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Republic`m  pentru ideile foarte actuale pe care autorul le afirm`  articolul Noti\e despre Bucovina, aproape necunoscut,
scris de George Sion, cu 125 de ani [n urm`. Poet ]i fabulist (Din poesiile lui George Sion, 101 fabule), dramaturg (Candidat
]i deputat, Influen\a moral`, La Plevna, Steaua României), memorialist (Suvenire contimpurane), traduc`tor (Mizantropul, de
Moliere, Zaira, de Voltaire, Phedra ]i Athalia de Racine, Hora\iu, de Corneille, istoriile lui Dionisie Fotino ]i ale fra\ilor
Tunusli, Descrierea Chinei, de Nicolae Milescu Sp`tarul) ]i publicist (colaboreaz`, printre altele, la Albina rom@neasc`,
primul ziar [n limba rom@n` din Moldova, iar [n 1860-1861 a scos Revista Carpa\ilor, Bucure]ti), George Sion (18 V 18221 X 1892) a fost membru al Academiei Rom@ne (din 1868), secretar general (1876-1979) ]i vicepre]edinte al acesteia (18791880), militant pa]optist, membru al Partidului Conservator ]i deputat al acestuia [n Parlamentul Rom@niei.
Demersul nostru este ]i un omagiu adus nu numai scriitorului  care ne-a l`sat celebrele versuri despre limba rom@n`:
Mult e dulce ]i frumoas`/ Limba ce vorbim,/ Alt` limb` armonioas`/ Ca ea nu g`sim. (Limba româneasc`)  ci ]i
bucovineanului de la a c`rui na]tere s-au [mplinit 185 de ani.

Noti\e despre Bucovina*
I. Nu de mult, c`tre finea anului trecut 1881, am petrecut
aproape o lun` în Bucovina. Un farmec particular are pentru
mine provincia aceasta; de aceea, oricând timpul ]i împrejur`rile m` îndeamn`, peregrinez într-acolo ]i m`rturisesc
c` asemenea însufle\ire a] dori s` o v`d împ`rt`]it` de mai
mul\i, pentru ca s` se fac` mai frecvente rela\iunile cu acea \ar`.
Pân` cu treizeci [de] ani în urm`, românii din Moldova,
mai cu seam`, frecventau adesea aceast` \ar`. Proprietarii ]i
cultivatorii mari din |ara de Sus pe acolo î]i treceau cirezile
de boi gra]i spre a-i îndruma c`tre Viena. C`l`toriile c`tre
occidentul Europei, care mai înainte se f`ceau cu tr`suri private sau diligen\e, aduceau adesea oaspe\i moldoveni la Cern`u\i, în acest or`]el cochet ]i curat care e capitala \`rii1;
vrând-nevrând c`l`torii trebuiau s` se opreasc` spre a se repausa ]i vrând-nevrând aflau ocaziune de a contracta cuno]tin\e, amici\ii ]i chiar leg`turi matrimoniale. }i cu cât` mul\umire sufleteasc`, cu cât` dragoste ]i fericire ne întâmpinau
fra\ii no]tri bucovineni!... Pân` cu dou`zeci [de] ani în urm`
se vedeau acolo familii patriarhale de acelea de care, vai!,
pu\ine se mai v`d chiar în România noastr` ast`zi.
Când se auzeau pocnetele surugiilor no]tri legendari,
de prin toate casele române]ti se vedeau ridicându-se perdelele ar`tându-se câte o figur` surâzând` de mul\umire, iar
patronii acelor case alergau pe la [h]oteluri ]i certându-se
cu [h]otelierii pentru ca s` le ia musafirii, c`rora voiau a le
ar`ta, în casele lor proprii, vechea ospitalitate româneasc`.
Acei ce n-au apucat în floarea ei casa b`trânului Eudoxiu
Hurmuzachi2, acea figur` antic` ]i dotat` cu virtu\ile cele
mai frumoase ale sufletului omenesc, nu-]i pot face idee
despre acea ospitalitate.

La anul 1848, când toat` Europa a fost zguduit` de mi]c`ri revolu\ionare pentru emanciparea popoarelor de sub
jugul despotismului feudal care le ap`sa  când ]i \`rile române ]i-au manifestat tendin\ele lor patriotice , casa hurmuz`chiasc` din Cern`u\i (]i la mo]ia sa Cernauca) era un adev`rat caravanserai, unde se întâlneau emigran\ii români din
toate p`r\ile3, ]i unde aflau îmbr`\i]are, consolare, mâncare
]i b`utur`, adeseori chiar ajutoare b`ne]ti. B`trânul Hurmuzachi, cu anteriul s`u de culoare vi]inie, cu leg`tura sa
alb` la gât, cu fesul tradi\ional adus cam pe frunte, cu figura
sa ro]covan`, pururi vesel` ]i duioas`, era un adev`rat reprezentant al societ`\ii antice, al c`rei port pe atunci începuse a
disp`rea, iar fiii s`i, cinci la num`r4, to\i înv`\a\i ]i studio]i,
to\i buni, inteligen\i, spirituali ]i afabili, to\i patrio\i înfoca\i,
to\i devota\i cauzei mari na\ionale care ne preocupa min\ile,
to\i r`peau inimile tuturor celor ce-i cuno]teau, pe când
fiicele sale5, toate pline de noble\e, de gra\ii ]i de virtu\i,
inspirau respect ]i admira\ie.
S-au dus îns` acele timpuri! S-au trecut acei oameni neuita\i de cei ce i-au cunoscut! B`trânii, împreun` cu casa ]i
cu tradi\iile lor s-au stins! Din fra\ii, tineri pe atunci, n-a r`mas ast`zi decât unul (1), care singur reprezint` suvenirele
acelea ce ar merita s` fie scrise pe table de marmur` sau de
aram`! Iar de când c`l`toriile se fac pe ro\i mi]cate iute cu
puterea aburului, vizitarea Bucovinei chiar de c`tre moldoveni a ajuns de tot rar`, c`ci c`l`torii, dup` un repaus de 10
minute la gara de pe malul Prutului, pleac` înainte, mul\umi\i de a admira numai de departe cupolele aurite ale Mitropoliei ]i coastele pitore]ti pe care se afl` a]ezat` capitala
Bucovinei!
II. Dar precum n-am putea zice c` s-au stins razele soarelui pentru muntele |e\ina, care domin` Cern`u\ii, nu putem
afirma c` s-a stins cu totul ospitalitatea român` în Bucovina.
Familiile Stârce]tilor, Grigorcilor, Petrine]tilor6 se întrec [în]
a conserva vechile tradi\ii ale p`rin\ilor lor ]i a ne consola
de pierderile din trecut. De aceea, când are cineva ideea sau
pofta a se urca s` viziteze ora]ul, se întâmpl` ca s`-]i sminteasc` toate planurile de itinerariu care-]i va fi f`cut înainte
de a se opri la gar`: c`ci abia coborât din [h]otel, se vede
deodat` ridicat pe sus, cu l`zile ]i cu bagajele, g`zduit în
vreo familie opulent`, înconjurat de toate notabilit`\ile române]ti, invitat mereu la prânzuri ]i la cine (}i, Doamne! Bine
mai m`nânc` fra\ii no]tri bucovineni! Rivalizeaz` cu
nem\ii!), culminat de favoruri ]i afec\iuni ]i re\inut pe loc
câte o lun` ]i mai bine.
Cam asemenea peripe\ii am avut a suferi în ultima mea
excursie la Cern`u\i. Folosul mi-a fost mare: mai întâi c`
am rev`zut vechii mei amici pe care-i iubeam, apoi c` mam convins cu fericire c` leg`turile noastre naturale de sânge
]i de origine nu sunt înc` de tot rupte pe acolo, fiindc` vedeam c` în persoana mea patrio\ii bucovineni p`reau a îmbr`\i]a românimea întreag`. Cu aceast` ocazie am putut
totodat` cerceta ]i vedea de aproape starea moral` ]i cultural`
a societ`\ii din acea parte, a-mi nota impresiile ]i, în cele
din urm`, a le ]i da la lumin`.
III. România proclamându-se independent` ]i punându-se
în rândul regatelor7, a contractat, cred eu, prin aceasta chiar,
datoria de a r`spândi suflarea sa moral` de via\` ]i de mândrie
na\ional` peste toate provinciile ale c`ror popula\ii sunt de
aceea]i gint` ]i origine sau au acelea]i interese ]i suvenire
istorice. Urm`rind o linie de purtare dup` asemenea credin\`,
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cu nedreptate ar fi acuzat` pentru propagand` de cucerire.
Asemenea acuza\ii în adev`r s-au mai auzit ]i se mai aud
înc` în organele [de pres` ale] vecinilor no]tri unguri, dar
cu aceasta ei n-au probat alt adev`r decât c` n-au destul`
încredere în vitalitatea na\iunii lor ]i c` sunt lipsi\i de adev`ratul sim\ politic al na\iunilor civilizate. România la asemenea acuza\ii nu poate s` r`spund` decât cu surâs, fiindc`
ea la toate ocaziile a declarat pe fa\` sim\`mintele sale: pentru
cona\ionalii s`i din provinciile austro-maghiare ea nu nutre]te visuri de cucerire, ci se mul\ume]te a-i vedea prosperând în cultur` ]i civiliza\ie în patriile lor respective, bucurându-se numai în pace de legea ]i na\ionalitatea lor.
L`sând pentru alt` dat` studiul provinciilor încorporate
cu Ungaria de la dualism încoace8, îmi permit s` vorbesc
despre Bucovina, \ara de care sunt legate atâtea suvenire
scumpe pentru noi, \ar` a c`rei con]tiin\` na\ional` este
mereu fr`mântat` ]i c`lcat` de elemente str`ine, \ar` din care
au r`s`rit legendele noastre clasice, \ar` unde zac oasele
multor eroi care au ilustrat gloria noastr` militar` din trecut9,

George SION
* Noti\e despre Bucovina de George Sion, Bucure]ti, Tipografia
}t. Mihalescu, strada Covaci 14, 1882. Pe pagina de gard`:
Doamnelor surori EUFROSINA PETRINO ]i ELISA STURZA,
n`scute Hurmuzachi, autorul dedic` acest opuscul cu omagiu de
stim` ]i recuno]tin` pentru amici\ia cu care l-au onorat.
pag. 22
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SOCIETATEA PENTRU CULTURA {I LITERATURA ROM@N~ |N BUCOVINA

Din via\a Societ`\ii  Din via\a Societ`\ii  Din via\a Societ`\ii  Din via\a Societ`\ii  Din via\a Societ`\ii  Din via\a Societ`\ii
5-6 mai 2007. S`rb`torirea a 145 de ani de
la înfiin\area Societ`\ii
pentru Cultura ]i Literatura Român` în Bucovina.
În ziua de 5 mai 2007,
în sala de festivit`\i a
Bibliotecii Municipale
Tudor Flondor din R`d`u\i, în prezen\a unui
numeros public, a avut loc
o manifestare de celebrare
a 145 de ani de la întemeierea Societ`\ii pentru
Cultura ]i Literatura Român` în Bucovina. Un
Ion Galan, membru al Societ`\ii numeros public, în fa\a
portretelor celor doisprepentru Cultura ]i Literatura
Român` în Bucovina [nc` [nainte zece pre]edin\i ]i prede anul 1944
]edin\i de onoare care s-au
(R`d`u\i, 5 mai 2007)
aflat [n fruntea Societ`\ii
în decursul existen\ei ei, a asistat mai întâi la o slujb` de
pomenire a membrilor Societ`\ii pleca\i din aceast` lume.
Slujba a fost oficiat` de un sobor de preo\i în frunte cu
stare\ul M`n`stirii Bogdan Vod`, Iustin Dragomir. Au
urmat mesajele de salut din partea autorit`\ilor locale ]i
jude\ene ]i din partea unor institu\ii de cultur` din \ar`.
Manifestarea s-a încheiat cu un simpozion în cadrul c`ruia
au sus\inut comunic`ri personalit`\i ale vie\ii culturale
bucovinene.
În ziua care a urmat, la Cern`u\i, în sala Teatrului Academic (fostul cinematograf Scala), s-au desf`]urat de asemenea activit`\i dedicate acestui moment aniversar. Au
prezentat trecutul Societ`\ii, printre al\ii: Mircea Lutic,
Alexandrina Cernov ]i Ion Popescu. În încheiere, publicul
s-a bucurat de un concert de muzic` popular` româneasc`
sus\inut de Sofia Vicoveanca.

R`d`u\i, 5 mai 2007  Slujba de pomenire a membrilor
deceda\i ai Societ`\ii

5-7 iulie 2007. S-au desf`]urat, la R`d`u\i ]i Mili]`u\i,
cursurile de var` ale Universit`\ii Populare Ion Nistor,
edi\ia a XVIII-a, organizate de Societatea pentru Cultura ]i
Literatura Român` în Bucovina, [n colaborare cu Institutul
Bucovina (R`d`u\i) al Academiei Române. Programul
activit`\ilor: joi, 5 iulie, ora 18  deschiderea oficial` a
cursurilor de var` (sala Bibliotecii municipale Tudor
Flondor), urmat` de prezentarea comunic`rilor ]i de dezbateri [n cadrul sec\iunii Din istoria ]i cultura Bucovinei;
vineri, 6 iulie, orele 10 - 13  seminarul ]tiin\ific Pactul
Ribbentrop - Molotov ]i consecin\ele sale asupra Bucovinei. Refugia\i, str`muta\i, deporta\i (Institutul Bucovina al Academiei Române); s@mb`t`, 7 iulie, orele 10 12: sec\iunea Mediul antropic, ecologie, etologie, resurse
]i echilibre ecologice (sala de ]edin\e a Consiliului Local);
sec\iunea Economie ]i ini\iativ` local` (sala de conferin\e
de la Hotel Geralds). Comunic`rile, prelegerile ]i aplica\iile
au fost sus\inute de un num`r de 28 de speciali]ti din Bucure]ti, Ia]i, Cern`u\i, Suceava ]i R`d`u\i.
{n cadrul sec\iunii Din istoria ]i cultura Bucovinei sau prezentat cinci comunic`ri:Gheorghe Hurmuzachi  unul
dintre Fra\ii Gole]ti ai Bucovinei  prof. Carmen Andronachi de la Colegiul Na\ional Eudoxiu Hurmuzachi; Date
inedite despre martirii fostului jude\ R`d`u\i  prof. Petru
Grigor, pre]edintele Societ`\ii Golgota, director adjunct
al Arhivelor Statului din regiunea Cern`u\i (vezi ]i num`rul
de fa\`, Victime din sudul Bucovinei ale frontierei românosovietice în anii patruzeci ai secolului trecut, p. 20-21);
cea a prof. univ. dr. doc. Ilie Popescu, de la Universitatea
Yurii Fedkovici din Cern`u\i  supunere aten\iei participan\ilor a aspectelor tratamentului la care au fost supu]i
copii cu p`rin\i deporta\i de regimul stalinist; cea a prof. dr.
Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române  abordare a vie\ii politice din timpul domina\iei
austriece în Bucovina, cu accente pe activitatea c`rturarului
patriot Gheorghe Hurmuzachi; cea a cercet`torului ]tiin\ific
Vasile I. Schipor  sintetizare a activit`\ii editoriale a Institutului Bucovina pe perioada 2006-2007.
{n cadrul seminarului ]tiin\ific Pactul RibbentropMolotov ]i urm`rile sale, proiect elaborat de Institutul
Bucovina, au fost prezentate comunic`rile: Pactul Ribbentrop Molotov ]i consecin\ele sale asupra Bucovinei  dr.
Rodica Ia\encu, ]i Cronicile risipirii, cronicile izgonirii
oamenilor ]i comunit`\ilor din Bucovina  Vasile I. Schipor.
La acest seminar a participat ]i Romeo S`ndulescu, consulul
general al României la Cern`u\i.
Interesant dialog a fost realizat cu intelectualii din ora]ul
Mili]`u\i, în cadrul sec\iunii Confluen\e culturale. Aici
au fost prezentate comunic`rile: Date semnificative din
ERAT~: {n num`rul 28 al revistei (p. 1), datele corecte ale
na]terii ]i decesului lui Victor St@rcea, pre]edinte al Societ`\ii
pentru Cultura ]i Literatura Rom@n` [n Bucovina (1882-1887),
sunt 1839 ( 2 februarie) ]i 1908 (10 octombrie).

istoria ora]ului Mili]`u\i  prof. Gheorghe Cârmaci, de la
}coala cu clasele I-VIII (Mili]`u\i); Elite culturale din
Bucovina  prof. dr. Marian Olaru, directorul Colegiului
Na\ional Eudoxiu Hurmuzachi (R`d`u\i); Problemele
adun`rii ]i select`rii materialelor cerute de o monografie
 prof. Radu Vizitiu, de la }coala general` Gheorghe
Popadiuc (R`d`u\i).
În ziua de sâmb`t` 7 iulie, s-au desf`]urat, [n paralel, la
R`d`u\i, alte dou` sec\iuni ]i anume: sec\iunea Economie
]i ini\iativa local` ]i sec\iunea Mediul antropic, resurse
]i echilibre ecologice. La sec\iunea Economie ]i ini\iativ`
local` (moderator: prof. Corvin Bejinariu de la Colegiul
Na\ional Eudoxiu Humuzachi) au participat numero]i
speciali]ti, [ntre care ]i prof. univ. dr. Tiberiu Br`ilean, de la
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia]i. În cadrul
acestei sec\iuni au fost sus\inute comunic`rile: Premize ]i
pericole ale produsului turistic integrat Bucovina  ec.
drd. Doru Botezat, consilier la Autoritatea Na\ional` pentru
Cercetare }tiin\ific` Ia]i; Proiectul de economie turistic` 
prof. Marcel Ungurean de la Colegiul Na\ional Eudoxiu
Hurmuzachi; Determinante spiritual religioase ale
dezvolt`rii economice  prof. Mihai Reman, iar Tiberiu
Br`ilean a dezvoltat tema .... Interersante date ]i informa\ii
a avut comunicarea elevei C`t`lina David de la Colegiul
Na\ional Eudoxiu Hurmuzachi, intitulat` Joseph
Schumpeter  schi\` pentru o interpretare pragmatic`
(textul unei variante a acestei comunic`ri a fost publicat [n
revista Septentrion, nr. 27). La sec\iunea Mediul antropic,
resurse ]i echilibre ecologice au fost prezentate comunic`rile: Din via\a ]i opera lui Ion T. Tarnavschi  dr.
Sorin Trelea, Probleme actuale de ecologie  prof. dr.
Aspazia Andronachi, de la Colegiul Na\ional Eudoxiu
Hurmuzachi, Cercet`torul austriac F. Herbich ]i contribu\iile sale la cunoa]terea florei bucovinene  Vasile I.
Schipor, de la Institutul Bucovina al Academiei Române,
Date semnificative din Gr`dina botanic` din Canada 
Titus Lucescu ]i Podi]ul Sucevei ]i perspectiva resurselor
de gaze  dr. Ovidiu Bât`, de la Institutul Bucovina al
Academiei Române. (P. B.)

Cern`u\i, 6 mai 2007  Participan\i la s`rb`torirea celei mai vechi
societ`\i na\ional-culturale din Bucovina istoric`

LUMEA |N CARE TR~IM  LUMEA |N CARE TR~IM  LUMEA |N CARE TR~IM
VINE ARMAGHEDONUL?

Iubi\i adev`rul ]i pacea (Zaharia-8.19)

Ne afl`m la începutul unei perioade de r`scruce în istoria omenirii: începe, ]i nu e
vorba doar de un prognostic astrologic, mult pomenita Er` a V`rs`torului, perioad` ce va
produce o muta\ie major` de con]tiin\`. Vor ap`rea ]i se vor impune noi rela\ii economice,
politice, sociale ]i culturale, noi descoperiri ]tiin\ifice ]i muta\ii religioase care vor da
na]tere practic unei noi civiliza\ii, diferit` de tot ceea ce lumea a cunoscut pîn` acum, o
civiliza\ie de o natur` profund spiritual`, în care omenirea î]i va redobîndi unitatea pierdut`
cîndva, in illo tempore.
{n lumea noastr` p`trund energii ]i for\e noi, rezultate din precesia echinoc\iilor, adic`
din deplasarea sistemului nostru solar în raport cu constela\iile zodiacale cunoscute, Soarele
intrînd în aliniere, la fiecare 2 150 de ani, cu o alt` constela\ie, de data aceasta cea a
V`rs`torului. Un ciclu complet, o trecere în revist` a tuturor celor 12 constela\ii ar aduna
26 000 de ani, durata Marelui An al lui Platon sau Pitagora, cunoscut, de altfel, în toate
civiliza\iile antice.
Am fost pîn` acum în Era Pe]tilor. Iisus a ap`rut la începutul s`u, vezi numeroasele
simboluri prezente mai ales în cre]tinismul primitiv (mitra papal` are forma unei guri de
pe]te) ]i numeroasele referin\e din Evanghelii (pescuire minunat`, pescari de oameni,
înmul\irea pe]tilor ]i multe altele). Energiile primite în zodia Pe]tilor ne-au conferit
anumite calit`\i, ceea ce ne-a permis cl`direa unei civiliza\ii remarcabile, dep`]irea stadiului
de gloat` ]i emanciparea indivizilor, mult idealism ]i devotament, dar ]i defecte ce au
împ`r\it lumea în mod periculos, atît din punct de vedere politic, cît ]i economic, dar, mai
ales, din punct de vedere religios.
Noile energii sunt sintetice, încercînd s` ne adune ]i nu s` ne despart`. Pe m`sur` ce
puterea lor va cre]te, ele vor conduce la unificare, lucru cunoscut ]i aflat în prag`tire în mai
multe cercuri, unele încercînd s` profite de el într-un mod retrograd. Din fericire, nu suntem
singuri pe acest parcurs, acolo sus cineva veghind ca adev`ratele tendin\e s` nu fie deformate,
ci s` se manifeste liber ]i autentic. Apoi, sunt spirite luminoase chiar aici pe p`mînt, în

toate domeniile, care în\eleg sensul acestor evolu\ii legice ]i le urmeaz`, spre beneficiul
comun al rasei umane.
Dac` privim pu\in în urm` putem vedea cum, în mod aproape miraculos, r`zboiul rece
s-a sfîr]it, multe popoare s-au eliberat de sub totalitarism, Germania s-a reunit, China se
transform`, un duh al libert`\ii trece pe p`mînt. Sigur, au ap`rut noi forme de totalitarism,
mai ales economic, dar se sper` c`, încet-încet, ele se diminueaz`, tot mai mul\i oameni
avînd acces la educa\ie, la cunoa]tere, la bun`stare ]i la o via\` mai dreapt`. Trebuie s`
în\elegem c` omenirea reprezint` un tot, a]a cum unul este Dumnezeu.
Actualmente o treime din omenire, cea mai avansat`, consum` trei sferturi din hrana
mondial` ]i de\ine 83% din toate celelalte resurse, în timp ce dou` treimi, cele mai s`race,
consum` sau de\in diferen\a. Peste un miliard de persoane tr`iesc într-o s`r`cie absolut`
(cu mai pu\in de o sut` de dolari pe an), iar jum`tate din acestea nu au absolut nimic, tr`ind
în condi\ii mizerabile sau murind de foame. La fiecare 24 de secunde un copil moare de
inani\ie, în timp ce altora le putreze]te mîncarea în c`mar`... Cum de nu vedem acest masacru,
cum de toate acestea nu ne dau de gîndit? Dac` l-am recunoa]te pe Dumnezeu în aproapele
nostru s-ar mai întîmpla astfel de orori?
Nu poate exista pace f`r` o mai corect` reparti\ie a resurselor, iar alegerea ne apar\ine.
Dac` nu corect`m distribu\ia, dac` nu renun\`m la l`comie ]i egoism, diferen\ele foarte
mari dintre nivelurile de via\` ale diferitelor comunit`\i vor duce la acumularea de tensiuni
ce pot exploda într-un r`zboi pustiitor. Umflat` ca un balon de s`pun, sfera monetarfinanciar`, numit` peiorativ economie virtual`, poate oricînd exploda într-un crah de
propor\ii inevitabil globale ]i ruin`toare. El poate pleca din nou din Asia ca în 1996, dat`
fiind cre]terea necontrolat` a economiilor unor \`ri din aceast` zon`, dar de data aceasta va
putea atinge chiar bursele din Londra, Frankfurt sau New York. Dup` atîta febr` speculativ`,
lucrurile trebuie s` se rea]eze cumva.
Mercantilismul dominant, egoismul feroce, l`comia debordant` ]i materialismul
excesiv exercit` înc` o atrac\ie nefast` asupra oamenilor. Dar ele sunt sursa tuturor relelor
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Cu Vasile Ghe\`u despre declinul demografic
]i viitorul popula\iei României
Victor Iosif: Domnule profesor doctor Vasile Ghe\`u, localitatea în care v-a\i n`scut
la 15 septembrie 1940 se afl` ast`zi în teritoriul ocupat, la grani\a româno-ucrainean`,
hotar cu Vicovu de Sus. De]i marcat` de nedrept`\ile istoriei, Crasna a r`mas o entitate
româneasc` exemplar`, care poate fi asociat` cu numele poetului martir Ilie Motrescu.
Fratele acestuia, profesorul Nicolae Motrescu, a editat de curând la Cern`u\i al doilea
volum al monografiei satului, care ilustreaz` în mod remarcabil dimensiunea tradi\ional`
]i profilul spiritual al cr`snenilor. Drumul în via\` al lui Vasile Ghe\`u a trecut ]i prin
R`d`u\i, încât ar fi interesant s` ]tim mai multe despre copil`rie ]i tinere\e, despre familie
]i despre ]coal`.
Vasile Ghe\`u: Da, sunt n`scut la Crasna, în septembrie 1940. Nu cunosc monografia
profesorului Nicolae Motrescu. Poate o voi vedea nu peste multe zile, când voi trece (ca în
fiecare an) pe la R`d`u\i. Am avut îns` pl`cerea de a-l întâlni pe profesorul Motrescu, nu cu
mul\i ani în urm`, la Bucure]ti, la lansarea frumoasei monografii scrise de Lauren\iu
Dragomir. A fost o întâlnire prea scurt` pentru a ne cunoa]te. A] fi vrut s` merg la Crasna
pentru dou`-trei zile, pe la mijlocul acestui august, dar se pare c` nu mai este posibil de
ob\inut în timp util viza de intrare de la birocra\ii de la ambasada Ucrainei. Eu ]tiam c`
cet`\enii din \`rile Uniunii Europene nu au nevoie de viz` de intrare în Ucraina ]i nu m-am
ocupat din timp de viz`. Da, cet`\enii din \`rile Uniunii Europene nu au nevoie de viz` de
intrare în Ucraina dar nu ]i cei din România. Kievul face orice pentru a împiedica libera
circula\ie a românilor în Ucraina dar va fi obligat s` renun\e la viza de intrare. Dac` mai
aspir` la Uniunea European` Situa\ia este înc` tulbure acolo. De când am plecat în refugiu,
în 1944, am fost la Crasna o singur` dat`, acum câ\iva ani, pentru a vedea comuna ]i casa în
care m-am n`scut. Era într-o zi de 2 august, de Sf. Ilie pe stil vechi, ]i am r`mas profund
impresionat de tot ce am v`zut la cimitir.
Copil`rie ]i tinere\e? Amintiri, nu vesele, tulburi ]i confuze. În martie 1944, cu doar
câteva ceasuri înainte de intrarea trupelor ruse]ti la Crasna, am plecat (fugit), întreaga familie,
în refugiu. Calvarul refugiului. Noi eram ]ase, patru copii ]i p`rin\ii, ]i a trebuit s` lu`m în
c`ru\a noastr` înc` o familie cu doi copii. Ce se putea lua din pu\inul pe care p`rin\ii îl
aveau la Crasna? (Mama îmi spunea c` a uitat ]i laptele proasp`t muls ) Locul de evacuare
era Baia de Aram`, Mehedin\i. Nu am ajuns acolo niciodat`. Am traversat Carpa\ii, spre
Ardeal, pe valea Trotu]ului, ]i am ajuns în partea ocupat` de horthy]ti. Ne-au escortat pân`
am ajuns în apropiere de Bra]ov. Îmi amintesc vag, aici am v`zut primele semne ale
r`zboiului: gropi provocate de bombe, de o parte ]i de alta a ]oselei. }i tot de atunci p`strez
undeva în sim\uri un anumit miros de benzin`, pe care îl reg`sesc foarte, foarte rar. Am stat
în mai multe localit`\i (H`rman, Voila, Ca\a) pân` în 1946, când am plecat în Banat, în
comuna Ni\chidorf (aproape de Buzia]), de unde plecaser` o parte din localnicii germani.
Comunitatea de refugia\i din Crasna ]i comune învecinate era mare ]i la Ca\a ]i la Ni\chidorf.
În aceast` din urm` comun` am început ]coala. Era perioada în care rela\iile cu Iugoslavia
erau tensionate ]i îmi amintesc de panourile cu sângerosul Tito (Clica Tito-Rankovici). Tot
din acei ani îmi amintesc de raidurile de noapte ale autorit`\ilor comuniste, de deportare în
B`r`gan. }i îmi mai amintesc de o anumit` fric` a refugia\ilor de a nu fi trimi]i înapoi în
locurile natale ocupate de trupele ]i autorit`\ile sovietice.
În 1953 fratele cel mare a terminat o ]coal` tehnic` C.F.R., la Timi]oara, ]i a fost
repartizat la depoul din Roman. A fost prilejul ca întreaga familie s` plece din Banat ]i s`
ne îndrept`m spre locuri mai apropiate de Bucovina. Am continuat ]coala ]i am urmat
prima clas` de liceu (a 8-a, în acea vreme). Când eram în clasa a 9-a, ne-am mutat la
R`d`u\i. Era în toamna anului 1956. Aici am terminat Liceul Eudoxiu Hurmuzachi, în
1959, ]i am urmat apoi Academia de Studii Economice din Bucure]ti (Institutul de }tiin\e
Economice ]i Planificare V. I. Lenin).
Anii petrecu\i la Roman ]i R`d`u\i au fost ani de crunt` s`r`cie ]i teribile frustr`ri,
care, într-un anumit fel, ]i-au pus amprenta pe tot restul vie\ii. Eram patru b`ie\i, to\i la
]coal`. Mama era casnic` iar tata muncitor. Ne [ndemnau s` [nv`\`m pentru a avea o via\`
mai bun` ]i ne-au l`sat [ntreaga libertate de alegere. De altfel, cred c` trimiterea copiilor la
]coal` este una din marile calit`\i ale bucovinenilor, [nv`\at` de la al\ii. Aproape în fiecare
vacan\` de var` a trebuit s` muncesc. M` gândesc cu un amestec de triste\e, mare admira\ie
]i recuno]tin\` la p`rin\i. Oameni simpli dar harnici, cura\i, drep\i, toleran\i. Au sacrificat
totul pentru cei patru copii ai lor. Dar nu i-am dezam`git. Recompensa ]i satisfac\iile le-au
venit [ns`  poate  destul de târziu pentru ei. }i la Roman ]i la R`d`u\i am locuit în cartier
evreiesc ]i rela\iile au fost excelente cu to\i vecinii. Ne-am bucurat de respect, pre\uire ]i ajutor.
Am fost un elev cuminte dar nu foarte dotat. Eram foarte timid [n toate. {mi amintesc
cu mare pl`cere de colegii de liceu. Am fost ultima promo\ie numai de b`ie\i. Eram o
comunitate extrem de eterogen`, ca origine etnic`, dar armonia era perfect`. Am avut profesori buni ]i foarte buni. Erau [nc` destui profesori de mod` veche care impresionau nu
numai prin preg`tire ]i pedagogie, dar ]i prin prestan\a ]i elegan\a [n atitudini ]i [mbr`c`minte.
Ap`ruser` [ns` [n liceu ]i profesori noi, mai tineri, unii dintre ei mediocri ]i purt`tori ai noii
ideologii. Partidul [ncepuse s` fie prezent [n liceu dar cei mai mul\i profesori nu erau membri
de partid. Se [n\elege de la sine ce profesor putea fi secretarul organiza\iei de partid din
liceu [n acea vreme. Dou` [nt@mplari mai particulare le am ]i acum [n minte. Ca secretar al
organiza\iei Uniunii Tineretului Muncitor a trebuit s` fiu printre cei care au [nfierat un
coleg prins fum@nd [n liceu. }i eu fumam. Cealalt` [nt@mplare este trist` ]i legat` de multiplele
crime ale regimului comunist. Un coleg, pe care [l pre\uiam foarte mult, a fost dat afar` din
U.T.M. din cauza originii sociale a p`rin\ilor. Nu [n\elegeam de ce trebuia pedepsit. Eram
un naiv, nu ]tiam ce va urma [n materie de cadre, promovare profesional` ]i nu cunoa]team
crimele care aveau loc la Securitate, Procuratur`, Mili\ie ]i [n [nchisorile comuniste.
C@nd v`d debandada ]i dezordinea ce domnesc ast`zi [n licee ]i m` g@ndesc la ordinea
]i disciplina din anii [n care eram la Eudoxiu Hurmuzachi (neimpus` de partid), at@t de
benefice studiului ]i form`rii omului, m` [ngrozesc ]i am o m`sur` a gradului de degradare
a societ`\ii rom@ne]ti. De R`d`u\i ]i de liceu m` leag` ]i primele iubiri, timide, m`rturisite
ori nem`rturisite. Exist` [ns` un lucru care domin` de departe leg`turile mele cu R`d`u\i
dup` terminarea liceului. Este prietenia care m-a legat de profesorul de limba rom@n` ]i
dirigintele clasei noastre  Vasile Precop. Ea a [nceput dup` ce am terminat facultatea ]i a
continuat p@n` la plecarea dintre noi a admirabilului profesor ]i om, [n primavara anului
2006. Ne vedeam [n fiecare an, la R`d`u\i. Ceea ce ]tia foarte bine Profesorul, dar nu ]i eu,
era modul în care regimul comunist ]i-a recrutat cadrele, la începuturile instal`rii sale în
\ara noastr`. Îmi d`dea exemple din raionul R`d`u\i. Erau recruta\i oameni provenind din
familii s`race, cu nivel rudimentar de educa\ie, duri, lipsi\i de verticalitate ]i total obedien\i
fa\` de Partid ]i Securitate. Ulterior, au trecut f`r` probleme prin ]coli muncitore]ti, cursuri
serale ]i la f`r` frecven\`, ]coli de partid. În lungile noastre discu\ii din anii 1980 asupra
st`rii societ`\ii române]ti, eram amândoi de acord c` nici o schimbare nu va fi posibil` în
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România decât dac` aceasta se va produce mai
întâi la Moscova. Ceea ce
s-a ]i întâmplat. Dup`
1989, pe lâng` multiplele
fa\ete ale acelei uria]e crime la adresa individului
care a fost comunismul,
multe alte subiecte au devenit actuale. De pild`,
expansiunea rapid` a mediocrit`\ii. Liceul produce, în bun` m`sur`,
absolven\i de nivel modest. Vedem ce se întâmpl` la bacalaureat. Ace]tia
sunt prelua\i apoi de universit`\i publice ]i, în mod
special, de universit`\i
private, al c`ror nivel de
competen\` ]i exigen\`
este în degradare alarmant`, ]i asist`m la o teribil` explozie de licen\ia\i, doctori în ]tiin\e, conferen\iari ]i
profesori. Nenorocirea este c` mul\i dintre ace]tia p`trund apoi în administra\ia central` ]i
local`, înv`\`mânt, s`n`tate, justi\ie, profesiuni liberale, se coalizeaz` ]i formeaz` veritabile
cercuri închise prin liantul mediocrit`\ii solidare, respingând ori marginalizând valorile
autentice. Mediocrizarea societ`\ii române]ti, prin calitatea educa\iei, incompeten\`,
impostur`, spirit de ga]c` ]i de partid, este unul dintre marile pericole ]i care î]i va pune
amprenta mult` vreme pe mersul lucrurilor în aceast` \ar`. {ncet, [ncet, oamenii pe care [i
mai cunosc la R`d`u\i  rude, colegi, cuno]tin\e  sunt din ce [n ce mai pu\ini.
La Academia de Studii Economice din Bucure]ti am urmat cursurile Facult`\ii de
Economie General`, sec\ia Statistic` (1959-1964). Nu au fost multe cursurile care mi-au
pl`cut. Unul dintre acestea, din anul trei, mi-a determinat [ns` destinul profesional  cursul
de Statistic` demografic`.
Sunt c`s`torit din 1963, tot cu o bucovineanc`, n`scut` (botezat` ]i cununat`) la
Putna, acolo unde p`rin\ii ei  refugia\i de la Cern`u\i  au stat vremelnic, [nainte de a trece
prin alte locuri ]i de a se stabili apoi la C@mpulung Moldovenesc, pentru a-]i petrece anii
de dup` pensionare la Bucure]ti. Avem dou` admirabile fete, harnice ]i frumoase, c`s`torite
]i av@nd c@te un copil.
V. I.: Sunte\i cunoscut în lumea ]tiin\ific` prin studii ]i cercet`ri demografice de
prestigiu în context na\ional ]i interna\ional. Forma\ia dumneavoastr` universitar` s-a
împlinit în 1979 cu un doctorat cu teza Prognoza demografic`. V-a\i specializat în
analiz` demografic` la Institutul Na\ional de Studii Demografice de la Paris, în 1968, ]i,
în cadrul O.N.U., la Institutul de Statistic` ]i Demografie de la Var]ovia, în 1987. Sunte\i
membru al Uniunii Interna\ionale pentru Studiul }tiin\ific al Popula\iei, al Asocia\iei
Europene pentru Studiul Popula\iei, al Societ`\ii Britanice pentru Studiul Popula\iei, al
Asocia\iei Interna\ionale a Demografilor de Limb` Francez`, al Asocia\iei }tiin\ifice
DemoBalk ]i al Asocia\iei Române de Sociologie. Consultant O.N.U. în probleme de
popula\ie. Autor a peste 100 de lucr`ri ]tiin\ifice în domeniul demografiei.
S-ar putea spune c` sunte\i continuatorul lui Vladimir Trebici, nu numai ca director
al Centrului de Cercet`ri Demografice al Academiei Rom@ne, centru care-i poart` numele,
dar ]i prin spiritul critic, rigoarea ]tiin\ific` ]i disponibilitatea de comunicare în cadrul
acestei discipline de mare interes în actualitate. A\i avut o bun` colaborare cu Vladimir
Trebici. A\i tradus împreun`, în 1974, din limba francez` în limba român`, manualul lui
Roland Pressat, Analiza demografic`. În mai multe rânduri academicianul v` citeaz` în
lucr`rile sale. S` mai ad`ug`m c` veni\i din acela]i spa\iu originar  Bucovina istoric`,
]i c` Vladimir Trebici (n`scut la 28 februarie 1916 la Horecea M`n`stirii) a fost primul
pre]edinte de onoare la reînfiin\area, în 1990, a Societ`\ii pentru Cultura ]i Literatura
Român` în Bucovina.
Aceste afinit`\i elective v` îndrept`\esc s` r`spunde\i la întreb`rile tulbur`toare
pe care ]i le punea academicianul în cartea sa Demografie. Excerpta et selecta, editat` ca
un omagiu la împlinirea vârstei de 80 de ani, în 1996: Ce r`mâne din «opera» autorului
pentru viitorime?; ce a însemnat trecerea lui, timp de câteva decenii, prin demografia
româneasc`?; dac` a crescut «discipoli»?...
V. G.: Am avut ]ansa de a-mi [nsu]i un solid bagaj de cuno]tin\e fundamentale de
analiz` demografic` la cea mai puternic` ]coal` de demografie din Europa  cea francez`.
C@nd ai avut [n via\a ta privilegiul de a-i [nt@lni ]i cunoa]te pe cei care au creat faimoasa
]coal` francez` de demografie de dup` al doilea r`zboi mondial nu po\i dec@t s`-i mul\ume]ti
Celui de Sus. M` refer la Alfred Sauvy, Jean Bourgeois-Pichat, Louis Henry, Rolland Pressat,
Jean-Noel Biraben, Gerard Calot, deschiz`tori de drumuri ]i nume de rezonan\` ale demografiei mondiale. Am asistat la cursurile unora dintre ei. Cu doi dintre ei am r`mas [n statornice rela\ii de prietenie p@n` la plecarea lor dintre noi, de]i contactele erau din ce [n ce
mai dificile ]i riscante, mai ales [n anii 80. Aceast` achizi\ie mi-a permis apoi s` merg pe
picioare proprii mai departe. Leg`turile cu ]coala francez` de demografie au fost ]i au
r`mas foarte str@nse, chiar dac` ]coala american` de demografie a [nceput s` se impun`
masiv [nc` din anii 70, iar cunoa]terea excelentei literaturi demografice americane este
ast`zi indispensabil`. Dar [nceputul meu [n demografie se leag` de profesorul Vladimir
Trebici. Cu el am f`cut acel curs de Statistic` demografic` de care am amintit. Interesant
este faptul c` pentru profesorul Vladimir Trebici cursul respectiv, [nceput [n anul 1962, a
reprezentat debutul s`u [n demografie. El a venit spre aceast` disciplin` av@nd [ns` multiple
calit`\i ]i achizi\ii, care i-au asigurat ascensiunea rapid`: limbi str`ine, matematic`, istorie,
geografie, capacitate de sintez`, lecturi solide, o vast` cultur` general`, o rar` disciplin` a
muncii. Dac` ar fi tr`it [ntr-o societate normal`, democrat`, cu acces ne[ngr`dit la literatura
strain`, la date demografice, la contacte interna\ionale normale ]i libertate de expresie,
Vladimir Trebici ar fi intrat [n galeria marilor demografi europeni din perioada postbelic`.
Dar nu a avut o astfel de ]ans`. Mai mult, [n anii 60 ]i 70, [n plin` putere de crea\ie, a fost
marginalizat ]i la Direc\ia Central` de Statistic` ]i la Academia de Studii Economice. I se
repro]a un anumit trecut din anii studen\iei, la Cern`u\i. Nu ]tiu dac` acesta era motivul
real. Cred, mai degrab`, c` valoarea ]i scrierile sale nu puteau fi suportate de mediocritatea
celor afla\i [n pozi\ii cheie ]i la Statistic` ]i la A.S.E., mul\i dintre ei cu studii la Moscova.
{n plus, a avut ne]ansa c` ambele institu\ii s` fie diabolic controlate (]i terorizate) de o
mare nulitate ]tiin\ific` ]i un caracter infect (Manea M`nescu).
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Dac` mi s-ar cere s` aleg din vasta opera a Profesorului, m-a] opri la dou` lucr`ri, care
mi se par cele mai reprezentative ]i c`rora timpul nu le-a erodat valoarea: Mica enciclopedie
de demografie ]i tratatul de demografie. Iar dac` mi s-ar cere s` men\ionez calit`\ile care
m-au impresionat cel mai mult, a] alege, f`r` ezitare, tot dou`: erudi\ia ]i disciplina muncii.
Era, din prima perspectiv` mai ales, un monument, cum nu se mai construie]te ast`zi dec@t
foarte rar. L-am cunoscut bine pe Vladimir Trebici, am lucrat [mpreun`. Mi-a dat multe
sfaturi, ]i profesionale ]i pentru via\`. Sunt mul\i cei care s-au bucurat de generozitatea ]i
competen\a sa. Sunt [ns` circumstan\e [n via\` [n care [ntre mentor ]i elev pot ap`rea
divergen\e de natur` ]tiin\ific`. {n mod normal, dac` ne uit`m la al\ii, astfel de divergen\e
trebuie s` fie publice ]i s` duc` la progres [n cunoa]tere, chiar de pe pozi\ii diferite.
Plecarea Profesorului a l`sat un imens gol [n demografia rom@neasc` ]i nu v`d c@nd ]i
cum va putea fi acoperit. Nu este lipsit de interes a men\iona c` din nordul Bucovinei au
plecat doi demografi de talie interna\ional`: Vladimir Trebici ]i Anatole Romaniuc. Cel
din urm` a plecat din Bucovina cu pu\in [nainte de r`zboi, ]i-a f`cut studiile [n Belgia (cu
mari greut`\i ]i sacrificii), apoi [n S.U.A. ]i s-a stabilit [n Canada. Vladimir Trebici ]i Anatole
Romaniuc au fost buni prieteni. }i rela\iile mele cu demograful canadian au fost ]i sunt
excelente.
V. I.: Într-un interviu din 16 martie 2007 aprecia\i c` perspectivele demografice ale
Europei sunt sumbre, iar evolu\ia popula\iei României va cunoa]te o deteriorare teribil`
prin cre]terea gradului de depopulare. De altfel, evaluarea acestei realit`\i a\i f`cut-o deja
în volumul Popula\ia României în anul 2005. Încotro?, iar recenta dumneavoastr` lucrare
 Declinul demografic ]i viitorul popula\iei României  se înscrie în aceea]i not` de
îngrijorare ]i aten\ionare pentru ce va urma. Cartea, ap`rut` sub egida Academiei Române,
a stârnit un interes special din partea UNFPA  Fondul O.N.U. pentru Popula\ie, al c`rui
reprezentant pentru România, Excelen\a sa dr. Peer Sieben, a sus\inut editarea ei în condi\ii
grafice deosebite, ca ]i traducerea ]i publicarea lucr`rii [n limba englez`.
V-a\i asumat în mod deliberat opiniile care prefigureaz` un adev`rat ]oc al viitorului.
Cui se adreseaz`, de fapt, o astfel de oper` ]tiin\ific`, prin construc\ie ]i mesaj?
V. G.: Lucrarea Declinul demografic ]i viitorul popula\iei Rom@niei [nglobeaz` o munc`
de un an. Nu at@t partea de calcule de prognoz` a luat timp mult, c@t partea de analiz`, de
sintez`, de cunoa]tere a ariei la nivel interna\ional ]i de investigare ]i prezentare a unor
aspecte adiacente, dar care ofer` cititorului nespecialist elemente de [n\elegere mai bun` a
[ntregului. Cele trei scenarii demografice nu se doresc a fi altceva dec@t un cadru [n care
poate fi analizat` ]i apreciat` situa\ia demografic` actual` a Rom@niei ]i dezvolt`rile care
urmeaz` sau pot urma. Cui se adreseaz`? Prin mesaj, este un semnal de alarm` pentru cei
care ar trebui s` r`spund` de viitorul celei mai importante bog`\ii a acestei \`ri  popula\ia.
Prin construc\ie, ar putea constitui un model de abordare prospectiv` a popula\iei Rom@niei
[n acest secol. F`r` [ndoial`, alte construc\ii de acest fel, asem`n`toare sau diferite, sunt
posibile ]i avem nevoie de ele. Diversitatea de abordare nu face dec@t s` [mbog`\easc`
cunoa]terea ]i, implicit, c`utarea ]i g`sirea solu\iilor care ar putea evita veritabilul derapaj
al popula\iei Rom@niei [n deceniile urm`toare, dac` nu se adopt` o strategie na\ional` [n
domeniul popula\iei, realist`, coerent` ]i de larg` perspectiv`.
V. I.: Dac` ne-am raporta la lipsa de perspectiv` ]i la incoeren\a legislativ` care s-au
perpetuat în multe domenii de importan\` vital`, este pu\in probabil c` în\elepciunea vorbei
din popor Mâine nu este decât ieri-ul lui poimâine, aleas` de dumneavoastr` drept
motto pentru studiul Declinul demografic ]i viitorul popula\iei României, s` atrag` aten\ia
acelora care reprezint` factorul decizional în România. Dumneavoastr` spune\i: Va trebui
s` ne fie mai r`u mâine, înainte de a ne fi mai bine poimâine, dac` ar fi s` ne fie mai bine.
Care este dimensiunea r`ului ]i a binelui despre care vorbi\i?
V. G.: Din p`cate, cei 18 ani de la c`derea comunismului eviden\iaz` un adev`r trist:
strania clas` politica rom@neasc` post-revolu\ionar` are o alt` agend` dec@t cea a viitorului
acestei \`ri. Ea este incapabil` s` realizeze dinamica intern` a demograficului ]i pericolul
depopul`rii masive a \`rii. }i, foarte probabil, chiar dac` ar [n\elege-o, oricum ar neglija-o,
pentru c` ar fi vorba de un proiect foarte costisitor ]i ale c`rui efecte pozitive la nivelul
[ntregii construc\ii demografice ar ap`rea peste c@teva decenii. Cei 18 ani de natalitate
sc`zut` []i vor ar`ta efectele negative atunci c@nd aceste genera\ii vor constitui popula\ia de
la care vor proveni copiii \`rii ]i atunci c@nd tot din aceste genera\ii mici va rezulta popula\ia
activ` economic. Ea va fi obligat` s` asigure economic o popula\ie v@rstnic`, inactiv` [n
cea mai mare parte, numeroas`, compus` din genera\iile mari n`scute [nainte de 1990.
Men\inerea nivelului actual al fertilit`\ii  1,3 copii la o femeie, [nseamn` o sc`dere a
popula\iei adulte  de 20-60 de ani, de la 12 milioane ast`zi la 9 milioane [n anul 2050; [n
aceea]i perioad` de timp, popula\ia de 60 de ani ]i peste va cre]te cu 2,3 milioane, de la 4,2
la 6,5 milioane. {n al\i termeni, num`rul persoanelor v@rstnice la 100 de persoane adulte ar
cre]te de la 24 la 54. Cum va putea suporta economic popula\ia adult` aceast` teribil`
sarcin`? R`ul este deja f`cut ]i de aceea ne va fi mai r`u. Dac` [ns` fertilitatea ar cre]te
sensibil, dup` acest r`u ar putea veni binele, dar numai dup` mjlocul secolului. Este foarte
probabil c` pentru un nespecialist [n demografie aceste lucruri s` par` specula\ii ori simple
ipoteze. Ma]ina demografic` are [ns` legit`\ile ei ]i evolu\iile viitoare sunt ferm [nscrise [n
cele trecute ]i actuale. Lucrarea a fost lansat` la [nceputul lunii iunie ]i trimis` la unele
organe ]i institu\ii importante ale \`rii ]i va fi trimis` [ntr-o m`sur` mai mare dup` lunile de
vacan\`. Avem ]i alte inten\ii de valorificare a ei.
V. I.: Un element de noutate pe care îl aduce\i în literatura român` de specialitate este
proiectarea popula\iei active ]i inactive economic, pe sexe ]i vârste. O astfel de abordare
în analiza fenomenului demografic v-a permis s` aprecia\i c` nici m`car redresarea
natalit`\ii nu poate împiedica sc`derea ]i îmb`trânirea popula\iei active pân` în anul 2025
dar nu acesta este r`ul, ci majorarea sarcinii economice a popula\iei active. Astfel, dac`
raportul de dependen\` economic` este relativ acceptabil pân` în 2015, în anul 2050, la
100 persoane active ar reveni 145 persoane inactive, cu 29 mai mult decât în 2005.
Iat`, a]adar, un nou paradox: o redresare a natalit`\ii nu va avea alt efect decât
amplificarea raportului de dependen\` prin cre]terea popula\iei tinere inactive economic.
Trebuie s` existe, îns`, un ]i totu]i d`t`tor de speran\`, pe care v` rug`m s`-l dezvolta\i,
fiindc`, pân` la urm`, e vorba de viitorul neamului românesc.
V. G.: Proiectarea popula\iei active economic nu a avut alt` finalitate dec@t [nt`rirea
implica\iilor economice ale deterior`rii situa\iei demografice rezultate din scenariile noastre
demografice. Participarea popula\iei la activitatea economic` (ratele de activitate) este mai
mic` [n \ara noastr` dac` ne raport`m la \`rile dezvoltate ]i explica\iile sunt prezentate [n
lucrare. Cre]terea num`rului ]i ponderii popula\iei v@rstnice, preponderent inactiv`
economic, duce la majorarea raportului de dependen\` economic`, a num`rului de inactivi
v@rstnici care revin la 100 persoane active economic. Acest raport este ast`zi de 27 ]i va
ajunge la 62 la mijlocul secolului dac` natalitatea nu va cunoa]te o redresare. Dar, ]i [n
condi\iile redres`rii, acest raport se va dubla pentru c` [n popula\ia adult` vor intra genera\iile
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mici n`scute dup` 1989. {n plus, o redresare a natalit`\ii duce [n mod automat la cre]terea
raportului de dependen\` economic` al tinerilor, ceea ce face ca raportul total de dependen\`
economic`  tineri ]i v@rstnici inactivi la 100 de persoane active economic, s` creasc` de la
116 ast`zi la 155 [n anul 2050. Nu este un paradox, este impecabila dialectic` a construc\iei
demografice. Redresarea natalit`\ii va avea [ns` efecte benefice asupra dependen\ei
economice [n a doua jum`tate a secolului.
V. I.: În capitolul II al lucr`rii citate lansa\i o întrebare oarecum retoric`: Ne putem
întreba ce efecte va avea reducerea la jum`tate a popula\iei de vârst` ]colar` asupra
întregului sistem educa\ional ]i, prin implica\ii, asupra întregii vie\i economice ]i sociale.
Nu crede\i c` s-ar impune structurarea unor programe care s` \in` seama de conceptul de
criz` a sistemului, c`tre care ne îndrept`m (în 2025, apoi în 2050)? În ce m`sur` ]i în ce
forme colabora\i, în acest sens, cu Ministerul Educa\iei ]i Cercet`rii ]i cu alte institu\ii?
V. G.: Popula\ia ]colar` este [n sc`dere dramatic` prin reculul natalit`\ii. Segmentul de
v@rst` 19-23 de ani, din care se recruteaz` studen\ii, este [nc` relativ ridicat ca num`r  1,6
milioane, fiind compus din genera\ii mari n`scute [nainte de 1990. Prin intrarea genera\iilor
mici de dup` 1989 aceast` popula\ie se va afla [n declin continuu dup` anul 2010 ]i va
ajunge la un milion [n anul 2025 ]i la numai 700 de mii [n 2050, dac` natalitatea nu va
cunoa]te o redresare. Este extrem de dificil de identificat ]i de cuantificat  ast`zi  toate
implica\iile economice ]i sociale ale reducerii drastice a popula\iei ]colare. Interdependen\ele
sunt foarte complexe. {n mod normal, Ministerul Educa\iei ]i Cercet`rii ar trebui s` cunoasc`
cel pu\in o parte din implica\ii, av@nd un institut de cercetare [n domeniul educa\iei. Noi nu
am primit nici un fel de solicitare. Societatea rom@neasc` sufer` de instabilitate politic` ]i
institu\ional`, iar lipsa de comunicare la nivelul institu\iilor este mare ]i profund d`un`toare.
V. I.: În vederea redres`rii situa\iei demografice a \`rii, a\i luat în discu\ie dou` atitudini:
una empiric`, pe care a\i asociat-o unei viziuni simpliste, ]i o abordare normativ`, care
\ine de coeren\a ansamblului. În a doua variant`, e vorba de rolul specialistului, despre
care ar fi interesant de v`zut în ce m`sur` poate interveni constructiv.
V. G.: {n mod esen\ial, interven\ia nu poate veni dec@t de la clasa politic`, cea care ar
trebui s` gestioneze problemele [ntregii societ`\i. Specialistul este dator s` informeze,
argumentat ]i obiectiv, ]i s` ofere sugestii ]i solu\ii.
V. I.: În capitolul IV al studiului men\ionat, redresarea natalit`\ii apare ca singura
cale de evitare a iminentului derapaj demografic. Între solu\iile propuse, v` referi\i la
unele m`suri stimulative institu\ionalizate: concediul ]i îndemniza\ia de cre]tere a copilului,
noua aloca\ie de stat pentru copii ]i altele. Din punctul dumneavoastr` de vedere, îns`,
acestea nu se înscriu într-o politic` familial` bine articulat` în componenta coerent`
fundamentat` pe criterii stiin\ifice ]i previzibile în efecte. V` rug`m s` argumenta\i aceast`
aser\iune.
V. G.: O eventual` redresare a natalit`\ii nu poate proveni dec@t dintr-o strategie na\ional`
[n domeniul popula\iei, realist`, coerent`, de larg` perspectiv` ]i aplicat` responsabil. Ea
nu ar trebui s` urm`reasc` efecte spectaculoase imediate, unele dintre acestea put@nd fi
adverse ]i necontrolabile. M`surile financiare ar trebui [nso\ite de servicii ]i presta\ii care
se adreseaz` direct copilului, mamei, tinerei familii. Indemniza\ia de cre]tere a copilului, la
femeile salariate ]i asigurate [n sistemul public, a fost introdus` [n prim`vara anului 2003 ]i
a dus doar la o u]oar` redresare a natalit`\ii [n mediul urban, acolo unde se afl` majoritatea
femeilor salariate. Cre]terile anuale cumulate ale num`rului de n`scu\i [n anii 2003-2006
au fost de 21 de mii. Numai c`, [n aceia]i ani, [n rural declinul a continuat, [nsum@nd 12 mii
de n`scu\i, ceea ce face ca la nivelul \`rii cre]terea din cei patru ani s` fie de doar 9 mii de
n`scu\i. Ne putem [ntreba de ce o indemniza\ie lunar` consistent`, de 800 lei noi, a avut
rezultate at@t de modeste. Explica\iile le putem g`si ]i sunt relevante pentru modul [ngust ]i
lipsit de perspectiv` [n care a fost conceput` ]i aplicat` aceast` m`sur` de stimulare a
natalit`\ii. Indemniza\ia se acord` pentru 24 de luni. Dac` vom examina rangul copiilor
adu]i pe lume de femeile salariate [n anii 2003-2006 vom observa c` predomin` net rangul
1, deci primul copil al femeii. Cu alte cuvinte, o familie [n care femeia a beneficiat de
indemniza\ie [n primii doi ani de via\` ai copilului va primi [n continuare doar o aloca\ie
lunar` derizorie de numai 25 de lei, [n conditiile [n care venitul mediu pe membru de familie
s-a redus cu o treime. Presa a semnalat cazuri [n care femeia a adus pe lume ]i cel de al
doilea copil, av@nd [nc` 24 de luni de indemniza\ie generoas`. {n astfel de cazuri, venitul
mediu pe membru de familie s-a redus cu 50 la sut`. S-au [ntrebat guvernan\ii cum vor fi
crescu\i ace]ti copii dup` trecerea celor doi ani de indemniza\ie? Evident c` nu. Iar dovada
poate fi v`zut` ]i [n criza din acest an a locurilor [n gr`dini\ele din Bucure]ti. Femeile care
au beneficiat de aloca\ie sunt femei salariate ]i era evident c` vor dori s`-]i reia activitatea
economic` dup` trecerea celor doi ani. Autorit`\ile ar fi trebuit [nc` din anul 2004 s` prevad`
nevoia cre]terii num`rului de locuri [n gr`dini\e [ncep@nd cu anul ]colar 2007/2008, c@nd
copiii adu]i pe lume de femei salariate stimulate de indemniza\ia de cre]tere a copilului vor
ajunge la v@rsta de trei ani. Nu au f`cut-o, din incompeten\`. Mai exist` [ns` o fa\et` a
acestei m`suri. Indemniza\ia se acord` pentru primii doi ani ai copilului. Cine ar urma s`
creasc` acest copil de la v@rsta de doi ani p@n` la [mplinirea v@rstei de trei ani, cea de
intrare la gr`dini\`, mama fiind nevoit` s`-]i reia activitate` economic`? Nu ar fi putut fi
adoptat` formula cu o indemniza\ie de ]ase milioane timp de trei ani, p@n` la intrarea copilului
la gradini\`?
De la 1 ianuarie 2007 aloca\ia de stat pentru copii este de 200 lei pe lun`, dar numai
pentru primii doi ani din via\a copilului. Observa\iile noastre asupra degrad`rii standardului
de via\` al familiei dup` trecerea celor doi ani ]i a poten\ialelor implica\ii pentru copil sunt
valabile ]i [n acest caz. Exist` ]i un alt aspect care nu poate fi neglijat. Cuantumul aloca\iei
este acela]i indiferent de rangul copilului. Pericolul [ncuraj`rii excesive a natalit`\ii la
grupurile cele mai defavorizate economic, social ]i cultural nu poate fi subestimat. Rom@nia
a avut o experien\` de cre]tere diferen\iat` a natalit`\ii [n contextul politicii pronataliste
for\ate a vechiului regim ]i repetarea ei ar fi nociv`. Se ]tie c` o femeie trebuie s` aduc` pe
lume doi copii pentru a se asigura simpla [nlocuire [n timp a genera\iilor. Nivelul actual al
fertilit`\ii este de numai 1,3. O stimulare economic` diferen\iat` ca nivel [n func\ie de
rangul copilului ar putea asigura o cre]tere mai echilibrat` a natalit`\ii. Iat` o astfel de
schem` (valori ipotetice): 150 de lei la primul copil; 250 de lei la al doilea copil; 200 de lei
la copilul de rangul 3 ]i 100 de lei la copii de rangul patru ]i mai mare. Familia cu mul\i
copii este stimulat`, dar nu [n aceea]i m`sur` [n care sunt stimulate familiile cu doi ]i trei
copii. Ceea ce s-ar urm`ri ar fi binele general.
Rom@nia are imperios nevoie de o redresare a natalit`\ii, dar nu are nevoie de copii
nedori\i. Noua aloca\ie de stat pentru copii ar trebui s`-]i arate efectele [n anul 2008. Va fi
extrem de instructiv` analiza acestor efecte.
V. I.: Dac` \inem seama de interesul sporit al unor etnii defavorizate  sub aspect
material , dar ]i de principiile religioase care încurajeaz` natalitatea  la neoprotestan\i,
în ce m`sur` ar putea influen\a aceasta raportul între grupurile etnice ]i religioase într-o
zon` multietnic`, cum este Bucovina?
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V. G.: Fertilitatea cunoa]te diferen\ieri sensibile [n raport cu etnia ]i religia, ceea ce
duce la o dinamic` diferit` a popula\iei ]i, implicit, la schimbarea raportului numeric
dintre popula\iile respective.
V. I.: În ce prive]te Bucovina istoric`, prin situa\ia sa geopolitic`, ea s-a aflat, de-a
lungul timpului, sub mai multe st`pâniri. Ast`zi nordul Bucovinei (regiunea Cern`u\i) face
parte din Ucraina. Se ]tie c` minoritarii, în anumite cazuri, au natalitatea mai mare decât
popula\ia majoritar`. Se confirm` aceast` tendin\` în teritoriul ocupat la care ne-am referit?
V. G.: Din p`cate, preocup`rile mele nu vizeaz` [n mod particular demografia Bucovinei.
Ceea ce ]tiu este c` Ucraina (ca ]i Rusia, Belarus ]i Republica Moldova) se afl` [ntr-o
situa\ie demografic` incomparabil mai proast` dec@t cea a Rom@niei. Dintr-o alt` perspectiv`,
a] vrea s` men\ionez c` jude\ul Suceava are o situa\ie demografic` bun`, popula\ia
ne[nregistr@nd sc`dere natural` dup` 1989.
V. I.: Acum se apreciaz` c` peste dou` milioane de români muncesc în str`in`tate
(conform Organiza\iei Interna\ionale pentru Migra\ie), cu ponderea cea mai mare în Italia
 30% ]i Spania  20%. De]i în acest fel intr` în \ar` importante sume de bani, exodul
românilor peste grani\` în c`utarea unui loc de munc` bine pl`tit este perceput, în context
demografic, ca un fenomen negativ. V` rug`m s` explica\i no\iunea de migra\ie extern`
negativ`, cu toate conota\iile pe care le implic` acest lucru pentru România de mâine.
V. G.: Migra\ia pentru munc` a luat dimensiunile unui veritabil fenomen na\ional.
Cred c` f`r` aceast` migra\ie Rom@nia ar fi trecut [n a doua parte a anilor 90 printr-o
teribil` criz` economic`, social` ]i, probabil, politic`. {ntregul calendar al intr`rii Rom@niei
[n Uniunea European` ar fi fost revizuit ]i ast`zi [nc` am fi a]teptat admirabilul moment al
intr`rii [n Uniune. Cei peste dou` milioane de rom@ni for\a\i de mizerie s`-]i ia lumea [n
cap au eliminat practic presiunea asupra locurilor de munc`, ]omajul av@nd ast`zi [n Rom@nia
un nivel derizoriu, ]i trimit acas` ]ase miliarde de euro pe an. Este o sum` imens` pentru o
\ar` ca Rom@nia. C@teva milioane de oameni r`ma]i acas` au un trai decent gra\ie acestor
bani, iar alte c@teva milioane ]i-au ameliorat nivelul de trai. Construc\ia de locuin\e, dotarea
acestora, v@nz`rile de autoturisme, electrocasnice ]i echipamente IT sunt [n cre]tere
spectaculoas`. Cred [ns` c` altul este c@]tigul cel mare. Cei care tr`iesc mai mul\i ani [n
\`rile europene dezvoltate se schimb` [n bine. V`d cur`\enia ]i ordinea din jurul lor, respectul
legii, spiritul civic, disciplina ]i cultura muncii. Ace]ti oameni se [ntorc acas` cu aceste
achizi\ii, au mai mult` ini\iativ` ]i spirit antreprenorial. Este o imens` investi\ie [n capital
uman, care ar trebui s`-]i arate roadele [n timp. Exist` [ns` ]i o fa\et` demografic`, negativ`,
a acestei migra\ii pentru munc`. Sunt semne c` unii dintre migran\i vor r`m@ne definitiv [n
\`rile [n care se afl`. Este o pierdere demografic` direct`, c`reia [ns` i se asociaz` ]i pierderea
uman` indirect`: ne vor lipsi ]i copiii pe care [i vor aduce pe lume acolo ]i nu aici. Migra\ia
pentru munc` este, [n cea mai mare parte, o migra\ie temporar`. S-ar putea s` apar` [ns` un
alt tip de migra\ie [n viitor, cu implica\ii demografice mult mai grave. |`rile europene
dezvoltate nu au cunoscut, p@n` acum, o sc`dere a num`rului popula\iei. Anul 2006 aduce
[ns` evolu\ii noi. Pentru prima dat`, [n Italia ]i Germania s-a [nregistrat o sc`dere natural`
a popula\iei, mortalitatea fiind cu pu\in mai mare dec@t natalitatea. {n Italia aceast` sc`dere
natural` a fost compensat` de imigra\ie. Nu ]i [n Germania, \ar` care a [nregistrat o sc`dere
a popula\iei. Dup` prognozele Diviziei de Popula\ie a Na\iunilor Unite publicate [n martie
2007, [n anii urm`tori ]i alte \`ri dezvoltate vor cunoa]te o sc`dere natural`. Politicile de
imigrare ale acestor \`ri vor suferi [n mod sigur ajust`ri, pentru a majora cotele de imigra\ie
[n vederea compens`rii sc`derii naturale ]i asigur`rii unei cre]teri a popula\iei, stabiliz`rii
num`rului ori diminu`rii sc`derii popula\iei. De unde va fi aceast` imigra\ie? Din Europa
central` ]i de est. {n deceniile de cre]tere economic` sus\inut` din perioada postbelic`
fluxurile de migra\ie au fost din sud [n nord. S` ne amintim de migra\ia din Italia, Spania ]i
Portugalia, ca ]i din Africa de nord, c`tre \`rile dezvoltate din vestul Europei. Cele trei \`ri
au cunoscut [ntre timp cre]teri economice sus\inute ]i au devenit \`ri de puternic` imigra\ie.
Iar dup` 11 septembrie 2001 alte schimb`ri au intervenit. |`rile europene dezvoltate au ]i
vor avea nevoie de m@n` de lucru str`in` ]i prefer` ca aceast` m@n` de lucru s` provin` din
Europa central` ]i de est, popula\ia din aceast` regiune fiind mai instruit` dec@t cea din alte
regiuni, av@nd modele culturale similare ]i [mp`rt`]ind acelea]i valori religioase. Atunci
c@nd \`rile dezvoltate vor considera c` imigra\ia poate avea ]i o finalitate demografic`,
pentru a compensa ori reduce sc`derea natural` a popula\iei, dimensiunea migra\iei estvest se va amplifica, iar Rom@nia va fi unul din rezervoare. Men\inerea unui decalaj important
[ntre standardul de via\` din Rom@nia ]i cel din \`rile dezvoltate va [ncuraja migra\ia. Acest
pericol nu ar trebui subestimat de clasa politic`.
V. I.: Putem vorbi despre un paradox dac` lu`m în seam` faptul c`, pe de o parte,
bun`starea popula\iei din multe \`ri europene, pe de alt` parte, nivelul sc`zut de trai din
fostele republici comuniste conduc la un trend demografic în sc`dere? Cum se poate explica
faptul c` natalitatea este ast`zi sc`zut` ]i [n \`rile europene dezvoltate, bogate, ]i [n \`rile
ex-comuniste, mai pu\in dezvoltate economic?
V. G.: {n \`rile dezvoltate natalitatea s-a [nscris pe o curb` descendent` [ncep@nd cu a
doua jum`tate a anilor 60, [ntr-un context de cre]tere economic` consistent` concretizat`
[n progresul continuu al nivelului de trai. Natalitatea s-a situat [nainte de 1990 la valori mai
ridicate [n \`rile comuniste, politicile familiale fiind destul de generoase. Odat` cu pr`bu]irea
comunismului, reculul natalit`\ii a fost general ]i rapid [n aceste \`ri. Am putea identifica
dou` tipuri de factori responsabili. Unii \in de profunzimea ]i duritatea schimb`rilor politice,
economice ]i sociale proprii tranzi\iei, de deteriorarea nivelului de trai, de apari\ia ]omajului,
de incertitudini ]i a]tept`ri. Al\i factori sunt identici cu cei din \`rile dezvoltate ]i se [ncadreaz`
[n ceea ce demografii au denumit a doua tranzi\ie demografic`. Tinerii au avut rapid acces
la valori, atitudini ]i comportamente tipice societ`\ii capitaliste. Este vorba de schimb`ri [n
materie de c`s`torie, familie, sexualitate, locul copilului [n ierarhia valorilor, priorit`\ilor ]i
op\iunilor. Individualismul, egoismul ]i consumismul ]i-au pus amprenta pe comportamentul
reproductiv al individului. Cu alte cuvinte, factorii care au dus la sc`derea natalit`\ii [n
\`rile europene, ca tendin\` de lung` durat`, sunt identici, elementele specifice \`rilor excomuniste fiind duritatea schimb`rilor ]i  [n unele dintre ele  criza economic` ]i social`.
V. I.: Ce ne pute\i spune despre implica\iile politice ale fenomenului îmb`trânirii
popula\iei? Se poate presupune c` aceast` categorie de vârst` va avea în viitor un rol
decisiv în op\iunile electorale, a]a cum s-a întâmplat recent la alegerile preziden\iale din Fran\a?
V. G.: {mb`tr@nirea demografic` este un proces care se instaleaz` [n toate popula\iile
pe m`sura moderniz`rii societ`\ii, sc`derii natalit`\ii ]i cre]terii duratei medii a vie\ii. Factorii
]i mecanismele cauzale sunt bine cunoscute. Nu ]i toate consecin\ele. Procesul a avut o
intensitate mai mic` [n Rom@nia [nainte de 1990 pentru c` natalitatea s-a men\inut la valori
superioare mediei europene. Pe m`sura sc`derii natalit`\ii ]i viteza [mb`tr@nirii s-a accentuat
]i ne apropiem de valorile din \`rile europene cu gradul cel mai ridicat de [mb`tr@nire
demografic`. Consecin\ele economice ale [mb`tr@nirii se plaseaz`, [n primul r@nd, la nivelul
major`rii cheltuielor de asigur`ri sociale ]i medicale. Bugetele de asigur`ri sociale se
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dovedesc insuficiente pentru a acoperi nevoi [n cre]tere ]i se
caut` solu\ii (cre]terea v@rstei la pensionare, cre]terea vechimii
[n munc`, majorarea cotelor de asigur`ri sociale). Dac` [n
ultimii ani bugetul de asigur`ri sociale din Rom@nia a
[nregistrat excedente, recentele major`ri ale pensiilor vor
schimba situa\ia ]i presiunea asupra resurselor va cre]te
dramatic. {mb`tr@nirea demografic` a schimbat ]i structura
pe v@rste a electoratului. Este un lucru bine cunoscut c`
electoratul v@rstnic este conservator, reticent la schimbare ]i
spirit novator, cu toate consecin\ele care decurg din aceast` stare.
V. I.: Domnule profesor, cum comenta\i faptul c` la
manifest`rile culturale ale societ`\ii civile din România de
ast`zi participarea tinerilor este foarte sc`zut`? S` fie vorba
de un absenteism motivat demografic sau de lips` de interes?
V. G.: Motiva\ia demografic` ar putea explica doar
participarea mai redus` a elevilor, genera\iile din care provin fiind mai mici, cele de dup`
1989. Cred c` explica\ia se afl` [n alt` parte. M` refer la agresiunea nociv` a televiziunii,
a internetului, a discotecilor, a literaturii pornografice ]i violente, sl`birea rolului educativ
al ]colii ]i familiei.
V. I.: Întrebarea din finalul c`r\ii dumneavoastr` ar putea primi deocamdat`, din
p`cate, un r`spuns previzibil, pe care nu dorim s`-l anticip`m, în speran\a c`, m`car în
ceasul al doisprezecelea, cineva î]i va asuma responsabilitatea: Este capabil` clasa
politic` româneasc` s` realizeze pericolul la adresa viitorului \`rii ]i s` adopte o strategie
na\ional` pe termen lung în domeniul popula\iei? Credem c` acest demers jurnalistic ar
trebui s` fie un început pentru o adev`rat` campanie în mass-media pe aceast` tem`.
V. G.: Dac` ne uit`m la ceea ce se [nt@mpl` [n via\a politic`, economic` ]i social`
rom@neasc` de dup` 1989 ]i la cea din ultimii ani, [n particular, la instabilitatea politic` ]i
institu\ional`, la calitatea clasei politice nu v`d cum o schimbare at@t de mare, fa\` de
viitorul popula\iei Rom@niei, ar fi posibil` ast`zi. Probabil, avem nevoie de o alt` clas`
politic`. P@n` atunci, fiecare an de natalitate sc`zut` nu face dec@t s` ad@nceasc` dimensiunile
viitoare ale declinului, ale [mb`tr@nirii demografice, ale deterior`rilor structurale, ale
implica\iilor ]i costurilor viitoare. Voi continua s` abordez perspectivele popula\iei Rom@niei,
recurg@nd [ns` la instrumente ]i argumente noi.
V. I.: Poate fi g`sit` ]i o alt` leg`tur` între starea demografiei rom@ne]ti ]i starea
general` a societ`\ii noastre?
V. G.: Bineîn\eles. Demograficul este una din fa\etele socialului. Tot ce s-a întâmplat
important în via\a politic`, economic` ]i social` a României dup` 1989 ]i-a pus amprenta,
direct sau indirect, pe fenomenele ]i procesele demografice. Au intervenit ]i factori ]i
mecanisme specifice demograficului, cu ac\iune independent`. Ne putem întreba, de pild`,
de ce România se afl` ast`zi, la 18 ani de la c`derea comunismului, într-o stare aproape
dezastruoas` în materie de infrastructur`, cu un mediu rural într-un stadiu de înapoiere
jalnic` (lipsa apei potabile, a gazului, str`zi ]i drumuri rudimentare, ]coli ]i dispensare
lipsite de dot`ri elementare etc.), cu ora]e (inclusiv Capitala) în care cl`dirile sunt cenu]ii,
neîngrijite, str`zile murdare, pline de gropi ]i de gunoaie, prost iluminate, trafic haotic?
Explica\iile sunt mai multe. Greaua mo]tenire a vechiului regim nu poate fi subestimat`,
nici la nivel economic ]i social, nici la nivelul mentalit`\ilor. Dificult`\ile inerente tranzi\iei
nu pot fi nici ele neglijate, ca ]i stadiul de dezvoltare general` economic`, social` ]i cultural`
a României în raport cu alte \`ri din spa\iul central ]i est european. Exist` îns` cauze care
\in, în bun` m`sur`, de incompeten\a, lipsa de voin\` politic` ]i corup\ia celor care au
r`spuns ]i r`spund de destinele acestei \`ri dup` 1989. Instabilitatea politic` ]i institu\ional`
din ultimii ani, politicianismul ordinar sunt extrem de semnificative în acest sens. Societatea
româneasc` nu este una a]ezat`. Clasa politic` româneasc` nu este purt`toarea intereselor
poporului.}ansa ]i speran\a noastr` se afl` îns` la Bruxelles ]i, bineîn\eles, în tinerii dota\i
]i bine instrui\i n`scu\i dup` 1989 ]i care nu vor mai accepta dictatura fo]tilor ]i a noilor
mediocri.
A] vrea, în contextul acestei întreb`ri, s` adaug alte dou` observa\ii asupra situa\iei
demografice a României. Sc`derea natalit`\ii poate fi privit` ]i ca rezultat cumulat al
deciziilor individuale ori ale cuplului de a nu avea copii ori de a avea doar unul singur ]i, în
propor\ie mic`, de a avea doi copii. Spuneam c` în spatele acestor decizii se afl` o multitudine
de factori economici, sociali, culturali, medicali, psihologici ]i de alt` natur`. Ac\iunea
acestor factori s-ar fi concretizat în acela]i sens ]i într-un context economic ]i social diferit,
în bine, de cel pe care îl ]tim. Dar magnitudinea deterior`rii nu ar fi fost atât de mare. Iar
dac` guvernan\ii ar fi sesizat pericolul evolu\iilor de dup` 1989 ]i ar fi conceput ]i aplicat o
strategie adecvat` este de admis c` situa\ia ar fi fost diferit` într-o anumit` m`sur`. Ar
putea cunoa]te natalitatea o redresare prin mecanisme declan]ate la nivelul individului,
f`r` interven\ia societ`\ii? R`spunsul este mai degrab` negativ, dac` ne uit`m la \`rile
europene bogate, ]i \ine de schimb`rile pe care societatea de consum le-a adus în
comportamentul ]i atitudinea tinerilor. S-ar putea s` fie vorba de schimb`ri ireversibile.
Dar aceasta o vom putea ]ti numai dup` ce vom avea studii ]i cercet`ri aprofundate care s`
fundamenteze ]tiin\ific o strategie na\ional` în domeniul popula\iei, realist` ]i responsabil`.
Mortalitatea este înc` ridicat` în România. Nu rata mortalit`\ii generale  decese la
1 000 de locuitori într-un an calendaristic  este expresia concludent` a mortalit`\ii ]i st`rii
de s`n`tate a popula\iei, ci durata medie a vie\ii. În condi\iile mortalit`\ii pe vârste din anul
2006, un n`scut ar tr`i, în medie, aproape 69 de ani  la b`rba\i, ]i aproape 76 de ani  la
femei. Cu aceste valori, România se plaseaz` în partea inferioar` a clasamentului european.
De ce este mortalitatea mare în România? Pentru c` este expresia fidel` a actualului grad de
civiliza\ie material` ]i spiritual` a \`rii noastre. Inclusiv a calit`\ii asisten\ei medicale. În
propor\ie de aproape dou` treimi decesele din \ara noastr` sunt cauzate de bolile aparatului
circulator. În \`rile dezvoltate, propor\ia acestor decese este de 20-30 la sut`. Revolu\ia
cardiovascularului nu a ajuns înc` în România. Este vorba de un ansamblu de m`suri luate
la începutul anilor 70 în \`rile dezvoltate pentru reducerea mortalit`\ii cauzate de bolile
aparatului circulator, m`suri care au vizat schimbarea stilului de via\` al individului
(alimenta\ie, alcool, fumat, controlul hipertensiunii arteriale), introducerea unei medica\ii
noi menite a reduce riscul bolilor de inim` ]i ale accidentelor cerebrovasculare ]i de progrese
considerabile în chirurgia cerebrovascular`. Când aceste progrese vor fi accesibile ]i
popula\iei din România, mortalitatea se va reduce, iar durata medie a vie\ii va progresa
spectaculos. Mai este îns` de a]teptat, dac` vedem ce se întâmpl` ast`zi în domeniul s`n`t`\ii
publice ]i al asisten\ei medicale, ca ]i la nivelul comportamentului individului în materie de
s`n`tate proprie.
Interviu realizat de Victor IOSIF, august 2007
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125 de ani de la premiera operetei Crai Nou
Dup` terminarea studiilor muzicale la Viena, Ciprian Porumbescu a ales Bra]ovul ca
loc de munc`. L-a ales la îndemnul prietenilor s`i, membri activi ai Societ`\ii academice
România Jun` din Viena: Andrei Bârseanu, Vasile Voinea, dr. Gheorghe Baiulescu,
Gheorghe Chelariu, care to\i urmau s`-]i desf`]oare activitatea la Bra]ov.
Ora]ul Bra]ov avea o importan\` spiritual` aparte în via\a familiei Porumbescu. Aici
î]i f`cuse debutul literar Iraclie Porumbescu, tat`l compozitorului, în 1855, la Foaia pentru
minte, inim` ]i literatur`, cu balada Ani\a. Mai târziu publicase în Gazeta Transilvaniei
Dou` incidente din via\a celistului Francis Servais, Cum a venit Pumnul în Bucovina ]i
studiul Mân`stirea Putna. Ciprian Porumbescu purta o coresponden\` substan\ial` cu Iacob
Mure]ianu, tat`l compozitorului cu acela]i nume, ]i participa cu bani la fondul pentru tip`rirea
c`r\ilor populare1. Poate leg`turile cu acest ora] sunt mai numeroase, poate c` l-a ]i vizitat
anterior, c`ci unica fotografie a mamei sale, Emilia, e f`cut` la Bra]ov. Acestea ne fac s`
credem c` îl interesa via\a social` ]i cultural` a ora]ului, deoarece p`rintele Iracile primea
cu regularitate Gazeta Transilvaniei.
Bra]ovul era, c`tre sfâr]itul secolului XIX, un puternic centru cultural german, dar ]i
comunit`\ile român` ]i maghiar` aveau societ`\i culturale, economice, religioase, tradi\ionale puternice, cu câteva caracteristici dominante: spirit organizatoric ]i, mai ales, bun`
stare economic`. O dispozi\ie animat` se observa la toate serb`rile ]i la diferitele petreceri,
iar în societatea româneasc` domnea o armonie des`vâr]it`, a]a cum rar se pomenea în alte
ora]e, scrie profesorul Gh. Chelariu.
Invita\ia de a deveni profesor de muzic` la Bra]ov îi vine lui Ciprian Porumbescu din
partea profesorului de matematici Laz`r Nastasi, de la Gimnaziul românesc, cu care
coresponda de la Viena. Dar pân` a afla noi acest am`nunt nu se ]tia cine era persoana
c`reia i se adresa Porumbescu din Viena cu Prea onorate Domnule, interes@ndu-se cu
asiduitate de posibilit`\ile oferite de bra]oveni.
Aflând firul coresponden\ei cu Laz`r Nastasi, în arhiva ora]ului Bra]ov, observ`m c`
acesta a fost cel care a insistat, scriindu-i [n 1880, s` candideze la postul de profesor de
muzic`, relat@ndu-i ]i despre Reuniunea Român` de Gimnastic` ]i Cânt`ri2, unde va
avea ]ansa s` lucreze cu diletan\i entuzia]ti ]i capabili. Ciprian trimisese Reuniunii
compozi\ia sa Cisla înc` din 1879, care va fi interpretat` în acela]i an. Dar deoarece nu sa putut preg`ti destul de bine, r`mâne în studiu pentru anul urm`tor.3
R`sfoind dosarele arhivei, afl`m c` postul de profesor de muzic` era ocupat, la acea
dat`, de Hermann Geifrig, un foarte bun muzician, compozitor ]i organist la biserica
evanghelic` luteran`, Biserica Neagr`, totodat` dirijor prim la Reuniunea Român` de
Gimnastic` ]i Cânt`ri. Acest profesor de pian, bavarez de origine, era atras de muzica
româneasc`, o promova în cadrul concertelor Reuniunii ]i el însu]i ne-a l`sat compozi\ii de
inspira\ie popular` româneasc`. În ianuarie 1879, corul Reuniunii execut` Hora
Doroban\ilor de la Grivi\a, de Hermann Geifrig, în 1881 apare pe afi]e Durerea s`teanului
român de acela]i compozitor, iar în cadrul unui concert Felix Mendelssohn-Bartholdy, dat
de Societatea filarmonicã, sub bagheta lui Geifrig, se execut` Norul de vijelie de Wilhelm
Humpel (Romaenisches Volkslied fuer Bariton solo, versuri în traducere german`). Aceste
date, ]i nu numai ele, ne sunt necesare pentru descifrarea vie\ii culturale a comunit`\ii
române din Bra]ov. Probabil c` însu]i Hermann Geifrig dorea s` renun\e la postul de profesor
la gimnaziu, fiind prea ocupat nu numai ca dirijor prim al Reuniunii române, dar mai ales
ca organist la Biserica Neagr`. În plus, era recunoscut drept cel mai bun profesor de pian
în ora]. Chiar ]i Ciprian va lua ore de pian de la Geifrig, care-l încuraja spunându-i c` în
curând se va mândri cu el ca pianist.
Ciprian Porumbescu a sosit la Bra]ov în 11 noiembrie 1881, unde urma s` ocupe postul
de profesor de muzic` la }coalele române (actualul Liceu Andrei }aguna ) ]i postul de
dirijor al corului bisericii Sf. Nicolae din }chei. Cu obi]nuita-i neaten\ie în ce prive]te
calendarul, dateaz` Cântecul Margaretei cu 10 XI 1881, Bra]ov4. De la sosirea la Bra]ov
]i pân` la premiera operetei Crai Nou vor trece doar trei luni. Dac` lu`m în considerare
munca de profesor de muzic` ]i mai ales ca dirijor al corului bisericii Sf. Nicolae, unde,
conform contractului, trebuia s` instruiasc` corul cu compozi\ii religioase ale sale, desigur
c` ne putem întreba cum a fost posibil s` compun` aceast` operet` numai în trei luni.
R`spunsul ni-l ofer` un prieten de-al s`u, Vasile Halip, flautist în orchestra lui Ciprian
de la România Jun`, care a m`rturisit c` fragmente din operet` au fost deja cântate la
Viena, cu orchestra studen\ilor români. Aceasta înseamn` c` inten\ia de a scrie o operet` pe
textul lui Vasile Alecsandri îl preocupa de câtva timp. Doar mar]ul Haide\i, haide\i a
putut s` fie cântat deoarece el apare în colec\ia de Cântece sociale, publicat` la Viena,
Pe plaiuri de munte, ]i, dac` ar fi avut vreo voce feminin` în corul lui de studen\i, ar fi
putut prezenta ]i Te-ai dus iubite, aria Dochi\ei din Crai Nou, compus` la Stupca în 22
septembrie 1880. De asemenea, mai presus de toate supozi\iile noastre, ]i frumoasa uvertur`
Crai nou, Crai nou, la noi bine-ai venit! putea s` fie cântat` cu acel prilej la Viena.
G`sind la Reuniunea Rom@n` de Gimnastic` ]i Cânt`ri interpre\i vocali buni, având
la îndemân` ]i o orchestr` excelent`, orchestra ora]ului, c`reia i se spunea ]i orchestra
Orchestra ora]ului Bra]ov dirijat` de Ciprian Porumbescu
la cele trei reprezenta\ii ale operetei Crai Nou

