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După o cină copioasă, ca într-o casă gospo-
dărească, și un somn odihnitor – „Dormii dus 
până dimineață.” –, a două zi, așadar miercuri, 
6 septembrie 1922, Vasile Gherasim caută prin 
hârțoage – condici, mitrice și cataloage – dar... 
„Ca din piatră, nu puteam scoate nimic.”, până 
când ia în mână „Conscripția” din 1816, unde 
află și numărul casei, unde a viețuit bunicul po-
etului, „27”, care îl fugeră pe cercetător: „Iată 
cheia.” (ibidem, p. 108)

Și găsește un șir de amănunte despre familia 
Eminovicienilor care nu au însă nici o legătură 
cu crucile din cimitirul satului. Întrucât, vorbe-
le oamenilor zboară, dar scrisa din piatra cru-
cilor rămâne: „În seara trecută, d-na Cilievici 
îmi spuse că părintele arhimandrit Ștefanelli 
din Suceava, care, pe vremuri, fusese paroh 
în Călineşti, i-a arătat, odată, în cimitirul din 
Călineşti, mormântul unui Eminovici. Joi după 
amiază d-na Cilievici fu atât de amabilă să mă 
conducă la cimitir. Părintele Furtună și fiul său 
Tițiu ne însoțiră.

Nori grei și aburii ca de zăpadă atârnau de 
parcă să-i poți ajunge cu mâna. Un vânt rece te 
făcea să-ți închei bine haina. Stăturăm, printre 
pietrele de cimitir mai mult de o oră, căutând 
mormântul vreunui Eminovici. De astă dată tru-
da noastră a fost fără nici un succes. Pe multe 
dintre pietre de mormânt, mai vechi crescuse 
mușchi care mâncă contururile slovelor săpate 
cu dalta. Ploaia și zăpada, lovite de vânt asupra 
lespezilor nisipoase, îndepărtă legăturile din-
tre cuvânt și cuvânt, dintre semn și semn. Ne-
am încredințat că nu e cu putință să prindem de 
acolo vreun înțeles. Mormintele mai noi și mai 
bine conservate nu ne vorbeau nimic despre fa-
milia Eminovici.” (ibidem, p. 109)

Așadar, în cimitirul de lângă biserica „Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavril” din Călineștii lui 
Cuparencu, în ziua de joi, 7 septembrie 1922, 
Vasile Gherasim și cei trei însoțitori caută un 
mormânt al vreunui Eminovici și privirile celor 
patru, într-un răstimp de „mai mult de o oră”, nu 
reușesc să afle nici o cruce cu inscripția acestui 
nume! Or, în echipa cercetătoare se aflau măcar 
doi căutători deprinși cu literele chirilice – pre-
otul Dimitrie Fortuna și Vasile Gherasim –, ca 
să n-o bănuim pe doamna Cilievici că va fi uitat 
slova din care a învățat în urmă cu vreo patru 
decenii sau că tânărul Tițiu ar fi fost lipsit de cu-
riozitate și de ambiția de a descoperi el însuși 
ceea ce căuta profesorul de la Cernăuți. 

De precizat că preotul Dimitrie Fortuna (năs-
cut în ziua de luni, 1 octombrie 1877, care va 

deceda peste câțiva ani, vineri, 28 noiembie 
1930) nu este aceeași persoană cu preotul eco-
nom D. Furtună din ținutul Dorohoiului, cunos-
cut folclorist, care a lăsat un mănunchi de pagini 
și despre Atmosfera în care a învățat Eminescu 
la Cernăuți, în ziarul „Suceava”, din Suceava, 
în 1939. Acest Dimitrie Fortuna era absolvent 
al Facultății de Teologie de la Universitatea din 
Cernăuți și hirotonit preot (1906), înscăunat 
preot cooperator în satul Hatna (unde a coborît 
din tren Vasile Gherasim), membru al Societății 
studențești „Academia Ortodoxă” și al Societății 
pentru Cultura și Literatura Română în Buco-
vina (informații oferite cu promptitudine de 
d-l ing. Mircea Irimescu din Rădăuți, căruia îi 
mulțumesc și pe această cale), așadar un activist 
pe tărâmul cultural bucovinean și, mai cu seamă, 
un intelectual interesat și mândru de poetul nea-
mului românesc școlit în Cernăuți. Un mormânt 
al Eminovicenilor în cimitirul satului în care era 
paroh de vreo opt ani, l-ar fi încununat pe paro-
hul Fortuna cu un nimb de notorietate duhovni-
cească.

Din dobânda lui Vasile Gherasim nu se vede 
însă Conscripția din 1806, unde avem cea dintâi 
mărturie scrisă de la casa cu nr. 27 din Călineștii 
lui Cuparencu și anume:

– Vasile Iaminovici, dascăl 28 – [ani]
– soţia lui Ioana 25 – 
– mama lui Agafia 70 – [dar unde-i 

bărbatul acesteia?]
– Ioan, nepotul lui 12 – [feciorul 

mătuşei Elena, exclus!!!]
– Elena, mătuşa lui   82 – [dar unde-i 

bărbatul mătuşei?]

Cel mai bătrân om din sat, Toader Tanasi-
ciuc, nu știa românește, alte rude încă trăitoare, 
precum Chița Huțan, așijderea – „un fenomen 
în familia Eminovici care nu e încă clarificat” 
(ibidem, p. 109), un oarecare Vasile Trișciuc sau 
chiar și nebunul satului Vasile Florea, „un nepot 
al lui Eminescu”, despre care Vasile Gherasim 
notează: „La despărțire, după cea de a doua 
întâlnire a noastră în casa părintelui Furtună, 
mi-a strâns mâna, mi-a sărutat-o și m-a rugat 
să-l iert. A ieșit apoi liniștit. Ceva mistic mă 
mâna pare că, să merg după el și să-l îmbrățișez 
și să-l rog eu de iertare. Nu știu de ce mă simțeam 
vinovat în fața acestui nenorocit.” (ibidem, p. 
114) – i-au oferit destule amănunte însă nimeni 
n-a pomenit de vreun mormânt de-al dascălului 
Vasile Iaminovici în cimitirul de lângă biserica  
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satului. Apoi, Petrea, soțul Agafiei și tatăl lui Va-
sile Iaminovici, cum ar veni străbunicul poetului 
Mihail Eminescu, este o simplă presupunere, 
deducție, ca să nu zicem chiar invenție cărtură-
rească.

