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Vocea societăţii civile

du-se în special la cele două hărți istorice și la 
cartea „Bucovina noastră – antologie istorică, 
1775-2011”, autor Vasile Ilica.

În aceeași zi, la 22.05.2018, fără nicio anali-
ză prealabilă – câtă operativitate! – s-a și pornit 
acțiunea penală, probabil spre satisfacția Olgăi 
Kobevko.

Cazul i-a fost încredințat spre anchetare ma-
iorului Petrașciuk V.P., criminalist în secția de 
anchetă a SSU. Pentru supravegherea urmăririi 
penale au fost numiți trei procurori din cadrul 
procuraturii regionale.

La distanță de mai bine de trei ani, ne expri-
măm convingerea, aceeași ca la începutul an-
chetei, că acțiunile Direcției SSU în regiunea 
Cernăuți au constituit un atac direct la adresa 
Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmu-
zachi” și indirect la adresa comunității românești 
din Ucraina, în scopul intimidării și reducerii ei 
la tăcere, pentru a crea condiții nestingherite în 
vederea accelerării maxime a ucrainizării forțate 
și acceptării necondiționate a acesteia. Prin in-
ducerea în comunitate a sentimentului fricii, 
aceasta poate fi mai ușor ținută sub control.

Percheziționarea și urmărirea penală se în-
cadrează perfect în atacurile tot mai frecvente 
și mai agresive ale forțelor (ultra)naționaliste 
ucrainene la adresa mediului asociativ românesc, 
pentru care nu sunt străine nici amenințările di-
recte cu răfuiala fizică, în cazul „neconformării” 
la politica și ideologia oficială, exact în stilul pe-
rioadei de tristă amintire a sovietelor.

Descărcarea datelor informatice conținute în 
calculatoarele organizației noastre reprezintă nu 
doar o cenzurare a Centrului Cultural Român, ci 
și o imixtiune deschisă în activitatea acesteia.

Dacă două hărți istorice ale României, 
țară care a recunoscut printre primele state 
independența Ucrainei și prima a ratificat 
Acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea 
Europeană, constituie obiect de cercetare 
penală, ce să mai vorbim despre diversele 
hărți imaginare cu Ucraina Mare, care cu-
prind vaste teritorii actuale ale statelor ve-
cine Ucrainei și care sunt tipărite liber în 
manuale, ziare sau alte publicații, fiind di-
fuzate deschis, sub diferite forme?! Dar vi-
gilentul SSU, atât de atent față de asociațiile 
culturale românești, nu le vede și pe acestea, 
iar dacă le vede nu le ia în seamă. Sau poate 
așteaptă să vină doamna Kobevko cu plân-
gerea penală și pentru această „infracțiune”? 
Ne este interesant să știm, cum se înscrie 
în logica SSU afișarea în Ucraina a unor 
„pretenții” față de alte state din jurul ei? 

Dar câtă vreme SSU nu s-a sesizat în această 
privință, concluzionăm că asemenea afișări sunt 
pe deplin legale, normale și chiar binevenite. Sau 
cum rămâne cu hărțile fostelor imperii roman, 
otoman, austro-ungar, rus și chiar sovietic, care 
cuprinzând și teritorii din actuala Ucraină și care 
sunt tipărite fără opreliști și abundă în școlile din 
Ucraina? Te pomenești că vor fi atentând și ele la 
integritatea teritorială a Ucrainei, impunându-se 
urgent pornirea de acțiuni penale.

De asemenea ne este interesant să știm dacă 
SSU, înainte de a porni ancheta privind panou-
rile cu cele două hărți, va fi pornit/finalizat cum-
va anchetarea batalionului UNA-UNSO pentru 
faptul de a fi participat activ, cu arma în mână, 
cot la cot cu armata a 14-a, cu mercenarii cazaci 
și separatiștii transnistreni, la războiul din 1992 
din Transnistria, împotriva integrității teritoriale 
și suveranității Republicii Moldova.

Revenind la cazul nostru, îi aducem la 
cunoștința locotenentului major Vladimir 
Pușcariov, absolvent al școlii cu limba română 
de predare din Costiceni, licențiat al Facultății 
de Istorie, care a monitorizat, din partea SSU 
– după cum rezultă din raportul șefului său, co-
lonelul D. Melniciuk – Parada Portului Popular 
Românesc (câtă grijă!), că evocarea trecutului 
istoric al unei țări vecine și prietene, membră 
UE și NATO, în anul Centenarului acesteia, nu 
înseamnă nicidecum „popularizare printre lo-
cuitorii regiunii a sentimentelor autonomiste și 
separatiste”, cum nu înseamnă nici „prezentare 
și interpretare într-o lumină avantajoasă, pentru 
partea română, a evenimentelor istorice legate de 
ocuparea Bucovinei de Nord de către România”, 

Angajații SSU percheziționând Librăria „Mihai Eminescu” din Cernăuți
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interpretări făcute de domnia-sa în raportul pre-
zentat superiorilor la data de 22.05.2018. Parada 
Portului Popular Românesc, stimate locotenent 
major Vladimir Pușcariov, aprobată de Primăria 
orașului Cernăuți, este o modalitate legală, sta-
tutară și frumoasă de a ne prezenta portul pe care 
l-am moștenit din moși-strămoși, de la neamul 
din care și dvs. faceți parte și de care n-ar trebui 
să vă fie rușine.

În aceeași ordine de idei, colonelul D. Melni-
ciuk, șef al Secției protecție a statalității naționale 
din cadrul SSU în regiunea Cernăuți, în raportul 
său din 30.05.2018 către locotenent- colonelul 
Grivka S. I, șef-adjunct al Serviciului de anchetă 
a SSU în regiunea Cernăuți, cu referire la săr-
bătoarea Paradei Portului Popular Românesc 
din Cernăuți din 13.05.2018, menționează clar 
că, „acțiunea respectivă a fost organizată în ve-
derea răspândirii în rândul locuitorilor regiunii, 
inclusiv în rândul comunității române, a ideilor 
unioniste, având ca scop popularizarea ideii de 
apartenență nelegitimă la Ucraina a regiunii 
Cernăuți și a unei părți din regiunea Odesa și 
punerea accentului pe așa-numitul drept istoric 
al României asupra teritoriilor actuale ale Ucrai-
nei care, în perioada anilor 1918-1940, au făcut 
parte din așa-zisa Românie Mare”. Interesantă și 
foarte originală definiție: Parada Portului Popu-
lar ca propagatoare de idei separatiste. Deci, nici 
mai mult nici mai puțin, Excelența Sa, doamna 
Eleonora Moldovan, Consul general al Româ-
niei la Cernăuți, a transmis un mesaj din partea 
sa personală și a Guvernului României unor 
separatiști! La fel și primarul orașului Cernăuți, 

Oleksii Kaspruk, prin participarea sa la 
Paradă a pactizat cu separatiștii. Și într-un 
caz și în altul, SSU ar fi trebuit să ia mă-
suri. Ne mirăm cum de nu au scotocit și prin 
trăistuțele cântărețelor, cum au scotocit prin 
sertarele și calculatoarele Centrului, poate 
găseau ceva arme sau muniții. Dacă o sărbă-
toare a portului popular al unei comunități 
istorice, într-o țară cu vector constituțional 
european, este privită de Serviciul de Secu-
ritate al Ucrainei ca ostilă statalității ucrai-
nene și catadixită ca destabilizatoare și 
separatistă, la ce complimente am mai putea 
să ne așteptăm din partea distinselor organe 
la adresa viitoarelor evenimente culturale 
ale românilor? Suntem oare în anul de grație 
2021, când Ucraina bate la porțile Europei, 
sau ne întoarcem la vremurile staliniste de 
tristă amintire?

Percheziția la sediul unei societăți cultu-
rale a comunității românești nu poate fi calificată 
altfel decât ca o acțiune de intimidare a mediului 
asociativ românesc din Ucraina, dar și ca un gest 
de inexplicabilă atitudine ostilă vizavi de statul în-
rudit, ceea ce a și determinat MAE de la București 
să-i ceară explicații, chiar în ziua percheziției, 
ambasadorului Ucrainei la București.

Asemenea acțiuni nechibzuite stimulează, 
prin consecințele lor, pe de o parte, crearea unor 
stări de spirit nesănătoase și de proteste împo-
triva Kievului, iar pe de altă parte, printr-o ro-
mânofobie permanentă, asmuțesc majoritatea 
ucraineană împotriva minorității românești, 
fapt pe care îl constatăm permanent în climatul 
interetnic din regiunea Cernăuți, în special în 
mass-media locală ucraineană. Doar că atunci 
când suntem noi amenințați cu lichidarea fizică 
de către forțele paramilitare ale așa-zisului Corp 
național, SSU nu-și trimite oamenii operativi pe 
teren să monitorizeze situația și să ia măsurile 
preventive de rigoare, ci o lasă baltă. Sau poate, 
per a contrario, o acceptă, cine știe?

Percheziția în sine, precum și mediatizarea 
exagerată a acesteia de către mass-media din 
Ucraina și Federația Rusă au declanșat o adevă-
rată isterie mediatică: „SBU a descins în Cernăuți 
la organizația separatiștilor megalo-români”, 
„SBU i-a deconspirat pe separatiștii români din 
Cernăuți”, „SBU s-a interesat de adepții Români-
ei Mari de la Cernăuți” și tot așa. În mod special 
și deloc întâmplător, pe toată durata zilei în care 
s-a efectuat percheziția, oscilând între jubilație, 
greu camuflată, și preocupare mimată, o atenție 
deosebită au acordat incidentului reprezentanța 
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Angajații SSU făcând percheziție în biroul academicianului Vasile 
Tărâțeanu, președintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmu-
zachi” din Cernăuți
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din Chișinău a Agenției de știri Sputnik, ofici-
nă a guvernului rus, și televiziunile proruse din 
R.Moldova, care au difuzat scene extrase din 
cu totul alt context, cu diverși teroriști înarmați 
până în dinți.

Sperăm că cei doi ani de anchetă le-a fost în-
deajuns specialiștilor de la SSU și experților de 
la Kiev să înțeleagă că cele două hărți cu carac-
ter didactic, tipărite în mii de exemplare de către 
Editura Eurodidactica, fapt ce se putea constata 
în câteva minute consultând site-ul editurii, au 
fost menite pentru întreg spațiul lingvistic româ-
nesc în Anul Centenarului României și nicicum 
pentru “sărbătorirea pe teritoriul Ucrainei a ce-
lei de-a 100 aniversări de la formarea României 
Mari”, după cum s-a prezentat în informația SSU. 
Iar românii din Ucraina și ONG-rile acestora au 
dreptul să evoce și să cinstească sărbătorile Patri-
ei istorice, Centenarul Unirii din 2018 fiind unul 
dintre acestea. Sperăm că în biblioteca de speci-
alitate a Direcției SSU în regiunea Cernăuți s-au 
păstrat și încă mai pot fi consultate Declarația 
ONU asupra drepturilor persoanelor aparținând 
minorităților naționale, etnice, religioase și ling-
vistice, Declarația drepturilor naționalităților din 
Ucraina, Tratatul cu privire la relațiile de bună 
vecinătate și cooperare între Ucraina și România, 
inclusiv art.13 din tratat, Recomandarea 1201 
a Consiliului Europei, Convenția-cadru pentru 
protecția minorităților naționale a Consiliului 
Europei și alte documente în domeniu, pe care 
Ucraina s-a obligat să le respecte. 

Pe de altă parte, nimeni dintre martorii audiați 
de anchetatorii SSU n-a confirmat presupusele 

infracțiuni incriminate de cei care au pus la cale 
tot acest spectacol, ancheta fiind mai mult pre-
ocupată de faptul dacă acești martori și-au re-
dobândit cetățenia română, dacă au călătorit în 
țări străine, dacă au rude în străinătate, dacă au 
fost contactați de serviciile speciale străine, în ce 
relații sunt cu Tărâțeanu, Patraș și Jar. etc.

Se impune remarcat și faptul că, în timp ce 
Ucraina, prin structurile sale de forță, la Sărbăto-
rirea Centenarului României, deschide o acțiune 
penală având ca obiect două hărți omagiale ale 
statului vecin, România, la aniversarea, în acest 
an, a 30 de ani ai independenței Ucrainei, prin 
vocea premierului român, participant la Platfor-
ma Crimeea, își reconfirmă – a câta oară! – în-
treg sprijinul pentru suveranitatea și integritatea 
teritorială a Ucrainei.

Prin acest comunicat mai aducem la cunoștința 
publicului și faptul că, majoritatea bunurilor ri-
dicate în timpul percheziției de la Centrul Cultu-
ral Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți 
și Librăria „Mihai Eminescu” de către angajații 
SSU nu ne-au fost restituite nici până azi. Spe-
răm că Direcția SSU în regiunea Cernăuți nu-și 
dorește însușirea unor bunuri care nu-i aparțin.

Deocamdată însă, toate adresele noastre, tri-
mise în toți cei trei ani de anchetă către Direcția 
SSU în regiunea Cernăuți, către Procuratura 
orașului Cernăuți și către Procuratura regiu-
nii Cernăuți de a ni se restitui bunirile ridicate, 
majoritatea dintre ele neavând nicio legătură cu 
obiectul percheziției, n-au fost luate în seamă. 
Numim aici doar câteva dintre obiectele ridi-
cate: două hărți omagiale (obiectul principal al  
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Angajații SSU într-un moment de relaxare după opt ore de percheziție la Librăria „Mihai 
Eminescu” și Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți



120                   Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021

anchetei); 48 de hărți istorice cu diferită tema-
tică; 740 exemplare (aproape tot tirajul) ale zia-
rului Neamul Românesc pe luna mai 2018; 176 
de reviste cu titluri diferite, 160 de cărți, CD-uri, 
discuri rigide, etc.

Având în vedere cele de mai sus, și sperând că 
Direcția SSU în regiunea Cernăuți este un etalon 
al respectării legalității, solicităm acesteia :
•	 să anunțe public, pe portalurile instituției 

(central și regional), așa cum au promis în 
data de 11.06.2018, rezultatele urmăririi pe-
nale în cauza nr.22018260000000045 din 22 
mai 2018, adică clasarea acesteia;

•	 să-și aducă public scuzele de rigoare pentru 
imensul prejudiciu moral adus Centrului Cultu-
ral Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, atât în țară 
cât și în afara țării, prin difuzarea știrilor false 
și etichetarea noastră, pe nedrept, ca separatiști, 
autonomiști, dușmani ai Ucrainei etc.;

•	 să restituie imediat toate bunurile care ne 
aparțin, ridicate în timpul percheziției. În caz 
contrar, vom fi nevoiți să apelăm la instanța 
de judecată, făcând totodată apel la sprijin 
internațional;

•	 să înceteze hărțuirea mediului asociativ ro-
mânesc din Ucraina, hărțuire care, în mo-
mentele grele prin care trece Ucraina, toarnă 
apă la moara celor care nu ne vor binele, cre-
ând tensiuni inutile. Românii din Ucraina au 
trecut prin infernul sovietic nu pentru a intra 
într-o altă etapă de spălare pe creiere, intimi-
dări și asimilare etnică.
Solicităm, totodată, public Comisiei intergu-

vernamentale mixte România-Ucraina privind 
protecția drepturilor minorităților naționale să 
includă pe ordinea de zi a proximei ședințe co-
mune luarea spre analiză a cazului dat, astfel în-
cât asemenea atacuri din partea structurilor de 
forță la adresa mediului asociativ românesc din 
Ucraina să înceteze pentru viitor, trecându-se 
la o relație europeană, armonioasă între stat și 
comunitățile etnice minoritare.

Centrul Cultural Român 
„Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți

POST SCRIPTUM. Potrivit art.219, alin.2, 
pct.2 din Codul de procedură penală, durata ma-
ximă a anchetei pentru presupusele infracțiuni 
incriminate în dosarele cu pricina constituie 18 
luni. Urmărirea penală în primul dosar a pornit 
la 22.05.2018 (sub aspectul prevederilor alin.1, 
art.110 Cod penal), iar în cel de-al doilea, la 
17.03.2020, după 22 de luni de la data Para-
dei Portului Popular (sub aspectul prevederilor 
alin.1, art.161 Cod penal). Prin comasarea aces-

tora de către procuratura regiunii Cernăuți, la 
data de 23.03.2020, termenul de anchetă pentru 
ambele dosare n-ar fi trebuit să depășească 18 
luni, începând cu data de 22.05.2018, ceea ce nu 
s-a întâmplat.  

Primul dosar a fost clasat prin decizia 
Direcției SSU din regiunea Cernăuți în data 
de 22.04.2020, din cauza lipsei conținutului 
infracțiunii. După cum se menționează în decizia 
de clasare, „pe parcursul cercetării penale pre-
liminare nu s-au obținut probe care ar face do-
vada pregătirii, tentativei sau săvârșirii de către 
persoane neidentificate aparținând organizației 
ONG-ului Centrul Cultural Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi” a unor acțiuni premeditate având 
ca scop modificarea teritoriului sau a frontierei 
de stat a Ucrainei, nerespectarea ordinii statu-
ate prin Constituția Ucrainei, deasemenea ape-
luri publice și difuzarea de materiale ce conțin 
apeluri la comiterea unor astfel de infracțiuni” 
(pct.2, alin.1, art.284 C.p.p.).

Cel de-al doilea dosar a fost clasat de către 
poliția orașului Cernăuți în data de 23.07.2020, 
pentru depășirea termenului legal de anchetă, de 
18 luni (prin comasarea cu primul dosar).. Faptul 
că poliția din Cernăuți a preluat dosarul în data de 
23.07.2020 și chiar în aceiași zi l-a și clasat (cum 
era și firesc să procedeze), demonstrează doar mo-
dul neîndemânatic a celor care au înscenat tot acest 
spectacol de prost gust de a știrbi imaginea Centru-
lui Cultural Român, iar prin extensie, de a induce 
frică și intimidare în comunitatea românească din 
Ucraina. Oare cei trei (!) procurori ai procuraturii 
regionale desemnați pentru supravegherea urmări-
rii penale în cauză chiar nu și-au dat seama de la 
bun început că cele două hărți istorice, reale, nu 
inventate, ale României și Bucovinei (văzute în 
geamul unui imobil în anul Centenarului țării ve-
cine și prietene) nu pot constitui obiectul unui do-
sar penal?! Și cum de nu s-au autosesizat la data 
depășirii, în ambele dosare, a termenului de cer-
cetare penală, că doar era obligația lor să o facă?! 

Deși reprezentanții Centrului Cultural Ro-
mân „Eudoxiu Hurmuzachi” și ai Librăriei „Mi-
hai Eminescu” s-au adresat în repetate rânduri 
Direcției SSU din regiunea Cenăuți, procura-
turii regiunii Cernăuți și procuraturii orașului 
Cernăuți cu solicitarea de a li se restitui bunurile 
ridicate în timpul percheziției, SSU a refuzat de 
fiecare dată și refuză până azi să se conforme-
ze prevederilor legale care îi oblică să restituie 
bunurile ridicate. După cum rezultă și din multi-
plele materiale de urmărire penală, inclusiv din 
raportul șefului secției nr.2 de anchetă a SSU, 
locotenent-colonelul de justiție V. P. Petrașciuk, 
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din 17.03.2020, către șeful secției de anchetă a 
Direcției SSU, colonelul de justiție S. I. Grivka, 
„în timpul percheziției au fost descoperite și ri-
dicate harta României, 1918-2018, 44 de hărți 
intitulate România întregită – 100 de ani (1918-
2018), harta Unirea Bucovinei – 28 noiembrie 
1918, 3 stick-uri, un dispozitiv digital audio, 194 
de cărți, 176 de reviste, 740 de ziare...” 

Față de cele restituite de poliție la  data de 
29.12.2020 (după cum rezultă din răspunsul 
reprodus mai sus),  constatăm o foarte mare 
diferență. Au trecut mai mult de doi ani de la cla-
sarea dosarului, iar bunurile se află încă în cus-
todia Direcției SSU din regiunea Cernăuți. Prin 
răspunsurile formale date de fiecare dată când 
a fost rugată să întoarcă bunurile, SSU nu face 
dovada aflării sale în armonie cu legea și adevă-
rul. Or, din toate actele din dosar nu rezultă că 
bunurilor ridicate de la Centrul „Eudoxiu Hur-
muzachi” și de la Librăria „Mihai Eminescu”, cu 
excepția a doar câtorva restituite de poliție, ar fi 
fost transmise către cineva. Volens-nolens, acest 
refuz de a restitui bunurile ce nu-ți aparțin are o 
calificare clară în în codul penal.

Actele de la dosar ne-au dat prilejul să des-
prindem o altă constatare interesantă, rezulta-
tă din raportul colonelului D.Melniciuk, șeful 
Secției de protecție a statalității naționale a 
Direcției SSU din regiunea Cernăuți către lo-
cotenent-colonelul de justiție Grivka S. I., 
șef-adjunct al Secției cercetări penale a SSU 
Cernăuți, din data de 30.05.2015, pe care o 
reproducem în original: „Зазначений захід 
(adică Parada Portului Popular, din 13 mai 
2018 – n.n.) проводився з метою поширення 
серед мешканців регіону в т.ч. румуномовної 
громади уніоністських ідей, спрямованих на 
популяризації думки про неправомірність 
перебування в складі України Чернівецької 
та частини Одеської областей, а також 
підкреслити нібито історичне право Румунії 
на сучасні українські території, які в період 
1918-1940 роках перебували в складі т. зв. 
„Великої Румунії” (Dosar, vol.II, fila 163 – 
vezi traducerea în textul Comunicatului). 

Interesant, nu-i așa? Un eveniment cultural 
al comunității românești, poate cel mai dorit și 
mai așteptat de comunitate, aprobat de primăria 
cernăuțeană, este văzut de reprezentanții SSU 
ca o manifestare antiucraineană, cu idei separa-
tiste (!?).Am fi putut crede, poate, că e doar un 
punct de vedere al colonelului D. Melniciuk, 
dacă același punct de vedere nu s-ar regăsi și 
în multe alte rapoarte și informări făcute de 
colegii dumnealui. Să fie oare înțeles multicul-

turalismul, de către onorabila instituție, altfel 
decât este înțeles în Uniunea Europeană? Sau 
poate că tradițiile infame ale predecesorilor 
onoratei instituții sunt un ghid de atitudine față 
de românii din Ucraina? Nu vrem să credem 
că este anume așa, dar faptele și acțiunile vor-
besc tocmai de o asemenea abordare. Com-
binate cu multiple alte manifestări belicoase 
din toată perioada de după 1991 (alte dosare 
penale, intimidări directe și indirecte, discuții 
„confidențiale” și de „îndrumare” cu liderii 
ONG-urilor românești etc.), ajungem la con-
cluzia că, în fond, în opinia autorităților, comu-
nitatea românească este mai degrabă o povară 
(comunitate ce trebuie ucrainizată cât se poate 
de rapid) decât o comoară, cum s-a exprimat 
recent, folosind termenul „надбання” pentru 
comunitatea românească din Ucraina, ministrul 
ucrainean de externe, Dmytro Kuleba.

E în logica lucrurilor unui stat de drept ca 
după ce Direcția SSU din regiunea Cernăuți nu 
a identificat niciun element de infracționalitate 
asupra hărților și cărților ridicate de la Centrul 
Cultural Român și de la Librăria „Mihai Emi-
nescu”, să aducă scuzele de rigoare celor două 
organizații pentru prejudiciul imens de imagine 
adus nu numai lor, ci întregii comunități istori-
ce românești din regiune. Evident, SSU a refu-
zat să facă acest lucru. Se pare că  moștenirea 
instituțională apasă greu...

Un eveniment, care a fost recent făcut public, 
ne duce cu gândul la o întrebare retorică : care 
este diferența dintre hărțile centenare ale Româ-
niei și Bucovinei interbelice, obiect al dosaru-
lui penal instrumentat timp de doi ani, și harta 
Ucrainei cu hotare „deplasate” (cum remarcă 
presa ucraineană), demonstrată de ministrul 
Kuleba, la 19 ianuarie 2022, secretarului de stat 
american Antony Blinken în una din sălile minis-
terului pe care îl conduce? Cum să înțelegem pu-
blicarea în diverse publicații ucrainene a hărților 
Ucrainei Mari? S-a autosesizat vreodată SSU în 
legătură cu aceste publicații? Sau poate astfel de 
manifestări țin de ceea ce se cheamă patriotism 
și nu cod penal? În ce măsură asemenea acțiuni 
ale SSU corespund valorilor europene și vecto-
rului european din Constituția Ucrainei? Și în ce 
măsură o asemenea atitudine ostilă față de co-
munitatea românească corespunde prevederilor 
art.13 din Tratatul politic de bază încheiat între 
Ucraina și România și cât de potrivită este ea ca-
racterului actualelor relații româno-ucrainene? 
Nu a venit timpul oare ca numitele organe să-și 
revadă atitudinea de până acum față de comuni-
tatea istorică românească din Ucraina?

Vocea societăţii civile
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Plângerea penală din 22 mai 2018 privind „hărțile infractoare”, depusă de Olga Kobevko сătre Direcția SSU din regiunea Cernăuți 

Vocea societăţii civile
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Raportul locotenentului major V. Pușcariov, P Nr.75/5/1450 din 22 mai 2018, către general-maiorul Storojuk V. P., șef al Direcției 
SSU din regiunea Cernăuți, privind „hărțile și cărțile infractoare” descoperite la Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” 
și la Librăria „Mihai Eminescu” 

Vocea societăţii civile
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Foaia de titlu a dosarului penal

Vocea societăţii civile
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Vocea societăţii civile
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Încheierea judecătorului de instrucție Voloșin S. O. din 06 iunie 1918 în dosarul nr.727/5856/18 privind avizul pentru efectuarea 
percheziției la sediul Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți

Vocea societăţii civile
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Vocea societăţii civile
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Hotărârea din 22 aprilie 2020 a șefului Secției 2 de anchetă a Direcției regionale Cernăuți a Serviciului de Securitate al Ucrainei, 
privind clasarea dosarului penal (sub aspectul incriminărilor alin.1 art.110 Cod Penal) deschis în data de 22 mai 2018 la cererea 
deputatului Consiliului Regional Cernăuți Olga Kobevko, care insinuează că, prin afișarea în cadrul Paradei Portului Popular 
românesc din 13 mai 2018, a unor hărți istorice ale Unirii din 1918, Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” ar fi făcut 
apel la schimbarea frontierelor de stat ale Ucrainei

Vocea societăţii civile
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Hotărârea din 23 iulie 2020 a anchetatorului Secției de poliție Cernăuți a Direcției Generale a Poliției Naționale din regiunea 
Cernăuți privind clasarea dosarului penal deschis de SSU la data de 17.03.2020, în legătură cu expirarea termenului limită de 
cercetare preliminară a cazului

Vocea societăţii civile
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Lista bunurilor restituite de poliție, reprezentând o mică parte din totalul bunurilor ridicate de la sediul Centrului Cultural Român 
„Eudoxiu Hurmuzachi” și Librăria „Mihai Eminescu” din Cernăuți

Vocea societăţii civile
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Ministrul ucrainean de externe, Dmytro. Kuleba, prezentându-i, la sediul MAE al Ucrainei, 
omologului său american, Antony Blinken, o hartă, postată ulterior pe pagina de Twitter a acestuia, 
de unde a fost repede preluată și comentată de mass-media ucraineană. Ziarul „Molodyi Bukovynets” 
din Cernăuți titrează pe pagina sa de internet, la 20 ianuarie 2022: „Кубань та Південна Буковина: 
у Києві Блінкену показали карту України з «посунутими» кордонами.” („Kuban și Bucovina 
de Sud: lui Blinken i s-a arătat în Kiev o hartă a Ucrainei cu granițe «deplasate»”). În comentariul 
făcut sub acest titlu, se menționează: „На карту Кулеби потрапила Південна Буковина, що є 
територією Румунії.” („Pe harta lui Kuleba a nimerit și Bucovina de Sud, care este teritoriu al 
României”). Ziarul cernăuțean face trimitere la site-ul Canalului 24 de televiziune de unde preia 
informația, schimbând însă sintagma „Kuban și Zakerzonie” din titlul afișat de Canalul 24 din Kiev 
(prin Zakerzonie înțelegându-se un teritoriu ce aparține Poloniei), cu sintagma „Kuban și Bucovina 
de Sud”. Ce o fi vrut să spună oare gazeta „Molodyi Bukovynets” din Cernăuți, prin această înlocuire 
a Zakerzoniei cu Bucovina de Sud?

Vocea societăţii civile
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Restituiri

Palatul Național al Românilor  
din Cernăuți și-a recăpătat numele scos 

de sovietici de pe frontispiciu

Dragoș OLARU

Nu cred că există în Cernăuți un loc mai 
plin de istorie românească decât Pala-

tul Național din Piața Centrală a orașului. Deși 
clădirea a fost construită în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea pentru guvernatorul Buco-
vinei și a fost transformată, în a doua jumătate 
de veac, în hotel, ea își scrie adevărata și cea mai 
strălucită pagină a sa începând cu anul 1900, 
când devine sediu al Societății pentru Cultura și 
Literatura Română în Bucovina.

Până atunci imobilul era cunoscut de către 
români mai mult prin oaspeții celebri ai hotelu-
lui „Weiss” și ai renumitului restaurant pe care îl 
deținea. Aici a cântat nu o dată marele muzician 
și violonist Grigore Vindereu, la unele din con-
certele sale participând și tânărul student, Cipri-
an Porumbescu. De nenumărate ori în acest hotel 
s-a oprit Titu Maiorescu, avocat în procesul pri-
vind moșiile mănăstirești din Bucovina. Deose-
bit de concludentă în acest sens este însemnarea 
din 10/22 iunie 1876 făcută de Maiorescu în jur-
nalul său: „Timp ca de vis la Cernăuți, în călăto-
rie, petrecut 12 ore, de la 3 dimineața până la 3 
după prânz, în frumoasa cameră mare cu balcon 
(Nr. 3) a otelului Weiss”.

Spre sfârșitul sec. XIX-lea Societatea pentru 
Cultura și Literatura Română în Bucovina își 
avea sediul în Siebenbürgerstrasse (Str. Tran-
silvaniei, azi str. Principală) nr.81. Casa fiind 
mică și veche nu mai satisfăcea necesitățile tot 
mai mari ale Societății. De aceea, conducerea 
Societății hotărăște să construiască un nou se-
diu, pentru care începe să adune bani atât prin 
cotizații, cât și prin subscripții publice.

Exact în acest moment se pune în vânzare 
hotelul „Weiss”, în condiții destul de avanta-
joase, Banca Funciară din Cernăuți dorind să-
și recupereze astfel banii împrumutați în baza 
unei ipoteci. Deciderea de a cumpăra acest 
imobil și de a renunța la ideea ridicării unui se-

diu nou, a fost favorizată și de faptul că hotelul 
scos la vânzare se afla chiar în centrul orașului, 
lângă primărie. Acest lucru adăuga un plus de 
valoare clădirii.

Astfel, în 1900 clădirea hotelului „Weiss” 
devine proprietatea Societății, iar prin stabilirea 
aici și a celorlalte societăți culturale românești 
din Cernăuți („Junimea”, „România ortodoxă”, 
„Armonia”, „Moldova” (mai târziu „Dacia”), 
palatul se transformă în Casa Națională a Ro-
mânilor. Pe frontispiciu, sus, se va scrie cu li-
tere mari: „Palatul Național”. De atunci și până 
în 1944 (cu întrerupere între 28 iunie 1940 și 5 
iulie 1941) toată mișcarea românească bucovi-
neană va fi strâns legată de Palatul Național.

Devenise în scurt timp un obicei ca oaspeții 
mai însemnați ai Cernăuțiului, fie străini, fie 
conaționali, să viziteze în primul rând Casa 
Națională a Românilor, exprimându-și astfel 
omagiul și respectul față de națiunea autohtonă 
a provinciei Bucovina. Să dăm, la întâmplare, un 
șir de nume ale personalităților care i-au trecut 
pragul de-a lungul anilor: Regii României, Fer-
dinand, Carol al II-lea, Mihai I, întreaga familie 
regală, scriitorii M. Sadoveanu, Cincinat Pave-
lescu, Ionel Teodoreanu, Octavian Goga, Camil 
Petrescu, Cezar Petrescu, actorii Petre Liciu, 
Aristizza Romanescu, Cezar Belcot, Constantin 
Tănase, dirijorul și interpretul George Enescu, 
aviatorul Aurel Vlaicu, istoricul Vasile Pârvan 
și atâțea alții. În 1909, după ce Nicolae Iorga a 
ținut o conferință în sala Teatrului orășenesc, va 
fi adus pe brațe de către studenții români în Pa-
latul Național.

Odată cu instaurarea regimului totalitar comu-
nist în oraș, Palatul Național va fi naționalizat și 
dat ca sediu Judecătoriei regionale, iar inscripția 
de pe frontispiciu va fi dată jos. Actualmente în 
acest imobil se află Curtea de Apel, Societății 
„Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți reve-
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nindu-i sub formă de comodat câteva camere la 
parter, în aripa stângă a clădirii.

La 25 septembrie 2021, în jurul orelor 12.00, 
când trompetistul de pe turnul primăriei anunța 
urbea despre scurgerea neîncetată a timpului, 
pe clădirea fostului Palat Național se așezau 
la locul lor ultimele litere din inscripția istori-
că de cândva. Pe ochii celor câțiva conaționali, 
prezenți la acest eveniment, am văzut lacrimi de 
bucurie și satisfacție că în sfârșit adevărul istoric 
a triumfat. N-a fost chiar ușor, deși era firesc ca 
aceste litere să revină demult la locul lor. Știm 
prea bine că aici, la Cernăuți s-a vorbit mult prea 
mult, în scop propagandistic, despre multicul-
turalismul bucovinean, dar spre regretul nostru, 
s-a făcut mult prea puțin ca el să existe de-ade-
văratelea.

Mulțumirile noastre ar trebui să le îndreptăm 
în primul rând către conducerea Centrului Cultu-
ral Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, 
către Eugen Patraș,vice-președinte, și Vasile 
Tărâțeanu, președinte, care au întreprins toate 
demersurile necesare către oficialități timp de 
aproape 2 ani, pentru a reinstala legal inscripția 
istorică la locul său firesc. Recunoștința noas-
tră se îndreaptă și către doamna Elena Pușcova, 
(ex) șefă a secției Patrimoniu cultural din cadrul 
municipalității și către Ilie Suceavan, specialist 
în domeniu. Mulțumirile noastre se îndreaptă, 
nu în ultimul rând, și către inimosul bucovinean 
Dan Filimon, din Moldovița, județul Suceava, 
care a asigurat suportul financiar.