ungureasc`, ce putea fi angajat`  a]a cum se f`cuse ]i în
alte rânduri la convenirile sociale române]ti , Ciprian se
gânde]te s`-]i des`vâr]easc` proiectul. Dispunea de toate
calit`\ile creatorului de operet`, avea vân` melodic`, umor,
talent poetic ]i dramatic. A tr`it în capitala Austriei, în patria
valsului ]i a operetei lui Strauss ]i ]i-a însu]it toate tr`s`turile
valoroase ale genului clasic, pe care le-a trecut apoi prin filtrul
s`u cu substan\` popular`. (Viorel Cosma)
Preg`tirea operetei antreneaz` pe to\i iubitorii de art` liric`
local`. Soli]tii ale]i sunt: Carolina Lengher, Cornelia Roman,
Andrei Bârseanu, Vasile Voina, Gheorghe Strâmbu, Zosim
Butnaru, c`ruia îi va r`mâne numele de mo] Corbu dup`
rolul avut în operet`  to\i membri ai Reuniunii. Regizorul,
Ioan Bucur Popp, negustor de frunte, va suporta toate
cheltuielile punerii în scen`, f`r` a se gândi vreodat` s` i se
Ciprian Porumbescu
înapoieze banii, iar profesorul Pandele Dima, fratele
compozitorului Gheorghe Dima, a f`cut pe sufleurul. Acela]i sponsor, Popp, a construit
o hal` mare, probabil în fa\a liceului, pentru numerosul public care dorea s` asiste la spectacol,
pentru a doua reprezenta\ie. Acest am`nunt, necunoscut înc`, mi-a fost comunicat de fostul
director al Muzeului Mure]ianu, Mircea Gherman, descendent al familiei ilu]trilor bra]oveni.
Subiectul piesei purtând girul poetului Vasile Alecsandri, pe atunci îndr`git de to\i
românii, urma s` trezeasc` curiozitatea. Luna nou`, numit` atât de frumos în popor Crai
Nou  dup` o credin\` popular`, era aduc`toarea fericirii celor ce se iubesc. Subiectul
piesei lui Alecsandri se dezvolt` în jurul acestei credin\e ]i se na]te din dorul de fericire a
tinerilor îndr`gosti\i.
Apar dou` perechi, Anica ]i Leona], Dochi\a ]i Bujor, care dup` câteva peripe\ii, ajuta\i
de mo] Corbu, cel care le ]tie pe toate ]i le încurc` pe toate, reu]esc s`-]i uneasc` viitorul.
În \es`tura dramatic` a textului, Porumbescu introduce texte noi, cum ar fi aria Dochi\ei
Te-ai dus iubite, scris` în 22 septembrie 1880, ]i L`sa\i-m` s` cânt, roman\`, pe versuri
de Matilda Cugler (pe melodia În aste haine), compus` la Stupca, în 12 septembrie 1881.
S-ar p`rea c` e prea simpl` ac\iunea piesei dar asta nu e decât o poveste, ca un trunchi
pe ale c`rui ramuri se \es doine, hore, roman\e, imnuri ]i mar]uri studen\e]ti, valsuri, gavote,
cântece de dor, de speran\`, de petrecere, ce fac parte din via\a românilor din toate provinciile
libere sau st`pânite de al\ii. Acestea toate n-aveau grani\e. Pentru c` aveau aceea]i limb`,
acelea]i doruri ]i speran\e.
Rolurile se înva\` foarte repede, repeti\iile îi fac mare bucurie compozitorului. La 9
februarie 1882 îi scrie tat`lui s`u: Opereta mea merge deja foarte bine Publicul e foarte
ner`bd`tor ]i nu mai poate a]tepta ziua reprezent`rii. Interesul e atât de mare, încât oamenii,
care la început priveau întreprinderea mea cu comp`timire, acum manifesteaz` zelul cel
mai c`lduros.
Dar cu mai mult` emo\ie a]teapt` Ciprian seara premierei. E un eveniment crucial în
via\a lui. Seara de 27 februarie 1882 va fi o piatr` de hotar în via\a muzical` româneasc`?
El nu se îndoie]te de acest fapt. Nu ]tim dac` cuno]tea operetele Baba Hârca, de Alexandru
Flechtenmacher, ]i Olteanca, de Eduard Caudella. Dar cum nu era vorba, în concep\ia sa,
de a se lua la întrecere cu al\ii ]i nici de a se subaprecia, voia acum doar s` prezinte lucrarea
sa, nimic mai mult.
Prima reprezenta\ie a operetei Crai Nou are loc în 27 februarie 1882, în sala de
festivit`\i a gimnaziului rom@nesc, sal` mare dar totu]i neînc`p`toare pentru numerosul
public participant, care asculta ]i pe coridoare. Pentru a retr`i ]i noi acele momente, vom
citi rândurile scrise de M`rioara Porumbescu, sora compozitorului:
Prea bunul meu tat`,
Sunt orele 10,30. Chiar acum am sosit cu Ciprian de la reprezenta\ie, el s-a culcat
pentru c` e obosit ]i nervos, iar eu m-am a]ezat la masa de scris ]i vreau s` v` scriu înc`
ast` sear` ca s` v` descriu aceast` scen` în`l\`toare. Îmi lipsesc cuvintele, prea scumpul
meu tat`, ca s` pot descrie tot ce se petrece în sufletul meu, jubilare, bucurie, entuziasm ]i
pe lâng` asta îmi curg lacrimile, deoarece toate s-au amestecat în inima mea, durere, jubilare,
bucurie. Opereta a avut un succes extraordinar. Totul a mers de minune, to\i erau a]a de
entuziasma\i, încât se z`p`ciser`, b`teau din picioare, strigau, aplaudau. Când a ie]it Ciprian
din culise ca s` ia loc la pupitrul dirijorului, a fost salutat cu aplauze furtunoase. Dup`
uvertura a]a de frumoas` ]i melodioas`, s-a ridicat cortina. Aceast` imagine va r`mâne
ve]nic în memoria mea. O sorbeam cu ochii. Pe o parte a scenei, fete, pe cealalt`, fl`c`i. Ei
se g`seau to\i într-o p`dure, sus, str`lucea luna  «Crai Nou»  ]i tineretul a ie]it afar` ca s`
se închine la «Crai Nou».To\i în costume na\ionale, care scânteiau de te orbea. Ce costume
splendide, m` credeam transportat` într-o p`dure de pove]ti
Dup` primul act, lumea striga cât putea: «Porumbescu», dup` al doilea î]i întrecuse
m`sura, b`t`i din picioare, strig`te nesfâr]ite: «Porumbescu, Porumbescu».
Cortina cade, Ciprian st` în mijlocul lor. To\i cei din jurul lui sunt palizi de emo\ie. Era
îmbr`cat într-un costum negru, care ie]ea a]a de curios în relief dintre cei costuma\i. Deodat`,
primadona, doamna Lengher, îi pred` o lir` foarte frumoas` din metal, încadrat` în frunze
de laur, sus o fund` mare tricolor`, apoi o panglic` lat` ]i alb`, pe care era scris în litere de
aur: «Lui Ciprian Porumbescu. Spre aducere aminte de prima reprezenta\ie Crai Nou».
Fl`c`ii strigau: «Ura! S` tr`iasc`!» Chelariu a fost unul dintre cei dintâi care a venit la
el ]i i-a întins mâna, era a]a de mi]c`tor faptul c` tocmai compatriotul ]i fratele lui sufletesc
a fost cel dintâi care l-a felicitat. Apoi venir` la el fetele, unele dintre ele îi s`rutau chiar
mâna. Apoi cortina c`zu. Noi ne-am dat jos de pe scen`, familia Nastasi îl luar` cu ei ]i
plecar`. Pe coridoare, îl felicita lumea din toate p`r\ile, doamnele adresându-i cuvinte
m`gulitoare, apoi domnii
Deoarece pe el îl durea mâna, am dus eu cutia în care era lira ]i coroana. Da, prea
scumpul nostru tat`, a fost foarte frumos, numai D-ta ne-ai lipsit!...
Nu i-am dat drumul scrisorii, deoarece, prea scumpul meu tat`, am voit a-\i comunica
]i despre succesul care l-a avut duminic` seara. Succesul a fost mi se pare ]i mai str`lucit ca
în seara trecut`. Aplauzele erau colosale, publicul în culmea entuziasmului. Diletan\ii i-au
f`cut lui Ciprian pe la 3 noaptea o serenad` cu orchestra ungureasc` de aici.
Oricât ar fi fost de obosit, dup` a doua reprezenta\ie, Ciprian simte nevoia s`-]i
[mp`rt`]easc` tr`irile tat`lui s`u. Nu ]tiu, poate în abunden\a fericirii mele de pe în`l\imea
mul\umirii mele ]i a bucuriei în care m` aflu eu de prezent, r`sf`\at fiind, a]a zicând, de
soart` ]i de oameni, poate în momentele aceste splendide ]i lucii, nu pot eu s` consider cu
acea deplin`tate ]i seriozitate grijile altora Eu devin copil`ros, norocul adesea îl face pe
om s`-]i piard` mintea.
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Îmi aduc aminte c` într-o sear` de var`, mergeam cu D-ta, cu caii lui Alexandru Botu]an,
la Burla, ]i pe drum spre Com`ne]ti se ivise vorba despre mine, despre viitorul meu ]i între
altele, spunea\i c` s` sfâr]esc teologia ]i pe urm` o s` se vad` ce va mai fi. Iar eu, în junami extaz` m` cugetam numai la muzic` ]i v` spuneam c` dorin\a mea cea mai fierbinte este
de a putea compune odat` o operet` ]i s` m` v`d oarecând în mijlocul orchestrei înaintea
scenei dirijând. Ce mi-ai r`spuns D-ta nu mai ]tiu, ]tiu îns` c` la |urcan am mâncat col\una]i,
de care f`cuser` prea pu\ini ]i nu ajunser` pentru to\i ]i am b`ut must.
}i ast`zi, ast`zi, am ajuns s`-mi v`d dorin\a împlinit`, mi-am v`zut visul cu ochii, am
avut aplauzele frenetice pentru opul meu, am auzit chemând sute de voci pline de entuziasm
]i c`ldur`, numele meu, m-am v`zut ridicat, l`udat, m`gulit, laureat. Ce s` mai zic, ce s`
mai a]tept de la via\a mea, de la viitorul meu? Puteam s` am ]i s` mai a]tept la o r`splat` a
studiilor ]i ostenelilor mele pân` acum mai mare decât am aflat-o acum? Numele meu este
întemeiat, viitorul meu îmi luce cu culorile cele mai vii înaintea ochilor, mi-am câ]tigat
simpatiile acelor oameni cu care am s` tr`iesc împreun`. }i poate s` fie un câ]tig mai bun,
mai îmbucur`tor decât acesta?
În prima sear` dup` reprezenta\ie, când m` urcai pe scen` spre a mul\umi publicului,
încurajat de feti\ele ]i feciorii care strigau necontenit «Porumbescu», îmb`tat de vuietul din
partea publicului ]i, c`zând cortina, îmbr`\i]at fiind din toate p`r\ile de fete ]i fl`c`i, care în
momentele aceste î]i uitaser` chiar marginile etichetei ]i a bunei cuviin\e, s`rutându-mi
chiar ]i mâinile, aceste momente când to\i cu lacrimi în ochi care de care se întrecea s`-mi
strâng` mai tare mâna ]i eu stam între dân]ii f`r` de a fi în stare a zice barem un cuvânt,
curgându-mi lacrimile de bucurie peste fa\`, aceste momente vor r`mâne ne]terse în via\a
mea. Publicul era nebun ]i aplauda de credeam c` nu mai sfâr]e]te5.
Din p`cate, restul scrisorii s-a pierdut, dar ]i acest fragment ne este foarte scump. (Familia
Botu]an mai exist` ]i azi în Stupca.)
În zilele urm`toare, Ciprian dore]te cu ardoare s` apar` o cronic` în Gazeta
Transilvaniei. Spera din tot sufletul ca acea cronic` s` fie favorabil`, nici nu-]i închipuia
altfel, dup` un astfel de succes. }i totu]i ceva îl îngrijoreaz`: a reu]it el s` se transmit` pe
sine însu]i în acest Crai Nou?
Unitatea lucr`rii este incontestabil`. Vor în\elege cu to\ii de ce a introdus ]i ritmul de
vals, ritmul antrenant al operetelor Apusului, c`ruia i-a alternat tonalit`\i ]i ritmuri populare
române]ti? Dar roman\ele române]ti  care s-au r`spândit ]i-n satele timpului s`u, al`turi
de doine ]i hore? Toate sunt acum ale noastre. Opereta nu este ea înm`nunchiere de linii
melodice ]i mai ales ritmice diferite, unitar îmbinate?
}i totu]i, cronica întârzie s` apar`. Este o re\inere inexplicabil`. Abia în 3 martie apare
în Gazeta Transilvaniei o mic` not`: Cele dou` reprezenta\ii ale operetei «Crai Nou» de
V. Alecsandri, muzica de Ciprian Porumbescu, au avut un succes peste a]teptare de bun.
În aceea]i zi, Kronstadter Zeitung public` o scurt` dar elogioas` prezentare a operetei,
din care desprindem: Dac` vrem s` trecem cu vederea acest succes, în care mândria na\ional`
]i preferin\a personal` î]i spun cuvântul, trebuie s` recunoa]tem c` lucrarea poate s` conteze
pe succes mai ales în rândul speciali]tilor. Ea este conceput` cu mare îndemânare ]i rutin`
 cu prec`dere corurile sunt minunat compuse, roman\ele vor face întotdeauna adânc`
impresie asupra ascult`torilor, astfel încât opereta se poate încet`\eni pe scenele teatrului
na\ional din România, unde sigur s-ar putea face mai mult în ce prive]te punerea în scen`.
Dac` avem dreptul s` facem oarecari propuneri, o vom face cu privire la împ`r\ire.
Opereta are de fapt un singur act, care îns` dureaz` aproape dou` ore. În ce ne prive]te, am
prefera o împ`r\ire în 2 acte, precum ]i o condensare în interesul precipit`rii ac\iunii.
Interpretarea dat` de diletan\i a fost foarte bun`.
În felul acesta a prezentat cronicarul german opereta româneasc`. El a spus concis ceea
ce a sim\it ascultând-o ]i dac` sub cuvântul roman\e ce i-au f`cut o adânc` impresie
include ]i melodiile populare române]ti, nu-i putem aduce nici un repro]. Faptul c` indic`
o împ`r\ire în dou` acte  ceea ce nu aminte]te M`rioara, ne face s` credem c` la prima
reprezenta\ie, într-un act, cineva i-ar fi sugerat lui Ciprian aceast` idee (ori a avut-o el
însu]i), tradus` în fapt în spectacolul urm`tor. M`rioara scrisese de abia dup` cea de a doua
reprezenta\ie tat`lui s`u, amestecând impresii din ambele spectacole.
În 5 martie apare cronica
din Gazeta TransilCarolina Lengher, primadon`, [n rolul Dochi\ei
vaniei, care avea s`-l înduredin opereta Crai Nou
reze prea mult. A fi cinic ]i a
c`uta cu dinadinsul sc`deri era
regretabil pentru acele timpuri,
când talentul trebuia s` fie încurajat. Mai regretabil e faptul
c` Aurel Mure]ianu, directorul
gazetei (din 1878 pân` în 1909)
a acceptat o atare cronic` conceput` rece ]i cu rezerve:  se
observ` de la început frumuse\ea româncu\elor-artiste, progresul reuniunii, apoi se trece
la dictonul cine cuteaz` câ]tig` ]i la completarea c` prima încercare a unui componist
este întotdeauna cutezan\`.
Observa\iile mali\ioase cresc
gradat, nu f`r` o pauz` de
convenien\`, unde se spune cu
îng`duin\`, c` Dl. Porumbescu posed` f`r` îndoial` un
talent mult promi\`tor ]i o
fecunditate mare în compozi\ie. Dar cel mai important
paragraf din aceast` prezentare
este: Muzica ce a compus-o
pentru «Crai Nou» e foarte
pl`cut` ]i ne dovede]te c` a
studiat cu mult` diligen\` operele compozitorilor moderni:
Offenbach, Genée, Strauss,

Suppé, Lecocq ].a.. Aceast`
ultim` observa\ie este întradev`r valoroas`, c`ci f`r` ea
Ciprian nu ar fi publicat r`spunsul lui, în care includea o
fraz`, adev`rat manifest al
muzicii române]ti, ce se va
dezvolta abia dup` moartea
lui: Dac` este vorba de vreun
componist pe care l-am studiat
]i-l studiez ]i acum înc` cu
mult` diligen\`, atunci îmi
permit a spune c` componistul
acesta este însu]i poporul
nostru. Apoi adaug`: cu
privire la celelalte obiec\iuni
din men\ionata recenzie: eu
nu m` exprim mai departe, ci
las s` vorbeasc` opul meu ]i
to\i aceia care au asistat la
repre-zenta\iune ]i ]tiu s`-l
taxeze dup` adev`rata lui
valoare..
Vehemen\a cu care riposteaz` Ciprian Porumbescu
cronicarului anonim de la
Gazeta Transilvaniei este
justificat`. Fecunditatea inspira\iei sale melodice fusese
remarcat` chiar de acel croM`rioara Porumbescu (centru), [mpreun` cu dou` coriste
nicar, poate datorit` jenei fa\`
de acel public ]i de cânt`re\ii Reuniunii Române de Gimnastic` ]i Cânt`ri, care au pus
tot sufletul pentru reu]it`. Chiar lui, care deborda de inspira\ie, i se aduce învinuirea c` sar fi inspirat din operele unor compozitori str`ini!
Din p`cate, tensiunea nervoas` îi submineaz` lui Ciprian s`n`tatea. Când el scrie c`
opera lui r`mâne s` vorbeasc`, prezice c` animozit`\ile se ]terg cu timpul ]i tocmai timpul
va fi cel mai bun judec`tor. }i pentru c` el î]i dep`]e]te sup`rarea, impunându-]i o conduit`
demn` ]i senin`, preg`te]te o nou` surpriz` bra]ovenilor. Transcrie o hor` compus` la
Stupca pentru orchestr` ]i o introduce la sfâr]itul celei de a treia reprezenta\ii a operetei
Crai Nou. Ea se nume]te Hora Bra]ovului ]i a fost tip`rit` la editura Ciurcu, în 1882.
Nu putea s` nu scrie din nou tat`lui s`u:
Prea iubitul meu p`rinte!
A trecut ]i a treia reprezenta\ie cu succes ]i tot a]a de favoritoriu ca ]i celelalte dou`, ba
poate ]i mai ]i, devenind diletan\ii mai împrieteni\i cu podinele scenei.
«Hora Bra]ovului», care fu executat` înaintea comediei «R`m`]agu», a f`cut mare
efect ]i fu mult aplaudat`. Este o compozi\ie care am f`cut-o toamna trecut` la Stupca. }i
cu aceasta, s-a finit ]i ciclul reprezenta\iilor noastre teatrale ]i nu cred c` o s` mai d`m în
vara asta vreo reprezenta\ie.
Trecut-au ani ]i ani. Opereta s-a jucat de nenum`rate ori în multe ora]e ale \`rii. Sub
titlul Ciprian Porumbescu ridic` nivelul operetei române]ti, Octavian Laz`r Cosma
analizeaz` pertinent: Factorul durabil în «Crai Nou» r`mâne muzica, mult superioar`
componentului literar. Principalele ei calit`\i trebuie v`zute în expresivitatea direct` ]i
nefor\at`, rev`rsat` într-o multipl` palet`, ]i specificul ei popular. Izvorul principal al muzicii
îl reprezint` melodiile l`ut`re]ti, mai ales de origine s`teasc`, al`turi de care r`sun` formule
or`]ene]ti, îndeosebi de roman\` Un alt filon valorificat de compozitor trebuie v`zut în
tradi\ia operetei. Din anii studen\iei petrecu\i la Viena, Porumbescu cunoa]te specificul
operetei, formele melodice, procedeele dramaturgice ]i genurile folosite. El are meritul c`
preluând unele atribute constitutive le valorific` de pe pozi\ia unui muzician român prin
racordarea la specificul popular. Marea parte a numerelor muzicale din «Crai Nou» sunt
puternic dominate de amprente folclorice, pe când cele de esen\` austriac` sunt minoritare6.
Pe subiectul lirico-pastoral al vie\ii s`te]ti Porumbescu împlete]te cântece l`ut`re]ti,
doine, hore. Sentimente patriotice sunt întruchipate în corul «Pe plaiuri de munte», un
mar] patriotic ce r`sun` în dou` rânduri în actul I.
Un alt mar] «Haide\i, haide\i» aminte]te de cântecele patriotice transilvane. Locul
primordial îi revine temei corului «Crai Nou», în caracter de hor` lung`, având o spontaneitate
viril` cuceritoare. Tema aceasta, ce r`sun` întâia oar` în uvertur`, revine în actul I ]i în
finalul actului al doilea. Readucerea ei în momentele cheie ale lucr`rii ne îndrept`\e]te s`-i
atribuim func\ii tematice conduc`toare, dac` nu chiar laitmotivice.7
Opereta Crai Nou s-a prezentat de nenum`rate ori mai ales în Banat ]i Bucovina, dar
]i la Cluj, Bucure]ti, Oradea, ]i cu ocazia comemor`rilor compozitorului. Muzica ei ]i
chiar premiera de la Bra]ov constituie subiectul operetei de mare succes L`sa\i-m` s`
cânt de Alexandru Dendrino, conceput` din cele mai inspirate motive muzicale ale lui
Ciprian Porumbescu. Astfel c` ultima-i dorin\`, pe patul mor\ii  Nu l`sa\i ca muzica mea
s` moar` , putem spune c` s-a împlinit, peste timp.