Zoița lui Nicolae Cozmei era mai tânără cu 
cel puțin 15 ani decât George Eminovici (născut 
în ziua de luni, 2 iunie 1845, însurat prima dată 
cu Ecaterina Munteanu, decedată în 5 noiembrie 
1876), văduv cu doi copii – o fată (Xenia, că-
sătorită în 24 iulie 1883 cu Nicolai a lui Vasile 
și Eudochiei) și un băiat (Atanasie ??) –, încât, 
în noaptea nunții, duminică, 23 noiembrie (actul 
de căsătorie fiind întocmit în ziua de marți,18 
noiembrie) 1879, tânăra mireasă fuge cu iubitul 
ei, flăcăul George Ungureranu, cu care va trăi 
până la adânci bătrânețe și vor avea cinci copii 
purtători ai patronimului Eminovici (Ecaterina, 
născută în 1883; Ileana, născută în 1885; Vasile, 
născut în 1887; Matrona, născută în 1890, și Ga-
vril, născut în 1891). Prin urmare, urmașii aces-
tei Zoițe Cozmei nu au nici un strop de sânge 
sau vreo așchie de os din trupul dascălului Vasile 
Iaminovici. Pentru că, vorba ceea: A zburat pu-
iul cu ața!

Ceea ce, din capul locului, nu exclude vreu-
nul vlăstar eminovicean rătăcit din făgașul do-
cumentelor!!!

Să ne întoarcem însă la crucea lui Vasile Ia-
minovici, descoperită de Dorel M. Gaftoneanu, 
care a tulburat spațiul online mai ceva ca-n vre-
me de holeră. Câteva pagini le-a încredințat și 
revistei „Scriptum” de la Biblioteca Bucovinei 
„I. G. Sbiera” din Suceava, unde d-na docu-
mentaristă dr. Alis Niculică a fost foarte ge-
neroasă la spaț tipografic. N-aș face asemenea 
observații răutăcioase dar într-o jumătate de 
pagină autorul abia izbutește să mulțumească 
celor vreo 24 de consultanți care l-au ajutat în 
străluminarea acestei re-descoperiri sepulchra-
le. În care pomelnic mă văd și eu înșurubat 
(Bogdaproste, frate Gaftonene!), conform ver-
sului manelicos: Te-am zărit printre morminte! 
Or, eu nu l-am sfătuit decât să fie prudent și iată 
că nu mi-a urmat povața și azi știe tot sat[elit]
ul! Întrucât gafa d-lui Gafatoneanu este de-o 
exorbitanță mai ceva ca o ...gaură neagră! Cer-
cetătorul nostru hapsân pe noutăți nu poate ceti 
măcar inscripția cu litere chirilice, de unde și 
sloganul Nazat k Dosofteiu!

Ipoteza de lucru la care s-a înhămat cu mare 
sârg are doar ceva din fantasmele care bântuie 
prin Insula Paștelui sau pe la Stonhenge, după 
cum urmează:

„Iau în calcul ipoteza că, pentru a doua oară, 
crucea (dascălu)lui Vasile Eminovici putea fi 
inscripționată cu noul nume și întoarsă cu 180 de 
grade, cu noua față către biserica satului, caz în 
care cele două morminte trebuie să fi fost apro-
piate, cap la cap, deși personal nu cunosc vreun 
precedent. Înmormântarea răposatului cu capul 
la răsărit, spre biserică, ar putea fi luată iarăși 
în calcul aici. La fel de bine, însă, putea să fi 
fost de la bun început vorba de o cruce-rebut ca 
înscriere a meseriașului pietrar, una neachitată 
de către solicitant, sau putea să fi fost una pregă-
tită chiar de cantor în persoană din timpul vieții 
(a decedat subit la epidemia de holeră din 1844 
și, odată găsită crucea prin atelier sau acasă la 
urmașii săi, a fost ridicată 15 ani mai târziu). Pur 
și simplu, având prețul deloc modest al lucrării, 
putea fi vorba de o cruce refolosită abuziv sau 
cu acordul, de ce nu, interesat al vreunui des-
cendent al dascălului, dintre cei care mai erau 
în viață la vremea respectivă, posibil chiar rude 
cu M. V., decedata.” ( D. M. Gaftoneanu, O altă 
(re)descoperire legată de familia poetului Mi-
hai Eminescu?, „Scriptum”, Suceava, an XXVI,  
nr. 3-4, 2020, p. 26)

Iar rezultatul, o pagubă colaterală – redesco-
perirea unei cruci tirbușon și tocmai pe mormân-
tul bunicului patern al poetului român Mihail 
Eminescu! Ipoteza suplimentară, pentru clasa 
pregătitoare: Crucea dintâi a fost așezată pe 
mormântul lui Vasile Ieminovici, cu anul cioplit 
greșit de către un meșter pietrar care folosea ca-
lendarul incaș!

Astfel încât, articolul semnat de D. M. G. 
nu are alt rost decât să ne stârnească să desco-
perim ce a redescoperit d-sa și mai cu seamă 
observățurile și deducțiunile menite să-i bage pe 
cititori chiar în mormânt. Curat... Cimitirul ve-
sel (Bogdaproste, poetului Lucian Vasiliu!) din 
Călinești!