Nouă, celor mulți, ne rămâne o singură dato-

rie: să contribuim cu ce putem fiecare ca aceste 
cuvinte, „Palatul Național”, să fie pline de sens 
în acest așezământ. Ușa lui să fie mereu deschi-
să, încăperea lui să fie mereu plină de lume, de 
vorbă românească, de fapte întru prosperarea 
națiunii noastre. Nu numai la sărbători, nu nu-
mai la ceremonii oficioase, dar mai ales între 
ele, zi de zi, mereu și consecvent. Fără surle și 
trâmbițe. Să trâmbițeze numai trompetistul din 
turnul primăriei. Chiar azi, în ziua reinstalării 
inscripției, mi s-a părut că interpretarea lui a 
fost mai deosebită, melodia lui părea că vrea să 
transmită orășenilor nu numai un mesaj muzi-
cal despre trecerea timpului, dar și un mesaje de 
bucurie al românilor că și-au văzut împlinit un 
mic vis.

Inițiativa guvernatorului regiunii Serhii 
Osaciuk de a propune municipalității restituirea 
către comunitatea evreiască a Casei Naționale 
Evreiești este pe cât se poate de lăudabilă. Nu-
mai că, ar fi în spiritul toleranței bucovinene 
de altădată ca această propunere să cuprindă 
toate casele naționale care au aparținut ante-
rior comunităților etnice din Bucovina, atât în 
perioada Austriei, cât și în perioada României. 
Dacă s-a putut în capitalismul de altădată, de 
ce nu s-ar putea și în democrația de azi? În caz 
contrar, politicile selective ale  oficialităților 
ucrainene de azi ar fi o continuare a celor so-
vietice, de ieri.

Dincolo de toate acestea, evenimentul de la 
25 septembrie 2021 ne-a adus multă bucurie și 
optimism.

Restituiri

Palatul Național al Românilor din Cernăuți, cu inscripția istorică restabilită pe frontispiciu.
Foto: Ștefan HOSTIUC
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Din viaţa comunităţii

Cronica evenimentelor cultuale – 2021
(Frânturi de viață românească 

la Cernăuți, pe timp de pandemie)

Maria ANDRIEȘ

Zile grele, marcate de durere, pentru toa-
tă lumea – dintr-un capăt în altul al pă-

mântului. Iar dacă ne gândim că Pământul e 
rotund, apoi durerile nu mai au capăt, perin-
dându-se într-un circuit continuu. Şi nu există 
doctorii în farmacii pentru tot ce ne doare prin 
întreg corpul, ne mistuie sufletul, ne alungă într-
un orizont îndepărtat raza de speranţă... Dar să 
nu uităm că ne-a dat Dumnezeu şi alte leacuri, 
care nu se cumpără pe bani. Cineva mi-a trimis 
pe „Messenger” (aşa comunicăm cu prietenii şi 
oameni necunoscuţi de când cu distanţarea soci-
ală), un cântec – „Apa trece, pietrele rămân”, nu 
cel cântat cu răscolitor avânt patriotic de Sava 
Negrean Brudaşcu, ci unul adaptat la starea de 
pandemie, interpretat optimist de o frumoasă 
tânără, Vlăduţa Lupău. Nu sunt amatoare de 
asemenea stilizări, care banalizează lucruri de 
valoare, nici nu atrag atenţie mesajelor de tot 
felul ce-mi sosesc zilnic de la prieteni virtuali. 
Acest cântec, însă, mi-a pătruns în suflet, amin-
tindu-mi de „pietrele care rămân”. „Apa trece, 
pietrele rămân” – iată cuvintele care ar trebui să 
ne călăuzească în viaţa de toate zilele. Nu putea 
să greşească acel îndepărtat strămoş, care le-a 
rostit primul şi le-a transmis celor din jur, ca să 
ajungă aidoma „Mioriţei” până la noi, pentru 
a ne îmbărbăta, a ne picura tărie în oase. Apa 
trece, pietrele rămân... Adică lucrurile rele, de-a 
valma cu cei care le săvârşesc, se duc la vale, 
rămânând pietrele de hotar în destinul omului, 
tot ce-am avut mai important şi cu adevărat va-
loros în viaţă. E drept, şi pietrele sunt roase de 
apă, însă nu-s măcinate cu totul. Doar mai sor-
coveşte românul când vrea să le dorească ceva 
nemaipomenit de bun neamurilor dragi: „Să 
fiţi tari ca piatra!”. Deşi nu fac parte din cohor-
ta marilor optimişti şi nu mă hrănesc cu iluzii, 
cred, totuși, că vom rezista, aşa cum scria poetul 
Grigore Bostan „...Şi totuşi/ mi se pare că vom 

fi/ cât pietrele-n/ Carpaţii noştri tineri...”. Vom 
trăi ca neam unit atât timp cât nu vom uita cine 
am fost la începutul deşteptării naţionale, cât va 
mai pune cineva o steblă de busuioc la icoane 
şi le vom fi recunoscători înaintaşilor care ne-
au pavat cu pietre de maximă rezistenţă drumul 
înainte.

În căutarea pietrelor care rămân, reiau de la 
începutul anului ce-i pe sfârșite drumul prin fapte 
și evenimente de respirație națională. Înainte de 
năpasta asta, ce ne limitează activitățile reale, mă 
încercau și unele rezerve față de ce numim la noi 
”eveniment cultural” sau ”sărbători de suflet”, 
întrebându-mă dacă toate acestea se încadrează 
în tiparele culturii naționale. Mi se păreau une-
ori prea uzate, axate doar pe distracții ușoare și 
marcare de ieftin festivism tradiționalele sărbă-
tori-festivaluri – ”Limba noastră cea Română”, 
”Florile dalbe”, ”Mărțișor”, care adunau săli 
arhipline, în pofida faptului că se desfășurau, 
cu mici excepții, după aceleași scenarii și cu 
aceiași protagoniști. Indiferent de rolul lor la 
îmbogățirea tezaurului cultural și cultivarea 
simțirilor naționale, aceste festivități, așteptate 
asemenea ploilor pe timp de mare secetă, s-au 
întrupat în viața noastră și nici în cele mai sinis-
tre preziceri nu ne imaginam că am putea trăi 
fără ele. Acum ducem dorul de a auzi cântece 
românești în centrul Cernăuțiului, așa cum răsu-
nau la parada portului popular, suntem flămânzi 
de un spectacol românesc, de o horă cu tot nea-
mul launloc. Chiar dacă ne manifestam mai mult 
ca ”români decorativi”, eram fericiți măcar câte-
va ore să ne simțim stăpâni la noi acasă. 

Respectând ordinea cronologică, vom trece 
în revistă cele mai importante evenimentele, cu 
relevanță deosebită pentru supraviețuirea noas-
tră ca neam, care au avut loc în viața comunității 
istorice românești din regiunea Cernăuți în anul 
2021 
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De Ziua culturii române,  
pe urmele lui Eminescu la Cernăuți

Cerul şi pământul, şi noi, câţiva români din 
oraşul ce-i poartă aura romantică, parcă am fă-
cut totul în ziua de 15 ianuarie ca să nu-l mâh-
nească paşii noştri pe urmele sale. Ne-am trezit 
la Cernăuţi de Ziua Naşterii lui Eminescu cu un 
giulgiu argintiu aşternut peste mizeriile şi obse-
dantele păreri de rău pentru toate ce dorim, dar 
le amânăm spre timpuri mai bune. Şi chiar că 
a „trăznit în dicţionar”, cum prevestea Adrian 
Păunescu, prima dată în această iarnă oraşul puri-
ficându-se pentru a-l primi pe Eminescu, aşa cum 
venea copil în Casa profesorului său iubit Aron 
Pumnul, cum intra în şcoala primară de pe fos-
ta stradă Schulgasse (astăzi str. Şcolii) sau visa 
sub ninsoarea florilor de tei în faţa gimnaziului 
de pe strada ce-i înveşniceşte numele. Doamne, 
ce binecuvântată frumuseţe, am tot şoptit în gând 
până la casa lui Aron Pumnul, plăcut surprin-
să de a-l întâlni sub bătrâna ei streaşină, alături 
de Consulul General al României, Excelenţa sa 
Irina Loredana Stănculescu, pe poetul, Vasile 
Tărâţeanu, membru de onoare al Academiei 
Române, sufletul manifestărilor naţionale de mai 
înainte de a-l trăda sănătatea. Cu toţi ceilalţi ne-
am reîntregit sufleteşte în centrul Cernăuţiului, 
la statuia Poetului – locul care sperăm că se va 
numi Piaţa Mihai Eminescu, aşa cum aşteaptă şi 
altele această necesară şi meritată învrednicire.

Lansare de carte în satul Aniței Nandriș
Am colindat la Mahala cu şi pentru o carte 

– „Din toată inima, pentru Voroneţ”. Susţinuţi 
de Excelenţa Sa Irina Loredana Stănculescu, 
Consulul General al României la Cernăuţi, am 
avut aproape duhul protector al Sfintei Mănăstiri, 
misterul Lerului, dar mai ales buni creştini, ro-
mâni de viţă voievodală, care în zile roditoare 
de miracole sunt ridicaţi de glasul colindătorilor 
în rangul de ”boieri mari”. Aşa am simţit şi am 
văzut la biblioteca din Mahala, în jurul unui ori-
ginal brăduţ „crescut” cu inspiraţie de doamnele 
bibliotecare Mariana Boiciuc şi Olga Zaidel din 
cărţi, în vârf „luminând” un minunat volum de 
colinde. Numai în cântările de Crăciun, ca un 
tribut plătit tradiţiei, încă mai răsună ”la casa 
bogatului”, ”la casa săracului”..., căci pe acest 
picior de plai, pe această gură de rai, care se nu-
meşte Mahala, toţi sunt bogaţi atunci când fete-
le îşi pun salbele cu bănuţi de argint şi ”cap de 
flori”, iar flăcăii ajung la graţioasele lor cununi 
cu ţurcăneşti căciuli, moştenite de la vreun stră-
moş mucalit. 

Cum toate drumurile duc la Roma, pe cei 
care vor să cunoască tăria de piatră a românului 
drumurile îi duc la Mahala. Pe lângă multe alte 
daruri primite de la Dumnezeu pentru sufletul 
lor bun şi suferinţele îndurate, au românii de aici 
unul mai deosebit – de a-şi preţui comorile moş-
tenite de la generaţiile trecute, de a-şi făuri zilnic 
istoria pentru generaţiile viitoare. Poate de aceea 
satul Mahala atrage ca un magnet lumea bună de 
pretutindeni, nu doar din 2012 când a fost dez-
velit bustul martirei Aniţa Nandriş. Încă cu mulţi 
ani înainte de a fi înălţat acest simbol al demni-
tăţii naţionale, veneau încoace români de pretu-
tindeni să-i cunoască pe neînfricaţii compatrioţi, 
porniţi în iarna anului 1941 să treacă Prutul în 
Ţara lor România, supravieţuitori ai deportări-
lor staliniste şi timpurilor de batjocoră ce au ur-
mat. Cine se aseamănă se adună, spune o vorbă 
la români. Bucuroşi să ne socotim de neamuri 
cu aceşti oameni, în preajma Crăciunului, ne-am 
adunat la un colind ceresc, adus ”pe raza soare-
lui” din vechimea dacică, de vocile colindătorilor 
crescuţi cu ales talent şi nemărginit devotament 
de regretatul muzicant Mihai Sainciuc (cel de-al 
doilea dirijor al corului ”Dragoş Vodă”) şi pre-
luaţi de harnica sa ucenică Elena Nandriş, cea 
care, deşi a lăsat cârma primăriei, rămâne să păs-
torească viaţa culturală a comunităţii. Mai bine 
de un deceniu cât s-a aflat la postul de primar a 
adus România la Mahala. Îmi este cunoscut cât 
de mult au dorit măicuţele de la Sfânta Mănăstire 
Voroneţ să ajungă la primăriţa Elena Nandriş, 
să se închine la crucile martirilor măcelăriţi în 
lunca Prutului şi la mormântul Aniţei Nandriş. 
Stavrofora Gabriela Platon, stareţa de astăzi a 
mănăstirii, şi maica Elena Simionovici şi-au îm-
plinit visul acum câţiva ani, chiar a doua zi după 
cinstirea Sfântului Gheorghe la hramul mănăsti-
rii. De atunci s-a întărit legătura sufletească de 
pioşenie a Elenei Nandriş cu obştea monahală, 
legătură ce m-a ajutat să scot la lumină prinosul 
nostru comun – cartea ”Din toată inima pentru 
Voroneţ”. Apărută în timpuri grele, când un vi-
rus perfid loveşte în sfintele lăcaşe mai rău decât 
puterea comunistă de odinioară, cartea îşi face 
drum spre inima cititorului. Nici că am fi visat 
la un loc mai potrivit pentru începerea acestui 
drum decât la biblioteca din Mahala, cu harni-
cele ei stăpâne Mariana Boiciuc şi Olga Zaidel 
de la Ostriţa, şi nici la un timp mai potrivit decât 
vremea colindelor. Mai ales, că a apărut cu spri-
jinul material al tânărului gospodar din Mahala, 
Marian Nandriş şi susţinerea mamei sale, pentru 
care Voroneţul este altarul de lumină, locul sfânt 
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unde simte puterea rugăciunii. L-am avut de în-
soţitor şi pe preşedintele Societăţii ”Golgota” a 
românilor din Ucraina, dl Vasile Răuţ, care şi-a 
împărtăşit impresiile de lector alături de redacto-
rul-şef al „Gazetei de Herţa”, Vasile Bâcu, pre-
şedintele Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina „Mihai Eminescu”. Cu 
mesaj de bucurie, sufletul deschis şi dragoste 
vine la această comunitate, care e ca o catedra-
lă a suferinţelor şi virtuţilor neamului româ-
nesc din nordul Bucovinei, Excelenţa Sa Irina 
Loredana Stănculescu. Legată sufleteşte de 
Sfânta Mănăstire Voroneţ, şi de lăcaşele de în-
chinare din ţinutul nostru, din primele zile ale 
misiunii diplomatice la Cernăuţi a stăruit să  ne 
cunoască în profunzime, de atâtea ori mărturi-
sindu-şi sensibilitatea la durerile şi aspiraţiile 
românilor în mijlocul cărora îşi îndeplineşte mi-
siunea diplomatică. 

Festivalul Transfrontalier 
„Cu Eminescu în suflet și în gând”

Ca o scufundare în apele Iordanului, sfinţite 
cu harurile Mântuitorului, ne-a purificat suflete-
le recitalul de poezie eminesciană derulat în ca-
drul Festivalului Transfrontalier „Cu Eminescu 
în suflet și în gând”, sub auspiciile Centrului 
Bucovinean de Cultură Românească Cernăuţi 
(director Iurie Levcic), în parteneriat cu Asociaţia 
Cadrelor Didactice de Etnie Română din 
Ucraina (preşedinte Lilia Govornean), Alianța 
Societăților Național-Culturale Româneşti din 
Ucraina (preşedinte Dumitru Caulea), Centrul 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiționale „Arboroasa”, Suceava (președinte 
Maria Calancea), Școala Gimnazială nr. 8 
Suceava. La 18 ianuarie, din prourul amiezii şi 
până la apus de soare, inimile românilor adunaţi 
în spaţiul Şcolii Populare de Artă şi Civilizaţie 
Românească „Ciprian Porumbescu” au fost do-
minate de poezia eminesciană, recitată şi cânta-
tă de copii şi adolescenţi – mai mult de 50 de 
participanţi din aproape 30 de şcoli din regiu-
ne. Asistând la acest extraordinar regal liric, pot 
spune cu mâna pe inimă că avem ce învăţa de la 
copiii noştri, care au noroc de profesori ca cei de 
la Voloca, Mihoreni, Ciudei, Culiceni, Târnauca, 
Cupca, Draniţa, Ropcea, Hreaţa, Iordăneşti, 
Marşinţi şi alte sate neaoşe româneşti, neostoiţi 
în a le altoi dragoste şi credinţă pentru limba ro-
mână şi neasemuitul ei creator, Mihai Eminescu. 
Convinsă că ar fi nedrept să evidenţiez pe cineva 
în mod special din evantaiul de talente, voi men-
ţiona, totuşi, cele două scenete – a elevilor ŞM 

Mihoreni împreună cu tineri artişti ai Teatrului 
Popular din cadrul Şcolii de Artă şi Civilizaţie 
Românească, condus de profesoarele Mihaela 
Lupu şi Maria Popa, precum, şi a trupei teatrale 
din Voloca, lustruite artistic de rapsodul Nicolae 
Mintencu, profesor de română, distins cu titlul 
de învăţător emerit al Ucrainei. Primii au reme-
morat viaţa lui Eminescu de la naştere şi primul 
său drum spre Cernăuţi până la zborul înalt de 
Luceafăr, iar tinerii voloceni, privegheaţi şi de 
directorul adjunct Maria Onofreiciuc, au rea-
prins străfulgerarea geniului nemuritor. 

Deschis cu o rugăciune de „Iertare” pentru 
limba română de Ana Maria Calancea, discipola 
Şcolii Populare de Artă Cernăuţi, spectacolul de 
gală al liricii eminesciene părea că n-are sfârşit. 
De la cele mai mici gazde, până la elevi din cla-
sele superioare, sosiţi din satele regiunii – toţi au 
manifestat o profundă pătrundere în frumuseţea, 
armonia, filozofia liricii eminesciene, purtând 
costume populare specifice zonei sau adecva-
te recitalului. Bunăoară, Iulia Rusu din Ciudei, 
Erica Penteleiciuc din Voloca au intensificat 
emoţiile şi cu acorduri de vioară. Fraţii Valentin 
şi Maxim Cobaschi, au scos la lumină, într-
un decor de epocă „Umbra lui Istrate Dabija-
voievod”, Anastasia Cudric din Mogoşeşti ar fi 
recitat la nesfârşit „Luceafărul”, Daniela Rusu 
din Mihoreni a făcut să se înalţe flacăra lumână-
rilor cu „Rugăciunea” eminesciană. De la ver-
suri scurte, dar nicidecum simple la interpretare, 
cum ar fi „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” 
(Alina Catan, ŞM Draniţa ) până la poeme lungi 
ca „Din străinătate” (recital Tatiana Govornean, 
Gimnaziul „Alexandru cel Bun”) sau „Gelozie” 
(Gheorghiţa Lupu, ŞM Mihoreni), sau „Cărţile” 
(Adriana Abutnăriţă, ŞM Târnauca), toate au ră-
sunat frumos şi cu mult folos.

Respectându-se tradiţia, nici recenta ediţie, 
a şasea la număr, n-a avut un statut riguros de 
concurs, toţi participanţii fiind menţionaţi cu di-
plome şi seturi de cărţi din partea Consulatului 
General al României la Cernăuţi şi a organiza-
torilor. În virtutea unei selecţii, doi participanţi 
– Gheorghe Popa din Mihoreni şi Sergiu Mihai 
Chelba din judeţul Suceava – au fost premiaţi 
cu Trofeul Festivalului. Salutat la inaugurare de 
Consulul General al României la Cernăuţi, dna 
Irina-Loredana Stănculescu, Festivalul l-a avut 
în continuare de oaspete pe ministrul consilier 
Edmond Neagoe, care a adăugat la cadourile 
din partea misiunii diplomatice româneşti şi pri-
nosul personal – câte un plic pentru 12 laureaţi 
desemnaţi ca cei mai buni, printre cei care au ge-

Din viaţa comunităţii
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nerat admiraţie aflându-se şi gimnazistul Radu 
Sobală din Câmpulung Moldovenesc. Ca o fru-
moasă amintire le va rămâne gazdelor cadoul 
(un televizor) primit de la Cezar Marin, direc-
tor al agenţiei ROAID. Astfel zburând clipele, 
melancolic s-a lăsat înserarea peste oraşul unde 
pietrele vorbesc încă româneşte, inimile rămâ-
nându-ne deschise pentru cea mai pioasă dorin-
ţă: „Să intre Dumnezeu cu Eminescu” – ecoul 
unui vers al lui Gheorghe Calamanciuc, desprins 
din cântarea copiilor de la baștina sa Mihoreni.

La mormântul lui Aron Pumnul
Preotul Cristofor Gabor, parohul biseri-

cuţei „Trei ierarhi” din vechiul cimitir din 
Cernăuți, după sfânta liturghie de duminică, 24 
ianuarie 2021, a preulat serviciul divin la mor-
mântul lui Aron Pumnul. Și fără iniţiativa lan-
sată de Societatea „Ştefan cel Mare” (președinte 
Alexandru Muntean din Costiceni) s-ar fi reţinut 
la mormântul profesorului iubit al lui Eminescu, 
astăzi când se împlinesc 155 de ani de la stin-
gerea telurică a celui care pentru toate timpuri-
le ne-a rămas dascălul de limba română. Avea 
să rostească în tăcere o rugăciune, îi stropea cu 
agheasmă mormântul, povestindu-i încă o dată 
fetiţei sale cine odihneşte în acest loc, ca să nu 
uite nicicând. Se mai găsea poate cineva să-i 
aducă o floare, să-i aprindă o lumânare la mor-
mânt... Dar nu avea să vibreze simţul naţional, 
moştenit de la Aron Pumnul, nici aleea româ-
nească ce duce spre istorica capelă mitropoli-
tană, nu avea să fie atât de integrul nuanţată în 
cele trei culori dragi inimilor noastre. Or, trebuia 
cineva să ne cheme, să ne-ndemne, să ne-adune, 
aşa cum e necesar la fiecare lucrare de folos na-
ţional. E lăudabil că au avut grijă să ne strângă la 
un moment evocator lideri mai tineri sau mai pu-
ţin împovăraţi de ani, Alexandru Muntean, pre-
şedintele Societăţii „Ştefan cel Mare”, şi Sergiu 
Bărbuţă, Societatea „Valea Prutului”. Nu putea 
să lipsească din Hora Unirii în jurul lui Aron 
Pumnul, Patria noastră România, reprezentată 
de Consulul General la Cernăuţi, doamna Irina 
Loredana Stănculescu având parte de emoţio-
nante momente în cea mai frumoasă zi din isto-
ria României, Mica Unire a lui Alexandru Ioan 
Cuza, care e şi ziua dumneaei de naştere. Să fie 
oare numai o întâmplare fericită a destinului?! 
Printre cei care fac nu de ieri. de alaltăieri cărare 
bătută la mormântul lui Aron Pumnul i-am întâl-
nit pe arhivistul Dragoş Olaru, pe poetul Vasile 
Bâcu, preşedintele Societăţii pentru Literatura 
şi Cultura Română „Mihai Eminescu”, Vasile 

Rauţ, preşedintele Societăţii „Golgota” a româ-
nilor din Ucraina, Elena Tărâţeanu, directoarea 
muzeului „Mihai Eminescu”, Cristina Mihaiesi, 
tânăra preşedintă a societăţii „Casa Limbii 
Române”... Interpreta Natalia Camelia a venit cu 
floarea cântecului, dând aripi melodioase poezi-
ei „La mormântul lui Aron Pumnul”, de la care 
a străluminat Luceafărul – Eminescu. Amintim 
că rămânerea liceanului Mihai Eminovici la 
Cernăuţi în a doua jumătate a anului 1865 este 
legată de vegherea lui Aron Pumnul în suferin-
ţele sfâşietoare ale cancerului. Dimineaţa de 24 
ianuarie a următorului an i-a adus durerea pri-
mei mari pierderi, rupând cel mai important fir 
ce-l lega de capitala Bucovinei, iar lacrimile la 
mormântul profesorului înălţându-l Luceafăr pe 
cerul poeziei. Nu ştiu dacă mai există pe undeva 
şi pentru alte neamuri un mormânt cu o aseme-
nea semnificaţie. În orice caz, până la 1990, dar 
şi acum a merge cu o floare la mormântul lui 
Aron Pumnul şi a aprinde acolo o lumânare era 
un semn mut de protest contra umilirii naţiona-
lităţii noastre, un fel de a ne întări în demnitate. 

Te Deum pentru martirii de la Lunca
La începutul lui februarie ne-am trăit zilele 

cu gândul la noaptea de acum 80 de ani, când pe 
românii noștri nici un foc apocaliptic n-a putut 
să-i oprească din drumul lor spre Țara trunchia-
tă. Erau toți tineri, cu suflete neprihănite, dorni-
ce de viață, în inimi le înfloreau mugurii primei 
iubiri. Se rugau mamele, asemenea meșterului 
Manole, să le trimită Dumnezeu o piedică în cale 
– o furtună, o ninsoare năprasnică, să le răstoarne 
munții în față. Plângeau mamele împletundu-le 
ciorapi și mănuși de lână să nu le degere mâinile 
și picioarele, și tot se rugau să cadă din cer ceva 
ce le-ar fi ținut copiii  în case: ”Dă, Doamne, 
pe lume/ O ploaie cu spume,/ Să facă pâraie/ Să 
curgă șiroaie”... Și-a dat Dumnezeu un ger cum-
plit, dar ei au mers înainte, uitând acasă ciorapii 
și mănușile, hainele de schimb...  Pe la începutul 
anilor 90 doar o modestă Cruce de lemn, cioplită 
de un român din Molodia, cu numele de familie 
Ciornei, precum şi durerea urmaşilor martirilor 
îngropaţi în Lunca Prutului aminteau de măcelul 
sângeros din iarna anului 1941. 

Ca martori ai genocidului neamului româ-
nesc din Bucovina stau crucile albe în cimitirul 
din Mahala, împodobite cu panglici tricolore 
și buchețele de flori roșii, galbene, albastre. În 
prima duminică din luna lui februarie, ziua a 
șaptea, românii din Mahala, așa cum procedea-
ză de ani și ani, și-au comemorat martirii aduși 
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din gropile comune din malul Prutului, ca să-și 
doarmă liniștit somnul în cimitirul de acasă. Mai 
mult de o sută de consăteni, os din osul lor, sân-
ge din sângele lor, odihnesc pe Aleea Martirilor, 
amintindu-le generațiilor de ieri și de astăzi de 
suferințe, de tributul plătit pentru a avea dreptul 
să se roage, să simtă și să vorbească românește. 
Din neam în neam îi pomenesc în biserică și la 
crucile din cimitir pastorii duhovnicești ai satu-
lui. Și de data aceasta slujba a fost oficiată de 
preoții Gheorghe și Nicolae Moroz, de părintele 
Ion Bivolaru, cu parohie la Colincăuți, dar legat 
sufletește de baștina sa Mahala. Or, această dată 
este aprofundată de doliu nu numai pentru oame-
nii satului, ci e o zi neagră în istoria românilor bu-
covineni, o zi care cheamă și adună compatrioți 
cu memoria trează. Adunați în jurul preoților și 
inițiatoarei ceremoniei, Elena Nandriș, anima-
toarea Societății de cultură ”Grigore Nandriș”, 
la momentul comemorativ alături de urmașii 
martirilor din Mahala au fost mai mulți ro-
mâni din Cernăuți: cu florile recunoștinței – dl 
ministru Dan Constantin, consul la Consulatul 
General al României la Cernăuți, și Vasile Rauț, 
președintele Societății ”Golgota” a românilor 
din Ucraina. Cu noi contribuții la descoperirea 
adevărului despre îngrozitoarea tragedie a venit 
cercetătorul arhivelor Petru Grior, președintele 
Centrului de Cercetări Istorice şi Culturale din 
Cernăuţi, care a lăsat la Mahala un amplu volum 
din ”Cartea Durerii”, cu date despre oamenii lo-
cului martirizați în iarna anului 1941. 

S-au pornit spre bucurie, lăsând în urmă dure-
re și suferință, a spus la momentul comemorativ 
lângă Troița de la Lunca starețul Mănăstirii de la 
Bănceni, mitropolitul Longhin, cuprinzând în câ-
teva cuvinte tragediile întregului neam. Nu ca să 
moară, ci să-și trăiască omenește viața, să nască 
copii și să-i crească buni români în fireasca ma-
trice maternă s-au înverșunat la pașnică nesupu-
nere sute de tineri, lăsând părinți, case, pământ, 
morminte – tot ce le era drag și scump. Amintind 
de jertfa lor, părintele Longhin care cunoaște 
atât de profund valoarea sacrificiului, a binecu-
vântat neadormita memorie a celor care vin în 
fiecare an la Troița de la Lunca (simbol al geno-
cidului românilor din satele de pe malul Prutului 
despărțitor), înălțată cu eforturile conaționalilor 
din Mahala. Slujba înălțătoare a soborului de 
preoți, printre care Gheorghe Moroz cu fiul 
său Nicolae din Mahala, părintele Bejenaru din 
Suceava, a fost urmată de înlăcrimatele cuvin-
te rostite de Consulul General al României la 
Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, și oaspeți 

din România, parlamentari și deputați – Florin 
Pușcașu, Antonie Andrușciak (urmașul unui bu-
covinean refugiat), Lucian Fiodorov. ”Măcar 
în credință să fim uniți, dacă frontierele ne des-
part”, a fost mesajul slujitorilor sfintelor altare 
din ținutul Cernăuțiului și din Suceava. 

Întâlnire în Codrii Cosminului, 
la Stejarul lui Ștefan cel Mare

Nu mai sunt întregi hotarele apărate de Ştefan 
Vodă, dar sunt veşnice ctitoriile sale cereşti – cre-
dinţa, limba, dorul de libertate, focul în candela 
de la Putna. Nu cred că mai este undeva pe lume 
vreun popor creștin care să se închine cu atâta 
evlavie și dragoste la un arbore în pădure. Pentru 
că nici nu există, poate cu excepția Basarabiei, 
locuri pe pământ unde orice stejar secular să fie 
numit ”al lui Ștefan cel Mare”. Unde-i Ștefan 
Vodă să vadă, unde-i Vodă cel Sfânt să ne audă? 
Suspinăm și astăzi în clipe grele, înfruntând 
nedreptățile cu rugăciuni la cel care ne-a fost iz-
vorul a toată vitejia și tuturor dreptăților. Și așa 
cum greutățile/nedreptățile se țin lanț de româ-
nii de pe pământul despărţit de sârmă ghimpată, 
acest suspin ne-a devenit ca un refren al rugăciu-
nilor de fiecare zi. Dar parcă mai auzite ne sunt 
rugăciunile în Săptămâna Luminată de Paști, 
care pentru mulți români din nordul Bucovinei 
începe cu un pelerinaj în Codrii Cosminului, 
la Stejarul voievodal. Nu e ușor să ajungem în 
aceste zile la Putna, unde Măria Sa doarme, 
avem, însă, pe pământul nostru un templu pito-
resc făurit de puterea divină, unde chiar în cele 
mai crunte timpuri de prigoană a credinței, ro-
mânii de pe meleagurile cernăuțene se strângeau 
câte doi-trei să-și pomenească strămoșii și să 
cinstească gloria apusă a arcașilor lui Ștefan. În 
fața stejarului viguros își regăseau demnitatea și 
credința odinioară românii dezmoşteniţi de mo-
şie, fiecare frunză fiind ca o filă din istoria unui 
popor ce-și căuta scut și adăpost în codrul verde. 
Dacă, de atâția ani de când ne întâlnim în jurul 
acestui stejar, am fi adus fiecare câte o piatră, 
câte o gură de apă, o mână de ciment, s-ar înălța 
până la cer un monument, o cetate, o piramidă 
sau alt simbol al durerilor și dragostei noastre 
pentru Sfântul Domnitor. În ultimii ani au fost 
înălțate în satele noastre câteva biserici care îi 
poartă numele ( Buda-Mahala, Ropcea, Crasna), 
însă până la 1990 nu aveam alt loc de închinare în 
fața Sfântului Ștefan cel Mare decât în codru, la 
Stejar, acolo înălțând nestingheriți cântări evla-
vioase. Au fost patru falnici stejari, rămânând 
numai unul (datorită curajoșilor români care au 
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stat de pază să nu cadă pradă securii puterii de 
ocupație sovietică), cu o tulpină monumenta-
lă, încoronată de câteva crengi bătrâne în vârf. 
Lângă acest altar memorial, urmând chemarea 
preotului Ioan Gorda, protopopul de Hliboca, 
oameni de bună credință s-au întâlnit și în aceas-
tă primăvară, cu bucuria Învierii în suflet. Drept 
că mai puţini decât prin anii 90, şi numai cu doi 
preoţi (protopopul Ioan Gorda şi parohul biseri-
cii din Hruşăuţi, Dumitru Tocari). În unison cu 
cântările preoţilor şi corului bisericesc au into-
nat un colind pascal de pomenire a cucernicului 
Domnitor și vitejilor săi oșteni membrii colecti-
vului popular „Dragoş Vodă”. 