Nina CIONCA
Axentie Baciu, Familia lui Porumbescu la Bra]ov, [n revista |ara Bârsei, 1933, nr. 5, p. 400 ]i urm.
Societate cultural` rom@neasc` [nfiin\at` [n anul 1864, la Bra]ov.
3
Arhivele Statului Bra]ov, fond Documentele Reuniunii Rom@ne de Gimnastic` ]i Cânt`ri,
scrisoarea lui Laz`r Nastasi c`tre Ciprian Porumbescu.
4
Cor mixt, pe versuri de Vasile Alecsandri, editat de Reuniunea de Cântare Ciprian Porumbescu,
1911, fasc. IV; apoi, în Ciprian Porumbescu, Opere alese, Bucure]ti, 1954, Editura de Stat pentru
Literatur` ]i Art`, ]i în Editura Didactic` ]i Pedagogic`, 1958 (ambele volume [ngrijite de Viorel
Cosma).
5
Acest fragment de scrisoare a fost publicat prima dat` în Ciprian Porumbescu  schi\`
monografic`, de dr. Valeriu Brani]te, 1908, Lugoj, p. 90-92.
6
Octavian Laz`r Cosma, Hronicul muzicii române]ti, vol. 2, Editura Muzical`, Bucure]ti, 1974, p. 468.
7
Ibidem, p. 471.
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Simion Florea Marian: sf@r]it nea]teptat
Pe când [nc` nu [mplinise ]aizeci de ani, s`n`tatea p`rintelui Simion Florea Marian
(1847-1907) se ]ubrezise sim\itor. Lupta cu vicisitudinele vie\ii ]i priva\iunile cotidiene,
munca pân` la ore târzii, [ntre cei patru pere\i ai biroului s`u, consumul excesiv de tutun,
pu\in`tatea eforturilor fizice [n aer liber, lipsurile materiale inerente oric`rei familii
[ntre\inut` dintr-un modest salariu de profesor, presiunile morale ]i, uneori, materiale
exercitate de neprietenii alia\i, tacit, cu politica subteran` a st`pânirii ]i altele au dus la
permanentizarea ]i agravarea unor afec\iuni mai vechi.
La 20 februarie/2 martie 1907 ctitorul etnologiei ]i etnobotanicii române s-a [mboln`vit
de pneumonie, din care cauz` nu a putut participa la sesiunea general` a Academiei Rom@ne,
din martie-aprilie. Comentând scrisoarea prin care p`rintele Marian motiva absen\a sa de
la lucr`rile [naltului for ]tiin\ific al \`rii, pre]edintele Academiei anun\a plenul c` harnicul
lor coleg din Suceava nu va participa la dezbateri fiind cam indispus ]i [n acea scrisoare
nu regreta atât indispozi\ia de care era cuprins, cât regreta c` nu poate lua parte la
lucr`rile noastre1.
La 10/23 februarie pneumonia s-a instalat de-a binelea [n corpul s`u ]ubred ]i, re\inândul la pat, nu i-a mai dat r`gaz s` lucreze la numeroasele sale proiecte r`spândite [n cele peste
25 000 pagini de manuscris. Pe la c`p`tâiul lui s-au perindat mai mul\i medici din Cern`u\i
]i Suceava, dup` cum se poate constata din re\etele prescrise ]i din notele de plat` dup`
care au fost achitate onorariile consultan\ilor. {n una dintre ele, eliberat` la 7/20 martie
1907, se preciza c` Marian a pl`tit, conform tarifelor [n vigoare la acea dat`, urm`toarele
sume:
- pentru 60 de vizite 420 coroane;
- pentru 5 vizite nocturne 50 coroane;
- pentru 10 consilii 100 coroane2;
iar [ntr-o alta, din aceea]i perioad`, se specific` achitarea a 250 coroane pentru 25 consilii.
Boala se agrava, medicii erau neputincio]i, tratamentele ineficiente. Peste 800 de
coroane date [ntr-un scurt interval de timp pentru asisten\a medical` impus` de situa\ie, la
care se mai ad`uga ]i procurarea medicamentelor, au constituit, pentru bugetul ]ubred al
familiei, o important` povar`, ceea ce l-a determinat pe suferind s` recurg` la ajutoare
financiare str`ine, [mprumutând bani.
Spre sfâr]itul lunii martie, v`zându-]i s`n`tatea grav periclitat`, p`rintele Marian s-a
adresat Ministerului {nv`\`mântului ]i al Cultelor de la Viena cu rug`mintea de a-i acorda
un ajutor pecuniar de urgen\`. Ajuns [ntr-o situa\ie critic`  scria Marian , din motive de
care nu m` fac vinovat, [mi permit s` cer, [naltului Minister, aprobarea unui ajutor [n
valoare de 1 500 coroane, din Fondul bisericesc bucovinean, din urm`toarele motive.
Conform certificatului medical al`turat, m-am [mboln`vit, pe data de 10 februarie a. c.,
de influien\`3, care a avut drept urmare o periculoas` aprindere de pl`mâni (bilateral`),
ce m` \ine la pat de opt s`pt`mâni.
Atât ajutorul medical, cât ]i medicamentele prescrise, precum [nt`ritoarele devenite
necesare peste prescrip\iile medicului au dep`]it, conform calculelor al`turate, mijloacele
personale de ajutor, care se limiteaz` la salariul meu de profesor, ]i l-au influen\at [n a]a
m`sur` [ncât, f`r` pericolul unei [ndatoriri pecuniare, nu sunt [n stare s` acop`r viitoarele
cheltuieli cerute de boal` ]i, mai ales, nu pot s`-mi permit a ]edea, mai multe s`pt`mâni,
[ntr-o sta\iune sudic`, ]edere ce a devenit necesar`.
{n sfâr]it, [mi permit s` subliniez faptul c` starea proast` a s`n`t`\ii so\iei mele ]i
[ntre\inerea ]i educarea celor doi copii [mi consum` [ntreg salariul; sper s` dovedesc din
plin Ministerului c` existen\a mea ]i a familiei mele, din motive independente de voin\a
mea, vor fi puse, pentru mult` vreme, sub semnul [ntreb`rii.
F`r` ajutorul organelor superioare nu voi fi [n stare s` m` descurc.
Cu deplin` [ncredere [mi permit, ca [n urma acestei lovituri, care m-a atins pe mine ]i
pe ai mei, s` cer ca situa\ia [nf`\i]at` s` fie prezentat` de urgen\`, iar rug`mintea mea de
a primi aprobarea pentru ajutorul din Fondul Religionar Greco-Oriental Bucovinean s`
fie repetat` negre]it4.
Nu ]tim cum vor fi reac\ionat forurile ministeriale la strig`tul disperat al lui Simion
Florea Marian sau dac` cererea va fi ajuns la destina\ie cu 11 zile [nainte de a muri,
deoarece documenta\ia ce motiva solicitarea am g`sit-o [n arhiva de la Suceava, dar am
aflat, de la urma]i, c` fiul, Liviu, a avut de achitat datoriile contractate de ilustrul s`u
p`rinte.
Cu toate [mprumuturile f`cute, Marian nu a avut posibilitatea s` frâneze evolu\ia bolii
pulmonare [n vreun sanatoriu mediteranean, cum a procedat fostul s`u coleg de liceu ]i
suferin\`, Ciprian Porumbescu.
Dubla pneumonie a evoluat galopant, i-a sec`tuit puterile, iar [n diminea\a zilei de
miercuri 11/24 aprilie 1907, r`pus de aprindere de pl`mâni5  cum st` scris [n Certificatul
de moarte , Simion Florea Marian a plecat dintre cei vii cu regretul c` nu ]i-a valorificat
proiectele ]i visele de o via\` tr`it` modest [n munc` cinstit` ]i onorabil`.
Vestea mor\ii ctitorului etnologiei ]i a etnobotanicii na\ionale s-a r`spândit de [ndat`
pe tot cuprinsul teritoriului locuit de români ]i [n afara lui6.
La 11/24 aprilie 1907, aflând c` s-a stins din via\` unul
dintre cei mai hanici membri activi ai s`i, Academia Român`
a convocat o ]edin\` special`. F`cându-se ecoul sim\`mintelor
]i opiniilor oamenilor de ]tiin\` ai epocii, printre altele,
pre]edintele [n func\ie, Ioan Kalinderu, preciza c` datorit`
dispari\iei mult regretatului Marian Academia pierde un
membru de frunte, iar neamul românesc nu numai un vrednic
p`stor ]i apostol luminat al poporului, ci ]i un c`rturar ]i
scriitor iscusit, care ]i-a [nchinat partea cea mai mare din
via\` [n`l\`rii na\ionale. (subl ns.)
Noi pierdem un coleg stimat ]i iubit, un coleg blând ]i
[ntotdeauna amabil7.
La aceea]i adunare, convocat` ad-hoc, s-a stabilit ca
Grigore Tocilescu ]i Ion G. Sbiera s` depun` o coroan` de
flori la catafalcul cu r`m`]i\ele p`mânte]ti ale academicianului disp`rut ]i s` participe la funerariile de la Suceava.
{n diminea\a zilei de 13/16 aprilie, Ion G. Sbiera a sosit
[n fosta capital` a Moldovei ]i, [n prezen\a mai multor

160 de ani de la na]tere
personalit`\i culturale din Bucovina, printre care se afla ]i
Dimitrie Dan, folclorist ]i istoric, membru corespondent al
Academiei Rom@ne, depune coroana de flori la sicriul a]ezat
[n casa cu nr. 852 de pe uli\a Sf. Nicolae, actuala strad` Simion
Florea Marian din municipiul Suceava.
Ceremonialul [nhum`rii a avut loc [n cimitirul de lâng`
fosta cetate de scaun a Moldovei, [n dup`-amiaza aceleia]i
zile. De]i timpul era ploios ]i rece  preciza un participant 
, totu]i str`zile umede ]i glodoase erau tixite de oameni ]i
luminate cu l`mpile nocturne ale ora]ului, iar pr`v`liile erau
[nchise.
Prohodul s-a s`vâr]it [n biserica Sf. Dumitru, cu un num`r
mare de preo\i8.
Dup` deplasarea convoiului funerar la cimitirul de sub
Cetate, la coborârea cosciugului [n cripta familei de pe aleea
pricipal`, primul vorbitor a fost Ion G. Sbiera, care, printre
Simion Florea Marian
altele, a spus:Nu de la mine numai ca vechi cunoscut ]i
prieten al ilustrului r`posat am sosit aici, ci ca trimis al Academiei Române din Bucure]ti,
care este compus` din b`rba\i de cultur` ]i ]tiin\` din toate \`rile locuite de români ]i care
st` [n fruntea culturii ]i literaturii tuturor românilor [...].
Nea]teptata ]i prea timpuria lui plecare pe calea ve]niciei ne-a adunat aici, ca, cu
[ntristare adânc` ]i cu durere sfâ]ietoare, s` ne lu`m r`mas bun de la acest rar b`rbat de
cultur` ]i distins literat poporanist.
El a luat [ndemn de la mi]carea literar` poporanist` pornit` de românii bucovineni, de
prin 1857 [ncoace ]i mai ales când a [nceput a se publica, la Cern`u\i, Foaia Societ`\ii
pentru Cultura ]i Literatura Român` [n Bucovina (1865-1869), ]i [nc` era elev de gimnaziu
(1862-1871), când a [nceput r`posatul a aduna ]i a publica chiar (1869) câte una alta din
literatura poporan` nescris` a românilor bucovineni ]i cu extindere [n tot decursul m`noasei
sale activit`\i pastorale (1876-1883) ]i profesorale (1883-1907).
Scrierile lui sunt foarte numeroase ]i se extind pretutindeni, a]a [ncât prin cetirea
acestor c`r\i ajunge omul a cunoa]te pân` la ce grad de intelectualitate luminoas`, de
sim\ire nobil` ]i de cumin\enie rar` a ajuns poporul român din p`turile lui nec`rturare,
[n decursul existen\ei ]i a dezvolt`rii sale.(subl. ns.)
Aceste scrieri vor p`stra ve]nic, printre c`rturari, numele acestui ne[ntrecut poporanist
român, c`ci un proverb românesc spune c`: «Cel ce scrie ]i dup` moarte cu al\ii vorbe]te,
de aceea ]i nemuritor se socote]te!»9.
Dup` reprezentantul Academiei Rom@ne au urmat la cuvânt [nc` unsprezece delega\i
ai diferitor asocia\ii ]i institu\ii culturale, printre care s-a num`rat ]i Matthias Friedwagner,
trimis de catedra de limbi romanice de la Universitatea din Cern`u\i cu care S. Fl. Marian
a colaborat pân` [n ultima clip` a vie\ii.
Vestea mor\ii lui Simion Florea Marian s-a [ntins cu iu\eala fulgerului nu numai printre
românii ce locuiau [n spa\iul bucovinean, ci ]i [n str`in`tate. {n timpul priveghiului ]i
imediat dup` [nmormântare au sosit la Suceava nenum`rate telegrame ]i scrisori de
condolean\e. Personalit`\i ca Sextil Pu]cariu, Ioan Kalinderu, Constantin I. Istrati, Nicolae
Ch. Quintescu, Atanasie Marian Marienescu, Pericle Papahagi, Duiliu Zamfirescu, Nestor
Urechia, Alexandru Lapedatu, Nicolae Leon, Ioan Bogdan, Dimitre Onciul, societ`\ile
bucovinene Armonia, Dacia, România Jun`, Societatea Doamnelor Române ]i
multe alte persoane particulare ]i asocia\ii au \inut s` aduc` un ultim omagiu creatorului
etnografiei române.
Printre mesajele primite, cele mai profunde compasiuni ]i substan\iale aprecieri vin
din partea unor academicieni ]i a unor oameni de cultur` din Rom@nia ]i din str`in`tate.
Ioan Kalinderu a trimis, din partea Academiei Române, cele mai sincere condolean\e
pentru pierderea dureroas` pe care o [ncearc` familia blândului ]i preameritosului ei p`rinte,
pe care o deplânge Academia ]i pe care o simte literatura ]i ]tiin\a român`10. Sentimentele
de adânc` durere fa\` de sfâr]itul timpuriu ]i nea]teptat al luminatului pedagog, al omului
de ]tiin\` vizionar sunt atestate ]i de cele peste o sut` de telegrame primite de pretutindeni.
La 11/24 aprilie 1907, Pericle Papahagi []i exterioriza astfel starea sufleteasc` la auzul
ve]tii mor\ii lui Simion Florea Marian: Deplâng pierderea ireparabil` a ne[ntrecutului
folclorist român11, iar Sextil Pu]cariu, cu o zi mai târziu, telegrafia: Vestea dureroas`
despre adormirea so\ului iubit ne-a zguduit sufletele. Deplângem, [mpreun`, pe cel care
prin scrisul s`u scump ]i limpede n-a fost numai al dumneavoastr`, ci ]i al neamului [ntreg,
c`ruia i-a slujit cu credin\` ]i dragoste pân` la moarte.
Deci, primi\i, [ntristat` doamn`, lacr`mile noastre pe tâmpla [nc`run\it` [n cinste ]i
neistovit` munc`12.
Ca ]i ceilal\i colegi ai s`i, academicianul Nicolae Ch. Quintescu, critic literar, filolog
]i traduc`tor, a \inut s`-]i exprime singular emo\iile provocate de dispari\ia nea]teptat` a
confratelui bucovinean: Ireparabil` este, [n adev`r, pierderea ce a\i [ncercat prin ducerea
din via\` a iubitului dumneavoastr` so\, dar mare este pierderea suferit` de Academia
Român` [n persoana a celui care fu Florea Marian.
Mult va trece pân` ce românimea s` capete un folclorist de talia fostului nostru
coleg, stimat de to\i care aveau fericirea s`-l cunoasc` ]i iubit de to\i pentru caracterul
s`u [ngeresc. (subl. ns.)
Prin [ntreaga sa fiin\` el era, pe cât e cu putin\`, ca oameni ce suntem, idealul unei
personalit`\i preo\e]ti. Este pentru noi, respectat` doamn`, o mul\umire sufleteasc` s` v`
exprim adânca noastr` [ntristare pentru nenorocirea crunt` [ntâmplat` dumneavoastr` ]i
familiei dumneavoastr`.
Amintirea lui Florea Marian va r`mâne ne]tears` [n inima noastr`.
Oarecare mângâiere pute\i g`si [n aceasta c` numele s`u a fost asigurat pentru viitorime
prin [nsemnatele ]i pre\ioasele opere l`sate13.
Dac` omul de ]tiin\` dr. Constantin I. Istrati a participat afectiv al`turi de suferin\ele
familiei Marian cu adânc` strângere de inim`14, Atanasie Marian Marienescu  la r@ndul
lui folclorist ]i etnograf  a \inut s` sublinieze faptul c` prin trecerea lui Marian [n lumea
umbrelor na\iunea român` [ntr-adev`r a pierdut un b`rbat [nv`\at, onest ]i venerat de to\i,
[ns` Academia Român` a pierdut pe cel mai diliginte lucr`tor al s`u15.
pag. 9
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La numai dou` zile de la moartea p`rintelui Marian, Jan Urban Jarnik  filolog ceh ]i
membru corespondent, la acea dat`, al Academiei Rom@ne  []i manifesta compasiunea
fa\` de ireparabila pierdere suferit` de familie ]i de cultura na\ional`. Cu nespus` durere el
a citit vestea de tot nea]teptat` a mor\ii lui S. Fl. Marian. Personal n-am avut fericirea s`-l fi
cunoscut  scria Jarnik Leontinei Marian , [l cuno]team [ns`, cu atât mai bine, din lucr`rile
sale temeinice, atât de numeroase. {n privin\a aceasta moartea so\ului dumneavoastr` a
pricinuit, [n literatura român`, un gol care cu greu se va umple.
C`ci, pentru ca cineva s` poat` produce asemenea lucr`ri trebuie s` aib` ni]te talente
deosebite ]i mai cu seam`, e lucru de neap`rat` trebuin\` s` fie p`truns de iubire ]i dragoste
nesecat` pentru obiectul s`u de studiu. Numai o asemenea iubire nem`rginit` este [n stare
s` fac` pe om s` jertfeasc` vreme ]i bani, s` aduc` chiar jertfe cari par a p`gubi interesele
personale ale lui [ns`]i ]i ale persoanelor cari sunt legate cu el prin leg`turi sfinte de
rudenie.
Luând [n considerare num`rul a]a de mare al lucr`rilor, rodul [mbel]ugat al muncii
sale neobosite, [am] gândit c` este cu mult mai [naintat [n vârst`, decât [n realitate era. Se
vede c-a [nceput a se [ndeletn[ici] cu studiile sale iubite de timpuriu, sim\ind, [n inima-i
mare, atragere pentru ele.
Pentru un asemenea b`rbat moartea este, drept vorbind, [nceputul unei vie\i
nemuritoare: numele so\ului dumneavoastr` este unul dintr-aceste nume, care nu [se] vor
uita niciodat`.
Dar` ce este ]i mai mult, lucr`r`rile lui se vor ceti ]i studia ]i cele ce vor urma pe acest
teren cultivat de el n-or s` fie altceva [decât numai] ni]te spicuiri dup` un seceri]
[mbel]ugat (subl. ns.)16.
Revista Junimea literar`, care ap`rea atunci la Suceava, f`cându-se ecoul acelor ce l-au
iubit ]i stimat pe cel Simion Florea Marian, [n num`rul s`u din mai 1907 a lansat un apel
c`tre cititori prin care-i anun\` c` pierdut-am doar` pe unul dintre cei mai vrednici ]i
harnici b`rba\i ai \`rii noastre, care, [n decursul laborioasei sale vie\i, ne-a prins [n grai viu
obiceiurile, ne-a codificat zbucium`rile, ne-a t`lm`cit destinul, ne-a t`lm`cit graiul p`s`rilor
]i al florilor.
Numele Marian este o carte deschis` care cuprinde toate manifest`rile sufletului
românesc.
Memoriei scumpului defunct vom [nchina num`rul proxim al revistei.
Invit`m, deci, pe to\i prietenii ]i cunoscu\ii mult regretatului la colaborare17.
Apelul Junimii literare a fost receptat de numeroase personalit`\i din \ar` ]i din afara
ei. Abunden\a materialului primit de redac\ia publica\iei a determinat apari\ia unui num`r
dublu. {n revista bucovinean`, din iunie-iulie 1907, rezervat`, [n exclusivitate, fondatorului
etnologiei ]i a etnobotanicii române, [ntâlnim opinii, documente, relat`ri, amintiri semnate
de personalit`\i de marc`, cum ar fi: Iacob Negruzzi, A. D. Xenopol, N. Iorga, Jan Urban
Jarnik, Sextil Pu]cariu, Constantin I. Istrati, Teodor T. Burada, Atanasie Marian Marienescu,
precum ]i bucovineni ce l-au cunoscut ]i au colaborat cu defunctul [n diverse etape ale
evolu\iei personalit`\ii academicianului sucevean: când era elev, diacon la Siret sau profesor
la Suceava.

Dup` cum se poate constata din relat`rile publicate, [ndat`
dup` moartea lui S. Fl. Marian, dispari\ia nea]teptat`, [n plin
proces de crea\ie, nu a stârnit numai uimirea ]i surprinderea
intelectualilor vremii, ci ]i regretul lor c` au pierdut pe unul
dintre cei mai harnici ]i inimo]i salvatori ai tezaurului
crea\iilor folclorice.
Etnofolcloristul ]i muzicologul Teodor T. Burada,
adresându-se colaboratorului ]i prietenului s`u de curând
plecat dintre cei vii, scria: Cu tine, iubite Sim.[ion] Flor.[ea]
Mariane, a disp`rut unul dintre cei mai de seam` b`rba\i ai
românilor, c`ci tu ai [n\eles c` geniul poporului este mai
mare ]i mai puternic decât orice geniu individual, de aceea
\i-ai dat osteneala a dezgropa ]i a aduce la lumin` toate
comorile ascunse [n mintea poporului român.
Multe din ele ne par stranii, nou` celor din straturile
pretins civilizate, dar ele au leg`nat, mângâiat ]i sus\inut [ntregul nostru popor [n timpuri
de veacuri grele prin care a trecut ]i acele paveze ale sufletului s`u oricât de ]ubrede ]i de
[n]el`toare ne-ar p`rea ast`zi (descântece, vr`ji, farmece, pove]ti etc.) au fost o\elul ce a
ap`rat fiin\a poporului român [n toate vremile de urgie prin care a trecut.
Nepieritor [\i va fi numele c`ci ai sc`pat de la peire toate aceste odoare pe care poporul
le adunase, din izvoarele cele mai deosebite, [n adâncul sufletului s`u18.
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]i ne pot duce în pragul distrugerii. De aceea priorit`\ile guvernelor ]i ale organismelor
interna\ionale, mai mult sau mai pu\in oficiale, trebuie s` se schimbe în sensul asigur`rii
unei dezvolt`ri echilibrate ]i durabile. Printre drepturile fundamentale ale omului figureaz`
în primul rînd dreptul la hran`, la o locuin\`, la s`n`tate ]i educa\ie. Cînd actuala economie
de cazino se va pr`bu]i, omenirea va începe s`-]i recunoasc` unitatea, deci necesitatea
cooper`rii ]i întrajutor`rii.
Mai periculos îns` decît totalitarismul politic ]i cel economic este totalitarismul sau
fundamentalismul religios, intolerant, ]i acesta se vede în mai toate religiile. El îns` se va
discredita singur, iar în urma sa va r`s`ri cu necesitate o nou` libertate ]i o nou`
responsabilitate, a tuturor pentru to\i. Nevoile aproapelui trebuie s` devin` m`sura faptelor
noastre. Aceasta nu înseamn` apari\ia unei noi religii, ci tr`irea de c`tre fiecare, în inima sa,
a adev`rului propriei religii. C`ci toate duc la acela]i Adev`r. El este în noi ]i e nemuritor.
Nu trebuie decît s`-l afl`m, identificîndu-ne cu sinele nostru profund ]i nu cu vehiculele
sale. Respectul de sine este s`mîn\a devenirii noastre.
Trei sunt, în opinia mea, evenimentele cu adev`rat importante, din ultima vreme, ce se
impun aten\iei unui observator atent al scenei interna\ionale:
{n primul rînd, este vorba despre explozia Asiei, cuprins` de o frenezie a dezvolt`rii
ce continu` s`-i surprind` pe anali]ti, în frunte cu China, urmat` de India, dar ]i cu o
Japonie revigorat`. Asia va reu]i s` devin` centrul economiei ]i puterii mondiale dac` va
izbuti s` evite conflictele între cei mari, ceea ce Europa, de pild`, nu a reu]it în prima parte
a secolului al XX-lea, cînd se afla într-o pozi\ie oarecum similar`. Datele sunt cunoscute, s-a
scris mult în ultimul timp pe acest subiect ]i nu cred c` mai are rost s` insist. R`mîne
întrebarea dac` Asia va izbuti s` evite conflictele.
{n al doilea rînd, se cuvine remarcat` rena]terea Rusiei ca putere global`. Beneficiind
de resurse imense de petrol ]i gaze ]i profitînd de înn`molirea Statelor Unite în Orientul
Mijlociu, Rusia ]i-a jucat foarte bine atuurile, pl`tindu-]i datoria extern` ]i ducînd practic
un r`zboi economic nedeclarat cu to\i cei care au deranjat-o în perioada de hibernare.
Astfel, destabilizarea intern` din multe \`ri aflate în proximitatea Rusiei ]i care au încercat,
cu mai mult` sau mai pu\in` reu]it`, s` se emancipeze de sub tutela sa (Ucraina, Georgia,
Estonia, Lituania, Polonia, România, Republica Moldova, Turcia, Bulgaria ]i republicile
islamice ale fostei U.R.S.S.), eu mi-o explic ]i prin ingerin\ele economice ]i ale serviciilor de
spionaj ruse]ti.
Mai mult decît celebrele defect`ri ale conductelor ]i instala\iilor de gaz ]i petrol ce
alimenteaz` Lituania, Germania ]i întreaga Europ`, s-a ajuns pîn` la r`zboi electronic cu
Estonia, sistemul informatic al întregii \`ri, de la pre]edin\ie, guvern, parlament, sistem
bancar, firme etc., fiind atacat în mod premeditat ]i nedeclarat dinspre Rusia. Este un
eveniment extrem de important, ce marcheaz` intrarea într-o nou` er`, cea a r`zboaielor

tehnotronice. Ceea ce \inea pîn` acum de science-fiction devine realitate, sub privirile
aparent neputincioase ale Alian\ei Nord-Atlantice, c`ci Estonia este membr` cu drepturi
depline a N.A.T.O.
{n fine, al treilea eveniment major îmi pare accesul la putere, la cel mai înalt nivel, în
\`ri foarte importante din Occident, al unor politicieni de origine evreiasc`: este vorba
despre Nicolas Sarkozy, chemat s` redea mîndria na\ional` ]i patriotismul francezilor,
despre Gordon Brown, chemat s` preia frînele Marii Britanii, aflat într-o oarecare jen` dup`
guvernarea de zece ani a lui Tony Blair, care a balansat mereu între Europa ]i S.U.A., cu un
plus pentru simpaticul s`u prieten George W. Bush, care a reu]it s`-i îmb`trîneasc` regina
cu vreo dou` sute de ani la fastuosul dineu la care a invitat-o la Casa Alb`, ]i, nu în ultimul
rînd, este vorba despre chiar viitorul pre]edinte al Statelor Unite, care, foarte probabil, va
fi democrat ]i se va alege dintre fostul primar al New York-ului, Rudolf Giuliani, ]i noua
doamn` de fier, Hillary Clinton. F`r` s` fiu antisemit, nu pot s` nu intuiesc faptul c`
aceste alegeri vor influen\a politica lumii occidentale în Orientul Mijlociu, centrul fierbinte
al planetei, ]i nu numai.
Cele trei evenimente, care trebuie privite ]i analizate în interconexiunile lor specifice,
adun`, concentreaz` nori negri deasupra omenirii. Organiza\ii islamiste au amenin\at deja
cu atacarea Parisului. Vine Armaghedon-ul? {ntr-un manuscris descoperit la Marea Moart`
]i intitulat R`zboiul se vorbe]te despre b`t`lia final` dintre fiii luminii ]i cei ai
întunericului. Profe\ii, desigur interpretabile, fac în acela]i sens ]i Nostradamus ]i Sundar
Singh ]i al\ii. Ar fi vorba de o confruntare teribil`, în care se vor utiliza arme nucleare (în
interpretarea lui Vlaicu Ionescu, de pild`) ]i se vor opune \`rile arabe plus Rusia, pe de o
parte, Occidentului plus Israelul, pe de alt` parte. B`t`lia va fi grea, dar va fi cî]tigat` de
fii luminii, dup` care va reapare Hristos pe norii slavei, instituind o mie de ani de pace pe
P`mînt, mileniul de aur. Dar marele cî]tig`tor va fi China, sau rasa galben`, lucru prev`zut
]i în Talmud. Aceasta va fi neutr` ]i va culege roadele sfarîm`rii reciproce a celor dou`
blocuri. Un Cer nou ]i un P`mînt nou vor apare dup` ce se vor fi cur`\at toate spurc`ciunile
lumii printr-un catharsis purificator.
De data aceasta, lumea va fi sp`lat` prin foc. O lume desacralizat`, imoral`, gonind
toat` vremea dup` avantaje materiale, plin` de fundamentalisme, rasisme, foamete, boli,
catastrofe naturale etc. va fi cur`\at`. Brrr !, parc` nu prea mai e chiar atît de bine pe-aici.
S-au mîniat Zeii. Dup` principiul lui Hermes, Ce e sus e ]i jos, ce e afar` e ]i înl`untru.
Deci b`t`lia aceasta o are de purtat, în primul rînd, fiecare în sufletul s`u, cu propriile
patimi ]i numai dup` ce acolo unde a coborît ]i Iisus ]i Orfeu ]i unde coborau to\i ini\ia\ii
antici, în propriile tenebre, se va fi f`cut lumin`, abia atunci ea va str`luci orbitor în afar`,
f`cînd îns`]i lumina Soarelui s` p`leasc`. Dar r`zboiul acesta interior e înc` ]i mai dificil
de purtat, dac` nu ne înarm`m cu armele luminii. C`ci, cu adev`rat, vor veni vremi în care
nu vor mai vedea lumina decît cei care o au în ei în]i]i.
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Personalit`]i ale Bucovinei
C`rturarul ]i omul politic Iorgu G. Toma
În familia mo]neanului frunta] Gavril Toma ]i a so\iei sale Ana, n`scut` Lupa]cu,
din comuna Vama, s-a n`scut la 16 ianuarie1871 al patrulea copil c`ruia p`rin\ii i-au pus
numele Iorgu1. Tat`l meu a fost ani îndelunga\i primar în comuna mea natal`, ne]tiutor de
carte, dar înzestrat cu o rar` inteligen\` ]i cu voin\` statornic` ]i foarte hot`rât`; era un
vrednic descendent al vechii familii moldovene]ti a Tomenilor, care a imprimat numele s`u
atât toponimiei locale, precum dovedesc culmile: Dealul Tomei, Prilucile Tomei ]i altele 2.
Cursurile primare le-a urmat la ]coala din comuna Vama, iar pe cele secundare la
Suceava, pe care le-a absolvit cu merite deosebite. {n anul 1891 s-a înscris ]i a frecventat
cursurile Facult`\ii de Drept a Universit`\ii din Cern`u\i, pe care le-a absolvit în 1896. În
calitate de student a activat [n Societatea academic` Junimea ]i a colaborat cu versuri ]i
proz` la revista studen\easc` {ncerc`ri literare, revist` care a ap`rut în 12 numere între 1
februarie 1892 ]i 1 ianuarie 1895. Împreun` cu 25 tineri români a participat, în luna
septembrie 1894, la Congresul studen\esc de la Constan\a, prilej cu care a cunoscut ora]ele
Ia]i, Gala\i ]i Br`ila, dar n-a putut vizita capitala României. În ultimul an de facultate,
Senatul academic i-a aplicat studentului Iorgu G. Toma o dojan` ]i i-a retras bursa deoarece,
împreun` cu al\i colegi, a înfruntat pe mitropolitul Arcadie Ciupercovici care a scos Societatea
academic` Junimea din re]edin\a mitropolitan`.
Dup` absolvirea facult`\ii, în anul 1897, Iorgu G. Toma a intrat ca practicant la Tribunalul
din Suceava, iar în anul 1899 ajunge judec`tor la R`d`u\i, unde r`mâne pân` în 1906. Aici,
la R`d`u\i, a [nfiin\at Societatea Clubul Român drept centru de activitate româneasc`
într-o localitate puternic germanizat`. Cunoscând aceast` realitate ]i dorind s` sprijine accesul
elevilor rom@ni la liceul german din ora], împreun` cu arhimandritul Teofil T. Patra] ]i al\ii
a [nfiin\at Societatea Internatul de b`ie\i români ortodox oriental din R`d`u\i. În adunarea
de constituire a Societ`\ii, din 20 iulie 1902, dup` alegerea conducerii adun`rii, Teofil T.
Patra] a \inut un marcant discurs, iar Iorgu G. Toma a explicat statutul Societ`\ii. Tot
atunci s-au înscris ca membri fondatori Vasile Marcu  proprietar din Fr`t`u\ii Vechi (a
donat suma considerabil` de 17 000 de coroane), Ifrim Isopescul  directorul ]colii din
Vicovu de Jos, Teofil T. Patra], dr. Nicu Blându, dr. Victor Iliu\ ]i dr. Matei Christel. Ca
membri ordinari sau ca membri sprijinitori, cu taxa lunar` de 2, 4 sau 5 coroane, s-au
înscris Ioan Vatamaniuc, Constantin ]i Vasile Chira] din Sucevi\a, Zaharie Zub  primarul
comunei Horodnicu de Sus (unchiul scriitorului Em. Grigorovitza). În conducerea Societ`\ii
au fost ale]i: Teofil T. Patra]  pre]edinte, dr. Nicu Blându, profesor Ioan Chelaru, dr. Matei
Christel, Ambros Gribovici, dr.Victor Iliu\, Ifrim Isopescul, George Popadiuc, Alecu
Popovici, dr. Ipolit Tarnavschi, Iorgu G. Toma ]i Zaharie Zub. Într-o adunare ulterioar`
Iorgu G. Toma a fost ales vicepre]edinte al Societ`\ii3. Prin st`ruin\a acestor oameni ]i a
altora în R`d`u\i s-au colectat sumele de bani ]i a fost construit` cl`direa Internatului de
b`ie\i români, ast`zi sediul Institutului Bucovina al Academiei Române, sala bibliotecii
Institutului ]i s`li de clas` ale Colegiului Na\ional Eudoxiu Hurmuzachi.
Iorgu G. Toma a publicat multe lucr`ri, studii, articole, consemn`ri, opinii ]i note diverse
între care: monografia Societ`\ii }coala Român`, Suceava, 1908; La question des
Roumains opprimes dAutriche, Tokio, 1918; Monumentul Stâlpul lui Vod`, Cern`u\i, 1923;
Din neajunsurile Bucovinei,1924; În slujba drept`\ii, 1924; Patru ani de deput`\ie, 1926;
Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, 1927 etc.
{n anul 1906 Iorgu G. Toma se mut` la Tribunalul din Suceava ]i aici este ales pre]edinte
al Societ`\ii culturale }coala Român`, societate cu o prestigioas` activitate pentru românii
din Bucovina. {n perioada tranzitorie dintre Unirea din 1918 ]i integrarea Bucovinei în
sistemul politico-administrativ al României, dup` [nfiin\area Cur\ii de Apel din Cern`u\i
Iorgu G. Toma a devenit consilier al`turi de Vasile Bodn`rescu, Aureliu C`p`\ân` ].a.,
având competen\e în judecarea apelurilor împotriva sentin\elor pronun\ate de instan\ele
judec`tore]ti din Bucovina, competen\e extinse din anul 1926 ]i asupra jude\elor Dorohoi
]i Hotin.
La alegerile din 5 martie 1922 pentru jude\ul Câmpulung în Parlamentul României a
fost ales ca deputat Iorgu G. Toma, împotriva lui Ion Forgaci ]i Gheorghe Hu\u. Activitatea
politic` a deputatului Iorgu G. Toma a fost mereu prezentat` în presa vremii, în adun`ri
publice ]i în bro]uri speciale cu titluri semnificative. Aceste bro]uri sunt: Un glas de la
munte, 1923; {n slujba drept`\ii, 1924; Din neajunsurile Bucovinei, 1924; Lupta pentru
men\inerea jude\ului Câmpulung Moldovenesc, 1925. Din paginile bro]urilor afl`m c` multe
reglement`ri, norme, proceduri ]i cutume din Parlamentul României din perioada interbelic`
se p`streaz` ]i ast`zi.
Primul capitol al bro]urii Patru ani de deput`\ie (1922-1926) se intituleaz` Cuvânt`ri
]i Discursuri. Parcurgând textele din acest capitol am constatat existen\a unui num`r de 14
cuvânt`ri ]i discursuri, toate importante pentru Bucovina ]i pentru \ar`. Un prim discurs al
deputatului a fost prilejuit de r`spunsul la mesajul Tronului. {n numele Bucovinei ]i a
Partidului Democrat al Unirii, Iorgu G. Toma a vorbit despre suferin\ele românilor sub
Biserica Sf@ntul Nicolae din R`d`u\i
(litografie de epoc`)

st`pânirea austriac`, despre nemul\umirile aduse de r`zboi ]i
despre nevoia de înlesniri pentru popula\ie din partea
guvernului. În aceast` legislatur` a fost adus` în Parlament
Constitu\ia \`rii  Legea legilor  ]i la discu\iile pe articole
Iorgu G. Toma a cerut introducerea pedepsei cu moartea,
dreptul pentru toate instan\ele judec`tore]ti de a judeca
constitu\ionalitatea legilor, protejarea p`durilor Fondului
bisericesc ortodox român ]i verificarea documentelor pentru
cet`\enia român` acordate din 1914. C`rturarul umanist Iorgu
G. Toma a cerut la art. 16 introducerea pedepsei cu moartea
pentru a înfrâna pornirile bestiale ale atâtor nelegiui\i, str`ini
de multe ori de neam ]i de \ar`.4
Iorgu G. Toma a solicitat reglement`ri pentru îmbun`t`\irea situa\iei func\ionarilor publici cu prilejul dezbaterii Iorgu G. Toma (1871-1935)
proiectului de lege pentru Statutul func\ionarilor publici. El
m`rturise]te c` cel mai mare din toate discursurile mele parlamentare este îns` cel rostit în
zilele de 9 ]i 10 noiembrie 1923 cu prilejul discu\iei generale asupra adresei de r`spuns la
mesajul Tronului pe sesiunea ordinar` 1923/24. {n acest discurs deputatul bucovinean a
solicitat sprijinul real pentru armat`, înv`\`mânt, apoi a sus\inut unificarea bisericii ortodoxe,
reforma impozitelor indirecte, insistând asupra celor trei mari nemul\umiri ale popula\iei
din zona Câmpulungului ]i anume: modul de aplicare a reformei agrare, neacordarea de
desp`gubiri de r`zboi ]i jaful din p`durile Fondului bisericesc. Industria ]i comer\ul silvic
de la noi se g`sesc în mâini str`ine, cu deosebire îns` în mâinile evreilor, cum sunt firmele
Anhauch, Schnapp, Adlersberg a sus\inut în Parlament Iorgu G. Toma, subliniind c` p`durile
constituie o mare bog`\ie de origine str`veche curat româneasc` ]i totu]i oamenii din
zon` tr`iesc greu. Discursul a fost publicat în bro]ura Un glas de la munte.
Alte dou` discursuri privind satisfacerea trebuin\elor de lemn de foc ]i de construc\ie
ale popula\iei ]i respectiv privind organizarea judec`toreasc` au fost cuprinse în bro]ura {n
slujba Drept`\ii. Discursul din 30 octombrie 1924 s-a referit la desp`gubirile cuvenite
oamenilor de la munte ]i la colonizarea nordului Bucovinei.
Deosebit de activ s-a manifestat Iorgu G. Toma ]i prin interpel`ri ]i întreb`ri adresate
guvernului. Prima interpelare s-a referit la utilizarea sârmei r`mase din timpul r`zboiului,
în mod gratuit, de c`tre s`teni ]i care a fost acceptat` numai pentru comunele Vama, Valea
Putnei ]i Poieni Solca. Alte dou` interpel`ri au avut ca obiect repararea vagoanelor tuturor
garniturilor de tren care circulau pe linia D`rm`ne]ti-Dorna ]i sanc\ionarea conduitei
judec`torului E. Forgaci din Vatra Dornei. Ambele solicit`ri au fost rezolvate numai dup` o
revenire la Ministerul Comunica\iilor ]i la cel al Justi\iei.
{n partea final` a bro]urii {nf`ptuiri realizate deputatul Iorgu G. Toma spune cu justificat`
mândrie: Opera mea cea mai mare ]i mai frumoas`, cu care am tot dreptul s` m` f`lesc,
este incontestabil men\inerea ]i l`rgirea jude\ului muntenesc al Câmpulungului 5.
Guvernul hot`r@se s` creeze în Bucovina doar dou` jude\e: Cern`u\i ]i Suceava. Cu sprijinul
deputa\ilor din Bucovina ]i mai cu seam` a st`ruin\elor lui Iorgu G. Toma, inclusiv prin
discursul rostit în ]edin\a Camerei Deputa\ilor din 1 mai 1925 referitor la reforma
administrativ`, s-au creat cele cinci jude\e: Cern`u\i, Storojine\, R`d`u\i, Suceava ]i
Câmpulung. Men\inerea jude\ului Câmpulung a avut importante urm`ri pentru popula\ia
din aceast` zon` a Bucovinei între care: înfiin\area Tribunalului din Câmpulung
Moldovenesc, a Administra\iei financiare, a Cercului de recrutare, a Camerei agricole ]i a
altor institu\ii specifice centrului de jude\; m`rirea jude\ului cu patru comune urbane. A
sprijinit ob\inerea de fonduri b`ne]ti pentru refacerea }colii speciale pentru prelucrarea
lemnului ]i pentru terminarea cl`dirii Liceului-internat din Câmpulung Moldovenesc, iar
în comuna Vama au fost construite trei ]coli primare. }i exemplele pot continua aici în sfera
realiz`rilor acestui destoinic deputat al Câmpulungului.
Integrarea Bucovinei în regatul Rom@niei a continuat ]i sub guvernarea liberal`, [n
toat` perioada 1922-1926, c@nd Ion I. Nistor redevine ministru secretar de stat. {n scopul
integr`rii s-a constituit Comisia regional` pentru lichidare ]i unificare, al c`rei pre]edinte a
fost numit Iorgu G. Toma. Sistemul austriac a fost înlocuit cu autonomia local` la nivel de
jude\, ora] ]i comun`, iar guvernatorul Bucovinei numit de autorit`\ile centrale de la Viena
este înlocuit cu cei cinci prefec\i ai noilor jude\e: Cern`u\i, Storojine\, Suceava, R`d`u\i ]i
Câmpulung.
O lung` perioad` de timp Iorgu G. Toma a practicat ziaristica, publicând studii ]i articole
la ziarele ]i revistele Patria, De]teptarea, Vestitorul satelor, Ap`rarea Na\ional`,
Glasul Bucovinei, semnând cu pseudonimele Delavam`, Delamunte, Delamoldova.
Iorgu G. Toma a murit la 13 ianuarie 1935 ]i a fost înmormântat la Vama.

Petru BEJINARIU
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Din istoria Bucovinei
Industria în nordul Bucovinei în anul 1938
Consecin\ele ocup`rii de c`tre U.R.S.S. în iunie 1940, în condi\iile cunoscute, a nordului
Bucovinei ]i a \inutului Her\a nu sunt în totalitate cunoscute nici acum, la mai bine de 65 de
ani de la raptul teritorial bol]evic s`vâr]it asupra României. Am în vedere pagubele materiale
înregistrate de România ca urmare a pierderii acestor teritorii în favoarea, atunci, a Uniunii
Sovietice, azi, a Ucrainei. Rapiditatea cu care s-au succedat evenimentele în lunile care au
urmat pr`bu]irii frontierelor noastre din nord ]i r`s`rit, intrarea peste un an a României în
r`zboiul antisovietic ]i eliberarea teritoriilor cotropite în 1940, pierderea r`zboiului ]i
ocuparea întregului teritoriu al \`rii de c`tre Armata Ro]ie în 1944, cu instaurarea pentru 45
de ani a unui regim comunist totalitar, au împiedicat evaluarea exact` a pagubelor suportate
de România în 1940 prin anex`rile sovietice.
Potrivit punctului 5 din Ordinul nr. 6 006 din 28 iunie 1940, semnat de generalul Florea
|enescu, ]eful Marelui Stat Major, în retragerea ordonat` armata român` a \inut seama de
urm`toarea dispozi\ie: Nu se execut` nici o distrugere de c`i ferate, poduri, instala\iuni,
depozite, aerodromuri, întreprinderi industriale, uzine electrice, telegraf, telefon, g`ri,
locomotive, vagoane.. Astfel încât toate bunurile materiale care se aflau pe teritoriile supuse
ced`rii au r`mas, intacte, la dispozi\ia ocupan\ilor.
S-au scris, în special dup` 1989, lucr`ri serioase dedicate anex`rii nordului Bucovinei
]i a Her\ei cu satele care o înconjurau care au l`murit o mare parte dintre problemele create
de tragicele evenimente de la sfâr]itul lui iunie 1940. În mod sigur vor mai urma ]i alte
cercet`ri pe aceast` tem`, astfel încât putem spera c`, nu peste mult` vreme, vom ]ti exact
ce am pierdut odat` cu ruperea de la România a jude\elor Cern`u\i ]i Storojine\ ]i a unor
p`r\i importante din jude\ele R`d`u\i ]i Dorohoi, un teritoriu de 6 340 kilometri p`tra\i.
Cunoa]terea valorii pagubelor produse României de c`tre jaful comis de Uniunea Sovietic`
în 1940 este actualmente ]i o problem` de interes public dac` \inem seama de Legea 290/
2003. Numai pentru cererile depuse de c`tre refugia\ii din teritoriile ocupate care actualmente
locuiesc în jude\ul Suceava cuantumul desp`gubirilor solicitate este de 440 milioane lei noi
(Mihai-Aurelian C`runtu, Bucovina în al-II-lea r`zboi mondial, Editura Junimea, Ia]i,
2004, p. 140), bani care vor trebui pl`ti\i de contribuabilii români la bugetul de stat. Pe total
\ar` desp`gubirile solicitate se ridic`, probabil, la sume foarte mari, incomparabil mai mari
decât ajutoarele acordate de guvernul României comunit`\ii române]ti din actuala regiune
Cern`u\i, ajutoare care au stârnit controverse în presa local` din Bucovina. Dac` este drept
]i moral ca cet`\enii României s` suporte aceste desp`gubiri, f`r` ca Ucraina, care beneficiaz`
de teritoriile ]i bunurile r`pite, s` nu pl`teasc` nimic, ar trebui analizat într-o serioas`
dezbatere public` cu participarea speciali]tilor în domeniu.
În toamna anului 1942, din dispozi\ia mare]alului Ion Antonescu, Direc\iunea
Inventarului Avu\iei Publice a
Camera de Comer\ ]i Industrie din Cern`u\i
prezentat Consiliului de Mini]tri un raport cu privire la
valoarea pagubelor materiale
din domeniul public înregistrate de \ara noastr` prin ocuparea nordului Bucovinei.
Raportul estima o pierdere de
31 720 milioane de lei (la
valoarea leului de la data întocmirii raportului). Prin acela]i raport se estimeaz` c`
pagubele aduse sectorului
agricol s-au ridicat la suma de
5 578 milioane lei ]i cele
înregistrate de sectoarele
industrial, bancar ]i comercial
ajungeau la 2 276 milioane de
lei (Mihai-Aurelian C`runtu,
Nr.
crt.

Denumirea

0

1

op. cit., p. 135). Pierderile
Fondului Bisericesc Ortodox
al Bucovinei au fost deosebit
de mari. Amintim numai suprafa\a de 57 912 ha de p`dure
]i întreaga baz` piscicol` a
Fondului.
Chiar ]i pagubele suferite
de \`ranii afecta\i de noua
trasare a frontierei au fost
apreciabile. Majoritatea satelor din imediata apropiere a
grani\ei care au r`mas în România au pierdut p`duri comunale ]i terenuri agricole.
Încercarea oamenilor de a-]i
strânge recoltele din acel an s-a
încheiat cu condamn`ri ]i
deport`ri în urma c`rora unii
]i-au pierdut chiar via\a. (A se
vedea articolul lui Petru Grior
din p. 20-21 din acest num`r
al revistei). Comuna Bilca a
înregistrat pagube de 2 591
600 lei prin noua trasare a
frontierei; numai George Moisuc, locuitor al acestei comune, ar`ta într-un memoriu,
adresat guvernului de atunci al
\`rii, c` a pierdut 266 de oi,
dou` junci, patru porci, doi boi
Pavilionul Bucovinei  construit de Camera de Comer\
]i una scroaf`, adic` stâna sa
]i Industrie din Cern`u\i, la Expozi\ia din 1921
care se afla la v`rat în teritoriul
(dup` Enciclopedia Rom@niei, vol. IV, [Bucure]ti, 1943])
cedat.
Pagubele patrimoniului cultural  biblioteci, muzee, obiecte de cult, fondul documentar
al Arhivelor Statului din Cern`u\i  au fost ]i ele deosebit de mari. La pierderile publice
trebuie ad`ugate cele din domeniul privat care n-au fost niciodat` evaluate. Amintim numai
de pagubele Societ`\ii pentru Cultura ]i Literatura Român` în Bucovina care se ridic`,
potrivit unei estim`ri actuale, la zeci de milioane de dolari S.U.A. Sute de biblioteci
particulare, ale societ`\ilor, asocia\iilor ]i a unor persoane fizice, manuscrise pre\ioase,
colec\ii de publica\ii, care n-au mai putut fi ref`cute, opere de art` ]i multe altele s-au
pierdut în aceast` adev`rat` catastrof` na\ional`.
În cele ce urmeaz` vom prezenta o situa\ie a societ`\ilor comerciale din domeniul
industrial existente în nordul cedat al Bucovinei ]i în \inutul Her\ei. Sursa de documentare
a constituit-o Indicatorul industriei române]ti, 1938, editat de c`tre Direc\iunea Dezvolt`rii
Produc\iei Industriale din cadrul Ministerului Economiei Na\ionale. Trebuie precizat c`
teritoriul ocupat avea o destul de dezvoltat` industrie. Potrivit datelor statistice referitoare
la anul 1937, într-un clasament al jude\elor stabilit dup` valoarea produc\iei industriale,
jude\ul Cern`u\i ocupa locul ]apte (dup` jude\ele Ilfov, Prahova, Bra]ov, Timi], Cara] ]i
Arad) ]i locul întâi pe Moldova istoric` (care include Basarabia ]i Bucovina), iar jude\ul
Storojine\ locul patruzeci din cele ]aptezeci ]i unu de jude\e ale României Mari ]i locul opt
între jude\ele moldovene. În acela]i clasament jude\ul R`d`u\i ocupa locul dou`zeci ]i
]apte pe \ar` ]i locul patru pe Moldova istoric`.
În anul 1937, produc\ia industrial` a Bucovinei reprezenta 10,6% din produc\ia
industrial` a \`rii. În anul 1939, între 15 august ]i 15 septembrie, s-a organizat la Cern`u\i
Expozi\ia General` a Produselor Române]ti, manifestare care a ar`tat nivelul la care
ajunsese industria bucovinean` înaintea ultimului r`zboi mondial.
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Adresa

2

3

Capital social/
capital investit
(lei)

For\a
motrice
(HP)

4

5

Num`r
de angaja\i
6

1 „TIVA ” S.A .

A rticole din metal, crem` de ghete ]i unsori

Len\e]tii de Jos, jud. Cern`u\i

10 850 000

55

–

2 „INCA SA R”

A bajururi emailate, irigatoare, funduri, t`bli\e

5

D iverse articole din tabl` de zinc ]i tabl` neagr`, ambalaje etc.

85

175

4

„MERO MERLING & ROSENBA CH ”

16

32

5

„JENNY ” S.N.C.

Fabric` de nasturi ]i articole din metal
Prima fabric` de nasturi ]i articole din metal. Pioneze, agrafe de
birou, balamale ]i alte articole de metal
Repara\ii de ma]ini

340 000
6 200 000/
6 400 000
630 000
550 000/
450 000
1 200 000

7

3 Uzinele „TEO F. TUTTMA N” S.Î.C.

Cern`u\i, str. Tabora nr. 1A
Cern`u\i str. Transilvaniei nr. 81; sediul
administra\iei str. C. Brâncoveanu nr. 16
Cern`u\i, B-dul Marele Voevod Mihai 11A

18

20

6 „SEE WA LD A BRA H A M”
7

„G OLK LA NG IA COB & FII”

8 „MORAV IA ROMÂ N~ ” S.C.G .L.

Fabric` de lac`te. Lac`te diferite, chei, balamale
Potcoave pentru cizme, rame pentru sobe, cuie, col\are, articole
de menaj, pioneze

D USTRIA SÂ RMEI” S.A . Filial` a
9 s„oIN
ciet`\ii cu acela]i nume din Cluj

–

Cern`u\i, str. Sportului nr. 1A
Cern`u\i, Calea Plevnei nr. 23
Jucica Veche, jud. Cern`u\i
Cern`u\i, str. Constan\ei nr. 2
Cern`u\i, str. C`lug`reni nr. 38

5

4

320 000
400 000/
3 500 000

15

6

90

88

30 000 000

350

242

840 000

51

21
602

Fabric` de ma]ini. Piese pentru mori, fabrici de ulei, spirt,
cherestea etc. Repara\ii de ma]ini agricole ]i industriale
Repara\ii de locomotive ]i vagoane

Cern`u\i, str. I. C. Br`tianu nr. 4

10 000 000

390

12 „SCH MERZ IOSEF”

Fabric` de cuie

Len\e]tii de Jos, jud. Cern`u\i

560 000

35

–

13 „G A BLONZA ”. S.{.N.C.

Producea bricege, articole de bijuterie simpl`

Cern`u\i, str. Frânghierilor nr. 1

630 000

14

30

14 „SOA RE”

Fabric` de bricege, arcuri pentru mobil` ]i articole din metal

Cern`u\i, str. Plevnei nr. 3

800 000

14

80

15 „WOLFF & SIG A LL”

Fabric` de foarfeci

Cern`u\i, str. Turceasc` nr. 6

600 000

24

–

16 „K A LISCH ER IOSIF & FIUL”

Fabric` de ma]ini, turn`torie de font` ]i bronz.

Cern`u\i, Pia\a Victoriei nr. 4

3 250 000

20

11

17 „TUK FELD A SRIEL”

Porti\e pentru sobe ]i diverse piese turnate

Cern`u\i, str. D obrogei nr. 4

620 000

4

8

18 „V OLTA ” S.A .

A telier de repara\ii ma]ini electrice

Cern`u\i, str. Român` f. n.

1 460 000

3

9

19 „LUJA NI” S.A .

Fabric` de zah`r

Lujeni, jud. Cern`u\i

–

110

121

10 „OST- A UTO. RUD OLF MULLER”
11

„A telierele CFR”

Cern`u\i, str. Caliceanca

12
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Cern`u\i  Prima fabric` de bere bucovinean` (societate anonim` pe ac\iuni)
0

1

Cern`u\i  Moar` ac\ionat` cu aburi, construit` [n anul 1866 de germanul Schlosman

2

3

20 „ZA IA NCZIK OSCH I N. & FII”

Producea butoaie metalice

Cern`u\i, str. Roman` nr. 54

21 „A D LERSBERG FELIX ]i MIH A EL”

Fabric` de cherestea

22 „A D LESBERG FRA |II”

4

5

6

400 000

5

12

Banila pe Siret, jud. Storojine\

4 360 000

90

112

Fabric` de cherestea

Sediu administrativ Cern`u\i,
str. I. Flondor nr. 15
Nepoloc`u\i, jud. Cern`u\i

3 690 000

120

258

Fabrica de cherestea

Seletin, jud. R`d`u\i

10 000 000

525

277

Fabric` de cherestea

Storojine\, jud. Storojine\

165 000

40

8

Fabric` de cherestea

105 000
10 000 000
5 332 000
3 578 000
249 000

40

17

a) Fabric` de cherestea
b) Fabric` de cherestea
Fabric` de cherestea

B`rbe]ti, jud. Storojine\
Cern`u\i, str. I. Flondor nr. 5
Vama, jud. Câmpulung
Sadova, jud. Câmpulung
}ipotele Sucevei, jud. R`d`u\i

216
136
45

36
75
53

28 „CO}CIUIA ” S.C.G .L.
„D ELIG A ISCH M. & PROPRIETA RI
29 SCH RY ER I. & dr. IA COB”
MENIU V IJNI|A A . BILG REY & M.
30 „BDRO
EIER”
31 „FEIG ER IOSEFINA ”

Fabric` de cherestea

Banila, jud. Storojine\

266 000

40

39

Fabric` de cherestea

Jadova, jud. Storojine\

990 000

48

19

Fabric` de cherestea

Vijni\a, jud. Storojine\

450 000

120

64

Fabric` de cherestea

Plosca, jud. R`d`u\i

500 000

30

22

32 „FISCH ER A LEX A ND RU”

Fabric` de cherestea

2840 000

85

50

33 „FORESTIERA BUCOV INEI”

Fabric` de cherestea

Ispasm, jud. Storojine\
Sediu administrativ Cern`u\i, str. Pictor
Bucevschi nr. 2 Seletin, jud. R`d`u\i
Jucica Veche, jud. Cern`u\i

2 100 000

292

233

150 000

65

47

1 500 000

65

33

„A D MINISTRA |IA FOND ULUI
23 BISERICESC ORTOD OX ROMÂ N”
Cern`u\i
24 „BRUNSTEIN SCH ULIM”
25 „BRUNSTEIN SA MUEL”
„BUCOV INA ” S.A .
26 sediul administrativ Cern`u\i,
str. I. Flondor nr. 1
27 „BULLER LEA ”

34 „FRA NK EL ISRA EL” S.C.G .L.

–

35 „FURNICA ” S.C.G .L.

Fabrica de prelucrarea lemnului ]i a fierului

Cern`u\i, str. Petru Rare] nr. 44

36 „G ROSS IOSIF”

Fabric` de cherestea

Banila pe Siret, jud. Storojine\

483 000

45

8

37 „H A RNIK ROSA ”

Fabric` de cherestea

Seletin, jud. R`d`u\i

620 000

40

15

38 „H A RTENSTEIN & WEINER”

Fabric` de cherestea

Slobozia Comare]tilor, jud. Storojine\

1 200 000

65

50

39 „H ERZIG LIPA ”

Fabric` de cherestea

Panca, jud. Storojine\

620 000

25

22

40 „IA H R MORITZ”
„IND USTRIA SILV IC~ P~ TR~ U|I”,
41 S
.C .G .L .
„
I
ND USTRIA SILV IC~ D IN BUCOV INA ”
42
S.A .R.
43 „ISID OR IA NO}”

Fabric` de cherestea

Storojine\

178 000

25

11

Fabric` de cherestea

P`tr`u\i pe Siret, jud. Storojine\

680 000

45

31

Fabric` de cherestea, contraplacaje, panel, l`zi pocconi, c
ârlige de rufe
Fabric` de cherestea

Crasna Ilschi, jud. Storojine\

25 000 000/
27 246 000
620 000

498

651

25

22

44 „LEIZER A BRA H A M”

Fabric` de cherestea

P`tr`u\ii de Sus, jud. Storojine\

1 250 000

30

–

45 „MA RG ULIES H ERMA N”

Fabric` de cherestea

Storojine\

210000

25

6

46 „NEUMAY ER LEIB & H ERMA N”

Fabric` de cherestea

B`nila pe Ceremu], jud. Storojine\

431 000

18

9

47 „RUD ICH CA ROL”

Fabric` de cherestea

48 „RUD ICH IOSIF”

Fabrici de cherestea

49 „RUBNER PEPI”

Fabric` de cherestea

Len\e]tii de Jos, jud. Cern`u\i
a) Lucav`\, jud. Storojine\
b) Berhomet pe Siret, jud. Storojine\
Vijni\a, jud. Storojine\

340 000
1 385 000
3 660 000
950 000

40
164
338
65

19
84
114
41

50 „SCH A PIRA FRA |II & H A BER”

Fabric` de cherestea

St`ne]ti de Jos, jud. Storojine\

400 000

40

29

51 „SING H ER CURT”
„SOCIETATEA A NONIM~ PENTRU
52 EX PLOATA REA D E P~ D URI }I
FIER~ STRA IE CU VA PORI”
53 „WURMBRA ND & K RA NZD ORF”

Fabric` de cherestea

Sârghieni, jud. R`d`u\i
Bucure]ti, str. G eneral Berthelot nr. 34
Cern`u\i, suburbia Clocucica nr. 357

450 000

35

16

10 000 000

250

78

Fabric` de mobil` simpl` ]i tâmpl`rie divers`

Cern`u\i, str. Clocucica nr. 8

3 000 00

7

50

54 „G EWURTZ A .”

A telier binale ]i alte articole de tâmpl`rie

Cern`u\i, str. Florilor nr. 1

600 000

5

4

55 „G OLD SCH MID T IULIU”

A telier u]i, ferestre, tâmpl`rie diferit`

Cern`u\i, str. Roman` nr. 29

540 000

5

6

56 „MORG ENROTT”

}coal` de tâmpl`rie, mobil` ]i lucr`ri pentru cl`diri

Cern`u\i, str. Cuza Vod` nr. 8

300 000

14

6

57 „PREIS MATH IA S”

A telier pentru tâmpl`rie diferit`

Cern`u\i, str. Frânghierilor nr. 1

1 800 000

27

18

58 „V ORMUND CA ROL”

A telier articole de tâmpl`rie

Cern`u\i, str. D elavrancea nr. 20

59 „K INSSBRUNNER IOSIF & I.”

Fabric` de amidon, dextrin`, scrobeal`

Rohozna, jud. Cern`u\i

60 „SOA RE” S.A .R.