Lucrurile se înfățișează însă ceva mai limpe-
de.

În cel dintâi rând de morminte din vechiul 
cimitir al bisericii din Călineștii lui Cuparen-
cu se mai păstrează, înspre apus, la distanța de 
240 cm de gardul bisericii, o cruce de piatră cu 
inscripții săpate pe amândouă laturile (dinspre 
apus și dinspre răsărit), brațul vertical având 
– 90 cm înălțime, brațul orizontal – 46 cm cu 
capetele circular-trilobate (diametru 18 cm), 
lățimea de 9 cm, iar grosimea de 8,5 cm, înfiptă 
într-un postament pătrat (55 x 55 cm), aseme-
nea din piatră.
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Cea de a doua cruce, cu inscripția MARIA 
VOLCINSCHI, măsoară: înălțime, brațul verti-
cal – 116 cm, brațul orizontal – 61 cm, cu capete 
circular-trilobate; lățime – 13 cm (partea de sus), 
– 15 cm (partea de mijloc), – 18 cm (partea de 
jos) și grosime – 12 cm (partea de sus), – 13 cm 
(partea de mijloc), – 14 cm (partea de jos). Brațul 
vertical este înfipt perfect în locașul cioplit într-
un postament alcătuit dintr-o lespede pătrată de 
piatră (55 x 55 cm), așezată pe un cub de piatră 
cu latura de aproximativ 54 cm, care probează 
că pământul din acel spațiu a fost erodat de ploi, 
astfel că mormântul s-a rășluit cu vreo 50 de 
centrimetri sub nivelul la care era așezată inițial 
crucea, aplecată azi spre stânga (miazănoape), 
cu cel puțin 25 cm față de poziția veriticală de 
la început. Firește că astăzi, după cei 116 ani de 
la așezarea acestei cruci la căpătâiul răposatei 
Maria Volcinschi, există riscul iminent ca într-o 
vreme cu zăpezi sau ploi mai abundente, crucile 
din această parte a vechiului cimitir și pământul 
în care se mai ațin să se prăbușească la vale (spre 
apus). Într-o asemenea împrejurare crucea se va 

rupe, postamentul deplasându-se spre apus, iar 
osemintele din mormânt vor ieși la lumina zilei.

Distanța de la gardul bisericii până la această 
cruce, din al doilea rând de morminte, este de 
488 cm și va trebui observat cu cât se deplasează 
la vale, într-un an de zile, acest monument.

Inscripția de pe latura dinspre apus, cu numele 
lui VASILE IEMINOVICI, s-ar putea să fi fost 
executată abia după cercetarea făcută de Vasi-
le Gherasim sau chiar după moartea acestuia, 
deși inscripția de pe partea de apus a crucii lui  
MILIAM VOLCINSCHI, decedat prin 1893 sau 
1895, poate proba și o cutumă peste crucile de pia-
tră, cu o singură deslușire: după așezarea crucii cu 
numele răposatului titularul într-un mormânt mai 
vechi, urmașii primului repauzat au cerut să se 
inscripționeze pe partea de apus a crucii și nume-
le mortului înhumat în acest loc de veci cu mulți 
ani înainte. Rămâne de observat că mormântul cu 
crucea răposatei Maria Volcinschi era dintre cele 
„mai noi și mai bine conservate” și totuși cei pa-
tru căutători din ziua de joi, 7 septembrie 1922 nu 
văd o inscripție cu numele Vasilie Ieminovici.

Fața dinspre răsărit

AICE / ODICH / NESCE / ROBU.../

MILIAM VOLCINSCHI /

NĂSCUT... / REPAUE / SAT 1895

Fața dinspre apus
IC      HS

N  KA / AICE O / DICHNE / ȘCE
ROB LUI DMNE / ZEU MARI...

/ T ARNOKCI
/ RAPAUS / L L 8 ACB / 1853 ٪
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Prin urmare, este posibil ca, după căutările 
profesorului Vasile Gherasim, oarecare bătrân 
al satului să-i fi povestit preotului că sub cru-
cea Mariei Volcinschi se află și osemintele das-
călului Vasile Iaminovici, mort în anul holerei 
din 1844, așadar cu 60 de ani înainte de înmor-
mântarea răposatei Maria Vocinschi. Iar preotul 
Dimitrie Fortuna a găsit în sat ori prin preajmă 
un meșter pietrar mai puțin priceput decât un 
maistru crucier deprins cu cioplitul crucilor și 
sculptarea literelor – latine sau chirilice – și l-a 
năimit să scrie cele trebuitoare pe partea din-
spre apus a crucii Mariei Volcinschi. Că cele 
două înscrisuri secundare, pe partea dinspre 
apus a crucilor, s-a executat la porunca preotu-
lui ar proba adaosul „...robu lui Dumnezeu...” 
deasupra numelui răposatului Miliam Volcin-
schi. Oricum, pe cele două cruci Volcinschi, 
pare să fi lucrat trei sau chiar patru ciopiltori: 
întâiul – pentru MILIAM VOLCINSCHI, cu 
litere latine, pe fața dinspre răsărit (1895); al 
doilea – pentru TARNOSKI, cu litere chirilice, 

pe fața dinspre apus; al treilea – pentru MARIA 
VOLCINSCHI, cu litere latine, pe fața dinspre 
răsărit (1904), și al patrulea – pentru VASILE 
IEMINOVICI, cu litere chirilice, pe fața din-
spre apus.

Și încă o singură observație ne-ar putea fi 
de folos: Literele latine – drepte, egale, adânci 
– de pe fața de răsărit au fost săpate cu o daltă 
sculptând pe suprafața pietrei așezate orizon-
tal, într-un atelier, în vreme ce literele chirilice 
– strâmbe, inegale, superficiale –  de pe fața de 
apus au fost scrijelate pe crucile înfipte vertical, 
după ce erau dispuse de multă vreme pe mor-
mintele răposaților.