Lansarea romanului 
 „La răspântia Boianului” 

de Viorica Chibac-Cuciureanu,  
la baștina autoarei

Rar de tot, dar se întâmplă să ne bucu-
răm și de asemenea sărbători, cum a fost ziua 
de 23 mai în mijlocul copiilor și profesorilor 
de la Ghimnaziul Boian-Hlinița, instituție de 
învățământ ce ne întâmpină cu basorelieful cro-
nicarului Ion Neculce la intrare, această lucrare 
a sculptorului Dumitru Gorșcovschi amintind de 
perioada de efervescență culturală și națională 
a românilor din Boian, precum și de cei cărora 
le-o datorăm, bărbați cu inima română care nu 
mai sunt printre noi – profesorii Vasile Bizovi 
și Mihai Lungu, preotul Boris Țaru... De neuitat 
sunt urmele lor, dar și mai important este că au 
lăsat continuatori, ca intelectualii Vasile Botă și 
Viorel Bosovici, gospodari de frunte, uniți în ju-
rul profesoarei Eleonora Bizovi. Cu ei am pornit 
la drum, obsedată de ideea readucerii la viață a 
romanului ”La răspântia Boianului”, cartea care 
a adunat boincenii la o frumoasă sărbătoare, un 
hram al istoriei satului, povestită în viu grai de 
cei care au trăit-o și au făurit-o. Amarele minuni 
ale unui veac apus, adunate cu talent artistic de 
profesoara Viorica Chibac-Cuciureanu (1930-
2006) într-un roman, cum numai Boianul îl 
are (apărut cu grafie chirilică în 1970, Editura 
„Cartea Moldovenească”, Chişinău, cu un cu-
vânt introductiv de Ion C. Ciobanu), s-au revăr-
sat ca o poveste din paginile cărții reeditate în 
veșmântul firesc al limbii române – o poveste 
re-trăită și emoționant mărturisită de generația 
tânără a Boianului – grupul de gimnaziste in-
struite de profesoarele de română, Rodica Dârda 
și Ana Semeniuc. Prin străduința lor s-a împli-
nit dorința, dnei Svetlana Hauca, directoarea 
Gimnaziului, ca ziua lansarii noii ediții a ro-

manului să fie o lecție de dragoste pentru car-
te. Am văzut aievea un adevărat miracol, cum 
o carte, readusă la viață după ani grei de uita-
re, a unit și adunat oameni de frunte ai satului. 
Întocmai cum a spus Vasile Botă: ”Se vede că 
încă ne curge sânge românesc și iubire de neam 
prin vene”. Primarul Aurel Babii și gazdele săr-
bătorii au avut onoarea să primească oaspeți 
de prestanță, sosiți cu daruri alese. Excelența 
sa Irina Loredana Stănculescu, Consulul 
General al României la Cernăuți, a păsit pragul 
Gimnaziului cu un televizor performant, donație 
de la Agenția de Cooperare Internațională pen-
tru Dezvoltare RoAid, din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe al României, director ge-
neral adjunct dl Cezar Cătălin Marin. N-au 
rămas în datorie nici gazdele. Mișcător a fost 
gestul directoarei Svetlana Hauca de a-i dărui 
doamnei Irina Loredana Stănculescu o icoană 
a Sfintei Fecioare Maria, aidoma celei făcătoa-
re de minuni din Biserica de la Hliniță, cu hra-
mul Nașterea Maicii Domnului. Însă cele mai 
prețioase daruri ne-au venit de la voiniceii dan-
satori ai maestrei coregrafe Mărioara Basaraba, 
de la cuvintele măiestuos rotunjite de gimnazista 
Ana-Maria Dârda și colegele ei, de la cântecul 
lui Dumitru Caba, strănepotul autoarei romanu-
lui. Prezența familiei, a fiului Gheorghe cu soția, 
și nepoatei Elena, inspiră încrederea că va apărea 
și partea a doua a romanului. Un portret roman-
tic al boincencei care și de dincolo de moarte 
le aduce daruri sufletești consătenilor i-a schițat 
Vasile Botă, amintindu-și nostalgic de anii de 
școală, dar mai întâi de toate mulțumind, doam-
nei Consul General al României la Cernăuți și 
consătenilor pentru contribuția la viața nouă a 
romanului. Or, numai cu mână de la mână, așa 
cum au adunat la începutul anilor 90 bani pen-
tru monumentul victimelor regimului totalitar, 
s-a reușit tipărirea unui tiraj de 500 exemplare. 
Preotul Vasile Nicoriuc a evocat un alt moment 
semnificativ – lansarea monografiei Boianului, 
scrisă de profesorul Vasile Bizovi, care de ase-
menea a fost editată cu aportul oamenilor de 
bine ai satului. Primarul Aurel Babii a primit de-
acum poruncă să înceapă pregătirile pentru cea 
de-a 500-a aniversare a Marelui Boian și găzdui-
rea oaspeților din Boianul de peste Atlantic. Ar fi 
bine să nu se uite, cum se întâmplă de obicei, de 
propunerea lui Nicolae Hauca, care e o dorință 
a tuturor celor care au trecut prin școala româ-
nismului promovată de profesorul emerit Vasile 
Bizovi, de a i se înălța un bust la loc de cinste din 
centrul satului. Având un sculptor cu har creator 
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cum este tânărul Cristian Botă, ar fi mare păcat 
ca boincenii să nu-și îndeplinească această dato-
rie față de memoria regretatului dascăl al limbii 
române. Sunt oameni cu voință să îndeplinească 
și această lucrare, așa cum, din dragoste pentru 
limba română și neam, au scos din uitare nume-
le profesoarei Viorica Chibac-Cuciureanu. Doar 
prin noua apariţie a cărții regretatei autoare nu 
numai că au fost reînviate pagini din trecutul sa-
tului românesc din Bucovina, ci i s-a înălțat un 
monument simbolic la aniversarea a 90 de ani 
de la naştere, ca o recompensă pentru că atât de 
puțin s-a bucurat de aprecierea meritată în tim-
pul vieţii. 

Ca un zid al plângerii 
pentru generațiile viitoare, 

monumentul martirilor din Cotul Ostriței
Un vultur semeț, cu crucea în cioc își 

odihnește zvorul din Valea Prahovei în comuna 
Mahala, mai precis lângă sfântul lăcaș de închi-
nare din Ostrița Mahala. L-a trimis, prietenul 
românilor de pe acest tărâm golgotic, Mircea 
Cosma, ca  să le potolească dorul de libertate. E 
un dor mereu arzător în inimile urmașilor a mai 
mult de 800 de măhăleni, care cu 80 de ani în 
urmă au fost scoși din casele lor și duși la moarte 
în depărtări de gheață. La 12 iunie 2021 în Cotul 
Ostriței, comuna Mahala a fost dezvelit monu-
mentul înălțat în cinstea lor. 

Dorindu-i puțină liniște în preajma evenimen-
tului, pentru prima dată de când o cunosc (dar 
ne știm de-o viață), am auzit un ”Offf” adânc 
de la Elena Nandriș, fostă primăriță, președinta 
Societății de cultură ”Grigore Nandriș”. Cred că 
asemenea emoții și zbucium a avut și la aduce-
rea acasă a bustului Aniței Nandriș, de atunci 
purtând în suflet gândul de a înălța un monu-
ment în memoria tuturor consătenilor căzuți vic-
time ale masacrelor și deportărilor din perioada 
regimului totalitar sovietic. Se spune că dacă 
într-o comunitate există un singur sfânt sau un 
iluminat, acea comunitate este salvată de la bar-
barie. Cerul deasupra acestei așezări ștefaniene 
(Mahala a ținut de moșia Mănăstirii Putna) are 
sute de sfinți, căci este mai bătută de soartă de-
cât oricare altă localitate din actuala regiune 
Cernăuți. Poate de aceea, măhălenii știu mai 
bine decât oricine că lipsa de memorie nu-i doar 
trădare, ci și sinucidere și suferințele din trecut îi 
unesc mai mult decât bucuriile și izbânzile. Au 
măhălenii bucurii și cu ce se mândri, însă în ziua 
dezvelirii și sfințirii acestui monument au vorbit 
numai cu lacrimile durerii. Ca și bustul Aniței 

Nandriș, această statuie a libertății le va fi un zid 
protector, locul sacru unde generațiile viitoare se 
vor aduna la rugăciuni, să-și deplângă neamul 
sacrificat.

Pagini sângerânde din evanghelia suferințelor 
neamului au prins glas în rugăciunile preoților 
din comună – Gheorghe Moroz și Gheorghe 
Buzencu, părintele Florin, preot militar din 
Rădăuți, în fruntea soborului duhovnicesc 
aflându-se protopopul de Storojineț, cucernicul 
Vasile Covalciuc, înrudit cu oamenii locului prin 
casa de piatră cu nepoata Aniței Nandriș. Cu bi-
necuvântare cerească și dragoste creștină a venit 
să se închine stareța Mănăstirii Voroneț, chito-
rie ștefaniană ce și-a adus prinosul la înălțarea 
monumentului prin bănuții adunați din vânzarea 
cărților măicuței proinstarețe Irina Pântescu, 
donate comunității. Simbolice, emoționante 
sunt gesturile tuturor care au contribuit, mo-
numentul înălțându-se și ca o mărturie a visu-
lui lui Eminescu la unitatea de fier a românilor 
la nevoi și la durere. Bucuria și tristețea aces-
tui eveniment a vibrat în mesajul Consulului 
General al României la Cernăuți, Irina-Loredana 
Stănculescu, lacrima Excelenței sale și arzân-
da lumânare venind aici din partea întregii 
Românii, a statului român, prezent în viața noas-
tră cu sprijin material și spiritual, tămăduitor de 
răni ce nu cunosc alinare cu trecerea timpului. 
Despre demnitatea de a fi român din Mahala a 
vorbit scriitorul Vasile Tărâțeanu, membru de 
onoare al Academiei Române, autorul imnu-
lui acestei comune, mult apreciat de localnici 
pentru contribuția la înălțarea bustului martirei 
Anița Nandriș și instalarea plăcii comemorative 
”Grigore Nandriș” pe clădirea Școlii Medii, care 
poartă numele acestui ilustru savant. Societatea 
”Golgota” a românilor din Ucraina a venit cu 
proaspătul volum ”Neamul nostru de martiri”, 
care cuprinde pagini din trecutul tragic al români-
lor din ținutul Cernăuțiului, cele mai multe fiind 
consacrate suferințelor deportaților din Mahala. 
Membrii Societății conduse de președintele 
Vasile Rauț îi au drept model în activitatea lor 
pe neînfricații măhăleni, tari în credință și în 
suferință. Durerea în comun îi unește mai mult 
decât bucuriile, de aceea și reușesc să facă fapte 
mari împreună. S-a văzut aceasta la momentul 
înmânării de către dna Elena Nandriș a diplome-
lor de mulțumire, lăudat fiind mai întâi de toate 
actualul primar Ștefan Sainciuc, zgârcit la vor-
be, generos și harnic gospodar. Dar și ceilalți, 
uniți în jurul antreprenorului Ion Mitriuc, sunt 
vrednici de laudă. Pe bună dreptate, animatoarea 
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evenimentului a avut un cuvânt de mulțumire și 
pentru fiul ei Marian Nandriș, umăr de nădejde 
la greu, dar prea modest ca să apară în fața con-
sătenilor. Ca un avans, dar și serioasă poruncă de 
a fi demn de neamul său, a primit diploma nepo-
tul dnei Elena, Alexandru. Recunoștința măhăle-
nilor a meritat-o cu prinos de laudă ucraineanul 
Evgheni Rusnak, care a realizat proiectul gândit 
de Elena Nandriș, ilustrând întocmai dorul de 
libertate al celor înveșniciți în piatra monumen-
tului și în inimile urmașilor. 

Deschiderea sediului renovat 
al Societății „Mihai Eminescu”

Au mai fost asemenea zile pentru românii 
din Cernăuți: la 7 decembrie 1930, când s-a dez-
velit primul bust al lui Mihai Eminescu, înălțat 
în Cernăuți de către „Liga Culturală”, condusă 
de bucovineanul Vasile Gherasim, și la 15 iunie 
1990 când Poetul a revenit în bronz din nirvana 
trecutului în fața casei profesorului iubit, adu-
nând, în jurul părintelui Galeriu, al poeților Ioan 
Alexandru și Grigore Vieru toată suflarea româ-
nească. După un deceniu de la marea sărbătoare 
în fața Casei lui Aron Pumnul am așternut cărări 
de flori spre statuia din centrul orașului... Dar 
ce a fost rămâne ca o poveste în trecut. ”De-a 
pururi ziua cea de azi”, cum scria Poetul, căci 
n-am mai avut o asemenea zi. La 23 aprilie, în 
drum spre hramul Sfintei Mănăstiri Voroneț, 
am auzit de la Consulul General al României 
la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, despre 
demararea amplului proiect de renovare capitală 
a Palatului Național al Românilor: ”La 15 iunie 
de ziua comemorării lui Mihai Eminescu, vom 
tăia panglica la inaugurarea sediului renovat al 
Societății care îi poartă numele”. Greu a fost de 
crezut chiar pentru cei mai mari optimiști că e 
posibil într-un termen atât de restrâns să se în-
făptuiască asemenea lucrări de reconstrucție și 
înzestrare modernă. 

Iertată-mi fie comparația poate prea exagera-
tă pentru cei care închipuire n-au despre condiția 
românilor de aici, dar asumarea responsabilității 
de către dna Irina Stănculescu pentru realizarea 
acestui curajos proiect îmi amintește de zborul lui 
Aurel Vlaicu la Cernăuți, când strâinii zâmbeau 
răutăcios , rostind în limba lor: ”Se va prăbuși, 
nici nu va reuși să-și ia zborul...”. În pofida pro-
nosticurilor pesimiste, a reușit, găsind un spon-
sor generos, serios, și bun creștin după cum s-a 
arătat a fi Virgil Profeanu, președintele Asociației 
Programatică pentru Dezvoltare Durabilă din 
București, prezent la inaugurarea localului reno-

vat cu susținerea sa financiară. După zbucium de 
nedescris a venit și această mare zi a triumfului, 
când ca niciodată, la Cernăuți, au răsunat apla-
uze de ziua morții lui Eminescu – pentru fapte 
văzute aievea, nu numai pentru vorbe frumoa-
se, dar sunătoare în deșert. Pentru prima oară, 
pe parcursul a mai mult de trei decenii, de când 
se vorbește de stringentul imperativ al salvării 
Casei lui Aron Pumnul, s-a făcut un pas con-
cret. La sediul modernizat al Societății pentru 
Cultura și Literatura română în Bucovina „Mihai 
Eminescu” a fost semnat contractul de demarare, 
avizare și autorizare a procesului de renovare a 
Casei Memoriale „Aron Pumnul” din Cernăuți. 
La semnarea acestui document istoric de că-
tre membrul de onoare al Academiei Române, 
Vasile Tărâțeanu, președintele Fundației „Casa 
Limbii Române” din Cernăuți (asociație respon-
sabilă de proiect), dl Virgil Profeanu (din partea 
sponsorilor din România) și Titus Scripa, direc-
torul firmei de construcție SRL „Romtisbud” din 
Cernăuți, care va realiza lucrările de renovare a 
Casei Memoriale „Aron Pumnul”, Excelența sa 
Irina Loredana Stănculescu i-a rugat pe semna-
tari să-și onoreze cuvântul, să nu-i dezamăgeas-
că pe români, care au sperat zădarnic până acum.

Momentele de bucurie au fost sfințite de li-
turghia cerească a ploii și slujba soborului de 
preoți – cucernicii protopopi Ioan Gorda, Vasile 
Covalciuc, părintele Pavel, uniți într-o uni-
că rugăciune cu stareța Mănăstirii Voroneț, dr. 
Gabriela Platon și preotul militar din Rădăuți, 
părintele Florin. Depunerea de flori la bustul 
Poetului din curtea Casei lui Aron Pumnul și 
la statuia din centrul orașului a fost urmată de 
sfințirea localului, de slujba de pomenire a lui 
Mihai Eminescu și bunilor români trecuți în 
lumea umbrelor, care au condus societatea ce 
poartă numele Poetului. Pentru cine crede că nu 
e potrivit să se cânte de ziua morții lui Eminescu 
voi expune următoarele mărturii: În anii când 
se afla la Iaşi, cuprins de nostalgia Bucovinei, 
Poetul cânta melodii populare, făcând-o să lăcri-
meze pe Tincuţa lui Creangă, martora întâlnirilor 
din bojdeuca din Ţicău, care îşi amintea: „Avea 
un glas de-ţi dădeai şi cămaşa să-l asculţi”. Iar 
dintr-o mărturie a Poetului către dulcea sa ami-
că, Veronica Micle, aflăm că el regreta amarnic 
din cauză că n-a învăţat muzica, „căci din copi-
lărie mama, care avea un glas fermecător, între-
cându-se cu tata, care cânta ca un adevărat artist 
din flaut, descoperise în mine şi o ureche remar-
cabilă de muzician”. Prietenul Ştefanelli, refe-
rindu-se la petrecerile studenţeşti de la Viena, 
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organizate de Societatea academică „România 
jună”, îşi aminteşte că Eminescu cânta cu mare 
plăcere doine şi cântece bătrâneşti, izolându-se 
de tot ce se afla în jurul său. Aceste cunoscân-
du-le, credem că i-ar fi plăcut lui Eminescu să 
asculte cântările corului ”Dragoș Vodă” (dirijor 
Dumitru Caulea), ansamblului ”Perla” al Școlii 
populare de artă ”Ciprian Porumbescu” (director 
Iurie Levcic), ansamblului din Mahala ”Urmașii 
lui Ștefan” (conducătoare Elena Nandriș)”, renu-
mitului ”Izvoraș” din Ropcea al maestrei artelor 
Victoria Costinean, precum și vocile talentatelor 
soliste Maria Calancea și Angelica Flutur. Un 
splendid moment artistic ne-a dăruit orchestra 
”Mărțișor” din Voloca, condusă de virtuosul 
instrumentist Gheorghe Gostiuc. Surprinzător 
a fost recitalul din lirica eminesciană de oaspe-
tele Virgil Profeanu, dar și îndrăzneala micuței 
Eliza Demciucina de a-și mărturisit dragostea 
de România prin versurile scrise de Eminescu la 
vârsta de 17 ani, când era un adolescent hoinar. 
Părtași la emoțiile noastre, Virgil Profeanu și 
dna Consul General Irina loredana Stănculescu 
au devenit membri de onoare și membri asociați 
ai Societății pentru Cultura și Literatura Română 
”Mihai Eminescu”, Cernăuți. Nu mai au cum să 
dea înapoi, căci de azi înainte sunt parte din tru-
pul și sufletul românilor de aici. E un tandem de 
încredere, care a pus piatra de temelie la un înce-
put de viață nouă la Cernăuți. Acelaș titlu a fost 
acordat și stareților sfintelor mănăstiri – întot-
deauna alături de românii din nordul Bucovinei 
– Voroneț și Putna, stavroforele Irina Pântescu 
(proinstareță) și dr. Gabriela Platon și arhim. 
Melchisedec Velnic, exarh al Arhiepiscopiei 
Sucevei și Rădăuților.

Noi lansări de carte  
la Centrul Cultural Român  

„Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți
După un îndelung repaos a răsărit soa-

rele la Centrul Cultural Român ”Eudoxiu 
Hurmuzachi” din Cernăuți. Înspre seară, când 
s-a mai potolit din dogoarea zilei de 23 iunie 
s-a strâns multă lume bună, chemată de dra-
gul câtorva cărți, dar și de dor de întâlniri cu 
îmbrățișări și vorbă lungă. Nici nu putea fi 
scurtă vorba când anunțata lansare de carte a 
luat dimensiunea unui adevărat salon, transfor-
mându-se într-o sărbătoare a cuvintelor frumos 
așternute pe hârtie, care pot fi ținute în mână 
și răsfoite. Plus la aceasta, l-am avut printre 
noi, vioi și energic, pe președintele Centrului, 
scriitorul Vasile Tărâțeanu. Deși trăim într-o 

epocă nefavorabilă cărților scoase de sub teas-
curile tiparului, ele, totuși, apar și rămân, ca o 
stavilă în faţa valurilor distrugătoare de valori 
spirituale. Lansarea s-ar fi prelungit până-n zo-
rii dimineții, dacă principialul exeget literar, 
Ștefan Hostiuc, pe post de moderator, n-ar fi 
ținut frânele în mâini, fapt ce pune în evidență 
și dragostea de carte, și fenomenul uluitor că în 
nordul Bucovinei se editează în limba română 
volume de literatură artistică, publicistică, cer-
cetări și studii științifice, monografii ale străve-
chilor vetre românești. Drept că toate acestea 
necesită mari eforturi și sacrificii, însă cu cât 
”chinurile nașterii” sunt mai grele, cu atât e mai 
rotundă bucuria când scoatem de la tipografie 
tirajul unei noi cărți. ”M-am atașat foarte mult 
de Dumneavoastră, sunt solubilă în această co-
munitate, sunteți oameni creativi”, a observat 
și Consul General al României la Cernăuți, dna 
Irina Loredana Stănculescu, aprofundând că 
acestă calitate își are rădăcini din trecut și că 
din primele zile ale preluării misiunii diploma-
tice a impresionat-o eforturile comunității pen-
tru păstrarea identității și valorilor naționale. 
Găsind aici o mare dragoste pentru Patria 
România.

În centrul atenției s-a aflat volumul arhi-
vistului Dragoș Olaru ( un tiraj de 500 exem-
plare) „Mesaje din trecut”, în care a adunat 
cercetările sale de circa jumătate de secol. Pe 
bună dreptate s-a menționat că e cel mai im-
portant proiect al Centrului Cultural Român 
”Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, sprijinit de 
Departamentul pentru Românii de Pretitindeni. 
Lauda binemeritată, Dragoș Olaru, o împar-
te cu președintele Centrului, scriitorul Vasile 
Tărâțeanu, membru de onoare al Academiei 
Române, și vicepeședintele Eugen Patraș (coor-
donator de proiect), cu prefațatorul volumului, 
publicistul Ștefan Broască, și nu în ultimul rând 
cu editorul Valeriu Basaraba de la ”Druk Art”. 
”Mesaje din trecut” este cartea care ar trebui s-o 
avem mereu la îndemână, în fața altora, deoarece 
putem găsi în cele 600 de pagini tot ce ne inte-
resează despre istoria noastră, despre Cernăuți și 
Eminescu, Dragoș Olaru fiind primul deschizător 
al itinerarelor eminesciene prin capitala istorică 
a Bucovinei. Munca migăloasă și îndelungată a 
acestui harnic cercetători al vechilor documen-
te ne oferă ”mură-n gură”, cum se spune pe la 
noi, despre personalitățile Cernăuțiului, despre 
lada cu zeste a neamului, problema evreiască în 
Bucovina, documente herțene și multe altele de 
pe care a șterș cu grijă colbul. Cu toate acestea, 
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Dragoș Olaru ne face atenți că cele adunate de el 
nici pe departe nu este întregul, ci doar fărâme, 
că există teren de cercetare și pentru alții. 

Tot de trecut, însă mai apropiat și mult mai 
dureros ține și cartea ”Neamul nostru de mar-
tiri”, pe care am avut onoarea s-o lansez în acest 
anturaj select, înconjurată de susținători din 
satul Mahala, membri ai Societății de Cultură 
”Grigore Nandriș”, – dna Elena Nandriș, 
președintă, Mariana Gostiuc și Dumitru Zaidel. 
Pe Elena Nandriș am dorit s-o am aproape și ca 
prieten de suflet care m-a încurajat, iar fiul ei 
Marian a asigurat financiar tipărirea volumului 
”Din toată inima pentru Voroneț”. Și în ”Neamul 
nostru de martiri” multe pagini sunt consacra-
te românilor din Mahala. Un mulțumesc aparte 
le spun din toată inima, ”eroinelor” și ”eroului” 
din capitolul ”Cântă cucu-n Cernăuți” – Elena 
Nandriș, Victoria Costinean, Elena Calancea, 
Gheorghe Puiu, oameni care au dat aripi de zbor 
înalt cântecelor patriotice și de înstrăinare, mai 
cu seamă maestra artelor Victoria Costinean 
a cules și a înregistrat din tezaurul folcloric al 
deportaților, dând glas tristeții acestor nease-
muite perle și la sărbătoarea noastră. De ase-
menea, și îndrăgitul nostru Gică Puiu a strălucit 
și întinerit alături de gingașa interpretă Natalia 
Camelia, cu melodia ”Mugur-Mugurel”. N-aș fi 
avut, însă, parte de asemenea clipe de sentimen-
tală întâlnire cu eroii scrierii mele, dacă nu găsea 
președintele Societății ”Golgota” a românilor 
din Ucraina, Vasile Rauț, sponsorizare pentru ti-
părirea respectivului volumul. Dar mai profund 
ne-a emoționat pe toți fiul său Marius, elev la 
Gimnaziul ”Alexandru cel Bun din Cernăuți”. 
Cu melodiile interpretate la saxofon, tânărul in-
strumentist ne dă de știre că răsare o nouă stea 
pe cerul artei muzicale din Cernăuți. Ce păcat 
că nu era printre noi regretatul profesor, sensi-
bilul literat și critic de artă, Ilie Luceac, să-l as-
culte pe acest băiat talentat. Dar a fost prezent 
și dincolo de moarte cu eleganta sa carte (așa 
cum impecabile i-au fost ținuta și comportarea), 
intitulată metaforic „Forţa destinului sau fereas-
tra prin care priveşti cerul” (Cernăuţi, Editura 
Alexandru cel Bun; Editura Druk Art, 2020). 
A visat la această carte, i-a conturat în gând as-
pectul grafic, alegând pentru prima copertă o 
imagine cu doi cai regali, asemănători celor din 
rasa Lipitan, care dansează în ritmuri de cadril 
la Viena. Pentru autor aşa a şi rămas scrisă doar 
în „Glasul Bucovinei”, timp de aproape un sfert 
de secol pe parcursul fructuoasei activităţi pu-
blicistice la revistă. La lumina tiparului, în for-

mat de gală, aşa cum şi-a dorit autorul au scos-o 
cele mai apropiate fiinţe – colegii din echipa 
„Glasului Bucovinei”. Ediţia a fost îngrijită de 
dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare al 
Academiei Române, şi dr. Marin Gherman, ac-
tualul redactor-şef adjunct al revistei, de Cristina 
Paladian, redactor literar, şi Natalia Proţiuc, 
lector. Iuliana Luceac, fiica autorului, a con-
tribuit la traducerea în ucraineană şi engleză a 
câtorva texte. Dna Alexandrina Cernov a venit 
cu mai multe cărți, dar s-a referit mai mult la 
aceasta – o realizare editorială de excepție, care 
pune în valoare 16 personalități de referință ale 
Bucovinei, prinse într-un captivant dialog cu au-
torul Ilie Luceac. Cum numai cei cu mare dra-
goste de cuvântul românesc pot să se exprime, 
a vorbit despre autori și cărţile lor poetul și jur-
nalistul Nicolae Șapcă, redactorul-șef al ziarului 
”Monitorul Bucovinean”. Timpul zboară verti-
ginos şi nemilos, iar cărţile sunt zăgazul ce-i în-
cetineşte curgerea. Ele nu îmbătrânesc, păstrând 
aşa cum a fost odată lumea apusă, cu toate vir-
tuţile, victoriile şi înfrângerile suferite. Au mai 
fost lansări și saloane de carte la Cernăuți, însă, 
poate că suntem încă flămânzi de manifestări 
culturale, aceasta parcă ne-a unit, ne-a făcut să 
ne simțim mai apropiați unii de alții.

Un prim eveniment  
în sediul renovat al Societății  

„Mihai Eminescu”: lansare de carte 
De sărbătoarea Sfintei Treimi, Ilie Popescu 

ne-a bucurat cu o nouă carte. Însuflețit de energi-
ca Eleonora Schipor de la vatra sa natală Pătrăuții 
de Jos, profesoară și publicistă, prolificul om al 
scrisului și-a adunat prietenii cititori/admiratori 
la prima manifestare culturală în Palatul Național 
renovat, care a debutat sugestiv și elegant cu 
”Omu-i un miracol al miracolelor”. Paralel cu 
munca creatoare a autorului, cartea în frumosu-i 
veșmânt și conținutul îngrijit se datorează dnei 
prof. Lilia Govornean, responsabilă de copertă, 
redactare, paginare, corectură și toate celelalte 
necesare tipăririi unei cărți. I-a dat Dumnezeu 
și alți însoțitori generoși la drumul acestui ”mi-
racol” spre inima cititorului – Consulul General 
al României la Cernăuți, dna Irina Loredana 
Stănculescu, și prof. univ. dr. ing. Ilie Popa, fi-
liala Argeș a Fundației Culturale ”Memoria”. 
Dacă cineva încă nu-l cunoaște, menționez că 
domnul conf. univ. dr. Ilie Popescu, acum pen-
sionar , este președintele Societății regionale 
”Golgota”, omul care a înălțat pe cont propriu, 
în localitățile românești din ținutul Cernăuțiului, 
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zeci de cruci (monumente funerare) în memo-
ria victimelor deportărilor staliniste. Toată viața 
a fost marcat de destinul tragic al familiei sale, 
deportate în anul 1946 în nordul Kazahstanului, 
motivul fiind tatăl său, Vasile Grijincu, învinuit 
de ocupanții sovietici că ar fi făcut parte dintr-
un grup ostil noii puteri. Capul familiei a fost 
arestat la 1 aprilie 1941, condamnat la moarte 
și executat în 1942, iar soția sa cu opt copii, 
unul mai mic decât altul (Ilie avea 7 ani atunci) 
– exilați în Kazahstan, ceea ce tot moarte si-
gură era. Dumnezeu i-a ajutat sărmanei mame 
să-și apere copii de boli și foamete, aducându-
i pe toți teferi acasă, ca să supraviețuiască și 
să mărturisească. Reușitele copilului crescut 
în surghiun, întreaga viață a profesorului Ilie 
Popescu ne oferă un model de luptă pentru afir-
mare profesională în pofida biografiei de fiu 
al dușmanului poporului. Despre suferințele 
cristice ale familiei și curajul mamei sale, Ilie 
Popescu a scris în cele două ediții ale cărții 
”Drumul spre Golgota”, în ”Steaua vieții” și 
alte volume. Și în noua carte – ”Omu-i un mi-
racol al miracolelor”, scoasă în lume odată cu 
Pogorârea Sfântului Duh, se referă la ”bucuriile 
și suferințele omului” – în evul mediu întunecat 
și în epoca de dominație comunistă (a regimu-
rilor totalitare), perioade asemănătoare. Despre 
condiția omului pornit să cerceteze, să desci-
freze, să descopere tainele existenței și rostul 
pe pământ, așa cum îl cunoaștem pe profeso-
rul Ilie Popescu, au vorbit invitații săi, în mare 
parte foști studenți ai Catedrei de Filologie 
Română și Clasică a Universității Cernăuțene. 
Cei care au reușit să ia cunoștință de conținutul 
cărții s-au referit la mesajul ei profund despre 
enigmele apariției omului pe pământ, reținându-
se la capitolele care adună din înțelepciunea lu-
mii, la cele ce ne provoacă întrebări cardinale 
(de unde și cum a apărut omul?). Un interes deo-
sebit trezesc cugetările inedite ale autorului des-
pre oameni și animale, oameni și păsări. Putem 
spune că a 32-a carte a lui Ilie Popescu întrupea-
ză rodul înțelepciunii adunate de la facerea lumii 
până în ziua de astăzi. Seriozitatea momentului 
a fost atenuată spre final de surpriza consătence-
lor lui Ilie Popescu, șefa bibliotecii din Pătrăuții 
de Jos, Maria Ștefureac, conducătoarea ansam-
blului coregrafic ”Mugurel”, Larisa Kedyk, 
conducătoarea artistică a Casei de Cultură, 
Natalia Balan, alături de dna Eleonora Schipor 
și alte doamne așternând ca în povești o masă cu 
bunătățile de la vatra natală, dar și din grădina 
celui care ne-a dăruit frumoasa sărbătoare sufle-

tească. Or, Ilie Popescu nu stă numai cu stiloul și 
cartea în mână. El este un gospodar de nota zece 
la Horecea Urbană. În grădina sa nu se reține bu-
ruiana rea, totul e curat așa cum îi este și sufletul.

Reprezentanți ai mediului asociativ 
și academic românesc din regiunile 
Cernăuți, Odesa și Transcarpatia 

în vizită la MAE al României
Întâlnire a De la 21 iulie a.c., data când 

Președintele Ucrainei a semnat Legea cu privire 
la popoarele indigene, pe care el însuși a înain-
tat-o în parlament, e evident că responsabilitatea 
României față de românii din Ucraina a devenit 
și mai mare, implicit se cere un efort mai insis-
tent pentru a proteja reperele identitare (limba și 
cultura) ale minorității române din Ucraina. Or, 
au fost recunoscute popoare cu rădăcini pe teri-
toriul Ucrainei doar acele care nu au corespon-
dent într-un alt stat național din afară granițelor 
ucrainene. Iar comunitatea românească, deoare-
ce are o Patrie istorică, nu se poate bucura de 
drepturile și beneficiile consfințite în respectiva 
lege, mai important decât toate fiind dreptul la 
învățământul mediu general în limba maternă. 
Convinsă că e inutil să alergăm din urma căruței, 
am făcut referiri la această lege nu pentru a o nega 
sau critica, ci a-mi justifica părerea că obligațiile 
României față de etnicii români din Ucraina au 
devenit mult mai multe și că avem nevoie de o 
continuă susținere materială și morală. Că e un 
deziderat cunoscut și important pentru București 
dovedește recenta întâlnire de la 12 august a.c. 
a delegației reprezentanților minorității române 
din Ucraina cu conducerea MAE al României, 
în cadrul căreia au avut loc consultări cu se-
cretarul de stat pentru afaceri strategice Dan 
Neculaescu. Întâlnirea s-a desfășurat la inițiativa 
Ministerului de externe al României, cu concur-
sul Ambasadei României la Kiev și Consulatului 
General al României la Cernăuți, invitații 
(reprezentanți ai mediului asociativ și acade-
mic românesc din regiunile Cernăuți, Odesa și 
Transcarpatia) avându-i tot timpul aproape pe 
Consulul General al României la Cernăuți, Irina 
Loredana Stănculescu, și diplomatul Radu Filip 
de la Ambasada României la Kiev. 

Am impresia că nu întâmplător pentru caza-
rea delegației a fost ales un hotel de pe Calea 
Victoriei, sugerându-se ideea că asemenea dori-
te și necesare întâlniri sunt un început de drum 
spre reușitele la care sperăm și trebuie să ajun-
gem pentru a nu ne pierde sub aceste timpuri. 
Pe parcursul consultărilor cu conducerea MAE, 
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fiecare din membrii delegației a avut posibili-
tatea să vorbească despte problemele cu care 
se confruntă comunitatea, schimbul de opinii 
axându-se în special pe impactul legislației 
ucrainene asupra drepturilor etnicilor români, 
cu prioritate cel privind educația în limba ma-
ternă. Problemele din învățământ au fost punc-
tate în cunoștință de cauză de juristul Eugen 
Pătras, vicepreședinte al Centrului Cultural 
Român ”Eudoxiu Hurmuzachi”, Alexandrina 
Cernov, membru de onoare al Academiei 
Române, Aurica Bojescu, (Centrul Bucovinean 
Independent de Cercetări Actuale), Dumitru 
Caulea, președintele Societății ”Armonia” 
ș.a.. Elena Nandriș, primăria comunei Mahala 
(Societatea de cultură ”Grigore Nandriș”), Iurie 
Levcic, directorul Centrului bucovinean de 
artă pentru conservarea și promovarea culturii 
tradiționale românești din Cernăuți, au pus ac-
centul pe problema păstrării culturii și tradițiilor 
naționale. Președintele Societății ”Golgota” 
a Românilor din Ucraina, Vasile Rauț, a soli-
citat ajutor pentru oficializarea Complexului 
memorial al ostașilor și martirilor români din 
Cernăuți. Deși nu e o noutate pentru nimeni 
dintre noi că Ucraina n-are de gând să modi-
fice legea educației și o consideră bună pentru 
toți cetățenii, mai ales că degrabă va fi patru ani 
de când a început să funcționeze, a fost foarte 
trist să auzim aceste cuvinte și la întâlnirea de 
la București. Rămâne ca România să întreprindă 
măsuri, să ne ajute să supraviețuim identitar în 
cadrul și în pofida acestei și altor legi adoptate 
în ultimii ani. În acest scop se demarează și se 
finanțează proiecte care prevăd legături de pri-
etenie dintre școli din România și Ucraina (cu 
statut de predare în limba română), acordarea 
de burse elevilor care învață în limba maternă, 
cursuri de perfecționare pentru profesorii ro-
mâni din Ucraina etc. Un pas important este că 
partea română a obținut în dialogul cu cea ucrai-
neană recunoașterea identității dintre limba ro-
mână și așa-zisa „limbă moldovenească”, care 
trebuie să fie reflectată la nivelul legislației și 
normelor ucrainene, respectiv să fie recunoscu-
tă inexistența așa-zisei „limbi moldovenești” .