Fabric` de glucoz`, amidon, dextrin`

Slobozia B`nila, jud. Storojine\

61 „FONTIN & FONTIN” S.Î.N.C.

Fabric` de lacuri, vopsele ]i chituri

Jucica Veche, jud. Cern`u\i

62 „IMPREG NOL”

A telier pentru producerea de vopsele ]i lacuri
A telier pentru producerea de crem` de ghete, paste pentru cur`\at
metale, vaselin`
A telier pentru producerea de crem` de ghete, cear` de parchete
etc.

Jucica Veche, jud. Cern`u\i
Jucica Veche, jud. Cern`u\i

63 „LEH R ISA K ”
64 „TEO”

Fabric` de cherestea ]i l`zi

Panca, jud. Storojine\

Cern`u\i, str. Transilvaniei nr. 16

700 000

5

5

2 940 000
16 000 000/
19 829 000
3 373 000/
1 266 000
100 000

72

–

455

90

25

18

5

3

120 000

5

8

–

–

–

65 „G OTTLIEB K ORNER & CO”

Laborator de producere a acidului carbonic

Cern`u\i, str. Prutului nr. 17D

2 070 000

16

3

66 „MORBA CH LEON”

Produc\ie oxigen

Cern`u\i, str. G eneral Florescu nr. 9

4 730 000

50

3

67 „PERITZ IOSEF & IA COB”

A telier pentru producerea de acid carbonic

Lujeni, jud. Cern`u\i

3 274 000

30

4

68 „CA UROM” S.A .R.

Producea articole din cauciuc (]o]oni, galo]i, ghete de sport etc.)

Cern`u\i, str. Prutului nr. 17E

–

–

–

69 „A MELIE”

Laborator care producea eter, cloroform, lysol etc.

Cern`u\i, str. Constan\ei nr. 4

2 000 000

5

3

70 „FILA R SIEG LER & COMP” S.Î.N.C.

Fabric` de nasturi din sidef ]i galalit

Cern`u\i, str. Regele Carol al II-lea nr. 58

1 658 000

66

119

71 „D RIMMER NORBERT”

A telier pentru producerea acidului lactic

Cern`u\i, Calea Plevnei nr. 3

1 300 000

4

5

72 „COROZIT”

Fabric` de nasturi din corn ]i piepteni

Cern`u\i, str. Roman` nr. 95

1 600 000

50

57

73 „TILIA ”

Laborator chimico-farmaceutic

Cern`u\i, str. 11 Noiembrie nr. 27

1 014 000

5

10

13
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74 „PETROLUL BUCOV INEA N”

A telier de produc\ie a derivatelor din \i\ei ]i parafin`

Rohozna, jud. Cern`u\i

75 „CRISTEL”

Producea sod` ]i sare G lauber

Cern`u\i, str. Wilson nr. 42

76 „MELZER M. L. & FII” S.Î.N.C.

A telier pentru producerea de lumân`ri, s`pun de rufe ]i toalet`

Cern`u\i str. Frângiilor nr. 1D

4

5

6

3 000 000

28

16

200 000

5

3

650 000/
640 000
2 200 000

11

28

38

53

12

–

45

5

2

15

78

48

77 „NOA LEH R”

Produc\ie de rufe ]i de toalet`, lumân`ri, glicerin`

Cern`u\i, str. Wilson nr. 73

78 „RA PPA PORT K A SRIEL”

S`pun de rufe

Vijni\a, jud. Storojine\

79 „REMOS” S.A .

A telier pentru producerea de s`pun de rufe ]i toalet`

Cern`u\i, str. Frânghiilor nr. 1

80 „H ERMETICA ” S.C.G .L.

A telierul producea capsule de gelatin`

Cern`u\i, str. Constan\ei nr. 76

81 „ZUCK ER & CO” S.C.G .L.

A telier textil care producea stofe de lân` ]i pânz` din bumbac

Cern`u\i, Calea Plevnei nr. 47

82 „H EIN H EIRICH ”

|es`torie pânz` de bumbac

Cern`u\i, str. P. Cerna nr. 3

81

68

83 „IA H R MORITZ”

|es`torie pânz` de bumbac

Storojine\, str. Ion Nistor nr. 20

130 000

25

6

84 „IVA CO”

A telier produc\ie pânz` pentru cizm`rie

Cern`u\i, str. C`lug`reni nr. 40

700 000

13

6

85 „PLUI}UL” S.{.N.C.

Fabric` pentru producerea plu]ului, cuverturi ]i stofe de mobil`

Cern`u\i, str. Transilvaniei nr. 72

2 106 000

38

92

86 „TH A U H ERMA NN”

|es`torie pentru pânz` de bumbac

Storojine\, jud. Storojine\

840 000

14

15

87 „TRICOLOR”

|es`torie pentru pânz` de bumbac

Cern`u\i, str. Roman` nr. 118C

660 000

2

17

88 „|ES~ TORIA UNIV ERSA L~ ” S.Î.N.C.

A telier care producea \es`turi din bumbac, cuverturi, batiste

Cern`u\i, str. Wilson nr. 67

1 600 000

25

24

89 „A PEX ”

Fabric` de ciorapi ]i tricotaje

Cern`u\i, str. C`lug`reni nr. 42

1 862 000

35

56

90 „A ROS”

A telier pentru producerea ciorapilor

Cern`u\i, str. }tefan cel Mare nr. 23

210 000

4,5

14

91 „BEWI”

A telier care producea ciorapi, chilo\i, cravate ]i jambiere

Cern`u\i, str. Cronicarul Neculce nr. 7

960 000

14

47

92 „COSMOS” S.Î.N.C.

A telier pentru producerea ciorapilor

Cern`u\i, str. Sf. Treime nr. 16A

245 800

8

41

93 „ENK A H ”

A telier pentru producerea de tricotaje, m`nu]i ]i ciorapi

Cern`u\i, str. Mircea Vod` nr. 15

150 000

2

6

94 „EZRATH ”

A telier pentru producerea ciorapilor

Cern`u\i, Pia\a Victoriei nr. 4

80 000

2

6

95 „ERZO”

A telierul producea ciorapi ]i m`nu]i din lân`

Cern`u\i, str. Cri]anei nr. 2 bis

900 000

5

36

96 „G ENEFER BENIA MIN”

A telier pentru producerea ciorapilor ]i a altor articole din tricot

Cern`u\i, Pia\a D acia nr. 5

500 000

5

28

97 „G EMO”

A telier produc\ie ciorapi

Cern`u\i, str. Turceasc` nr. 6 bis

5

36

98 „H ERCULES” S.A .

Fabric` de ciorapi ]i diverse articole tricotate

Cern`u\i, str. C`lug`reni nr. 38

62

580

99 „H ERA G ”

460 000
15 000 000/
9 564 000
250 000

4

16

1 484 000

8

34

800 000

5

10

1341 527

16

66

1 200 000

22

31

440 000

12

50

A telier produc\ie articole tricotate

Cern`u\i, str. Petre Liciu nr. 6

100 „{NV IEREA ”

Fabric` de tricotaje

Cern`u\i, str. Bal] nr. 3A

101 „FRA |II K RA US”

A telier pentru producerea de diverse articole tricotate

Jucica Veche, jud. Cern`u\i

102 „LUX ”

A telier pentru producerea de tricotaje

Cern`u\i, str. }tefan cel Mare nr. 12

200 000
2 000 000/
1 770 000
100 000/
458 000
2 000 000/
5 450 000
4 400 000

103 „MINK A ”

A telier tricotaje

Cern`u\i, str. Pitei nr. 22

104 „MUNCA ” S.C.G .L.

Fabric` de ciorapi ]i tricotaje

Cern`u\i, str. Cetatea A lb` nr. 10.

105 „RECORD ”

A telier pentru producerea ciorapilor ]i a altor articole tricotate

Cern`u\i, str. Boltei nr. 4

1 195 000

11

40

106 „TEX TA ”

Fabric` de ciorapi ]i tricotaje

Cern`u\i, str. I. C. Br`tianu nr. 30

6 686 043

40

113

3 264 000

11

55

7 000 000
18 000 000/
14 111 379
1 700 000/
1 328 000
1 100 000

75

280

104

400

4

30

4

6

107 „TRICOT” S.C.G .L.

Fabric` de ciorapi ]i chilo\i

Cern`u\i, str. Sevcenko nr. 15

108 „TRICOTA NIA ” S.C.G .L.

Fabric` de tricotaje ]i ciorapi

Cern`u\i, str. Petru Liciu nr. 31C

109 „TRINA CO” S.Î.N.C.

Fabric` de ciorapi ]i alte tricotaje

Cern`u\i, str. Prutului nr. 18

110 „|ES~ TORIA NA |IONA L~ ” S.Î.N.C.

A telier de tricotaje din lân` ]i bumbac

Cern`u\i, str. H otinului nr. 16

111 „FRA |II WIENRA UB”

A telier pentru producerea de p`l`rii de paie ]i fetru

Cern`u\i, str. Roman` nr. 20A

112 „BLUMENREICH & CO” S.Î.N.C.

Fabric` de stofe pentru mobil`, cuverturi ]i batiste

Cern`u\i, str. G . Popovici nr. 10

7180 000

25

47

113 „FRA |II LERMER & BUD A BIN” S.Î.N.C.

|es`torie de stofe din lân` ]i m`tase

Cern`u\i, str. }tefan cel Mare nr. 48C

4 737 134

108

156

114 „BECO”
115 „BUWA G ” S.A .

A telier pentru producerea a\ei de bumbac
Filatur` de lân` ]i bumbac

Cern`u\i, str. Urban Jarnik nr. 9
Cern`u\i, str. A lexandru cel Bun nr. 7

31/2

5

15

23

116 „FULG UL”

A telier pentru producerea de puf ]i fulgi de pene

Cern`u\i, str. Petre Liciu f. n.

60 000
3 000 000/
1 750 000
900 000

40

7

117 „H OROWITZ I. & CO”

A telier de ]ireturi ]i panglici

Cern`u\i, str. Wilson nr. 67

6

16

118 „FRA |II RA UCH WERG ER” S.Î.N.C.

Fabric` de ]ireturi, dantele, nasturi ]i panglici

Cern`u\i, str. Prutului f. n.

163

150

119 „V.I.R.S. A . D RESNER”

Cern`u\i, str. Sevcenko nr. 15

163

63

120 „A RG ILA ”

A telier pentru producerea de fire de m`tase artificial`
]i bumbac
Fabric` de c`r`mizi

180 000
4 000 000/
9 134 000
1 470 000

Cern`u\i, str. Munteniei f. n.

770 000

42

24

121 „FELD MA UB”

Fabric` de c`r`mizi ]i pl`ci de teracot`

Cern`u\i, str. Bari\iu nr. 25

290 000

18

–

122 „FR~ |IA ”

Fabric` de c`r`mizi

Clocucica, nr. 752, jud. Cern`u\i

1 000 000

24

–

180

50

123 „PATRIA ”

Fabric` de c`r`mizi

Cern`u\i, str. Cimitirului nr. 1

595 000/
3 000 000

124 „TRICH TER H .”

Cern`u\i, str. Caliceanca nr. 2

15 000 000

180

50

–

5

–

126 „WELT NORBERT”

Fabric` de \igl` ]i sobe de teracot`
A telier pentru producerea de carton asfaltat, carbalineum,
creolin`
A telier de carton asfaltat ]i pl`ci de plut`

Cern`u\i, str. Mihai Eminescu nr. 13A

1 591 000

4

10

127 „A RY E H ERMA NN”

A telier pentru producerea de ghip

Zviniance, jud. Cern`u\i

669 000

16

10

128 „MOSCA LIUC CA ROL”

A telier pentru prelucrarea marmorei ]i a granitului

Cern`u\i, str. Petrovici nr. 5A

3 120 000

5

13

129 „BELG IA ”

A telier de oglinzi ]i sticl` ]lefuit`

Cern`u\i, str. Roman` nr. 15

150 000

15

6

130 „SMILOV ICI P.”

A telier pentru producerea de pl`ci de teracot`

Cern`u\i, str. Lazaretului nr. 8

5

9

131 „BERE S.A .”

Fabric` de bere

Cern`u\i, str. H otinului nr. 2-4

50 000
18 000 000/
120 000 000
500 000

300

81

125 „G UD RONIT”

Len\e]tii de Jos, jud. Cern`u\i

132 „CH EMICA ”

Fabric` de produse chimice

Cern`u\i, str. Sportului nr. 1A

5

6

133 „EFCA ”

Fabric` de napolitane, biscui\i ]i ciocolat`

Cern`u\i, str. }t. O. Iosif nr. 21

580 000

24

14

134 „SOLMA R”

A telier pentru producerea de zah`r vanilat ]i praf de copt

100 000

5

6

135 „BILG REY D . & W.” S.Î.N.C.

Fabric` de pâine

2 800 000

20

74

136 „H ERCULES”

Fabric` de pâine

Cern`u\i, str. G eneral Prezan nr. 9A
Cern`u\i, str. Regele Carol al II-lea nr.
22
Cern`u\i, str. Cronicar Neculce nr. 2A

1 000 000

7

23

137 „K ELLMER LEIZER”

Brut`rie

Cern`u\i, str. R`zboieni nr. 66

2 000 000

3,5

29

138 „TERNBA CH D AV ID & FII”

Brut`rie

Cern`u\i, str. Roman` nr. 53

2 869 000

10

18

139 „RA SPA NA ”

Brut`rie

Cern`u\i, str. Brâncoveanu nr. 22

400 000

4

5

140 „RUG END ORF MEND EL”

Brut`rie

Cern`u\i, str. Bilei nr. 8

420 000

5

5

141 „STRUM EISIG ”

Brut`rie

Cern`u\i, str. Roman` nr. 83

920 000

5

5

142 „WIESMA N H ERSCH ”

Brut`rie
A telier pentru producerea de caramele, ciocolat`, bomboane,
marmelad`

Cern`u\i, str. I.C. Br`tianu nr. 8

4 360 000

4,5

6

143 „FRA |II H EIMA N”

150 000

5

5

144 „K A NTOR S.”

Laborator de zaharicale ]i pr`jituri

Cern`u\i, str. Mihai Eminescu nr. 15

145 „K ONIG A LFRED ”
146 „PRESSER & FIUL”

–
A telier producere bomboane

Cern`u\i, Pia\a D ecebal nr. 4

Cern`u\i, str. D elavrancea nr. 6
Cern`u\i, str. Regele Ferdinand nr. 42

200 000

3

3

2 100 000

3

6

320 000

3,5

3

14
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147 „FA BRICA D E BERE }I IND USTRIA SPIRTULUI” S.A .

Produc`tor de lichior ]i rom

Cern`u\i, str. H otinului nr. 505

148 „ESK IMO” S.Î.G .L.

Fabric` de ghea\` artificial`

Cern`u\i, str. Petru Rare] nr. 59

149 „EL-K A ”

Produc`tor de unt, smântân` ]i fri]c`

150 „MEERBA UM A BRA H A M & IUD A BEND IT”

Fabric` de lapte pasteorizat

4

5

6

Jucica Veche, jud. Cern`u\i

2 700 000
50 000/
319 000
2 000 000

6

7

45

–

4,5

11

Jucica Veche jud. Cern`u\i

–

–

14
3

151 „RUBIN MA RCUS”

Produc`tor de lapte praf

Cern`u\i, str. D rago] Vod` nr. 2

152 000

5

152 „V ULTUR”

A telier pentru producerea de lapte praf

Len\e]tii de Jos, jud. Cern`u\i

450 000

34

3

153 „G ROSS M.D .”

Mezel`rie

Cern`u\i, str. Regina Maria nr. 5

5

2

154 „IND USTRIA C~ RNII” S.A .

Fabric` de industrializarea c`rnii

Cern`u\i, str. Transilvaniei nr. 42

87

142

155 „K RA MER IOSEF”

Mezel`rie

Cern`u\i, str. S`lciilor nr. 2E

350 000
25 000 000/
23 400 000
320 000

5

5

156 „SCH REIBER MICH A EL”

A telier de carmangerie

Cern`u\i, str. Clocucica nr. 225

–

5

7

157 „BILG REY CA ROL”

Moar`

Cern`u\ii, suburbia M`n`stiri]te nr. 269

1 960 000

60

–

158 „BRUD ER & WIJNITZER”

Moar`

V `]c`u\i, jud. Cern`u\i

820 000

25

2

159 „BRUMBERG & WA LD MA NN”

Moar`

Zastavna, jud. Cern`u\i

310 000

30

3

160 „CUD ELCA FLOREA ”

Moar`

Tereblecea, jud. R`d`u\i

4 509 000

100

16

161 „G OTTESMA N & BRUMBERG ”

Moar`

Jucica Veche, jud. Cern`u\i

1 500 000

38

15

162 „G RIG ORESCU ELLA ”

Moar` ]i fabric` de spirt

V `]c`u\i pe Ceremu], jud. Storojine\

8 698 000

80

16

163 „K ISSLING ER CA ROL”

Moar`

Plaiul Cosminului, jud. Cern`u\i

2 400 000

98

3

164 „K ISSLING ER BA RBA RA ”

Moar`

Boian, jud. Cern`u\i

1 720 000

60

4

165 „K ISSLING ER MIH A IL”

Moar`

Cern`u\i, suburbia Ro]a

1 200 000

60

5

166 „K ISSLING ER REG H INA ”

Moar`

H er\a, jud. D orohoi

4 780 000

210

18

167 „LEIZER A BRA H A M”

Moar`

Or`]eni, jud. Cern`u\i

1 188 000

25

2

168 „OLG A ”

Moar`

V `]c`u\i pe Ceremu], jud. Storojine\

1 500 000

50

8

169 „OH LG IESSER ISA C”

Moar`

860 000

40

7

170 „PROCH A SK A ED UA RD & FII”

Moar`

22 500 000

500

58

171 „SURK ES & RESCH ”

Moar`

A dâncata, jud. Storojine\
Timi]oara, str. G `rii nr. 14
sucursala Cern`u\i, str. Prutului nr. 16
Cern`u\i, str. Constan\ei

3 150 000

150

–

172 „TICH BERG MA RCUS”

Moar`

Sadagura, jud. Cern`u\i

387 000

50

5

173 „ FRA |II ZUK ER”

Moar`

D avide]ti, jud. Cern`u\i

3 340 000

50

4

174 „FRA NK EL”

A telier pentru producerea de o\et ]i mu]tar

Cern`u\i, str. 11 Noiembrie nr. 44

502 000

5

4

175 „RINZLER B.”

A telier pentru producerea de o\et ]i mu]tar

Cern`u\i, str. Plevnei nr. 42

1 250 000

10

6

176 „UNIREA ”

Produc`tor o\et

Cern`u\i, str. Clocucica nr. 263

400 000

4

–

177 „A CH NER RUD OLF”

Fabric` de spirt

Ropcea, jud. Storojine\

3 920 000

28

6

178 „A USLA ND ER SIMION”

Fabric` de spirt

Cire], jud. Storojine\

4 000 000

36

7

179 „BOH D A NOV ICI FRA NCISCA ”

Fabric` de spirt

Osehlib, jud. Cern`u\i

1 176 000

14

9

180 „FA BRICA D E D ROJD IE PRESAT~ }I SPIRT”

–

Len\e]tii de Jos, jud. Cern`u\i

1 630 000

90

–

181 „FISCH ER FA NI”

Fabric` de spirt

St`ne]ti de Jos, jud. Storojine\

12

12

182 „G RIG ORCEA CA RA PCIU”

Fabric` de spirt ]i drojdie comprimat`

Carapciu pe Siret, jud. Storojine\

3 174 000
9 000 000/
4 848 000
5 000 000

198

27

9

17

183 „H OLD ER & ZA LLIK ”

Fabric` de spirt

Mamorni\a, jud. Cern`u\i

184 „MAV ROCORD AT IOA NA ”

Fabric` de spirt

Crasna, jud. Storojine\

1 516 000

16

9

185 „PERITZ IA COB & IOSEF”

Fabric` de spirt

Lujeni, jud. Cern`u\i

7 600 000

40

20

186 „ROH OZNA ” S.Î.G .L.

Fabric` de spirt

Rohozna, jud. Cern`u\i

2 246 000

12

16

187 „ROSENBLATT D AV ID & OSIA S POH A RY LES”

Fabric` de alcool brut

D oro]`u\i, jud. Cern`u\i

2 350 000

10

8

188 „SZIMOWCZ A D OLF”

Fabric` de spirt

Nepoloc`u\i, jud. Cern`u\i

2 900 000

12

6

189 „BA BA D A BRA H A M”

Fabric` de alcool rafinat

Vrâncenii Noi, jud. Cern`u\i

1 620 000

10

8

190 „BA UMA N G USTAV ”

Fabric` de spirt

R`pujeni\, jud. Cern`u\i

550 000

5

7

191 „FISCH ER LEON”

Fabric` de spirt

Ispas, jud. Storojine\

1 600 000

15

15

192 „G RIG ORCEA V. & MAV ROCORD AT }T.”

Fabric` de spirt

Cire], jud. Storojine\.

1 800 000

87

193

193 „G RIG ORCEA RA D U”

Fabric` de spirt

Pris`c`reni, jud. Storojine\

2 909 000

12

7

194 „G RIG ORCEA VA SILE”

Fabric` de spirt

Sin`u\ii de Sus, jud. R`d`u\i

3 827 000

10

7

195 „G ROSSMA NN SCH A NER & CO”

Fabric` de spirt

V `]c`u\i pe Ceremu], jud. Storojine\

1 700 000

9

10

196 „H A G ER A RON”

Fabric` de spirt

Vrâncenii Vechi, jud. Cern`u\i

1 600 000

10

9

197 „H A G I CRISTEA & MATILD A ”

Fabric` de spirt

V `]c`u\i, jud. Cern`u\i

4 200 000

6

17

198 „H OROWITZ NATH A N & CO”

Fabric` de spirt

Berhomet pe Prut, jud. Cern`u\i

1 630 000

18

9

199 „JURIST BENJA MIN”

Fabric` de spirt

Banila de Ceremu], jud. Storojine\

1 950 000

24

8

200 „JUSTER M”

Fabric` de spirt

}er`u\ii de Sus, jud. Cern`u\i

3 500 000

6

14

201 „K ELL RICH A RD ”

Fabric` de spirt

Clive]ti, jud. Cern`u\i

2 000 000

16

8

202 „K RY STOFOWICZ WITOLD ”

Fabric` de spirt

Carapciu pe Ceremu], jud. Storojine\

3 600 000

15

8

203 „LISK OWA CK I PETRU”

Fabric` de spirt

Cinciu, jud. Storojine\

3 000 000

16

8

204

Fabric` de spirt

Milie, jud. Storojine\

16

6

205 „NOUA SULI|A ”

Fabric` de spirt

Seli]tea, jud. Cern`u\i

36

7

206 „ORENSTEIN IOSEF & }T. WA LTER”

Fabric` de spirt

Storojine\

1 450 000
4 000 000/
3 500 000
1 850 000

12

20

207 „RA ND A V ICTORIA & MA X IM”

Fabric` de spirt

Ocna, jud. Cern`u\i

2 414 000

6

7

208 „SK IBINIEV SCH I A LEX A ND RU”

Fabric` de spirt

A dâncata, jud. Storojine\

1 714 000

4

5

209 „STEINER BERTA ”

Fabric` de spirt

Brosc`u\ii Vechi, jud. Storojine\

1 600 000

6

6

210 „VA SILCO ELIZA ”

Fabric` de spirt

Lucav`\, jud. Storojine\

6

5

211 „G RIG ORCEA ” S.A .

Produc`tor de surogate de cafea

Carapciu pe Siret, jud. Storojine\

45

26

212 „K ATZ A RON LEIB”

Produc`tor de surogate de cafea

Cern`u\i, str. M. Teliman nr. 3

1 600 000
1 200 000/
6 985 000
–

5

3

213 „ULEIA ”

Fabric` de uleiuri vegetele

Jucica Veche, jud. Cern`u\i

11 599 000

327

72

214 „CRISCEATIC”

Fabric` de zah`r tos ]i cubic

Zviniace, G ara Schit, jud. Cern`u\i

121 478 000

3 060

55

215

„JUCICA ” S.A .

Fabric` de zah`r tos

Jucica Veche, jud. Cern`u\i

129 465 000

2 098

117

216

„LUJENI” S.A .

145 110 000

1 447

600

12 500 000

162

193

280 000

5

6

„LISCOVA |CH I ELENA ”

Fabric` de zah`r tos, cubic ]i c`p`\ân`

Lujeni, jud. Cern`u\i

217 „PA S~ REA ”

Ferm` ]i abator de p`s`ri pentru export

Noua Suli\`, jud. Cern`u\i

218 „A RTOG RA FICA ”

Tipografie

Cern`u\i, str. D r. G . Popovici nr. 10

219 „EMINESCU”

Tipografie

Cern`u\i, str. I. Flondor nr. 11

1 350 000

14,5

39

220 „G LA SUL BUCOV INEI”

Tipografie

Cern`u\i, str. I. Flondor nr. 33

1 600 000

8

28

221 „MERCUR”

Tipografie

Cern`u\i, str. Regina Maria nr. 27

222 „MITROPOLITUL SILV ESTRU”

Tipografie

Cern`u\i, Pia\a Unirii nr. 3

290 000

4

6

3 248 817

5

21

223 „TIPOG RA FIA MUNCITORILOR”

Tipografie

224 „WIEG LER ISID OR”
225 „CA RTEA D E A UR”

Tipografie
Tipografie

Cern`u\i, str. G eneral Mircescu nr. 4

500 000

5

4

Cern`u\i, Pia\a Unirii nr. 4
Cern`u\i, str. G eneral Mircescu nr. 8A

305 000
280 000

5
5

7
6
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OPINII
Pe marginea unor scrisori:
Cum n-a fost s` fie tip`rit [n Argentina dialogul platonician
Lysis comentat de Constantin Noica
Lysis, interpretarea unui dialog platonician, este cartea pe care Constantin Noica reu]e]te
s` o tip`reasc`1 dup` c@\iva ani buni de la eliberarea din închisoare, fiind cercet`tor ]tiin\ific
la Centrul de Logic` al Academiei Rom@ne. Dintr-o scrisoare pe care Noica o expediaz` în
scurt` vreme, în Argentina, lui Stan M. Popescu, profesor la Universidad del Salvador din
Buenos Aires, se în\elege c` primise ori era sf`tuit s` primeasc` slobozenie de la organele
în drept pentru a edita traducerea ]i comentarea dialogului platonician în limba spaniol` ]i
înc` peste valurile învolburate  de cortina de fier  ale Oceanului Atlantic.
Aleea Ornamentului 4
Bloc E 9, ap. 34
Berceni Sud
Bucure]ti V
Stimate Domnule Popescu,
V` scriu în urma îndemnului pe care mi-l d` Dl Faust Br`descu2. Poate m` cunoa]te\i
din scris ]i cu siguran\` ne-am fi cunoscut dac` am fi tr`it în aceea]i lume, aci ori acolo,
c`ci ne apropie specialit`\ile.
Mi-am luat îng`duin\a s` v` trimit dou` mici lucr`ri originale recent ap`rute. Primind
autoriza\ia, ba chiar îndemnul s` le traduc ]i s` le ofer spre editare oriunde s-ar putea,
îndr`znesc s` v` cer o m@n` de ajutor. Dup` ce le ve\i r`sfoi, v` pot ruga s`-mi spune\i
dac` m`car una din ele ar putea ispiti vreo editur` de acolo? V-a] putea trimite prefe\ele ]i
eventual c@teva capitole din fiecare în traducere francez`, pentru ca editorul s`-]i fac` o
idee. De rest om vedea dup` aceea.
Îmi dau seama c` rug`mintea mea are ceva neobi]nuit în ea. Am tr`it... cu to\ii at@tea
lucruri neobi]nuite înc@t ve\i ierta unui autor cu un sfert de veac de t`cere înd`r`tul lui s`
nu mai aib` m`sura exact` a lucrurilor.
V` pot face vreun serviciu aci? Ave\i nevoie de vreo carte, vreo revist`?
Cu o cald` ]i colegial` urare de împlinire c`rtur`reasc`, v` trimit un «mul\umesc» din
veacul al XVI-lea.
Dulce d`ruire,
Constantin Noica
De prisos a mai comenta cele scrise3 de Noica, de precizat doar c` cealalt` mic` lucrare
trimis` peste ocean era eseul Dou`zeci ]i ]apte trepte ale realului4. Apoi, acela un
mul\umesc ap`sat din veacul al XVI-lea strecoar` firul în\elesului c` expeditorul tr`ie]te
într-o societate retrogradat` ]i claustrat` de cotropitorii postbelici.
Problema ce se pune la editarea dialogului Lysis ]i a comentariului adiacent într-o \ar`
socialist` ar fi în ce scop s-au deturnat... banii clasei muncitoare române]ti pentru publicarea
unei c`r\i  fie ]i sub forma unui comentariu la un text clasic grec  de un fost de\inut
politic? I se îng`duia lui Constantin Noica libertatea de expresie sau exprimarea sa putea fi
exploatat` propagandistic, mult peste hotarele statului socialist? Dar de ce i se adresa Noica
lui Stan M. Popescu din Buenos Aires ]i nu cuiva mai apropiat geografice]te ]i suflete]te,
cum ar fi fost Emil Cioran din Paris ori Mircea Eliade în Chicago?
Mai înt@i c` Stan M. Popescu, pe numele lui adev`rat Ovidiu G`in`, nu era oarecine la
acea or`. În Opisul emigra\iei politice vom afla urm`toarele date despre Ovidiu G`in`:
Alias Stan M. Popescu. N`scut în 1918, la Solca, jude\ul Suceava. Membru marcant al
Mi]c`rii Legionare. Dup` rebeliunea din ianuarie 1941 a p`r`sit clandestin România, refugiindu-se în Germania. În iarna 1944-1945 a fost para]utat de nem\i în nordul Moldovei.
Informa\ia a fost furnizat` de Eugen |urcanu5 în cursul interogatoriilor la care a fost supus
în 1953-1954. (...) Se pare c` nu s-a angajat în misiunile încredin\ate de Reich, descurajat
de evolu\ia evenimentelor, ]i a reu]it s` plece din \ar` f`r` a fi depistat de organele Siguran\ei.
Ini\ial s-a stabilit în Italia, apoi a emigrat în Argentina, la Buenos Aires. În exil a f`cut
carier` ca psiholog, filosof ]i politolog. Dintre c`r\ile lui, merit` amintite Foamea de
Dumnezeu, Introducere în filosofia istoriei ]i Autopsia democra\iei6.
Nu ]tim dac` ]i ce anume a r`spuns Stan M. Popescu la propunerea ]i cuvintele suferinde
trimise de Noica. }tim doar c` p@n` în acest punct nu se întrevede nimic neobi]nuit ]i ar fi
chiar de apreciat un rodnic dialog, într-o problem` de cultur` universal`, dintre doi c`rturari
români afla\i peste \`ri ]i m`ri. Numai c` destinatarul propunerii de la Bucure]ti nu are
libertatea de a hot`rî singur editarea în spa\iul sacrosanct al libert`\ii a unui text redactat [n
România tuturor îngr`dirilor impuse de regimul comunist. A]a c` Popescu cere sfatul
camarazilor de surghiun, între care se num`ra un alt bucovinean, scriitorul Vasile Posteuc`7,
aflat în S. U. A.
Scrisoarea în care Ovidiu G`in` îi relateaz` lui Posteuc` despre oferta f`cut` de Noica
nu ne este la îndem@n`, dar c@teva pasaje din introducerea noicean` la dialogul atenianului
vor fi fost suficiente spre a i se deslu]i orientarea.
Cum vigilen\a românilor din exil nu putea fi în]elat` u]or nici cu un dialog platonician,
iat` ce îi scria Vasile Posteuc` virtualului binef`c`tor al lui Noica:
Ovidiu G`in` (Stan M. Popescu) (dreapta) ]i Horia Sima (centru). Viena, septembrie 1944

Mankato, Minn[esota]/5 Dec[embrie] 1969
Drag` Ovidiu
Î\i mul\umesc pentru r`va], cât ]i pentru poeme. Vor apare
anul viitor (1970). Num`rul ultim al anului acestuia e
încheiat8. Mie poemele tale îmi plac. Eu cred mult în talentul
t`u, în adâncimile sim\irii tale. E]ti un poet ratat. Cred c`
înainte de orice e]ti poet. Asta se vede clar când te citesc.
P`cat c` ai încercat cu for\a s` te lecuie]ti de aceast`
hemoragie a inimii (în fond f`r` leac) care ne aduce nuntirea
cu metafora ]i ne am`ge]te mereu spre ferestrele visului.
De mergi în Europa ]i ai timp, încearc` s` încopciezi un
volum de poeme. Numai atunci vei putea vedea ce splendide
isvoare po\i desfunda ]i activa din adâncurile nisipurilor din
noi, din amintiri, din genotip, cum zic eu adesea.
Lui B`lu\` i-am scris de tine. Noi (P`r[intele] U]eriu9 ]i
Constantin Noica
eu) i-am trimis una sut` de dolari. Ne-a scris Doina: primind
banii a plâns mult ]i ]i-a adus aminte de noi to\i, de acele sfinte vremuri în care el s-a
apropiat de C`pitan10, ca ]i de noi.
Eu îi voi mai trimite ceva în lunile ce vin. De vreai s` contribui, trimite partea ta la
mine ]i eu voi ad`uga restul pân` la o sut` ]i voi trimite. Noi trimitem copiilor no]tri
(Doinei ]i Dorului) printr-un birou de afaceri, Chima. Pl`tim trei dolari la suta de dolari
transmis`. Ei acolo primesc 16 lei pentru un dolar.
Acum îl a]tept`m pe Doru s` vin` s` ne vad`. Zamfira11, dup` cele dou` opera\ii de
cancer, nu se simte bine ]i \ine mult s`-l vad`. Am f`cut toate formele ]i acum cer]im pe la
u]ile mai marilor de aici pentru interven\ii. Eu nu vreau s` tratez în nici un fel cu comuni]tii.
Copiii mei, de e s` vin`, trebuie s` vin` în baza dreptului lor la libertate ]i umanitate, nu
prin lep`d`rile ]i tr`darea mea. Dup` moartea lui Mo\a12 ]i a C`pitanului, eu nu mai pot
pune familia înaintea neamului ]i a credin\ei în Dumnezeu ]i Hristos.
Înainte îmi f`cusem rela\ii bune aicea. A]a am adus-o pe Zamfira ]i apoi pe Doina.
Dar Doina ne-a f`cut bucata. N-a în\eles nimic din drama vremii noastre, nici din lumina
de viitor a neamului. A jucat-o pe îndr`gostita. }i plecarea ei ne-a stricat tot. Americanii
nu te ajut` pentru plimb`ri, ca coana Chiri\a cu avionul. Acum ne str`duim s` ne creem
alte prietenii, alte în\elegeri. Vom reu]i? Numai Dumnezeu ]tie. Numai el ne poate ajuta.
Cât despre Usc`tescu13 ]i R`u\`14, nu ai dreptate. Ace]ti doi corifei s-au purtat prost.
Nimeni nu i-a iubit ]i stimat mai mult ca mine. Dar Usc`tescu, afacerist ]i n`r`vit la bani,
umflat pe din`untru de glorie, a primit invita\ia celor din \ar`, ca apoi s` scrie în «Destin»15
(Cultur` ]i libertate) c`: «Scrisul ]i crea\ia artistic` în \ar` s-au desprins în noua conjunctur`
de dogmatismul realismului socialist (nici el, Usc`tescu: nu mai zice comunist) ]i necesitatea
unei libert`\i a faptului cultural a fost din nou proclamat`, nu numai din sânul oamenilor
de cultur`, ci uneori chiar de la tribuna purt`torilor de cuvânt ai faptului politic.» Las` c`
ambele articole ultime ale lui sunt vorb`rie goal`, dar ceea ce afirm` el despre schimbarea
din \ar` e pur` minciun`. Nu s-a schimbat nimic în \ar`. El face comer\ cu Resereul16 ]i
trebuie s` fac` asemenea concesii mincinoase ]i mi]elnice.
Nici nu a venit la Congresul Societ`\ii Academice Române17 de la Washington D. C. Se
plângea înainte de Congres, prin Europa, c` i se face nedreptate. De fapt, nedreptatea ]i-a
f`cut-o singur, fiind lichea ]i de vânzare. De venia la Congres l-a] fi jumulit cu duritatea
sfintelor mânii ce m-au cuprins v`zând cum tr`deaz`, cum o scald`.
De aceea, nu vei fi surprins, sper, s` cite]ti ]i o aspr` diatrib` contra lui Uscatu18, în
DRUM-ul19 care vine. De va dovedi c` nu-i adev`rat, îmi voi cere iertare, dar pe cât ]tiu de
la Mircea Popescu (secretarul Societ`\ii Academice Române) ]i de la P`r[intele] Bârlea20
(ca ]i de la mai to\i cei din Europa, care au venit la Congres), el e vinovat. S-a vândut. }i
acum face ca Rugin`21: se ap`r`. Se vaiet`. Cazul lui e extrem de ru]inos, tocmai pentru c`
s-a dat drept teoretician al na\ionalismului ]i Cre]tinismului. America Latin` a îndr`znit
s` vad` în el un profet al zilei de mâine. }i, când colo, el e numai un colos de vorbe goale,
cu picioare de lut. Ni se pr`bu]esc idolii!
Destul c` vei merge în Europa ]i vei sta de vorb` cu to\i ]i-\i vei da bine seama de cele
ce se întâmpl`. Nou`, celor care am v`zut lumina de la Majadahonda22, nu ni-s iertate
asemenea vir`ri spre stânga, chiar dac` exilul ar fi s` dureze dincolo de mormintele noastre.
De ai leg`turi cu Usc`tescu, te rog scrie-i. Nu-l adula, ceart`-l. Nu vrem moartea
nim`nui, dar nu vrem s` fim trata\i cu seringa de vaci de c`tre ace]ti mitici ]i meteci23 ai
intereselor personale. Mai ales cei ce scriu cuvinte mari, umblând cu limba de ]apte co\i pe
umeri trebuie s` pl`teasc` odat`. Trebuie s` dovedeasc` prin moarte ]i cruce c` au slujit
adev`rul care poate fi exprimat în cele din urm` numai prin t`cere.
De R`u\` m` ocup mai pu\in. El e modest. Face comer\. Dar asta i-a fost voca\ia.
Intelectualii au mari datorii. Usc`tescu nu e singur. A început s-o scalde ]i Mircea Eliade24,
alt fricos ]i lep`d`re\. Îi voi spune pe ]leau.
De mergi prin Europa, du-te ]i-l vezi pe Sima25. Du-te ]i la Aravaca, la dl Iasinschi26.
Noi de aicea trebuie s` le ar`t`m dragoste la to\i.
Tot dragul de la Zamfira. Vorbim ades de tine, de voi. Cu drag:
Vasile Posteuc`
Vasile Posteuc` nu pomene]te nimic în aceast` scrisoare27 despre cartea lui Noica sau
eventualitatea traducerii ]i public`rii ei într-o editur` a românilor afla\i pe continentul
american. Se poate b`nui ner`bdarea lui Stan M. Popescu de a primi un r`spuns pentru c`
în c@teva zile îi scrie de iznov cu mai multe detalii despre dialogul comentat de Noica:
B[uenos] Aires, 14. XII. [19 ]69
Drag` Vasile,
De data aceasta î\i scriu mai repede. Nu mai las s` treac` luni de zile. M` îngrije]te
mult faptul c` începem s` ne destr`m`m din nou. Am impresia c` lipsa de informa\ii juste
]i adev`rate ne face s` lu`m hot`râri cam pripite. M` refer la furioasa atitudine pe care o
avem unii din noi (]i tu te-ai aliat acestei campanii) contra lui Usc`tescu ]i R`u\`. Trebuie
s`-\i dau ni]te date: at@t H. Sima cât ]i Costea28 au profitat de toate avantagiile ]i comodit`\ile
de pe urma rela\iilor dintre cei doi ]i Falanga Spaniol`29. De când s-a mutat R. Ghenea30în
Spania (1965), cunoscut ca adversar al lui Usc`tescu din 1946, H. Sima a început s`-i
atace. Dar mai e un motiv: unicii care sprijin` în mod masiv C`minul Legionarilor al D-lui
Iasinschi sunt Usc`tescu ]i R`u\`, iar lui Sima nu-i prea convine ca D-l Iasinschi s` conduc`
C`minul... Scrisul lui Usc`tescu în «Destin» nu-i chiar a]a de r`u. El nu prime]te nici un
gri\ar31 de la Comitetul din Londra sau Washington32 ca s` scoat` revista sau s` publice
c`r\ile în române]te, în timp ce ]mecherii de la ziarul ROMÂNIA33 nu fac altceva decât s`
tr`iasc` pe spinarea guvernului nord-american.
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Acest lucru ne explic` obiectivitatea scrisului lui Usc`tescu. Faptul c` afirm` c` scrisul
]i crea\ia artistic` în \ar` s-au desprins în noua conjunctur` de dogmatismul realismului
socialist nu difer` sau nu se deosebe]te cu nimic de afirma\iile lui H. Sima din EXILUL
ROMÂNESC34 din anii 1965 ]i 1966, care constata cam acelea]i lucruri pe plan na\ional.
Se vânduse oare lui Ceau]escu H. Sima? Nu cred. Nu cred nici de Usc`tescu. Dar a intrat
strechea între noi. Trebuie s` ne sfâ]iem ]i s` g`sim pretexte cu orice pre\ ca s` ne sfârtec`m.
În 1965 ]i 1966, când am stat de vorb` cu ]eful legionarilor din Rio (Faust Br`descu),
nu-i spusesem c` parte din legionari îl considerau vândut pentru c` avea leg`turi cu un
ata]at cultural de la Lega\ia comunist`, care îi d`duse dic\ionare enciclopedice ]i bro]uri
române]ti pentru români ]i cu care avea rela\ii de vizit`. NU credea, de]i eviden\ele erau
clare (chiar el îmi m`rturisise), totu]i nu credea c` se vânduse. A avut dreptate. E om dintr-o
bucat`. El i-a dat adresa mea lui Noica35. Eu pe Noica nu-l cunosc. Dar e român care a
suferit în temni\` ]i care scrie bine. Nu cred c` editarea în spaniol` a voluma]ului s`u
Lysis ar putea contribui la sl`birea spiritului nostru de români ]i legionari. Dup` cum cred
c` publicarea articolelor din «Scânteia»36 în editurile române]ti din Europa (conduse de
b`ie\ii no]tri) nu poate s` contribuie la sl`birea lor ca legionari (e vorba de acele articole
care justificau r`cirea de Moscova). Lysis e o bro]ur` care con\ine ideea c` iubirea lui
Socrates ]i a lui Hippothales fa\` de Lysis nu este de nuan\` homosexual`; este o interpretare
original`, un punct de vedere.
M` surprinde c` te alarmezi atât de mult. Cred c` exagerezi importan\a influen\ei
comuni]tilor, pe de o parte, ]i, pe de alt` parte, exagerezi rolul pe care ni l-ar putea atribui
comuni]tii nou`, adic` însemn`tatea pe care am avea-o noi pentru desf`]urarea lucrurilor
din \ar`. Nu-\i dai seama c` suntem ni]te p`pu]i în mâinile destinului economic ]i politic al
U.S.A. y Rusiei? Nu ai v`zut cât de mult pre\ pun comuni]tii pe p`rerea celor din Occident,
când au invadat Cehoslovacia37? NICI UN DEGET NU S-A MI}CAT CA S~ SALVEZE
LIBERTATEA! Chiar guvernul român din România nu joac` mare rol38. }i ei sunt ni]te mici
piese de joc. Dar mi-te noi!
Strategia y tactica comunismului le cunosc foarte bine. }tiu c` încearc` s` readuc`
elemente capabile în \ar` sau s` le neutralizeze. Dar nu trebuie s` uit`m c` mai
întrebuin\eaz` înc` un metod (sau «o metod`»): ÎMPR~}TIEREA Z^ZANIEI }I A
NEÎNCREDERII ÎNTRE NOI. Aici avem câ\iva fo]ti liberali ]i \`r`ni]ti. Exist` un tip,
T`t`rescu, care e fiul sau nepotul lui G. T`t`rescu39, ]i care acu are o întreprindere de
import-export cu comuni]tii. S-a îmbog`\it enorm. Acest T`t`rescu este v`rul lui M`rculescu,
alt nepot de al lui G. T`t`rescu, care fusese pe vremuri consul ]i ata]at comercial sau
cultural în Occident. Ei bine, M`rculescu e bot în bot cu T`t`rescu ]i cu Emil Popa40. Nu
zic c` Emil se întâlne]te cu T`t`rescu, dar se viziteaz` des cu M`rculescu. TREABUIE S~-L
CONDAMN }I S~-L PECETLUIESC PE EMIL POPA c` s-a dat cu comuni]tii? Nu cred. R.
Ghenea ]i-a adus mama din \ar` ]i a stat cu el la Madrid câteva luni. Cum a reu]it s`
ob\in` viza? Nu ]tiu. DAR }TIU C~ GHENEA NU S-A DAT CU COMUNI}TII.
Nici eu nu mai ur`sc. |i-am mai scris-o acum câ\iva ani. Nici pe Sima, dar nici pe
Boeru41, nici pe Gh. Costea. Pe nimeni nu ur`sc. Dar asta nu înseamn` s` nu-mi dau seama
de realit`\i ]i s` nu v`d c` voi, comandan\ii, trebuie s` v` uni\i ]i s` strânge\i rândurile
(de]i to\i am ajuns la o vârst` la care pu\in mai putem face pe teren politic...).
Drag` Vasile, nu trebuie s` te îngrije]ti de mine. Nu voi lua «linia Noica», ci îl voi
ajuta ca ]i cum a] ajuta pe orice frate care a suferit în temni\e. Nu m` intereseaz` dac` îl
pun ciolovecii42 s`-mi scrie. Atâta timp cât nu îmi cere nimeni s`-mi vând con]tiin\a totul
merge bine. Dac` prezentând manuscrisul lui Lysis la o editur` spaniol` înseamn` s` te
dai cu comuni]tii, atunci într-adev`r c` nu mai vreau s` ]tiu nimic de «ai no]tri» ]i-mi v`d
de treaba cu catedrele, cercet`rile ]i necazul meu. Pentru c` MI-AR FI SCÂRB~ DE ATÂTA
MI}ELIE }I MURD~RIE DE INIM~. Cred c`, în \ar`, în Carpa\ii septentrionali, nimeni
nu s-ar îndoi de unul care ]i-a pus pielea la b`taie43. Aici îns`, cum î\i spuneam la începutul
scrisorii, NU MAI AVEM CE FACE }I ACUM NE SFÂ}IEM ÎNTRE NOI PE ALTE
CHESTIUNI, nu ne mai intereseaz` «simismul», «mexicanismul», legionarismul sau
liberalismul, ci ne îngrije]te faptul c` unul ar putea s` fie mai pre\uit decât altul în ochii
mul\imei, iar, dac` observ`m asta, atunci ne arunc`m ca lupii pe el ca s`-l sfârtec`m în
buc`\i!!!
În privin\a lui St`nicel44, întreab`-l pe Emil. El a stat mult de vorb` cu el. Când am
ajuns eu în casa lui Emil, erau
deja pe terminate cu cina. Emil
îl sus\inea pe St`nicel, mai ales
cu ideea lui de a vedea în Vasile
Andrei45 sau în Horodniceanu46
pe viitorii ]efi. El trebuie s`-\i
povesteasc` mai mult, dac`
vrea ]i dac` e cinstit. Dar î\i va
r`spunde c` nu l-a luat în
serios, c`ci a]a e firea lui Emil:
niciodat` nu are curajul s`
spun` «alb» sau «negru», ci îi
place s` \ese fin, indirect, s`
bage mici intrigi iar el s` stea
bine cu toat` lumea. Dar e ]i el
de-al nostru. }i el e un fiu al
pribegiei amare, deci supus
legilor tensiunilor, nehot`r@rilor, b`nuielii, neîncrederii ]i
oboselii (terminând, ca to\i, cu
b`trâne\ea ]i moartea).
Poate c` te vei mira c` fac
judec`\i ]i ra\ionamente generalizate în privin\a exilului,
înglobându-ne ]i pe noi în sfera
celora care sufer` evolu\ii în
pribegie. Vei spune, poate pe
drept cuvânt, «noi suntem n`zdr`vani» ]i nu ne putem compara cu ceilal\i exila\i, dar
dou`zeci ]i opt de ani de exil