În partea dreaptă, pe același rând cu crucea 
Mariei Volcinschi, la aproape 5 metri, se află un 
rest din trupul unei cruci din lemn de stejar. În 
mod sigur, crucea de pe mormântul dascălului 
Vasile Ianinovici, din februarie 1844, ar fi trebuit 
să fie măcar din lemn de stejar, însă împrejurări-
le îi vor fi oprit pe cei îndrituiți să se îngrijească 
de cruci mai acătărea.

Fața dinspre răsărit: 
AICE / ODICH / NESCE /
MARIA VOLCINSCHI /
ÎN ETATE / DE / 81 ANI /

N. 22 6 1883 / R. 24 10 1904
ACESTA SF/ CRUCE ES / TE REDICA

TA DE FI / UL SEU / NICOLAI

Fața dinspre apus:
I...C Х...C / NI KA /

АІЧЕ / IUДІХNЕ / РОБ8 Л8И /
Д.МNЕЗЕ8 / ВАСІЛІЕ ІЕ /

/ МINОВIЧИ / КАРЕ А8 / 1859
/ Aice / odihne / robu lui /  D.mnezeu /
Vasilie Ie / minovici / care au / 1859
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Dintre purtătorii numelui Eminovici, în 
toamna anului 1922, Vasile Eminovici avea 
35 de ani și era consilier comunal în Călineștii 
lui Cuparencu dar cărturarul Vasile Gherasim 
nu lămurește de ce, în cele trei zile cât a făcut 
investigații în satul cu pricina strămoșilor poe-
tului Eminescu, nu a stat de vorbă și cu acest 
Eminovici, chiar și dacă nu era un urmaș legitim 
al dascălului Vasile Iaminovici, 

Apoi, observația lui Vasile Gherasim că mulți 
locuitorii ai satului Călineștii lui Cuparencu 
vorbesc limba ucraineană și nu știu românește 
– „un fenomen în familia Eminovici care nu e 
încă clarificat” – se lipezește ușor prin două 
fapte bine documentate: Vasile Cupara, boier 
moldovan, feciorul său Miron și fiii acestuia... 
au avut moșii în Polonia, prin Pocuția sau prin 
Galiția, iar în Călineștii de pe valea Sucevei, un 
precedent demn de luat în seamă, documentul 
din vremea domnitorului Vasile Lupu, care zice 
la 1 iulie 1645:

„Vasile voievod, domn Ţării Moldovei. 
La toţi slujitorii căţi veţi îmbla cu toate sluj-

bele domniei meale la ţinutu Suceavei pentru 
răndul cestor ruşi anume: Ioancea şi ficiorul lui 
Larion şi Crăciun şi Simion şi Andrei şi Gligo-
rie şi Gavrilcea şi frate-său Vasilie, carii au ieşit 
acmu din Ţara Leşască şi s-au aşăzat la selişte 
la Călineşti ce iaste a boiarenului nostru Tăutu-
lui spătariul să-i cruţe de dajdie şi de zloţi şi de 
lei şi de taleri şi de orţi şi de alte dabile de toate 
căte sănt pre alţi mişei în ţara domniei meale.

Tot aşa şi alţii cari vor vini… pănă să va îm-
plea vremea lor, să ştie, [iar] voi părcălabi şi 
globnici şi olăcari şi povodari şi deşugubinari 
de acel ţănut [să le daţi bună pace. Aceasta 
scriem]. / Suceava, 7153 iulie 1.” Adică 1 iu-
lie 1645! (Cf. Nicolae Iorga, Anciens documents 
de droit roumain, Paris-Bucureşti, 1930, vol. I,  
p. 234, sau Teodor Balan, Documente bucovine-
ne, vol. VII, 2005, p. 177, doc. nr. 113)

Or, dacă din Pocuția sau Galiția, ca să nu 
mergem mai departe înspre Cracovia, vin țărani 
să se așeze în satul Călinești din Bucovina, la 
anul 1643, sau boieri precum Ienachi și Manola-
chi Cuparencu, după sfârtecarea Poloniei de că-
tre imperiul austriac, cel prusac și cel țarist, prin 
1794, avem destule șanse a presupune că și das-
călul Vasile Iaminovici, cu familia lui – nevastă, 
mamă, nepot și mătușă – au ajuns la Călinești 
tot din Țara Leșească și poate chiar dintr-un sat 
stăpânit de boierul Mihalachi Cuparencu. Cele 
două cruci cu răposații Volcinschi – Miliam, 
mort la 1895, iar Maria, la 1904, poate chiar soț 

și soție – ar spune că au fost și ei sau părinții 
lor…veniți din Țara Leșască.

Din această împrejurare nu rezultă că boie-
rii Cuparencu sau țăranii Iaminovici erau poloni 
sau ruteni, ci pur și simplu români moldoveni, 
trăitori de oarece vreme în Polonia, proprietari 
de pământ sub scutul Jus Valachorum al rege-
lui, vorbitori de limbă polonă sau ucraineană, 
care, în urma evenimentelor din 1794, se întorc 
la baștina lor strămoșască din Moldova, chiar în 
ținutul oropsit cu porecla „Bucovina” de către 
drăguțul împărat de la Viena.