Prezentând măsurile întreprinse de România, 
secretarul de stat Dan Neculăescu a relatat despre 
negocierile în vederea convenirii Protocolului 
de colaborare bilaterală româno-ucraineană în 
domeniul educației, a eforturilor părții române 
în vederea relansării activității Comisiei mixte 
interguvernamentale româno-ucrainene privind 
protecția drepturilor minorităților naționale. 

Totodată, a subliniat că MAE a acționat consec-
vent pe lângă partea ucraineană atunci când au 
fost semnalate evoluții cu impact negativ asupra 
drepturilor etnicilor români. În cadrul dialogu-
lui au fost abordate și alte oportunități, cum sunt 
perspectivele deschiderii Institutului Cultural 
Român la Kiev și a filialei acestuia la Cernăuți, 
precum și înființarea unui birou consular la 
Ismail.

Amintim că MAE pledează pentru peri-
odicitatea unor consultări cu reprezentanții 
minorității române din Ucraina cu privire la păs-
trarea identității etnice, culturale, lingvistice și 
religioase, un asemenea moment având loc la 
Cernăuți, la 28 mai 2021. De partea noastră este 
deschiderea la dialog a României cu Ucraina, 
care, după cum a menționat dl D. Neculăescu are 
nevoie de București pentru a-și consolida securi-
tatea la Marea Neagră.

În după amiaza zilei de 12 august, pe 
aceeași undă, dialogul a continuat la sediul 
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni 
(DRP) cu secretarul de stat Oana Ursache, șefa 
instituției respective, Sandra Pralong, consilier 
prezidențial, Marius Florescu, director la MAE 
al României. Din asigurările și informațiile pre-
zentate de gazde se evidențiază faptul că partea 
cea mai mare de ajutoare este îndreptată spre 
românii din Ucraina. Bunăoară, în 2020 circa 
50% din bugetul Departamentului a fost alocat 
Ucrainei (peste 6,2 milioane de lei, incluzând 
bursele și finanțările nerambursabile). În 2021 
acestă sumă va depăși 60% (peste 8,4 milioane 
de lei, inclusiv bursele elevilor din clasele I-IV). 
În acest an, Ucraina se plasează pe locul al trei-
lea în ceea ce privește sumele aprobate pentru 
implementarea proiectelor, valoarea totală ridi-
cându-se la peste 700.000 de lei. Discuții aprinse 
a generat abordarea situației în care s-a pomenit 
revista ”Mesager bucovinean”, al cărei proiect 
de finanțare pe anul 2021 a fost respins de DPR. 
Pe marginea acestei abordări a vorbit Radu 
Cosma, director la DRP, persoană competentă 
în domeniul proiectelor. Un cuvânt aparte a avut 
consilierul prezidențial Sandra Pralong, care i-a 
îndemnat pe solicitanți să fie mai insistenți și să 
nu dea înapoi la primele insuccese. De câteva 
ori am auzit de la distinsele doamne: ”...ne-ar fi 
greu fără dumneavoastră; ajutați-ne să vă aju-
tăm; aveți dreptul să cereți drepturi...”. Sperăm 
că am fost cu toții sinceri, și gazdele și invitații, 
și că tot ce am auzit în ziua de 12 august nu va 
rămâne doar ca o melodie romantică sau un vis 
frumos din care n-am vrea să ne trezim.

Din viaţa comunităţii
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O zi la Palatul Național  
al Românilor din Cernăuți 

cu străjerul românilor de peste Atlantic

Ștefan Străjeri e un bucovinean din Pojorâta 
Sucevei, stabilit de aproape două decenii în 
Statele Unite ale Americii, în proximitatea 
orașului Detroit, statul Michigan. Economist de 
profesie, de când a ajuns pe continentul ameri-
can s-a consacrat marii sale pasiuni pentru istoria 
migrației românești peste Atlantic. La 19 august a 
poposit la Cernăuți cu o monumentală monogra-
fie, care cuprinde totul despre Canada și românii 
trăitori în Țara Frunzei de Arțar. Menționăm că 
lansarea volumului ”Istoria românilor canadi-
eni: 1890-2020” la Cernăuți, Palatul Național 
al Românilor, a marcat începutul activității 
Bibliotecii Societății pentru Cultura și Literatura 
Română în Bucovina ”Mihai Eminescu”. La or-
ganizarea evenimentului și-a adus contribuția și 
Societatea ”Golgota” a Românilor din Ucraina. 
Emoțiile au început din prourul dimineții, de la 
gândul că Ștefan Străjeri, după ce a traversat 
Atlanticul, revenind la baștina sa Pojorâta cu 
cea mai mare bogăție adunată în America mai 
trebuie să treacă o vamă, aducând la Cernăuți 
scumpa povară a destinului său. A avut grijă 
Dumnezeu să le rânduiască pe toate, cum nu se 
poate mai frumos. Protagonistul lansării de car-
te la Cernăuți, întocmai ca în străvechile noastre 
povești, a venit cu însoțitori de nădejde – soția sa 
Luminița ”co-autoare a tuturor realizărilor sale, 
ființa cu care reușește să împărtășească ”valori 
existențiale și sufletești”, doamna profesoară 
univ. dr. Anca Sîrghie din Sibiu, prefațatoarea 
cărții, care a înregistrat recordul de a citi cu ma-
ximă atenție nu doar până la capăt, ci de trei ori 
(!) cele aproape 800 de pagini ale acestei ample, 
atotcuprinzătoare cronici despre istoria migrației 
românești peste Atlantic. Autorul îi mai avea de 
buni însoțitori la drum pe tatăl său și un prie-
ten sucevean, care a fost nu o dată la Cernăuți 
și i-a adus pe toți direct la sediul Societății pen-
tru Cultura și Literatura Română în Bucovina 
”Mihai Eminescu”, unde, sub egida Bibliotecii 
de aici și Societății ”Golgota” a Românilor din 
Ucraina, s-a desfășurat manifestarea. Păcat că 
oaspeții erau grăbiți să se întoarcă spre seară la 
Suceava, iar o carte atât de interesantă pentru 
noi merita mai mult timp de discuții. Oricum, și 
în cele aproximativ două ore am dovedit să par-
curgem imaginar drumul românilor noștri spre 
Pământul Făgăduinței – Țara Frunzei de Arțar, 
străbaterea prin timp fiindu-ne nivelată revelator 

de doamna de la Sibiu, Anca Sîrghie, care ne-a 
oferit repere pentru a-l cunoaște pe autor și ne-a 
incitat interesul de a parcurge această carte. E 
o adevărată enciclopedie, ce se cere studiată cu 
creionul în mână. Primind în prealabil varianta 
on-line, pot spune că nu e o lectură distractivă, 
ușoară. Numai s-o citești nu e simplu, fapt ce ne 
duce cu gândul la munca extraordinar de mare a 
autorului. Se vede că l-au ajutat și studiile eco-
nomice, cartea fiind bine documentată, bazată pe 
cercetări științifice, fapt evident și din indicele 
de nume ce cuprind tocmai 35 pagini. Totodată, 
străbate din paginile cărții talentul publicisti-
co-literar al autorului, îndeosebi în capitolul 7 
– cel mai cutremurător, pentru că ne aduce măr-
turisiri din preeria canadiană, relatate de primii 
imigranți și urmașii lor. Despre importanța măr-
turisirilor incluse nu numai în aceasta, dar și în 
alte cărți a vorbit dr. Alexandrina Cernov, mem-
bru de onoare al Academiei Române, iar Vasile 
Rauț, președintele Societății ”Golgota”, a con-
cretizat că cele mai de seamă mărturisiri pentru 
el ca cititor sunt ale ”canadienilor” din Boian. 
Îndrăgitul nostru cântăreț Gheorghe Puiu are un 
interes și mai mare pentru această carte, deoare-
ce mama sa a văzut lumina zilei pe continentul 
american, în orașul canadian Toronto. El a auzit 
în copilările multe povești de la bunici despre 
viața într-o altă lume, precum și despre motivul 
întoarcerii lor acasă. La fel și tatăl profesorului 
Octavian Voronca a avut doi frați în Canada. 
Dragoș Olaru, făcând schimb de cărți cu oaspe-
tele, s-a ”lăudat” că și el e din ”Canada”, așa era 
numit peiorativ locul nașterii sale, un cătun din 
Ropcea sa natală.

Întâlnirea cu Ștefan Străjeri ne-a arătat încă 
o dată câtă bucurie ne poate aduce o carte și cât 
de frumos ne unesc lucrurile făcute nu doar cu 
rigoare științifică, ci și cu multă dragoste. Când 
mai avea să vină la Cernăuți doamna profesoară 
Eleonora Buzovi, care a împlinit de curând 89 
de ani! Anii trăiți, alături de soțul ei, excelentul 
profesor de română Vasile Bizovi, au învățat-o 
că e important să ai în viață prieteni adevărați și 
cărți bune, care îți sunt de neînlocuit. Și cei mai 
buni prieteni ai dnei Eleonora sunt iubitori de 
carte – cetățeanul de onoare al Boianului Vasile 
Botă, nepotul său, sculptorul pe care-l numim 
simplu – Cristi, Nicolae Toma, redactorul-șef al 
ziarului ”Zorile Bucovinei”, dar și autoarea aces-
tor rânduri. Când trec prin Boian, dacă nu pașii, 
apoi inima mă duce spre casa dumneaei. Câte 
le-a auzit în scurtu-i dialog cu românii noștri, 
impresionat și de melodiile la clarinet interpre-
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tate de tânărul gimnazist Marius Răuț, de armo-
niosul duet Gică Puiu-Natalia Camelia Proțiuc, 
de poeziile patriotice ale lui Dumitru Zaidel din 
Mahala, care și-a împărtășit bucuria de a scoate 
de sub tipar o plachetă de versuri, Ștefan Străjeri 
ar mai putea scrie o carte nu mai puțin volumi-
noasă. Ar fi avut ce povesti și dna Elena Nandriș 
despre măhălenii ei, plecați de la vatră și alții 
care n-au dovedit să povestească istorii auzite 
în propria familie, în satele lor. La întâlnirea de 
la Societatea ”Eminescu” se adaugă pagini in-
spirate de vizita la vatra lui Ion Neculce, Boian, 
și popasul la Universitatea Cernăuțeană. Deși 
programul de lucru al prof. Nicolae Costaș, în 
calitatea-i de ghid se încheiase, el i-a primit cu 
amabilitate pe oaspeți. Și ce noroc e să întâlnești 
un om de-al nostru acolo unde e mai mare in-
teresul! Erau deja închise sălile de marmură, 
albastră și roșie – toate cu semnificație istori-
că, îndeosebi cea sinodală, unde generația de la 
1918 a înfăptuit Unirea. Însă nimerindu-se de 
serviciu un român de-al nostru am avut norocul 
să le deschidem ușa. 

Sărbătoarea Limbii Române la Cernăuți
Anul acesta, la Cernăuți, am sărbătorit cu 

totul altfel ”Limba nostră cea Română”. Și 
nu numai pentru că n-am ieșit din restricțiile 
pandemiei, iar dl Vasile Bâcu, președintele 
Societății pentru Cultura și Literatura Română 
în Bucovina ”Mihai Eminescu”, organizatoa-
rea dintotdeauna a acestor festivități, se afla la 
acel moment în ghearele covidului. Și-a spus 
cuvântul dorința de a ne cinsti limba maternă 
împreună cu frații basarabeni și cu toți românii, 
dar și de a evita replicile unor critici ai edițiilor 
precedente că e prea mult festivism (folclorism) 
în derularea spectaculoasă a evenimentului, 
sau, și mai supărător, că ne-am transformat în 
români decorativi. Acum, ar fi de obiectat că 
prea sărac a fost programul, conținând doar 
tradiționala depunere de flori la monumentul 
lui Mihai Eminescu și ”masa rotundă”, inițiată 
de publicistul Nicolae Șapcă, vicepreședintele 
Societății organizatoare, cu atotcuprinzătorul 
generic ”Platforma Limba română în Ucraina – 
trecut, prezent și viitor”. Dar pe parcursul a câ-
torva ore de dezbateri la această ”masă rotundă” 
s-a evidențiat oportunitatea, necesitatea, spe-
răm că și folosul, unor asemenea manifestări. 
Marele nostru noroc e că-l avem pe Eminescu 
la Cernăuți, îngerul de pază, care nu ne lasă să 
uităm ”cine-am fost și încă mai suntem”. Lângă 
statuia Poetului ne transfigurăm ca printr-un 

miracol, suntem cei mai uniți și mai sinceri ro-
mâni. E locul unde cântările corului ”Dragoș 
Vodă” răsună până la Dumnezeu, unde florile 
sunt roditoare de iubire românească, unde ne 
bucurăm unii de alții și nu pare o banalitate 
dorința de a ne îmbrățișa și fotografia împreu-
nă, mai ales când avem printre noi susținători de 
nădejde cum este Consulul General al României 
la Cernăuți, dna Irina Loredana Stănculescu. 
Ne-am bucurat și de binecuvântarea maicii 
stareță a Mănăstirii Voroneț, stavrofora Gabriela 
Platon, care a venit cu dar de carte, însoțită de 
poetul Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele 
Societății Scriitorilor Bucovineni. 

După acest tradițional, dar de fiecare dată 
emoționant preludiu, la Casa Națională s-au 
desfășurat dezbateri din care se conturează un 
program de activitate pentru prezent și viitor. 
Și dacă peste toate deznădejdile a luminat o 
rază de optimism, apoi de la lacrima Excelenței 
sale, Irina Loredana Stănculescu pornește. Cu 
vibrația impresiilor celor trei ani trăiți printre 
noi, dumneaei a asigurat comunitatea româneas-
că din regiunea Cernăuți că există susținere din 
partea Patriei istorice, fapt dovedit și de vizita 
reprezentanților comunității la Ministerul de 
Externe al României și întâlnirea cu secretarul 
de stat Dan Neculăescu. Țara face pași mici, dar 
temeinici întru folosul românilor de aici, după 
cum spune cu modestie doamna Consul General, 
meritul în mare parte aparținându-i.

Merită atenție opinia dr. Marin Gherman, 
președinte și fondator al Centrului Media 
BucPress, care a abordat aspectul pragmatic, 
folosirea limbii române în mediul social și eco-
nomic. E foarte important acest lucru pentru 
generația tânără, căci încă de la Eminescu știm 
că ”unde este inima tineretului, acolo sunt și ide-
ile viitorului”. Idei similare au fost exprimate și 
de tânăra șefă a Catedrei de Filologie Română și 
Clasică a Universității Cernăuțene, dr. Cristina 
Paladean, care a relatat despre cum promovează 
limba română în spațiul academic și reformele 
întreprinse pentru a stimula interesul tinerilor 
față de studierea limbii și literaturii române. De 
asemenea, merită să fie aplicată în practică pro-
punerea de a-i uni pe vorbitorii de limba română 
de la diverse facultăți și instituții de învățământ 
într-o asociație (ligă) a studenților, după mo-
delul semenilor ucraineni din așezămintele de 
învățământ superior din România. 

Spre deosebire de tineri, reprezentanții 
generației mai în vârstă s-au referit la aspec-
tul sentimental/spiritual/sufletesc al limbii ro-
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mâne pentru supraviețuirea noastră identitară 
în Ucraina. Dr. Alexandrina Cernov, membru 
de onoare al Academiei Române, s-a apro-
fundat în trecut, apelând la marii înaintași – 
Mihai Eminescu, Cogălniceanu, Leca Morariu. 
Invocând curajul lor, a făcut și preziceri, adeve-
rite de istoria din trecut, că toate imperiile care 
neglijează drepturile minorităților naționale 
au ajuns la un final dramatic, s-au destrămat. 
Prezentând cele trei volume despre destinul mar-
tiric al preotului Visarion Puiu, scriitorul Vasile 
Tărâțeanu, președintele Centrului Cultural 
Român ”Eudoxiu Hurmuzachi”, membru de 
onoare al Academiei Române, a depănat ”gân-
duri ce ne pun pe gânduri” izvorâte din perma-
nenta stare de durere. Discursul său i-a insuflat 
optimism unuia dintre cei mai exigenți critici 
ai noștri, scriitorul Ștefan Hostiuc, care a ex-
clamat că ”va renaște limba română, asemenea 
revenirii la viața activă a învingătorului Vasile 
Tărâțeanu”.

Clipe relevante ne-a dăruit maica stareță a 
Mănăstirii Voroneț, dr. Gabriela Platon, membră 
de onoare a Societății pentru Cultura și Literatura 
Română în Bucovina ”Mihai Eminescu”, măr-
turisind că vine de fiecare dată la românii din 
Cernăuți ca și cum ar fi ultima oară. Adică, vine 
cu binecuvântare și ce are mai scump la suflet. 
Din partea măicuței proinstarețe Irina Pântescu 
ne-a recitat poezia lui George Sion ”Mult e dul-
ce și frumoasă limba ce-o vorbim”, precum și 
din ”Poeziile măicuței”, iar de la maica scrii-
toare Elena Simionovici ne-a transmis volumul 
”Sfânta Mănăstire Voroneț. Trei decenii de la 
reînființare”. Despre remarcabila-i carte, citi-
tă și căutată, ”De la mărturia vechilor greci la 
mărturisirea patristică”, care ne introduce în 
miezul interpretărilor teologice și filosofice ale 
minunațiilor Mănăstirii Voroneț, ne-a vorvit 
poetul Alexandru Ovidiu Vintilă. În calitatea-i 
de redactor-șef al revistei ”Bucovina literară”, 
ne-a adus două numere proaspete, recunoscând 
că ”Bucovina literară” vine la Cernăuți ”ca la 
o mamă”, căci aici a văzut pentru prima dată 
lumina zilei. Cei prezenți au avut bucuria de a 
asista la lansarea elegantului său volum de ver-
suri, premiat și înalt apreciat de critica literară 
”Insectele imperiului (câte ceva despre orbirea 
șamanilor)”, și de a-l primi în dar cu autograf de 
la autor. 

Din partea participanților la ediția a XXXII-a 
a Sărbătorii Naționale ”Limba noastră cea 
Română” a fost lansat un apel către românii din 
Ucraina întru apărarea limbii române.

O seară minunată 
împreună cu Vasile Tărâțeanu

Îl știe întreaga românime. Nu mai e nevoie 
să precizez cine este acest om drag nouă tuturor, 
dar și mai drag lui Dumnezeu, pentru că, într-
adevăr, trebuie să fii tare iubit de Domnul pentru 
a trece prin atâtea încercări și a rămâne neînfrânt, 
vertical, optimist, cu visele înaripate spre viitor, 
așa cum l-am văzut în ziua de 27 septembrie, la 
cea de-a 76 rotire a destinului său în jurul soa-
relui pe Vasile Tărâțeanu. I-a dăruit Dumnezeu 
dumnealui, familiei sale și nouă, celor care îl 
iubim și îl prețuim, bucuria de a fi împreună și 
a depăna la povești din ce a fost, ce este și ce 
încă va fi întru perenitatea neamului nostru de 
români înrădăcinați la Cernăuți, în pământul 
Țării de Sus a Moldovei lui Ștefan cel Mare. 
De fapt, seara minunată, împreună cu dorurile 
și oamenii dragi lui Vasile Tărâțeanu, a început 
pe la chindii, la Palatul nostru Național, oficiali-
zat de două zile și prin inscripția ce-i strălucește 
sus pe fațadă. E și acesta un dar de ziua sa, ca 
o motivație de a nu-și astâmpăra neastâmpărul 
ce-i definește rostul vieții. Ana-Cristina, mezi-
na, energica sa fiică, a ținut să expună doar o 
parte din rodul creației și distincțiile tatălui ei, 
care abia au încăput în două vitrine. E mare ave-
rea omului de cultură, fondatorului de societăţi, 
ziare româneşti şi festivaluri, animatorului de 
congrese şi sărbători naţionale, îmblânzitorului 
de spirite orgolioase, iertătorului şi răbdătorului 
Vasile Tărâţeanu. Ca să fie tabloul mult-puţin 
complet ar trebui încă multe să adaug din cele 
ce i-a menționat prietenul Tudor Andrieș: deţi-
nătorul numeroaselor distincţii şi premii naţio-
nale pentru literatură din partea Patriei istorice 
România, al titlului de cetăţean de onoare din 
satul natal Sinăuţii-de-Jos şi câteva munici-
pii din România, şi, desigur, cea mai valoroa-
să apreciere – titlul de membru de onoare al 
Academiei Române. Însă înaintea tuturor apare 
Poetul ”gură de flaut”, care nu rostește cuvinte, 
”ci înflăcărează stindarde”. Mulți ar avea ce spu-
ne cum le-a înflăcărat și încă o să le înflăcăreze 
cu ”atâta cât am și atâta cât sunt”, dar n-am auzit 
să mărturisească cineva mai expresiv ca Elena 
Nandriș, primăriță pe parcursul a circa 15 ani la 
Mahala: ”Întotdeauna am fost binevenită în casa 
soților Elena și Vasile Tărâțeanu. Monumentul 
Aniței Nandriș, imnul și drapelul comunei, pla-
ca comemorativă ”Grigore Nandriș,”, numele 
savantului conferit școlii – toate le datorăm lui 
Vasile Tărâțeanu”. 
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Nici n-a trebuit să ne gândim din timp la un 
scenariu, improvizările venind de la sine, așa 
cum se așterne curcubeul pe cerul azuriu după 
ploile de vară. Deși n-am fost mulți, respectând 
și rigorile de care încă trebuie să ținem cont, 
ziua lui Vasile Tărâțeanu a strâns oameni cu har, 
maeștri ai cântecului și cuvântului frumos rostu-
it. Incomparabila interpretă de romanțe, Maria 
Dovghei, i-a dăruit din melancolia toamnei, Gică 
Puiu i-a cântat pentru întărirea inimii, folkista 
Carolina Jitaru și-a amintit melodia compusă 
de ea pe versurile poetului, consacrate regreta-
tului său fiu Marcel – ”Nici milă, nici scuză”. 
În vibrația emoțiilor, i-am auzit și chitara, deși 
n-o avea cu ea. O lăcrimă s-a pelins pe pânza 
albă a ecranului, la proiectarea filmului derulat 
de bloggerul Vasile Rauț, de părea că a reușit să 
cuprindă necuprinsul ”argintului viu” care a fost 
și sperăm că o să mai fie Vasile Tărâțeanu. La fel 
de neastâmpărată se arată și Ana-Cristina, care a 
găsit în arhivă niște vechi filmări de la începutul 
anilor 90, unde cei din generația de mai înainte 
abia ne-am recunoscut pe noi și prietenii întru 
credință românească, unii fiind trecuți în lumea 
umbrelor. Simțind emoția momentului, Elena 
Nandriș a început abia auzit să cânte versurile 
”Răstignit pot fi chiar mâine, numai nu pe două 
hărți”, susținută de toți ceilalți, dornici de a trăi 
pe o singură hartă. Amintirea colegului de școală 
(ȘM nr.10 de la Roșa) Ilie Sucevan l-a însuflețit 
pe sărbătorit să citească dintr-o culegere recen-
tă – un buchet de 101 dintre cele mai frumoa-
se poezii. Le-ar fi citit pe toate, dacă nu-l oprea 
Cristina, asigurându-l că vreo câteva au fost în-
registrate la radio și le vom mai asculta în zilele 
apropiate. 

Așa și-a primit Vasile Tătâțeanu o nouă toam-
nă, cum numai românul se pricepe, cu încă o 
frunză galbenă, cu încă o taină deschisă.

Deschiderea unui muzeu etnografic  
la Școala Medie din centrul Boianului 

Nu m-am îndoit nicicând de dragostea ro-
mânilor de la baștina mea Boian față de valori-
le neamului. În cele mai cumplite timpuri, când 
pentru limba maternă și credință se plătea chiar 
și cu viața, țărani simpli, trecuți prin catastrofale 
încercări (două războaie mondiale, foamete, de-
portări) au avut curajul să-și apere școala și bi-
serica, iar după slăbirea regimului comunist s-au 
încrâncenat să ridice Tricolorul pe primăria satu-
lui, să-și aducă acasă fiii martirizați prin siberii, 
să-l înveșnicească pe vornicul Ion Neculce... Am 
luat-o de departe, prefațând cu această împros-

pătare a memoriei inaugurarea sălii unui, poate 
mai larg în viitor, muzeu etnografic (tradiții, obi-
ceiuri, port strămoșesc) la Școala Medie din cen-
trul Boianului, deoarece toate minunile adunate 
acolo vin din trecut, dintr-un trecut care ne mai 
ține verticali, ne învață cum trebuie să trăim pen-
tru a fi respectați de alte etnii și de statul ai cărui 
cetățeni suntem astăzi. Ținând cont că o parte 
din copiii din Boian nu învață în limba maternă, 
și, în genere, tineretul de astăzi se îndepărtează 
de tradiții, cu atât mai mult e lăudabilă inițiativa 
directoarei Angela Botă, realizată de profesoa-
ra Sofia Jalbă, care cu susținerea familiei, a su-
rorii sale Sorina, părinților și bunicilor elevilor 
a adunat o impresionantă bogăție de exponate. 
”Predau limba ucraineană, dar țin mult la cultu-
ra noastră națională, am învățat de la bunica să 
iubesc tot ce avem din strămoși”, mi-a mărturisit 
Sofia. De la primii pași în curtea școlii, am simțit 
că tânăra generație de pedagogi le altoiește ele-
vilor dragostea moștenită de la părinți și bunici. 
Două colective coregrafice – ”Brâulețul” și 
”Bătuta”, îndrumate de profesoara și binecunos-
cuta maestră în arta dansului, Maria Basaraba, 
făceau repetiții printre brazi. Directoarea Angela 
Botă și prof. Sofia Jalbă au avut grijă să le invite 
pe profesoarele pensionare, de la care nu conte-
nesc să învețe. Am avut și eu deosebita bucurie 
să le îmbrățișez pe doamnele Eleonora Bizovi, 
Eleonora Sfeclă, Silvia Bizovi, Aurica Bădicel... 
Ferice de tinerii care au de la cine asculta cuvinte 
de învățătură, având un scut cum este Eleonora 
Bizovi la Boian! Dumneaei le-a amintit de mu-
zeul de odinioară, unde au fost adunate lucruri 
de mare valoare, printre care multe de la mama 
ei, o neîntrecută meșteriță populară. Durerea ei e 
că a dispărut din fostul muzeu războiul de țesut 
cu tot cu teară, adus aici de mama ei, că nu se 
știe pe unde o fi prețioasa colecție de monede. 
A promis că va dona noului muzeu cărți și do-
cumente referitoare la istoria satului, dar mai 
întâi trebuie să se convingă că nu se va repeta 
situația din trecut. Cu imaginea muzeului de 
odinioară a venit la școala natală Silvica Leah 
(Fedoreac), vestită la Sadagura și mai depar-
te pentru deschiderea la mansarda casei sale a 
unui muzeu etnografic, recunoscut și înregistrat 
la primăria or. Cernăuți. Cu regretul că avea și 
el în casă o traistă deosebită, dar n-a păstrat-o, 
Vasile Botă, gospodarul de frunte, care și-a făcut 
din casa întreagă un adevărat muzeu, i-a îndem-
nat pe tineri să nu fie risipitori, să adune ce mai 
este prin poduri și lăzile bunicilor. Alt boincean, 
de 18 ani îndepărtat de baștină, Gheorghe Botă 

Din viaţa comunităţii



152                   Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021 Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021                    153                   

de la Cernauca, s-a lăsat legănat de nostalgii și 
de părerea de rău că a pierdut legătura cu limba 
maternă. Împătimit de arta scrisului, a editat, în 
limba ucraineană, o istorie a Cernaucii, axată pe 
dinastia Hurmuzăcheștilor, și două volume de 
proză scurtă, aduse în dar muzeului. 

Obiectele adunate, mai ales costumele popu-
lare fascinează, sunt scumpe ca valoare materia-
lă, dar și ca purtătoare de memorie. De necrezut 
că cei care le-au păstrat cu sfințenie au fost în 
stare să se despartă de ele, toate integrându-se 
într-un ansamblu ce încântă privirile. În uni-
son cu bijuteriile de exponate, a fost pregătită 
și masa pentru oaspeți pe holul de la etajul doi, 
de asemenea, ca un muzeu al mâncărurilor din 
trecut, estetic asortate cu bucătăria modernă.

Dumbrava Roșie: comemorare la 524 ani
”Știți voi de ce stejarul, arzând, plânge și 

geme?”. E din legenda istorică a lui Vasile 
Alecsandri ”Dumbrava Roșie” această întreba-
re, luată ca generic la frumoasa duminică de 26 
octombrie. E din, prelung poem, ca și dăinuirea 
neamului nostru pe aceste pitorești meleaguri. În 
preaja împlinirii a 524 de ani de la memorabi-
la victorie a lui Ștefan cel Mare legenda a prins 
viață datorită câtorva tineri istorici, care deja al 
patrulea an adună puțină suflare românească pe 
cărările ce ne duc departe în trecut – Alexandru 
Muntean, președintele Societății sportiv-cultu-
rale ”Ștefan cel Mare și Sfânt”, Sergiu Bărbuță 
și Alexandru Cociurga (Societatea ”Valea 
Prutului”), Vladimir Acatrinei Societatea 
Bibliotecarilor Bucovineni). Inițiativa lor vine 
să răstoarne părerea că toate, mai ales mo-
mentele care ne învrednicesc ca neam, se uită 
ușor, că generației tinere de astăzi nu-i pasă ce 
a fost în trecut. Împreună cu ei, de la Costiceni 
și Vancicăuți, au venit și câțiva copii, membrii 
unui ansamblu artistic, însoțiți de conducătorul 
Vladimir Rață. Un tânăr bine crescut de părinții 
de la Horecea Urbană este și parohul Bisericii 
de la Valea Cosminului, părintele Dumitru, care 
după sfânta liturghie de duminică a oficiat slujba 
de pomenire a Domnitorului Ștefan cel Mare și 
oștenilor săi căzuți în bătălia pentru apărarea pă-
mântului strămoșesc, pentru dăinuirea credinței 
ortodoxe. Se vede că nu-i lasă Dumnezeu 
de izbeliște pe românii din această localita-
te cu școală ucraineană încă de prin 1947. I-a 
înavuțit cu un părinte duhovnicesc înțelept, eru-
dit și cu mare dragoste de neam, după cum s-a 
evidențiat din cuvântul său de preamărire pen-
tru Domnitorul apărător al Sfintei Cruci. Există 

speranța că românii din Valea Cosminului își 
vor menține și mai departe identitatea, în pofi-
da timpurilor tot mai nefavorabile pentru limba 
lor maternă. Tânărul îndrumător duhovnicesc îi 
îndeamnă pe enoriași să se roage și să citească 
din cărțile sfinte fiecare în limba sa maternă, 
căci astfel îi aude mai bine Dumnezeu. Pe ve-
chea moșie arcășească de sub geana Codrilor 
Cosminului românii n-au uitat de unde le por-
nesc rădăcinile, ecourile victoriilor de odinioară 
renăscând în inimile lor mai ales odată cu im-
nul ”Când era să moară Ștefan”, cântat de corul 
bisericesc înainte de a ne lua rămas bun de la 
inimoșii enoriași ai părintelui Dumitru. N-am 
putut refuza nici invitația Vioricăi Onofriciuc de 
a le onora pe gospodinile care ne-au pregătit câte 
ceva de gustare. În drum spre Stejarul lui Ștefan 
cel Mare am făcut o plecăciune la monumentul 
eroilor din primul război mondial, de curând re-
novat. Cărarea prin pădure până la Stejarul, mo-
numentalizat de memoria atâtor generații, a fost 
prea scurtă pentru a depăna fir cu fir declanșarea 
bătăliei de la 26 octombrie 1497, înscrisă în is-
torie ca una dintre cele mai strălucite victorii a 
lui Ștefan cel Mare și totodată cea mai rușinoasă 
înfrângere a trufașului rege polonez Ian Albert. 
Rușinoasă nu pentru că a pierdut bătălia 
(cunoaștem și mai puternici împărați bătuți de 
Marele Ștefan), ci pentru vicleșugul manifestat 
față de vecinii săi pașnici și binevoitori cu leșii. 
Evocând acest eveniment din istoria Moldovei, 
chiar îmi place să recurg la cuvintele profesoru-
lui Adrian Cioroianu că istoria este cea mai fru-
moasă poveste și tot ce se întâmplă în ea e vrerea 
lui Dumnezeu. Or, în cele mai multe cazuri când 
mă întorc la trecut poveștile sunt dintre cele mai 
triste și ne-frumoase. E tristă și aceasta, chiar ex-
traordinar de tragică, căci nu poate fi frumoasă, 
vorba fiind de război și moarte. Însă e o dovadă 
că cel cu dreptatea învinge și nimic din ceea ce 
se obține prin viclenie, trădare, nu este sortit iz-
bânzii. 