au fost suficien\i s` ne arate a]a cum suntem: fiin\e omene]ti
cu un ideal nobil, dar cu carne vulgar` ]i osânz`. Uite ce am
ajuns: împ`r\i\i în cinci grupuri: simi]ti, garneti]ti, iasinschi]ti, papanaci]ti47 ]i independen\i... Nu mai vorbesc de
aceia ce s-au dat cu liberalii sau cu ciolovecii! |i-aminte]ti
de oscil`rile ]i fluctua\iile unora dintre noi în lag`r la
Buchenwald48? Eram tineri ]i plini de vigoare spiritual` ]i
vitalitatea moral`! Ei bine, cu cât mai mult ne apropiem de
fatala vârst` de 60 de ani, cu atât mai mult ne relativiz`m
anumite valori ]i suntem mai indiferen\i fa\` de intransigen\a
tinere\ii. Ne «teluriz`m», ne facem tot mai telurici, mai
interesa\i, iar aceia care scriem (nu import` ce: eseu, filozofie,
critic`, poezie, dram` etc.) suntem mai mult tenta\i s` fim
t@r@\i de trec`torul ]i am`gitorul farmec al de]ert`ciunii ]i
al vanit`\ii. Iar aceia ce nu scriu ]i se ocup` cu nego\ul sau
Vasile Posteuc`
comer\ul nu-s mai breji: strâng aur ca s`-l m`nânce moliile.
S` fim treji, Vasile drag`: du]manii nu tr`iesc numai la Bucure]ti, ci ]i în sufletul nostru. Dar dac` e vorba s` ne p`zim de comuni]tii din \ar`, atuncea S~ FIM UNI|I ]i s` NU
ACCEPT~M CA DU}MANUL S~ ÎMPR~}TIE NEÎNCREDEREA }I ZÂZANIA ÎNTRE NOI.
Mai bine m` las am`git de unul, decât s` p`c`tuiesc ]i s` neîndrept`\esc pe doi, acuzându-i
de mi]elie sau sl`biciune, când, în realitate, peste vreo 5 sau 10 ani am putea da dovezi de
sl`biciune noi în]ine iar cel acuzat azi s` continue a fi tare! Dar ce s` mai vorbim de 5 sau
10 ani... când «moartea la to\i vegheaz`» ]i ne secer` când ne e mai drag` lumea.
Fii atent ]i tu cu aceast` relativizare energetic` de care dai dovad` în momentul actual.
S-ar putea s` fii nedrept cu Usc`tescu ]i cu R`u\`. Fii mai în\eleg`tor cu ei. EU ÎI CUNOSC.
}TIU C~ NU SUNT VÂNDU|I, DAR SUNT ORBI|I DE PASIUNE }I DE INVIDIE. EI AU
PRIVILEGIUL  pu\in obi]nuit în zilele noastre  de a tr`i înc` pe dimensiunile de acum
30 de ani. }tiu s` urasc` mult ]i s` fanatizeze profund. P`cat numai c` nu ]tiu s` întrebuin\eze
fanatismul pentru unirea noastr`. P~CAT C~ ÎL ÎNTREBUIN|EAZ~ PENTRU
DESTR~MARE }I VENIN.
Zilele ce ne mai r`mân de tr`it (pe acest p`mânt) s` le întrebuin\`m pentru alinarea
durerilor oropsi\ilor, ale pribegilor ]i ale aproapelui nostru. Restul e ap` de ploaie (cum
spune Shakespeare ...). Ne mai r`mân dou` lucruri: RUGA }I MUNCA, lucrul ]i rug`ciunea.
Î\i trimit o cald` îmbr`\i]are ]i 10 dolari.
P. S. Am mai cetit odat` ultima ta scrisoare. Mi-am dat seama c` am uitat s`-\i scriu de
Popinciuc. El lucreaz` mult. Se mai întâlne]te cu E. Popa, G`zdaru49 ]i }eitan50. Cu ceilal\i
români nu prea are rela\ii. Afirm` mereu, unde poate, c` nu vrea s` se mai întoarc` în \ar`,
chiar dac` ar fi liber`. Dac` nu-\i scrie, nu cred c` o face din «Mihovenit`», ci din simpl`
del`sare. Sufer` de «taedium vitae»51. Se apropie de 60... Cârdu î\i transmite \ie ]i Doamnei
multe ur`ri de bine ]i fericire cu ocazia Sfintelor S`rb`tori.
}i totu]i, între rânduri, am c`p`tat o senza\ie de triste\e ]i de am`r`ciune pe care
niciodat` nu am sim\it-o ca acum. Ce se întâmpl`? E]ti bolnav? Sau e]ti îngrijorat de
boala Zamfirei. Eu am cunoscut multe persoane aici, operate de dou`-trei ori, care tr`iesc
perfect de bine. S-au lecuit. De ce nu ar ajuta-o Dumnezeu ]i pe Zamfira, care a suferit a]a
de mult ]i a dat dovad` de o uria]` rezisten\` spiritual`?
Un Cr`ciun plin de fericire ]i un An Nou plin de noroc ]i bucurie. 52
Dintr-o alt` scrisoare adresat` de Vasile Posteuc`, în ziua 20 decembrie 1969, aceluia]i
Ovidiu G`in`, fostul iconar cern`u\ean î]i exprima f`r` nici o re\inere intransigen\a fa\` de
unii români din exil:
În privin\a intelectualilor care se ]mecheresc ]i se vând, desacrând cuvântul, nu am
nici o mil`, nici o scuz`. Ei nu mai sunt copii. L-am atacat ]i pe Mircea Eliade, destul de
direct, în Buletinul Comitetului Na\ional al Românilor Americani53 (scos de Chiril` Ciuntu54).
Poate-l vei primi ]i-mi vei citi acel articol: Gânduri pentru exil. A] \ine chiar mult s`-mi
cite]ti acel articol. (...)
Cetindu-m`, vei vedea pe ce pozi\ie «furthest out»55 m` plasez. }i poate c` m` vei
în\elege ]i iubi. Nu sunt nici «întinerit» subit, prin cine ]tie ce drog magic, ]i nici pornit s`
nelini]tesc oamenii. Ap`r numai o linie de onoare a genera\iei noastre în exil, a]a cum ar
ap`ra-o George Racoveanu56, Ion Ionic`57. Sunt sigur de ce spun: cum ar ap`ra-o în cuvinte
de foc, nu slabe ca ale mele, dl Ionel Mo\a.
Cu Noica f` ce crezi de bine. Eu \i-am scris acele lucruri ca s` fii informat. Nu cred c`
te vei vinde ori c` vei încetini lupta. Dar e bine s` ]tii, s`-\i deschizi ochii. Eu, prin DRUM ,
printr-o munc` aspr` de decenii acum, mi-am creat rela\ii în toate continentele ]i sunt în
oarecare m`sur` informat. Când î\i voi ar`ta cu documente, acte ]i scrisori, ce am p`\it cu
Monseniorul Octavian Bârlea, vei r`mâne crucit. Comuni]tii sunt mult mai tari, mai fanatici
decât crezi ]i mult mai periculo]i pentru exil, ca ]i pentru toat` lumea vestic`, de nu ne
trezim. Vestul acesta în care noi dormim ]i benchetuim se va pr`bu]i. Comuni]tii sunt febril
la lucru. Masoneria mondial`58 sus\ine înaintarea comunismului, cu scopul criminal de a-l
distruge pe Isus Hristos. Eu ]tiu ce spun.
*
C@teva date despre gesta\ia acestei c`r\i ne-ar fi de mare folos: C@nd scrie Constantin
Noica textul interpret`rii dialogului Lysis? Înainte de a fi închis, în vremea domiciliului
for\at de la C@mpulung Muscel sau în timpul deten\iei? Imediat ce este pus în libertate ]i i
se îng`duie ori i se promite ]i dreptul la semn`tur`? A fost un text recuperat dintre cele
confiscate de Securitate sau a fost o comand` de partid ]i stat în scopul inducerii probei
libert`\ii de informare ]i opinie în noua orientare politico-ideologic` a comuni]tilor români
dup` r`cirea prieteniei fr`\e]ti cu Moscova?
În ce ar fi constat îns` importan\a edit`rii voluma]ului Lysis peste ocean ]i în limba
spaniol` nu e prea greu de apreciat. Se adresa legionarilor ]i celorlal\i români a]eza\i în
aceast` parte a lumii, adic` în Spania ]i în Argentina, pentru armonizarea extremelor dintre
st@nga ceau]ist` ]i dreapta legionar` sau doar compromiterea surghiuni\ilor români pentru
discreditarea lor definitiv` în orizont occidental? Ar fi închegat un dialog orchestrat din
umbr` de c`tre c@teva min\i mai vizionare din partidul comunist d@mbovi\ean ]i din
securitatea de sub obl`duirea lui Nicolae Ceau]escu. Ar fi demonstrat lumii occidentale c`
democra\ia popular` din R. S. R., mai cu seam` dup` invadarea Cehoslovaciei de c`tre
trupele Tratatului de la Var]ovia, este o limita\ie ce nu limiteaz` dec@t cu... învoire de la
poli\ie.
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Revist` a exila\ilor rom@ni din Spania (Madrid, 1951-1972; director: George Usc`tescu).
Republica Socialist` Rom@nia.
17
{nfiin\at` [n 1957 la Roma.
18
Porecl` atribuit` lui George Usc`tescu.
19
Este vorba despre revista Drum (vezi nota 7).
20
Octavian B@rlea (1913-2005), teolog greco-catolic, monsenior (1952), preot misionar pentru
românii greco-catolici din exil  Germania, Austria, Fran\a, S. U. A.; pre]edinte al Societ`\ii Academice Rom@ne (1957-1977).
21
Anghel Rugin` (1913), economist; profesor universitar [n S.U.A.(Portland ]i Boston); membru
de onoare al Academiei Rom@ne (1990).
22
Referire la moartea voluntarilor legionari Ion Mo\a ]i Vasile Marin, la 13 ianuarie 1937, [n timpul b`t`liei de la Majadahonda.
23
Nume dat la Atena antic` str`inilor stabili\i aici, care nu aveau nici un fel de drepturi politice
(cf. gr. metoikos).
24
Mircea Eliade (1907-1986), istoric al religiilor, scriitor ]i filozof; profesor universitar la Chicago
(S.U.A.); membru post-mortem al Academiei Rom@ne (1990). Membru, pentru scurt` perioad` de
timp, al Mi]c`rii Legionare.
25
Horia Sima (1906-1993), om politic. Comandant al al Mi]c`rii Legionare (din 1940), vicepre]edinte al guvernului rom@n (septembrie 1940-ianuarie 1941); refugiat [n Germania dup` [n`bu]irea
rebeliunii legionare, conduce, dup` 23 august 1944, Guvernul Na\ional Rom@n de la Viena (decembrie
1944-mai 1945); stabilit [n Spania.
26
Vasile Iasinschi (1892, Burla, jud. R`d`u\i-1978, Spania), farmacist; comandant legionar; pe
timpul guvern`rii Antonescu-Sima (septembrie 1940-ianuarie 1941) este ministru al Muncii, S`n`t`\ii
]i Ocrotirilor Sociale, apoi ministru de Interne ]i al Muncii în Guvernul Na\ional Român; stabilit [n
Spania. Aravaca = suburbie a Madridului.
27
Text dactilografiat pe hârtie alb`, format A4, dou` pagini, semn`tur` olograf` cu cerneal` neagr`.
28
Gheorghe Costea (1911-1985), comandant legionar; stabilit [n Spania.
29
Numele partidului de extrem` dreapta [ntemeiat [n 1933.
30
Radu Ghenea (?-1973), membru al Mi]c`rii Legionare; ]eful lega\iei din Spania reprezent@nd
Guvernul Na\ional Român.
31
Crei\ar.
32
Comitetul Na\ional Român a fost înfiin\at în 1948 ]i a func\ionat ca un guvern român în exil
pân` în 1975 (cu sedii la Londra ]i New York).
33
Publica\ie periodic` (mensual) editat` de Comitetul Na\ional Rom@n la New York (1956-1971).
34
Publica\ie.
35
Constantin Noica (1909-1987), filosof, eseist; doctorat [n filozofie; membru al Mi]c`rii Legionare.
{n anii 1949-1958 are domiciliu obligatoriu la C@mpulung Muscel. Arestat [n 1958, este condamnat
la 25 de ani de munc` silnic`; de\inut politic la Jilava, V`c`re]ti, Aiud ]i Pite]ti; eliberat [n 1964. {n
anii 1965-1975 a fost cercet`tor principal la Centrul de Logic` al Academiei Române; membru postmortem al Academiei Române (1990).
36
Cotidian, organ al Partidului Comunist Rom@n (1931-1940 ]i 1944-1989).
37
{n noaptea de 20 spre 21 august 1968 trupe ale unor \`ri socialiste europene (U.R.S.S., Republica
Democrat` German`, Polonia, Ungaria ]i Bulgaria) au invadat Cehoslovacia pentru a opri cursul
spre liberalizare promovat de conducerea de partid ]i de stat cehoslovac` ]i sprijinit de majoritatea
popula\iei.
38
{n diminea\a zilei de 21 august 1968 conducerea de partid ]i de stat a Rom@niei a organizat un
miting popular la Bucure]ti la care s-a exprimat dezaprobarea fa\` de interven\ia militar` [n
Cehoslovacia. La pu\in` vreme, regimul comunist rom@n ]i-a atenuat pozi\ia.
39
Gheorghe T`t`rescu (1886-1957), om politic, unul dintre conduc`torii Partidului Na\ional Liberal,
de mai multe ori ministru ]i prim-ministru, vicepre]edinte al guvernului instaurat la 6 martie 1945.
Arestat [n noaptea de 5 spre 6 mai 1950, va muri [n [nchisoarea de la Aiud. Membru de onoare al
Academiei Rom@ne (1937). Nepo\ii s`i: probabil Dinu T`t`rescu ]i Radu M`rculescu, prizonier de
r`zboi la sovietici.
40
Medic.
41
Traian Boeru, ]eful grupului de legionari care l-a asasinat pe Nicolae Iorga ]i pe Virgil Madgearu.
42
Termen utilizat, peiorativ, pentru oamenii regimului comunist [n contextul ocup`rii Rom@niei
de trupele sovietice (din rus. ÷åëîâåê = om).
43
Aluzie la para]utarea, [n diminea\a zilei de 25 martie 1945, pe muntele Giumal`u, l@ng`
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Gheorghe Racoveanu (1900-1967), teolog; simpatizant al Mi]c`rii Legionare, stabilit [n Germania
dup` [n`bu]irea rebeliunii legionare.
57
Ion Ionic` (1907-1944), profesor; membru al Mi]c`rii Legionare, stabilit [n Germania dup`
[n`bu]irea rebeliunii legionare.
58
Mi]carea Legionar` (la fel ca toate partidele extremiste, de st@nga sau de dreapta, comuniste sau
fasciste) s-a declarat tot timpul du]man` deschis` a francmasoneriei.
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Republica Popular` Rom@n`.
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Mircea Eliade, Popas la cincisprezece ani, în Destin, Madrid, 1966; dup` Mircea Eliade,
Împotriva dezn`dejdii. Publicistica exilului, edi\ie îngrijit` de Mircea Handoca, cu o prefa\` de Monica
Spiridon, Humanitas, Bucure]ti, 1992, p. 239.
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Iar ce scria Mircea Eliade, prin 1966, referitor la crea\ia
exila\ilor români trebuie s` fi fost un îndrumar ]i pentru
ideologii din România: Pe de alt` parte, ar fi gre]it s` se cread`
c` masiva colaborare literar` ]i paginile de critic` artistic`
publicate în Destin, ca ]i, de altfel, în celelalte reviste literare
din exil, ar reprezenta doar o activitate «beletristic`», f`r`
leg`tur` cu momentul istoric românesc ]i f`r` semnifica\ie
«politic`». Dimpotriv`, în exilul românesc  ca de altfel, în
orice alt` emigra\ie de dincoace de Cortina de Fier  activitatea
cultural`, în primul r@nd crea\ia literar`, constituie prin
excelen\` o oper` politic`.
În toate epocile de criz` profund` ]i radical` prefacere,
crea\ia cultural` are func\ie ]i valoare politic`. În împrejur`rile
Mircea Eliade
de ast`zi, îns`, crea\iile culturale autentice devin, prin simpla
lor împlinire, instrumente politice majore. Nu e vorba de
«politizarea» literaturii, sau a istoriografiei, sau a criticii artistice ]i literare, sau a filosofiei.
Asemenea fenomene de «politizare» a culturii, bine cunoscute în R. P. R.59, ca ]i în toate
celelalte \`ri comuniste, nu alc`tuiesc dec@t pseudomorfoze lipsite de interes. Sensul «politic»
al crea\iilor culturale din exil st` în chiar faptul c` ele s-au realizat în libertate. Prin opera
poe\ilor, prozatorilor, filosofilor, istoricilor ]i arti]tilor din exil se p`streaz` ]i se întrege]te
acea viziune spiritual` autentic`, specific` neamului românesc, mutilat` ]i falsificat` în
\ar`. Continuitatea creativit`\ii române]ti peste hotare constituie, de fapt, continuitatea
identit`\ii na\ionale. În vremurile de azi, p`strarea ]i proclamarea identit`\ii na\ionale
echivaleaz` cu un foarte util ]i eficient act politic.60
Replica ideologilor de la Bucure]ti nu a înt@rziat prea mult: ]i în \ar` se poate g@ndi,
crea ]i exprima liber, iar proasp`ta literatur` româneasc` nu era un argument singular,
filosofia avea mai mare greutate, iar cuv@ntul lui Constantin Noica era ]i mai greu. Voluma]ul
Lysis încerca marea ]i oceanul cu degetul pentru un indubitabil spor politic. Nu ]i pentru
cei foarte pruden\i din surghiunul românesc!
Într-un cuv@nt, vechile ]i trainicele disensiuni dintre surghiuni\ii români de dincolo de
Cortina de Fier au pus piedici serioase unui dialog cultural cu |ara ]i cu cei b`nui\i sau
dovedi\i a fi unelte docile ale comuni]tilor. Dialogul platonician despre în\elesul grec al
dragostei de oameni ]i de lucruri n-a reu]it s` str`bat` valurile învolburate ale m`rilor ]i
oceanelor ]i filosoful Constantin Noica s-a resemnat doar cu... sentimentul românesc al
fiin\ei în neantul valah.
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Din stirpea Flondorenilor, Grigorcenilor ]i a Bohosievicilor*
Tata se c`s`tore]te cu Elena Flondor, mama mea, la 29
iulie 1934, în Slobozia Com`re]tilor ]i, dup` cinci luni, dup`
ce prime]te un post de medic la spitalul din Cern`u\i, amândoi
p`rin\ii se mut` la sfâr]itul anului în ora]. Mama a fost cel deal treilea copil pe care l-au avut bunicii materni, Nicolae ]i
Elena. Ceilal\i doi, Radu ]i Alexandru s-au n`scut în 1900 ]i
respectiv 1902.
Nicolae Flondor se trage dintr-o str`veche familie de
bucovineni, el fiind mezinul familiei din care au f`cut parte
Tudor Flondor, compozitorul, ]i Iancu Flondor, unul dintre
cei mai renumi\i politicieni pe care i-a dat Bucovina, artizanul
unirii cu România în 1918. Se poate spune f`r` exagerare c`
istoria politic`, economic` ]i artistic` a Bucovinei se împlete]te cu cea a familiei Flondorilor. Bunica Elena, n`scut`
Mama  Elena Flondor,
pe la 1926
Grigorcea, a fost singura fat` din cei patru copii pe care i-au
avut Modest ]i Maria Grigorcea, proprietarii mo]iei din
Pris`c`reni. Unul dintre fra\ii ei, Iancu Grigorcea (Cu\`), era în guvernul României în 1940
atunci când ru]ii au invadat Bucovina de Nord. Nicu, Iancu ]i Tudor, împreun` cu tat`l lor,
Gheorghe Flondor, au fost deputa\i în Dieta Bucovinei, iar Modest Grigorcea, str`bunicul
meu matern, ]i fratele s`u Nicolae au ocupat fotolii asem`n`toare ]i au agitat via\a politic`
a Bucovinei**.
Dar ]i Bohosievicii s-au implicat în via\a politic` a \`rii: Zachariasz Bohosiewicz, care
a fost reprezentant în Camera Deputa\ilor a Consiliului Imperial din Viena, s-a alipit, din
1901, Clubului Polon din Camer`, de]i era bucovinean. La 1898 polonezii din Bucovina
erau reprezenta\i în Diet` de patru deputa\i printre care se num`ra ]i Zah (sic !) Bohosiewicz***, iar num`rul lor mare confirm` faptul c` în acea vreme polonezii aveau în Bucovina
o pondere însemnat`.
În cimitirul din Banila am g`sit mormântul lui.
V`r direct al bunicului, Zachariasz s-a n`scut în Banila Ruseasc`, tat`l lui fiind un
mare mo]ier armeano-polon. }i-a f`cut studiile juridice la Cern`u\i ]i Lemberg (Lvov), iar
din 1875 a devenit judec`tor la Tribunalul provincial din Cern`u\i.
Trebuie s` m`rturisesc c` inten\ionez, ]i poate c` voi reu]i cândva, s` scot la lumin`
întâmpl`ri, evenimente ]i fapte ale rudelor mele din spi\a Flondorilor, dar mai ales din via\a
aventuroas` a bunicului Nicolae. Îi pl`cea s` semneze scrisorile, chiar ]i cele oficiale, cu
Nicu Flondor ]i chiar majoritatea referirilor din documentele vremii se f`ceau denumindu-l astfel.
Cred c` mama, pe care nu o cunosc decât din fotografiile din albumul familiei, a fost o
fiin\` delicat`, timid` ]i melancolic`, c`reia îi pl`cea s` se îmbrace elegant, dar care, din
nefericire, se îmboln`vea u]or când se confrunta cu greut`\i, ]i, mai ales, când aveau loc
evenimente nepl`cute ]i din acest motiv s-a bucurat de o aten\ie special` din partea bunicului Nicu.
Prin amabilitatea domnului Drago] Olaru, cercet`tor la Arhivele de Stat din Cern`u\i,
un destoinic român bucovinean, am intrat în posesia unor copii dup` cinci scrisori adresate
de Nicu Flondor lui Ion Nistor, renumitul om politic ]i cel mai autorizat istoric al Bucovinei,
dar ]i adversarul lui Iancu Flondor [n anii care au urmat Unirii din 1918.
Într-una din ele, datat` Cern`u\i 4 VIII 1924, bunicul Nicu cere scuze c` nu poate lua
parte nici la congres ]i nici la banchet, fiind într-o stare sufleteasc` care nu-i permite acest
lucru deoarece am primit ]tiri foarte triste despre s`n`tatea fiicei mele care e bolnav` întrun sanatoriu lâng` Viena. În final spune c` a luat hot`rârea s` o aduc` pe mama în \ar`
pentru a o avea în apropiere. Poate c` acum este momentul s` amintesc c` Nicu Flondor ]i
Ion Nistor erau frunta]i ai Partidului Na\ional Liberal ]i în scrisoare este vorba, în mod
sigur, de un congres al partidului.
Într-alta, expediat` din Nisa la 3 noiembrie 1935, dup` ce îl informeaz` c` acolo se
ocup` cu studiul istoriei Asiei Centrale unde a tr`it un an ]i îl invit` s` \in` o conferin\` în
fa\a unui cerc universitar din Nisa, unde va sus\ine ]i Nicolae Iorga o prelegere despre
influen\a francez` asupra teatrului român, îi reaminte]te la urm` c` ginerele, doctorul
Bohosiewicz, care a fost ocupat cu Ambulatoriul or`]enesc Cern`u\i, îns` dup` trei luni
înlocuit printr-un jidan din Ardeal, a r`mas f`r` post ]i în final îl roag` s`-i g`seasc` unul
în Cern`u\i. În treac`t fie spus, în 1935, România era condus` de un guvern liberal din care
f`cea parte ]i Ion Nistor.
Despre anul în care Nicu Flondor a stat în Asia Central` am citit o poveste frumoas` pe
care vreau s` o spun pentru a ar`ta stupiditatea autorit`\ilor austriece. Întâmplarea a fost
relatat` de Ilie Dugan, fratele lui Arcadie Dugan, cel care a fost mult timp secretarul Societ`\ii
Junimea din Cern`u\i. Ilie s-a întâlnit în tren cu Nicu Flondor, cu care a t`if`suit mult
timp, astfel c` în cele câteva ceasuri petrecute împreun` ]i-au povestit unul altuia o sumedenie
de întâmpl`ri ]i nout`\i. În septembrie 1914 Nicu Flondor este deportat împreun` cu Salo
Weisselberger, primarul ora]ului, tocmai la Ta]kent, ca urmare a unui diferend avut cu
comandantul trupelor ruse]ti care ocupaser` Cern`u\ii. Dup` un an ]i câteva luni, în prim`vara
lui 1916, când are loc eliberarea ca urmare a unui schimb de prizonieri, Nicu se întoarce în
\ar` împreun` cu ultima buc`\ic` de zah`r ]i cu ceaunul afumat în care-]i f`cea ceaiul sau
î]i preg`tea mâncarea. Tot atunci, dup` ce Ilie îi spune c` România va intra ]i ea în r`zboi,
Nicu exclam` bucuros S` deie Dumnezeu bine! ]i apoi relateaz` indignat c` autorit`\ile
din Viena vor s`-l aduc` în fa\a Cur\ii Mar\iale ]i s`-l condamne pentru înalt` tr`dare!
La maternitatea din Cern`u\i, la 29 aprilie 1935 se na]te Bogdan, primul meu frate, de
religie armeano-catolic`, ]i, tot aici, cel de-al doilea, Cazimir, tot armeano-catolic, dup` un
an, la 4 mai 1936. Într-o scrisoare pe care mi-a trimis-o doamna Vera Kaindl din Stuttgart,
Germania, în martie 2004, aceasta îmi scrie: Pe mama voastr` am v`zut-o ultima dat` în
1939, sau mai înainte, când ne-a vizitat cu un b`ie\a] în c`rucior. Probabil era Bogdan. A
fost foarte fericit` ]i mândr` de el. C`ruciorul cu pricina apare în câteva fotografii de prin
anul 39 ]i, fiind dublu, are doi ocupan\i, pe Bogdan ]i pe Cazimir.
* Fragment din lucrarea memorialistic` De unde sunt, de Vladislav Nicolai Bohosievici (manuscris).
Selec\ia ]i titlul fragmentului apar\in redac\iei.
** Mihai-}tefan Ceau]u, Parlamentarism, partide ]i elita politic` în Bucovina Habsburgic`,
2004.
*** Florin Pintescu, Daniel Hrenciuc, Din istoria polonezilor în Bucovina, Suceava, 2002.

Din cauz` c` mama, a]a cum am ar`tat, era mereu bolnav`, Bogdan a stat mai mult cu
bunica Wanda ]i astfel Boziu a devenit nepotul ei preferat în timp ce Caziu a fost
protejatul tat`lui meu. Într-o scrisoare adresat` mamei adoptive, la Voloca pe Derehlui,
scris` la 8 septembrie 1942 în Roman, de unde ambulan\a Diviziei 14 va pleca pe front, tata
o roag`: S` stai cu copiii, s` nu-i la]i pe mâna str`inilor c`ci au r`mas singuri s`racii ]i
nimeni nu le poate lua ap`rarea dac` nu le-o iei tu. Mai ales cu Kaziu s` fii bun` ]i s`-i spui
c` tata se gânde]te mereu la dânsul ]i când are s` vie la Voloca are s`-i aduc` o biciclet` cu
dou` ro\i. Într-o alt` scrisoare, din 14 septembrie 1942, când ajunsese aproape de linia
frontului, încheie: Înva\` pe Kaziu o rug`ciune seara ]i s`rut` copiii din partea mea.
Boziu ]i bunica Wanda au decedat dup` ce au fost deporta\i în Siberia de c`tre ru]ii
care au invadat ]i anexat nordul Bucovinei în 28 iunie 1940. Din povestiri am aflat c` ]ocul
suportat de p`rin\ii mei a fost enorm atunci când au aflat, la sfâr]itul anului 1940, c` fiul lor
]i bunica Wanda au murit în Siberia. Mai ales pentru mama, care, ca urmare, trebuie s` se
interneze în ianuarie 1941 în spital. În continuare nenorocirile se \in lan\ a]a c`, de]i sub
îngrijire medical`, nu-]i mai revine ]i moare la Ia]i la 15 octombrie 1944.
M` reîntorc la scrisorile amintite ale bunicului pentru c` am credin\a c` multe dintre
faptele care se petrec în via\a oamenilor sunt supuse legilor fatalit`\ii ]i, ca urmare, cred c`
p`rin\ii mei au fost meni\i unul altuia.
S` m` explic! Se ]tie c` Nicu Flondor, secondat de Alexandru Vitencu, a f`cut parte din
delega\ia României la Conferin\a de Pace de la Paris în calitate de exper\i în chestiunile
Bucovinei . Într-o scrisoare datat` Paris 29 III 1919 Nicu Flondor îl informeaz` pe Ion
Nistor c` Bucovina pare s` fie asigurat` în grani\ele care le-am dorit, greut`\i se pot ivi
îns` înc` în ultimul moment. N-oi fi lini]tit pân` n-a fi final....
Din memoriile lui Alexandru Vaida-Voievod am în\eles pe deplin despre ce greut`\i era
vorba fiindc` acesta spune: Primind cotele grani\ei proiectate între Polonia ]i România, l-am
chemat pe Flondor, expertul pentru chestiuni bucovinene. I-am supus aprecierii trasarea,
prin care Valea Ceremu]ului urma s` fie cedat` Poloniei. Flondor constat` cu sup`rare
pierderea acestui teritoriu. Ca s`-l consolez îi spusei:
 În definitiv, Valea Ceremu]ului e un \inut stâncos, romantic, cu p`duri exploatate,
locuit` de hu\uli s`raci ]i de evrei, tot s`raci. Stânci pitore]ti avem destule în \ar` ]i în
Bucovina. Dac` îns` d-ta \ii la Valea Ceremu]ului, am s` fac o adres` c`tre delega\ia polonez`,
rugând s` renun\e la aceasta, în favorul nostru. M` voi duce personal la Paderewski.
[Paderewski era pre]edintele delega\iei poloneze ]i se bucura de faima de a fi unul dintre
cei mai talenta\i ]i mai renumi\i piani]ti ai vremii].
Flondor a acceptat vesel. Spre a-i poten\a buna dispozi\ie, petrecându-l, am observat
zâmbind:
 M` tem c` Paderewski ne va îndeplini dorin\a...
Rezultatul a fost c`, dup` 48 de ore, am primit notificarea delega\iei poloneze, dup`
care, conform copiei al`turate, s-a cerut Conferin\ei ata]area V`ii Ceremu]ului c`tre
România, \ara vecin`, amic`..
În urma acestui succes Nicu Flondor î]i începe astfel scrisoarea adresat` lui Nistor din
Paris la 13 mai 1919: Eri s-au decis definitiv grani\ele noastre viitoare. Dup` multe ]i
grele lupte ]i fr`mânt`ri am ob\inut Bucovina în grani\ele istorice cu observarea «bien que
le nord soit habite par une majorite ucrainien»..
Dac` Nicu Flondor n-ar fi insistat pentru p`strarea acelui \inut stâncos unde se afla ]i
mo]ia pe care o aveau bunicii mei în Banila este foarte probabil ca ei s`-]i fi lichidat toate
afacerile din Cern`u\i pentru c` Valea Ceremu]ului ar fi fost în Polonia, acolo unde ]i-a
dorit atât de mult s` ajung` ]i tat`l meu. Destinul a ales altceva!
Dintre pasiunile tat`lui meu despre care ne vorbea adesea, pasiunea pentru jocul de ]ah
a fost cea mai intens` ]i nu l-a p`r`sit niciodat`, în timp ce colec\ionarea de m`rci po]tale
sau bilete de metrou a încetat odat` cu trecerea copil`riei ]i adolescen\ei. A fost unul dintre
cei mai buni juc`tori de ]ah din Bucovina în anii 1933-1940 ]i, fiind remarcat dup` ce în
1934 a fost campionul Bucovinei, a participat cu echipa reprezentativ` de ]ah a României,
în acela]i an, la Olimpiada de ]ah de la München, în perioada 17 august - 1 septembrie,
jucând la masa a ]aptea. Din echipa României au mai f`cut parte Alexandrescu, Ichim,
Dene], Demetriescu, Popa, Halici ]i Zelinski ]i au ocupat locul paisprezece din dou`zeci ]i
una de echipe. Prin anii 80, unul din colegii mei de serviciu, Paul Toma, cu care îmi place
s` cred c` am avut ]i rela\ii prietene]ti, mi-a spus c` tat`l lui, care fusese ]i el prizonier la
ru]i, l-a cunoscut foarte bine pe doctorul Bohosievici care era campionul lag`rului la ]ah.
În octombrie 1948, când dup` ]ase ani de prizonierat a revenit în \ar`, în Strehaia, unde
ne refugiasem noi în martie 1944, cel mai pre\ios dintre pu\inele obiecte pe care le adusese
tata, în afar` de ceasul de buzunar din aur, salvat ca prin minune, se num`ra ]i o pung` cu
piese de ]ah din lemn ]i \in minte cât de mândru era când ne povestea cum le confec\ionase
singur în lag`r.
Era atât de pasionat încât ne înv`\ase ]i pe noi copiii care, dup` aceea, nu mai conteneam
s`-l provoc`m la joc. Continu` s` joace ]ah ]i dup` ce revine în \ar`, iar în 1951 sau 1952
ajunge chiar ]i în semifinalele campionatului de ]ah al României. În Bârlad mai era un bun
juc`tor, Pitpinic, care avea vis-à-vis de biblioteca ora]ului o cofet`rie, pe strada principal`,
unde tata se oprea câteodat` pentru o or`-dou`, atunci când se întorcea de la serviciu, ]i
juca câteva blitz-uri cu cofetarul.
În 1953, când a murit Stalin, în fa\a bibliotecii, drapat` în negru ]i cu steaguri în bern`,
se adunase o mare de oameni, b`rba\i ]i femei, înghe\a\i de
Tata  Piotr Tadeusz
frigul de afar`, mul\i dintre ei cu lacrimi în ochi, iar copiii,
adu]i cu ]coala, plângeau în hohote. În bibliotec`, chiar în
Bohosiewicz
holul de la intrare se vedea un portret îndoliat al lui Stalin sub
care era o mas` acoperit` cu o pânz` neagr` ]i o carte de
condolean\e groas` în care scriau toate personalit`\ile ora]ului
dup` ce st`teau la rând pe treptele de la intrare.
Recunosc c` ]i mie, care c`scam gura pe acolo, mi-au dat
lacrimile ]i când l-am v`zut pe tata care ie]ise de la cofetar,
cum eram speriat, am fugit repede la el, l-am luat de mân` ]i
ne-am îndreptat amândoi spre cas`. L-am privit ]i am r`mas
mirat c` în loc s` fie întristat avea un aer mul\umit, vesel, ]i
m-am gândit c` iar îl b`tuse m`r pe Pitpinic. Acum ]tiu c`
avea o mul\ime de motive s` fie vesel la aflarea ve]tii c` t`tuca
nu se mai afla printre cei vii.
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Pân` la jum`tatea anului 1940 se poate spune, f`r` a gre]i, c` familia doctorului
Bohosievici a fost fericit`. P`rin\ii mei erau amândoi tineri, aveau doi copii ]i îl a]teptau pe
al treilea. Averea lor era suficient` pentru a le asigura un trai f`r` griji ]i, mai mult, din dota
primit` ]i-au construit un imobil cu dou` etaje ]i ]apte apartamente pe care le închiriau.
Vacan\ele ]i le petrec la Constan\a sau pleac` la Nisa, acolo unde a locuit un timp bunicul Nicu.
Când eram copil, ]i chiar mai târziu, în adolescen\`, am admirat mult dou` fotografii în
care tata împreun` cu mama sunt surprin]i plimbându-se pe strad`, în \inut` de vacan\`. Îmi
pl`cea p`l`ria alb`, colonial`, purtat` de tata ]i pantalonii largi ai mamei peste care avea o
bluz` strâns` la mijloc cu o curea. O alt` fotografie îi are protagoni]ti pe mama ]i pe bunicul
Nicu c`lcând gr`bi\i pe un trotuar pavat cu dale mari, iar în fundal se remarc` o abundent`
vegeta\ie tipic mediteranean`. Fratele mamei, unchiul Ali, ne-a spus, prin 1980, c` fotografia
este din Nisa, probabil din anul 1935.
Tot în aceea]i perioad` de timp ]i celelalte rude o duc bine. În decembrie 1938 Nicu
Flondor este numit, prin decret regal, primar al Cern`u\ilor, func\ie pe care o ocup` pentru
a treia oar`. Radu, fratele mamei, care era diplomat de carier` ]i lucra la lega\ia României
din Tokio ca secretar I, preia conducerea acesteia la începutul anului 1939. Fac o parantez`
pentru a spune c` în noiembrie 1947, când liberalul T`t`r`scu este obligat s` demisioneze
]i comunista Ana Pauker este numit` la conducerea Ministerului Afacerilor Str`ine, Radu
Flondor, care devenise ministru plenipoten\iar, prime]te urm`toarea decizie: Am onoarea
de a v` aduce la cuno]tiin\` c`, prin Deciziunea ministerial` nr....., a\i fost comprimat (sic!)
pe data de 15 noiembrie 1947. Peste un an ]i câteva luni, adic` în martie 1949, va fi arestat
]i condamnat de tribunalul militar Gala\i la 5 ani de închisoare.
Revenind la anii 40 vreau s` amintesc c` veri]orul mamei, Constantin Flondor, fiul
compozitorului Tudor Flondor, era mare]alul cur\ii regale, iar Gheorghe Flondor, fratele
lui, devine în februarie 1939 rezident regal al \inutului Suceava care [ngloba [ntreaga
Bucovin`.
Singurul necaz al tat`lui meu a fost acela c` în 1938 jidanul de care amintea Nicu
Flondor în scrisoarea adresat` lui Ion Nistor în 1935 reu]e]te s`-l scoat` din postul de la
spital, astfel c` familia se mut` în Voloca pe Derehlui, dar Boziu r`mâne în Cern`u\i împreun`
cu bunica Wanda. Guvernul liberal demisionase în decembrie 1937, dup` patru ani de
guvernare, ]i Nistor nu mai poate interveni, a]a c` tata este surghiunit. Ce blând pare
acum surghiunul la Voloca pe Derehlui, situat` la mai pu\in de cinci kilometri de Cern`u\i,
fa\` de groz`via ce se va abate asupra familiei.
Toat` atmosfera era înc`rcat` de norii negri care s-au ridicat deasupra Europei acelor
ani. Cât de de]arte ]i inutile ni se par zbaterile clasei politice din România, mai ales acum
când ]tim de existen\a pactului Ribentrop-Molotov din august 1939, care a deschis calea
invaziei ]i anex`rii Bucovinei de Nord de c`tre ru]i la sfâr]itul lui iunie 1940.
Data de 15 iunie 1940 îl g`se]te pe tata încorporat ca sublocotenent medic la Regimentul
37 infanterie, încartiruit în satul Ispas, pe malul drept al Ceremu]ului, la câ\iva kilometri de
Banila. Istoricul Vitalie V`ratic, rom@n basarabean stabilit în România dup` 1990, reconstituie în termeni preci]i evolu\ia evenimentelor ce s-au derulat în zilele ]i chiar orele din
timpul raptului s`vâr]it de U.R.S.S. la sfâr]itul lunii iunie 1940*, când România Mare a
r`mas f`r` nordul Bucovinei ]i Basarabia. Aici am g`sit extrem de multe informa\ii care
mi-au permis s` refac traseul zilnic al regimentului tat`lui meu din momentul retragerii
armatei române din Bucovina. Dup` cele dou` note ultimative din 26 ]i 27 iunie transmise
României de c`tre U.R.S.S. ]i dup` ]edin\a Consiliului de Coroan`, guvernul României a
anun\at, la 28 iunie, c` accept` ultimatumurile. În aceea]i zi s-a decretat mobilizarea armatei.
Hot`rârea guvernului a fost considerat` ru]inoas` de mul\i istorici, dar cei ce au avut
de suferit cel mai mult de pe urma acesteia au fost locuitorii Basarabiei ]i nordului Bucovinei
care au sperat pân` în ultima clip` c` nu vor fi abandona\i. Iat` ce scrie Vera Kaindl în
scrisoarea din 2004: Bunicul vostru a fost scurt timp înainte de intrarea ru]ilor la noi. A
mai sperat ]i el c` teritoriul nu va fi cedat. În momentul acela a fost cunoscut numai c` se
\ine sfatul Coroanei. Rezultatul a fost c` el, mâine zi, trebuia s` se prezinte la podul Prutului
(cred c` era 27 iunie 1940) unde a predat autorit`\ilor ruse]ti cheia ora]ului în calitate de
primar, moment în care ru]ii, spre marele lui noroc, l-au ]i expediat peste grani\` în România
(în realitate era 28 iunie).
Momentul pred`rii Cern`u\ilor este descris de viceprimarul de atunci, Franz Kopecki,
în amintirile publicate în 1982 în revista de istorie Kaindl-Archiv  care apare la Stuttgart.
Vreau s` redau doar dou` pasaje care mi s-au p`rut mai interesante. Primul, pentru confirmarea celor spuse de Vera, ]i al doilea, pentru a reda groaza acelor zile care trebuie s` fi
cuprins ]i pe mama, bunica ]i fra\ii mei, singuri în acele momente. În zorii zilei de 28 iunie
am fost rugat, tot pe linie telefonic`, de c`tre primarul român, baron de Flondor, s`-l înso\esc
în chiar ziua aceea pe «cel mai greu drum al vie\ii sale». Ar fi primit îns`rcinarea, din partea
rezidentului Gheorghe Flondor, s` predea la ora 14 capitala Cern`u\i trupelor sovietice la
podul de peste Prut. (...) Dat fiind c` în centrul ora]ului predomina popula\ia de origine
evreiasc`, majoritatea erau tineri evrei. Cei din apropiere urlau la noi cu figuri amenin\`toare.
Undeva în marginea acestui furnicar de oameni s-au auzit câteva împu]c`turi, probabil
doar pentru intimidare. Palid de furie sau de team`, primarul s-a întors c`tre mine ]i mi-a
spus, scrâ]nind din din\i: «}i progeniturile astea le-am crescut ani de-a rândul la sânul
meu». Cu popula\ia evreiasc` se purtase totdeauna cump`tat ]i amabil.
Ziua de 3 iulie, când invazia luase sfâr]it, îl g`se]te pe tata cu Regimentul 37 infanterie
la Putna, pe bunica Wanda ]i pe Boziu captivi în Cern`u\i, iar pe mama ]i Caziu în dispensarul
din Voloca pe Derelui. Po\i intra u]or în atmosfera Cern`u\ilor acelor vremuri dac` cite]ti
cartea lui Pepe Georgescu, 265 de zile la Cern`u\i sub ocupa\ie bol]evic`. Acesta, actor la
Teatrul Na\ional din Bucure]ti, a fost surprins în Cern`u\i în timpul invaziei din Bucovina
]i s-a zb`tut s` se întoarc` legal în România timp de 265 de zile, pân` la 20 martie 1941.
Scenele halucinante petrecute în momentul intr`rii trupelor armatei sovietice în ora] sunt
cutremur`toare, iar comportamentul noilor autorit`\i tot atât de grotesc ca acela al personajelor din romanele lui Kafka. Am citit cartea, ap`rut` în 1942, cu mult` circumspec\ie,
fiindc` purta ]tampila Propagand` antibol]evic`, îns` pân` la urm` a trebuit s` dau crezare
celor scrise, mai ales c` multe din scene se asem`nau izbitor cu cele relatate de majoritatea
participan\ilor la tragedia acelor vremuri.
În dorin\a de a afla mai exact ce s-a întâmplat cu Boziu ]i cu bunica Wanda în 1940, am
scris ]i purtat apoi o întreag` coresponden\` cu procuratura din Cern`u\i ]i Lvov, îns`, cu
toat` amabilitatea ]i str`duin\a lor, încerc`rile mele au e]uat. Când i-am povestit lui Drago]
* Vitalie V`ratic, }ase zile din istoria Bucovinei (28 iunie-3iulie 1940), Bucure]ti, 2001.

Olaru despre demersurile f`cute, el m-a sf`tuit s` m` duc
la mili\ia ora]ului. L-am ascultat
]i, într-adev`r, am fost acolo,
unde m-a primit un ]ef tân`r,
foarte amabil care, dup` ce m-a
ascultat r`bd`tor ]i politicos,
]i-a sunat un subaltern care s-a
prezentat în câteva minute.
Dup` ce i-a explicat despre ce
este vorba, subalternul, un b`trân de 70 de ani, m` întreab`
cum m` cheam` ]i cum o chema pe bunica ]i pe fratele meu,
se întoarce apoi la ]ef ]i îi
spune c` are un material care
m-ar putea interesa. Dup` ce
se consult`, ]eful îmi spune s`
vin a doua zi pentru a lua
r`spunsul. Am ie]it din sediul
mili\iei perplex ]i în culmea
bucuriei, gândindu-m` c` f`r`
s` adresez cuiva vreo cerere
scris`, înregistrat` ]i apostilat`, voi ob\ine informa\iile
dup` care am umblat atâta
timp.
Vreau s` fac o remarc`
general` ]i s`-mi spun p`rerea
pe care mi-am format-o în urma nenum`ratelor rela\ii pe
P`rin\ii mei  la Cern`u\i, în 1935
care le-am avut cu oficialit`\ile
ucrainiene ]i în urma contac-tului direct cu oamenii din Bucovina ucrainean`.Toate
interven\iile s-au soldat, mai devreme sau mai târziu, cu r`spunsuri din care se vedea
str`duin\a func\ionarului institu\iei în rezol-varea problemei care m` interesa. Acela]i
comportament l-am întâlnit ]i la ambasada Ucrainei din Bucure]ti ]i la consulatul acesteia
din Suceava, în timp ce consulul României din Cern`u\i, Romeo S`ndulescu, a r`mas
indiferent ]i n-a catadicsit s`-mi r`spund` la cererile repetate f`cute cu ani în urm`.
Acelea]i cuvinte de laud` le am ]i pentru cei ce lucreaz` la arhivele din Cern`u\i, în
mod deosebit pentru doamna Gu\cal, care mi-a pus la îndemân` ]i m-a ajutat s` consult
documente de arhiv` referitoare la familia mea. Din câte ]tiu, bazele arhivei au fost puse de
Sever Zotta prin anii 1920-1925 în urma unei cereri f`cute de cumnatul s`u, Iancu Flondor,
pe vremea când era ]ef al guvernului Bucovinei, fiindc` avea mare încredere în calit`\ile de
arhivist ale lui Sever.
A doua zi dup` ce am fost la mili\ie, am revenit la ora stabilit` ]i am purtat o discu\ie
prelung` cu b`trânul. Acesta mi-a spus, printre altele, c` este pensionar, are o pensie de 300
de dolari ]i s-a reangajat pentru c`, dup` ce i-a murit so\ia, se sim\ea prea singur. Vara mea,
Sofia, avea o pensie de vreo 30 de dolari, iar pensia medie era atunci în Ucraina de aproximativ 50 de dolari. Informa\ia am citit-o pe afi]ele electorale din preajma alegerilor care
l-au adus la putere pe Iu]cenko.
Când am revenit la problema pentru care venisem ]i de care eram extrem de interesat,
b`trânul îmi spune c` datele din materialul pe care-l avea provin din declara\ia f`cut` de
Petru Hutkovski în urm` cu 15 ani. Îl rog s`-mi arate ]i mie declara\ia ]i, foarte amabil, o
scoate dintr-un raft ]i mi-o întinde. Îi propun s`-mi permit` s` fac o copie dar m` refuz`,
îns` m` las` s` o citesc ]i s` fac însemn`ri. În acela]i timp mi-a înmânat ]i un document
oficial pe care mili\ia mi-l adreseaz` ]i din care am ales câteva pasaje: V` inform`m c`...
Bohosievici Wanda... ]i nepotul ei Bogdan... au fost exila\i în august 1940 din Cern`u\i în...
Kargasok, regiunea Tomsk. O dat` cu ei au fost exila\i ]i fiica lui Bohosievici Wanda,
Hutkovski (Bohosievici) Maria... cu fiul ei Hutkovski Petru Adam. Hutkovski Petru a relatat
c` dup` trei luni de la sosirea în Kargasok, în toamna anului 1940, acolo au decedat
Bohosievici Wanda, Bohosievici Bogdan ]i Hutkovski Maria. Men\ion`m c` pentru
confirmarea celor relatate de noi... a fost adresat` o cerere c`tre SUVS a regiunii Tomsk.
Dup` ob\inerea confirm`rilor, existen\a acestora v` va fi comunicat`. Pân` acum 
septembrie 2005  nu am primit nici un r`spuns, dar nici nu am mai scris la mili\ia din
Cern`u\i pentru c` am considerat c` v`rul meu a relatat întâmpl`rile a]a cum au fost ele în
realitate.
Din declara\ia lui mi-am mai notat c` el ]i mama lui s-au mutat în Cern`u\i în 1926,
venind din satul Stari, din regiunea Lvov, care f`cea parte atunci din Polonia, ]i c` au locuit
împreun` cu bunica pe strada Mihail Kog`lniceanu nr. 12A. El precizeaz` mai exact data
începerii exilului  jum`tatea lunii august , spunând c` la o lun` ]i jum`tate de la sosirea
în Kargasok moare bunica Wanda, dup` 2-3 s`pt`mâni mama lui ]i, dup` înc` o lun`, s-a
pr`p`dit ]i Bogdan, fratele meu.
Tata a aflat înc` din iarna anului 1940 despre soarta tragic` a mamei sale ]i a fiului de
la un fugar din Cern`u\i care a reu]it s` treac` grani\a p`zit` cu atâta str`]nicie de ru]i.
Vestea l-a n`ucit, cu atât mai mult cu cât a descoperit c` autorul dela\iunii care a dus la
deportare era chiar un chiria] evreu care locuia în casa lui. Acesta ar fi spus c` tata are un
frate aghiotant al regelui Carol!?
La Liceul Na\ional din Ia]i, pe care l-am terminat în 57, jum`tate din elevii clasei erau
evrei, mul\i dintre ei prost deghiza\i în români pentru c` de]i îi chema Gri]aru, F`inaru
sau Cu]maru erau tr`da\i de prenumele lor precum Hari, }mil ori Moise. Am fost bun amic
cu câ\iva dintre ei ]i îi admiram ]i îi invidiam pentru talentul pe care-l aveau la matematici,
pentru perseveren\a cu care dup` ore înv`\au în particular limba idi] sau îl ajutau s`-]i fac`
lec\iile pe unul dintre coreligionari care era un dobitoc sadea. Din cauza asta îmi spun c` nu
pot fi acuzat de antisemitism, dar, din când în când, nimic nu m` poate opri ca s`-i blestem
pe acei evrei, ]i nu numai pe ei, care au f`cut atâta r`u familiei mele.

Vladislav Nicolai BOHOSIEVICI
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Bucovinenii de peste hotare
Istorii magribiniene de ieri ]i de azi
(Ei seam`n` a se teme...)
Surprinz`toare asocia\ii î\i poate produce cititul ziarelor de odinioar`. R`sfoind zilele
trecute ziarul Patria de la sf@r]itul sec. XIX ]i începutul sec. XX am descoperit în paginile
lui, cu o pl`cut` satisfac\ie, printre at@tea alte lucruri interesante, ]i lumea fabuloas` din
Istoriile magribiniene ale lui Gregor von Rezzori.
N`scut la Cern`u\i, la 13 mai 1914, ]i format ca artist între cele dou` conflagra\ii
mondiale în urbea bucovinean`, marele prozator de limb` german` a creat, prin mistific`ri
literare de cel mai bun gust, prin ironie ]i metafore grote]ti, miraculoasa \ar` Magribinia.
Ea nu poate fi g`sit` în niciun atlas sau pe o hart` a lumii, c`ci, dup` spusele prozatorului,
\ara se afl` la r`s`ritul de miaz`zi, iar frontierele ei trec prin inimile ]i sufletele locuitorilor
ei. }i totu]i, Magribinia nu e altceva dec@t prototipul Bucovinei noastre, cu lumea ei
eterogen` ]i, totodat`, at@t de rom@neasc`. De]i aici, la Cern`u\i, mai ales gra\ie str`duin\ei
excelentului germanist Petro Ryhlo, se vorbe]te ]i se scrie destul de mult despre marele
prozator german (o m`rturie elocvent` în acest sens este ]i traducerea Istoriilor magribiniene
în limba ucrainean` în 1996), nu se face mai nimic pentru a sublinia apropierea dintre
crea\ia scriitorului ]i realitatea rom@neasc` interbelic`. Chipurile, nu ne este convenabil.
Dar c@te lucruri nu ni-s convenabile nou`, de]i sunt at@t de folositoare pentru to\i?
În unul din ultimele sale romane, Murmur de mo]neag, ap`rut ]i în traducere rom@neasc`
la Editura Funda\iei Culturale în anul 1994, Gregor von Rezzori revine la realitatea
rom@neasc`, dar de ast` dat`, spre surprinderea noastr`, la cea postdecembrist`. Ne-au
surprins dest`inuirile sale referitoare la sentimentele sale albastru-galben-ro]u ]i, mai
ales, faptul c` se consider` rom@n get-beget, de]i recunoa]te c` biologic are numai o
pic`tur` de s@nge diluat rom@nesc în pot-pourri-ul arborelui genealogic din partea
str`bunicii.
Artist de mare valoare, Rezzori a reu]it s` evoce în romanul s`u subiecte elocvente ]i a
creat cu mare m`iestrie personaje inconfundabile, purt@nd nume at@t de rom@ne]ti, dar,
spre regret, ]i cu tr`s`turi de caracter foarte specifice nou` ]i realit`\ilor cern`u\ene de
odinioar` ]i de acum, tr`s`turi ce nu ne fac niciodat` cinste. Desigur, Rezzori, ca artist, a
hiperbolizat uneori aceste tr`s`turi de caracter, poate a avut ]i unele reminiscen\e subiective,
dar nu putem s` neg`m c` nu ne sunt cunoscute viciile ]i metehnele personajelor sale cu
nume at@t de semnificative ca Mitocan, Caracriminalovici, Cleptomanovici-Cleptomanov,
Punga]iu ].a.
Vom relua în continuare numai o mic` istorioar` din cartea lui Rezzori, care vorbe]te
despre una din metehnele omului  ho\ia.
Magribinia, dup` cum ]tii, are calea sa ferat`. S` circuli pe ea, dup` cum la fel,
probabil, ]tii, este un lucru complicat ]i împov`r`tor, fiindc` în timpul instal`rii ei s-a

Victime din sudul Bucovinei ale frontierei româno-sovietice
în anii patruzeci ai secolului trecut
NICOLAE RUSU, n`scut [n 1923, în comuna Bilca, român, absolvent a ]apte clase
primare. În preajma invaziei sovietice în Bucovina, mama lui, Fruzina, a cump`rat o bucat`
de p`mânt în comuna Cupca, azi raionul Hliboca, regiunea Cern`u\i, Ucraina. În ziua de 25
iulie 1940 tân`rul Nicolae este trimis s` lucreze p`mântul, intrat în \ar` str`in`. Trece cu
bine hotarul instalat de sovietici, ajunge în Cupca, fiind g`zduit de unchiul s`u. Dup` o
s`pt`mân`, ducând la bun sfâr]it munca hot`r`]te s` se întoarc` la casa p`rinteasc`. Va fi
re\inut de gr`nicerii sovietici ]i condamnat la trei ani închisoare.
NICOLAE SCHIPOR, n`scut în 1905, român, agricultor, absolvent a dou` clase primare.
ILIE D~NIL~, n`scut [n 1900, român, agricultor, absolvent al ]colii primare.
SIMION CRU|, n`scut în 1901, român, agricultor, absolvent a cinci clase primare.
ILIE D~NIL~, n`scut în 1885, român, agricultor, ne]tiutor de carte.
To\i patru s-au n`scut în comuna Vicovu de Sus. În prim`vara anului 1940 au dat oile
la stân`, care se afla în satul }ipotele Sucevei, azi raionul Putila, regiunea Cern`u\i, Ucraina,
nimerind în urma invaziei Bucovinei în componen\a imperiului sovietic. |`ranii, v`zând
c` teritoriul românesc este t`iat de sârma ghimpat` instalat` de sovietici, au hot`rât s`-]i
aduc` oile acas`. Fiind re\inu\i de gr`niceri, vor fi condamna\i la munc` silnic`, fiecare
primind câte trei ani de [nchisoare. Au r`mas familiile lor s`-i tot a]tepte, sperând s` se
întoarc` cu oile acas`, îns` ei au apucat drumul pierzaniei, nimerind în lag`rul de la
Vorkuta.
ILIE SACALIUC, n`scut [n 1921, în localitatea V`]c`u\i, ucrainean, agricultor, absolvent
a dou` clase primare. Începând cu anul 1933, Ilie locuia la bunica lui, Ani\a Carpiuc, în
satul Volcine\ii Vechi, azi raionul Hliboca, regiunea Cern`u\i, Ucraina, iar p`rin\ii, fratele
]i sora au r`mas în satul natal. Frontiera sovietic`, instalat` la finele lui iunie 1940, l-a
desp`r\it de cei dragi, r`ma]i în România. În toamna aceluia]i an, tân`rul a hot`rât s`-]i
viziteze p`rin\ii. A fost arestat de gr`nicerii sovietici ]i aruncat în închisoare la Cern`u\i.
Dup` nou` luni de interogatorii ]i batjocur`, este condamnat la cinci ani de închisoare.
VICTOR BODALI, n`scut [n 1907, în comuna Straja, român, agricultor, ]tiutor de
carte, locuitor al Vicovului de Sus. Înainte de instaurarea puterii sovietice în nordul
Bucovinei, doi feciori ai s`i s-au învoit s` pasc` vitele oamenilor din satul Ige]ti, azi
raionul Storojine\, regiunea Cern`u\i, Ucraina. Dup` instalarea noii frontiere Vicovu de
Sus a r`mas în componen\a României, iar Ige]tii în Ucraina Sovietic`. La 2 august 1940
p`rintele a hot`rât s`-]i aduc` fiii acas`. Trece hotarul ]i nimere]te în mâinile gr`nicerilor
sovietici. Cercet`rile au durat unsprezece luni. În vara anului 1941 a fost dat` sentin\a
conform c`reia românul va fi privat de libertate trei ani ]i închis în lag`rul din Sverdlovsk.
ION IONESI, n`scut [n 1892, în localitatea Vicovu de Sus, român, agricultor. În ziua de
23 august 1940 \`ranul s-a dus la p`dure dup` lemne. Tot adunând vreascuri, a trecut
frontiera pe teritoriul sovietic, unde va fi re\inut de gr`niceri ]i dus sub escort` la Cern`u\i.
Au r`mas s`-i duc` dorul cinci copii de la ]apte la treisprezece ani ]i so\ia Raveica. Autorit`\ile
sovietice îl condamn`, la 3 iunie 1941, la trei ani de [nchisoare.

descoperit c` stinghiile ]i traversele de la un cap`t al ei au
fost furate, înainte ca instalatorii s` fi ajuns la cel`lalt cap`t.
Astfel, la terminarea construc\iei s-a convenit c` este necesar
ca fiecare s` poarte cu sine stinghiile ]i traversele, pentru a
fi instalate cu ajutorul c`l`torilor înainte ]i din nou
demontate din urm`.
Ce-i drept, spunea unchiul meu Cantacucuru\, chiar ]i
în acest caz, c@te ceva, totu]i, se pierdea. Doar necesitatea
de a fura, spunea unchiul meu Cantacucuru\, e îmbibat` în
s@ngele omului ]i se spune c` locuitorii din Metropolsc nu
dorm noaptea, fiindc` e timpul cel mai potrivit pentru furturi.
Îns` nimic, spunea unchiul meu Cantacucuru\, nu se poate
compara cu istoria evreului care, descoperind într-o noapte
Gregor von Rezzori
în casa sa t@lhari, a stat chitic, ca ]oarecele, a]tept@nd ca ei
s` fug` cu prada lor. Atunci c@nd so\ia l-a întrebat: «Salo, de ce nu ba\i alarma?», el i-a
r`spuns: «Dar ce-s nebun? Duc`-se în plata Domnului, c` m@ine voi fura totul înapoi. }i
voi avea at@ta pl`cere, f`r` s` m` tem c` st`p@nul Punga]iu m` va pedepsi.»
Dar s` revenim la prilejul acestor însemn`ri  ziarul Patria  ]i s` exemplific`m cu
c@teva citate cele spuse mai sus:
Defraudarea de la po]t`. În 29 Martie a.c. a fugit espeditorul de la po]ta din Cern`u\i
Eugen Gayer cu amanta sa Sofia Lukacz dup` ce a delapidat mai multe epistole
recomandate, în cari se aflau 6 030 ruble ]i 9 000 lei. Ei au fugit înt@iu la Suceava ]i de
acolo peste frontier`. În 1 April au fost de\inu\i am@ndoi fugarii în Vere]ti la interven\ia
comisarului districtual din Suceava, Zierhoffer, ]i comisarului de la po]ta din Cern`u\i,
Horaczek. La d@n]ii s-au aflat 8 000 franci ]i 4 700 ruble.
Suntem ruga\i a constata c` fugarul Eugen Gayer nu e nici identic nici înrudit cu
practicianul po]tal Francisc Geyer.
(Patria, 22 martie/4 aprilie 1901).
Am putea sus\ine, c`, de fapt, în cazul dat e vorba de o fraud` generoas` (de]i vecin`tatea
acestor cuvinte pare cam stranie), ea fiind comis` din dragoste, cel pu\in sub influen\a unui
mare amor. Dar c@te f`r`delegi nu s-au f`cut în numele dragostei?
Cea din exemplul urm`tor este comis` în clasicul stil ironic rezzorian:
Observatoriu meteorologic în Cern`u\i. Ministerul de Culte a permis s` se creeze în
Cern`u\i la facultatea filosofic` un observatoriu meteorologic, care va sta sub conducerea
profesorilor Dr. Raganovic ]i Dr. Geitler. Straucher îns` ]i cu jidanii s`i se leap`d` de
aceast` institu\ie nemaipomenit` în Bucovina ca de Ucig`-l Crucea ]i sunt gata a urma
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IVAN EVTEEV, n`scut [n 1912, în localitatea Clim`u\i, rus, agricultor, absolvent al
]colii primare. În timpul instal`rii noii frontiere, ogorul \`ranului a r`mas în Uniunea
Sovietic`, iar casa lui în România. La 9 august 1940, rusul trece hotarul ca s`-]i lucreze
p`mântul. Este re\inut de gr`nicerii sovietici, este condamnat la trei ani închisoare ]i
închis în lag`rul din Vorkuta.
VASILE MAROCICO, n`scut [n 1903, în localitatea M`gura, ucrainean, agricultor,
ne]tiutor de carte. În prim`vara anului 1940 ]i-a dat oile la stâna din satul }ipotele Sucevei,
care la finele istoricului cire]ar este încadrat în componen\a imperiului sovietic. În ziua de
2 august, acela]i an, \`ranul a trecut hotarul sovietic pentru a-]i aduce oile acas`. Re\inut
de gr`nicerii sovietici, va fi condamnat, dup` zece luni de cercet`ri, la trei ani închisoare ]i
întemni\at în lag`rul din Vorkuta.
ILIE GALAN, n`scut [n 1919, în satul G`l`ne]ti, român, agricultor, absolvent a ]apte
clase primare. În ziua de 14 iulie 1940 a trecut frontiera sovietic` pentru a-]i aduce acas`
oile aflate la stâna din localitatea }ipotele Sucevei, care devenise parte a teritoriului U.R.S.S.
Nimere]te în mâinile gr`nicerilor sovietici ]i este condamnat la trei ani de munc` silnic`.
VLADIMIR VASILOV, n`scut [n 1922, în localitatea Clim`u\i, rus, agricultor, absolvent
a ]apte clase primare. Dup` instalarea frontierei sovietice, o parte din ogorul p`rin\ilor a
r`mas pe teritoriul U.R.S.S. În ziua de 8 august 1940 tat`l l-a trimis s` secere grâul. Trecând
hotarul, nimere]te în mâinile gr`nicerilor sovietici, fiind condamnat la trei ani închisoare.
ION CÂRCIU, n`scut [n 1923, în localitatea Straja, român, absolvent a ]apte clase
primare. În diminea\a zilei de 8 septembrie 1940 a pornit cu vitele spre ima]ul satului. Era
o toamn` foarte frumoas` ]i tân`rul a sc`pat o vac` care a trecut frontiera, umblând dup`
p`scut. Ion trece frontiera ca s`-]i aduc` înapoi vaca. Va fi înh`\at de gr`nicerii sovietici ]i
interogat timp de opt luni. Consiliul Special de pe lâng` Comisarul Poporului pentru
Afaceri Interne al U.R.S.S., prin decizia din 17 mai 1941, îl condamn` la trei ani închisoare,
fiind [nchis în lag`rul de la Vorkuta. Nu s-a mai întors acas`.
AGAFIA UNGUREANU, n`scut` [n 1922, în localitatea Baine\, românc`, absolvent` a
]apte clase primare. {n momentul instaur`rii puterii sovietice în nordul Bucovinei se afla în
ora]ul Cern`u\i. Dorind s` se întoarc` în România, înainteaz` o cerere comisiei sovietoromâne, constituit` în vara anului 1940 pentru trecerea legal` a frontierei de stat. Cererea
tinerei a fost respins` ]i tân`ra hot`r`]te s` revin` acas` în mod ilegal. Nimere]te în mâinile
gr`nicerilor sovietici, fiind condamnat` la trei ani închisoare.
SAVETA POPOVICI, n`scut` [n 1923, în localitatea Calafinde]ti, absolvent` a unei
singure clase de ]coal` primar`. În martie 1940, tân`ra de 17 ani a sosit în ora]ul Cern`u\i
pentru a-]i vizita fratele, înv`\`tor în aceast` localitate. Peste trei luni, în \inut a fost
instaurat` dictatura stalinist` ]i românca s-a pomenit în componen\a imperiului sovietic.
Spre sfâr]itul anului 1940 s-a hot`rât s` porneasc` spre satul natal. Nu reu]e]te s` ajung`,
este prins` ]i condamnat` la trei ani de munc` silnic` ]i apuc` drumul Siberiei.
NICOLAE CRI|AN, n`scut [n 1886, în localitatea Straja, român, agricultor, ]tiutor de
carte. În perioada interbelic` se stabile]te cu traiul în satul Seletin, azi raionul Putila,
regiunea Cern`u\i, Ucraina. În ziua de 13 iunie 1941, conform hot`rârii troic`i operative
a regiunii Cern`u\i, \`ranul este inclus în categoria elementelor social-primejdioase ]i
condamnat la opt ani închisoare pentru faptul c` în perioada interbelic` a fost membru al
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cu obstruc\ia în consiliul comunal p@n` ministerul nu-]i va revoca permisiunea. Ei seam`n`
a se teme c` din acel observatoriu se vor putea observa ]i toate mi]eliile comise de neamul
lor în \ara aceasta.
(Patria, 21 aprilie 1909).
Ca arhivist, nu pot s` nu invoc ]i urm`torul exemplu legat de numele Academiei
Rom@ne sau, mai bine zis, de sec\ia ei arhivistic`.
Furtul de la Academia Rom@n`. Cu privire la furtul comis la Academie primim din
Bucure]ti urm`toarele detalii: Luni diminea\` la 5/17 iulie, în sala de lectur` a Academiei
Rom@ne, t@n`rul înv`\at rus Alexandru Ia\emirski* a fost prins în flagrant delict de furt.
El studia manuscripte vechi în limba slavon`. Pe c@nd custodele I. Tuducescu trecuse în
salonul de al`turea ca s`-i aduc` ni]te volume, pe care le ceruse, el a smuls dintr-un
volum o foaie de pergament de mare pre\ ]i a ascuns-o în buzunarul din l`untrul hainei.
Custodele a v`zut preg`tind ruperea ]i a auzit zgomotol f`cut de ruperea foaiei.
Bibliotecarul Academiei, [Ioan]Bianu, în]tiin\at, a venit îndat` ]i a silit pe Ia\emirski s`
scoat` foaia furat`. Prezent era la aceasta ]i profesorul universitar N. Iorga.
Ia\emirski venea pentru a treia oar` în Rom@nia ]i la Bucure]ti, a cutreierat m`n`stirile
Moldovei pentru acelea]i studii. Cine ]tie c@te manuscripte de mare pre\ nu vor fi trecut
pentru vecie grani\ele Rom@niei pe urma studiilor unor erudi\i de acest fel!
Acest Ia\emirski a cutreierat ]i m`n`stirile Bucovinei ]i spunea c` are de g@nd s`
mearg` ]i prin Transilvania pe la Bra]ov, Sibiu, Blaj ]i alte locuri, unde se pot afla
manuscripte vechi slavone ]i rom@ne]ti.
La Bucure]ti a fost prins cu furtul, predat poli\iei ]i parchetului ]i acum se afl` pus la
închisoare la V`c`re]ti. Nu ]tim dac` va putea merge în cur@nd prin Bucovina sau prin
Transilvania.
(Patria, 11/23 iulie 1899)
Aceast` înt@mplare, descoperit` de noi în paginile ziarului Patria, ne-a sugerat ]i
alte reflec\ii, referitoare la capacit`\ile de cercetare ale istoricului rus. Se ]tie c` cel mai
vechi tratat vamal încheiat între Moldova ]i Polonia, întocmit la Suceava la 8 octombrie
1408 în limba slavon` de domnitorul Alexandru cel Bun, fiind totodat` ]i prima atestare
documentar` a ora]ului Cern`u\i, se p`stra p@n` spre sf@r]itul secolului XIX în arhiva
prim`riei ora]ului Lvov. La 1908, cu ocazia preg`tirilor prilejuite de s`rb`torirea unei
jum`t`\i de mileniu de atestare documentar` a capitalei arborosene, istoricul bucovinean
R. Kaindl a încercat s` fac` cuno]tin\` mai detaliat cu textul acestui document, îns`, spre
surprinderea lui ]i a colaboratorilor arhivei din Lvov, el nu a putut fi descoperit în depozitele
arhivei. Ast`zi, în ajunul unei noi anivers`ri a ora]ului de pe Prut, istoricul cern`u\ean
Olexandr Masan a descoperit documentul lui Alexandru cel Bun într-o arhiv` din Moscova.
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unui partid contrarevolu\ionar din România. Este [nchis în lag`rul din c`tunul Vojael,
Republica Komi, unde moare la 8 septembrie 1942.
RADU PREDA, n`scut [n 1921, în localitatea Mu]eni\a, român, agricultor, absolvent a
opt clase. În ziua de 9 august 1940, r`t`cindu-se în p`dure, a nimerit pe teritoriul intrat în
componen\a Uniunii Sovietice. Este arestat de gr`nicerii sovietici ]i va fi condamnat la 17
mai 1941, prin decizia nr. 49 a Consiliului Special de pe lâng` Comisarul Poporului pentru
Afaceri Interne al U.R.S.S., la trei ani închisoare ]i [nchis în lag`rul din Vorkuta.
GENOVEVA F~DUR, n`scut` [n 1915, în localitatea Fr`t`u\ii Noi, românc`, ]tiutoare
de carte. A încercat împreun` cu Ecaterina F`dur, din aceia]i localitate, s`-]i viziteze rudele
din satul Pris`c`reni, azi raionul Hliboca, regiunea Cern`u\i, Ucraina. La întoarcere vor fi
re\inute de gr`nicerii sovietici ]i vor fi condamnate, fiecare, la câte trei ani de închisoare,
fiind [nchise în lag`rul de la Vorkuta.

