mulțumiți de vizitatorii care 

se perindă pe la standul 
nostru, de întrebările 
care ni se pun, dar și de 
cumpărători.

O lecție de istorie, la 
care merită să participi

Apoi, la acest târg 
oamenii s-au mai și distrat. 
Organizatorii au avut 
grijă să invite formații și 
interpreți individuali, care 
au susținut programe pe 
scena instalată în Piața 
Centrală, de regulă seara, 
după orele 20. Lăudabil 
e și faptul că în Piața 
Garoafelor, într-un spațiu 
special amenajat, a fost 
dezvelit bustul lui Mihai 
Eminescu, în amintirea 

datei în care ilustrul poet a trecut prin oraș, în 
drumul său spre  marea serbare de la Putna, și 
chiar a adăstat la protopopul Mândrilă. 

A mai fost și o frumoasă festivitate 
organizată de primărie, la care domnul primar 
a înmânat „Diploma de aur” cuplurilor care 
au împlinit 50 de ani de căsătorie, un foarte 
frumos obicei introdus de primărie de vreo 
patru ani.

Doi din interpreții noștri de frunte, Călin 
Brăteanu și Ionela Popescu, au susținut 
recitaluri de muzică populară. Lor li s-au 
alăturat Ansamblul Folcloric „Florile 
Bucovinei” și invitații, taraful „Obcina” 
și ansamblurile folclorice„ Străjăncuța”, 
„Vicoveanca”, Dj Dani, Deepside Dejays și 
Trupa Taxi,iar postul TV „Cromtel” a transmis 
în toate cele trei zile cam tot ce s-a petrecut pe 
scenă.

Trei zile ce iarmaroc și voie bună la un 
târg de mare succes nu au rămas fără urmă 
în memoria celor ce l-au vizitat. Numai 
ascultându-i pe cei care au făurit aceste bunuri 
poți să socoți că nu ai pierdut timpul în zadar 
și că ai participat la adevărate lecții de istorie 
despre poporul nostru și îndeletnicirile lui ce 
se pierd în negura mileniilor.

Etnologie

Primarul Nistor Tătar, vizitând Târgul de Ceramică din Rădăuți
                      Foto: Gheorghe DOLINSKI
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Pag. 3 – Învățătoarea Maria Popescu (1938-2018), sora poetului Ilie Motrescu, ucis de comuniști. 
Comemorarea poetului la împlinirea a 75 de ani de la naștere, la Biblioteca publică din comuna 
Pătrăuții de Jos 

Pag. 4 – Țăran bucovinean din perioada austriacă. Carte poștală de la începutul sec. XX.
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Pag. 1 – Participanți la lansarea volumului 20 de ani în Siberia. Amintiri din viață de Anița 
Nandriș-Cudla, editat la Cernăuți printr-un proiect transfrontalier al Editurii Humanitas 
din București, Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți și Primăriei 
comunei Mahala, unde s-a născut și a locuit autoarea
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