
Mesaj de recunoștință pentru scriitorul Vasile Tărâțeanu,

membru de onoare al Academiei Române

Stimate domnule Vasile TĂRÂȚEANU,

Dragă prietene și coleg,

Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina salută cu

deosebită bucurie și admirație puterea de rezistență cu care ați învins cumpenele

vieții și dârzenia cu care vă refaceți spre bucuria celor dragi și a marii familii de

români din nordul Bucovinei, căreia i-ați fost și îi sunteți reazem de nădejde.

Vă rugăm să primiți din partea noastră expresia celor mai sincere

sentimente și celor mai senine și înălțătoare gânduri de sprijin și solidaritate.

Societatea vă cunoaște și vă apreciază la cel mai înalt nivel curajul, competența

și elanul cu care, timp de o viață, ați luptat pentru apărarea limbii și culturii

române în regiunea Cernăuți. În primii ani de existență ai Societății „Mihai

Eminescu”, ați condus organul ei de presă, „Plai românesc”, periodic pe care

l-ați apărat în instanță, ați fondat apoi publicația independentă „Arcașul”, care a

dus în sate mesajul deșteptării conștiinței naționale, ați organizat mai multe

congrese ale intelectualității românești din regiunea Cernăuți, ați adunat în jurul

dumneavoastră, aflându-vă la conducerea „Centrului Cultural Român Eudoxiu

Hurmuzachi” din Cernăuți, huiduit de extremiști ucraineni, mitingul de protest

împotriva noii legi a educației, care, prin articolul 7, desființează practic școala

românească din Ucraina, ați suportat cu stoicism amenințările cu răfuiala fizică

și atacurile care n-au întârziat să vină din partea neprietenilor noștri, v-ați zbătut
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ani de zile pentru deschiderea unei grădinițe de copii cu limba română de

educație în centrul istoric al orașului Cernăuți, reușind să deschideți doar două

grupe, dar și aceasta, în condițiile vitrege în care activați, este o mare realizare a

echipei pe care o conduceți, ați reușit, împreună cu membrii acestei echipe, să

salvați de la lichidare mai multe școli cu limba română de educație, cum sunt,

spre exemplu, școlile din satele Bălcăuți, Nesfoia și Stalinești din raionul Noua

Suliță, sau alte câteva așezăminte școlare din raionul Herța, ați inițiat, împreună

cu colegii de la Centru, și ați condus, până la instalarea pandemiei, cinci ediții

ale Paradei Portului Popular, manifestare de mare rezonanță în viața culturală a

comunității istorice românești din Bucovina, umplând străzile Cernăuțiului în a

treia duminică a lunii mai cu lume românească în costum național, adunată aici

din toată provincia, ați organizat și ați moderat zeci de conferințe, simpozioane,

sesiuni de comunicări, lansări de carte și reviste la cafeneaua „București” de pe

strada pietonală Olga Kobilenska din Cernăuți, ați inițiat, împreună cu

universitara Gina Puica din Suceava, cenaclul transfrontalier „Mașina cu poeți”,

atât de bine primit în satele românești din Bucovina nordică, și câte alte fapte

frumoase vă încununează activitatea neobosită de adevărat lider al comunității

românești din nordul Bucovinei.

La cei 75 de ani pe care i-ați rotunjit nu demult și la împlinirea a 40 de ani

de la debutul editorial, care a pus începutul unei prodigioase activități literare și

publicistice, SCLRB vă aduce cel mai pios omagiu și vă dorește mulți ani cu

sănătate și cu noi realizări. Devoțiunea cu care ați servit ani de-a rândul

interesele comunității istorice românești din nordul Bucovinei este un dar al

providenței pentru comunitate și un exemplu bun de urmat pentru mai tinerii

dumneavoastră colegi.
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