Petru GRIOR,

director adjunct al Arhivelor Statului din regiunea Cern`u\i, Ucraina,
pre]edintele Societ`\ii Victimelor Represaliilor Staliniste Golgota

NOTA REDAC|IEI. Mul\umindu-i, [nc` o dat`, colaboratorului nostru, pentru
pre\ioasele informa\ii pe care ni le-a pus la dispozi\ie pentru a fi publicate, prezent`m, [n
oglind`, c@teva date, sumare, despre ceea ce a [nsemnat trecerea grani\ei de la nord la
sud [n Bucovina istoric` [n anii 1940-1941.
Conform datelor oficiale sovietice, [ntr-o zon` pe o distan\` de 7,5 km la sud de Cern`u\i,
471 de persoane au trecut grani\a ilegal din localit`\ile Hliboca (Ad@ncata), Her\a, Putila ]i
Storojine\, iar din zonele mai îndep`rtate, cum ar fi localit`\ile Zastavna, Noua Suli\a,
Sadagura ]i Cern`u\i (zona rural`), 628 de persoane au trecut grani\a pentru a se refugia în
România. Acest fenomen a fost prezent în toate grupurile sociale ]i etnice din teritoriile
ocupate. În primul an de ocupa\ie sovietic`, estim`rile ucrainene dau ca cifr` un num`r de
peste 7 000 de refugia\i în România, dar acest num`r este cu siguran\` mult mai mare.
Autorit`\ile sovietice au reac\ionat în dou` moduri: în primul rând au înt`rit paza grani\ei,
în al doilea rând au f`cut liste cu persoane din familiile care aveau rude ]i în România ]i leau declarat tr`d`tori de \ar`, deportându-le la munc` for\at`. Din localit`\ile Hliboca,
Her\a, Putila ]i Storojine\, peste 1 290 de persoane s-au aflat [n aceast` situa\ie (date la 7
decembrie 1940). Din acest moment au început s` fie considera\i tr`d`tori de \ar` chiar
]i cet`\`nii care erau doar b`nui\i c` ar avea inten\ii s` fug` în România. La 19 noiembrie
1940, 40 de familii (în total 105 de persoane) din localitatea Suceveni au încercat s` treac`
grani\a la Fântâna Alb`, noaptea. Surprinse fiind de patrulele sovietice, trei persoane au
fost ucise, dou` r`nite ]i capturate de sovietici, iar restul grupului (inclusiv 5 r`ni\i) a reu]it
s` ajung` pe teritoriul României, la R`d`u\i. Drept represalii autorit`\ile sovieto-ucrainene
au ordonat imediat arestarea ]i deportarea tuturor rudelor celor 105 de persoane. A urmat o
alt` încercare de refugiere în România a peste 100 de persoane din localit`\ile Mahala,
Ostri\a, Horecea ]i din c@teva alte sate, acestea având mai mult noroc ]i reu]ind s` treac`
grani\a.
Aceasta a dat încredere ]i altora, de aceea în noaptea de 6 februarie 1941 un grup de 500
de persoane din satele Mahala, Cotul Ostri\ei, Buda, Sir`u\i, Horecea ]i Ostri\a a încercat s`

E posibil ca acest document s` fi ajuns în capitala fostului imperiu vecin tot datorit`
str`duin\elor ]i capacit`\ilor de cercetare ale lui Alexandru Ia\imirski, capacit`\i care s-au
manifestat at@t de concludent în Biblioteca Academiei Rom@ne. Un lucru este cert  savantul
rus a f`cut investiga\ii ]tiin\ifice ]i în arhivele de la Lvov.
În încheierea acestor noti\e v` prezent`m înc` o istorioar`  un caz real ce a avut loc
recent la Arhivele Statului din Cern`u\i. O persoan` destul de cunoscut` prin p`r\ile noastre
s-a adresat cu o cerere la arhiva cern`u\ean`, în care ruga s` i se confirme vechimea de
munc` de c@\iva ani în calitatea sa de secretar al unui soviet s`tesc din regiune. Arhivi]tii,
ridic@nd dosarele respectivului soviet s`tesc, nu au putut g`si în ele numele peti\ionarului.
Indignat la culme c` nu i se poate confirma vechimea de munc` prestat` în numele realiz`rii
luminoaselor idealuri comuniste (]i fiindc` era vorba despre perioada anilor 1944-1950
cite]te: munc` depus` la întocmirea listelor pentru deport`ri, d`ri la stat, r`scul`ciri
(deschiaburiri  nota redac\iei), colectivizare for\at` etc.), el a cerut s` i se permit` s`
controleze personal aceste dosare. Desigur, ele i-au fost puse la dispozi\ie. Ca rezultat al
acestor cercet`ri pe marginile c@torva file din dosare, dup` unele directive de la raion, au
ap`rut însemn`ri cu urm`torul con\inut: T`var`]e D. O. (urmeaz` integral numele de
botez ]i de familie al peti\ionarului nostru  n.a.), face\i spiscurile [listele].
N-a] fi dat crezare acestor absurdit`\i, dac` n-a] fi v`zut cu ochii mei acele file
îng`lbenite de vreme, scrise în anii grei de dup` r`zboi aproape în exclusivitate cu
creionul, pe care s-au l`b`r\at obraznic ]i aceste însemn`ri neghioabe, f`cute de o m@n`
]ov`ielnic` cu pix de culoare albastr`. Dup` lectura lor m-am convins c` persoana respectiv`
a slujit ca secretar, dar cei de sus n-au g`sit de cuviin\`, probabil, s`-i treac` numele ]i
slujba în documente. Acum o tr`deaz` n`ravul caracteristic, de fapt, pentru cei care,
con]tient sau incon]tient, s-au str`duit s` instaureze pe aceste meleaguri viitorul luminos
al omenirii.
Aceasta este actualitatea lui Gregor von Rezzori**.
La r@ndu-ne suntem ruga\i a constata c` nefericitul secretar D. O. nu e nici identic,
nici înrudit cu semnatarul acestor r@nduri.

Drago] OLARU,

Arhivele Statului din regiunea Cern`u\i, Ucraina

* Aleksei-Ivanovici Ia\imirski (1873-1925), slavist rus. Contribu\ii la descifrarea manuscriselor
slave din Moldova (Manuscrisele slavone ale M`n`stirii Neam\ din Moldova, Limba documentelor
slave de provenien\` moldoveneasc`); afirma c` în a doua jum`tate a secolului al XV-lea ]i la
începutul secolului al XVI-lea, stilul moldovenesc domina în manuscrisele ruse]ti.
** Gregor von Rezzori (1914-1998), scriitor, actor, scenarist ]i ziarist austriac de origine rom@n`
(n`scut la Cern`u\i). Din volumele publicate: Oedip [nvinge la Stalingrad (1954), O hermin` la
Cernopol (1958), Moartea fratelui meu Abel (1976), Memoriile unui antisemit (1979; ap`rute ]i [n
limba rom@n`, 1994).

treac` în România. Au fost surprinse îns` ]i mitraliate din mai multe direc\ii. Foarte multe
au fost ucise; 57 de persoane au reu]it totu]i s` se refugieze în România, dar alte 44 au fost
arestate ]i acuzate c` ar fi membri ai unei contrarevolu\ii. La 14 aprilie 1941, 12 dintre
acestea au fost condamnate la moarte, iar restul de 32 condamnate la 10 ani de munc`
for\at` ]i pierderea drepturilor civile pentru 5 ani. Ca ]i în cazurile anterioare toate rudele
lor au fost considerate tr`d`tori de \ar`, arestate ]i deportate în Siberia.
Mai cunoscut este episodul tragic de la Valea Alb`. La începutul anului 1941 s-au lansat
o serie de zvonuri, probabil de c`tre NKVD, c` autorit`\ile sovietice de ocupa\ie ar fi
permis trecerea pentru rom@ni a grani\ei în România. Drept urmare [n noaptea de 31 martie/
1 aprilie 1941 un grup mare de oameni, peste 3 000, din mai multe sate de pe valea
Siretului (P`tr`u\ii de Sus, P`tr`u\ii de Jos, Cupca, Corce]ti, Suceveni), purtând în fa\` un
steag alb ]i însemne religioase (icoane, prapuri ]i cruci din cetin`), au format o coloan`
pa]nic` ]i s-au îndreptat spre noua grani\` sovieto-român`. În poiana Varni\a, la circa 3 km
de grani\a român`, gr`nicerii sovietici îi a]teptau ascun]i în p`dure; au tras din plin cu
mitralierele, secerându-i; supravie\uitorii au fost urm`ri\i de cavaleri]ti ]i spinteca\i cu
sabia. Dup` masacru r`ni\ii au fost lega\i de cozile cailor ]i târâ\i pân` la cinci gropi
comune s`pate dinainte, unde au fost [ngropa\i, unii fiind în via\` înc`: b`trâni, femei,
copii, sugari  vii, mor\i sau muribunzi. Valul de represiuni a continuat cu alte ]i alte mii de
oameni nevinova\i care au fost aresta\i, uci]i sau deporta\i [n Kazahstanul de Nord ]i
Siberia, dincolo de Cercul Polar, unde mul\i ]i-au g`sit moartea.
Copii români din Basarabia, deporta\i, la 6 iulie 1949, [n Siberia
(fotografie de la Muzeul Na\ional de Istorie, Chi]in`u  Vocea Basarabiei.com)
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\ar` unde în timpuri de restri]te emigran\ii no]tri g`sesc azil
]i îmbr`\i]are, \ar` de unde ne-a venit cel mai pre\ios tezaur
istoric (cunoscute sub numele de documente hurmuz`che]ti)
d`ruit României pentru ilustrarea analelor sale10.
IV. Tân`ra noastr` diploma\ie ori c` se crede prea
prudent` de nu afl` momentul oportun a se ocupa de politica
extern` na\ional` a]a cum cer interesele na\iunii, ori c` nu
simte necesitatea unei ac\iuni oarecare în sensul acesta, de]i
(lucru ciudat!) în cabinetele noastre au figurat adesea b`rba\i
politici destul de lumina\i ]i înc` din acei care au cunoscut
bine aceast` \ar` ]i au mâncat chiar pâinea exilului într-însa;
s-ar c`dea, cu toate acestea, s` nu r`mân` pentru totdeauna
în indiferen\a cea prea în\eleapt` de ast`zi, care cred c` ar
face-o culpabil` înaintea posterit`\ii. Adev`rata diploma\ie
care o cere na\iunea de la ale]ii s`i nu consist` numai în
formule de etichet` ]i în arta de a colec\iona decora\ii, ci în
m`iestria de a face servicii reale na\iunii.
Interesele noastre na\ionale în Bucovina sunt atât de
imperioase ]i atât de multiple, încât nu ]tiu cu ce culori le-a]
descrie mai bine ]i nu ]tiu pe care a] cita mai întâi, ca s`
probez oportunitatea lor ]i datoria ce avem de a cimenta între ambele \`ri leg`turi indisolubile. Destul cred va fi a cita
comer\ul activ de vite, de cherestea ]i de cereale ce export`m
sau import`m de acolo, împrumutul reciproc de bra\e pentru
lucr`ri agricole, achizi\ionarea de func\ionari pentru serviciile publice, ]colile de diferite grade din Cern`u\i pe care
le frecventeaz` un însemnat num`r de tineri din România
de Sus(2)11, comunitatea de datini, de limb` ]i de religie,
încuscririle frecvente matrimoniale ]i o mul\ime de alte
rela\iuni ce natural exist` între dou` \`ri limitrofe. Acestea
]i altele arat` pe toat` ziua serviciile reciproce ce-]i fac [cele
dou` \`ri] una alteia ]i necesitatea de leg`tur` intim` între
ele.
Cu toate acestea, în dispre\ul lor poate, în necuno]tin\a
acestor interese, guvernul nostru-]i închipuie (se vede) c`
toate merg bine a]a cum merg ]i c` nu merit` a-]i bate capul
spre a face ceva în privirea rela\iilor noastre cu Bucovina.
Nu vrea nimeni s` ]tie de suferin\ele ]i neajunsurile ce sufer`
câteodat` supu]ii no]tri, care în asemenea ceasuri nu ]tiu
unde s` alerge ca s` cear` protec\ie decât doar la fr`\ia binevoitoare a vreunui cona\ional de acolo. Ace]tia în adev`r nu
cru\` nici timp nici osteneal` spre a ne da concursul lor
binevoitor; ]i dac` s-ar înregistra serviciile ce ne fac fra\ii
bucovineni, poate c` ne-am ru]ina de r`ceala cu care le
r`spundem.
V. Sub guvernele reglementate12, a c`ror politic` ]i patriotism ne place a condamna când ne vine la socoteal`, tot
se f`cea oarecum caz de fr`\ia na\ional` la care ast`zi nu ne
gândim. Bucovinenilor care se distingeau prin servicii c`tre
\ar` sau prin pozi\iuni sociale care onorau numele de român,
domnitorii reglementari le acordau ranguri nobiliare; ]i ast`zi
înc`, cu oarecare sim\`mânt de mândrie, auzim pe unii
notabili zicând c` p`rin\ii lor au avut cutare sau cutare rang
de boierie, care-i face s` se considere ca cet`\eni români.
Dar sub guvernele de ast`zi, zise na\ionale, constitu\ionale ]i liberale13, f`cutu-sa ceva în sensul acesta? Nimic!
Cu toate acestea au fost, mi se pare, ocazii favorabile, [pe]
care merit` s` le cit`m. Mai întâi: atunci când, dup`
proclamarea independen\ei, marile puteri ne-au acordat
[dreptul] s` avem reprezenta\iuni na\ionale, credem c` era
timpul s` cerem cu mai mare cuvânt consulate la Cern`u\i,
Bra]ov, Sibiu decât la Pesta, unde nici supu]i români, nici
interese române nu avem. Dac` s-ar fi cerut aceasta, trebuie
s` credem c` ni s-ar fi acordat: diploma\ia sau politica
austriac` s-ar fi îngrijit mai pu\in de un consulat român decât
de acel rusesc, care cu mai mare cuvânt poate fi suspectat
de agita\iuni panslaviste mult mai periculoase pentru statul
s`u. Dac` îns` nu s-a cerut, nu ]tim cum s-ar putea scuza
[asta] de c`tre na\iune.
O alt` ocazie favorabil` a fost la crearea decora\iilor
noastre. Steaua [Rom@niei] ]i Coroana României14 ne
place a crede c` nu s-au conceput de fanfaronad`, ci cu acela
de a onora meritele personale, talentele, lucr`rile ]i serviciile
aduse \`rii ]i na\iunii. Ei bine! S-a uzat ]i s-a abuzat de aceste
s`rmane decora\ii într-un mod lamentabil ]i derizoriu:
înl`untru s-au dat la atâ\i oameni lipsi\i de merite (3) încât
cei cu adev`rate merite (4) se ru]ineaz` de a le purta; iar în
afar` s-au dat cu prodigalitate15 la prea pu\ini amici ai
României ]i la mai mul\i inamici poate. La Bucovina îns`
pare c` nimeni n-a gândit: acolo nu s-au num`rat merite ]i
virtu\i demne de onoare nici m`car câte s-au num`rat între
str`inii de peste nou` \`ri ]i nou` m`ri! S` fie uitare oare?
S` fie necuno]tin\` de lucruri din partea noastr`? Lumea
profan`, care nu ]tie ce se va fi petrecut printre culisele
diploma\iei române, nu-]i poate explica lucrurile acestea, cu
atât mai ales c`, în intervale, au fost pe la ministerul nostru

de externe b`rba\i politici ]i lupt`tori ai na\ionalit`\ii ca
Kog`lniceanu16 ]i N[icolae] Ionescu17, care au cunoscut bine
oamenii ]i lucrurile din Bucovina, care au mâncat chiar pâinea exilului în aceast` \ar` abandonat` de afec\iunile noastre;
]i atunci când au trimis atâtea ]i atâtea decora\ii pe la Viena,
Berlin ]i Tombuctu, e de mirare cum nu s-au îndurat a arunca
10  15 decora\ii ]i în Bucovina. Ba ca s` fiu just, s` fac o
rectificare! Un succesor al domnului Kog`lniceanu  domnul
[Ion] Câmpineanu18, mi se pare  a voit s` dreag` gre]eala:
a decorat pe cineva de acolo. Astfel un brav avocat din
Cern`u\i, doctorul Alexandru Zotta19, într-o bun` diminea\`
s-a pomenit cavaler al Stelei României. Bine a f`cut domnul Câmpineanu întru-un fel: poate c` pe acest singur b`rbat
a cunoscut din Bucovina, ]i pe dânsul l-a decorat. Ceea ce a
gre]it îns` este c` nu l-a întrebat dac`-i face pl`cere s` fie
decorat ]i dac` cu gradul de cavaler se mul\ume]te. Zic c` a
gre]it domnul Câmpineanu, fiindc` onorabilul domn Zotta
atât de mult a apreciat decora\ia ce i s-a dat, încât nici i-a f`cut m`car onoarea de a o pune la pieptul s`u ]i pân` ast`zi
înc` crede c` poate din vreo eroare de birou i s-a trimis.
Apoi bine e oare s` p`\easc` asemenea dispre\ Steaua
României? (5)
Se va zice doar`, c` [din] considera\iuni de pruden\`
sau de înalt` politic` a oprit guvernul român a acorda distinc\iunile sale oamenilor merito]i din Bucovina. S-a îngrijit 
poate  ca nu cumva prin aceasta s` le fac` mai mult r`u
decât bine în fa\` cu suspiciunile poli\iei austriece. Dar în
aceasta eroare credem c` nu ar fi c`zut dac` ar fi fost mai
bine informa\i: dac` ar întreba chiar pe aceia despre a c`ror
soart` se îngrijesc (]i care neap`rat c` mai bine ]tiu ce le
poate folosi sau strica) ar c`p`ta asigurarea c` teroarea de
daco-românism care a putut cuprinde pe unguri nu s-a întins
pân` în Bucovina. Dup` cât ne-am putut informa, guvernul
austriac în aceast` provincie are o politic` mai ra\ional`; ]i
distinc\iunile sau avânturile noastre de afec\iune nu cred c`
ar fi putut suscita preven\iuni20 ]i b`nuieli absurde. Prin
urmare datori eram, am fi ]i suntem s` punem mai mult`
aten\ie în mi]carea noastr` diplomatic` fa\` cu Bucovina; ]i
precum am putut decora pe un singur b`rbat de merite, am
fi putut decora ]i o sut`.
VI. Cred c` este bine s` privim cu mai mult discern`mânt
interesele noastre na\ionale când facem sacrificii de acele[a]
ce le calific`m de patriotice. S` nu ne l`s`m a ne târî entuziasmul numai peste Dun`re, unde rolul nostru este fatalmente circumscris21; s` nu st`m cu mâinile încruci]ate
privind la por\ile cet`\ii noastre cum inamici mai puternici
lucreaz` la maghiarizarea ]i slavonizarea consângenilor
no]tri; c`ci aceasta ar fi nu numai neprevedere ]i inep\ie,
dar chiar crim` de lese-na\iune.
Ca s` fiu mai explicit, m`rturisesc c`, oricât de înfl`c`rat
m-am sim\it în via\a mea pentru ideile ]i cultura na\ionale,
n-am putut înc` bine s` în\eleg ideea ce unii din patrio\ii
no]tri [o] urm`resc în încurajarea propagandei na\ionale
pentru românii din Macedonia, de]i am studiat chestiunea
din toate laturile ]i fe\ele sale.
Pe cât timp fruntariile noastre n-au perspectiv` a-]i face
loc printre atâtea popoare eterogene spre a ajunge odat` la
clasicul p`mânt al Pindului, pe cât timp dinspre Macedonia
nu avem a a]tepta nici pân` la caz de nevoie, nici fl`c`i
pentru fetele noastre, nici solda\i pentru zile de cump`n`, la
ce rezultat ne închipuim oare c` pot ajunge str`duin\ele
pentru de]teptarea con]tiin\ei române]ti acolo?
Voim oare a le asigura limba în contra propagandelor
elenismului? Dar dac` grecii nutresc himerica idee de a-i
dezna\ionaliza, ceea ce n-au putut face nici chiar în \ara lor
proprie (6), trebuie oare la nebunia lor s` r`spundem cu alt`
nebunie? Nu ]tim oare c` înse]i francezii, germanii, italienii,
cu to\i scriitorii lor mari, ]i în curs de atâtea secole, n-au putut face s` se piard` dialectele atâtor popoare eteroglote ce
sunt în \`rile lor?
Voim a le prepara în viitor o existen\` na\ional`, proprie
româneasc`? Dar asemenea visuri abia ne-au fost permise
nou`, românilor din Dacia Traian`, a le urm`ri ]i a le realiza,
fiindc` aveam o con]tiin\` na\ional` neîntrerupt` ]i o popula\ie compact` de 4-5 milioane; a le sugera îns` ]i consângenilor no]tri de pe lâng` Pind (care sunt ca ni]te insuli\e
aruncate în ocean ]i care abia num`r` jum`tate de milion) ar
fi a le face mai mult r`u decât bine ]i a le aprinde creierii
pentru visuri ]i fantasme nerealizabile.
Voim a face ca limba noastr` s` fie unica limb` de cultur`
pentru românii de acolo, ]i ]colile române]ti s` ajung` a le
polei dialectul lor pân` a-i asimila în totul cu noi? Cu aceasta
îns` m` tem c` le-am face mai mult r`u decât bine: întâi
fiindc` limba noastr` nu le va putea servi în rela\iile lor interna\ionale cu celelalte popula\ii de acolo ]i tinerimea lor
n-ar avea alt` cale de c`utat în via\` decât a alerga în România dup` func\ii ]i chiverniseli; al doilea c`, spre a-i face s`
fug` de ]colile grece]ti ]i de cultur` elenic`, ar trebui s`-i pre-

par`m cu apostoli mai tari
decât acei pe care-i trimitem
acolo ]i s` încingem uri ]i
inamici\ii de rase care n-ar
aduce nici o fericire, nici o
lini]te, nici o garan\ie de pace
în Orient. }i nu aceasta este,
pare-mi-se, misiunea providen\ial` a României ]i a românismului! Nu acesta este rolul
na\iunii noastre în fa\` cu
celelalte popoare ale Orientului.
VII. Adev`ratele noastre
interese, politice, morale ]i
comerciale sunt legate naturalmente de provinciile vecine, unde popula\ia româneasc`
este mai numeroas` ]i mai compact`. C`tre aceste provincii
avem chiar datorii morale, care trebuie mai bine s` le sim\im
]i care, dac` le-am renega, ne-am face nedemni de considera\iunea ]i stima public`. Locuitorii acestor provincii, cu
toate c` se afl` sub domina\ii str`ine, ca unii ce sunt ]i mai
apropia\i de noi totu]i tr`iesc cu pulsa\iunile noastre ]i cu
tot terorismul asiatic al prea vitejilor no]tri vecini (c`rora
Transilvania ]i Banatul pare c` li s-au dat ca dot` ]i care vor
s` maghiarizeze chiar broa]tele din lacuri) au ]tiut ]i au putut
manifesta condolean\e la durerile noastre ]i [la] bucuriile ]i
fericirile noastre; au ]tiut, în cele din urm` evenimente, a ne
da chiar contingentul lor de sânge, c`ci la sunetul trâmbi\elor
de la Plevna mul\i fl`c`i de lâng` fruntariile noastre au alergat
a uni sângele lor cu al vitejilor no]tri c`zu\i pe câmpii de b`t`lie22. Afar` de acestea, m`car orice s-ar zice ]i s-ar face,
nu putem ]i nu trebuie s` uit`m sentimentele de afec\iune ]i
comp`timire ce ne-au ar`tat femeile române din aceste
provincii, trimi\ând atâtea ofrande pentru alinarea ]i consolarea r`ni\ilor no]tri din ambulan\e ]i spitale23.
Apoi pe când din aceste[a] vedem c` ne vin atâtea probe
de afec\iune ]i fr`\ie, pe când sim\im o impulsiune magnetic` care ne împinge ]i ne atrage pe unii contra altora, a]a
încât îns`]i inamicii no]tri ne admir` chiar în ura lor, pe
când o limb` sempitern`24 ]i tradi\ii seculare ne constrâng la
o via\` ]i la o existen\` comune, pe când atâtea interese chiar
materiale vin de ne leag` în asocia\iuni diverse, bine este
oare ca noi s` r`spundem cu r`ceal` ]i nep`sare oriental`?
Predestinat este oare ca chiar guvernul, care se pretinde
liberal ]i patriotic, s` joace atât de trist` figur` fa\` cu atâtea
inimi care ne sunt devotate ]i cu atâtea iluzii care nu sunt
înc` pierdute? }i cum s-ar putea justifica el oare?
VIII. Ast`zi nu [mai] suntem în pozi\ia umil`, care o
aveam înaintea r`zboiului româno-ruso-turc. Nu mai suntem
tributari vreunei puteri suzerane. Europa ne-a dat un loc în
concertul european, recunoscându-se independen\a ]i firma
de regat. Cu mai toate guvernele statelor cunoscute în lume
am contractat conven\ii ]i tratate comerciale ]i interna\ionale pentru interese ]i rela\ii reciproce. Mai mult sau mai
pu\in, mai bine sau mai r`u suntem reprezenta\i mai pe lâng`
toate puterile statelor civilizate, precum ]i ele sunt reprezentate pe lâng` noi. Guvernul nostru a trimis reprezentan\i pe
lâng` mai toate guvernele str`ine, chiar ]i în localit`\i pe
unde nu avem nici supu]i români, nici interese române]ti,
nici vecin`tate chiar. Avem reprezentan\e diplomatice chiar
de lux, de fantazie, de etichet`, pentru care o minte în\eleapt`
]i riguroas` cu mare cuvânt ar putea s` le g`seasc` inutile ]i
ap`s`toare pentru finan\ele statului. Cu toate acestea fiind
[pentru] c` poate demnitatea regatului sau considera\ii de
înalt` politic` cer asemenea reprezentan\e. Na\iunea consimte la ele ]i le tolereaz`, poate c` le-ar ]i aproba dac`
agen\ii acelor reprezentan\e ar aduce cel pu\in \`rii niscai
lucr`ri de folosin\` spiritual`, cum [ar fi]: studii literare,
arheologice, ]tiin\ifice, artistice, morale etc.
Nu ]tiu dac` am cerut ]i ni s-au refuzat sau dac` cerând
ni s-ar refuza, dar interesele noastre diverse reclam` s` avem
consulate comerciale în ora]ele de pe marginile imperiului
Austriei ]i, precum Rusia ne-a permis s` \inem un consul la
Ismail, nu ]tim de ce Austria n-ar consim\i s` avem asemenea
consuli în ora]ele dinspre frontier`, cum sunt Bra]ovul,
Sibiul, Timi]oara, Cern`u\ii? Dar atunci i-am r`spunde ar`tându-i consulii s`i cei numero]i în diferite alte localit`\i.
Ar invoca oare pretextul c` asemenea reprezentan\e ar fi de
natur` s` fac` propagand` politic` care i-ar tulbura pacea?
Dar asemenea pretext l-ar fi putut opune Rusiei, care, de]i
nu are în Bucovina atâtea interese comerciale, nici supu]i ai
s`i proprii petrecând acolo, nici studen\i care s` frecventeze
]colile de acolo, cu toate acestea are în Cern`u\i un consulat.
Acel consulat mai ales poate fi b`nuit de propagand` ]i înc`
de propagand` mai periculoas`, c`ci este reprezentantul unei
\`ri slave în care se lucreaz` f`\i] la propaganda slavonismului ]i dac` guvernul austro-maghiar nu vede sau nu vrea
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a vedea c` în Bucovina propaganda panslavismului face progrese manifeste, dac` va voi a sus\ine sau a crede c` panromânismul este mai periculos decât panslavismul, atunci este
alt` vorb`; el poate s` aib` ra\iuni de stat singulare care-l
fac a vedea ]i a în\elege lucrurile pe dos ]i atunci nu mai e
de ra\ionat.
Propagandele de asemenea natur` sunt inerente la toate
popoarele care aspir` a tr`i ca na\iuni, ]i numai o civiliza\ie
american` le va putea paraliza. Guvernele care cred c`, cu
puterea brutal` sau absolutist`, le pot pune stavil`, amarnic
se în]eal` ]i cu asemenea sistem` mai mult pericol decât
siguran\` î]i prepar` ]i-]i a]tern.
(1) Baronul Nicu Hurmuzachi.
(2) Chiar statul a trimis câ\iva bursieri pentru studierea
cuno]tin\elor teologice în facultatea de acolo. Ce bine s-a f`cut
cu aceasta! În schimbul cuno]tin\elor ce [le] cap`t`, teologii
no]tri, oficiind ]i predicând în bisericile bucovinene, contribuie
la îndreptarea accentului ]i a dialectului, care sunt pe cale de
alterare din cauza contactului cu elementul rutean.
(3) Cronica scandaloas` vorbe]te c` multe decora\iuni sau dat pentru mit` c`ci nu se poate explica meritele unor oameni califica\i numai cu epitete absurde, cum [ar fi]: proprietari, cultivatori de vite, zarafi ]i c`m`tari cu numele de bancheri, berari, cârciumari sau pl`cintari cu titlu de industriali,
ovrei cu titlu de comercian\i ]i arenda]i, pe când mul\i al\ii cu
adev`rate merite au r`mas din nefericire uita\i.
(4) În toat` lumea decora\iile se solicit`; la noi îns` s-a luat
ciudatul obicei de a se decora oamenii neîntreba\i de primesc
]i de le place sau nu. Un ministru, nu ]tiu care, m-a f`cut întro diminea\` cavaler, un altul ofi\er. V` mul\umesc de surpriz`,
domnilor mini]tri! Dar afla\i c` nu mi-a\i f`cut nici o pl`cere.
Nu sunt doritor de asemenea stelu\e. Da\i-le celor ce v` pot
servi mai bine.
(5) Pe când recopiez aceste note aflu c` merituosul b`rbat
despre care e vorba a încetat din via\`. Fie-i \`râna u]oar`!
(6) În Grecia proprie25, dup` afirma\iile etnografilor ce au
vizitat mun\ii acestei \`ri, sunt o mul\ime de locuitori cu\ovalahi, care nici nu în\eleg grece]te; chiar unii mun\i eline]ti
poart` numiri române]ti, cum [ar fi] C`rpeni] ]i altele.
Cern`u\i era capitala Ducatului Bucovina din Imperiul austroungar.
2
Eudoxiu (Doxachi) Hurmuzachi (1782-1857).
3
Referire la românii refugia\i din cauza persecu\iilor politice
ca urmare a particip`rii la revolu\ia de la 1848 din Moldova ]i din
Transilvania.
4
Constantin (1811-1869), Eudoxiu (1812-1874), Gheorghe
(1817-1882), Alexandru (1823-1871) ]i Nicolae Hurmuzachi
(1826-1909).
5
Eufrosina (c`s`torit` Petrino) ]i Elisa (c`s`torit` Sturza).
6
Stârcea, Grigorcea, Petrino  vechi familii din Bucovina; dintre
reprezentan\ii cei mai cunoscu\i: Victor St@rcea, pre]edinte al
Societ`\ii pentru Cultura ]i Literatura Rom@n` [n Bucovina ]i Ionel
Mocioni-St@rcea, mare]al al Cur\ii regale ]i participant la lovitura
de stat din 23 august 1944; Modest Grigorcea, vicepre]edinte al
Partidului Na\ional Român din Bucovina; poetul Dimitrie Petrino.
7
România []i declarase independen\a la 10/22 mai 1877 ]i se
proclamase regat la 14/26 martie 1881.
8
Pactul austro-ungar, [ncheiat la 5/17 februarie 1867, consfin\ea
crearea statului dualist Austro-Ungaria, [ncorpor@nd Transilvania
[n Ungaria ]i p`str@nd autonomia Bucovinei, ca ducat dependent
direct de Coroana habsburgic`.
9
Referire la voievozii Bogdan I, }tefan cel Mare ].a.
10
Referire la documentele privind istoria rom@nilor str@nse de
Eudoxiu Hurmuzachi ]i publicate postum, de Academia Rom@n`,
sub numele de Documente privitoare la istoria rom@nilor (Colec\ia
Hurmuzachi).
11
Din Moldova.
12
Referire la domniile regulamentare, instituite [n baza Regulamentului organic, constitu\ie impus` de Rusia, puterea protectoare a principatelor Moldova ]i |ara Rom@neasc`, ]i intrat` [n
vigoare [n 1831, prin adoptarea de c`tre Adun`rile Ob]te]ti Extraordinare ale celor dou` \`ri.
13
Referire la guvernele formate de Partidul Na\ional Liberal,
conduse de Ion C. Br`tianu.
14
Steaua Rom@niei este cel mai vechi ordin na\ional, creat
de Alexandru I. Cuza [n 1864 ]i reinstituit de Carol I [n 1877;
ordinul Coroana Rom@niei a fost creat de regele Carol I [n 1881.
15
Prodigalitate = risip` (livresc; din fr. prodigalité).
16
Mihail Kog`lniceanu (1817-1891), ministru de Externe
(aprilie-iulie 1876; martie 1877-noiembrie 1878).
17
Nicolae Ionescu (1820-1905), ministru de Externe (iulie 1876martie 1877) [n primul guvern liberal condus de Ion C. Br`tianu.
18
Ion I. Câmpineanu (1841-1888), ministru de Externe (martieaprilie 1877, ad-interim; noiembrie 1878-iulie 1879; februarieoctombrie 1885).
19
Alexandru Zotta (?-1882), avocat.
20
Preven\iune = prejudecat` (livresc; din fr. prévention).
21
Referire la sprijinul pe care guvernul rom@n [l acorda popula\iei de origine daco-rom@n` din Balcani ]i din Peninsula Istria 
macedo-rom@ni, megleno-rom@ni ]i istro-rom@ni.
22
Referire la voluntarii transilv`neni, bucovineni ]i basarabeni
care s-au [nrolat [n armata Rom@niei ]i au participat la r`zboiul de
independen\` din 1877-1878.
23
Referire la asocia\iile femeilor rom@ne din Transilvania ]i
Banat care au donat ambulan\e, medicamente ]i materiale sanitare
armatei rom@ne [n timpul r`zboiului de independen\`.
24
Sempitern` = ve]nic`, nepieriotoare (rar; din lat. sempiternus).
25
Propriu-zis`.
1

Traian Br`ileanu

Inedite

Anul acesta s-au [mplinit 125 de ani de la na]terea ]i 60 de ani de la moartea
sociologului, filozofului ]i profesorului universitar Traian Br`ileanu (decedat [n [nchisoarea
de la Aiud, la 3 octombrie 1947). Redac\ia [l omagiaz` prin publicarea a dou` texte inedite
intrate [n arhiva Societ`\ii pentru Cultura ]i Literatura Rom@n` [n Bucovina prin amabilitatea
doamnei Antoaneta Br`ileanu, nora profesorului. (Vezi ]i acad. Vladimir Trebici, Traian
Br`ileanu (1882-1947). Omul ]i profesorul, [n Septentrion, nr. 10-11/1995).

Dezn`dejde
Am sentimentul c` totul se pr`bu]e]te în juru-mi. Nu ]tiu ce s` fac, nu ]tiu ce
s` cred. Totul m` îngrijoreaz`. Presimt o catastrof`. Nu v`d nici o ie]ire, nici o
raz` de lumin` care s` m` c`l`uzeasc`. Nu v`d nimic de care m-a] putea sprijini,
care s` m` lini]teasc`. Parc` a] fi în mijlocul unui torent n`valnic care m`tur`
totul în cale, din care vreau s` ies, dar nu pot, vreau s` m` ag`\ de ceva, dar totul
îmi lunec` din mâini. M` simt purtat, f`r` vrerea mea, spre necunoscut, la pieire.
Vârtejurile doar m` opresc din când în când pentru a m` da la fund ]i pentru a m`
scoate iar afar`, dându-mi doar iluzia unei ie]iri la liman, pentru ca apoi s` m`
arunce ]i mai adânc în dezn`dejdea neagr` care m-a cuprins. }i nici s` strig nu
pot, c`ci mi-ar gr`bi sfâr]itul ]i nici nu mi-ar folosi, c`ci cine ar s`ri s` m` ajute?
Cei care plutesc în juru-mi, urm`ri\i de aceea]i soart`? }i totu]i sunt destui cei
care stau pe mal ]i râd de noi. Dar vai, privi\i înapoi, privi\i cum vin apele care or
s` v` ia ]i pe voi. Dumnezeu le-a luat min\ile, c`ci râd ]i se veselesc, bucurându-se
c` au sc`pat, c` soarta s-a mul\umit numai cu jertfa noastr`. Nu e adev`rat, pe
Dumnezeul din ceruri, nu e drept! To\i s` murim, to\i, c`ci to\i suntem vinova\i,
to\i merit`m aceea]i soart`! S` vin` puhoiul s` ne ia, s` pierim ca ni]te stârpituri
ce suntem, f`r` cruce ]i f`r` Dumnezeu, dup` cum merit`m! }i tot mai repede m`
poart` apele, valurile m` îneac`, m` scufund` ]i iar m` scot la suprafa\`, simt cum
Bilet trimis de Traian Br`ileanu familiei,
puterile mi se sleiesc, dar nu-mi pot dezlipi privirea de la cei de pe mal. Râd, râd
din [nchisoarea de la Aiud
mereu, ca aceia c`rora Dumnezeu le-a luat min\ile. M` uit la ei ]i uit de toate, uit
de apa în]el`toare ]i uciga]`, de tovar`]ii ce roiesc în juru-mi, de soarta ce m` a]teapt`. Nebunilor, privi\i înapoi, la mun\ii
de ap` clocotitoare ]i vr`jma]`! Bucura\i-v` cât mai ave\i timp, c`ci ]i vou` v-a sunat ceasul cel de pe urm`! Ah, i-a înghi\it!
Uite-i, se pr`v`lesc buim`ci\i, casc` buim`ci\i ochii, nevenindu-le s` cread` soarta ce-i a]teapt`. Acum în\eleg. Urlete de
fiare s`lbatice r`nite cutremur` v`zduhul. Strig`te de îndurare murd`resc cu r`getul lor miasmele otr`vitoare ale apelor.
Dar în zadar. Puhoiul nu iart` pe nimeni.
Acum pot s` mor. Sunt lini]tit. De e Dumnezeu sau Satana, un Dumnezeu ]i o Satan` pentru to\i s` fie!

Observa\ii
1) Tinerii, sau mai bine zis adolescen\ii, înseta\i totdeauna de cunoa]tere, vor combate a]ez`rile actuale. Ei privesc
totdeauna superior mediul, socotindu-se neîn\ele]i, de unde provin ]i antagonismele dintre genera\ii.
2) Oare antinomia dintre individ ]i societate nu e asemenea dragostei v`zut` ca o lupt` pentru contopirea într-o
singur` fiin\`, dar ]i ca o lupt` pentru p`strarea individualit`\ii fiec`ruia?
3) Liber oare nu e acela care î]i este singur scop ]i nu scop pentru altul?
4) Oare perfec\iunea spre care tindem nu e asemenea unei Fata Morgana de care cu cât credem c` ne apropiem se
îndep`rteaz` tot mai mult?
5) Pasiunea dispare curând, omorându-se prin propria-i hran`.
6) O femeie ne este nou` ceea ce pre\uim mai mult la ea f`r` ca ea s` o aib`.
7) Oare civiliza\ia nu con\ine destul barbarism în ea? Luxul va introduce cu siguran\` atâtea practici, de care s`lbaticii
s-ar ru]ina.
8) Modera\ia în mâncare ]i b`utur` e t`rie, dac` nu chiar curaj.
9) Oamenii tandri, sensibili ]i cu imagina\ie nu pot fi coche\i, cochet`ria fiind o art` rece. Ei nu cer admira\ie, ci
dragoste.
10) Omul care întârzie chiar numai o or` în dragoste e un nebun sau n-are experien\`.
11) Orice inim` femeiasc` e predispus` pentru dragoste, dar, bineîn\eles, predispozi\ia e mai accentuat` la cele tinere,
care simt, decât la cele mai b`trâne, care î]i aduc numai aminte de pasiune.
12) Nicicând nu se mai poate întoarce înapoi. Nu exist` întoarcere în via\` de la orice cale am ales-o odat`. Orice drum
nu e decât soarta noastr`.
13) La repro]urile con]tiin\ei, noi r`spundem de obicei cu o minciun`.
14) Pentru cei slabi, t`cerea, întunericul ]i singur`tatea, aceste puteri încurajatoare a gândurilor negre, dispar odat` cu
umbrele nop\ii, în lumina speran\ei, asemenea unei gâze care se omoar` singur` în flac`ra dezn`dejdii.
15) A fi tare înseamn` s` la]i pe to\i ceilal\i s` se zbân\uie în jurul t`u pân` obosesc, ca apoi s` procedezi cum \i-ai pus
în gând de la început.
16) M`rirea înseamn` întotdeauna lupt`, fric\iune.
17) În\elepciunea va lupta ]i va da cu capul de omenirea limitat` cât timp oamenii vor exista pe p`mânt.
18) Prietenia în cel mai înalt sens al cuvântului nu concepe reconcilia\iuni care într-o prietenie sunt asemenea unor
urme l`sate în constitu\ia unui om de o boal` veche.
19) Când doi încep s` vorbeasc` despre ei, care e începutul tuturor lucrurilor, atunci nu pot ajunge decât la inevitabilul
sfâr]it care e dragostea.
20) Pensionul nu înva\` o femeie decât s` nu fie femeie.
21) Soarta nu-l face pe om, atât în ascensiune cât ]i în dec`dere, decât s`-i ia în\elegerea, trimi\ându-]i victima
asemenea unei ma]ini, extraordinar de vie în necesit`\ile momentului, grijulie la fiecare pas pe care-l face, îns` incapabil`
s` priveasc` atât trecutul cât ]i viitorul cu un ochi în\eleg`tor.
22) To\i oamenii care au trasat un drum, fie el o c`l`uz`, fie o prevenire pentru ceilal\i, au trebuit în cariera lor s`
priceap` m`car un moment calea pe care au apucat-o. Mul\i îns` se întorc din drum cât mai e timp, fiind mai slabi.
23) Proverbele nu sunt decât la]itate îmbr`cat` în haina în\elepciunii.
24) Religia sau credin\a nu e decât nevoia omului de a fi ocrotit.
25) Copiii unor p`rin\i mai b`trâni sunt totdeauna b`trâni înainte de vreme.
26) În lume, nici o calitate nu poate reie]i din ceva pân` ce nu e pus` în contrast cu alta. Nimic nu exist`, ca percep\ie,
prin sine însu]i.
27) Orice glorie muritoare nu e decât boal`.
28) Vai de cel ce nu poate uita.
29) Idealul poate fi realizat sau e numai o completare a lipsurilor realit`\ii.
30) Folositor nu e de a combate ceva, ci de a înlocui, de a da ceva mai bun.
31) Munca nu e m`sura, ci condi\ia tuturor lucrurilor.
32) Nimic nu te face mai credincios decât filozofia ]i mai necredincios decât ne]tiin\a c` nu ]tii nimic în fond, deci
credin\a c` ]tii totul, care e egal cu nimic.
33) Un om vesel nu poate plictisi decât pe cei posaci, gelo]i de veselia lui.
34) Un om inteligent nu va g`si satisfac\ie deplin` decât în ]tiin\`.
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Tineri autori
Jurnal tadjik (e-mailuri din Du]anbe)
În toamna anului 2005 am tr`it o experien\` interesant` în Ucraina. Am fost acolo în cadrul
AIESEC: The International platform for young people to discover and develop their potential. S-ar
putea traduce liber ca un program ce încurajeaz` descoperirea ]i promovarea poten\ialului tineretului
din toat` lumea. Acronimul AIESEC provine din francez`: Association Internationale des Etudiants
en Sciences Economiques et Commerciales.
S-a nimerit s` fiu în aceea]i grup` cu un turc, un macedonean, o fat` din Germania ]i una din
Tadjikistan. Am prezentat fiecare în licee ]i universit`\i, de la Kiev la Ivano-Frankovsk, de la Lvov ]i
pân` la Berdiansk, la Marea Azov, ceea ce am crezut c` ne reprezint` mai bine pe noi ]i \ara de unde
veneam.
Între lucrurile minunate care mi s-au întâmplat în cele dou` luni de pelerinaj prin Ucraina, cel
mai de seam` mi se pare a fi prietenia mea cu Zuhal Akram. Atunci am promis c` ne vom revedea cât
mai repede posibil, chiar dac` \`rile noastre se afl` la mii de kilometri distan\`.
Dup` ce m-am întors acas`, mi-am f`cut ucenicia în înv`\`mânt ca profesoar` de francez` la
}coala Ioan Vicoveanu din Vicovu de Jos. A trecut ]i vara, urmând s`-mi continui studiile cu un
masterat la Facultatea de Litere din Ia]i. Între timp, am p`strat leg`tura cu Zuhal ]i se p`rea c`
dorin\a ei de a o vizita în Tadjikistan nu se va realiza prea curând. Dar aveam s` m` conving c` s-a
\inut de cuvânt când am primit de la Universitatea Tehnologic` din Du]anbe invita\ia de a preda
acolo limba englez` în anul universitar 2006-2007.
Am f`cut toate demersurile pentru ca s` se împlineasc` aceast` invita\ie: am ,,înghe\at anul
de master, am contactat o agen\ie de voiaj, m-am preg`tit de drum ]i, în zorii zilei de 5 octombrie
2006, am aterizat pe aeroportul din Du]anbe.