Profitând de faptul că Ștefan cel Mare avea 
o înțelegere cu predecesorul său să recucereacă 
de la turci Cetatea Albă și Chilia, Ian Albert a 
intrat, pe la miază-noapte în Moldova, cu o oas-
te enorm de numeroasă (cronicele indică la 80 
mii de ostași), chipurile să se bată cu otomanii. 
Intențiile i-au fost cu totul altele. Până a ajun-
ge la otomani, regele leșilor s-a gândit că n-ar 
fi rău să-l înlăture pe Ștefan cel Mare și să ocu-
pe Moldova. A început să-și îndeplinească pla-
nurile cu asedierea Cetății de Scaun a Sucevei. 
Înainte de aceasta, pentru a aduna oastea, a dat 
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zvon în țara sa că Moldova s-a aliat cu turcii și 
se îndreaptă contra Poloniei. De la bun început 
intențiile i-au ieșuat, oastea de răzești a lui Ștefan 
impunându-l după vreo două săptămâni să se re-
tragă de sub Suceava. I s-a permis să se întoar-
că cu rămășițele oastei sale pe același drum, pe 
care a intrat, ca să nu pustiască țara. Albert, însă, 
și-a îndreptat oastea pe alte drumuri, jefuind tot 
ce-i nimerea în cale. Atunci le-a dat Ștefan Vodă 
lecția de istorie, cum scrie Alecsandri: ”Ei cred 
că-aici e raiul, ș-aici găsesc pe dracul”; sau: ”E 
scris în cele sfinte: Chiar apele să fie vrăjmașilor 
morminte”. Mormintele le-au săpat nu apele, ci 
brazii și stejarii. Ajunși în Codrii Cosminului 
copacii ”s-au năpustit” asupra vrăjmașilor, do-
borându-i câte zece de-odată, de părea că fiecare 
stejar e un arcaș de-al lui Ștefan. De fapt, tulpina 
copacilor a fost tăiată, dar nu până la capăt. Când 
leșii au intrat în pădure, oștenii lui Ștefan au ieșit 
din frunziși și au prăbușit copacii peste inamici. 
Regele „abia a scăpat dând bir cu fugiții, iar leșii 
care au rămas cu viață au fost înhămați la jug și 
puși la arat. Pe acel loc arat de oștenii lui Albert 
a crescut o pădure de stejari, care freamătă și 
astăzi. Așa și-au primit pedeapsa cei îngâmfați, 
dornici de pământ străin. În amintirea sânge-
lui vărsat în acea bătălie, oamenii au numit lo-
cul ”Dumbrava Roșie”. ”Aici pe unde astăzi e 
numai câmp, otavă,/ Umbri-se-vor urmașii sub 
Roșia Dumbravă”. Intrăm parcă în rai în poiana 
unde freamătă Stejarul și a fost înălțată o Cruce 
întru veșnica neuitare a celor care ne-au dat un 
nume.

Scriitorul Mircea A. Diaconu din Suceava 
vine cu o nouă carte în capitala Bucovinei: 

„Cernăuți. Obiecte pierdute”
Cât de bine a spus Eminescu și cât de profund 

simțim uneori că ”...în lumea asta nu este nimic 
mai interesant decât istoria poporului nostru, 
trecutul lui...”. Am trăit o zi marcată de emoțiile 
întâlnirii cu istoria noastră în miezul acestor cu-
vinte, dar nu numai de dragul trecutului, ci mai 
mult pentru a ne menține cu demnitate în prezen-
tul ce ni-i dat să-l supraviețuim și a nu ne pierde 
speranța la viitor. Ca într-o cunună miraculoa-
să s-au împletit mai multe evenimente, încon-
deind preludiul la apropiata sărbătoare a Unirii 
Bucovinei și Zilei Naționale a României. Cartea 
”Cernăuți. Obiecte pierdute”, devenită deja cu-
noscută în spațiul românesc, însoțită de autorul 
ei, Mircea A. Diaconu, a ajuns de la Suceava 
la Cernăuți, fiind primită ca un copil drag la 
ea acasă. La Palatul Național al Românilor din 

centrul capitalei Bucovinei, unde a avut loc 
lansarea volumului și întâlnirea cu autorul s-au 
adunat, în condițiile restricțiilor dictate de pan-
demie, doar o mică parte din cei care, auzind de 
apariția ei doresc s-o aibă în casele lor. Susținut 
de Biblioteca Bucovinei ”I. G. Sbiera”, direc-
tor Gabriel Cărăbuș, și de Consiliul Județean 
Suceava, scriitorul Mircea Diaconu a reușit să 
aducă la Cernăuți o donație impunătoare, fiecare 
din cei prezenți la întâlnire primind în dar câte o 
carte cu autograful autorului. 

De fapt, 12 noiembrie, zi însemnată pen-
tru noi și datorită faptului că este data semnă-
rii decretului privind înființarea Consulatului 
României la Cernăuți (anul 1997), va rămâne 
ca una din cele mai benefice în cronica vieții 
Societății pentru Cultura și Literatura Română 
în Bucovina ”Mihai Eminescu” din Cernăuți. 
Președintele Societății, poetul Vasile Bâcu, a 
primit o importantă donație de tehnică electro-
nică, oferită de Consulul General Irina Loredana 
Stănculescu din partea Camerei Notarilor Publici 
din București. Ideea și inițiativa sponsorizării 
vine de la șefa misiunii diplomatice a României 
la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, înca-
drată cu trup și suflet la modernizarea Palatului 
Național. Odată ce și-a asumat și această po-
vară, dumneaei nu contenește să poarte grija 
pentru înzestrarea localului, ce și-l dorește un 
important centru de spiritualitate și cultură ro-
mânească. Pe bună dreptate, la această  lansare 
de carte, precum și la alte manifestări doamna 
Irina Loredana Stănculescu e privită mai mult ca 
gazdă decât oaspete.

La ei acasă s-au simțit și sucevenii, scriitorul 
dr. Mircea Diaconu și dr. Gabriel Cărăbuș. Mai 
ales, mă face să cred astfel mărturisirea dom-
nului Mircea Diaconu, care, destăinuind fasci-
nanta sa obsesie pentru o lume pierdută, spune 
că ”într-o vreme visa că a trăit la Cernăuți”, 
că a răticit pe străzile și printre casele seculare 
ale acestui oraș. Poate s-a aflat și în epicentrul 
evenimentelor evocate în cartea sa, poate a ur-
cat în primul tren, care și-a reluat, la 3 ianuarie, 
orele 2, 1923, circulația directă între Cernăuți-
București?! Numai în mintea unui visător, cu 
suflet de poet, putea să încolțească ideea acestei 
fascinante călătorii prin Cernăuțiul din primii 
anii de după Marea Unire, 1923-1926. Subtil a 
pătruns în universul de visător romantic al auto-
rului prezentatorul Dragoș Olaru, care l-a numit 
în repetate rânduri ”poete” pe seriosul scriitor, 
doctor în filologie și critic literar. Spre deosebire 
de mine, care, în calitate de prezentatoare, m-am 
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referit la latura emotivă a lucrurilor, Dragoș 
Olaru, specialist în arhivistică, s-a aprofundat în 
detalii bazate pe documente, s-a referit la unele 
pasaje cu valoare de veritabile poeme. S-a simțit 
și o legătură de spirit între prezentator și autor, 
ambii împătimiți de colbul arhivelor și pasiunea 
de a scoate la lumină comorile ascunse pe acolo. 

În această comuniune de inimi și simțiri am 
avut onoarea și bucuria de a auzi nu puține cu-
vinte apreciative (poate nu îndeajuns merita-
te) la adresa cărții mele ”Ștefan cel Mare din 
poveștile tatei” – de la Vasile Bâcu, moderatorul 
manifestării, de la doamna Alexandrina Cernov, 
membru de onoare al Academiei Române, direc-
torul Editurii ”Alexandru cel Bun”, care a spi-
jinit tipărirea cărții, de la respectabilul profesor 
Ilie Popescu, președintele Societății regionale 
”Golgota”. Însuși faptul că s-a întâlnit într-un 
eveniment al lansării cu volumul lui Mircea 
Diaconu e o cinste pentru autoare. 

Peste toate nostalgiile cernăuțene și 
nesfârșitele enigme ale trecutului a picurat o 
lacrimă de cântec – de la talentatele noastre 
interprete, Carolila Jitaru (eternul ”Poem bu-
covinean” al lui Grigore Bostan, pe propria-i 
melodie), Maria Dovghei (romanțe pe versuri 
de Veronica Micle, acompaniată la pian de ne-
poata sa Mirela, tânără, dar deja consacrată pia-
nistă, laureată a unor concursuri internaționale), 
Natalia Camelia (piesa ”Copacul”, dezvăluire 
continuă spre desăvârșire). Ca o apă vie s-au re-
vărsat vocile lor – peste tristeți, peste bucurii... 
Tristețile să dispară, bucuriile să înflorească, 
prinzând aripi de zbor spre regăsirea idealurilor 
pierdute. 

Concurs online de poezie 
 din județul Suceava, câștigat  
de elevi din regiunea Cernăuți

Lansarea cărții scriitorului Mircea Diaconu 
la Cernăuți a fost pentru dl Gabriel Cărăbuș 
și un prilej de a înmâna premiile acordate de 
Biblioteca ”I.G. Sbiera” învingătorilor concur-
sului-recital de poezie pentru elevii din regiu-
nea Cernăuţi, desfăşurat sub egida Consiliului 
Judeţean Suceava, în parteneriat cu Societatea 
Scriitorilor Bucovineni şi Societatea Scriitorilor 
Români din Cernăuţi. Elevii au recitat câte un 
poem sau un fragment de poem şi s-au înregis-
trat, clipul fiind trimis spre jurizare la adresa de 
e-mail a bibliotecii. Printre premianți s-au aflat 
patru elevi de la Liceul ”Alexandru cel Bun” 
– Daniela Struț, Daniela Zâgrea, Constantin 
Costaș și Adrian Amihalachioaie. De asemenea, 

în mod deosebit s-a evidențiat Liceul ”Mihai 
Eminescu” din Carapciu, printre învingători nu-
mărându-se: Gabriela Banilean – premiul III, 
Vitalie Levciuc și  Gabriela Vicovan – premiul 
special al Societății Scriitorilor Bucovineni. 
Probabil, din cauza restricțiilor de carantină, li-
ceenii din Carapciu n-au fost prezenți la mani-
festare. Sunt momente ce vor rămâne în memoria 
tinerilor participanţi, indiferent de menţiunile 
luate sau ratate. Şi poate vor povesti peste ani 
copiilor şi nepoţilor cum au păşit şi ei pe urmele 
lui Eminescu la Putna, măcar imaginar, recitând 
o poezie.

Profesorul Mihai Jar: 
din nemoarte – într-o carte

Ne amintim des de Mihai Jar, cel care a fost 
și a rămas în memoria comunității noastre ca pri-
mul director al primei școli cu predarea în lim-
ba română din centrul Cernăuțiului. Nu poate fi 
uitat pentru că ne iese în cale școala deschisă de 
el, astăzi Liceul nr. 6 ”Alexandru cel Bun”, pen-
tru că ne întâlnim cu soția sa, profesoara Larisa 
Jar la manifestările de respirație românească, 
îndeosebi cele organizate de Centrul Cultural 
Român ”Eudoxiu Hurmuzachi”, pentru că pri-
mii săi elevi s-au afirmat deja ca buni specialiști 
în diverse domenii, iar nepoțica sa Sabrina a 
debutat pe scena sărbătorilor noastre naționale, 
anunțându-și talentul de cântăreață. Un șirag de 
duioase, luminoase amintiri a derulat în seara 
aceasta, 29 noiembrie, la ”școala lui Mihai Jar”, 
momente prilejuite de răsfoirea cărții care îi adu-
nă o parte din tot ce a reușit să realizeze în scur-
ta-i viață de numai 39 de ani. 

Impresionantă-i puterea unei cărți de a uni 
inimi, de a ne pune pe gânduri referitor la iz-
bânzile din trecut și pierderile de astăzi. Numai 
eroul principal, cel căruia îi este consacrată a 
lipsit. Aproape toți ceilalți din paginile ei au fost 
prezenți. Cartea ”MIHAI JAR, primul director 
al primei școli românești din centrul civic al 
orașului Cernăuți (1991-1999)”, de curând scoa-
să la lumina tiparului la editura Druk Art, îngri-
jită de scriitorul Ștefan Hostiuc, a prins aievea 
viață prin relatările continuatorului Ion Ignat, 
directorul de astăzi al Liceului ”Alexandru cel 
Bun”, prin evocarea lui Eugen Patraș a frămân-
tărilor din acea perioadă de deșteptare națională, 
marcată de romantism și neasemuit curaj, prin 
prezența lui Mykola Fedoruk, primarul de atunci, 
care a susținut deschiderea școlii românești. La 
începutul anilor 90 au mai fost deschise școli 
și clase românești (la Corovia, Molodia, Valea 
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Cosminului, Camenca), dar numai școala lui 
Mihai Jar a rezistat și dăinuiește în timp, poate 
și datorită faptului că primul director și-a zidit 
propria-i viață la temelia ei, lucru sensibilizat și 
de scriitorul Vasile Tărâțeanu, membru de onoa-
re al Academiei Române. ”Era mânat de curaj, 
pretutindeni primul, orice lucru început îl ducea 
cu bine la capăt” – așa îl cunoaște profesorul de 
istorie, Ion Abobuțoaie, prietenul din copilărie, 
mai târziu și coleg, și susținător al proiectelor 
orientate la prosperarea școlii. ”Camera 101 de 
la căminul studențesc, unde locuia Mihai, era lo-
cul strânsurii studenților români. Am trecut prin 
momente când trebuia să fiu exmatriculat de la 
facultate. M-a salvat Mihai, punând cuvânt pen-
tru mine pe la șefii de la catedră. A fost excelent 
în toate – și ca pedagog, și ca tată, și ca prieten”, 
ne-a mărturisit emoțiile care nu pot fi ”citite” în 
carte, colegul de facultate Titus Scripa, datorită 
căruia a apărut tirajul de 700 exemplare. ”Am 
lucrat 10 ani împreună la Școala Medie de la 
Roșa și doi ani în această școală. Mi-a fost co-
leg, șef de studii, director, dar mai întâi de toate 
un suflet apropiat cu care era simplu și ușor să 
lucrezi. Cartea aceasta ni-l readuce pe Mihai Jar 
în toată plenitudinea sa, așa cum a fost și l-am 
cunoscut”, a întregit chipul celui evocat pro-
fesoara de română, Serafima Opaiț. Momente 
din timpul când erau elevi la școala de la Roșa 
a evocat Elena Vântu-Tărâțeanu, directoarea 
Muzeului ”Mihai Eminescu”, și fostul învățăcel 
al lui Mihai Jar, Valeriu Basaraba, editorul cărții. 
Sosiți la Cernăuți la invitația Centrului Cultural 
Român ”Eudoxiu Hurmuzachi”, dr. Mihai 
Nicolae, director al Institutului ”Frații Golescu”, 
și Irina Airinei Vasile, președintele Asociației 
”Anima Fori” (cu rădăcini în Bucovina), au avut 
bucuria de a-l cunoaște pe înaintașul nostru, re-
gretatul director Mihai Jar. 

Cei mai apropiați, soția Larisa, fiul Artur, 
sora Elena, împreună cu fiicele sale Cristina 
și Larisa, profesoare la Școala Medie din 
Mihoreni, au avut mai multe lacrimi decât cu-
vinte. Dar cât de mult spun doar câteva cuvinte 
ale surorii Elena: ”A făcut cu dragoste aceas-
tă școală”. Cu dragoste făcea orice lucru – și 
la școală, și acasă. ”Era fericit când înfloreau 
merii”, mi-a spus doamna Larisa odată, evo-
când și acum anotimpul drag soțului ei, când 
vorbea cu fiecare floare de măr. ”De 22 de ani 
înfloresc merii fără de Mihai”, a lăcrimat ea 
nefiind în stare să-și respecte promisiunea de 
a nu plânge în această zi. Simbolic a răsunat, 
ca o bună prevestire pentru înfloririle viitoare, 

cântecul Cameliei (Nataliei Proțiuc) ”Mugur, 
mugurel”. Noi ne vom trece, cu toate amintirile 
și emoțiile, dar vor înmuguri, vor înflori merii. 
Și această carte va dăinui, și noi toți care am 
fost în jurul lui Mihai Jar vom rămâne tineri și 
hărăziți de vis în această carte.

Cărturarul bucureștean Mihai Nicolae, 
în călătorii identitare, la românii megieși
Spunea Constantin Noica, filozoful care ne-a 

dezvăluit suave subtilități și sensuri tăinuite ale 
rostirii românești, că ”numai în cuvintele limbii 
tale se întâmplă să-ți amintești de lucruri pe care 
nu le-ai învățat niciodată” și că ”orice cuvânt 
este o uitare și în aproape oricare s-au îngropat 
înțelesuri de care nu mai știi”. Trebuia să vină 
de la București domnul avocat Mihai Nicolae, 
directorul Institutului ”Frații Golescu” pentru 
relații cu românii din străinătate, ca să reapară 
din uitare un uitat cuvânt – ”megieș”. Nu m-am 
gândit la înțelesul îngropat în adâncul acestui 
cuvânt până acum, când țin în mână cartea lui  
Mihai Nicolae „Călătorii identitare. ROMÂNII 
MEGIEȘI”. Invitat fiind de colegul său Eugen 
Patraș, vicepreședinte al Centrului Cultural 
Român ”Eudoxiu Hurmuzachi”, cartea a fost 
lansată la sediul acestei instituții, în preajma 
Zilei Naționale a României. Adunați într-o mică 
comuniune, de o carte a  ”românilor megieși”, 
ne-am prelungit sărbătoarea de duminică, 28 
noiembrie și ne-am mai dat frâu of-urilor din 
suflet, durerilor de inimă, întrebărilor la care 
parcă am ști răspunsul, dar vrem să auzim ce o 
să ne spună și alții... Cu excepția moderatoru-
lui Ștefan Hostiuc, care a răsfoit-o mai înainte, 
cei prezenți nu aveau ce spune despre cartea ce 
o vedeau prima dată, însă materialele adunate 
între copertele ei despre românii din afara țării 
au provocat discuții aprinse, furnizându-i au-
torului subiecte pentru al doilea volum pe care 
preconizează să-l editeze. Or, în prima parte al 
amplului studiu despre românii de pretutindeni, 
din teritoriul actualei regiuni Cernăuți populat 
de români, a intrat doar Ținutul Herța. Oprindu-
ne la CUPRINS, menționăm că autorul, un ne-
ostoit călător identitar, a investigat comunități 
românești ”urgisite”, cum le numește el, din 
teritorii aproape uitate și cu probleme mult mai 
grave decât ale noastre, cum sunt cele din su-
dul Basarabiei, românitatea răsăriteană de la est 
de Bug, din Transnistria, Bulgaria, Voivodina. 
Nu întâmplător am ținut să-mi adun gândurile 
de la această manifestare, sub genericul a două 
rânduri din versul unui poet de limba română, 
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Milan Anghelev-Coșoveanu (din Bulgaria),  
luate ca motto la deschiderea respectivului vo-
lum. N-a rămas mult ca să ajungem și noi, ro-
mânii din Ucraina, în situația conaționalilor din 
Bulgaria, marea majoritate a cărora simt dor 
și durere când aud vorba românească, însă nu 
mai vorbesc ”strămoșeasca limbă”. Mai bine 
decât noi cunoaște condiția comunităților isto-
rice românești din alte țări diplomatul Nicolae 
Dan Constantin, ministru plenipotențiar al 
Consulatului General al României la Cernăuți, 
care s-a aflat în misiune diplomatică în Ungaria 
și Serbia, a studiat problemele comunităților 
istorice de acolo, opțiunea dumnealui fiind să 
ajungă și la românii din Ucraina. Un model cum 
s-ar cuveni conform drepturilor internaționale 
și am dori să fie tratată comunitatea noastră ne 
oferă politica promovată de România față de 
etniile conlocuitoare. Despre aceste adevăruri 
cunoscute și de noi ne-a relatat dr. Irina Airinei, 
coordonator al ediției lansate. În calitatea-i de 
președinte al Asociației ”Anima Fori” (Sufletul 
Cetății), dumneaei se preocupă de cercetarea 
relațiilor interetnice în România și poate ofe-
ri informații complete și obiective. Toate sunt 
importante: și biserica, și cultura națională... 
Însă, mai mult decât toate, ne-am dori să avem 
ca în România dreptul de care se bucură toate 
minoritățile  – cel la educație în limba maternă. 
Fără învățământ în limba română o să ne pier-
dem irecuperabil – nu vom avea nici oameni de 
cultură, nici preoți iubitori de neam, nici scrii-
tori, nici cititori... Cam asta ar trebui să învățăm 
și să luăm aminte de la ”Românii megieși”

Salon de carte românească la Cernăuți
În ultimii doi ani, când timpul ne apasă rău 

de tot, observăm un fenomen uluitor: există ceva 
care iese de sub vremi. Nu e vorba de oameni, 
ci de cărți. Cărțile ies de sub vremuri, trec fron-
tiere, înfruntă restricțiile impuse de pandemie. 
Bunăoară, nu numai eu, dar și alți invitați din 
nordul Bucovinei n-au putut trece vama pen-
tru a fi prezenți la ediția a VII-a a Salonului 
Internațional de Carte ”Alma Mater Librorum”, 
organizat de Universitatea ”Ștefan cel Mare”, 
Suceava, dar cărțile noastre au ajuns  și au deve-
nit cunoscute participanților.

Nu doar pentru noi, cei care nu putem tre-
ce prin vămi am organizat Salonul de Carte 
Românească la Cernăuți, ci pentru că aceste 
Saloane Internaționale s-au înscris în croni-
ca vieții culturale a intelectualilor români din 
Cernăuți ca o valoroasă tradiție. 

Având alături oaspeți dragi din România – 
pe stareța Mănăstirii Voroneț, stavrofora dr. 
Gabriela Platon, scriitoarea Doina Cernica și 
președinta Fundației culturale ”Leca Morariu”, 
dna Maria Olar, ambele de la Suceava, pe 
susținătoarea Salonului, doamna Consul 
General al României la Cernăuți, Irina Loredana 
Stănculescu, ne-am pornit mai întâi, cu bucurie 
și mulțumire sufletească pentru reușita unui bun 
început, la monumentul lui Eminescu, însă, ne-
am întâlnit, de fapt nu prima dată, cu tristețea. 
În locul trandafirilor în trei culori lăsați pe pos-
tament cu puțin timp înainte, de Ziua Națională 
a României, am găsit o panglică roșie și una 
bicoloră legate la picioarele poetului. Cum să 
credem că florile ce le aducem la monument 
sunt furate de niște oameni amărâți care vor să-
și câștige pentru o pâine, când găsim asemenea 
semne evidente?

Și mai trist este că rămânem fără limba româ-
nă în școli, această durere fiind oriunde cu noi, 
cu atât mai mult atunci când ne adunăm în jurul 
cărților, scrise de români din acest spațiu, editate 
în orașul nostru, unde limba română nu mai este 
la ea acasă. După cum s-a văzut la acest Salon, 
în ultimii doi ani la Cernăuți au apărut multe 
cărți în limba română ale autorilor noștri. Nu zic 
că n-are dreptate exigentul critic literar Ștefan 
Hostiuc când susține că nu putem vorbi de lite-
ratură în nordul Bucovinei, că nu mai avem scri-
itori din generația tânără și chiar poeții dispar. 
Scriitorii dispar, cărți, însă, nu încetează să apară 
– monografii ale satelor, culegeri de publicistică, 
plachete de versuri. Trecând peste valoarea lor 
artistică, cred, totuși, e bine că mai există dorința 
de a scrie, de a ne lăsa numele pe o carte, iar tim-
pul va alege ce merită să rămână. Mai rău e că 
începem să nu știm pentru cine scriem, cui vom 
lăsa această avere, dacă nu vom mai avea școli 
cu limba română de predare?! 

Trecând la partea plină a păharului, m-am 
bucurat că, în sfârșit, s-a împlinit propunerea 
doamnei Alexandrina Cernov, directorul Editurii 
”Alexandru cel Bun”, de a continua împreună va-
loroasa tradiție inițiată de dumneaei și a organiza 
un nou salon internațional de carte românească. 

Dacă e să comparăm cu edițiile precedente, 
mai ales cu primele saloane, aceasta, a opta la 
număr, a fost mult mai modestă. Am în vede-
re, în primul rând, numărul participanților din 
România, care în anii buni, de până la pandemia 
covidului, veneau cu mare bucurie la Cernăuți. 

Am avut norocul de a le avea cu realizări-
le editoriale din ultimii doi ani pe sucevencele  
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Doina Cernica, publicistă și scriitoare, și Maria 
Olar, președinta Fundației Culturale ”Leca 
Morariu”. Și ne-a mai dăruit Dumnezeu o bu-
curie: să deschidem salonul cu binecuvântare 
de la Sfânta Mănăstire Voroneț, maica stareță 
a Sfintei Mănăstiri Voroneț, stavrofora dr. 
Gabriela Platon venind nu numai cu cuvânt 
de rugăciune, ci și cu desaga plină de cărți. 
De data aceasta n-a putut trece granița mona-
hia Elena Simionovici, membră a USR, dar au 
trecut cărțile ei, cea mai recentă fiind consa-
crată împlinirii a 30 de ani de la reînființarea 
Mănăstirii. În acest chenar aniversar se înca-
drează și volumul semnat de Carmen Cornelia 
Balan ”Stavrofora Irina Pântescu, întâia Stareță 
a Mănăstirii Voroneț – biografie interpretati-
vă”. Prin grija de a ne aduce lumină, a ajuns 
la Cernăuți și o impresionantă donație din par-
tea Editurii ”Crimca” a Arhiepiscopiei Sucevei 
și Rădăuților – cărți ale ÎP Sale Arhiepiscopul 
Calinic. Doina Cernica, fidelă tradiției, a ve-
nit cu cărți despre ce-i este mai scump și drag: 
să călătorească și să povestească, să depene 
povești despre ce-i văd ochii, ce-i bucură ini-
ma. Trei cărți pentru trei aniversări, cărțile des-
tinului, aș zice: ”Mierla neagră pe zăpada albă, 
Povești ținându-se de mână cu surorile lor” (o 
carte a prieteniei pentru că poveștile sunt tra-
duse în câteva limbi europene și în japoneză de 
prietenii autoarei; ”Neaua ninge la Betleem” 
și ”Hänsel și Gretel în Pădurea Luminoasă”, 
Editura Mușatinii, Suceava, 2020. Ultimile 
două ne îndeamnă să pornim la drum spre ori-
zonturi îndepărtate.

Și dacă oamenii scrisului din nordul Bucovinei 
se consacră mai mult publicisticii, fiind și aceas-
ta o cauză că nu avem cărți de literatură artisti-
că, acest gol a fost completat la Salon de o carte 
de zile mari a scriitoarei Niadi Cernica, doctor 
în filosofie. E un volum extraordinar, ca formă 
și conținut, apărut la Tipo Moldova, Iași, 2021, 
în colecția Opera Omnia, care include partu ro-
mane: Indiile greșite. În timpul fratelui. Cartea 
sorților. Amore, more, ore, re. Datorită Niadei 
Cernica am avut prilejul să îmbogățim profilul 
Salonului și cu Eseuri de literatură și filosofie. 

A lipsit de astă dată Ioan Muscalu de la Iași, 
autor de romane istorice, unic și formidabil prin 
felul nu numai de a le scrie, ci și a declama pa-
gini numeroase ca pe o scurtă poezie. Cărțile 
sale au ocupat două rafturi în biblioteca noastră, 
iar dna Alexandrina Cernov ar fi vorbit până-n 
noapte și tot ar mai fi avut ce spune despre ope-
ra literară a scriitorului ieșan care până acum a 

fost ca un simbol al saloanelor de la Cernăuți. 
Îl așteptăm să vină cu ”Năframa Albă”, roma-
nul care ne lipsește și ne provoacă să-l parcurge 
până la ultima pagină. 

N-au ajuns la Cernăuți, dar au fost cu noi 
invitații de la Mănăstirea Putna, susținători ai sa-
loanelor precedente. Evocând marcarea a 150 de 
la Marea Serbare de la Putna, dna Alexandrina 
Cernov a evidențiat contribuția Mănăstirii Putna 
la întregirea tezaurului de carte în acest an ani-
versar precum și la continuitatea idealului uni-
rii. În setul de cărți primit în dar de la starețul 
Melchisedec invitații la sărbătorirea evenimen-
tului jubiliar au găsit excelentul Album ”Prima 
Serbare a Românilor de Pretutindeni”, revista 
”Cuvânt către tineri”, care găzduește și autori 
din nordul Bucovinei, precum și altele ce mărtu-
risesc și îndeamnă la continuitatea unui ideal. La 
capitolul cărților de pe tărâmuri sfinte, cu o mo-
destă contribuție s-a încadrat scriitoarea Maria 
Toacă, venind cu două mici volume – Ştefan cel 
Mare din poveştile tatei; Din toată inima pentru 
Voroneț.

Avem curaj, suntem vrednici să continuăm 
idealul românilor din Bucovina în perioada stă-
pânirii austriece? Provocate și de alte cărți, cele 
din lumea laică, s-au încins discuții aprinse, 
mai ales, în jurul acestor întrebări. Un posibil 
răspuns ne dau cărțile lansate la Salon, îndeo-
sebi cele două volume editate prin osârdia dnei 
Maria Olar, care readuc în actualitate sacrifici-
ile lui Leca Morariu pentru perenitatea valori-
lor Bucovinei  – Iraclie și Ciprian Porumbescu. 
Sensibilă la valorile veritabile, dna Maria Olar a 
stăruit să aducă și cartea lui Ilie Torouţiu, Pe aici 
a trecut un bucovinean, editie îngrijită de prof. 
Oltea Preluca.

Dragoş Olaru, cu Mesaje din trecut, prezin-
tată și cu alte ocazii pe o notă majoră, după cum 
o merită, de Ştefan Hostiuc, s-a făcut cunoscut 
departe de hotarele Cernăuțiului. Ne-am bu-
curat să-l avem printre noi pe scriitorul Vasile 
Tărâțeanu, cu o lucrare ce a reușit s-o realize-
ze înainte de a-i fi afectată starea de sănătate – 
”Flori din grădinile iubirii”, din manuscrisele 
preotului Visarion Puiu, martir al închisorilor 
comuniste din România. Recenta realizare edi-
torială a lui Ștefan Hostiuc Mihai Jar – primul 
director al primei şcoli româneşti din centrul 
civic al oraşului Cernăuţi (1991-1999) a gene-
rat duioase amintiri, conturând un adevărat rec-
viem pentru cel care a fost și a rămas în memoria 
comunității Mihai Jar, dar și discuții aprinse 
despre starea învățământului în limba română, 
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tonul fiind dat de discursul lui Eugen Patraș, 
vicepreședinte al Centrului Cultural Român 
”Eudoxiu Hurmuzachi”.

Sentimente de recunoștință, marcate de 
mândrie pentru studenții săi, foști absolvenți ai 
Catedrei de Filologie Română și Clasică, astăzi 
posesori ai unor viguroase condeie a exprimat 
profesorul dr. Ilie Popescu, prezent cu un set 
de cărți proprii, cea mai recentă fiind Omul e 
un miracol al miracolelor. Și dacă tot am ajuns 
la miracole ce ni se dau de la Dumnezeu prin 
suferință, îmi exprim și eu recunoștința față de 
președintele Societății ”Golgota” a Românilor 
din Ucraina, Vasile Rauț, pentru cuvintele fru-
moase pe marginea volumului ce l-am editat în 
anul curent, ”Neamul nostru de martiri”. 

Credeam că ne vor șterge lacrimile, dar și mai 
mult ne-au înduioșat melodiile Carolinei Jitaru, 
pe versurile ”Poem bucovinean” și ”Urătură 
pentru Țara Fagilor” de Grigore Bostan, chitara 
ei măiastră readucându-l din eternitate pe unul 
din cei mai valoroși poeți, dar și prozatori ai 
Bucovinei. Natalia Camelia Proțiuc, implicată 
activ la organizarea salonului și ca membră a 
colectivului Editurii ”Alexandru cel Bun”, ne-a 
dăruit o rază din misterul Crăciunului, vestind 
venirea colindătorilor, așa cum veneau în tim-
puri mai bune de altădată. 

A doua zi Salonul de carte românească, des-
chis la Cernăuți, la Palatul nostru Național, 
și-a găsit loc de cinste la Biblioteca din comu-
na Mahala. Am ales cu doamna academician 
Alexandrina Cernov să ne oprim la Casa de 
Cultură din Mahala, pentru că aici există și mai 
rezistă un adevărat rai al cărților, priveghea-
te de bibliotecara Mariana Boiciuc, dar, mai 
întâi de toate, pentru că o avem de prietenă, 
susținătoare și întotdeauna gazdă primitoare pe 
Elena Nandriș, animatoarea vieții culturale nu 
doar la vatra ei străbună, ci, pot spune fără re-
zerve, și în întreaga comunitate românească din 
nordul înnegurat al Țării Fagilor. În unison cu 
gândurile noastre s-a regăsit la Mahala și diplo-
matul Dan Constantin, ministrul plenipotențiar 
al Consulatului General al României la Cernăuți, 
prezent la salon cu mulțumiri pentru românii 
care păstrează și înmulțesc valorile naționale, 
precum și cu asigurări că Bucureștiul se in-
teresează de comunitatea istorică din nordul 
Bucovinei și susține eforturile pentru a ne păstra 
limba și identitatea. 

Îmi apare simbolică întâmplarea de a bate la 
ușa raiului cărții din această comunitate chiar 
de Sfânta Sărbătoare a Intrării Maicii Domnului 

în Biserică, praznic ținut cu evlavie de bunii 
creștini din Mahala. Dumnezeu ne dăruie lu-
muna și prin cărți, edificatoare fiind deschide-
rea salonului cu prezentarea de către scriitoarea 
Doina Cernica a cărților Mănăstirii Voroneț, ne-
lipsite în biblioteca din Mahala. Și ultimul vo-
lum ”Stavrofora Irina Pântescu, întâia stareță a 
Mănăstirii Voroneț”, ”o carte neobișnuită despre 
o personalitate neobișnuită”, editată către împli-
nirea a 89 de ani ai măicuței, a ajuns de mai îna-
inte aici, între Voroneț și satul de martiri Mahala 
existând un temeinic pod de dragoste creștină. 
Din partea sa, Doina Cernica a dăruit cititorilor 
câteva cărți de povești și cele ale periplului prin 
locuri sfinte, momentul fiind prilejuit și de apro-
pierea sărbătorilor Nașterii Mântuitorului, care 
ne îndreaptă spre purificare spirituală. 