În privința patronimului Iaminovici – între 
polonezi întâlnim nume de familie Jaminski, un 
colonel Stefan Jaminski, comandant la curtea 
marțială din Rădăuți, îl achită în 6 sept. 1915, 
pe jandarmul Johann Drescher care a spân-
zurat pe nedrept pe copilul Constantin al lui 
Casian Ștoroșciuc din Cuciuru Mare, în ziua 
de 30 octombrie 1914 (Teodor Balan, Supri-
marea mișcărilor naționale din Bucovina pe 
timpul războiului mondial 1914-1918, Editura 
autorului, Cernăuți, 1923, p. 159-165), iar cele 
cu Eminovici aparțin doar negustorilor armeni 
descendenți din Murat Eminek –, care printre 
români capătă formele Ieminovici, Eminovici 
sau Iminovici (cum le găsim la românii din Ba-
nat sau în Serbia la sârbi, iar la turci doar Emin, 
însemnând om de încredere, voinic asemeni lui 
Făt-Frumos din basmele românești), se prea 

Eminesciana
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poate ca Gheorghe Iaminovici, viitorul căminar 
George Iaminovici, plecat din Călinești în sluj-
bă la boierul Ioan Cârste din Costâna (armean 
de origine), să fi fost îndemnat a-și scrie și rosti 
numele de familie după cum suna Eminovici al 
armenilor din Cracovia și Lemberg, înnobilați 
de regele Poloniei.

Meritul lui D. M. Gaftoneanu e de a fi învol-
burat lumea cu imaginea crucii lui Vasile Iemi-
novici și cu un șir interminabil de considerațiuni 
funebrale fără nici o legătură cu obiectul de la 
fața locului. Destul că atrage atenția și poate 
stârni curiozitatea sau nedumerirea unor căr-
turari mai puțin creduli și în drept – arheologi 
profesioniști – să pornească o cercetare serioasă:

1. Când și în ce condiții s-a făcut inscrip-
ționarea feței dinspre apus pe crucea răposatei 
Maria Volcinschi;

2. Ce relicte osteologice conține mormântul 
de sub crucea răposatei Maria Volcinschi, doar 
ale unei femei sau și ale unui bărbat;

3. Perspectiva desfacerii mormântului și elu-
cidarea acestei inscripționări chirilice secunde – 
în ce măsură este un fals epigrafic sau precizarea 
locului exact în care se află și osemintele dască-
lului Vasile Iaminovici;

4. Un test cu Carbon 14 și analiza de labora-
tor a câtorva așchii de os pentru stabilirea adn-
urilor vor lămuri într-un sfârșit și enigma care 
l-a cutremurat așa de cumplit pe redescoperitor.

Deocamdată, singura mântuire din acest ca-
păt de an 2020 este că dascălul Vasile Iaminovici 
de peste veac va fi ajuns demult oale și ulcele 
în blidarele și pe mesele cititorilor ilustrului său 
nepot Mihail Eminescu, iar noi îl pomenim cu-
viincios la vreme cu prilej…

Eminesciana

De Ziua Culturii Române, la bustul lui Mihai Eminescu din curtea casei lui Aron Pumnul din Cernăuți. 
Foto: Ștefan HOSTIUC
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Eusebie Mandicevschi,
muzician de notorietate la Viena

Vladimir ACATRINI

Compozitor, dirijor de cor şi muzicolog năs-
cut în Bucovina, Eusebie Mandicevschi 

(1857-1929) a lăsat posterității o operă muzicală 
complexă: muzică vocală, simfonică, de came-
ră, corală, studii critice despre Johann Sebastian 
Bach, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, 
Franz Schubert,  Johannes Brahms. S-a distins 
printr-o susținută și competentă activitate peda-
gogică, printr-o prodigioasă activitate socială; a 
fost profesor la „Akademie für Musik und dar-
stellende Kunstˮ din Viena, arhivar și bibliotecar 
la „Gesellschaft der Musikfreundeˮ din Viena.

Despre Eusebie Mandicevschi s-au scris 
multe articole. Dar puțini autori au acordat 
atenția cuvenită locului în care s-a născut, origi-
nii și destinului familiei sale. Prea puțină atenție 
s-a acordat vieții și activității discipolilor săi 
deveniți mari muziceni, compozitori, dirijori. 
Un alt subiect de discuție ar fi colaborarea lui 
Eusebie Mandicevschi cu societățile culturale 
muzicale ale românilor, nemților, ucrainenilor, 
etc. Merită atenție din partea cer-
cetătorilor primele concerte ale 
lui Eusebie Mandicevschi în Eu-
ropa: la Viena, Cernăuți, Praga și 
Cluj-Napoca. Aceste aspecte sunt 
astăzi reflectate de cercetători din 
diverse țări în mod diferit, uneori 
chiar controversat. Ele necesită 
o cercetare aprofundată, riguros 
științifică. 

Despre familia Mandicevschi 
și despre rolul ei în dezvoltarea 
culturii, muzicii și învățământului 
din Bucovina au scris, de-a lun-
gul timpului, E.Păunel, G. Tofan, 
E. Satco, A. Satco. V. Acatrini, 
M. Acatrini, D. Covalciuc,  
L. Shcherbanyuk, A. Yakivchuk, 
Y. Husar, O. Ogui, Lambonr K,  

D. Friesenegger, M. Bejinariu, M. Gr. Poslușnicu, 
O. Sorocean și alții. Acești autori au contribuit 
esențial la studierea activității membrilor fami-
liei Mandicevschi. Dar există încă pete albe în 
istoria acestei valoroase familii bucovinene.

Creația componistică a lui Eusebie Mandi-
cevschi însumează circa 800 de piese muzicale, iar 
activitatea sa de muzicolog (autor de studii de mu-
zicologie, îngrijitor de ediții critice etc.) și pedagog 
îmbogățește patrimoniul spiritual al Bucovinei și 
nu numai. Opera lui Mandicevschi se bucură la noi 
de atenția pe care o merită, dar viața și activitatea 
sa așteaptă încă să fie puse în evidență prin studii 
și lucrări corespunzătoare, la fel ca și semnificația 
creațiilor sale. O etapă preliminară în realizarea 
unei asemea lucrări este adunarea și publicarea 
materialului documentar [1, p. 426]. 