Vineri, 20 octombrie 2006
Sunt mai multe etape prin care trece c`l`torul în \ar` str`in`. Prima ar fi luarea la
cuno]tin\` a obiceiurilor. În aceast` faz` omul, mirat ]i încântat de noutate, observ` ]i se
preocup` doar de ce-i este necunoscut. (...)
Întâlnirea cu familia tadjic` a provocat ]i ea urme de mirare c`ci, bucurându-se de
venirea mea, cei mai în vârst` au l`sat la vedere un zâmbet aurit. M` refer aici la dantur` ]i
la faptul c` podoabele str`lucitoare sunt la mare pre\ pentru tadjici. Obosit` fiind, mi s-a
f`cut patul. Dintr-un teanc de saltele p`cuite pe o lad` de zestre colorat` au ales dou` ]i le-au
a]ternut pe un covor persan deosebit de frumos. Cum nu-mi mai puteam \ine ochii deschi]i,
am adormit imediat. La trezire m-am sim\it totu]i atât de aproape de p`mânt, de]i eram într-un
apartament la bloc
Nici nu m-am dezmeticit bine, c` a ]i venit ora 5. Acelea]i saltele (kurpacea în tadjic`),
dar a]ezate în jurul fe\ei de mas`; dou` farfurii mari de lemn pline cu sup` ]i una obi]nuit`
(pentru mine), lipii, fructe, curmale, stafide, alune etc. Inten\ia e de l`udat  s` arate str`inului,
adic` mie, cum se m`nânc` cel mai adesea în Tadjikistan: mai mul\i la o farfurie ]i cu mâna.
Lipiile se înmoaie în zeam` ]i cu ajutorul lor se culeg ]i celelalte din sup`: cartofi, morcovi,
verde\uri. Cât prive]te statul la mas` (dastarhon, adic` fa\a de mas`), mi-a pus ceva probleme
pentru simplul motiv c` e incomod. Nu ]tiam dac` s` m` aplec eu peste farfurie sau s-o
ridic spre mine. Dac` e]ti femeie ]i nu por\i rochie lung` ]i pantaloni largi, devine ]i mai
nepl`cut. }i întrebarea r`mâne: de ce s` nu st`m confortabil, la mas`? R`spunsul e simplu:
fiindc` nu încap atâtea mese ]i scaune pentru câ\i suntem noi. Dup` o lun` în care nu ]tiam
exact ce m` doare  gâtul, spatele, picioarele , corpul meu s-a obi]nuit, iar acum, când
mânc`m mai des la mas`, tânje]te dup` kurpacea ]i dastarhon.
}i iat` c` am ajuns la ce e mai important dintre primele impresii: o lume zâmbitoare,
în\eleg`toare ]i primitoare, care vrea s` te vad` fericit ]i tot timpul bine dispus; o lume
vibrant` ]i expansiv`, care te îmbie s` tr`ie]ti din plin: de la strig`tele zecilor de copii de
afar` (când m-am trezit în prima diminea\` ]i am auzit a]a o h`rm`laie, am crezut c` e vreo
gr`dini\` prin apropiere), la buna dispozi\ie a omului de pe strad`.
Vineri, 3 noiembrie 2006
Mi-am depus documentele pentru prelungirea vizei pe un an. Cei de la Universitate ar
vrea ca eu s` r`mân pân` în iunie  mi-au ]i spus, de altfel; vom vedea. Acas` la Zuhal e
totul bine, numai c` trebuie s` încep s` vorbesc în rus` cât de curând, fiindc` încerc un
sentiment de frustrare E foarte cald (25 de grade); abia a]tept s` se r`coreasc`.
Am ]i o grup` de studen\i mai dificil`. }efa departamentului e prof` de mate ]i pân` ]i
ea are probleme cu ei, pentru c` to\i sunt b`ie\i de bani gata: p`rin\ii lor lucreaz` în guvern,
în administra\ie, în companii ]i lor nu prea le pas` de nimic (tat`l unuia e viceministru, altul
e om de afaceri, altul activeaz` în poli\ia pre]edintelui  ]tiu pentru c` am avut o tem`: mi-au
prezentat familia). În rest, pl`nuim s` mergem la muzeu, iar duminic` ne-a invitat prorectorul
la restaurant
Duminic`, 3 decembrie 2006
Perioada asta-i cam nepl`cut`: una c` m-am îmboln`vit ]i apoi mereu se întrerupe
curentul; ba îl iau, ba îl dau c` nu mai ]tii ce s` faci. Azi diminea\` a sunat cumnatul lui
Zuhal ]i a zis c` tot a]a o s-o \in` vreo s`pt`mân`, dou`. De aceea ne-a invitat s` st`m la el,
pentru c` ]tia c`-s bolnav` ]i pentru c` ei locuiesc la cas`, unde au înc`lzire cu central`
proprie. Dac` decidem s` mergem, n-o s` mai putem vorbi pe Messenger câteva zile. O s`
Printre studen\ii mei (a treia din dreapta)

încerc s` v` scriu de la Universitate câte un e-mail. Dar aici totu-i imprevizibil, încât s-ar
putea la fel de bine s` r`mânem pe loc, fiindc` acum e cald ]i bine.
Miercuri, 6 decembrie 2006
V-am spus c` e posibil s` m` mut ]i iat` c` m-am mutat.
Familia aceasta e primitoare ]i vesel` ]i m-a f`cut s` uit de câte greut`\i mi se p`rea c`
am. Cumnatul lui Zuhal avea dreptate: îmi trebuia o schimbare! A]a c` mi-am revenit repede.
Mi-am rec`p`tat ]i pofta de mâncare ]i m-am odihnit, c`ci am dormit pe s`turate. Au patru
copii: Munis ]i Anusha, studen\i la Universitatea la care predau ]i eu, ]i înc` doi gemeni de
12 ani. To\i sunt foarte dr`gu\i ]i m` simt minunat.(...)
Ca peste tot, ]i aici sunt fel ]i fel de oameni dar, în general, tadjicii se arat` foarte
sociabili ]i comunicativi. Altfel nici nu se poate c`ci, înc` din copil`rie, sunt mul\i acas` ]i
mai mul\i la joac` în fa\a blocului. De aceea pu\ini se poart` timid sau re\inut. Au o veselie
molipsitoare. Î\i dau impresia c` au tot timpul din lume când e s` stea de vorb` cu tine, s` te
cunoasc`. Sunt politico]i ]i te întreab` întotdeauna despre s`n`tate, de nastraenie (starea
de spirit). Nu mai stau s` analizez dac` e polite\e fals` Dup` mine, polite\ea e o sociabilitate
for\at`, dar necesar` în cele din urm`. Dorin\a asta a lor de a socializa poate, din p`cate, s`
exaspereze la un moment dat, pentru c` se uit` de p`strarea unei distan\e rezonabile între
interlocutori. Partea bun` e c`, la nevoie, încearc` s` te ajute. Eram odat` în ora] ]i nu ]tiam
ce mar]rutka (maxi taxi) s` iau pân` acas`. Am întrebat dou` feti]oare care nu m-au putut
îndruma, dar s-au dus imediat la un ]ofer de taxi ]i i-au cerut s` m` l`mureasc`. V`zând c`
nu în\eleg din prima, acesta mi-a explicat de trei ori pân` s-a convins c` am priceput. Ca s`
nu mai zic de studen\ii mei, care îmi cer întotdeauna s` le spun ce greut`\i întâmpin, ca s`
le rezolve ei. De multe ori au fost la cump`r`turi, la xeroxat pentru mine, m-au dus unde am
avut nevoie, cu ma]ina. Când m` v`d mai serioas`, m` ]i întreab`: Problems, teacher?.
Sper s` nu r`mân în amintirea lor ca o profesoar` cu probleme!
La pia\` se las` cu multe mir`ri ]i întreb`ri: Am crezut c` e tadjic`... De unde vine? Ce
face aici?. Urmeaz` apoi sfaturile: Ar trebui s` se m`rite aici, c` prea seam`n` cu noi !.
Vânz`torii de la magazinele din apropiere m` cunosc deja ]i sunt foarte aten\i cu mine. De-a
dragul s` faci cump`r`turi!
Se în\elege c` sunt ospitalieri, ca majoritatea popoarelor din \`rile subdezvoltate. Te
primesc cu bra\ele deschise, te îmbie la mas`, fie c` e sau nu destul` mâncare. Se urmeaz`
]i un anume ritual: musafirul se a]eaz` cât mai departe de u]`, gazda rupe lipia ]i îi întinde
acestuia o bucat`, se \ine apoi un toast  de obicei lung  despre s`n`tate ]i altele, se amestec`
ceaiul (se toarn` din ceainic câte pu\in de trei ori în cea]c`) ]i i se d` musafirului cu mâna
dreapt`, mâna stâng` \inându-se în dreptul inimii. La sfâr]itul mesei, dup` ce fiecare a toastat, se face o rug`ciune scurt` prin care se mul\ume]te lui Alah, rug`ciune care se încheie
cu Alah Akbar (Alah e mare). De cele mai multe ori se spune doar Alah Akbar. Masa
trebuie s` arate foarte bogat` (nu neap`rat s` fie) , farfurie lâng` farfurie, încât nu ai loc
s` slobozi un ac. Simt o real` pl`cere de a petrece cât mai mult timp la mas`, bând ceai,
stând la sfat. Nu se înghesuie s` treac` la treab` niciodat`, a]a cum m` gr`besc eu acum
Vineri, 8 decembrie 2006
}i aici începe s` se înc`lzeasc`. E curios cum frunzele platanilor n-au c`zut ]i sunt
acoperite de z`pad`. Acum, când se tope]te z`pada, pic` ]i frunzele.
Ieri a venit toat` familia la ziua lui Zuhal ]i am s`rb`torit în stilul caracteristic: antreuri,
plov (mâncarea lor tradi\ional`: orez cu morcov, linte ]i friptur`), platouri pline cu stafide,
alune, curmale ]i dulciuri, multe feluri de salat` (de morcovi, varz` murat`, gr`un\e de porumb cu maionez` ]i usturoi), votc`, ]ampanie ]i, bineîn\eles, ceai. ~sta nu lipse]te de la
nicio mas`!
Toat` lumea se mir` când m` aude vorbind ruse]te. Pu\in, dar tot e bine. Acum încep s`
m` enervez când discut` în limba lor, c` nu mai în\eleg nimic. Dar s` ]ti\i c` mi-ar fi fost
mai u]or dac` m-a] fi apucat de tadjik`. Cuvintele nu sunt greu de re\inut: bîgu, bari, bra
(spune, ia, mergi), rahmad (mul\umesc), ci mega, ci gufta (ce-a zis), ci me]ava (cum se
spune). Am g`sit ]i dou` cuvinte pe care le avem ]i noi: du]man ]i musafir.
Sâmb`t`, 9 decembrie 2006
Azi n-am avut cursuri, a]a c` am ie]it în ora] cu Zuhal (...) Am descoperit un local
amenajat în stilul comunist: tablouri de ale lui Stalin, steaguri ]i insigne comuniste, secera
]i ciocanul. Mâncarea e bun` ]i nu e scump`. M-am cam s`turat de sup` toat` ziua sup`
cu morcovi, cartofi, varz`, macaroane, carne pr`jit` ]i pe deasupra p`trunjel ]i m`rar.
Delicios, nu? N-am ce zice, c` e s`n`toas`. De fapt e ingenioas`, pentru c` e 2 în 1; adic` nu
mai e nevoie s` preg`te]ti ]i felul doi, fiindc`, o dat` ce ai sorbit zeama, r`mân varza,
cartofii ]i carnea pr`jit`. Dar de exemplu, n-am mâncat piure decât o dat` de când sunt
aici. Totu]i e mult mai bine decât la început. Atunci chiar m` gândeam serios dac` o s`
rezist cu mâncarea. Se obi]nuie]te omul cu toate. (...)
Joi, 21 decembrie 2006
(...) Mar\i am avut curs cu dragii mei studen\i din anul I. Acum ne în\elegem foarte bine
(ca îndr`gosti\ii dup` ceart`). Nu aveau chef de gramatic` ]i m-au tot întrebat de România
]i au vrut s`-i înv`\ câteva cuvinte. Unul dintre ei a început s` le spun` în române]te: Bun`
ziua, Bun` sara, Ce faci? Am r`mas paf. Îl cheam` Suhrob ]i e un b`iat tare bun. A
înv`\at de la ni]te familii de moldoveni la care a locuit trei ani, cât a lucrat în Rusia. A zis c`
se descurca bini]or, dar acum a uitat. Ar vrea s` înve\e din nou. E a]a de simpatic, fiindc`
pronun\` cu accent moldovenesc. L-am certat pentru c` nu mi-a spus mai devreme, dar e
cam ru]inos ]i mi-a r`spuns c` nu ]tie bine ]i de asta a ezitat. Oricum, m-am bucurat mult,
c` nu mai ]tiam pe ce lume sunt! La fel de surprins` am fost ]i când m-au dus studen\ii
acas` cu ma]ina, au pus o caset` ]i ghici ce cânta: o manea de pe la noi! Mi-au dat caseta, dar
n-am apucat s-o ascult. Ca s` vezi ce parte din cultura noastr` p`trunde cu succes în
Tadjikistan ]i nu numai!
Pe de alt` parte, constat c` sunt a]a de departe de ceea ce înseamn` Cr`ciun. Azi am
realizat c` e în trei sau patru zile. Poate reu]esc s` merg totu]i la biseric`, de]i am multe
cursuri luni, mar\i ]i miercuri.
Mar\i, 26 decembrie 2006
Nu v-am r`spuns mai devreme, pentru c` n-a mers Internetul. Abia acum func\ioneaz`
]i sunt tare bucuroas` c` am citit mesajele de la voi. Au devenit un drog pentru mine!
Altminteri, via\a decurge normal: cursuri peste cursuri, somn ]i mâncare. Nimic deosebit.
Dup` cum vede\i, mi-a cam disp`rut entuziasmul. Dar sunt convins` c` în scurt timp va
apare ceva care s`-mi dea un impuls. În ultimele zile am fost cam blazat` în toate privin\ele:
nu m-a interesat nimic, am devenit nervoas` ]i m-am sim\it obosit`. Probabil fiindc` nu
eram obi]nuit` s` lucrez în perioada asta.
A]a-i aici: o vreme când toate merg foarte bine, urmat` de una mai proast` când vrei
acas` ]i nu-\i mai trebuie altceva. E ca-n pove]ti: o zi face cât un an.
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Am fost la cump`r`turi (mi-am cump`rat o carte de înv`\at rusa), m-am odihnit, m-am
uitat la un film frumos ]i gata. Mâine de la cap`t. M` simt deja mai bine. Câteodat` oboseala
îmi joac` feste. Dar am o poft` de mâncare grozav`. S`pt`mâna asta se încheie aproape
toate cursurile. Dup` 6 ianuarie am dou` examene cu studen\ii de anul I (cu ceilal\i am
zilele astea). Semetrul II începe pe 6 februarie. A]a c` voi dispune de timp liber. Am s`
merg la Universitate mai mult pentru medita\ii.
Se organizeaz` revelioane peste revelioane, dar toate înainte de Anul Nou: o petrecere
cu to\i profesorii, alta a facult`\ii unde predau eu, alta a facult`\ii unde pred` Zuhal. Nu ]tiu
îns` unde petrecem revelionul adev`rat. Anul acesta s`rb`toarea Eid-i-Kurbon (70 de zile
de la sfâr]itul Ramazanului) pic` pe 31 decembrie (în fiecare an se celebreaz` cu zece zile
mai devreme). Semnifica\ia Kurbonului  sacrificiul pe care l-a f`cut Abraham. Fiind
s`rb`toare religioas`, nu se bea alcool timp de trei zile.
În cursul s`pt`mânii a nins, nu prea mult, dar tot s-a cunoscut. Acum se tope]te.(...)
Duminic`, 7 ianuarie 2007
S` v` povestesc pu\in de la nunta tadjic` Se pare c` nunta e pentru invita\i, nu pentru
însur`\ei. S`racii, stau doar ]i se închin` în semn de mul\umire, iar invita\ii vin ]i danseaz`.
Mireasa nici nu ]i-a dat jos v`lul de pe fa\`, deci n-a mâncat nimic ]i nici n-am v`zut-o prea
bine. De dansat nici nu se discut`. În schimb, au o gr`mad` de tradi\ii înainte de nunt`:
acas` la mire, apoi la mireas`. Nu le cunosc prea bine, de]i am v`zut caseta de la nunta
surorii lui Zuhal, Nigina. La restaurant nu e a]a diferit de felul cum petrecem noi. Totu]i
muzica ]i dansul sunt deosebite.
În fiecare zi aflu lucruri noi ]i în mare parte a timpului tot am câte ceva de f`cut. Cel
mai greu e când se vorbe]te ]i stau ]i m` uit ca pierdut`. Dar astea-s riscurile meseriei!
Uneori m` simt derutat`: încep s` povesteasc` în rus`, iar eu m` concentrez s`-n\eleg ]i,
pân` s`-mi dau seama, au schimbat pe tadjik`; m` resemnez ]i nu mai ascult, când iar încep
în rus`. Ciudat, nu?
Am scris ni]te re\ete: una de pâine, altele de salat`. Acum, c` am cump`rat ]i ceainic cu
ce]ti (ce]tile astea speciale pentru ceai se cheam` piola), voi organiza o adev`rat` mas`
tadjik`. Numai kurpacea (saltele) nu pot aduce. Poate doar în miniatur`.(...)
Luni, 8 ianuarie 2007
(...) Alalt`sear` am prins, din întâmplare, un canal rusesc ]i am urm`rit slujba de Cr`ciun
de la Moscova. A fost dumnezeiasc`! Un cor extraordinar. Ieri am ascultat ]i discursul
Patriarhului. A vorbit foarte clar, a]a c` am în\eles marea parte a ur`rilor.(...)
Mar\i, 23 ianuarie 2007
Primele dou` luni vroiam s` ies în ora] zilnic, iar Zuhal a trebuit s` vin` cu mine
Acum v`d c` m-am mai lini]tit. Dar o s` se fac` frumos ]i o s` merem. (Merem înseamn`
acela]i lucru ]i în tadjik`). Am mai descoperit un cuvânt: perdea, numai c` în tadjik` e parda.
Adineauri mi-a povestit Zuhal o istorie pe care o auzisem, de altfel, tot de la ea, în
Ucraina. Mi-am reamintit acum Se spune c` Alexandru Macedon (Iscandari Makedoni,
în persan`) s-a îndr`gostit de o tadjik` (Rukshona sau Roxana) în timpul cuceririlor sale în
Asia. Avusese pân` atunci multe femei, dar a decis s-o ia pe Rukshona asta de nevast`. I se
dusese vestea de frumoas` ce era. Au avut ]i un copil, tot Alexandru. Dar Macedon moare
la 33 de ani undeva pe drum, in nowheres land, iar solda\ii, ne]tiind cum s` fac` s`-l
aduc` acas` într-o stare nu foarte proast`, l-au acoperit cu miere ]i astfel s-a p`strat cadavrul
ca ]i cum ar fi fost îmb`ls`mat. Pove]ti de-ale lui Zuhal incomplete
M` întrebam deun`zi de ce tadjicii nu-s gra]i. Majoritatea au o greutate normal`. Sunt
]i excep\ii. S-o lu`m pe mama lui Zuhal: acum a sl`bit, c` are probleme cu inima ]i cu
tensiunea, dar cu vreo cinci ani în urm` era gr`su\` bine; nici nu i-ar sta bine slab`; felul ei
de a fi o recomand` pentru cealalt` categorie: e guraliv`, temperamental`, f`r` stare ]i râde
frumos. Cât despre tadjici, p`i cum s` se îngra]e, când totul e gândit cu cap: bor]ul se face
cu morcovi, cartofi ]i pu\in` carne; se m`nânc` în colectiv, vreo trei oameni la o farfurie; ]i
mai vine ]i ceaiul care se bea în cantit`\i de neimaginat pentru mine ]i pentru voi, cred.
Beau ]i eu acum vreo ]ase ce]ti pe zi. E bine c` nu e foarte tare, cum îl fac, de exemplu,
turcii, încât nu te po\i apropia de el. Am uitat complet de ap`, iar ei ]i vara tot ceai beau. Au
un borcan de sticl` pentru ceai rece (ceea ce la ei se spune c` e ap`) ]i, dac` \i-e sete, asta
bei. Greu de crezut, nu-i a]a?
Vineri, 26 ianuarie 2007
Merit` s` ]tim câte ceva despre numele lor, pentru c` sunt inedite ]i au aproape toate o
semnifica\ie. Tat`l lui Zuhal a c`utat s` le dea nume deosebite ]i nu prea întâlnite. El i-a
botezat pe to\i din familie, inclusiv pe nepo\i. S` încep cu Zuhal, care înseamn` în persan`
planeta Saturn; Jamila (frumoasa)  sora lui Zuhal; Amir sau Amiralijon (rege)  fratele lui
Zuhal; Anusha (pentru totdeauna); Mehranghiz sau Mehranghez (care cere afec\iune) 
nepo\ica; Negina (diamant, piatr` pre\ioas`)  sora lui Zuhal; Nasim (briz`)  fratele lui
Zuhal; Akramsho (rege)  tat`l lui Zuhal, iar mama lui Zuhal  Bozorgul, adic` floare de
bazar (bozor e bazar în tadjik`). So\ul ei n-o strig` niciodat` a]a, pentru c` nu-i place cum
o cheam`. O întreab` întotdeauna dac` e de vânzare, dar Ocea r`spunde c` numele ei vrea
s` spun` c` e nepre\uit`.
Alte nume la care mi-au dat explica\ii ar fi Hussein (nepotul profetului Mahomed),
Mohamed sau Muhammad (demn de laud`), Osama (leu), Aisha (vie), Sheherezada (cea
care tr`ie]te la ora]), Shakira (îndatorata). Interesante, nu?
Sâmb`t`, 27 ianuarie 2007
Nu de mult ne-am întors din ora]. Am intrat ]i pe la Universitate de diminea\` ]i am
încheiat cu examenele. Mai am deci timp liber pân` la 5. Vorba vine, c` nu e liber deloc,
fiindc` vreau s` mai preg`tesc ni]te materiale pentru studen\i. O s` cer s` nu-mi pun`
cursuri vinerea. S` vedem dac` se poate. Tot patru grupe voi avea ]i semestrul viitor. La
Universitate e cam pustiu acum. Doar cei întârzia\i r`t`ceau pe coridoare de colo-colo s`
mai g`seasc` câte un prepadavadel (profesor).
Aici s-a înc`lzit. Sunt în jur de 10, 15 grade ziua. Desigur c` noaptea e mai frig. Dup`
cum v` spuneam, azi e ziua Anushei. Eu ]i Zuhal i-am cump`rat ni]te CD-uri cu filme
indiene, flori ]i felicitare. Ne-am întâlnit cu toatele (Anusha, Manija, Jamila, Mohira, Aziza
]i Gulhchera  nepoatele lui Zuhal) la un fel de mall, dar nu a]a de mare ca ale noastre. Am
mâncat acolo, dup` care ne-am plimbat pe alei. Am fost apoi la un restaurant turcesc, c`ci
ne era poft` de înghe\at`, apoi la altul, c` vroiam tort. Deci, ne-am f`cut de cap pu\in.
Totul ar fi în regul`, dar m` nec`je]te neputin\a de a comunica. Nu ]tiu dac` a\i avut
vreodat` sentimentul c` sunte\i l`sa\i pe dinafar`, c` v` exaspereaz` faptul de a nu în\elege
]i a nu putea r`spunde sau vorbi. }i apoi lua\i în considerare c` eu sunt un munte de r`bdare.
Dac` nu eram înainte, am devenit. Altfel nu se poate. Poate nu o s`-mi strice un astfel de
exerci\iu pe viitor.

Dar sentimentele astea vin ]i trec.
Nu am, totu]i, cum s` m` împotrivesc,
dar nici nu am zis vreodat` c` m`
sup`r`, c` vreau s` mi se traduc`. Asta
pentru c` întotdeauna am avut dovada
c` le pas` de mine ]i la un moment dat
m` întreab` dac` totul e în regul`. Ce
s` zic? Altfel râzi ]i altfel plângi în
limba ta. Nu po\i împiedica pe cineva
s-o fac`. A]a-i când te duci într-o \ar`
vorbitoare de dou` limbi. Cel pu\in în
familia Akram se vorbe]te tadjic` ]i
rus` 50%-50%. Chiar dac` înv`\am
tadjica, m` confruntam cu acelea]i
probleme. Dar oamenii ace]tia sunt
chiar tare de treab`.

Cu prietena mea Zuhal Akram

Mar\i, 30 ianuarie 2007
Bun` diminea\a! Eu tot la Internet café sunt. Ieri la 6 seara au anun\at rezultatele. Zuhal
a reu]it, dar cu un punctaj mic. Oricum, am fost foarte fericite. Acum e diminea\` ]i ea a
plecat la 10 la interviu.
Dup` examen am convenit cu Zuhal ]i cu prietena ei Mahfuza s` r`mânem în ora]. Am
mers mai întâi ]i am mâncat ceva, am b`ut cafea ]i, ca de obicei, mult ceai. Pe urm` ne-am
dus cu taxiul la biserica ortodox`, unde îmi propusesem s` ajung ]i de mult promisese ]i
Zuhal s` m` duc`.
Biserica e la strad`, alb`, trei cupole aurite ]i e în reconstruc\ie. Am p`truns într-un fel
de hol cu pere\ii picta\i ]i cu multe icoane, adic` în pronaos. De aici se intr` de fapt în
biseric`. Altarul era în renovare; în fa\a altarului trei icoane, cu Sfânta Maria, cu Iisus ]i cu
Iisus pe cruce. O femeie în vârst` m`tura, alta se ocupa de lumân`ri. Am cump`rat ]i eu trei
lumân`ri; am aprins pentru mor\i într-un loc; pentru vii am pus la icoane. I-am spus b`bu\ei
c` vreau s` scriu un pomelnic, a]a c` ne-a luat ea în primire. Am zis, la mor\i, Iohanna.
B`trâna a devenit suspicioas`: ~sta-i nume pravoslavnic? Eu întreb: Ce importan\`
are? Dar ea verifica s` nu cumva s` treac` pe pomelnic vreun nume care nu-i cre]tin. Am
dictat pentru vii numele meu ]i pe-ale voastre ]i atunci ea s-a bucurat grozav ]i a exclamat:
A]a da. Astea-s nume pravoslavnice.. Când am vrut s` le scrie ]i pe fete în pomelnic, pe
Zuhal ]i pe Mahfuza, a început cu teorii. Le-a întrebat dac`-s cre]tine. Zuhal a r`spuns,
bineîn\eles, c` nu. Am dorit s` ]tiu eu totu]i de ce nu pot s` le trec în pomelnic (acela]i
cuvânt ]i în rus`): Popa n-o s` vrea s` citeasc`? Ea m-a l`murit c` preotul o s` citeasc`,
dar c` dânsa e responsabil` cu persoanele scrise. Iat`, a]adar, c` nu facem ce vrem.
B`trânica m-a invitat apoi la slujb` (acela]i cuvânt ]i în rus`) sâmb`ta ]i duminica
diminea\a ]i seara. Le-a explicat fetelor înc` o dat` c`, uite, de cât de departe am venit eu,
]i sunt cre]tin`; c` toat` lumea e de fapt cre]tin`, dar nu vrea s` recunoasc`. Nu ne-am mai
lungit la discu\ii ]i am plecat, c` b`bu\a b`tea deja câmpii. M-a mirat grozav cum le-a
vorbit fetelor despre religie. În \`ri fundamentalist-islamice a]a o discu\ie nu cred s` aib`
loc vreodat`. Dar Tadjikistanul î]i asum` un statut de \ar` democratic`, permite existen\a
bisericilor cre]tine ]i principiul cu libertatea religiilor chiar se respect`. Îmi povestea ieri
mama lui Zuhal c` tadjicii sunt mai liberali decât în \`rile arabe, îns` mai religio]i decât în
alte \`ri din Asia Central`.(...)
Luni, 12 februarie 2007
Am mers cu Zuhal ]i cu ni]te prietene la Centrul Francez, la un concert. A fost frumos.
Mi-a amintit de Ia]i ]i de Filarmonic`. Mul\i str`ini la expozi\ie ]i la concert. Am mai ie]it
din cotidian. Ieri am stat pe acas`. A plouat. }i azi tot plou` ]i e frig, de parc` ar veni toamna.
Sâmb`t` i-am zis lui Zuhal c` vou` v` e dor de mine, mai ales mamei. Asta ca s-o
preg`tesc de plecarea mea prin aprilie, mai. Tot o \ine înainte ]i spune tuturor c` eu voi fi
aici în var`. }i eu chiar nu cred c` pot s` stau atât de mult.(...)
Joi, 22 februarie 2007
Azi e ziua b`rba\ilor! Au inventat-o, probabil, ca s` nu se simt` discrimina\i c` pe 8
martie s`rb`toresc femeile. Ieri am avut petrecere mare în departamentul în care lucreaz`
Zuhal. S-au servit salate, antreuri, pui cu cartofi pr`ji\i ]i tort. Au participat Shoiv, decanul,
un prof de la catedra noastr`, Brian, doctor [n economie, sosit aici în semestrul II, ]i noi,
femeile, care am organizat, în frunte cu ]efa catedrei, Zuhal, Mahfuza ]i cu mine. Mai greu
a fost pentru Zuhal ]i Mahfuza, c` au trebuit s` preg`teasc` absolut totul. Oricum, n-am ce
zice, am dansat, ne-am distrat.
Am f`cut multe poze; s` sper`m c` ]i ies. Dushanbe-ul a fost foarte viu ast`zi: mult`
lume la plimbare, la cump`r`turi, nun\i, zile de na]tere Frumos! (...)
Mar\i, 20 martie 2007
E Navruzul! Anul Nou. Nu mai erau cursuri deja la Universitate, toat` lumea ie]ise în
curte. M-am întâlnit cu Agneshka ]i ne-am plimbat pe acolo. Fiecare facultate avea standul
ei cu feluri de mâncare ale c`ror nume încep cu s ]i sh în persan` (14 în total): zah`r,
usturoi, o\et, miere, dulciuri, lapte, mere, orez etc. (...) Cei sau cele care ne-au prezentat
produsele erau îmbr`ca\i în costume na\ionale foarte colorate. Am f`cut poze, a]a c` o s`
vede\i în curând. Apoi au urmat ni]te dansuri; s-a b`tut toba ]i s-a suflat din trâmbi\e; s-a
recitat prost; s-a cântat ]i mai prost, dar vremea a fost cu noi. Ori e autosugestie, ori chiar
putem vedea cum a venit prim`vara dintr-odat`. Peste tot a înverzit iarba, au ap`rut ]i
floricele, doar platanii nu s-au schimbat ]i au r`mas la fel de maronii.
S`rb`toarea asta Navruz sau Navrus, în traducere ziua nou`, se \ine de peste 2 500
sau chiar 5 000 de ani în Iran, Azerbaidjean, Afganistan ]i în toate \`rile care se termin` în
stan, partea de vest a Chinei, Siria, Irak. O mai s`rb`toresc ]i kurzii din Turcia ]i t`tarii
din Rusia. Este asociat` cu zoroastrismul ]i marcheaz` prima zi a anului, când ziua e egal`
cu noaptea, adic` echinoc\iul de prim`var`. Acum se treze]te natura la via\` ]i 13 zile dup`
21 martie oamenii încep s` planteze; tot acum lumea face curat în case ]i în suflete. Navruzul
a devenit s`rb`toare oficial` în urm` cu vreo 10 ani, iar aici se s`rb`tore]te cu dansuri,
concerte, târguri, concursuri cum ar fi buzkashi (e cu capra moart` pe care c`l`re\ii încearc`
s-o prind`), sau b`t`i între coco]i. Cam asta-i cu Navruzul.
Am fost ]i la concertul de Navruz. S-a \inut în aer liber, dar noi ajunsesem cam târziu ]i
nu mai l`sau pe nimeni s` se apropie. Noroc de Jamila, care e maior în poli\ia preziden\ial`.
Escorta\i de poli\i]tii pre]edintelui, ne-am apropiat ]i am privit ]i noi vreo jum`tate de or`.
Vremea e minunat`. Pe la prânz e soare puternic, de parc`-i vara. Am f`cut poze, ne-am
mai plimbat pu\in.

Diana IOSIF
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POEZIE  Proz~  POEZIE  Proz~  POEZIE  Proz~  POEZIE  Proz~  POEZIE  Proz~  POEZIE  Proz~
George Onica
B`iatul ]i iarna

Pastel

Te rog

}apte culori pe o frunz` de fag 
sufletul doarme sub un clopot de sticl`
î\i ating pome\ii de regin`
este timpul un Pissaro? Înc` unul?

ochi rotund de copil
vino acas`
caut` orbita goal`
spune c`-i obosit` frumoas`

Logodn` de toamn`

intr` în co]ul pieptului
alung` liliecii orbi cu gheare
spune încet:
e frumos în inima Tat`lui toamn` mare

cu licuricii nemi]ca\i pe obraz
m` trezesc în patul de frunze

peste curbura cald` a frun\ii lui trece
iarna cea mare
o orbit` de cal rostogolindu-se o auzi
lini]tea mea?
*

Psalm

tu e]ti ginga]` ca nimicul
despre t`cerea ta ce voi spune?

Sufletul meu suie ca un hulub alb la nouri
vede Tracia cu milioane de cranii
te rog Doamne
sunt o materie obosit` fug anii

o lume  vidul
o lume durerea cu nume de fat`

bolnav ]i luminos fie gândul pruncului
într-o zi devine poem
iat` se na]te
o lume moart`  m` tem

o piatr` sun` în cercul de ap`
î]i plânge puritatea atât de neagr`

Somnul

culcat în seri pe troianul alb viseaz`
copilul Titus
prin ramul sub\ire al min\ii lui flutur`
frigul cel verde
*
acesta e un cântec de odinioar`, puiul meu
moartea nu exista

eu strig de jos din pântecul beznei
din lutul fl`mând
unde e]ti Tat` al duhurilor?
beau pietrele lumin` ]i frumuse\e? când?

plutind peste mii de v`i
ochiul unei lebede negre de Asia
vede z`pada?

Balada calului

doarme sub om`turi
câmpia cu nervi lungi ca râurile

O hârc` de cal traverseaz` câmpia latin`
orbita e neagr` triste\ea senin`

dorm mâinile mamei
în lutul cu regi blânzi ]i cai

î\i îngropi mâinile obosite în stânc`
s` nu ucizi ]tiin\` adânc`

somnul e un poem str`vechi
ninge cu ochi

s` nu iei zilele cuiva
moartea s` fie opera ta?

Trofee de iarn`
A nins ]i z`pada a împodobit mor\ii ultimului mare r`zboi.
Frigul a pus orbite noi cailor. Nechezatul este o lume care
Spânzur` înc` sub stelele Ursei Mari.
Bolizi de foc au bubuit deasupra Traciei cu p`duri. Copacii
Înghe\a\i au scos clinchete. Ce sec e sunetul unei r`murele de
Cristal rupte!
Fir cu fir, atom cu atom, ultimul corp a înghe\at. Câteva
Celule moarte  ochiul melcului. Fa\` de materia adormit` frigul
este pur ]i diafan.
Un c`l`tor a ie]it înafara visului s`u

culcat în seri pe troianul alb surâde
copilul Titus

nu avea trup

*
O hârc` de cal un fost nechezat
Cine e]ti hidos împ`rat?
î\i îngropi mâinile amândou`
care culeg poame beau rou`
*
Cu flori de m`r în coam`, mam`, adu-mi-l
mai pur ca un vis de copil!

Doina
fuge prin step` ca un urlet ro]u timpul
se na]te o zi
clipa frumoas` î\i trece prin pupile
odat` vom muri

Utopia
C@nd eram foarte t@n`r credeam c` nu voi muri niciodat`. Au trecut anii, au curs nourii
pe cer, am v`zut trupurile moarte ale prietenilor cobor@nd [n p`m@nt ]i am acceptat, cu
triste\e, ideea c` voi muri ]i eu.
C@nd eram t@n`r iubeam utopia comunist`. Mi se p`rea matematic superioar` altor
sisteme politice. Priveam harta Europei ]i a]teptam ca frumoasa culoare ro]ie s` se verse
peste ea, s` o acopere [n întregime. Istoria a fost alta, totu]i.
Tot [n acele timpuri, [n tinere\ea mea, gândeam c` Dumnezeu este un mit leg`nat de
mintea b`tr@nilor [n i\ari ]i opinci, un mit n`scut aici la poalele Carpa\ilor din s`r`cie ]i
durere; ]i cam at@t. Fire]te, dup` vreo patru decenii de orbire, sufletul meu, zguduit de
teama mor\ii, a [nceput s`-l caute pe Tat`l luminilor.
De ce suntem a]a?
De ce devenim sclavii ideilor noastre?
Cum ajung ele s` domneasc` peste \ara aceasta stranie: mintea omului?
S` ne imagin`m un copil de oameni s`raci tr`ind la periferia R`d`u\iului. Acel copil
are acas`, [ntr-un lighean de tabl`, c@\iva pe]ti]ori ro]ii ]i aurii. Nu este foarte limpede de
unde i-a procurat, s` zicem c` i-a primit de la [nv`\`torul s`u.
Copilul nostru este at@t de atras de aceste creaturi fragile ]i tremur`toare, at@t de
îndr`gostit de ele (nu le-a atins niciodat`) [nc@t via\a sa începe s` ia un curs nou.
Ar vrea s` le ]tie fericite dar [ntr-un fel deosebit, care s` le aminteasc` de el, de
sentimentele lui.
De aceea [ntr-o zi el ia ligheanul cu pe]ti]ori ro]ii ]i aurii pe cap ]i începe s`-i plimbe
pe bulevardul Bogdan Vod`. {ncepe s` le arate automobilele pe patru ro\i, vilele îmbr`cate
[n ieder` ]i undeva pe cer, foarte sus, soarele luminos al socialismului.
Copilul, devenit un t@n`r foarte serios, explic` tuturor c@t de ginga]e ]i nefericite sunt
ele [n ligheanul de tabl` ]i c@t` nevoie au ele de aceast` plimbare.

Gravur` de Rudolf Rybiczka (1938)
(Arhiva Societ`\ii pentru Cultura ]i Literatura Rom@n` [n Bucovina)

{nsu]i domnul primar al urbei comuniste, cu muntele de p`r ondulat deasupra frun\ii,
pare convins de aceste explica\ii.
}i b`iatul continu` s` fac` pa]i cu ligheanul pe cap pe sub teii ]i frasinii bulevardului
cu nume de domnitor rom@n.
P@n` c@nd, [ntr-o zi, el se treze]te [n viitor.
Vede bolizii de metal huruind, lunec@nd pe benzile de circula\ie ale ]oselelor fostei
patrii.
Vede turnurile de o\el ]i sticl` fumurie domin@nd ora]ul arhetipal, suind spre norii
sub\iri ]i ireali.
Vede grupurile de tineri tun]i zero, [n haine colorate, cum r@d, r`cnesc, sparg cu lovituri
de carate b`ncile de lemn de pe trotuare.
El nu în\elege nimic (nici nu poate), î]i t@r`]te pa]ii înce\i pe caldar@mul cenu]iu
murmur@nd ceva, rostogolind [n minte o idee, o imagine de odinioar`.
Fluviul lene] de zile ]i nop\i curge prin inima lui l`s@nd-o alb` ]i nemi]cat` ca o piatr`.
*
Aceasta e o poveste, fire]te. Este un joc al min\ii mele fascinate de idei ]i de posibilit`\i.
Nu s-a [nt@mplat absolut nimic.
Ora]ul adormit de fericire ]i melancolie este la locul s`u.
Frunzele stau nemi]cate [n copaci. Iat` calul uria] cu ochi sferici al statuii domnitorului
rom@n din parc. Domnul primar se afl` [n biroul lui muncindu-]i mintea ca s` ne fac`
ferici\i.
V`d copilul cu ligheanul cu pe]ti]ori ro]ii ]i aurii pe cap. Copilul acesta sunt eu, dragi
cititori. Pe]ti]orii sunt ideile mele. Nu voi renun\a la ele niciodat`, NICIOADAT~! Voi
deveni p`m@nt odat` cu ele.

Ioan A. NEFER
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Vasile |ig`nescu

Stejarul de la ]an\
În dreptul toloacei Trip`reielor, pe parapetul ]an\ului ce hot`rnicea mo]ia Br`det de
p`mântul celor dou` sate Horodnice, a fost odat` un stejar. Acest stejar  de la ]an\  a
avut, în vremurile de st`pânire voevodal`, mul\i tovar`]i, mai ales brazi, printre care
h`l`duiau, pu\in stingheri\i de om, lupi, mistre\i, c`prioare ]i vulpi.
Dup` r`pirea acestui col\ de \ar`, sub noua st`pânire împ`r`teasc`, runcurile s-au întins
încetul cu încetul. De pe coastele line a dealului  al c`rui nume e o amintire a p`durii de pe
vremuri , pref`cute mai târziu în lanuri, securea alung` an de an p`durea spre gârle. Nici
nu se putea altfel, odat` ce ap`ru aici Neam\ul, cu hârtie ]i creion, cu m`suri ]i socoteli.
Stejarul de la ]an\ a fost cru\at, pentru c` a servit ca punct de sprijin în fixarea hotarului pe plan ]i pe teren.
Mai târziu primi ca tovar`]i, ale]i ]i s`di\i de om la marginea mo]iei: rare\ii. Între ei
sem`na cu un comandant uria] în mijlocul solda\ilor în]ira\i în linie pe un singur rând. Cu
trunchiul s`u gros, cu cracii lui puternici, cu în`l\imea ]i falnica lui înf`\i]are, p`rea între ei
un patriarh f`r` veleat.
Câte n-a v`zut el prin luciul frunzelor lui tari, în lumina de soare ]i lun`, în umbrele de
nori ]i beznele nop\ilor. Câte n-a auzit el de la vânturi prin fo]net de frunze ]i scutur`ri de
crengi. Pe câ\i nu i-a r`corit cu umbra lui ]i pe câ\i nu i-a ap`rat de ploi. Era bogat în ramuri,
r`murele, frunze ]i ghind`, maiestuos, dar zgârcit în d`ruirea tainelor trecutului.
A fost contemporan cu mo]ii, str`mo]ii, cu nepo\ii ]i str`nepo\ii lor, care cu timpul au
m`rit c`tunul C`lug`ri\a, al c`rui sâmbure l-a format odat` un schit de maici. Din acei
str`mo]i se pomene]te de b`trânul Baciu.
B`trânul Baciu Str`nepo\ii de azi parc`-l v`d când îi deap`n` amintirea, ]i a lui ]i a
stejarului.
Multe vite ]i oi avea Baciu ]i frumo]i bani f`cea pe ele. Pe întinsul Brani]tei cl`dise din
loc în loc colibe, ca s` aib` unde se ad`posti pe vreme rea feciorii lui ]i arga\ii, când p`zeau
animalele.
Dup` orice vânzare, reîntors din târg, Baciu î]i de]erta punga pe mas`, alegea galbenii
]i-i punea într-o ulcic`. Ascundea apoi ulcica sub talpa ]urii, într-un loc ]tiut numai de el ]i
de nevast`.
O dat` îns` n-a mai g`sit ulcica la locul ei.
 Hai omule la m`n`stire  îl îndemna nevasta, care era foarte zgârcit` , s` ne rug`m
pentru cel ce ne-a furat banii, poate-l va tr`sni Dumnezeu.
 Nu! Se vede c` a]a mi-e rânduit de Cel de Sus ca s` nu prea am noroc în bani. Odat`
i-am pierdut venind de la târg, alt`dat` i-am împrumutat ]i nu i-am mai v`zut înapoi
 A]a-\i trebuie, dac` e]ti l`s`tor.
 Cu oameni f`r` omenie, degeaba mi-a] mai bate capul }i când d` Dumnezeu ]i
sunt bani, nici nu ]tiu ce s` încep cu ei. P`mânt am cump`rat destul pân` acum. De banii
ie]tea îns` îmi pare r`u. Mai bine îi dam la biseric` sau la o m`n`stire. Eh, bine c`-mi sunt
oi\ele ]i vitu\ele s`n`toase. Fac eu al\ii
}i într-o sear`, dup` ce mâncar` ]i-]i f`cur` ocina]ele, se sf`tuir` cu voce înceat` ]i
hot`râr` ca, pe viitor, s` ascund` banii ce-i vor mai face la r`d`cina stejarului de la Liv`zuic`.
Stejarul de la Liv`zuic`  un ogor bine m`rginit care st` ]i azi ca o insul` r`zlea\` între
mo]ie ]i toloac`  a fost numit mai târziu, când se hot`rnici Br`detul, stejarul de la ]an\.
Când se prinse Baciu din nou la bani, lelea Varvara îi preg`ti o ulcic` de lut mic` ]i
pântecoas`. Baciu o puse în tr`istu\`, vâr[ un cu\it în chimir ]i-]i puse p`l`ria pe cap.
 Valeu, omule, vrei s` te duci încolo ziua mare? Ai c`pchiat?
 Doar nu i-am furat. M-oiu p`zi eu s` nu m` vad` cineva.
 M` duc ]i eu. Patru ochi, nu sunt doi
Pân` la copac merser` cu mult` b`gare de seam`.
}i în timp ce Baciu t`ia de sub o r`d`cin` \`râna ]i o scotea cu mâinile, nevast`-sa se
uita în toate p`r\ile.
 Iute, iute! [l zorea ea.
Baciu acoperi cu crengi locul scormonit, se ridic` în picioare ]i se uit` o dat` în sus la
stejar, cuprinzându-l cu privirea dr`g`stos, ca pe un prieten.
 Hai, nu te mai boldi atâta!
Se dep`rtar` de stejar.
 ~rra, c` din pricina ta nici semnul crucii n-am apucat s` fac deasupra banilor. Oare ce-ar
fi s` m`-ntorc?
 Nu e bine s` te-ntorci. Amu r`mâie a]a.
De atunci, dup` fiecare vânzare, Baciu î]i depunea banii la r`d`cina stejarului.
N-a mai uitat s` fac` semnul crucii deasupra r`d`cinei, totu]i sim\ea un ghimpe în
suflet c` nu-l f`cuse atunci, când se c`dea mai tare s`-l fac`, ca la orice început.
Trecu o iarn`. Venise iar`]i vara. Lelea Varvara era nelini]tit`. Într-o s`rb`toare î]i
înduplec` b`rbatul s` mearg` s` vad` dac` n-a umblat cineva pe la stejar.
G`sir` ulcica la locul ei. Lelea Varvara lu` ulcica din mâna b`rbatului, se a]ez` jos
r`zimându-]i spatele de trunchiul stejarului ]i r`sturn` ulcica în poale. În]ir` apoi câte un
galben în lingura palmei întins`, întorcându-l când pe o fa\` când pe alta. Se uita la ei cu
mirare.
 Aur, spuse ea cu un zâmbet de bucurie.
 Cum împlinesc 30 de galbeni, am s`-i d`ruiesc m`n`stirei Putna; c` îndat` ni se
apropie ]i nou` veleatul ]i
Cu ochii pe banii ce luceau ]i mai tare la lumina soarelui, cufundat` în pl`cerea
contempl`rii, lelea Varvara nici n-auzi vorbele b`rbatului. Repet` vag:  Aur
O boare de vânt, ca un duh nev`zut, tremur` frunzele stejarului.
Ascunser` din nou banii.
La întoarcere Baciu aduse din nou vorba:  E vremea s` ne gândim ]i noi la suflet; s`
d`ruim banii la o m`n`stire. Am cump`rat destul loc pân` amu, de l-ar st`pâni feciorii
s`n`to]i.
Lelea Varvara nu r`spunse. Venea cu vreo trei pa]i în urma b`rbatului ]i p`rea c` nu i-a
auzit vorbele.
 Ori, tu ce crezi?
 D`, ce s` zic Cum soco\i neata, r`spunse ea cu gândurile în alt` parte

În zilele care urmar`, femeia era mai t`cut`
ca de obicei. Se p`rea c` sufletul ei ascunde o
tain`.
Într-o noapte cu lun` lelea Varvara se d`du
jos de pe cuptor, unde obi]nuia s` doarm`. Se
culcase îmbr`cat`. Deschise u]or u]a ]i ie]i în
tind`. Aici ascult` pu\in cu urechea la u]a
celeilalte înc`peri, unde dormea Baciu. Deschise apoi cu b`gare de seam` u]a de la tind` ]i
ie]i afar`. Din col\ul ]urii lu` un hârle\, preg`tit
de cu sear`, ]i o porni spre p`durea Br`detului.
 Am muncit destul o via\`-ntreag`. S` am
]i eu b`nu\ii mei Ai mei , se încuraj` ea.
Vorbele ce ]i le spunea o înc`lzeau ]i o f`ceau
s`-]i iu\easc` pa]ii.
Ajuns` la stejar, scoase ulcica, astup` gaura
]i puse deasupra câteva crengi. Inima-i b`tea.
St`tu pu\in nemi]cat` cu ulcica strâns` la piept
]i se uit` în toate p`r\ile. Se p`rea c` nimic nu-i
atrage aten\ia: nici luna de pe cer, nici umbrele
copacilor, nici focul de la una din stânile din
Brani]te, unde-i dormeau feciorii.
Locotenentul (r.) Vasile |ig`nescu
Era nehot`rât` încotro s-o apuce. Lu` apoi
(aprilie 1944)
hârle\ul ]i merse la vale, spre gârla cea mai
apropiat`.
 E bine ]i aici, î]i spuse ea dup` ce se opri la r`d`cina unui copac. Da; e bine Vin pe
acolo, cobor pu\in ]i nu e greu de nimerit. Craca e îndoit` spre tufa de acolo. La lun` se
vede u]or. A]a, aici e bine
S`p` cu înfrigurare la r`d`cina copacului. Înfund` gura ulcelei cu frunze uscate ]i o
îngrop`. Când tr`gea cu mâinile frunze ca s` astupe lutul scormonit, atinse cu ]oldul coada
hârle\ului, ce-l r`zimase de copac. Aceasta lunec` f`când un zgomot surd. Un fior de spaim`
[i str`b`tu trupul în\epenind-o locului pentru o clip`.
 Ard`-te para focului , ce m-am speriat.
Lu` hârle\ul ]i ie]i repede din gârl`.
 Afurisit hârle\, î]i spuse ea când se v`zu în lumini]ul Trip`reielor. M-am speriat pe
degeaba. Trebuia s`-mi însemn ]i pe unde am ie]it.
Ajuns` în umbra arinilor, de care era plin` gârla dinspre sat a Trip`reielor, prinse cu
urechea câteva fâlfâieli nedeslu]ite ]i se înfior`.
 Ce proast` De ce nu i-a] pune la r`d`cina unui p`r din pom`t. Mai bine ar sta
acolo , e ]i mai aproape
În cas` intr` cu aceea]i b`gare de seam`. Cu toate c` trecuse de miezul nop\ii ]i era
obosit`, n-o prindea somnul. O fr`mânta gândul: s` mute ulcica în pom`t sau nu. În pom`t
o ]tia mai aproape de ea; în gârla Br`detului mai în siguran\`. Când se încredin\` c` e mai
bine s-o mute, i se u]ur` ]i inima. Atunci o prinse ]i somnul. Era c`tre diminea\`.
Într-o duminic` dup`-mas`, cu ajutorul unui cu\it, lelea Varvara scormonea lutul de la
a patra r`d`cin` de copac. Stropi de sudoare îi curgeau pe fa\`. Scormonea tremurând. Din
când în când se oprea din lucru ]i se uita în toate p`r\ile.
 }i aista are o crac` îndoit`; da parc` nu era a]a de joas`. Puteam ascunde banii în
pom`t, chiar atunci Ce proast` Oare a fost fag? Hm, cum de nu mi-am însemnat. Craca
în dreptul lunii , îndoit` spre tuf`. Care tuf`? Poate mi s-a p`rut Parc` pe acolo am
venit Noaptea a] nimeri mai degrab`. O iau de la-nceput, de la stejar Vin eu la noapte
Amu m` duc acas`, c` întârzii.
În noaptea ce urm`, lelea Varvara, numai cu un cu\it în mân`, veni la stejar. St`tu câteva
minute sub coroana lui pentru a-]i aduna gândurile, apoi o lu` spre gârl` l`sându-se în seama
unui nedeslu]it sim\ de orientare. Lui îi încredin\` întreaga ei n`dejde. Pân` la malul gârlei
acel sim\ n-o în]el`. Luna era urcat` pe cer ca de un stânjen, dar nu mai era întreag`. Câ\iva
nori o întunecau din când în când.
Se strecur` încet printre copaci, uitându-se cu mare b`gare de seam` ]i dându-]i silin\a
s` ghiceasc` pe unde mai c`lcase. }tia c` f`cuse vreo zece pa]i în vale ]i apoi cotise la
stânga. Pruden\a o f`cuse s` mearg` încet. Acest fapt o în]el` în socotirea distan\ei. Dup`
un timp se opri lâng` un fag.
 Aista are a]a o crac` Unde o fi tufa? S` încerc
Vâr[ în p`mânt cu\itul cu sete.
 Parc` a] c`uta o comoar` Nu-mi trebue comori. Comorile-s bl`st`mate. Vreau
b`nu\ii mei!
Mult a c`utat lelea Varvara.Trecuse noaptea, soarele se urca ]i tot urca pe cer, ]i ea
c`uta într-una. În jurul multor copaci se vedea lutul scormonit. Cu mâne]tergura pierdut`
de pe cap, cu catrin\a rupt`, cu p`rul în neorânduial` ]i ochii tulburi, lelea Varvara p`rea o
]tim` a p`durii. Cu cu\itul în mân` se repezea de la o r`d`cin` la alta, ]i scormonea ]i
scormonea Se stricase la cap.
Un om d`du spre sear` peste ea.
Chemase Baciu multe babe ca s-o descânte; fost-a cu ea pe la Sfânt ]i pe la cele dou`
m`n`stiri apropiate. Degeaba Când o pierdeau din ochi, Baciu ]i feciorii o g`seau scotocind
cu o a]chie de lemn pe la r`d`cinile stejarului sau a copacilor din gârl`. Mogorogea încet:
b`nu\ii mei am b`nu\ii mei
B`trânul Baciu a b`nuit de la-nceput din ce pricin` îi înnebunise nevasta. S-a încredin\at
într-o zi când a c`utat ulcica la r`d`cina stejarului ]i a în\eles Se descoperi, î]i aranj`
pletele dup` urechi ]i-]i f`cu cruce.
 Dac` f`ceam peste ei, când i-am îngropat, semnul crucei, poate nu se-ntâmpla asta,
î]i spuse el am`rât.
Socotind acei bani blestema\i, Baciu se hot`râ s` nu pomeneasc` de ei nimic feciorilor
lui, de team` ca ace]tia s` nu caute ulcica.
 De-oiu mai face bani, n-am s`-i mai schimb în galbeni.
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NOTE DE LECTUR~
O monografie recuperatoare
Apari\ia volumului Leca
Morariu. Studiu monografic*
este pus` de autor, Liviu
Papuc, sub semnul datoriei
morale fa\` de înainta]i. Sorti\i s` tr`iasc` într-un timp ]i
un loc  Bucovina începutului de secol XX  dominate
de fr`mânt`ri culturale, politice ]i sociale ce au favorizat
manifestarea energiilor creatoare, dar nu întotdeauna ]i
atingerea unui vârf, o astfel
de datorie ni se impune cu ]i
mai mult` acuitate în cazul
unor figuri de plan secund, din zone «defavorizate», a]a cum
a fost cazul segmentului de Moldov` r`pit de austrieci la
sfâr]itul secolului al XVIII-lea ]i denumit ulterior Bucovina. (Preambul).
Motivându-]i demersul critic asupra vie\ii ]i operei lui
Leca Morariu (1888-1963), profesor universitar ]i director
de con]tiin\e în Cern`u\iul interbelic, autorul afirm`: Destinul s`u postbelic a fost, îns`, ca ]i al întregii provincii,
unul al obtur`rii, al scufund`rii în uitare, efect, din nou, al
politicului. Chiar dac` pomenit ici ]i colo, mai ales ca surs`
de informa\ii, numele s`u a trebuit, timp de patru decenii, s`
fie ocolit de istoriile literare sau culturale. Ceea ce a dus,
firesc, la situa\ia în care opera i-a r`mas, practic, necercetat`
]i necunoscut`. Iat` un motiv, consider`m noi, suficient
pentru o abordare pe cât se poate de complet` a personalit`\ii
profesorului care a putut ]i poate fi în continuare model de
via\` ]i de manifestare artistic` (p. 6-7).
Volumul are în cuprins capitolele: Cadrul familial, Anii
dintâi, În vâltoarea r`zboiului, Pe drumul idealului, Pentru
cântecul popular, Pe urmele lui Creang`, Pagini de istoria
literaturii, Note pentru Eminescu, Profilul artistic al
c`l`torului, Diriguitor de reviste, Expansiune teatral`,
Copacii mor în picioare.
Pentru a da dimensiunea exact` a activit`\ii ]tiin\ifice ]i
a implic`rii lui Leca Morariu în via\a cultural` din Cern`u\i,
autorul a adunat într-un consistent capitol, Scrieri de-ale lui
Leca Morariu, toate studiile, articolele (79 publicate în
volume; 717 ap`rute în periodice) ]i conferin\ele (în num`r
de 157) semnate de profesor. Cartea se încheie cu o Bibliografie ]i Anexe, acestea din urm` con\inând 17 fotografii ]i
arborele genealogic al familiei Morariu-Andrievici.
Leca Morariu s-a n`scut într-o familie care, la sfâr]itul
secolului al XIX-lea ]i începutul secolului al XX-lea, era
implicat` în aproape tot ce însemna fenomen de cultur` în
Bucovina, prin mitropolitul Silvestru, profesorul Constantin Morariu-Andrievici, preotul Constantin Morariu (tat`l
lui Leca)  figur` simbolic` a luptei pentru drepturile
românilor. A respirat, din anii dintâi, o atmosfer`
impregnat` de respectul pentru carte ]i cultur`. Autorul
noteaz`, în mai multe rânduri, c` ]colarul Leca participa la
serb`ri ]i manifest`ri na\ionale, la care prezen\a [ ] era
obligatorie pentru familia preotului Constantin Morariu (p.
30). Via\a de student (1906-1911) înseamn` ]i înscrierea în
Societatea academic` Junimea  adev`rat` ]coal` de
românism, în ale c`rei ac\iuni Leca Morariu s-a implicat
cu d`ruire, organizând excursii ]i congrese , culegerea ]i
valorificarea folclorului, debutul în pres`  la Neamul
românesc , experien\a unui an petrecut în Italia ca preceptor în casa politicianului liberal Al. Constantinescu, când
face ]i primele excursii în satele de istro-români de sub
Monte Maggiore.
La terminarea facult`\ii, de]i se îndreapt` spre cariera
universitar`, preg`tindu-]i doctoratul, func\ioneaz` ]i ca
profesor suplinitor la Gura Humorului, unde organizeaz`,
pe cont propriu, ac\iuni culturale, \ine conferin\e publice,
lucreaz` la volumul de pove]ti De la noi. Toate acestea sunt
întrerupte de r`zboi. Mobilizat, Leca Morariu a fost trimis
pe frontul italian, de unde, în convalescen\` de pe urma
r`nilor primite, este trimis la Bucure]ti. Aici, el a avut grij`
mai ales s` cerceteze arhivele, bibliotecile, muzeele, teatrele
]i s` stabileasc` rela\ii asidue cu mari figuri ale culturii
române, r`mase sub ocupa\ia nem\easc` (p. 51). O reu]it`
a acestei perioade este publicarea volumului de pove]ti pe
care-l preg`tea dinainte de r`zboi, foarte bine primit de
critic`. Experien\a r`zboiului continu`. Trimis din nou pe
front, Leca Morariu este luat prizonier, pentru el r`zboiul
sfâr]indu-se abia în aprilie 1919.
Revenit în înv`\`mânt, Leca Morariu se implic` la fel de
entuziast în via\a cet`\ii, autorul amintind de principala lui
* Liviu Papuc, Leca Morariu. Studiu monografic, Editura
Timpul, Ia]i, 2004, 306 p.

preocupare, cea de publicist, semnând (uneori, cu pseudonime) traduceri, cronici muzicale sau recenzii, de activitatea
de ]ef al cerceta]ilor bucovineni, pasionat de concursuri ]i
c`l`torii, dar ]i de teza de doctorat Morfologia verbului
predicativ român, sub conducerea lui Sextil Pu]cariu ]i pe
care Leca Morariu o sus\ine în 21 iunie 1921. Un an mai
târziu, Morariu este numit asistent la Facultatea de Litere a
Universit`\ii din Cern`u\i, iar cariera lui ia avânt, autorul
monografiei observând c` începe epoca realiz`rilor depline (p. 71).
Via\a universitar`, înf`\i]at` [n cap. Pe drumul idealului,
nu-l împiedic` pe Leca Morariu s`-]i continue preocup`rile
deja obi]nuite: munca la catedr`, agrega\ia, conferin\ele
publice, contribu\ia la redactarea «Junimii literare», a
«Codrului Cosminului», a «Glasului Bucovinei» . Mai mult,
debordând de energie, public` lucr`ri, pentru unele fiind
premiat de Academia Român` (Drumuri moldovene; Lu fra\i
no]tri; Drumuri cirebire), scoate reviste (F`t-Frumos,
Buletinul Mihai Eminescu, Fond ]i form`), inaugureaz`,
la Suceava, Muzeul Porumbescu (1928). Este pre]edinte sau
vicepre]edinte al mai multor societ`\i culturale sau studen\e]ti (ca Societatea Armonia, societ`\ile Dacia ]i
Arboroasa, Societatea Amicii Italiei etc.), este numit
director al Teatrului Na\ional din Cern`u\i (1933-1935), este
ales decan al Facult`\ii de Litere ]i Filosofie (1936-1938),
înfiin\eaz` un muzeu de literatur` ]i folclor pe lâng`
Seminarul de literatur` român` modern` ]i folclor (1932),
apoi un Institut de literatur` (1938), sus\ine conferin\e ]i
concerte publice, încât autorul volumului preia f`r` ezitare
caracterizarea de neastâmp`rat spiridu] al vie\ii noastre
ob]te]ti, pe care i-o f`cea profesorului, în epoc`, Glasul
Bucovinei.
În capitolul Pentru cântecul popular, autorul stabile]te
locul lui Leca Morariu în domeniul culeg`torilor de folclor
din Bucovina ]i contribu\ia acestuia la dezvoltarea folcloristicii ca disciplin` autonom`. Titular ]i al unui curs de
folclor, profesorul bucovinean are un loc aparte nu numai
datorit` volumului De la noi. Pove]ti bucovinene (ap`rut în
1915, premiat de Academia Român`, republicat în ]apte
edi\ii) sau culegerii de Cimilituri (cuprinzând 250 de ghicitori, într-o clasificare original`, dup` aprecierea lui Ovidiu
Bârlea), dar ]i teoretiz`rilor întâlnite în lucr`rile Pentru
cântecul popular (Preciz`ri), Folclor aservit filologiei?!
(Pentru epoca folcloric` a folclorului). Sub direc\ia lui
Leca Morariu a ap`rut revista F`t-Frumos, cu o continuitate demn` de laud`, între 1926 ]i 1944, subintitulat`,
ini\ial, revist` de literatur` ]i folclor. Pe lâng` acestea,
profesorul s-a ocupat de aspectele folclorice din opera lui
Eminescu, Alecsandri, }t. O. Iosif etc. ]i a sus\inut numeroase
cursuri publice, la Cern`u\i dar ]i în alte ora]e din Bucovina,
pe teme de folclor (Excursie folcloric` prin v`mile v`zduhului ]i prin iadul jude\ului de apoi, Cimilitura popular`
].a.), f`când astfel o adev`rat` propagand` folcloric`. Tot
pe teren folcloric, cu prelungiri spre dialectologie, Leca
Morariu s-a distins prin organizarea unor excursii ]tiin\ifice
în satele de istro-români din Italia ]i prin contribu\ia la
cunoa]terea dialectului ]i a folclorului istro-român (El d`
la iveal` ]i cel mai bogat material folcloric istro-românesc,
aprecia Petru Caraman), creând la universitatea cern`u\ean`
o adev`rat` ]coal` în acest domeniu: Leca Morariu se
impune ca unul din campionii studiilor cirebire, devenind
acest sector o favorit` a preocup`rilor profesorului, care
ajunge s` formeze la Cern`u\i o adev`rat` ]coal`, în frunte
cu cei doi doctori ]i asisten\i ai s`i: Petru Iroaie ]i Traian
Cantemir (p. 92). Volumele Lu fra\i no]tri. Libru lu Rumeri
din Istrie (care a fost distins, în 1930, cu premiul V.
Adamachi al Academiei Române) ]i De-ale Cirebirilor (în
patru volume) sunt rezultatele unei munci pasionate ]i devotate. Preocup`rile de lingvistic` ale lui Leca Morariu sunt
detaliate de autor în capitolul De-ale filologiei, f`când
observa\ia c` multe dintre contribu\iile profesorului în domeniul dialectologiei au fost ignorate, a]teptându-se, înc`,
revalorificarea (p. 144).
Din literatura român` modern`, care f`cea obiectul activit`\ii sale la catedra universitar`, Leca Morariu ]i-a îndreptat, în mod special ]i constant, aten\ia asupra clasicilor
Mihai Eminescu ]i Ion Creang`. Capitolele Pagini de istoria
literaturii, Pe urmele lui Creang` ]i Note pentru Eminescu
îl înf`\i]eaz` pe Leca Morariu ca îndreptat cu hot`râre pe
f`ga]ul «istorismului», al «biografismului», dovedind
venerare a am`nuntului (pentru el, întotdeauna semnificativ), credin\a în atotputernicia informa\iei dus` pân`
la extrema limit` (p. 178). Publicarea Buletinului Mihai
Eminescu (1930-1944) a însemnat o reu]it` în via\a
universitar` ]i literar` bucovinean`, în m`sura în care a
adunat documente, scrisori, autografe, traduceri în german`
]i italian` ale poeziilor eminesciene, studii critice pe marginea manuscriselor poetului, sub semn`turile lui I. Petrovici, I. E. Torou\iu, D. Mur`ra]u, Lucian Predescu, Leca

Morariu etc. Profesorul cern`u\ean s-a preocupat cu insisten\` de monumentul Eminescu  prin care în\elegea monografia ]tiin\ific` meritat` de poet , eviden\iind rolul
elementului biografic în interpretarea/explicarea operei poetice, realizând analize stilistice ale crea\iei eminesciene,
ducând adev`rate campanii împotriva traducerilor ce-i ap`reau ca proaste, criticând edi\ii ori biografii dedicate lui
Eminescu. Din aceast` perspectiv`, Liviu Papuc este de p`rere c` Leca Morariu trebuie repus, în ceea ce prive]te eminescologia, pe locul care i se cuvine, dând deoparte exager`rile ]i parti-pris-urile, dar recunoscându-i-se ]i meritele
evidente, pe nedrept escamotate (p. 180).
Autorul monografiei nu las` deoparte nici alte fa\ete ale
personalit`\ii lui Leca Morariu, cum ar fi pasiunea acestuia
pentru c`l`torii, talentul literar ]i aplecarea spre evocare ]i
medita\ie, întâlnite în scrierile memorialistice (Jurnalul este
înc` inedit), acestea constituind subiectul capitolului Profilul
artistic al c`l`torului.
Via\a lui Leca Morariu, plenar ]i energic tr`it` la Cern`u\i,
al`turi pe so\ia sa, Octavia Lupu-Morariu, care l-a acompaniat
mereu  atât în munca ]tiin\ific` ]i redac\ional`, numele ei
fiind men\ionat, ca secretar de redac\ie, în diferite perioade
de apari\ie a publica\iilor F`t-Frumos (din 1940),
Buletinul «Mihai Eminescu» (din 1939) ]i a bro]urilor
din seria Institutul Cern`u\i (seria a III-a, ultimele numere
din 1944), cât ]i în activitatea cultural` ]i muzical` , ia o
turnur` dramatic` în 1944. Tr`ie]te experien\a refugiului din
fa\a scorpiei ro]ii ]i se stabile]te la Râmnicu Vâlcea. Aici
a suportat, la început, umilin\e aproape inimaginabile: a
fost licen\iat din serviciu, lipsit de dreptul de a vota, a avut
condi\ii mizere de trai. Pân` în 1947, când a fost reintegrat
în înv`\`mânt ]i pensionat, l-au sus\inut ajutoarele de la
prieteni. Dup` 1951 a continuat, totu]i, s` duc` o via\` sub
semnul scrisului ]i al muzicii. Pân` în ultimele clipe a lucrat
la mai multe volume: Hoinar (scriere de c`l`torie), Noi
(roman), Drumuri oltene, a f`cut exerci\ii de traducere ]i de
versifica\ie. A fost angajat ca profesor de violoncel la
C`minul Cultural din ora] (1951) ]i, fiind membru al
orchestrei aceleia]i institu\ii, a sus\inut peste 130 de concerte
în zona Vâlcea-Pite]ti (p. 219).
Leca Morariu a murit la Râmnicu Vâlcea, la 15 decembrie
1963, în plin` activitate, scriind la o lucrare de larg`
respira\ie  Iraclie ]i Ciprian Porumbescu.
Dup` moarte, numele s`u a fost rar amintit în context
]tiin\ific, nedreptate pe care Liviu Papuc  descendent ]i el
al vechii familii a Mor`renilor, cum descoperim din Arborele
genealogic , încearc` s` o repare prin documentata lucrare
monografic` pe care o semneaz`.