Doamna Maria Olar, ocrotitoarea și valorifi-
cătoarea arhivei cărturarului Leca Morariu, și-a 
deschis larg sufletul, vorbind despre această va-
loroasă familie de bucovineni, care se aliniază în 
rândul ilustrei dinastii a Nandrișilor. Nu puteam 
să nu vin și eu cu câteva cuvinte despre o carte 
foarte scumpă și despre autorul ei drag sufletu-
lui meu – ”Cunoașterea de sine, de la rațiune la 
credință” a regretatului Gheorghe Nandris. Am 
fost printre primii ei cititori, în format on-line, 
când autorul doar visa s-o vadă tipărită pe hârtie. 
Dar poate o vede din ceruri, căci după cum mi-a 
scris cu puțin înainte de a fi chemat la Domnul, 
și-a dorit foarte mult să ajungă la inima cititoru-
lui și să fie înțeles. 

O prestanță cu totul deosebită la acest salon 
”călător” a avut-o profesoara din Probotești, 
Tatiana Tutunaru Bârzu, cu două monografii – 
una despre istoria școlii locale și ”Probotești, file 
de letopiseț”, scrisă în comun cu Teodor-Cătălin 
Budacă, preot din Racovăț, un sat de dincolo 
de hotarul ce-a trecut prin inima românilor din 
Probotești, lăsându-i înstrăinați la o margine 
de țară. Cu studii filologice, având și facultatea 
de geografie, dar, principalul, iubindu-și sincer 
baștina, profesoara Tatiana Tutunaru Bârzu a 
realizat o lucrare de mare valoare pentru isto-
ria localităților românești din actuala regiune 
Cernăuți. Prin mărturii documentare, destinele 
unor oameni concreți, autoarea a conturat nu 
numai tragedia satului natal, ci și suferințele 
unui neam urgisit de istorie. E un subiect trăit 
și suferit din plin de copilul exilului, fostul pro-
fesor universitar, dr. Ilie Popescu. Ascultând-o, 
dumnealui și-a exprimat mândria că a avut ase-
menea studenți ca dna Tatiana Tutunaru, ca și 
Ștefan Hostiuc, prezent în calitatea-i de critic și  

Din viaţa comunităţii
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istoric literar, însă mai mult ca fiu al acestui sat. 
În calitate de om al locului și cunoscător exce-
lent al istoriei comunei, Ștefan Hostiuc interve-
nea cu completări la subiect, fiind nevoit spre 
final să răspundă la întrebarea cu ce va contribui 
la apropiatul jubileu de 550 de ani de la ates-
tarea comunei Mahala. Poetul popular Dumitru 
Zaidel, șeful căminului cultural de la Ostrița, a 
și răspuns deja cu o plachetă de versuri patri-
otice, multe răsunând ca niște litanii din inima 
unui om care suferă, trăiește intens drama nea-
mului său. Vedem că există și chiar persistă la 
Mahala o continuitate a dragostei pentru cuvân-
tul scris, preluată de la frații Nandriș, de la sora 
lor Anița, simpla țărancă, a cărei carte ”20 de 
ani în Siberia. Destin bucovinean”a fost tradusă 
în limbi de circulație europeană și premiată de 
Academia Română. ”Noi prețuim cartea, pen-
tru că o carte ne-a făcut cunoscuți lumii între-
gi”, aceste cuvinte ale Elenei Nandriș, rostite 
la deschiderea salonului confirmă pentru a câta 
oară adevărul că numai ce e scris nu se uită. Este 
cam aceeași ce a spus laureatul Premiului Nobel 
Gabriel Garsia Marquez că ”Viața nu este cea pe 
care ai trăit-o, ci aceea pe care ți-o amintești și 
cum ți-o amintești spre a o povesti”. La Mahala, 
viața de azi, viața de ieri, nu este doar poves-
tită, ci și cântată. Cu fruntea sus pentru ȚARĂ 
și pentru NEAM, a început vremea colindelor. 
Tinerele voci cântă ce le este drag și oamenii 
buni deschid fereastra, deschid ușile, deschid 
inimile, să intre colindătorii, crezând neclintit că 
”Va veni și vremea noastră”. 

Cu a noastră Românie, 
vom trăi pe-acest pământ

România noastră e cu totul altfel decât a celor 
care trăiesc în București sau alte orașe și comu-
ne din Țară, fără să știe ce înseamnă să te bu-
curi de o zi, când parcă totul in jur, pe pământ 
și în ceruri, cântă, vorbește respiră, zâmbește și 
iubește românește. Și dacă mulți din cei care nu 
știu cum e să trăiești într-un teritoriu rupt din tru-
pul Țării o hulesc și caută o strungă să fugă cât 
mai departe, nouă ne este dragă România măcar 
și pentru o singură zi, când dăm mână cu mână 
cei cu inima română, când parcă ne transpunem 
în acel geros, dar glorios 1 decembrie, ținând 
drumul spre Câmpul lui Horia din Alba Iulia. 
Așa a fost în capitala istorică a Bucovinei în 
duminica de 28 noiembrie, ziua când Consulul 
General al României la Cernăuți, Irina-Loredana 

Stănculescu, ne-a adunat la sărbătoarea Zilei 
Naționale a României. Pesemne, are un înger 
păzitor-însoțitor în toate începuturile, care-i stă 
pe umăr și-i șoptește cum și ce să mai facă spre 
binele românilor din circumscripția sa consula-
ră. A pus și Dumnezeu mila peste străduințele 
și emoțiile organizatorilor (echipei consulare), 
dăruindu-ne vreme blândă și caldă, cu soare, cer 
senin, chiar și musculițele zburau, trezite din hi-
bernare de la cântările copiilor, sunetele de bu-
ciume, dulci revărsări ale vioarei, bătăiile tobei 
ale muzicanților adunați pe lângă mesele încăr-
cate cu bunătăți gătite de gospodine din Mahala. 
Purtând podoaba costumelor populare de acasă, 
cu băieți și fete ”ai lui Ștefan oșteni”, măhălenii 
atrăgeau oaspeții, dornici de a înveșnici momen-
tul într-o poză. Animatoarea lor, Elena Nandriș, 
pe lângă grija de micii artiști ce-și așteptau 
rândul la scenă, avea timp pentru îmbrățișări 
cu oaspeți scumpi din toată Țara, împărtășind 
bucuria întâlnirii cu maica stareță a Mănăstirii 
Voroneț, stavrofora Gabriela Platon.

Dacă ar fi să descriu într-un cuvânt suita 
de evenimente din această zi, aș numi-o ”ziua 
îmbrățișărilor”. Cine să mai păstreze distanța, 
când întâlneam oameni scumpi inimilor noastre, 
așa cum m-am întâlnit eu cu prietenele Doina 
Cernica și Maria Olar de la Suceava, cu scriito-
rul Mircea Diaconu, cu preotul Mihai Cobziuc, 
care și-a făcut studiile la Cernăuți, cu profesoara 
Sanda Ardeleanu de la Universitatea ”Ștefan cel 
Mare”, dar și cu noi cunoscuți – profesorul Nicu 
Gavriluță de la Iași, avocatul Felix Șuhan și pri-
marul Costel Romanescu din Păltiniș, Botoșani, 
cu conaționali din Suceava și București, conduși 
prin Cernăuți de Dan Filimon, care au dorit să 
vadă renovatul nostru Palat Național. 

Ca în străvechea cetate dacică Sarmisegetuza, 
am trăit simțiri ancestrale, răscolite de cânte-
cele patriotice ale copiilor din ansamblul-mo-
del ”Izvoraș” al maestrului artelor, profesoara 
Victoria Costinean, precum și ale laureaților 
numeroaselor concursuri internaționale de la 
Școala populară de artă și civilizație româneas-
că ”Ciprian Porumbescu” a Centrului condus de 
Iurie Levcic. Micii și mai marii artiști din Mahala, 
corul ”Dragoș Vodă”, cu soliștii Luminița 
Demianic și Dumitru Caulea, ”Țărăncuțele” 
Sofiei Roșca din Marșinți, dansatorii din Ciudei 
și Pătrăuți, neastâmpărații dansatori-zburători ai 
Mărioarei Basaraba din Boian, dar și cântăreți 
vestiți ca Ilie Caraș și Angelica Flutur. 

Din viaţa comunităţii
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Alecu Hurmuzachi,  
cel cu inimă românească,  

pururi însuflețită pentru patrie și națiune 
(1823-1871)

Vasile CARLAȘCIUC

La 20 martie 1871, cu 150 de ani în urmă, 
a plecat în lumea celor drepți Alexandru 

Hurmuzachi, publicist și om politic român, ani-
mator al mișcării naționale din Bucovina, mem-
bru fondator al „Reuniunii române de leptură” 
(1862), prima societate cultuală românească din 
Cernăuți, deputat din partea Bucovinei în Parla-
mentul austriac.

Alexandru Hurmuzachi s-a născut la 16 au-
gust 1823, la Cernauca, sat de lângă Cernăuți, 
unde își aveau conacul părinții: Doxachi, mare 
vornic, și Ilinca Hurmuzachi. Familia Hurmu-
zachi a avut 12 copii, dintre care doar șapte au 
supraviețuit: cinci frați și două surori. Frații 
Alecu și Gheorghe Hurmuzachi au fondat și au 
tipărit în timpul revoluției din 1848 gazeta „Bu-
covina”, primul periodic tipărit în două limbi, 
germană și română, la Cernăuți. 

Familia Hurmuzachi a avut un rol important 
în timpul revoluției din 1848. La moșia Cernau-
ca s-au refugiat din Moldova cei mai destoinici 
bărbați ai țării: Alexandru Ioan Cuza, viitorul 
domnitor, Vasile Alecsandri, „acel rege al poezi-
ei veșnic tânăr și ferice”, George Sion ș.a. Mihail 
Kogălniceanu a redactat aici renumita sa petiție.

Studiile primare, gimnaziale și liceale Ale-
xandru Hurmuzachi le face în Cernăuți, în peri-
oada anilor 1829-1841. În 1845 pleacă la Viena 
să studieze dreptul.

Revenit în Bucovina, Alexandru Hurmuzachi 
redactează, împreună cu fratele său, Gheorghe, 
ziarul „Bucovina” (1848-1850). În 1865 aceiași 
frați inițiază publicarea de către prima socie-
tate românească din Cernăuți a revistei „Foaia 
Soțietății pentru literatura și cultura română în 

Bucovina”, care l-a avut ca prim redactor pe 
Ambrosii Dimitroviță.

În 1866 Alexandru Hurmuzachi e ales depu-
tat în Camera Consiliului Imperial de la Viena, 
iar în 1867,  deputat în Dieta Bucovinei. În 1866 
(anul morții lui Aron Pumnul și al debutului li-
terar al lui Mihai Eminescu), Alexandru Hurmu-
zachi devine membru al Academiei Române.

Din opera sa merită a fi menționate, în primul 
rând, „Cuvânt de deschidere la prima Adunație 
Națională de la 19 aprilie 1862 a reuniunii ro-
mâne din Cernăuți”, articolele „Teatrul național 
la Cernăuți”, „Arune Pumnul”,  „Alecsandri în 
Cernăuți” ș.a.

Plecat în Italia la tratament, Alexandru Hur-
muzachi moare la 8/20 martie 1871, la Neapole. 
E  înmormântat în curtea Bisericii cu hramul Po-
gorârea Sfântului Duh din localitatea Dulcești, 
județul Neamț, unde avea moșie sora sa, Eliza.  
Inscripția de pe piatra funerară indică momente-
le principale din viața pământească a celui care 
a fost Alexandru Hurmuzachi: „Aice zace în 
Domnul lêngă fratele seu Constantin, Alesandru 
Hurmuzachi; nescut în Cernauca, Ducatul Buco-
vinei, în 16. August 1823; deputat la parlamen-
tul Austriei și la dieta țêrii; fost vicepreședinte al 
Societății române literarie în Bucovina; membru 
societății academice din Bucuresci; reposat în 
Neapoli în 8. Mart 1871. Neuitatului seu frate cu 
spiritul cel ager și luminat, cu simțemintele-i cele 
nobile și nalte, iubirea-i cea severă de dreptate, 
și cu inima-i cea românească purure însuflețită 
pentru patrie și națiune, pune această peatră în-
tru lacrimi de durere Elisa Sturdza, înconjurată 
de ceilalți frați sdrobiți de măchniciune.”

Comemorări
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Bucovina lui Balthasar Hacquet: o recitire 
(Fragment*)

Mircea A. DIACONU

Balthasar Hacquet (1739-1815), figură 
fulminantă, deopotrivă, medic, chirurg, 

geolog, mineralog, botanist, chimist, carstolog, 
paleontolog,  etnograf, etnolog și antropolog, 
călătorește prin Bucovina de curând ocupată 
de austrieci, între anii 1788-1789, iar în 1790 
publică la Nürnberg lucrarea Hacquet’s neues-
te physikalischpolitische Reisen in den Jahren 
1788 und 1789 durch die dacischen und sarma-
tischen oder nördlichen Karpathe. În continuare 
o recitire a notelor de călătorie ale lui Hacquet 
din perspectivă imagologică. Analiza propusă 
nu urmărește sancționarea opiniilor lui Hacquet 
și nici corectarea lor, ci problematizarea modu-
lui în care perspectiva propusă e consecința unui 
subiect definit de tot felul de contexte. Astfel, 
ideile transmise de Hacquet capătă semnificații 
complexe, care depășesc limitele unei confrun-
tări între culturi.

Ce ne propunem să facem noi cu textul lui 
Hacquet? Pentru a ne fixa în chiar miezul pro-
blemei, ce ne spun notele de călătorie ale lui 
Hacquet despre lumea pe care o explorează? De 
fapt, încercăm să reconstituim experiențe – ale 
celui care observă și deopotrivă ale celui ob-
servat –, fără să apelăm pentru aceasta la triada 
imagologie – alteritate – postcolonialism, chit 
că o poziționare pe fundamentele ei poate oferi 
avantaje. Vom sta, oricum, în umbra lor, pentru 
a le privi uneori cu ironie.

Premisa de la care trebuie să pornim este că 
avem de-a face cu o reprezentare. Prin urmare, 
imaginea despre lume pe care Hacquet o livrea-
ză este inevitabil expresia unui subiect în isto-
rie; astfel certitudinile îi sunt „cenzurate” de 
lecturile pe care le are, de orizontul cultural în 
care locuiește (mai exact, de care e construit), de 
experiențele similare pe care le-a avut, ba chiar 
de impulsurile datorate temperamentului său. Și 
nu cred că în acest sens trebuie să apelăm ne-

apărat la Heisenberg ori la Saussure, cum face 
Maria Todorova când discută despre Balcani 
(Todorova 2000: 25),  pentru a înțelege că avem 
de-a face nu cu adevăruri obiective, ci cu repre-
zentări, cu imagini, devenite nu o dată clișee sau 
care funcționează deja ca atare. Mecanica cuan-
tică sau lingvistica ne vor ajuta cu altă ocazie în 
paginile despre Bucovina.

Spirit scientist, ateu, raționalist, Hacquet de-
scrie exact și minuțios soluri, plante, procese 
tehnologice, animale sau păsări (se folosește aici 
de studiile lui Linné etc., etc.), ba chiar aspecte 
etnografice (obiceiuri, vestimentații, tipare ar-
hitecturale, note specifice diferitelor etnii etc.), 
dar când trebuie să vorbească despre oameni, 
împotriva certitudinilor pe care le are, deși dă 
senzația că notează, ca într-un jurnal, fapte la 
care a fost martor, pe care le-a văzut el însuși, 
în realitate aproximează, simplifică, generali-
zează, trage concluzii greu de susținut sau pri-
pite. Și nu o dată pare să se contrazică, dovadă 
tocmai a faptului că e un spirit viu. De exem-
plu, în măsura în care există la el o tentație de a 
estetiza natura, trăsătură a iluminiștilor care se 
va dezvolta puternic în romantism, există, fără 
ca el să simtă contradicția, și un instinct către 
pragmatism. Într-un loc, de exemplu, nu poate 
să nu constate impactul negativ al coloniștilor 
asupra naturii (avertizează chiar asupra posibile-
lor consecințe și mai grave), dar în același timp 
e fascinat de răspunsul ei imediat. Notează: „Lu-
crul cel mai grav pentru noile colonii este faptul 
că, îndată ce (coloniștii, n.n.) au eliminat copacii 
prin foc, totul este acoperit cu un splendid covor 
roșu de Epilobium montarum Linn” (Hacquet 
2001: 99). Or, din cauza aceasta, se produce o 
invazie a socului, în așa fel încât „Oamenii care 
s-au așezat aici nu se puteau plânge destul de cât 
de grea este stârpirea lor” (Hacquet 2001: 99). 
De aici și concluzia că, în cazul în care vor veni 

Eseu
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mai mulți oameni, atunci, dacă va fi prost gospo-
dărită, „Bucovina ar putea avea soarta insulelor 
Madera, unde peste tot erau numai păduri (...) 
și care astăzi este aproape total lipsită de lemn” 
(Hacquet 2001: 99). Splendidul covor roșu și in-
vazia dezastruoasă a socului stau, iată, alături. 
Nu e singura contradicție din poziționarea lui 
Hacquet. Îi admiră pe localnicii care trăiesc natu-
ral, admirație dublată nu o dată de disprețul față 
de lumea civilizată, din care provine, constatân-
du-le în același timp moravurile condamnabile. 
Fascinat de extreme, Hacquet hiperbolizează în 
ambele direcții.  În fapt, el are puțină încredere 
și în coloniști și în administrația austriacă, așa 
cum în alte fragmente îi desconsideră cu totul 
pe fanarioții din Principate ori îi condamnă pe 
maghiarii din Transilvania. Mai poate fi obiectiv 
în acest caz în privința localnicilor?

Totuși, prin comparație cu alți călători stră-
ini, Hacquet pare să fie mai puțin victima 
prejudecăților ori a lecturilor și cu atât mai puțin 
s-ar putea spune, măcar în ce-i privește pe lo-
calnicii din Bucovina, că e rău intenționat. E 
plin studiul lui Klaus Heitmann, de exemplu, de 
trimiteri către imagini deliberat negative despre 
români, perpetuate prin plagiat sau din inerție. 

Dincolo de toate acestea, mai există o mă-
sură de precauție pe care trebuie să ne-o luăm. 
Dacă suntem tentați (cel puțin unii dintre edito-
rii lui Hacquet în românește sunt) să contestăm 
reprezentările nefavorabile despre localnici (să 
ne înțelegem: unii sunt valahi, cum le spune el 
adesea moldovenilor, dar alții nu) și să polemi-
zăm cu ele, de ce să nu credem că reprezentări-
le favorabile despre ei sunt și ele consecința nu 
doar a observării faptelor, ci și a trecerii lor prin-
tr-un filtru care le metamorfozează? Admirația 
lui Hacquet pentru natura sălbatică ori pentru lo-
calnici are și ea conotații ideologice și mentale. 
De stereotipuri poate fi vorba în ambele cazuri. 

Evident, nu Hacquet în sine ne interesează, 
lucru precizat chiar la începutul acestui studiu, ci 
ne interesează cum este lumea în care călătorește 
el. Dar dacă discutăm totuși despre Hacquet (și 
mi se pare că e obligatoriu s-o facem), o facem 
pentru că vrem să înțelegem mecanismele care 
se află la temelia reprezentărilor sale. E și mo-
tivul pentru care nu are rost să intrăm în „pole-
mică” cu el. Nu de o judecată aspră are nevoie 
textul lui Hacquet (Hacquet cu atât mai puțin – în 
fond, îi suntem datori pentru excepționala sursă 
pe care ne-o pune la dispoziție), ci de explicații 
și de problematizări care, pe cât posibil, să pro-

iecteze în spatele reprezentărilor adevărul și să 
elibereze faptele de zgura subiectivă sau ideo-
logică. Nu cred că sunt justificate încercările 
de a repara sau de a corecta analize, ipostaze, 
reprezentări considerate în dezacord cu reali-
tatea, nici generalizările, fie ele favorabile sau 
defavorabile românilor. E mai potrivit să iden-
tificăm mărcile subiectului (care sunt adesea și 
mărcile unei culturi, ale unei politici, ale unor 
contexte de tot felul) pentru a identifica semne-
le obiectului și pentru a-l reconstitui dincolo de 
subiect. Tocmai de aceea, ceea ce ne interesează 
nu este dacă să luăm sau nu de bune imaginile 
și judecățile lui, ci să supunem atenției un text 
care e consecința întâlnirii directe cu lumea de-
scrisă și să înțelegem cum se formează aceste 
imagini și judecăți. Finalmente, firește, putem 
spera că recuperăm lumea, așa cum reconstitu-
im și subiectul care ia contact cu ea.  Așadar, 
pusă în termeni de bine și de rău, problema e 
în sine falsă. Pe noi ne interesează mai degrabă 
să înțelegem cum au apărut reprezentările și ce 
spun ele despre subiectul care explorează lumea, 
dar mai ales despre lume. 

Or, această premisă e dublată de o alta, la 
fel de importantă. Azi nu e nevoie de prea mul-
te argumente pentru a spune că avem de-a face 
dacă nu cu un conflict, măcar cu o confruntare 
între orizonturi culturale opuse, incompatibile. 
De fapt, e un contact care generează deopotri-
vă atracție și respingere, între două lumi care 
se modifică chiar în timpul întâlnirii. Nu numai 
intrusul, un străin care se consideră „superior”, 
îl supune observației și îl judecă pe băștinaș; 
acesta din urmă, la rându-i, reacționează într-un 
anumit fel – și tocmai de aceea nici nu știm cât 
de natural. Nu cumva livrează și el o imagine? 
Cât de natural mai poate fi comportamentul lo-
calnicului în fața unui străin? Mai mult: are cu 
adevărat exploratorul contact cu lumea reală, 
sau sintezele pe care le propune sunt rodul unor 
intermedieri sau observații de la distanță? 

În ce-l privește pe Hacquet – și nu-i aceasta 
o surpriză –, el descinde din civilizație pentru 
a explora un ținut necunoscut sau puțin cunos-
cut, asociat sălbăticiei. De aici superioritatea, 
uneori disprețul, dezgustul chiar, dar și uimirea 
sau fascinația, toate acestea, reacții ale unui om 
de știință venit dintr-o cultură care aruncase re-
ligia la coșul de gunoi al istoriei. Nu a venit să 
locuiască în celălalt, nici să conviețuiască cu el 
– ci să-l observe. Din interes științific? Din tot 
felul de interese pragmatice? Din simplă plăce-
re de călător? Evident că Hacquet vrea să spună 
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lucrurile așa cum sunt, dar el e cenzurat cultu-
ral, istoric, ideologic, iar toate lucrurile aces-
tea spun ceva despre el. Venit din civilizație, 
o disprețuiește totuși, fiind fascinat de ceea ce 
e natural; venit din Franța, îi disprețuiește pe 
fanarioți, pe coloniștii trimiși de austrieci în Bu-
covina, pe unguri. Umanitarist, solidarizează cu 
cei puși în situația, individuală sau etnică, de a 
suferi. Raționalist, suferă de toate complexele 
pe care rațiunea i le impune. Evident, e om al 
timpului său, ca și al locului din care provine. 
Firesc, nu are nici o suspiciunea față de el însuși. 
E victima propriilor lecturi (din Sulzer, dar nu 
numai din el) și mai ales a propriilor certitudini. 

Despre ce scrie Hacquet? Așa cum precizează 
în subtitlul primului capitol al scrierii sale, „des-
pre Carpații care se găsesc în Moldova de Sus 
sau Dacia transalpină, Țara de Sus (Zara de Suss, 
scrie el, folosind denumirea localnicilor sau a lui 
Cantemir), despre felurile de pietre, minerale și 
apele lor, de asemenea despre valahi sau moldo-
veni etc.”. Scopul este de „a furniza informații” 
(Hacquet 2002: 3), de „a face investigații” 
(Hacquet 2002: 7), în câteva locuri vorbește 
chiar de „cercetarea mea” (Hacquet 2002: 3), 
pornind de la observația proprie și de la spusele 
lui Sulzer�, căruia Hacquet mărturisește aici că 
îi va da credit total. Scopul e așadar pragmatic, 
parțial științific, dar și antropologic; „explora-
torul” e preocupat de posibilele resurse natura-
le ale locului, de felul cum funcționează lumea 
după instalarea austriecilor, de tot felul de date 
concrete, dar și de oamenii pe care-i întâlnește. 
Nu întâmplător face trimiteri la un moment 
dat la „gravura de pe pagina de titlu”, realiza-
tă chiar de el, unde sunt reprezentați munții de 
graniță ai Bucovinei, dar și la gravurile finale cu 
reprezentanți ai câtorva etnii din Bucovina. Sco-
pul e mai degrabă practic-utilitarist, dar așa cum 
există o plăcere (și virtute) a reprezentării grafi-
ce, există la Hacquet și o plăcere a scrisului. Să 
fi scris el din pură motivație științifică? Turismul 
încă nu se inventase și călătoriile erau determi-
nate, firește, de cauze precise. Să fi scris, prin 
urmare, la solicitarea Casei de Habsburg? Tot 
ce se poate, deși sfaturile și constatările privind 
funcționarea unor fabrici, administrarea unor 
spații, utilizarea unor resurse ori reacțiile față 
de coloniști nu sunt neapărat argumente în acest 
sens. Să fi fost plătit de Casa Imperială pentru 
observațiile sale? Totuși, dacă ar fi fost exclusiv 
așa, de ce și-ar fi publicat Hacquet consemnările 
la un an după scriere, în 1790? 

Totuși, precizările de natură informativă, 
cu rol de a exploata potențialul resurselor, sunt 
dese. Pe de altă parte, Hacquet cară după el o 
aparatură pentru cercetări științifice, despre care 
doar puteam bănui cât de sofisticată va fi fost. Va 
fi părut localnicilor ca un extraterestru? Într-un 
loc, aflăm, Hacquet identifică un izvor acidulat, 
inundat adesea de pârâul Dornei, „folosit de cei 
câțiva locuitori de aici pentru băut și gătit din 
cauza limpezimea apei, fără să aibă o acțiunea 
asupra măruntaielor. Deși aveam la mine toate 
mijloacele de investigare necesare, n-am putut 
să le folosesc, deoarece vremea, mereu ploioa-
să, impurifica izvorul și n-am avut timp să mă 
opresc mai îndelung” (Hacquet 2002: 7). Altun-
deva, dă de un alt „izvor acidulat și foarte gustos, 
pe care l-am cercetat cu mijloacele de analiză 
pe care le luasem cu mine” (Hacquet 2002: 9). 
„Această apă era cu 9 până la 10 grade Réaumur 
mai rece ca atmosfera la 20 iulie, când am făcut 
experiențele. (...) Gustul era foarte răcoritor și 
plăcut acidulat, fără miros, foarte limpede, fără 
nici o depunere, nici la izvor și nici după o jumă-
tate de an într-o mică fiolă pe care o luasem cu 
mine” (Hacquet 2002: 9). La mijloc sunt și câteva 
alte experimente (mercur dizolvat în acid azotic, 
tinctura de rustic, o placă de argint scufundată în 
apă etc.). Dincolo de ele, de reținut că „fiind în 
luna iulie și căldura foarte mare, am băut destul 
de mult din ea, dar n-a avut nici cea mai mică 
acțiune asupra măruntaielor mele, nici asupra 
celor patru bărbați care mă însoțeau ca apărare 
împotriva unor supuși ucigași” (Hacquet 2002: 
9). Evident, nu ne interesează aici experimentele 
și constatările asupra solului și calității apelor, 
ci faptul că, bănuind pericolele care îl pândesc, 
Hacquet umblă însoțit de patru bărbați, probabil 
localnici. De altfel, imediat mărturisește: „Cum 
trebuia să mă tem atât de dușmani interni, cât și 
de cei externi din toate părțile, căci tătarii îna-
intaseră până la graniță, mi-a fost imposibil să 
întreprind alte cercetări în această regiune, nici 
să iau cu mine atâta apă, încât să pot stabili can-
titatea de săruri pe care le conținea căci în aceste 
condiții critice de război, fiecare se gândea cum 
poate să scape mai degrabă” (Hacquet 2002: 9). 

Dar cu toate acestea, informațiile lui Hacquet 
se vor înainte de toate precise. Citim într-un loc: 
„Munții mai înalți, care constau aici mai ales din 
roci ce conțin argilă, cuarț, mică și, adeseori, 
amfibol amestecat cu calcar, cuprind uneori și 
numeroși bulgări ce constau de obicei din argi-
lă simplă, dar au devenit cu timpul în întregime 
cornee. Acești bulgări se găsesc plasați ici-co-
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lo împrăștiați printre șisturi, fiind foarte netezi 
la spargere și constau din particule nesesizabi-
le, putând fi adeseori și bine polisați. Infirmații 
cuprinzătoare despre această piatră precum și 
despre șisturile argiloase și amfibolice se pot 
consulta în lucrarea premiată a profesorului Kar-
sten” (Hacquet 2002: 9). Și, ca și mai târziu în 
cazul sistematicii plantelor a lui Linné, Hacquet 
face pentru veritabili profesioniști trimiteri rigu-
roase în note de subsol. 

Iar rigoarea nu se oprește aici. Citim într-un 
loc: „La Cernăuți, unde am stat o zi, ai întot-
deauna ocazia să vezi tot felul de păsări acvatice 
aduse la piață; am văzut un soi de pasăre de apă 
neagră, Fulica, care se asemăna cu cea cenușie 
a lui Linné. Fruntea golașă era roșu carmin până 
peste jumătatea ciocului, tot restul era galben. 
Picioarele erau pe de-a-ntregul verzi-gălbui, la 
încheieturi avea inele sau dungi negre, deasu-
pra genunchilor o dungă triplă roz. Tot corpul 
era brun-negricios, cu excepția părții inferioare 
a burții, care era pe jumătate albă, ca și sub aripi; 
pe spate, penele erau puțin arămii. Prima pană a 
aripii era împodobită la marginea exterioară cu 
o dungă albă. Pasărea întreagă cântărea o livră și 
jumătate și era de înălțimea unei rațe obișnuite. 
Degetele de la picioare nu aveau nici o urmă de 
pieliță pentru înot, care este totuși indicată în 
ediția Houttuyn, vol. 2, pag. 426. Nici rața nea-
gră, anas nigra, și nici păsărea batalion Tringu 
pugnax Linn nu sunt prea rare în acest ținut” 
(Hacquet 2002: 33). Că Hacquet va fi umblând 
la el cu volumele de referință, tot ce se poate. Că 
face comparații, observă diferențe etc. e evident. 
Pe noi ne interesează, însă, oamenii și, în acest 
sens, relevante sunt alte date. Mai relevant e, de 
exemplu, faptul că astfel de păsări de apă, săl-
batice, pot fi găsite în piața din Cernăuți, puse 
în vânzare de unii dintre locuitori, cumpărate, 
evident, de alții. 

Să trecem însă mai departe. În câteva lo-
curi Hacquet vorbește, de exemplu, despre 
„Moldova austriacă sau așa-numita Bucovină” 
(Hacquet 2002: 5), ori despre „Moldova austria-
că și Moldova princiară” (Hacquet 2002: 11); de 
asemenea, vorbește deseori despre moldoveni, 
referindu-se probabil la locuitorii Moldovei, 
dar foarte adesea la valahi, având în vedere pro-
babil dimensiunea etnică a acestor locuitori. O 
surpriză e și următorul fapt. Pe lângă Șaru Dor-
nei, Hacquet dă peste o mină „parțial prăbușită, 
de auripigment, care fusese exploatată slab de 
moldoveni”, păzită acum de un pichet imperi-
al „pentru ca valahii sau moldovenii să nu fo-

losească (auripigmentul, n. ed.) pentru otrăvirea 
fântânilor” (Hacquet 2002: 11). Deși inițial fu-
sese încorporată Austriei, localitatea ar fi fost 
finalmente restituită Moldovei; „Atunci când 
Moldova a fost preluată de austrieci, au inclus 
și această regiune; dar fiindcă nu fusese amintită 
cu numele în convenția dintre împărat și Poartă, 
ea a trebuit să fie restituită, ca și vechiul oraș 
Baia” (Hacquet 2002: 11). În acest context, să-i 
fi numit Hacquet valahi pe românii din „așa-
numita Bucovină” și moldoveni pe românii din 
Moldova turcească? Tot ce se poate. Pe de altă 
parte, nu o dată când vorbește despre localnici, 
deși ai impresia se referă la valahi, Hacquet îi 
are în vedere pe huțani, iar cazul e cu atât mai 
relevant cu cât știm că Hacquet știa și română, 
dar și câteva limbi slave. Ori nu consideră lim-
ba un criteriu decisiv de diferență, ori cunoaște 
situațiile de la o oarecare distanță (nu e cazul, 
totuși, al gospodarului despre care vom mai vor-
bi, din Gura Putilei, care era huțan), ori oame-
nii vorbeau cu o oarecare ușurință, în funcție de 
context, una sau alta dintre limbi. Nu-i vorbă, 
și în alte locuri se vorbește despre localnici fără 
să se facă vreo precizare despre etnia lor. Înain-
te de a ajunge la Gura Putilei, Hacquet invoca-
se chiar localitatea unde avea să ajungă Iraclie 
Porumbescu preot, Șipote, „un mic sat, locuit, 
ca și întreg lanțul lor (a acestor munți, de peste 
Aluni., n.n.) numai de ruși” (Hacquet 2002: 97), 
ai cărei locuitori vor fi surprinși să vadă că noul 
preot le vorbește pe limba lor. De la el vom afla 
și cum arătau locuințele localnicilor, fapt care 
e în măsură să pună sub semnul întrebării mul-
te din observațiile lui Hacquet. Ciudat e totuși 
faptul că, deși vorbește cel mai adesea de mol-
doveni sau/și valahi, Hacquet îi dă credit lui Sul-
zer, care ar fi dovedit „temeinic” că omul de rând 
din Bucovina ar fi mai degrabă slav decât valah 
(Hacquet 2002: 69).  