Preliminarii cernăuțene
Eusebie Mandicevschi s-a născut la 18 au-

gust 1857, la Bahrinești sau la Cernăuți, în fami-
lia   preotului Vasile și Veronica 
(Popovici) Mandicevschi, origi-
nari din comuna Bahrinești, nu 
departe de târgul Siret, care în 
anii stăpânirii habsburgice fă-
cea parte din districtul Rădăuți. 
În casa părintească, muzica juca 
un rol important în educația 
copiilor, ca și în alte familii 
bucovinene de atunci. Cel mai 
important sprijin moral și poate 
chiar material Eusebie l-a avut 
din partea unchiului său, Eu-
sebie Popovici, care-i intuieşte 
talentul. Trebuie de menţionat 
că toţi copiii din familia Man-
dicevschi, când erau studenţi la 
Cernăuţi, au stat în gazdă la un-
chiul lor.

Notabilii Bucovinei

Eusebie Mandicevschi
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Notabilii Bucovinei

Între anii 1867-1875, tânărul Eusebie face 
studii de teorie-solfegii și armonie la Cernăuți,. 
Aceasta este perioada de început a mișcării de 
redeşteptare naţională a românilor bucovineni. 
Pasiunea pentru muzică i-a fost insuflată de că-
tre profesorul său, Isidor Vorobchevici (1836-
1903), care l-a ajutat să-și dezvolte talentul lui 
în timpul studiilor la Gimnaziul din Cernăuți. 
În paralel, el frecventează Şcoala de Muzică 
a Societății Filarmonice, unde îl are ca îndru-
mător pe Heinrich Josef Vincent (1819-1901),  
compozitor şi profesor de muzică. După 
susținerea bacalaureatului, se înscrie la Univer-
sitatea din Viena.

Primii ani, la Viena
În perioada vieneză (1875-1880), Eusebie 

studiază germanistica, istoria, filosofia, literatu-
ra şi istoria artei. Dar atracţia pentru muzică se 
dovedeşte a fi mai puternică și el se dedică în 
întregime muzicologiei. Beneficiază de îndru-

marea unor profesori vestiți: Eduard Hanslick 
(istoria muzicii şi artelor), Martin Gustav Notte-
bom (compoziția, contrapunct şi fugă) şi Robert 
Fuchs (muzicologie).

În 1878 își întrerupe studiile pentru a-și sa-
tisfice stagiul militar. Ia parte la războiul din 
Bosnia, ca militar în Regimentul de infanterie 
nr. 41-lea „Arhiducele Eugenˮ, format numai 
din bucovineni [2, p. 426]. 

Revenit în 1879 la Viena, din cauza situației 
financiare dificile, Eusebiu dă lecții particula-
re de muzică unor copii din familii vieneze în-
stărite. În același an, devine maestru de cor la 
Școala de Artă Vocală a Conservatorului din 
Viena. Concomitent își continua studiile musi-
cale. Părinții ar fi dorit să devină funcționar sau 
să urmeze o carieră militară, dar el se hotărăște 
pentru muzică. În acelaşi an, face cunoștință cu 
Johannes Brahms, în casa industriaşului Arthur 
Faber, fapt care pune începutul unei prietenii în-
delungate. Lui Brahms îi revine un rol important 
în cariera muzicală a lui Mandicevschi. Compo-
zitorul vienez apreciază compozițiile tânărului 
bucovinean, îl sprijină, îl face secretarul său, iar 
până la urmă, și managerul moștenirii sale mu-
zicale [3, p. 54].

Hotărârea de a urma calea muzicii devine de-
finitivă în 1879, când îi scrie fratelui său Ghe-
orghe: «Găsesc că m-am gândit destul, şi ca 
dovadă, vreau să-ţi comunic ceva din cele gândi-
te. Şi anume vreau de acum înainte să mă dedic 
cu totul muzicii. Lucrul împărţit în două, atenţia 
împărţită şi interesul difuz, cum e situaţia mea 
de ani de zile, nu mă duc la ţinta mea. Trebuie 
să-mi concentrez atenţia, interesul, lucrul şi să 
pornesc spre o singură ţintă. Care e această ţin-
tă şi care-i calea care duce la ea, o ştii şi tu. E 
calea pe care am mers totdeauna independent, 
din păcate mai puţin independent materialiceşte 
decât sufleteşte, calea pe care am venit la Viena, 
calea pe care mă duce muzica. Ţinta mea este, 
deci, să ajung muzician si nimic altceva. Că nu 
sunt apt să revărs înţelepciunea mea zilnic asu-
pra unor bănci de liceu, aceasta o ştiu de mult. 
Dar că pot să încerc ceva în lumea mare ca mu-
zician şi că pot să însemn ceva în ea, în această 
privinţă doar n-o să mă înşele atât de uşor un 
Nottebohm (Guatav), un bărbat atât de sever şi, 
din cauza aceasta, temut de unele semitalente. 
Probabil deci că voi renunţa chiar în semestrul 
ce vine la studiile de la facultatea de filozofie şi 
voi audia numai materii care pot să contribuie la 
cultura mea umanistică şi artistică în general, ca 
de ex. filozofia practică, istoria artelor, estetica Eusebie Mandicevschi militar în armata austriacă
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ş.a.» [4, p. 422]. Eusebie Mandicevschi trece din 
acelaşi an la punerea în practică a planului său. 
Urmarea imediată se resimte printr-un progres 
rapid în studiul muzicii, ceea ce îl determină să 
aprecieze că nu e departe timpul când va ocupa 
„un loc respectabil între muzicieniˮ.

Maestrul Jahannes Brahms
Într-o scrisoare către sora sa, Virginia, din 

Cernăuți, Eusebie descrie zilele de Crăciun ale 
anilor 1879 și 1880, pe care le-a petrecut împre-
ună cu Gustav Nottebohm și Jahannes Brahms 
la familia Arthur Faber.