Elena PASCANIUC

Un model de cunoa]tere prin cultur`
a istoriei poporului rom@n
Lucrarea profesorului D.
Vatamaniuc, Bucovina între
Occident ]i Orient. Studii ]i
documente** (ap`rut` sub
egida Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei al
Academiei Române, din R`d`u\i), prezint` o importan\`
documentar` de net`g`duit.
Studiile ]i documentele privesc o mare diversitate de probleme: Bucovina ]i bucovinenii, destinul unei provincii
române]ti; personalit`\i bucovinene; mi]carea cultural` bucovinean` (18601944);
mesageri ai spiritualit`\ii române]ti în Occident; cercetarea
]tiin\ific` privind Bucovina ast`zi.
Autorul ]i-a structurat lucrarea pe zece capitole (precedate de un studiu introductiv  Bucovina între Occident ]i
Orient): I. Centrul de Studii Bucovina (1. Bucovina în
viziunea a trei institute de cercetare; 2. Centrul de Studii
Bucovina; 3. Analele Bucovinei, publica\ie academic`;
4. Enciclopedia general` a Bucovinei; 5. Centrul de Studii
Bucovina între Occident ]i Orient); II. Conferin\e ]i
reuniuni interna\ionale (1. Conferin\a interna\ional` de la
R`d`u\i din 1996; 2. Conferin\a interna\ional` de la R`d`u\i
din 2000; 3. Colocviul interna\ional de la R`d`u\i din 1996;
pag. 30
** D. Vatamaniuc, Bucovina între Occident ]i Orient. Studii ]i
documente (prefa\` de acad. }tefan }tef`nescu), colec\ia
Enciclopedia Bucovinei în studii ]i monografii (20), Editura
Academiei Române, Bucure]ti, 2006, 688 p.
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3. Conferin\a interna\ional` din Polonia din 1999); III. Mari
scriitori români ]i Bucovina: Mihai Eminescu (1. Eminescu
]i Bucovina; 2. Familia lui Eminescu în Transilvania; 3.
Familia lui Eminescu în Bucovina; 4. Eminescu la Cern`u\i.
I. G. Sbiera ]i primul debut al lui Eminescu în literatur`; 5.
Eminescu ]i Foaia Societ`\ii pentru Literatura ]i Cultura
Român` în Bucovina; 6. Bucovina în poezia, proza ]i
dramaturgia eminescian`); Ioan Slavici (1. Întemeierea
României June, societatea studen\ilor români din Viena;
2. Serbarea de la Putna. August 1871; 3. Congresul
studen\ilor de la Putna. August 1871; 4. O monografie în
german` despre românii din Imperiul austro-ungar  1881;
5. Comisia Documentelor Istorice; 6. Bucovina în proza ]i
memorialistica slavician`); Lucian Blaga (1. O intrare
spectaculoas` în literatur`; 2. Lucian Blaga în cursul de
literatur` român` \inut de Leca Morariu la Universitatea
din Cern`u\i; 3. Lucian Blaga în viziunea lui Grigore
Nandri]); IV. Personalit`\i din Bucovina (1. Aron Pumnul
]i Biblioteca gimnazi]tilor români din Cern`u\i; 2.
Intelectualii bucovineni ]i Biblioteca gimnazi]tilor români
din Cern`u\i; 3. Ernst Rudolf Neubauer, profesor, scriitor ]i
jurnalist; 4. Dionisie O. Olinescu, arheolog ]i cronicar al
vie\ii ]tiin\ifice, culturale ]i artistice; 5. Ciprian Porumbescu
]i o pagin` din istoria cultural` a Bucovinei; 6. Ciprian
Porumbescu ]i marea sa iubire; 7. Jurnalul lui Ciprian
Porumbescu. Die Ferienzeit. Timpul vacan\ei; 8. Eugen I.
P`unel ]i activitatea sa; 9. George baron Løvendal la un
secol de la na]tere; 10. Destinul unor oameni deosebi\i ]i al
unei colec\ii unice de art`; 11. Album George baron
Løvendal); V. Mesageri bucovineni ai spiritualit`\ii
române]ti (1. Claudiu Isopescu, mesager al spiritualit`\ii
române]ti în Italia; 2. Vianor Bendescu, mesager al
spiritualit`\ii române]ti în Germania; 3. Grigore Nandri],
mesager al spiritualit`\ii române]ti în Anglia, în exilul
românesc ]i comentator al vie\ii politice interna\ionale); VI.
Intelectuali bucovineni în coresponden\a cu contemporanii lor (1. Constantin Hurmuzachi ]i primirea lui T.
Maiorescu la Academia Român`; 2. Alexandru Hurmuzachi
]i memoria lui Aron Pumnul; 3. Gheorghe Hurmuzachi ]i
Documentele Hurmuzachi; 4. Ioan Slavici, editor al
Documentelor Hurmuzachi; 5. Grigore Nandri] în
coresponden\a cu Basil Munteanu ]i al\i contemporani ai
s`i; 6. Mircea Streinul în coresponden\a cu I. E. Torou\iu ]i
Basil Munteanu); VII. Rela\ii româno-germane ]i românopoloneze (1. O punte de leg`tur` între cultura român` ]i
cea german`; 2. Rela\ii culturale româno-poloneze între cele
dou` r`zboaie mondiale; 3. Leca Morariu ]i Hermann von
Gilm; 4. Leca Morariu ]i Otto von Leixner-Grünberg; 5.
Leca Morariu ]i Goethe); VIII. Mi]carea literar`
bucovinean` interbelic` ]i presa r`d`u\ean` (1. Mi]carea
literar` bucovinean` interbelic` ]i presa r`d`u\ean`; 2.
August Nibio ]i presa german` r`d`u\ean`; 3. Tribuna ]i
presa bucovinean`); IX. Onomastic` bucovinean` (1.
Onomastica familiei lui Eminescu ]i o omologare a ei, lec\ie
sever` a documentelor; 2. Streinul, un nume nou în
onomastica bucovinean`); X. Documente (1. Homo
bucovinensis  o teorie nou` ]i totu]i veche; 2. Biblioteca
lui Aron Pumnul; 3. Popula\ia ]colar` de la Liceul German
din Cern`u\i; 4. O scrisoare a lui Ioan Slavici c`tre Dimitrie
Onciul din 1885; 5. Cercet`rile locale ]i importan\a lor.
Biserica din B`deu\i; 6. Descenden\i ai familiilor Flondor
]i Hurmuzachi; 7. Societatea Junimea din Cern`u\i în
lumina documentelor; 8. Voluntarii bucovineni în R`zboiul
pentru Întregirea \`rii; 9. Lista românilor din lag`rele de
str`mutare din Germania care urmau s` fie repatria\i în anul
1941; 10. Un jurnal în imagini al taberelor de str`mutare
din Germania; Album Partenie Masichievici; 11. Literatura
bucovinean` în tezele de doctorat; 12. Revista Iconar la
R`d`u\i).
Cum afirm` în Prefa\` acad. }tefan }tef`nescu, Dimitrie
Vatamaniuc, eminentul cunosc`tor al istoriei ]i culturii
Bucovinei, bucovinean tipic, un senior al spiritului
românesc cu voca\ia sintezei între Occident ]i Orient, ne
ofer` o valoroas` lucrare asupra uneia dintre cele mai frumoase regiuni ale \`rii, p`str`toare a unui patrimoniu sacru
al trecutului, din care se împlete]te con]tiin\a ]i demnitatea
unei na\iuni, volum ce se recomand`  prin varietatea
tematic` a studiilor temeinice reunite aici  ca una dintre
cele mai frumoase c`r\i de identitate a poporului român, al
c`rei mesaj este invita\ia la cunoa]tere prin cultur` a istoriei
românilor.
Volumul a fost realizat în Centrul pentru Studierea
Problemelor Bucovinei în semn de omagiu închinat întemeietorilor ]i mentorilor grup`rii ]tiin\ifice de la Analele
Bucovinei, la împlinirea a 10 ani de la fondarea colec\iei
Enciclopedia Bucovinei în studii ]i monografii.

Vasile I. SCHIPOR

Traian Cantemir ]i istroromânii
Despre Traian Cantemir am
scris în mai multe rânduri
(vezi mai cu seam` volumul
Bucovina. Oameni ]i c`r\i). L-am
cunoscut în tren, în drum spre
Suceava, unde urma s` particip`m la o important` ac\iune
organizat` de Casa de cultur`
din localitate. Ne-a dat întâlnire un prieten comun, care
ne-a cump`rat ]i biletele de
c`l`torie. Atunci am aflat c`
distinsul fost profesor de la
Universitatea din Cern`u\i
locuia în Ia]i, în zona Podul Ro], unde locuiam ]i eu, el pe
}oseaua Na\ional`, primul bloc pe stânga, iar eu chiar lâng`
sta\ia de tramvai, în blocul din p`rcule\ul dintre Splaiul Unirii
]i bulevardul |u\ora. L-am v`zut de câteva ori la cump`r`turi, pentru c` ne aprovozionam din acelea]i magazine
]i din aceea]i pia\`, dar nu ]tiam cine-i. În cele dou` ore cât
a durat c`l`toria cu trenul accelerat pân` la Suceava am
discutat multe, am discutat ]i în Suceava ]i a doua zi în drum
spre Ia]i. Ne-am apropiat u]or, de]i eu eram de vârsta fiului
s`u Lorin. Aveam alt tip de preg`tire intelectual`, cu destule
insuficien\e regretabile, dar amândoi eram cu gândul la
Bucovina noastr` ]i la marii ei c`rturari.
Traian Cantemir este cunoscut ca unul dintre cei mai
serio]i cercet`tori ai istroromânilor. A fost trimis de Leca
Morariu la Academia di Romania din Roma, cu scopul de a
se preg`ti pentru cercetarea românilor din peninsula Istria,
ceea ce ]i a f`cut. În anii 1932,1933 st` aproape trei luni ]i
jum`tate în Istria, culege folclor în dialect, consemneaz`
cuvinte, nume proprii de persoane, de animale ]i de locuri,
adun` informa\ii noi privitoare la etnografia ]i istoria acestor
români tr`itori în limba de p`mânt arid numit` Istria, la sud
de Triest.
Întors în \ar`, lucreaz` la licee din Hotin ]i Cern`u\i,
preg`te]te teza de doctorat Istrorom@nii ]i o sus\ine în 1936
la Universitatea din Cern`u\i sub îndrumarea profesorului
Leca Morariu. Acesta ]i-a pus mari speran\e în tân`rul s`u
înv`\`cel ]i face s` fie numit într-un post de asistent la
Facultatea de Litere ]i Filozofie.
Traian Cantemir începe s` desf`]oare o activitate energic`
]i în scurt` vreme se v`d primele roade. Scrie despre
istroromâni, public` în reviste de la Cern`u\i cronici ]i
recenzii la c`r\i de literatur` ]i se impune ca un tân`r cu
mari prespective în via\a cultural` a Bucovinei ]i a \`rii.
Dar atât pentru tân`rul universitar, cât ]i pentru al\i c`rturari
forma\i sau în formare, începe marele exod din iunie 1940,
când ru]ii ocup` Basarabia ]i nordul Bucovinei. Cine n-a
reu]it s` fug` din calea s`lbaticei invazii, a fost sacrificat.
Deport`rile ]i asasinatele s-au \inut lan\, iar uciga]ii c`utau
noi ]i noi victime. Dup` începerea r`zboiului, fiind eliberate
\inuturile ocupate, au fost în\elese dimensiunile dezastrului
provocat de barbaria ruseasc`. {ntoarcerea la Cern`u\i a celor
fugi\i a fost de scurt` durat`, pentru c` ru]ii au revenit în 1944.
În aceste condi\ii, familia Cantemir, la fel ca ]i familia
Leca Morariu, se refugieaz` la Râmnicu Vâlcea pentru mult`
vreme. Acolo se va stinge ilustrul c`rturar Leca Morariu.
Traian Cantemir a func\ionat timp de dou` decenii în înv`\`mântul vâlcean, iar din 1964 pân` în 1973 a predat la
Institutul Pedagogic din Bac`u, fiind ]ef de catedr`. Dup`
pensionare, se stabile]te la Ia]i, unde fiul s`u era profesor la
Universitatea Tehnic` Gheorghe Asachi. Decedeaz` în Ia]i,
în august 1998, urmat la scurt` vreme de doamna Tatiana,
fost` profesoar` de biologie.
Fiind dialectolog ca forma\ie ]i cunoscând bine cartea
profesorului Cantemir Texte istroromâne, i-am spus într-o
discu\ie c` ar fi bine ca basmele ]i povestirile din acest volum
s` le transpun` din dialect în limba literar` ]i s` le publice.
P`rându-i-se ideea demn` de re\inut, s-a apucat de lucru ]i a
realizat în scurt timp acest volum de basme ]i povestiri. L-a
predat la Editura Ion Creang`, dar n-a fost publicat, de]i
avea promisiuni ferme din partea lui Gheorghe Zarafu,
directorul editurii. Ast`zi, cartea apare într-o \inut` grafic`
potrivit`, ca edi\ie îngrijit` de Lorin Cantemir*.
Într-o Not` asupra edi\iei, Traian Cantemir a dat informa\ii în leg`tur` cu alc`tuirea culegerii, inclusiv în leg`tur`
cu provenien\a textelor. Povestirile istro-române au fost
culese în cele dou` perioade de documentare petrecute de
autor în Istria: 20 mai  14 iulie 1932 ]i 15 februarie  5
martie 1933. Autorul prezint` câteva date, nesigure, despre
istoria acestui grup românesc stabilit în Istria ]i numele localit`\ilor în care se vorbea dialectul lor, în pragul dispari\iei.
Un studiu important care înso\e]te textele folclorice este
intitulat Particularit`\i ale epicii populare istroromâne, în
* Traian Cantemir, Fata cu lacrimi de aur. Basme ]i povestiri
istrorom@ne (sub [ngrijirea lui Lorin Cantemir), Sedcom Libris, Ia]i,
2006, 166 p.

care se vorbe]te ]i despre un trecut p`storesc, ocupa\ia p`storitului fiind îns` disp`rut` de secole.
Prin cartea aceasta, preg`tit` cu pricepere de c`tre Traian
Cantemir, folclorul istro-românilor, s`rac ]i restrâns, poate
p`trunde în studii de specialitate.

Ion POPESCU-SIRETEANU

Omagiu adus Bucovinei
Sub egida Centrului pentru
Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române a
ap`rut volumul semnat de
acad. Radu Grigorovici, Bucovina între milenii. Studii ]i
documente**. Lucrarea reune]te contribu\iile autorului în
domeniul istoriei Bucovinei,
perioad` în care s-a ata]at
unor oameni cura\i, care se
lupt` cu abnega\ie pentru p`strarea continuit`\ii etnice ]i
culturale a românilor din fosta
Bucovin` istoric` (cum însu]i m`rturise]te). Contribu\iile în acest domeniu sunt
grupate în patru sec\iuni: I. Studii demografice ]i sociale:
Studiu critic al recens`mântului austriac din 1880 cu privire
la popula\ia Bucovinei (I. Manipularea ulterioar` a datelor,
II. }tiin\a de carte ]i III. Bucovina, teritoriu de trecere a
evreilor gali\ieni spre România între 1880 ]i 1900; Trei lumi
paralele; Studiu comparativ al recens`mânturilor popula\iei
Bucovinei din anii 1772, 1774 ]i 1775 (I ]i II); R`sfoind un
vechi dic\ionar geografic al Bucovinei; Die Verminderung
der deutschen Bevölkerung Rumäniens als Folgeerscheinung des zweiten Weltkrieges (Mic]orarea popula\iei
germane din România ca urmare a celui de al Doilea R`zboi
Mondial); II. Studii, conferin\e, comunic`ri: Die
österreichische Politik gegenüber der Bukowina und ihre
oft unerwarteten Folgen (Politica austriac` ]i rezultatele ei
adeseori nea]teptate); Das Modell Bukowina (Modelul
Bucovinei); Viitorul unei iluzii (Die Zukunft einer Illusion);
Bucovina, fereastr` c`tre vest a Moldovei (Die Bukowina,
ein nach Westen gerichtetes Fenster der Moldau); Bucovina
în mileniul al treilea; Aniversarea a 74 de ani de la Unirea
Bucovinei; Dimitrie Onciul ]i determinismul istoric; }coala
de Fizic` de la Cern`u\i (19181944); Die Physik an der
Czernowitzer Universität (18751940) (Fizica la Universitatea din Cern`u\i (18751940)); Fizica la Cern`u\i;
Vom K.u.K. I. Staatsgymnasium in Czernowitz (18081918)
zum Liceul Aron Pumnul (19181944): kulturelle Modelle
im Wandel (De la K.u.K. I. Staatsgymnasium din Cern`u\i
(18081918) la Liceul Aron Pumnul (19181944): modele
culturale în schimbare); III. Diverse: Vladimir Trebici. In
memoriam; Mesaj c`tre Adunarea Societ`\ii pentru Cultura
]i Literatura Român` în Bucovina; Cuvânt rostit la 24
noiembrie 1992 la inaugurarea, la Biblioteca Academiei
Române, a expozi\iei Bucovina. 19181992; Sesiunea
comemorativ` Vasile Pârvan  Cuvânt de salut; Academia
Român` în preajma celor 125 de ani de existen\`); IV.
Comentarii originale la unele documente traduse ]i
editate bilingv de autor: Introducere; Descrierea
Districtului Bucovinean de general Gabriel Splény von
Miháldy (1775) (Beschreibung des bukoviner Districts von
General Gabriel Splény von Miháldy (1775)); Tabelul
localit`\ilor din Bucovina de general Gabriel Splény von
Miháldy (1775); Extras din lucrarea domnului general
Baron de Splény ]i dintr-un raport al domnului de Jenisch
(1790); Descrierea Bucovinei ]i a st`rii ei l`untrice de
Vasile Bal] (1780); Scurte observa\ii asupra Bucovinei
de Ioan Budai-Deleanu (1803); Ein wichtiger Protokoll zur
Einrichtung des Buccowiner Districts, Wien, April 1780 (Un
Protocol important referitor la reglementarea Districtului
bucovinean, Viena, aprilie 1780); Francmasoneria în
Bucovina în secolul al XVIII-lea, de Erich Prokopowitsch;
Recentele c`l`torii fizico-politice ale lui Hacquet în anii
1788 ]i 1789 prin Carpa\ii Dacici ]i Sarmatici sau Carpa\ii
Nordici, de Balthasar Hacquet (1790) (Hacquets neueste
physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1788 und 1789
durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen
pag. 31
** Radu Grigorovici, Bucovina între milenii. Studii ]i documente (cuvânt înainte de D. Vatamaniuc), volum îngrijit de Rodica
Marchidan ]i Rodica Ia\encu, colec\ia Enciclopedia Bucovinei
în studii ]i monografii (19), Editura Academiei Române,
Bucure]ti, 2006, 490 p.
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Karpathen von Balthasar Hacquet (1790)); Comunicarea lui Aurel Onciul c`tre contele Tisza István, Viena, 1915.
Autorul se prezint` prin trei interviuri: Gânduri despre
adev`rul vie\ii ]i adev`rul ]tiin\ei  interviu realizat de prof.
dr. Marin Aiftinc`; Dialoguri cu bucovinenii  interviu
realizat de dr. Alexandrina Cernov; Emil Grigorowitza. 85
de ani de la moarte  interviu realizat de Dumitru
Teodorescu.
Prin lucrarea Bucovina între milenii. Studii ]i documente,
semnat` de acad. Radu Grigorovici, unul dintre întemeietorii
]i mentorii grup`rii ]tiin\ifice de la Analele Bucovinei,
punem la îndemâna celor interesa\i de istoria Bucovinei un
instrument de lucru util în cercetarea ]tiin\ific` multidisciplinar` ]i un model, totodat`, de cercetare, cu deschideri
spre noi perspective de interpretare.

Rodica IA|ENCU

Eudoxiu Hurmuzachi,
Dieta Bucovinei ]i Pactul dualist
austro-ungar
Sub [ngrijirea istoricului Ilie
Luceac, de la Cern`u\i, s-au
tip`rit [ntr-un volum* discursuri ale lui Eudoxiu Hurmuzachi (1812-1874), deputat [n
Dieta Bucovinei (1864-1869),
apoi vicec`pitan ]i c`pitan
(1872-1874) al acestei provincii rom@ne]ti din Imperiul
Habsburgic. Sunt editate 18
discursuri de deschidere ]i de
închidere a Dietei Bucovinei,
un discurs numai pentru închiderea ei ]i câteva cuvânt`ri, pe
care Eudoxiu Hurmuzachi le
roste]te în aceast` adunare legislativ` provincial`. Discursurile se public` dup` manuscrisele din fondurile Bibliotecii
Academiei Române. Se tip`resc ]i dou` mo\iuni ap`rute în
bro]uri în 1861, cu care se deschide edi\ia. Studiul introductiv
reia ]i completeaz` informa\ia din monografia autorului
edi\iei consacrat` Hurmuz`che]tilor (Familia Hurmuzaki:
[ntre ideal ]i realizare, 2000), aici cu privire special` asupra
personalit`\ii sale ]i ca om politic.
Eudoxiu Hurmuzachi conduce Dieta Bucovinei în calitate
de C`pitan al |`rii, din decembrie 1861, dup` înfiin\area ei,
]i pân` în decembrie 1873, cu pu\in înainte de încetarea sa
din via\` în 28 ianuarie/10 februarie 1874. Discursurile sale
fac referire la biseric`, dar nu g`sim, cum ne-am a]tepta, o
expunere asupra politicii lui Eugenie Hacman. Eudoxiu
Hurmuzachi consider`, probabil, c` nu era oportun s` aduc`
în discu\ie în Diet` ]i aceast` problem` spre a nu complica
]i mai mult via\a politic` din Bucovina. O atitudine asem`n`toare fa\` de acest moment de r`scruce din istoria
Bucovinei adopt` ]i Dimitrie Onciul ]i nu face nici o referire
la el pentru faptul c` nu se situa în epoca sa de competen\`
istoric` circumscris` la epoca form`rii statelor române]ti.
Ion Nistor prezint`, în schimb, evenimentele din epoca
Ducatului Bucovinei ]i politica antina\ional` a lui Eugenie
Hacman sub toate aspectele ]i în toate consecin\ele pentru
românii bucovineni.
Discursurile lui Eudoxiu Hurmrzachi reflect` instabilitatea Imperiului Habsburgic pe plan intern în trecerea de
la absolutism la liberalism ]i apoi la dualism ]i în plan extern
prin implicarea sa în r`zboaiele cu Italia ]i cu Prusia, cu
pierderi teritoriale ]i de vie\i omene]ti, în care ]i Bucovina
face mari sacrificii într-o cauz` care nu era ]i a românilor.
Instabilitatea de care vorbim este pus` în lumin`, cum nu
g`sim alt exemplu în istoria Bucovinei, prin desf`]urarea,
foarte, foarte scurt`, a tuturor sesiunilor Dietei Bucovinei,
ca urmare a presiunii evenimentelor interne ]i externe din
imperiu.
Sesiunea din 1866 î]i începe lucr`rile în 19 noiembrie ]i
le încheie o lun` mai târziu, în 31 decembrie. Mai multe
sesiuni dureaz`, pentru acelea]i motive, la fel de pu\in, mai
ales în ajunul încheierii pactului dualist. Sesiunea din 1867
î]i deschide lucr`rile în 18 februarie ]i le încheie câteva zile
mai târziu, în 28 februarie 1867. Situa\ia se repet` ]i dup`
* Discursurile lui Eudoxiu Hurmuzaki [n Dieta Bucovinei.Din
via\a parlamentar` a Bucovinei în cea de-a doua jum`tate a
secolului al XIX-lea, edi\ie bilingv`, cu stabilirea textului, prefa\`,
note ]i comentarii de Ilie Luceac; traducerea textului german de
Catrinel Ple]u, Institutul Cultural Român, Bucure]ti, 2007, 368 p.
(cu 52 de ilustra\ii în text).

încheierea pactului dualist. Sesiunea din 1871 î]i deschide
lucr`rile în 18 decembrie ]i le încheie în 22 decembrie,
sesiunea din 1872 î]i începe lucr`rile în 5 noiembrie ]i
dureaz` pân` în 9 decembrie, iar cea din 1873, ultima pe
care o prezideaz` Eudoxiu Hurmuzachi, are ]i ea o durat`
foarte scurt`: 16 noiembrie - 30 decembrie 1873. Este necesar un studiu special privind toate aspectele care conduc la
aceast` situa\ie aparte în istoria Bucovinei
Biografii lui Eudoxiu Hurmuzachi îl prezint`, când se
ocup` de personalitatea sa, centrist în activitatea politic`,
spre deosebire de fra\ii s`i, autonomi]ti, adept al prerogativelor Cur\ii de la Viena prin cultul pentru împ`rat ]i
ap`r`tor al Constitu\iei. Aceste date se întâlnesc în toate
discursurile ]i cuvânt`rile sale din Dieta Bucovinei. Sunt
aspecte exterioare ale unei concep\ii istorice, despre care nu
s-a vorbit pân` acum, a]a cum se cuvenea ]i cum era de
a]teptat. Eudoxiu Hurmuzachi împ`rt`]e]te, înaintea lui
Eminescu, concep\ia germanului Konstantin Frantz (18271891) despre stat ]i organismele sale. Avem în vedere
lucrarea acestuia Vorschule zur Physiologie Staaten (1857),
în care prezint` statul ca un produs al naturii ]i nu o conven\ie
dintre oamenii politici. Statul trebuie s` aib` un cap, indiferent cum se nume]te  pre]edinte, rege sau împ`rat 
care întrune]te în persoana sa autoritatea suprem`, singura
[nvestit` cu sanc\ionarea legilor. Statul are un corp  teritoriul
pe care locuie]te un popor, ]i un suflet  poporul care tr`ie]te
de veacuri în acel spa\iu geografic. Statul are organisme:
administra\ia, ]i un act fundamental dup` care se c`l`uze]te:
Constitu\ia. Noua concep\ie despre stat ]i organismele sale
stârni un ecou puternic în cercurile ]tiin\ifice, în vremea când
Eudoxiu Hurmuzachi î]i f`cea preg`tirea în istorie la Viena.
Indiferent îns` de acest aspect biografic, tezele lui Konstantin
Frantz se reflect` în discursurile lui Eudoxiu Hurmuzachi ]i
stau la baza expunerilor sale, f`cute cunoscute publicului
de la tribuna Dietei Bucovinei. Mai întâi ap`rarea statului,
fie el ]i austriac, ca produs al naturii, ]i condamnarea ac\iunilor divergente, care îl îndep`rtau de natura sa. De aici
]i aprecierile severe pentru politica ungurilor, care conduce
la divizarea imperiului în dou` state, care se vor abate, la
rândul lor, de la legile fire]ti ale dezvolt`rii statului, neab`tute, cum spune Eminescu, în consecin\ele lor, a c`ror
înc`lcare le scoate de pe scena istoriei. Este ]i ceea ce se
întâmpla cu cele dou` state înfiin\ate prin dualism.
Cultul pentru împ`rat, de care sunt acuza\i o parte a
intelectualilor bucovineni, nu era nici el nemotivat. Împ`ratul reprezenta, cum am ar`tat mai sus, capul statului, care
reunea în persoana sa singular` toate prerogativele, singura
autoritate s` sanc\ioneze legile. Putea sta în fruntea statului
austriac un rege sau un pre]edinte, situa\ia r`mânea neschimbat`. C` Frantz Josef, împ`ratul, nu-]i îndeplinea prerogativele cu impar\ialitate fa\` de toate popoarele din imperiu, este o alt` problem`. Corpul statului este, în discursurile lui Eudoxiu Hurmuzachi, Bucovina, iar sufletul acestui
stat, bucovinenii. Aici st` ]i explica\ia pentru criticile sale la
adresa Parlamentului din Viena. În ciuda p`cii ]i a neutralit`\ii  declar` în cuvântarea sa din 24 august 1870 
problemele noastre interne r`mân nerezolvate, iar Consiliul
Imperial se întrune]te doar pentru a vota bani ]i recru\i ]i nu
pentru a stabili o ordine durabil` în interior.
Eudoxiu Hurmuzachi se ocup` în discursurile sale ]i de
acel Ausgleich, care nu se încadra în concep\ia sa despre
stat ]i prin care se spera s` se salveze imperiul de la pr`bu]ire.
Istoricul bucovinean pronun\` de la tribuna Dietei Bucovinei cea mai sever` condamnare a unui act care contravenea
dezvolt`rii fire]ti a statului: În orice caz, pentru încerc`rile
de Ausgleich introduse recent  declar` Eudoxiu Hurmuzachi în cuvântarea sa din 15 august 1870 , pentru care se
deschide drum în condi\iile grele actuale, nu se poate face
un horoscop diferit sau mai favorabil, în ciuda str`daniilor
guvernului, decât cele conform c`rora încerc`rile vor r`mâne
simple încerc`ri. (p. 263) Mai not`m c` declara\ia este
aplaudat` de deputa\ii din Dieta Bucovinei.
Concep\ia lui Eudoxiu Hurmuzachi despre stat ]i organismele sale, cu referire special` la Ausgleich, o întâlnim ]i
în alte discursuri ale sale ]i arat` c` era sus\inut în atitudinea
sa ]i de al\i deputa\i: Atunci când condi\iile de Ausgleich
vor fi clar determinate ]i precizate, când vor fi compatibile
cu interesele întregului Imperiu ]i nu vor fi în dezavantajul
bunului mers al Bucovinei, atunci ]i numai atunci voi vota
eu ]i cei care împ`rt`]esc convingerile mele pentru un
Ausgleich, iar pân` atunci ne ab\inem, atât eu, cât ]i cei care
împ`rt`]esc convingerile mele, de o decizie definitiv`; pân`
atunci spunem, atât eu, cât ]i cei care împ`rt`]esc convingerile mele: non liquet (p. 293). }i aceast` declara\ie
este aplaudat` de deputa\ii din diet`. Avertismentul repetat
al lui Eudoxiu Hurmuzachi se impunea a fi luat în considerare de unii oameni politici bucovineni, de mai târziu, care
vorbeau de un Ausgleich posibil de aplicat în momente de
cump`n` în provincia româneasc` de sub st`pânirea
austriac`.

Eudoxiu Hurmuzachi acord` un loc important Constitu\iei, cum figureaz` ]i în concep\ia cercet`torului german,
cu care ne-am ocupat mai sus, actul fundamental în func\ionarea statului. În discursul s`u de deschidere a Dietei
Bucovinei din 5 noiembrie 1872, ultima sesiune pe care o
prezideaz`, expune sintetic concep\ia sa despre stat ]i
organismele sale: Pomul Constitu\iei liberale a Imperiului
]i a |`rii [Bucovinei] se va în`l\a în eterul albastru pân` la
cer, s`dit ]i ocrotit de tron, cultivat de administra\ia de stat,
îngrijit de diete, îmbr`\i]at ]i vegheat de popor, deta]at de
orice voin\` personal` egocentric` ]i inaccesibil, atins ]i
zdruncinat fire]te uneori de furturi, dar nealterat în esen\a
sa ]i de neclintit în p`mântul ferm. (p. 329) Se g`sesc aici
toate componentele concep\iei despre stat ]i organismele
sale, cum le vom întâlni, câ\iva ani mai târziu, în articolele
lui Eminescu din Timpul, cotidianul bucure]tean. Discursurile lui Eudoxiu Hurmuzachi din Dieta Bucovinei se
încadreaz` într-o realitate istoric`, care nu putea fi ignorat`,
nici ocolit`. Bucovina f`cea parte, ca ducat, din Imperiul
Austro-Ungar, în criz` permanent`, ca urmare a nerespect`rii
dezvolt`rii statului, produs al naturii ]i nu al unei conven\ii
dintre oamenii politici. Istoricul bucovinean atrage aten\ia,
înc` de la începutul activit`\ii sale politice, c` Bucovina
apar\ine, prin spa\iul geografic, Moldovei, iar bucovinenii
f`ceau parte din comunitatea spiritual` a poporului român.
Noi o recunoa]tem deschis  declar` Eudoxiu Hurmuzachi
în cuvântarea sa din 16 aprilie 1861 , iubim pe cei de acela]i
neam din |ar` [Bucovina] ]i str`in`tate, pe cei din Transilvania la fel ca pe cei din Moldova, cu acea simpatie care
este, desigur, explicabil`. (p. 79)
Eudoxiu Hurmuzachi în\elegea s`-]i desf`]oare activitatea politic` în condi\iile unei situa\ii istorice nedrepte
pentru poporul român. Situeaz` la baza demersului s`u în
activitatea politic` concep\ii despre stat ]i organismele sale
cu cea mai mare autoritate în via\a ]tiin\ific` european` din
vremea sa. Eudoxiu Hurmuzachi se adreseaz` în discursurile
sale contemporanilor s`i ]i discut` despre evenimente ]i
persoane cunoscute acestora, f`r` s` dea indica\ii despre ele
sau s` citeze nume. Sunt evenimentele istorice, la care neam referit  separarea de Gali\ia, trecerea de la absolutism la
liberalism, instituirea pactului dualist , care genereaz` criza
statal` permanent` a imperiului. Sunt ]i persoanele cunoscute
de contemporanii s`i  guvernatorii provinciei, deputa\ii din
Dieta Bucovinei ]i cei trimi]i în Parlamentul din Viena.
Evenimentele istorice sunt consemnate ca atare ]i nu se d`
nic`ieri numele persoanelor la care se refer`. Se spune întrun discurs c` deputa\ii trimi]i de Dieta Bucovinei în
Parlamentul din Viena ap`r` cu demnitate Bucovina. Am
dori, pentru deplina în\elegere a mesajelor lui Eudoxiu
Hurmuzachi, s`-i cunoa]tem cu numele ]i pe unii ]i pe al\ii.
Se citeaz` ]i versuri în aceste discursuri, nu se spune de cine, ]i se fac trimiteri la reflec\ii politice celebre, nu ni se
spune, de asemenea, cui apar\in. Aici stau neajunsurile acestei edi\ii ]i era necesar în toate cazurile, ca acelea amintite
mai sus ]i altele de aceea]i natur`, s` se dea, la locurile respective, note explicative. Sunt ]i dou` situa\ii în care lu`m
cuno]tin\` ]i de numele oamenilor politici bucovineni
Nicolae Petrino ]i Silvestru Andrievici Morariu, a c`ror orientare politic` este adus` în discu\ie. Despre cel dintâi ]tim
c` se implic` în organizarea Mitropoliei românilor din
Imperiul Habsburgic, care determin` polemica dintre Andrei
}aguna ]i episcopul Eugenie Hacman ]i acuza\iile aduse de
acesta intelectualilor bucovineni prin enciclicele sale pastorale. Sunt îns` în discursurile lui Eudoxiu Hurmuzachi ]i
critici privind oportunismul politic al deputatului bucovinean, ajuns în cele mai înalte demnit`\i politice din imperiu. Se cereau explica\ii  ]i mai ales aici  cu prezentarea
documentelor pe care se sprijinea în criticile sale. Situa\ia
se repet` ]i pentru Silvestru Andrievici Morariu.
Absen\a bibliografiei este suplinit`, în bun` m`sur`, prin
trimiterile din studiul introductiv, îns` lipsa indicelui de nume
este stânjenitoare, ca [n orice lucrare documentar` de
asemenea însemn`tate. Se întâlnesc ]i expresii nepotrivite,
repetate, traduceri ale unor numiri oficiale care nu concord`
cu sensul din textul german. Asupra acestor aspecte nu insist`m în considera\iile noastre, orientate spre problematica
general`.
Edi\ia de fa\` a discursurilor lui Eudoxiu Hurmuzachi în
Dieta Bucovinei dintre 1861-1873 prezint`, ]i [n stadiul actual al ei, o importan\` aparte pentru istoria Bucovinei.
Discursurile ]i cuvânt`rile sale arat` c` Bucovina apar\inea
istoriei generale a românilor ]i ofer` o privire  singura pân` acum  asupra modului cum se reflect` pactul dualist cu
consecin\ele sale, într-o provincie de la marginea imperiului.
Se desprinde din aceste discursuri c` acel Ausgleich, pentru
salvarea imperiului, invocat ]i de unii istorici pentru Bucovina, era un act politic iluzoriu, care nu putea salva imperiul de la pr`bu]ire. Ceea ce se va împlini în 1918.

D. VATAMANIUC
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Anuala 2006 a arti]tilor plastici
amatori din jude\ul Suceava
Arti]tii plastici prezenta\i
în albumul-catalog

Grigore Micu  Ziduri bucovinene
(premiul I, pictur`)

Prin grija Consiliului Jude\ean, Centrului
Jude\ean pentru Conservarea ]i Promovarea
Culturii Tradi\ionale ]i Complexului Muzeal
Bucovina din Suceava s-a editat, anul acesta,
catalogul-album al salonului anual al arti]tilor
plastici amatori din jude\ul Suceava  2006.
Redac\ia revistei SEPTENTRION consider`
acest fapt un act de cultur`, dar ]i de respect
pentru modul cum cei d`rui\i cu talent artistic
în\eleg s` participe, în acest col\ nordic de \ar`,
la fenomenul cultural na\ional. Din acest
catalog-album prezent`m câteva informa\ii
pentru iubitorii artelor plastice.
Organiza\i în cenacluri plastice  Cenaclul Dimitrie Loghin (Suceava), Cenaclul
,,Ion Irimescu (R`d`u\i), Asocia\ia cultural` ,,Tonitza art grup a Universit`\ii
}tefan cel Mare (Suceava), Asocia\ia oamenilor de literatur` ]i art` (Vatra Dornei),
Clubul umori]tilor din Bucovina CUB
(Suceava)  sau pur ]i simplu
activând individual, arti]tii plastici
din jude\ul Suceava au o activitate
sus\inut` ]i constant`. Ei se bucur`
de aten\ia ]i sprijinul Centrului
Jude\ean pentru Conservarea ]i
Promovarea Culturii Tradi\ionale,
care organizeaz` anual dou` saloane de art` plastic` a amatorilor:
unul de prim`var`-var` ]i Anuala
arti]tilor plastici amatori (noiembrie-decembrie).

Cristina ANGHEL (n. 12 VIII 1975,
Suceava), pictori\`
Ovidiu Ambrozie BORT~ (n. 22 IV 1970,
Suceava), pictor
Ion BODNAR (n. 19 III 1945, Siret), pictor
Florin BEJINARI (n. 21 I 1961, R`d`u\i),
pictor
Rodica BU}CU (n. 13 IV 1960,
Vatra Dornei), pictori\`
Ana CANDREA CONSTANTIN
(n. 9 VIII 1921, Cotârga]i, com.
Bro]teni), pictori\`
Doina Vianora CATARGIU (n. 30 I 1950,
Cacica), pictori\`
Daniela CÂRDEI BOCA (n. 26 VI 1977,
Suceava), pictori\`
Constantin Florin CRAMARIUC
(n. 31 III 1964, Breaza), sculptor
Iosif CSUKAT (n. 3 IV 1958, Baia Mare),
pictor
Sorana DORNEANU (n. 18 VII 1951,
Blaj), sculptori\`
Iulian DZIUBINSCHI (n. 13 V 1958,
Cacica), sculptor
Ion GROZAVU (n. 19 I 1954, Br`ila),
pictor
Pamfil HORODNIC (n. 8 I 1955, Bilca),
grafician

Constantin Florin Cramariuc 
Arhitectura sunetului (premiul I, sculptur`)

Ucenicie în postmodernism
Ca profesori de limba ]i literatura român`, ca formatori de opinie, responsabili în
mare m`sur` de atitudinea unui num`r deloc neglijabil de tineri fa\` de literatur`, ]i cultura
umanist` în general, se cuvine s` avem noi în]ine o viziune (fie ea ]i aproximativ`!) asupra
evolu\iei actuale a curentelor de gândire ]i în special asupra celor literare. Aplic`m paradoxal
criteriile logice unei realit`\i care pulverizeaz` logica, taxând cu ironie adev`rurile prestabilite, inventând jocuri derutante de imagini ]i cuvinte din care inocen\a a fugit, recuperând
din firimiturile vechii arte un sens al derizoriului, al artificiului care seduce prin ad`postul
confortabil oferit lectorului s`tul de modele didactice, de ierarhii. {i aducem pe tineri spre
literatura nou`, atât de vie încât \ip` ]i agreseaz` adesea, ]i facem asta dup` ce i-am înv`\at
(uneori în paralel cu) teoria acumul`rilor progresive, a limbii ]i literaturii române ca sistem
evolutiv. Este o bucurie pur` ]i jocul deconstruc\iei dup` ce ai simulat al`turi de elevii t`i
facerea crea\iei tradi\ionale ]i moderne, cu o con]tiin\` de sine din ce în ce mai acut`.
Orice post sau chiar anti este inteligibil numai raportat la termenul de baz` pe
lâng` care se a]eaz`. Ruptura de suprafa\` ascunde întotdeauna o continuitate. Postmodernismul nu este decât o asumare ironic`, demitizant` a modernismului ]i o solu\ie
construit`, am putea spune, cu o tehnic` bacovian` (nu ca tonalitate) pe o semioz` negativ`
demolatoare, dar puternic` tocmai prin mecanica nihilismului acaparator. Postmodernismul
este via\a de dup` moartea iluziilor, este luciditatea accept`rii autoironice a destinului limitat,
este valorizarea a ceea ce ne-a r`mas, figura\ia carnavalului, lipsa de sens, artificiul,
fragmentul (de via\`, de text...). El este solu\ia a treia, a vagului, nici bine nici r`u, este
lupul victim` a pove]tii, care se îndr`goste]te de Scufi\a Ro]ie, este Levantul care intr`
într-un apartament de bloc cu un singur supravie\uitor, Nastratin, care nu se pierde în vis,
fiindc` bea cahvea... Comedia literaturii te acapareaz` cu încetul, te seduce prin neantul
care cap`t` sens: c`r\i în c`r\i ]i vise-n vise, lumi în lumi, telescopate (Mircea C`rt`rescu,
Levantul).
}i înc` un argument al curgerii, al cursivit`\ii în spa\iul estetic; e incitant s` descoperi
flagrante tr`s`turi postmoderne în cazul unor precursori hiperlucizi, rafina\i, ingenio]i, ironici
din literatura român`, ale c`ror crea\ii sunt splendide laboratoare hipertextuale. S` amintim
numai de prozatorii Budai-Deleanu, Hasdeu, Odobescu, Caragiale, Urmuz ]i de poe\ii
Bacovia, Arghezi... Câte metamorfoze ale scriiturii, câte ipostaze trucate ]i mentalit`\i
dinaintea, din ]i de dup` epoca lor! Totul e relativ în afar` de textul viu care continu`
dialogul cu spiritele degust`toare de asemenea delicii estetice!
Dac` e vorba de un nou umanism?! Ca s` putem r`spunde e nevoie de valorificarea
unui experiment, o întâlnire cu elevii în cadrul clubului de lectur` de la Colegiul Na\ional
Eudoxiu Hurmuzachi. Ace]tia au avut prilejul de-a lungul anilor s` dialogheze cu poe\i
bucovineni mai mult sau mai pu\in postmoderni]ti: Carmen Veronica Steiciuc, Lucia Olaru

Doina Vianora Catargiu  Lumini] [n p`dure
(premiul I, grafic`)

Cristina HREAM~T~ MACOVEICIUC
(n. 10 IV 1969, Suceava), pictori\`
Mihai IGNEA (n. 5 XI 1958, Bro]teni),
sculptor
Simion IUGA (n. 2 II 1955, Com`ne]ti),
grafician
Ramona JOIAN (n. 6 VI 1990, Boto]ani),
pictori\`
Marcela LARIONESCU (n. 29 VI 1949,
Brodina), artist tapiser
Cristina LAURIC (n. 31 III 1982, R`d`u\i),
pictori\`
Filon D~NIL~ LUC~U (Fundu
Moldovei), pictor
Samoil` LUCHIAN (n. 29 IV 1955, Graba\,
jud. Timi]), pictor
Ioan MALI} (n. 2 IV 1955, Dragomirna),
pictor
Grigore MICU (n. 18 IV 1941, Panciu),
pictor
Doina MINDI BULIGA(n. 20 VIII 1961,
Dorne]ti), pictori\`
Dorel MOLDOVEANU (n. 1 V 1953,
Câmpulung Moldovenesc), pictor
Elena I. NANU (n. 4 VIII 1949, Graba\,
jud. Timi]), pictori\`
Dan Nucu NISTOR (n. 1947, Vicovu de
Sus), pictor
Elena ONESIM (n. 21 V 1947), pictori\`
Ana-Maria OVADIUC (n. 4 XI 1968,
Suceava), pictori\`
Adrian C`t`lin POPOVICI (n. 17 V 1961,
R`d`u\i), pictor
Dimitrie SAVU (n. 16 VI 1931,
Fr`t`u\ii Noi), pictor
Mihai Valentin TIPA (n. 7 XI 1964,
Suceava), sculptor

Dic\ionarul de neologisme d`
urm`toarea defini\ie: «amator 
persoan` c`reia îi place o art`, un
sport, o meserie etc., de care se
ocup` pentru propria sa pl`cere,
f`r` a o exercita ca profesionist».
Cu alte cuvinte, pentru amator arta
este violon dIngres prin excelen\`.
Aceste considerente nu-i pot anula îns`
amatorului posibilitatea de a se considera
artist ]i a se manifesta ca atare. {n definitiv,
arti]tii profesioni]ti practican\i, p@n` s`-]i
împlineasc` acest statut, au fost ]i ace]tia
arti]ti amatori. {ntre profesioni]ti ]i amatori
nu exist` numai diferen\ieri ci ]i numitori
comuni: talentul, voca\ia, travaliul exercitat
pe canavaua sensibilit`\ii artistice, toate
manifestate pe o scal` a valorilor domeniului, scal` ce ]i face, prin intermediul
aparatului critic, diferen\ele între aspiran\ii
la gloria artistic`.

Mihai Pânzaru - PIM,

grafician,
membru al Uniunii Arti]tilor Plastici

Florin Bejinari – Sfântul Gheorghe
(premiul I, icoane)

Nenati, Viorica Popovici, Matei Vi]niec ]i cu un grup de tineri creatori de la ]coala de
poezie a colegului Gheorghe Cârstean. S` nu uit`m nici prezen\a remarcabil` a criticului
Adrian Dinu Rachieru care a pus personalitatea lui Nichita St`nescu sub lupa critic`. {n
aceste imprejur`ri postmodernismul ]i-a ar`tat fa\a benefic` redescoperind omul concret ]i
lumea ca proiec\ie a acestuia, acceptând relativizarea viziunilor ]i estetizarea realit`\ii.
Inteligen\ii no]tri elevi au vorbit cu entuziasm despre reciclarea trecutului, despre asumarea
ludic` a realit`\ilor politice ]i sociale, despre carnavalescul care inund` toate aspectele
cotidianului ]i despre cartografierea realului (Gheorghe Cr`ciun).
De]i u]or dezam`gi\i de izgonirea candorilor adolescentine din textul postmodernist,
tinerii au fost de acord cu urm`toarea afirma\ie al lui Emilian Galaicu-P`un: dup` un Ev
Mediu al mortific`rii sim\urilor, redescoperirea trupului uman în poezia optzecist`
echivaleaz` cu o mic` Rena]tere italian`. Locuind în chip poetic eul liric instituie o
autenticitate a inautenticit`\ii.
Lucrul s-a în\eles mai bine atunci când am f`cut apel la argumentele lui Umberto Eco,
pe care l-au citit anterior membrii cenaclului: r`spunsul postmodernului dat modernului
consist` în recunoa]terea c` trecutul, de vreme ce nu poate fi distrus, pentru c` distrugerea
lui duce la t`cere, trebuie s` fie revizitat cu ironie, f`r` candoare. M` gândesc la atitudinea
postmodern` ca la atitudinea celui care iube]te o femeie foarte cult`, ]i c`reia nu-i poate
spune «Te iubesc cu disperare». Pentru c` el ]tie c` ea ]tie (]i ea ]tie c` el ]tie) c` propozi\ii
ca acestea le-a mai scris ]i Liala. Exist` totu]i o solu\ie: va putea spune «cum ar spune Liala
te iubesc cu disperare»; în acest moment evitând falsa inocen\`, deoarece a spus clar c` nu
se mai poate vorbi cu inocen\`, acesta îi spune totu]i femeii ceea ce voia s`-i spun`: c` o
iube]te, dar c` o iube]te într-o epoc` de inocen\` pierdut`.
{ntr-un dialog neprotocolar tinerii au dezb`tut tendin\a postmodern` de a refuza ideea
de progres ]i de a a]eza toate valorile lumii pe acela]i palier, în dorin\a recuper`rii unui
sincretism originar.
Spiritul veacului saeculum duce el însu]i într-acolo, c`ci marginalul, derizoriul se
manifest` în toate. Recunoa]tem m`]tile de carnaval în emisiuni ridicole, gen Din dragoste
sau Iart`-m`. Nu ne încânt` nici ideea c` suntem manipula\i prin iluzia egalit`\ii între\inut`
prin emisiuni ]i articole cu con\inut domestic ]i despre s`n`tate.
Cr`ciunul a devenit un bun de consum, iar omul mas`, europeanul conformist,
standardizat, se complace în alc`tuirea seduc`toare a propriei comodit`\i apelând, când
intervin obstacole, la psihoterapeut...
Cum s` nu devin` oamenii de cultur` ironici, cum s` nu aib` con]tiin\a fragment`rii
lumii în piese f`r` sens? Mai degrab` îi conducem pe tineri c`tre noi întreb`ri decât spre
r`spunsuri definitive, nu-i a]a?!

Carmen ANDRONACHI