Indiferent de acest aspect, Hacquet îi privește 
cu admirație pe oamenii locului, mai ales când, 
contrazicând principiile vieții din lumea vestică, 
modernă, sunt apropiați de natură. Undeva în 
zona Dornei Candrenilor, de exemplu, găsește 
„un valah, despre care se spune că ar avea o 
sută cincizeci de ani, ceea ce este probabil exa-
gerat, căci la acest popor socoteala timpului stă 
în general pe o bază șubredă”. Și e sigur că nu 
se înșală căci s-ar trage din el „mai mult de pa-
truzeci de familii care sunt fie fiii, fie nepoții, 
fie strănepoții săi”. Și, pentru a oferi o probă de 
adevăr, detaliază: „Pe doi dintre fiii săi i-am vă-
zut într-un han, unde am înnoptat, unul dintre ei 
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avea șaptezeci și unu, al doilea optzeci și doi de 
ani. Acești oameni se omeneau de trei zile în așa 
fel, ca să fie mereu amețiți. I-am găsit zdraveni 
la trup, iar toate cele cinci simțuri lucrau fără 
nici un cusur. Mi s-a dat asigurarea că, oricât era 
de bătrân, tatăl lor o făcea la fel de câteva ori pe 
an. Hipocrate are deci mereu dreptate, când spu-
ne că uneori un exces în dietă este binefăcător” 
(Hacquet 2002: 9). Aici, în mediul acesta semi-
sălbatic, descoperă Hacquet cât de importantă 
este știința, pe care orice prilej mai ciudat nu 
face decât să o confirme. Cum vom vedea însă 
în alte câteva cazuri, știința aceasta, la care se 
raportează Hacquet, nu-i decât dovada naivității 
lui. Nu-i vorbă, un bătrân care să aibă în jur de 
o sută de ani ar fi putut să existe, dar și așa ar fi 
fost vorba mai degrabă o excepție. Dar admirația 
nu e atât pentru vârstă bătrânului, ci și pentru pu-
terea lui și a fiilor săi de a bea alcool ca niște eroi 
rabelaisieni. Va fi reverberat ceva din mitologia 
lui Gargantua în reprezentarea lui Hacquet? Da-
că-l va fi citit el pe Rabelais, va fi perceput el 
și ironia spumoasă la adresa spiritului științific? 
Vom reveni deîndată la această chestiune. Să fi 
reverberat ceva din opiniile lui Jean Jacques Ro-
usseau? Îl citise sigur pe Hippocrate, căci, citim, 
„Acești oameni – e vorba despre bătrân și de fiii 
lui – se omeneau de trei zile în așa fel ca să fie 
mereu amețiți. I-am găsit zdraveni la trup, iar 
toate cele cinci simțuri lucrau fără nici cusur”, 
de unde ideea că Hipocrate are dreptate „când 
spune că uneori un exces în dietă este binefăcă-
tor” (Hacquet 2002: 11).

Dar lumea aceasta care-l fascinează e pentru 
Hacquet și o amenințare. Nu mai vizitează, de 
exemplu, muntele Suhard (nu e lăsat s-o facă, 
spune; nu precizează însă de cine), fiindcă ar 
fi fost „locuit de neoameni (Unmenschen)” 
(Hacquet 2002: 11). Într-un loc, combătându-l 
pe Sulzer, susține că „localnicul face parte din 
una din clasele cele mai rele ale omenirii de pe 
toată suprafața pământului” (Hacquet 2002: 13), 
afirmație pe care spune că o va și dovedi. Să fie 
de vină pentru o asemenea judecată aspră doar 
faptul că Sulzer, vizitând Baia, dăduse creza-
re localnicilor care i-ar fi spus că aici ar fi fost 
mine de aur? Și dacă localnicii îi vor fi spus așa 
ceva, n-o fi fost un răspuns indus, din motive de 
etimologie, chiar de cel care a pus întrebarea? 
Oricum, Sulzer preluase această informație prin 
intermediari. Chiar și așa, Hacquet e revoltat – și 
probabil pentru singura dată în tot timpul călă-
toriei sale – susținând că „ceea ce se aude prin 
tradiții despre astfel de bogății este de obicei o 

iluzie, din care nu trebuie să dai crezare nici unui 
cuvânt, căci localnicul – și aici urmează radicala 
definire invocată anterior – face parte din una 
din clasele cele mai rele ale omenirii de pe toată 
suprafața pământului” (Hacquet 2002: 13). Or, 
dacă nu va fi preluat un răspuns sugerat, localni-
cul acesta se vede treaba că trăiește din tradiții, 
din legende, din povești față de care spiritul 
științific al lui Hacquet nu are nici un fel de afini-
tate. Doar el e de vină pentru poziționarea sa in-
adecvată; aspra judecată e consecința unei furii 
fără obiect, căci spiritul raționalist al lui Hacquet 
e revoltat în fața „ficțiunilor” și a superstițiilor 
pe care le vehiculează un popor care își proiec-
tează trecutul în mitologie și își manifestă crea-
tivitatea în legende. 

În acest caz, nu putem să nu ne întrebăm cine 
pierde și cine câștigă din această confruntare în-
tre culturi. De fapt, în această confruntare – pe 
care Hacquet n-o conștientizează – găsim par-
tea cea mai interesantă din „descrierea” lui. Și 
în acest sens o nouă dovadă apare, evident că 
întâmplător, în paragraful imediat următor. Iar 
contextul e tot geologic, ca să zic așa. „Dacă te 
ții după malul drept al râului Siret, găsești mereu 
sol tăiat de ape, pe care-l formează afluenții. Pe 
acest drum am făcut cunoștință cu un boier sau 
un nobil de rang mediu. El se chema Șeptilici 
și se născuse în satul Zvoriștea” (Hacquet 2002: 
15). Ei, bine, întrebând „pe alți valahi” care e 
sursa acestui nume, „mi s-a răspuns într-un glas 
că mama sa a adus pe lume într-o singură lună 
șapte copii, dintre care patru ar mai fi vii. Când 
l-am întrebat și pe nobilul mare și robust, el mi-a 
confirmat chiar acest fapt și că mă pot convin-
ge de lucrul acesta la popa localității” (Hacquet 
2002: 15). Editorii volumului Călători români 
găsesc, cum am văzut, o explicație de neaccep-
tat. Ce este mai interesant este că Hacquet, plin 
de triumful teoriei, găsește și de data aceasta o 
explicație științifică, ridicolă, din categoria „tot 
vorba mea”, din farsa lui Caragiale Conu Leoni-
da față cu Reacțiunea: „Aceasta este o dovadă 
clară a suprafoetației, căci mama acestui nobil 
născuse la date diferite ale aceleiași luni și totuși 
atâția copii rămăseseră în viață” (Hacquet 2002: 
15). Eu cred mai degrabă că în fața insistențelor 
și inocenței străinului, care nu poate înțelege 
prea mult din spiritul poporului și care va fi in-
sistat cu tot felul de solicitări și observații, lui 
Hacquet i se joacă o farsă; vor fi râs cu toții, și 
nobilul, și preotul, și valahii de credulitatea călă-
torului străin. Așa cum va fi râs de el și o feme-
ie, soție de boier, și, cine știe? poate și boierul. 
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Să citim: „Părinții a șase copii, în parte maturi 
și mari, nu erau numai bine clădiți, ci și frumos 
colorați, în alb și roșu la față; dar copiii erau toți 
negri, ca țiganii, deși stratul de grăsime era tot 
atât de gros ca și la părinți. Când am întrebat-
o pe mamă cum se face că a născut copii atât 
de negri, mi-a răspuns: «Toți copiii mei vin pe 
lume albi; dar fiindcă nu îi alăptez eu, ci aceas-
tă țigancă, pe care o vedeți aici – îi înnegrește 
prin laptele ei; dar cu timpul, când împlinesc 
aproximativ douăzeci de ani, pierd ceva din ne-
greala lor, dar nu cu totul». Într-adevăr, se putea 
observa la copiii mari modificarea regulată, de 
la an la an, a nuanței culorii” (Hacquet 2002: 
61). Cum putea să vadă Hacquet modificarea 
de la an la an e greu de explicat din moment 
ce se afla în trecere prin localitatea respectivă. 
Dar e acesta exemplul la care apelează pentru 
teoria pe care o formulase anterior („am văzut 
la unul dintre acești nobili, spune el, un caz 
foarte ciudat cu privire la influența laptelui unei 
doici asupra copiilor mici”), pentru ca, după 
ce ilustrează teoria care-i precedă experiența, 
să argumenteze în plus: „Dacă există o dovadă 
contrară împotriva lui Herodot, atunci este cea 
de față”, invocați fiind în apărarea poziției sale 
„Buffon, Littré, le Cat, Albin și alții”, care, deși 
vor fi avut ceva afirmații în acest sens, „nu au 
spus ceva cu totul satisfăcător ”. Pentru Hacquet 
lucrurile au și alte consecințe, căci se întreabă: 
„Dar cine ar putea decela în sânge ceva atât de 
puțin colorat (e vorba despre „sucurile” despre 
care unii ar susține că sunt identice la „oamenii 
albi și la cei negri” n.n.), cu atât mai puțin viciile 
introduse odată cu „laptele doicii în copilul fra-
ged” (Hacquet 2002: 61).

Evident că Hacquet e victima prejudecăților, 
certitudinilor sau a supozițiilor sale științifice, 
dar e mai ales victima localnicilor predispuși să 
se amuze pe seama lui. Într-un singur caz nu e 
vorba despre amuzament și el se referă la ateis-
mul călătorului străin, la disprețul lui, exhibat, 
față de creștinism. Nu întâmplător, la sfârșitul 
secvenței despre Mănăstirea Putna, el afirmă 
că „acești călugări sunt la greci ceea ce sunt 
capucinii la catolici; anume, să aibă legea de 
a rămâne în cea mai mare neștiință” (Hacquet 
2002: 40-41): observația directă e înscrisă într-
un tipar cunoscut și a unei politici susținute de 
Iosif al II-lea. Nu vor fi introduși călugării în 
mod instinctiv în tiparul mental existent? Ceva 
pare să certifice ignoranța călugărilor. Rugându-
i să-i citească inscripțiile de  pe mormântul lui 
Ștefan cel Mare și întrebându-i de când e îngro-

pat domnitorul aici, ei ar fi început să socoteas-
că pe degete, reușind în cele din urmă să ofere 
o informație, de altfel, spun editorii volumului 
Călători români, greșită. Mai mult, sperase să 
găsească aici o bibliotecă, Putna „fiind una din 
mănăstirile cele mai nobile și mai vechi ale Mol-
dovei, dar toată colecția consta numai în câteva 
cărți de rugăciune” (Hacquet 2002: 41). Nu-i 
imposibil ca pentru călugării de la Putna să fi 
fost greu să calculeze timpul trecut de la moar-
tea lui Ștefan cel Mare. În același timp, Hacquet 
uită că inscripția pe care o citeau călugării nota 
anul de la facerea lumii, iar călugării trăiau în 
spiritul acestui calendar; în același timp, prin-
tre călugării de la Putna vor fi fost și ruși așa 
cum aflăm că se întâmpla chiar mult mai târziu, 
dintr-o povestire a lui Iraclie Porumbescu1. Cât 
despre presupusa bibliotecă, nu-i imposibil ca 
la Putna să se fi aflat acum doar cărți de rugă-
ciuni, deși la fel de posibil este ca Hacquet să 
nu fi fost dus în camere ascunse tocmai de ochii 
slujbașului imperial care a intermediat pătrunde-
rea străinului în mănăstire. Ce încredere ar mai fi 
putut avea călugării în autoritățile imperiale care 
desființaseră câteva zeci de schituri și mănăstiri? 
Se vor fi petrecut lucrurile într-adevăr așa cum 
crede el? Nota: „Zidul principal care înconjoară 
mănăstirea are o singură poartă mereu închisă, 
iar un străin este lăsat să intre cu greu. Deoare-
ce însă aveam cu mine pe un prieten bun, care 
era un slujbaș imperial cu care călugării de aco-
lo aveau treburi, n-am avut nici o dificultate de 
a vedea tot ce voiam. Călugării erau douăzeci 
la număr” (Hacquet 2002: 40). Hacquet nu-și 
poate reține disprețul și înscenează călugărilor 
o farsă, pentru a-i ridiculiza. În fața icoanei lui 
Iacob dormind, îl întreabă pe egumen „de ce 
se urcă aici îngerii la cer pe scară, când știu să 
zboare?”. Și pentru că egumenul mărturisește 
că nu știe, Hacquet are propriul răspuns ironic: 
„Desigur năpârleau atunci și-și pierduseră deci 
penele și erau, prin urmare, incapabili să zboa-
re” (Hacquet 2002: 40-41). Ce să înțelegem din 
răspunsul egumenului care spune că „s-ar putea 
1 Spune Hacquet: „Nu cunosc nici un scriitor în afara 

căpitanului imperial Sulzer care să fi scris corect din 
punct de vedere geografic și topografic-istoric atât despre 
țara Moldovei, cât și a Valahiei; cât privește latura fizică, 
a făcut tot ce a putut conform puterilor și cunoștințelor 
sale; puținele incorectitudini care apar în informațiile 
sale derivă din știri greșite ale altor scriitori, în particular 
ale prințului Cantemir (...)”. Sulzer ar fi demonstrat că 
„în această privință (adică „fizică”, n.n.) (...) te înșelai 
cel mai adeseori”, continuând: „De aceea mă voi referi 
întotdeauna la acesta din urmă” (Hacquet 2001: 5).
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să fie așa”? Să fie pur și simplu ignoranță? Să fie 
refuzul de a dialoga și de a încerca să convin-
gă pe cineva care trăiește în alt orizont cultural? 
Nu-i imposibil să fi fost ignoranți călugării; cert 
este însă că, timorați și suspicioși, vor fi refuzat 
să răspundă oricărei provocări venite din partea 
unui străin neortodox și a unei autorități impe-
riale. Se vor fi adunat să calculeze numărul de 
ani de la moartea ctitorului mănăstirea, dar și să 
decidă în legătură cu atitudinea lor. Docili, pen-
tru a nu leza superioritatea arogantă și jignitoare 
a străinului, vor fi acceptat supoziția absurdă a 
acestuia, cu o ipocrizie pe care oricum Hacquet 
o constatase la localnici, dar nu o simte exact 
atunci când sursa comicului era chiar el. La 
Sucevița, unde experiența e similară și Hacquet 
își exprimă dezgustul față de icoanele de pe 
pereții mănăstirii, un călugăr afirmă chiar: „Așa 
sunt nemții, necredincioși” (Hacquet 2002: 47). 
Aceasta e paradigma în care ar trebui plasată 
experiența lui Hacquet. 

În fapt, și mănăstirea, și călugării i se par de-
plorabili. Laic, spirit științific, intelectual venit 
din Vestul civilizat, format în spiritul politicilor 
lui Iosif al II-lea și a atmosferei antireligioase din 
Viena, Hacquet e nemilos cu tot ce nu înțelege, 
dar superioritatea pe care și-o arogă e consecința 
tocmai a limitelor lui. La Putna, constată el, dar 
constatarea e judecată, că „toți pereții bisericii 
erau împodobiți pe dinafară cu nenumărate figuri 
de sfinți, precum și cu cerul și iadul, cu tot felul 
de îngeri și draci, în culori. În toată această mi-
zerabilă pictură domină pretutindeni, ca în toate 
bisericile grecești, o caracteristică proprie ei, și 
anume că fețele sunt întotdeauna lungi, și deoa-
rece toți sunt prevăzuți cu bărbi, datorită multi-
plelor repetări monotone, aceasta este partea cea 
mai reușită la aceste tablouri; iar trupurile și pi-
cioarele sunt întotdeauna ca la lăcuste” (Hacquet 
2002: 41). Iar apoi: „Precum biserica era mânjită 
pe dinafară cu un număr uriaș de picturi fantasti-
ce, așa era și în interior” (Hacquet 2002: 40-41). 
Iar la Sucevița, opiniile lui Hacquet sunt aproa-
pe identice: „Picturile sunt aceleași și adesea nu 
prea înălțătoare. Atunci când pictorul a vrut să 
exprime dezmățul, pozițiile sunt exact à la San-
chez. Egumenul sau fruntașul acestei comunități 
neștiutoare și-a dat toată silința să-mi expli-
ce faptele eroice imaginare ale acestor pretinși 
sfinți desenați cu miile pe zidurile bisericii” 
(Hacquet 2002: 47). Aici urmează replica refe-
ritoare la nemții necredincioși: limbaje diferite, 
lumi diferite, orizonturi culturale incompatibile. 
Ce anume le-ar fi putut armoniza? Poziția călu-

gărilor, inclusiv a celor de la Putna, este poziția 
celui învins. Unde a adevărul, și nu din punct de 
vedere științific, ci moral?! În vreme ce străinul 
e disprețuitor, localnicul încearcă să explice și să 
justifice poziția străinului. Nici unul, oricum, nu 
încearcă să locuiască în celălalt, deși, la o adică, 
tot călugărul, care constată că străinul e necre-
dincios, iar întrebarea lui e expresia acestui fapt, 
are mai multă deschiderea spre celălalt. 

La Rădăuți, notează Hacquet, în „biserica 
mitropolitană principală a țării” n-a găsit nimic 
remarcabil. Deși e atras de viețuirea naturală a 
localnicilor și are în general reacții anti-coloni-
aliste, va fi fost mulțumit de ceea ce a găsit la 
Solca sau la Humor. „Mănăstirea Solca, notează 
el, a fost acum câțiva ani o mănăstire de călugări 
tot atât de bogată și de locuită ca Putna; dar în 
prezent am găsit-o transformată într-o magazie 
pentru trupele imperiale staționate în Moldova 
turcească” (Hacquet 2002: 51), iar Mănăstirea 
Humorului, care fusese și ea pe vremuri o mă-
năstire de călugări, „se instalase acum o mică 
brutărie pentru trupele imperiale” (Hacquet 
2002: 51). Ce se va fi întâmplat cu Voronețul, 
Moldovița, Arbore, ce se va fi întâmplat la Dra-
gomirna? „Ilișești este de asemenea o fostă mă-
năstire de călugări al cărei egumen sau stareț era 
arhimandrit al întregii Moldove de Sus. Atunci 
când imperialii au preluat această țară, egume-
nul ei era un anume Miletie. Având acesta multe 
capacități, a devenit vicar general; dar fiindcă 
ducea o viață destul de neeconomică și libertină 
(căci avea în mănăstire haremul său ascuns), n-a 
vrut să aștepte desființarea mănăstirii sale, ci a 
preferat să dispară împreună cu o sumă impor-
tantă de bani și trăiește acum nu prea comod în 
altă mănăstire din Moldova princiară” (Hacquet 
2002: 73). Lui Hacquet, multe lucruri definito-
rii pentru administrația austriacă nu-i sunt pe 
plac. Nu și ceea ce s-a întâmplat cu mănăstirile 
și schiturile ale căror moșii aveau să constitu-
ie celebrul și atât de disputatul fond religionar 
ortodox. Pentru el, călugării de la Putna „își pe-
trec viața ca porcii, modești și leneși” (Hacquet 
2002: 40). Și nu e singurul lor păcat. „Acești 
pustnici, notează el, nu trăiau sub stăpânirea 
turcească, adică princiară a Moldovei, atât de 
modest cum trăiesc acum sub stăpânirea lui Io-
sif. Aveau venituri mari, care-i ademeneau spre 
o viață mai ușuratecă; nu erau deloc blânzi cu 
supușii lor, ci îi tratau adeseori neomenos. Pen-
tru o mică încălcare sau pentru a-i șantaja ca să 
obțină bani, mijlocul era de a pune în aplicare 
două sau până la trei sute de lovituri, și numai 
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când tălpile se umflaseră  în urma unui astfel de 
tratament, ele erau tăiate și presărate cu sare; 
dacă nu puteau aplica această pedeapsă, îi încu-
iau pe aceștia într-o cameră mică plină de fum 
înecăcios. Iarna, nenorocitul era legat în pielea 
goală de un copac și se turna apă pe el până ce 
îngheța pe trupul lui etc. Într-adevăr, aceste sunt 
condiții care nu pot fi aplicate decât de barbari; 
dar și nația este corespunzătoare” (Hacquet 
2002: 41-43). Nația e corespunzătoare și în sen-
sul că suportă destul de ușor tortura (se înțelege: 
primitivii nu percep suferința, durerea fizică), 
și în acela că, cu comportamentul său primitiv, 
face posibile astfel de sancțiuni. De unde va fi 
obținut Hacquet informațiile despre pedepse-
le din mănăstirile Moldovei?! Cine-i va fi vor-
bit despre „haremul” lui Miletie? E probabil că 
informațiile vor fi venit de la însoțitorul său aus-
triac, revoltat că egumenul a trecut granița luând 
cu el averea mănăstirii. Dar violențele acestea 
extreme se vor fi pliat în mintea lui Hacquet pes-
te informații livrești, căci vorbind despre soar-
ta românilor din Transilvania, sub unguri, el se 
întreabă: „Are oare el (românul, n. ed.), sub o 
națiune atât de trufașă (cea maghiară, n.n), al că-
rei bici se abate necontenit pe pielea sa (...), o 
soartă mai bună ca aceea a negrilor din America, 
din plantațiile de trestie de zahăr...?!” (Hacquet 
2001: 851)2. Hacquet știa care e soarta negrilor 
de pe plantațiile de trestie de zahăr din America 
și credea că aici lucrurile nu puteau sta altfel. 
Nu-i vorbă, faptul că poporul nu s-a revoltat la 
desființarea mănăstirilor și schiturilor poate fi un 
argument în acest sens. Dar el nu s-ar fi revol-
tat probabil nici dacă s-ar fi desființat bisericile, 
pe care autoritățile austriece le încurajează și le 
susțin, simțind că ele pot deveni un puternic in-
strument de putere. 

În tot cazul, după ce vorbește despre posibile-
le atrocități de odinioară de la Putna, Hacquet dă 
drept exemplu o întâmplare la care a fost martor 
el însuși, dar care s-a petrecut nu la o mănăstire, 
ci la Frătăuți, acolo „unde un flăcău mutilase cu 
toporul, din răutate, calul vecinului său. Judecă-
torul, cu care e prieten, îl condamnă la cincizeci 
de lovituri de nuia ad posteriora”. Băiețandrul a 
fost pus în jug, loviturile erau violente și pe la a 
douăzeci și doua începu să sângereze, dar tânărul 
nu cerea milă, ci-i înjura pe judecători. La rugile 
lui Hacquet, l-au eliberat („deoarece ca medic 
2 În ediția a doua a amintirilor lui (eliminarea e păstrată și 

în ediția a treia), editorul va fi crezut că e riscant și în 
dezacord cu ideile naționale pe care le slujea să invoce 
numele câtorva călugări ruși.

întrevedeam posibilitatea ca el să capete atacuri 
de epilepsie și să moară” - 43), iar Hacquet tri-
mite după vin și apă pentru a-l răcori, însă, spre 
surprinderea lui, „băiatul s-a ridicat într-un salt 
furios, și-a tras pantalonii, a râs și și-a bătut joc 
de executori și a pornit ca o săgeată în zbor, în-
cât nimeni nu l-a mai putut ajunge, căci mi se 
prezisese să nu cred că o astfel de pedeapsă ar fi 
însemnată pentru un valah” (Hacquet 2002: 43). 
Fusese martor la așa ceva și în Dalmația, Bosnia 
ori Serbia, dar și în Banat și Transilvania, unde 
ar fi văzut „una până la două sute de bătăi apli-
cate acestei națiuni și totuși nici unul dintre ei nu 
devenise invalid” (Hacquet 2002: 43). Interesan-
tă și concluzia lui Hacquet, ea însăși un clișeu, 
venită din convingerile – dezvoltate ulterior de 
romantism – că cei primitivi sunt insensibili la 
suferință. „Experiența, spune el, a demonstrat 
mai mult decât necesar că această națiune poate 
îndura din partea naturii dure, a educației și a 
răutății sufletești, mult mai mult decât alta mai 
civilizată. Dar valahii din Moldova sunt totuși 
mai buni, decât cei din Transilvania și din Ba-
nat” (Hacquet 2002: 43). În fond, Hacquet trebu-
ie să se poziționeze cumva între cel care suportă 
violența și judecătorul care îi e prieten. O făcuse 
și altă dată. La Bistrița, e martorul următoarei 
scene:  „Cum treceam tocmai prin Bistrița, am 
văzut cum o biată ființă din comunitatea orto-
doxă, și anume: o româncă (editorii din ediția B 
preferă să traducă prin româncă ceea ce ediția A 
traduce prin valahă, n.n.) era legată zdravăn de 
banca de corecție și pedepsită fără nici o milă în 
fața primăriei, în văzul tuturor, cu cincizeci de 
lovituri de bici pe trupul abia acoperit, pe mo-
tivul unor abateri trupești. Când am întrebat de 
cauza unui tratament așa de aspru și al unei bat-
jocoriri atât de publice, mi s-a spus: «Este o stri-
cată care a venit în oraș cu trupele de la graniță». 
Trebuie să spun că urletele și bătaia sângeroasă a 
acestei femei m-au revoltat cu totul, cu atât mai 
mult cu cât este mai neînfrânată ura deplină a 
națiunii săsești împotriva tuturor acelor ce nu 
sunt sași” (Hacquet 2001: 856). În Transilvania, 
atrocitățile la care sunt supuși valahii trec dinco-
lo de pragul extrem al pedepselor pe care le-ar 
fi folosit călugării, căci pentru vini inexistente, 
oricine poate fi pur și simplu ucis. Într-o notă de 
subsol, Hacquet invocă uciderea cu sânge rece a 
propriului jude de sat de un nobil maghiar când 
acesta îi spune că țăranii au refuzat să vină să pre-
steze munca de robi: „Dar fiara (Unmensch) nici 
nu l-a lăsat să termine și cu pistolul i-a trimis un 
glonte drept în piept. Cum bietul om a căzut jos 
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și a vrut să se țină de masă pentru a se ridica în 
sus, l-a împușcat acest călău cu al doilea glonte 
în gât, ucigându-l. Văduva lui împreună cu copi-
ii au reclamat, dar totul a fost rezolvat de comitat 
printr-o amendă de douăzeci și patru de guldeni, 
dar și pe aceștia a refuzat tiranul să-i plătească” 
(Hacquet 2001: 852). Nobilul din Transilvania 
îl tratează pe român, o spune Hacquet, „necon-
tenit ca pe o vită” (Hacquet 2001: 852). Așadar, 
violența e bună pentru o națiune care, apropiată 
de natură, suportă fără mari dificultăți suferința 
fizică sau morală. Atrocitățile la care fuseseră 
supuși Horea și Cloșca și tragerea lor pe roată se 
petrecuseră în 1784.

De altfel, această identificare cu natura săl-
batică explică admirația lui Hacquet pentru lo-
calnici. „Este de necrezut ce pot suporta acești 
oameni grosolani” (Hacquet 2002: 43), notează 
într-un loc. Altundeva: „Cu cât oamenii trăiesc 
mai aproape de natură, deci fără constrângeri, cu 
atât sunt mai bine făcuți. Bărbații și femeile sunt 
frumoși, mai ales cei care pot duce o viață mai 
comodă” (Hacquet 2002: 69). Altundeva: „Fe-
meile sunt solide și foarte bine făcute; organiza-
rea lor casnică este de așa fel încât nu le revine 
multă treabă, mai ales dacă locuiesc la oraș. O 
cameră sau două sunt suficiente pentru toată fa-
milia. Tot mobilierul constă dintr-un divan, pe 
care se șede și se doarme. Gătitul impune puțină 
treabă, căci se reduce la un singur fel. Lenjeria 
constă dintr-o singură cămașă simplă, fără nici 
o garnitură etc., este deci puțin pretențioasă 
și, prin urmare, cere puțină muncă. În aceste 
condiții /oamenii/ sunt sănătoși, mai puternici 
decât molâii din marile orașe europene, cu me-
sele lor bine garnisite și unde, datorită numeroa-
selor feluri de mâncare, se ivesc tot felul de boli. 
Îmbrăcămintea lor este simplă, ca și stilul lor 
de viață” (Hacquet 2002: 69). La ce localnici se 
va fi referind Hacquet? Evident că nu la țăranii 
propriu-ziși. De altfel, desenele finale sunt eloc-
vente în acest sens. Oricum, există la Hacquet 
și tendință de a idealiza. În opinia lui, femeile 
moldovene, deși nu fac deloc sau fac puțină 
mișcare, „sunt nu numai puternice, dar nasc cu 
multă ușurință copii buni, zdraveni și sănătoși și 
se aude extrem de rar de nașteri grele și alte lu-
cruri asemănătoare; sau, încă mai puțin, ca acești 
oameni să fie diformi ca toți orientalii. Dovadă 
că natura nu trebuie forțată pentru a obține efec-
te bune” (Hacquet 2002: 63). Și admirația pentru 
natura sălbatică a localnicilor e în contrast, cum 
am văzut-o deja, cu disprețul pentru lumea civi-
lizată. Iată-l pe Hacquet precursor al lui Sado-

veanu sau al lui Cioran, vorbind despre un fel de 
revanșă a sălbaticilor. Băștinașii aceștia trăiesc 
mult și pot să bea o perioadă îndelungată fără să 
suporte consecințele, nu-s sensibili la violențele 
fizice sau morale, nu se-mbolnăvesc așa ușor, 
ca îmbuibații occidentali, tocmai pentru că mă-
nâncă elementar, femeile lor nasc ușor, ba pot să 
nască și câte șapte copii etc. Un argument în plus 
e următorul: „La acești oameni a purta două sau 
trei blăni una peste alta nu este nimic neobișnuit, 
căci odăile lor se încălzesc puțin sau deloc, ceea 
ce este de o mie de ori mai favorabil sănătății 
decât încăperile supraîncălzite, de pe urma că-
rora oamenii se îmbolnăvesc de plămâni și mor 
din cauza aceasta. Tissot spune pe drept: catare-
le seceră mai mulți oameni de pe pământ decât 
ciuma” (Hacquet 2002: 71). Așadar, civilizații ar 
suporta tocmai consecința gastronomiei sofisti-
cate și a condițiilor de viață moderne. Imaginea 
aceasta de paradis pierdut va fi cât de cât clintită 
când se vorbește despre localnicii care continuă 
să fie cumva, difuz, o amenințare. Dar nu e vor-
ba doar de o imagine distorsionată ideologic și 
temperamental, ci și de una rămasă la suprafața 
lucrurilor. Sursa acestor imagini sunt mai degra-
bă boierii sau țăranii înstăriți. 

Volumul lui Hacquet este teren de interogații 
și problematizări și din alt punct de vedere. 
Firește că ne întrebăm ce mutații s-au petrecut în 
„așa-zisa Bucovină”, sau, mai exact, ce mutații 
îi atrag lui Hacquet atenția, după ceva mai bine 
de zece ani de la ocuparea nord-vestului Moldo-
vei de austrieci?! Că fostele mănăstiri fuseseră 
desființate și deveniră magazii, brutării etc. am 
văzut deja. Drept consecință, națiunea „parțial 
semisclavă” a țiganilor nu mai putea fi tratată 
de călugări ca una nomadă; țiganii nu mai erau 
robi din moment ce fuseseră naturalizați „și se 
așezaseră ca țărani în jurul mănăstirii” (Hacquet 
2002: 43). Dar se schimbase și fața Cernăuților, 
devenit capitală („Acest mic oraș, care constă din 
abia șase până la șapte sute de case, este com-
plet deschis și a căpătat, de când se găsește sub 
sceptrul împăratului Iosif, multe clădiri noi, cum 
se cade, din piatră, în timp ce mai înainte avea 
numai case din lemn” – Hacquet 2002: 31), în 
vreme ce Suceava avea să-și accelereze declinul. 
Mai mult decât atât, era în Cernăuți o forță mi-
litară (Hacquet o numește „trupă de ocupație”) 
care putea apăra orașul și care „consta dintr-un 
batalion al unui regiment de garnizoană de oa-
meni bătrâni, incapabili de serviciu de campa-
nie” (Hacquet 2002: 31). Atitudinea lui Hacquet 
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e evidentă; ciudat că el nu simte contradicția din 
moment ce continuă spunând că „această trupă a 
făcut cu o lună înainte minuni lângă mica locali-
tate Rohatin: deși din ea nu făceau parte mai mult 
de patru sute de oameni și doar două tunuri, a 
rezistat atât de eroic unui pâlc de patru mii de tă-
tari, încât aceștia au pierdut la atac, pe loc, peste 
cinci sute de oameni și au fost respinși” (Hacquet 
2002: 31). La Suceava, lângă fosta mănăstire 
Zamca, ai cărei călugări se puteau apăra singuri 
de atacurile tătarilor și haidamacilor, Hacquet 
vede de asemenea „tabăra unui mic corp de o mie 
până la o mie cinci sute de oameni, pentru a aco-
peri orașul și regiunea de tătarii, care se pregă-
teau s-o invadeze” (Hacquet 2002: 73). Hacquet 
nu se-ntreabă de ce la Cernăuți sunt aproximativ 
patru sute de soldați, în vreme ce la Suceava sunt 
până la o mie cinci sute. Cert este că drumurile 
par mai sigure și nu întâmplător în Bucovina se 
refugiază moldoveni amenințați de spectrul inva-
ziilor tătărești. 

Suceava merită o descriere mai amplă. 
Hacquet constată că „aici s-a construit de curând 
un pod solid de lemn peste acest  râu adeseori 
foarte rapid” (Hacquet 2002: 67), dar previzi-
unile lui sunt sumbre. Hacquet crede că orașul 
„nu se va reface”, căci fosta capitală „timp de 
patruzeci de ani a stat părăsită, după ce războ-
iul, ciuma și foametea au nimicit în întregime 
pe locuitorii ei. Acum s-au așezat aici armeni 
și nemernici de același fel, tot atât de păguboși 
în toate țările, de exemplu evrei răi, care locu-
iesc în câteva sute de case, cele mai multe de 
lemn” (Hacquet 2002: 69). Și cu ocazia aceasta 
își amintește că, în 1788, adică după 15 ani de 
ocupație austriacă, când a călătorit prin Suceava, 
„cei mai mulți locuitori fugiseră și ei din cauza 
invaziei tătarilor, așa încât nu se găsea nicăieri 
un adăpost cum se cade” (Hacquet 2002: 69).