Jahannes Brahms remarcă talentul bucovinea-
nului, care lua lecție private de compoziție de la 
Gustav Nottebohm, la sugestia lui Eduard Hans-
lick. „Îndeosebi trebuie lăudat Mandicevschi, 
arată Hanslick. Lucrările lui sunt îmbucurătoare. 
Se vede într-însele un progres sigur la învățătură 
și un talent suprinzător”. Atenția lui Brahms îl 
încurajează pe tânăr și îl ajută să se remarce de 
timpuriu între colegi.

Din anul venirii la Viena, Eusebie Mandi-
cevschi lucrează ca dirijor secundar al coru-
lui  Wiener Singakamie, un ansamblu pe care 
Brahms îl condusese cu ani în urmă (1863). 
Eusebie Mandicevschi a dirijat această formație 
între 1879 și 1882. Dă lecții private de muzică 
în mari familii burgeze și dirijează coruri pri-
vate. Conduce corul Faber vreme de un dece-
niu (1882-1892). Abia în 1887 dobândește un 
angajament stabil, de arhivar, la Societatea pri-
etenilor muzicii din Viena (Gesellshaft der Mu-
sikfreunde in Wien).

În 1895, după retragerea lui Hanslisk de la 
catedra muzicologie a Conservatoriului, lui Eu-
sebie Mandicevschi i se propune postul aces-
tuia. Rishard Heuberger relatează în amintirile 
sale: „Brahms spunea că Mandicevschi ar intra 
foarte bine în chestiune pentru ocuparea pos-
tului de profesor după Hanslick... Brahms l-ar 
fi îndemnat să accepte, atât cu cuvântul, cât și 
cu condeiul, căci altfel ar veni cineva mult mai 
slab…. Dar acest încăpăţânat slav susţine că el 
nu este omul potrivit şi nimeni nu poate să-l con-
vingă de contrariul.” Heuberger îl numește slav, 
reieșind, probabil, din numele de origine polonă, 
dar și din ponderea slavilor în provinciile nordi-
ce ale imperiului. 

Exista o afinitate în felul în care Brahms și 
Mandicevschi ascultau muzică, în special muzi-
că veche și cântece populare. Aceasta le prilejuia 
lungi şi amicale discuţii. Iar în prozaismul vieții 
zilnice. Eusebie Mandicevschi se arată un tova-

răş săritor, gata să-l ajute în chestiuni practice; 
de exemplu, să copieze partituri sau să trimită, 
pentru el, pachete prin poştă.

La asociația Tonkünstlerverein, al cărei 
președinte Brahms a devenit în 1886, Mandi-
cevschi se numără printre membrii cei mai ac-
tivi. În 1894, E. Mandicevschi devine secretar, 
în 1897, vicepreședinte, iar în 1898, președinte 
al acestei asociații. Apare și ca interpret al coru-
rilor brahmsiene. La 16 aprilie 1894, dirijează 
două coruri private – corul Hornbostel-Magnus 
și corul Miksch-Exner – cu un program de muzi-
că veche, și coruri mixte de Johannes Brahms și 
Carl Prohaska; solista Albine Edle von Vest in-
terpretează, în 1892, liedurile de dragoste, într-
un cvartet vocal, iar în 1895, alte lieduri de J. 
Brahms [5, p. 55]. După o îndelungată prietenie 
cu Albine Edle von Vest, cântăreață și profesoară 
de muzică, Eusebie Mandicevschi se căsătorește 
cu ea, în 1901.

Din concluzile făcute de J. Brahms în faţa co-
misiei de acordare a burselor pentru artişti: „Cu 
mult mai mult îl consider eu vrednic pe Mandi-
cevschi, ale cărui lucrări sunt întrutotul îmbu-
curătoare. Ele arată nu numai, într-un cuvânt, 
în ceea ce este de învăţat, un însemnat, paşnic şi 
sigur progres, ci adeveresc, de asemenea, o dez-
voltare a talentului său, pe care nu întotdeauna 
am fi fost îndreptăţiţi să o aşteptăm. Lucrările 
prezente merg atât de departe faţă de cele di-
nainte, că eşti foarte ispitit să lauzi în parte tot 
ceea ce, într-un asemenea caz, este de luat în 
considerare şi de examinat. Să se țină seama că 
Mandicevschi mai face sârguitor studii și în altă 
parte și că execelentul său părinte poartă de 
grijă, în același frumos și devotat chip, la încă 
alți șase copii» [6, p. 385].  Iată deci o foarte 
valoroasă carte de vizită, cu care Eusebie Man-
dicevschi pornește la drum. Imediat după succe-
sul în fața comisiei, tânărul muzician își anunță 
părinții: «D-l Brahms – va scrie Mandicevschi – 
cel mai mare muzician care e acum în viaţă, s-a 
exprimat foarte elogios despre lucrările mele. 
Primise aceste lucrări de la minister, ca să-şi 
dea cu părerea asupra lor. Spunea că vrea să mă 
viziteze, ca să vadă ce fac şi să mă încurajeze la 
lucrări mai mari. Câteva zile mai târziu, m-am 
întâlnit la curs cu profesorul Hanslick, care a 
venit la mine, m-a felicitat, cu observaţia că s-a 
bucurat să vadă lucrări atât de frumoase, com-
puse de mine, şi că D-nii Brahms şi Goldmark 
(care împreună cu el formează comisia referen-
ţilor pentru muzică), ar fi dat un referat extrem 
de favorabil despre lucrările mele.” [6, p. 386].
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La mijlocul anilor 1880, Eusebie Mandi-
cevschi l-a însoțit pe Brahms în timpul vacanțelor 
de vară petrecute la Gmunden, în Austria Superi-
oară. În 1884, îi recomandă lui Brahms o locuință 
de vacanță «foarte frumușică cu camere înalte, 
decorate cu stuc, într-o vilă burgeză spațioasă». 
De asemenea, îl însoțește pe maestrul său în ex-
cursiile duminicale în pădurea vieneză.