Dar tătarii puteau încă invada și Austria. 
Într-un loc, Hacquet vorbește despre locuitori 
ai Moldovei stabiliți undeva „înainte de poale-
le munților”, „mai mulțumiți decât în celelalte 
sate” fiindcă s-ar fi putut mai ușor refugia „în 
ea la venirea dușmanului”. Continuă el: „Într-
adevăr, am și găsit în pădurile din jurul Solcăi 
etc. mulți locuitori din Moldova de jos și din 
Basarabia, deveniți refugiați, care scăpaseră de 
presiunea osmanilor și a tătarilor; acești bieți 
oameni, care aveau vitele lor împreună cu ei și 
trăiau de obicei de pe urma lor, migrează de pa-
tru luni încoace de la o pădure la alta, pentru a 
nu fi zăriți de turci” (Hacquet 2002: 53). În fine, 
la Vicov se așezase o herghelie imperială („se 

găseau grajduri pentru două până la trei sute de 
cai, iar în marile curți din jurul grajdurilor erau 
mici adăposturi împotriva vremii prea rele pen-
tru caii tineri” – Hacquet 2002: 33). Admirația 
lui e evidentă: Citim în alt loc: „Nu-mi aduc 
aminte să fi văzut în lanțul Alpilor pășuni alpi-
ne atât de frumoase ca aici; și ce era încă mai 
frumos era că pe aceste pășuni grase pășteau 
câteva mii de cai dintre cei mai frumoși. Greci 
și armeni aveau aici herghelii întregi care se 
mișcau în libertate (93), cea mai frumoasă her-
ghelie fiind cea imperială. Mai mult, deveni-
seră active deja mici instalații de prelucrare a 
sării: „înainte ca această parte a Moldovei să 
cadă sub stăpânirea casei imperiale, nu se știa 
în această țară nimic despre fierberea sării; dar 
acum s-au instalat cinci astfel de mici copturi 
(rafinării, n.n.) și vânzarea este apreciabilă” 
(Hacquet 2002: 49). În alte locuri, în cuptoa-
re speciale, se prepară din coajă de mesteacăn 
catran (în acest caz nu știm dacă nu cumva obi-
ceiul va fi existat și înainte) (cf. Hacquet 2002: 
36-37), iar în altă parte, mai sus de Vama, s-a 
instalat o exploatare de hematit pentru care s-au 
adus muncitori din zona Salzburgului (Hacquet 
2002: 81), dar se vorbește și de o topitorie de 
minereuri, la Iacobeni, fabrică special construi-
tă, dar care necesită deja îmbunătățiri (Hacquet 
2002: 83), căci planurile fuseseră construite 
de cineva care „nu avea cunoștințe privitoare 
la acest fel de instalații” (Hacquet 2002: 83). 
Dar cu toate acestea, Hacquet remarcă mai de-
grabă dificultățile de administrație. Cum am 
văzut, garnizoana din Cernăuți era formată 
din oameni în vârstă. La Frătăuți, unde se in-
stalase un sat german de șaisprezece case, sunt 
repartizați doar doi funcționari, ceea ce atrage 
observațiile lui Hacquet:  „Dar cum ar putea 
doi oameni să supravegheze dacă lucrările agri-
cole s-au efectuat cum trebuie sau nu; mai ales 
că primul dintre ei era comisar peste o colonie 
de opt sate împrăștiate, ocupate de germani din 
imperiu, iar funcționarii de pe moșiile camerale 
împărătești sunt încărcați cu atâtea hârțogăraie 
inutilă, încât nu se pot ocupa cu alte probleme; 
și de aceea acest domeniu frumos și mare (...) 
are un venit sub 6000 de guldeni, când orice 
semi-priceput, dacă l-ar folosi cât de cât, ar 
aduce cel puțin douăzeci de guldeni” (Hacquet 
2002: 47). Altundeva, se vorbește de miniștrii 
care s-ar mulțumi să primească cât mai multe 
hârtii, „pentru a dovedi cât de mare este hărnici 
funcționarilor trimiși în provincie și astfel mo-
narhul și supușii săi sunt de obicei trași pe sfoa-
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ră și solul cel mai bun este astfel folosit doar 
pe jumătate” (Hacquet 2002: 47). Așadar, sis-
temul e descris ca excesiv birocratic, neprag-
matic și nefuncțional. Hacquet, oricum, are un 
dinte împotriva modernității, fiind atras, oricâ-
te fapte i se contrapun, de primitivismul local-
nicilor, așa încât explică: „dar secolul nostru 
este unul al scrisului, și pentru ca să se obțină 
totul fără înșelătorie, treburile sunt amplificate 
în așa măsură prin controlori și alți funcționari 
inutili, încât se consumă adeseori jumătate din 
venituri, înainte ca un ban să ajungă în viste-
rie, și totuși se poate afirma cu conștiința cu-
rată că stăpânul țării este păcălit mai mult ca 
oricând” (Hacquet 2002: 47). Totuși, de bine-
facerile ocupației vor avea parte și localnicii, 
căci „atunci când împăratul a ajuns în posesia 
acestei țări, a trebuit să pună să se instaleze în 
sate veritabile spitale spre binele acestor neno-
rocite” (Hacquet 2002: 99). Nenorocitele sunt 
femeile din Gura Putilei, unde, „ca și în multe 
alte mănăstiri din munți”, Hacquet vede „urme-
le nenorocirilor aduse de ruși, în ultimul război 
împotriva Porții, printre membrelor sexului fe-
minin” (Hacquet 2002: 99).  

Așadar, lumea era în schimbare și schimbă-
rile se răsfrângeau și asupra localnicilor. Vor 
duce ele și la pierderea stării paradisiace pe care 
Hacquet o sesizase? Citim într-un loc: „Toate 
aceste puțuri (este vorba de puțuri de extragere a 
sării, n.n.) se află (...) în mijlocul pădurilor, așa 
că sălbăticiunile le revin muncitorilor atât de ief-
tin, încât nu trăiesc tot anul din nimic altceva. O 
căprioară întreagă nu costă mai mult de douăzeci 
de parale, un cerb, șaizeci etc. Un semn sigur că 
în această țară, oamenii care consumă orice n-au 
întrecut încă măsura și, pentru un timp, locuito-
rii ei vor mai trăi fericiți, cum voi avea ocazia să 
demonstrez” 3 (Hacquet 2002: 49). Fericirea lo-
calnicilor e legată de gastronomie, deși Hacquet 
nu ne spune cum se prepara vânatul. În alt loc, 
lui Hacquet i se confesează „întâiul om al sa-
tului”, care „o făcea pe căpitanul sau judele” și 
care era, totuși, „ca și ceilalți, doar un țăran”: 
„În acești munți, ar fi spus el, erau pe vremuri 
ucigași și tâlhari, dar acum ne-am obișnuit cu 
munca și ne-am îndreptat (...). Munții erau refu-
giul nostru atunci când eram fugăriți la șes, dar 
cum oamenii s-au tot înmulțit, bunicii și părinții 
noștri n-au mai scăpat aici de urmărire; deci nu 
3 În rezumatul său, Iorga traduce astfel: „Stăpânul îl stoarce, 

stăpânul îl judecă. E ca negrul din America în plantații. Se 
poate să nu se gândească la fugă, la răzbunare? Așa s-a 
ajuns la recenta «Horiadă»” (Iorga 1981: 429).

puteam face altceva, decât a ne modifica cu în-
cetul modul nostru de trai” (Hacquet 2002: 101). 
Dar Hacquet se îndoiește de sinceritatea spuse-
lor lui; după el, „jumătate din locuitori au rămas 
credincioși vechiului lor stil de viață” (Hacquet 
2002: 101). Să nu ne lăsăm însă induși în eroa-
re: schimbarea de care vorbește localnicul nu se 
produsese acum, de la venirea austriecilor. Pe de 
altă parte, putem generaliza informațiile acestea 
care vin de la „întâiul om al satului”? Hacquet 
o face adesea – și atunci când vorbește despre 
trândăvia și lenea localnicilor, deși e evident că 
observațiile lui se fac mai ales pe baza contac-
tului cu țăranii mai înstăriți, dacă nu cumva, ca 
aici, cu „întâiul om al satului”.

Dar, deși îi suspectează de ipocrizie, huțanii 
din Putila (căci în Putila nu erau valahi – lui 
Hacquet problema nu i se pare importantă) îi 
stârnesc lui Hacquet admirația. Mărturisește 
cu uimire: „Acest om, cum sunt astfel de oa-
meni, a fost destul de generos de a nu lua ni-
mic în schimbul laptelui și brânzei consumate, 
ca și pentru hrana cailor, oricât am încercat să-l 
silim să accepte plata. Adevărul e că printre ei 
se găsesc în prezent oameni care sunt geambași 
și dispun de averi de douăzeci până la treizeci 
de mii de guldeni; dar pentru ei această bogăție 
nu înseamnă nimic, ei trăiesc și rămân ca vechii 
ruși sau moldoveni. Singura lor bucurie este ca 
să se îmbete atunci când vor și când au rachiu 
de-ajuns, pentru a potoli pofta gâtlejului lor” 
(Hacquet 2002: 101). În fond, aceasta e lumea 
cu care avea Hacquet contact. 

Nu-i vorbă, crime se mai petrec încă, și, 
după cum știm, Hacquet însuși umbla tot timpul 
însoțit de alți trei-patru oameni înarmați. La Sol-
ca, de exemplu, „cu câteva zile înaintea sosirii 
mele aici, o bandă de tâlhari a întreprins un atac, 
a prădat o casă izolată și le-a maltratat pe femei-
le ce se găseau într-însa. Noroc că stăpânul casei 
nu era de față, căci ei aveau de gând să-i ia viața” 
(Hacquet 2002: 51). Firește că ultima afirmație e 
doar o presupunere; poate că nu doreau decât să-i 
ia banii. Deși între bani și viață, crede Hacquet, 
pentru localnici diferența e nesemnificativă. De 
câteva ori, el însuși e sfătuit să nu-și continue 
cercetările. „Cum aveam să-mi continui cerce-
tările în munții Gurei Humorului – citim la un 
moment dat –, nu am prea fost sfătuit să le în-
treprind; dar deoarece nu intenționam să renunț 
la planul meu și eram patru oameni înarmați 
cu puși, mi-am continuat totuși drumul până 
la mănăstire Humorului” (Hacquet 2002: 51).  
Ce-i drept, ajungând noaptea la mănăstire, nu li 
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s-au deschis porțile, poate tocmai de teama vreu-
nui atac. 

Dar fapte oribile se petrec în zonă. Să fi fost 
puse pe nedrept în cârca localnicilor, cum cred 
editorii versiunii A? Lor li se pare, de exemplu, 
că „primul om” din Putila e pe nedrept conside-
rat ipocrit din moment ce își dovedește din plin 
generozitatea. Însă tocmai astfel de contradicții 
sunt relevante. Ne vom referi însă la un caz 
pe care editorii Călătorilor străini preferă să-l 
rezume, probabil cu intenția de a-i proteja pe 
localnici de o posibilă calomnie, în care sunt in-
vocate fapte asupra cărora, ce-i drept, Hacquet 
propune doar o interpretare. Dar interpretarea e 
cel puțin plauzibilă. „În această pustietate – spu-
ne el, referindu-se la împrejurimile localității 
Frasin – am găsit o altă herghelie arsă, care este 
ocupată numai primăvara și toamna de acei cai, 
care vin de la stâne din Alpi și merg să ierne-
ze la șes. Pe lângă aceste clădiri trăiau câțiva 
cavaleriști pensionați, care aveau la ei ceva bani 
economisiți. Cum unul dintre ei schimbase cu 
câteva zile înainte de incendiu câțiva ducați la 
cârciumă și, spre nenorocul lor, câțiva munteni 
văzuseră, a fost de-ajuns pentru a le pune viața 
în primejdie. După o săptămână s-a auzit că în-
treaga clădire a fost mistuită de foc și că oamenii 
ar fi ars înlăuntrul ei. Una din presupuneri era că 
întâmplarea se datora neglijenței acestor oameni; 
dar când s-au căutat sub cenușă oasele lor, ele 
n-au fost găsite în dormitor, ci în antreu. Aceas-
ta a trezit bănuieli. Cum acești oameni nu erau 
bețivi, lumea s-a gândit la o crimă, ceea ce s-a și 
confirmat prin lipsa banilor, unul dintre ei având 
peste treizeci de ducați și nu se mai găsiră decât 
câteva monede de argint, ca și restul metalelor, 
ca nasturi și alte asemenea, care /erau prezen-
te/ până la ultima bucată.  Ucigașii au conside-
rat că este nimerit, ca pentru a ascunde lucrurile 
cât mai bine și să fure câteva sute de guldeni, să 
omoare câțiva oameni și să mai și incendieze o 
clădire de câteva mii de guldeni, pentru a camu-
fla fapta cu multă viclenie, în conformitate cu 
mentalitatea lor valahă, sau mai bine zis moldo-
venească. Astfel de acțiuni nu sunt prea rare la 
acești oameni” (Hacquet 2002: 39)4.

4 În versiunea A, traducerea e următoarea: „Toate aceste 
puțuri (...) sunt ascunse în mijlocul pădurilor, unde 
lucrătorii găsesc vânat atât de ieftin, încât nu consumă tot 
anul altceva. O căprioară frumoasă costă doar douăzeci 
de parale, un cerb, șaizeci și așa mai departe, semn hotărât 
că acei oameni care secătuiesc tot nu au căpătat încă 
autoritatea în această țară și că un timp vor mai trăi încă 
fericiți locuitorii...” (Hacquet 2001: 821)

Dar oamenii sunt totuși pașnici. La un mo-
ment dat Hacquet însuși crede că însoțitorii săi 
ar fi putut să-l omoare. Își amintește: „Am că-
lătorit acum douăzeci și șase de ani cu un ase-
menea român, singuri de tot, prin munții cei 
mari din țara Românească în Transilvania, sub 
călăuza lui, fără a păși pe vreo cărare cunoscu-
tă. Nu ar fi putut de o mie de ori să-mi ia viața 
prin locurile pustii care erau doar adăposturi de 
fiare? El nu a făcut-o și s-a dovedit, dimpotrivă, 
ca un erou față de slăbiciunea mea. Cine a adus 
pe românii din Transilvania sau din posesiuni-
le austriece la o situație așa de rea?” (Hacquet 
2001: 852) De ce-ar fi stat acum, în Bucovina, 
lucrurile mai rău decât în urmă cu douăzeci de 
ani în Transilvania, unde maghiarii apar în cu-
lori cu totul sumbre? 

Pornind de la această observație care privește 
toleranța localnicilor (dar o toleranță care nu 
exclude crima), vom face saltul către proble-
ma coloniștilor, căci în Moldova austriacă sunt 
foarte evidente schimbările la nivel demogra-
fic. Cum reacționează „vechii localnici” în fața 
invaziei străinilor? Cum reacționează în fața 
schimbărilor care decurg de aici? 

E elocventă descrierea stării de fapt din colo-
nia germană de la Satu Mare. „Vechii locuitori, 
spune Hacquet, nu sunt, firește, prea mulțumiți 
de aceste implantări noi, fiindcă nu pot să lase ca 
odinioară ogoarele lor pârloage și acești vene-
tici își și arogă prea des ceea ce nu li se cuvine: 
așa am auzit într-o zi pe acești oameni aducând 
plângeri împotriva coloniștilor, al căror număr 
nu este totuși prea mare, în fața comisarului im-
perial, că n-au jefuit numai micile lor grădini, dar 
au și avut obrăznicia să atingă și să îngrădească 
în chip și fel vechile lor drepturi. Cei insultați 
au fost liniștiți și zurbagiilor li s-a spus între pa-
tru ochi că viața lor este permanent în primejdie; 
căci dacă acești valahi sau moldoveni s-ar răs-
cula odată împotriva lor, pot fi siguri că n-ar fi 
cruțat nici copilul din pântecele mamei sale și că 
n-ar fi chip să fie salvați, căci acești oameni ar 
scăpa imediat de orice cercetare și pedeapsă și 
ar putea emigra brusc oricând” (Hacquet 2002: 
53). Adevăr grăiește Hacquet. Dar valahii aceștia 
nu se revoltă niciodată, poate și pentru că exista 
deja o tradiție a contactului cu străinii. Și nu se 
revoltă, deși ar fi avut motive și ar fi putut și să 
se salveze ascunzându-se în Moldova. N-o fac, 
iar Hacquet privește cu rezerve către coloniști. 
Pe teritoriile acestea ocupate și considerate puțin 
locuite, vin germani, maghiari (secui), lipoveni, 
români chiar, cerșetori din Banat etc. Detaliile 
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sunt însă foarte interesante, și ele ar putea ascun-
de și alte motive decât cele invocate anterior de 
nemulțumire din partea localnicilor. Pe de altă 
parte, găsim aici poate sursa unor istorii compli-
cate în privința diferențelor de mentalitate și de 
condiții de trai dintre etniile care vor ajunge să 
locuiască în Bucovina, căci unele dintre ele sunt 
în mod evident privilegiate.

Privilegiați sunt germanii și maghiarii, care, 
pe lângă alte avantaje pe care le au, primesc din 
partea statului terenuri – în bună măsură din fos-
tele proprietăți ale mănăstirilor –, materiale de 
construcții, bani, poate și animale, în vreme ce 
localnicii rămân să-și ducă viața ca mai înainte. 
„Pe când mă aflam în această localitate (e vorba 
de Siret, n.n.), spune Hacquet, se lucra tocmai 
la instalarea unui sat pentru coloniști germani. 
Acestora li se dădeau cele mai bune locuri pen-
tru ridicarea caselor, încât puteau privi până la 
orășelul Siret, care este situat în vale și se găsește 
la distanța de o jumătate de oră” (Hacquet 2002: 
61). La Satu Mare, coloniștilor li s-a dat „pămân-
tul cel mai bun” (Hacquet 2002: 53) cu „pajiști 
mai mult ca splendide” (55); „ei sunt prevăzuți 
cu toate acareturile necesare pentru agricultură, 
ca și cu ogoare învecinate cu casele, ei primesc 
și tot felul de credite, așa încât se poate spune că 
acești oameni sunt în posesia a tot ce poate înstă-
ri pe un țăran, dacă contribuie din partea sa cel 
puțin pe jumătate cu hărnicia. Toți locuitorii sunt 
mereu scutiți de serviciul militar, ca și în primii 
cinci până la zece ani, de toate dările” (Hacquet 
2002: 55). 

Singurii care n-au primit nimic sunt lipovenii. 
În districtul orașului Siret, Hacquet a găsit „pe 
lângă colonia secuiască, încă alte două. Cea din-
tâi era una rusească, din satele Laudonfalva (de 
fapt Bălcăuți, n.ed.) și Corcești, care consta din 
nouăzeci și nouă de familii. N-aveau libertăți și 
privilegii speciale, aveau numai pământ și erau 
scutiți de serviciu militar” (Hacquet 2002: 63).  
„Acești oameni au primit sub oblăduirea imperi-
ală pe vecie completă libertate religioasă; ei nici 
măcar n-au admis să li se numeroteze casele și /
autoritățile/ au cedat. Sunt de asemenea liberați 
pentru totdeauna de serviciul militar și vor trăi 
timp de douăzeci de ani scutiți de impozit. În 
schimb nu au dreptul la nici un ajutor din par-
tea Curții. Cum aduseseră cu ei destul de multă 
avere, nici nu aveau nevoie de el. Afacerile lor 
industriale principale se referă la țesutul pânzei, 
la împletirea frânghiilor și altele asemănătoare” 
(Hacquet 2002: 65). Dar faptul că ei nu au primit 
nici un fel de ajutor e o excepție.

Există și alte situații relevante. La Mitoc, 
Hacquet întâlnește „primii coloniști din țară 
emigrați din Banat; erau numai cerșetori, do-
uăzeci și două de familii la număr, care au fost 
așezați pe ogoarele și casele părăsite de moldo-
veni. Cum în această localitate nu era loc de-
ajuns pentru ei, cei rămași au fost deplasați la 
Suceava (unde s-a instalat o colonie germană), 
la Molodia, la Dragomirna și la Răuseni și acești 
oameni au primit probabil sprijinul cuvenit, 
dar pe departe nu ceea ce obținuseră germanii, 
fiind obligați să restituie cu încetul toți banii” 
(Hacquet 2002: 67). 

Coloniștii secui fuseseră la rândul lor 
privilegiați, iar prezentarea satelor lor relevă 
chiar diferența dintre localitățile băștinașilor, 
dezvoltate în mod natural și în absența vreunor 
principii de structurare, și cele ale coloniștilor: 
„Satele amenajate pentru aceste popoare migra-
toare erau, ca și la germani, casă după casă, în 
linie dreaptă, izolate una de alta, în spate graj-
durile, iar șurile sau grajdul fac corp comun cu 
casa, ca la germani; fiecare casă își are grădina 
ei, fie între vecini, fie în spate. Această dispunere 
face ca un sat de patruzeci până la o sută de case 
să se întindă pe o distanță foarte lungă. Acești 
unguri obișnuiesc să-și înconjoare satul, oricât 
de lung ar fi, cu garduri care au la amândouă ca-
petele câte o poartă, pe care o închid noaptea. 
Casele lor sunt destul de spațioase și suficiente 
pentru o familie constând, ca în toate coloniile 
amenajate, dintr-un mic antreu, o odaie mare, o 
cameră și un pod sau o cămară. Dacă grajdurile 
sunt lipite de casă, ele sunt instalate pentru patru 
vaci și o pereche de cai. Șurile sunt de asemenea 
mari și împărțite în trei părți” (Hacquet 2002: 
53). După toate acestea, concluzia lui Hacquet 
e zdrobitoare: „Cu un cuvânt, locuințele acestor 
emigranți sunt adevărate palate în comparație cu 
cele ale indigenilor” (Hacquet 2002: 53). 

Dar povestea coloniștilor din consemnările 
lui nu sfârșește aici. Cu toate avantajele de care 
beneficiază, coloniștii sunt și ei oameni. „Dar 
cine și-ar putea închipui – se întreabă Hacquet, 
referindu-se la secui – că oameni care trăiesc 
în atâta libertate și în stare atât de bună, comit 
zilnic faptele cele mai mârșave. După ce s-au 
bucurat de toate avantajele și și-au consumat 
creditul lenevind, te poți aștepta ca un sat, pentru 
care Curtea a cheltuit douăzeci până la cincizeci 
și mai multe mii de guldeni, să-l poți găsi într-o 
bună dimineață părăsit de locuitori sau prefăcute 
în fum. // La aceste popoare nomade și barba-
re astfel de distrugeri din care nu trag nici un 
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folos sunt foarte obișnuite” (Hacquet 2002: 55). 
Iar statul acceptă ca „acești oameni ușuratici” să 
revină și „să se așeze din nou după câțiva ani”, 
de data aceasta însă cu condiția să-și aducă cu ei 
vitele necesare unui țăran, trebuind „să-și con-
struiască singuri casa”, primind gratis doar tere-
nul. Fără doar și poate că un sâmbure de adevăr 
va fi existând în aceste fapte. 

Nici coloniștii germani nu sunt însă de admi-
rat. „Între Mitoc către râul Suceava există iarăși 
o colonie de germani, care neglijau foarte mult 
ridicarea sau, mai bine zis, finisarea caselor lor 
noi și bine clădite. Le păsa puțin de acest lucru, 
având în vedere că primeau de la Curte rația lor 
zilnică. Cum sosise însă ordinul că la sfârșitul 
lui septembrie se va termina alimentarea cu bani, 
căci primiseră tot ce era necesar pentru gospo-
dărire precum și cele mai întinse și frumoase 
ogoare acoperite cu grânele cele mai splendide, 
fără să le fi semănat, dar pe care le puteau recol-
ta, acești trântori au devenit mai dispuși să se 
gândească la viitor. Sigur e că a manifesta prea 
multă bunătate față de oameni lipsiți de bun simț 
și educație aduce de obicei binefăcătorului ca și 
primitorului necazuri. În această țară am dese-
ori ocazia să observ acest fenomen, deoarece am 
vizitat în repetate rânduri aceste colonii împreu-
nă cu comisarul pus peste ele, pe care-l auzisem 
încurajând poporul cu tot zelul (Hacquet 2002: 
67). La Ilișești, Hacquet vede „al optulea și ulti-
mul” sat al coloniștilor din „această țară nouă”, 
iar concluzia lui e următoarea: „toate erau bine 
așezate și, deși casele, grajdurile și șurile sunt 
de lemn, sunt totuși bine clădite; din păcate, fo-
losul tras de pe urma acestor imigranți nu este 
niciodată atât de mare, cât s-a sperat, ceea ce va 
demonstra viitorul.” (Hacquet 2002: 73).

Cert este însă că Hacquet nu-i agreează pe 
maghiari. De aici, poate aceleași simplificări ca 
în cazul imaginii despre localnici. Citim: „Atunci 
când am călătorit prin aceste regiuni, satele erau 
în stare destul de bună, dar totuși în fața tuturor 
caselor zăceau alene pe pământ oameni care-și 
omorau de obicei timpul fumând tutun; nu pu-
teai să nu recunoști la ei vechiul mod de viață 
al sciților; le păsa puțin de viitor, dacă aveau în 
prezent cele trebuincioase (Interesantă traduce-
rea în versiunea B: „ei nu se îngrijeau de ziua 
de mâine, dacă aveau destul pe ziua de azi” – 
Hacquet 2001: 825, n.m. ). Ei nici nu se gândesc 
la plantarea de pomi fructiferi. Cel mult sădesc 
un arțar în fața locuinței, pentru ca, în zilele căl-
duroase, să-și petreacă sub el timpul lenevind” 
(Hacquet 2002: 57; 59).

Ce-i drept, acest mod de viață pare un clișeu, 
din moment ce și băștinașii îi apar lui Hacquet în 
aceeași postură. Citim la un moment dat: „Mo-
dul de viață al acestor oameni, adică al moldove-
nilor, a devenit cunoscut prin Sulzer și alții, dar 
ceea ce am constatat deosebit și în contradicție, 
ca medic, cu sistemul dietar conceput de mine, 
este faptul următor: că toate femeile, cu excepția 
celor sărmane, duc o viață trândavă, zac aproape 
toată ziua pe canapeaua lor, își petrec timpul cu 
cafeaua, cu mestecatul de betel, la cele mai sărace 
cu marna fină și cu pălăvrăgeala (...)” (Hacquet 
2002: 63). Firește, nu vom cădea în capcana de a 
spune că Hacquet are dreptate în privința femei-
lor maghiare și că nu are în privința româncelor. 
Totuși, în cazul coloniștilor, care primiseră totul 
pentru a se așeza aici, bunăstarea primită gratis 
le asigura confortul care ar fi putut duce la trân-
dăveală. Cât despre românce, Hacquet, evident, 
cum o și spune, se referă la cele cu un anumit 
statut social, nu la cele sărmane. Cum să vorbești 
de canapele și de cafea în casele țăranilor?  Sunt 
multe exemplele în care, referindu-se la români 
sau la băștinași, în general, Hacquet vorbește 
de fapt despre cei cu o anumită stare. În plus, 
el însuși recunoaște că e influențat în judecata 
lui de Sulzer. De altfel, descriind în altă parte 
simplitatea valahilor, admirația lui este eviden-
tă, disprețuindu-i pe „europenii de vest”. Să ne 
amintim de „molâii din marile orașe europene, 
cu mesele lor bine garnisite și unde, datorită nu-
meroaselor feluri de mâncare, se ivesc tot felul 
de boli. Îmbrăcămintea lor este simplă, ca și felul 
lor de viață” (Hacquet 2002: 69). Or, simplitatea 
aceasta ar fi implicat tocmai lenevia. Înainte de 
a-i aprecia prin comparația cu „molâii din mari-
le orașe europene”, Hacquet descrisese succint 
„poporul întregii Moldove”. 

Un singur lucru ar mai fi de reținut. În două 
locuri, el vorbește despre haremurile pe care le-
ar avea unii localnici. „Întâiul om al satului” de 
la Putila, cel care-i vorbise despre tâlharii de al-
tădată și care-i oferise mâncare fără nici un fel 
de răsplată, ar fi avut un harem. Să fie de vină 
oare pentru această supoziție faptul, pe care ține 
să-l spună, că fața acestui om, „ca și a celorlalți 
concetățeni, nu inspiră cea mai mare încredere” 
(Hacquet 2002: 99)? De altfel, afirmația e mai 
degrabă neconvingătoare. Să recitim: „Atunci 
când împăratul a ajuns în posesia acestei țări, 
a trebuit să pună să se instaleze în salte verita-
bile spitale spre binele acestor nenorocite. Dar 
cum această boală nu se vindecă radical la toa-
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tă lumea, soarta l-a lovit pe unul sau pe altul, 
cum am aflat de la întâiul om al satului, care-l 
făcea pe căpitanul sau pe judele, așa că desfrâul 
se va fi păstrat în localitate, căci, deși era ca și 
ceilalți doar un țăran, ținea totuși la casa lui mi-
cul său harem” (Hacquet 2002: 99). Cine să-i fi 
spus străinului că „întâiul om al satului” are un 
harem? Omul acesta care avea acareturi și case 
mari să nu fi avut nevoie de argați care să-i lu-
creze pământurile? Să fi fost o simplă supoziție 
a lui Hacquet? Pe de altă parte, chiar să fi existat 
un harem la mănăstirea de la Ilișești? De altfel, 
ce ciudat! Cu tot disprețul lui pentru călugării 
de la Putna asupra cărora are mari îndoieli, îi 
compătimește, totuși, la un moment dat. După 
ce trecuse de o zonă aproape sălbatică, cu arbori, 
chiar tineri, doborâți la pământ de vânt, căci 
„baza lor se găsește pe trunchiurile căzute, care 
zac pe jumătate putrezite în pământ” (Hacquet 
2002: 99), dă, într-o vale, înainte de a ajunge 
la Gura Putilei, „peste o mănăstire de călugări 
părăsită. Atunci n-am găsit decât doi călugări 
bătrâni care strângeau fânul pentru a-și procu-
ra hrana de iarnă pentru puținele lor vite, de pe 
urma cărora trăiau. Se citeau pe fața lor grijile 
și nevoile, dar ei preferă mai mult decât orice 
viața de eremit; atâta putere are obișnuința asu-
pra tuturor ființelor pământului și cât de nedrepți 
sunt oamenii unii față de alții, când nici unul nu 
poate tolera acțiunile și inacțiunile celuilalt, și 
nu țin seama de temperament, de vârstă etc. Vai 
de omul care trebuie să îndure această constrân-
gere” (Hacquet 2002: 99). E multă compasiune 
în aceste cuvinte și, la un moment dată, Hacquet 
parcă ar vorbi despre sine. „Cât de nedrepți sunt 
oamenii unii față de alții, când nici unul nu poate 
tolera acțiunile și inacțiunile celuilalt” (Hacquet 
2002: 99). Și să mai reținem un detaliu. Vorbind 
despre valahii din Transilvania, Hacquet afirmă: 
„chiar așa de neșlefuită cum este această nație, 
totuși am găsit la mulți din ei (...) trăsături care ar 
fi strălucit chiar și la oamenii cei mai civilizați. 
Cât de mult rău a fost pricinuit Monarhiei de ura 
și apăsarea împotriva acestei națiuni odinioară 
așa măreață și însemnată!” (Hacquet 2001: 852). 
Poate că e o afirmație suficientă pentru a angaja 
ideile lui contradictorii în afara oricărei perspec-
tive simplificatoare. Și dacă Hacquet are nevoie 
de o „apărare” (din nefericire, în spațiul româ-
nesc, are), ea de aici ar putea să pornească.  
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Crucea dascălului Vasile Iaminovici

Ion FILIPCIUC

În ziua de miercuri, 16 
septembrie 2020, pe la 

amiază, mă pomenesc ni-
tam-nisam cu un telefon de la 
domnul Dorel M. Gaftoneanu, 
ajuns cu un desant botoșănean 
în cimitirul bisericii din 
Călineștii lui Cuparencu, unde 
a descoperit, ascuns între niște 
tufe sau buruiene vânjoase, 
o cruce de piatră înscrisă cu 
numele lui Vasile Ieminovici, 
bunicul lui Mihail Eminescu, 
și-mi dă mai multe amănunte 
care mă buimăcesc prin bali-
vernitudinea lor, întrucât nu au 
nimic concret despre obiectul 
curiozității sale tomnatic-emi-
nescologice.

Era o frumosă zi însorită de toamnă și eu 
mă aflam în câmpul muncii de pietrar, tăind și 
șlefuind vechi plăci de ciment din ograda ca-
sei părintești din Costișa, cu flex blindat de un 
disc ghintuit cu diamante, dar parcă încă nu mă 
simțeam în competența unui meșter crucier, ca 
să mă consulte așa de prompt prietenul funebral 
Dorel Gaftoneanu!

Las treaba de izbeliște, îmi dau masca jos de 
pe figură, că tot nu-mi oprea prea finele fire de 
praf de piatră să-mi intre în nări, și mă duc îm-
pleticit în camera în care zace o cutie mare de 
carton cu colecția „Eminesciana” de la Junimea 
iașiotă, vajnică în anii de lumină multilateral 
dezvoltată, și caut cartea lui Vasile Gherasim, 
Mihai Eminescu, Studii și articole, Ediție alcă-
tuită, prefață și bibliografie de George Muntean, 
Iași, 1977, nr. 8 în vestita colecțiune, pentru a 
dibui înfrigurat articolul În satul Eminovicieni-
lor, publicat mai întâi în „Convorbiri literare”, 
București, nr. 11, 1922, și reprodus peste vreo 

zece ani în volumul Eminescu 
și Bucovina, Cernăuți, 1943.

Constat cu bucurie cu lui 
Dorel M. Gaftoneanu i-au tre-
bui nu mai puțin decât 98 de 
ani, o săptămână și trei zile, 
pentru a păși pe urmele lui Va-
sile Gherasim, care ...urmase 
în toamna anului 1922,  sfatul 
lui Leonida Bodnărescu: „ia 
vezi de mergi acolo și caută 
prin condicele bisericești de la 
parohiatul Călineștilor, să vezi 
dacă nu se vor afla lucruri noi, 
de vreo importanță oarecare 
pentru biografia poetului.” 
(op. cit., p. 105)

În fapt, Vasile Gherasim 
povestește pe îndelete aventu-

ra: „În ziua de 5 septembrie 1922, trenul acce-
lerat m-a sburat până la gara Dărmănești, de 
unde un drum destul de bun duce la Călinești, 
satul care, pentru noi românii, are o însemnăta-
te atât de mare.” Atmosfera însă nu era chiar așa 
de propice investigației întrucât: „Un întuneric 
umed se lăsa repede, ca o cortină, deasupra sa-
tului și a împrejurimilor. [...] O ploaie măruntă 
aruncată de un vânt subțire, pătrundea parcă 
până în oase.” (ibidem, p. 105)

Dar, ca-n orice poveste, cine caută găsește, 
cu condiția să întrebe omul potrivit din locul 
potrivit, iar în orice sat românesc preotul se 
dovedește providențial. Preotul Dimitrie Fortu-
na îl primește bucuros și chiar îi dă speranțe de 
izbândă: „Da, sunt aici câteva rude de ale lui 
Eminescu și se spune că unul dintre Eminoviceni 
a fost chiar preot, însă pozitiv nu știu când și 
unde. Vom mai căuta și prin condicele Oficiului 
parohial, poate voi afla acolo ceva.” (ibidem,  
p. 106).

Eminesciana