Din 1887 şi până la sfârşitul vieţii, Eusebie 
ocupă postul de arhivar şi bibliotecar la socie-
tatea “Amicii muziciiˮ, al cărei cor îl va dirija 
între 1892 și 1896. 

Din 1896, funcţionează şi ca profesor de mu-
zică la Conservatorul aceleeaşi societăţi, conser-
vator care, începând cu 1909, se transformă în 
„Academia de Muzică şi Artă Dramaticăˮ. Con-
comitent deține și Catedra de Istorie a Muzicii. 
Predă cursuri de armonie, contrapunct, istoria 
muzicii, teoria şi istoria instrumentelor musica-
le, precum şi de literatură a cântului. După ce a 
publicat operele complete ale lui Joseph Haydn 
şi o ediție în 42 de volume a lui Schubert, în 
1897 Eusebiu obţine titlul de doctor la Univer-
sitatea din Leipzig. În acelaşi timp, Mitropolia 
Dunării îi atribuie statutul de cetățean de onoare 
al orașului Viena.

Discipolii celebri ai compozitorului
Numărul elevilor, asupra cărora influnța pu-

ternicii sale personalități a fost cu singuranță 
importantă, este uriaș. Găsim printre ei cele mai 
mari nume din generația de muzicieni formați 
la Viena și afirmați între 1896 și 1929. Ei toți – 
dirijorii Karl Böhm, George Szell, compozitorii 
Leone Senigaglia, Hahns Gall, Karl Prohosca, 
Ciprian Porumbescu, Gheorghe Mandicesvchi, 
Mihai Ursuleac, Ecaterina Mandicevschi, Con-
stantin Șandru, Ilarie Verenca, Marțian Negrea 
și Emil Riegle-Dinu  și mulți alții – se recunosc 
cu mândrie ca elevi ai lui Mandicevschi. 

Karl Böhm s-a născut la 28 august 1894 la 
Graz și a decedat la 14 august 1981, la Salzburg, 
Austria. Tatăl său era avocat și, prin urmare, fiul 
său a studiat inițial dreptul (doctorat în 1919), 
dar a trecut la muzică și a studiat pianul și teoria 
muzicii la Graz, apoi la Conservatorul din Viena 
cu Eusebie Mandicevschi, care aparținea cercu-
lui restrâns al lui Johannes Brahms. Prima sa an-
gajare, în 1917, i-a permis să lucreze ca repetitor 
la operă în orașul său natal. 

În 1919, a fost numit al doilea Kapellmeister, 
iar în 1920 primul Kapellmeister.

Karl Bőhm menționează în amintirile sale 
despre instrucția la Eusebie Mandicevschi, pe 

care, desigur, la sfatul și intervenția lui Franz 
Schalk, a urmat-o, nu la Academia de muzică, 
ci ca elev particular: „M-am prezentat la Mandi-
cevschi, i-am plăcut și m-a primit ca elev parti-
cular. Am învățat întru-un an la el ceea ce ar fi 
cerut trei ani de Academie. Nu aveam niciodată 
cu el doar o oră, făcea întotdeana o oră și jumă-
tate. Tot contrapunctul și armonia le-am studiat 
cu el; la fiecare oră trebuia să duc o compoziție 
și, cu timpul, citirea unei partituri a devenit pen-
tru mine ceva cu totul firesc. Perioada Mandi-
cevschi a fost pentru mine cea mai fericită din 
toți anii mei de studiu.” [7, p. 3].

Ciprian Porumbescu (14 octombrie 1853, 
Șipotele Sucevei – 6 iunie1883, Stupca, Sucea-
va). Compozitor și dirijor român, unul dintre 
fondatorii muzicii clasice românești.

Ciprian Porumbescu notează, la 28 februarie 
1881: „Am vorbit unele chestiuni, am luat câ-
teva note muzicale de la el şi am hotărât să mă 
înscriu la Academia de Canto.” Vineri, 4 martie: 
„mă duc, devreme, la Mandi. Studiem împreu-
nă compoziţiile mele. El găseşte, cum e firesc, 
o mulţime de greşeli. După aceasta soseşte He-
ureberger, un muzician genial, şi am cântat, cu 
Mandi, câteva din cântecele lui. Într-adevăr, o    
pere magistrale ce vrea să le publice. Mă uitam 
la amândoi, aşa cum stau la pian, şi cugetam: 
Dacă eu aş şti numai jumătate din ceea ce ştiu 
ei, ar fi îndeajuns.” Despre prietenia lui C. Po-
rumbescu cu E. Mandicevschi merită sa fie scris 
un articol aparte. 

Marţian Negrea s-a născut în anul 1903 la 
Valea Viilor și s-a stins din viață la 13 iulie 1973, 
în București. A fost un profesor și dirijor român, 
unul dintre cei mai mari compozitori ai ţării. În  
fiecare an, în România se organizează festivalul 
de muzică care îi poartă numele. 

Marțian Negrea menționează în amintirile 
sale despre E. Mandicevschi: „În clasă, când 
îşi preda cursurile, era profesorul ideal: nici-
când nu scăpa din vedere că în faţa lui stăteau 
elevi de diferite puteri intelectuale, cărora nu 
le putea vorbi nici prea savant, nici prea sim-
plu. Avea un limbaj curat şi vorbea întotdeau-
na pe înţelesul tuturor. Prin bogăţia de cuvinte, 
prin agerimea spiritului său şi, mai ales, prin 
anecdotele şi glumele sale fine, cu care ştia să-
şi îndulcească cursurile, elevii vedeau în el mai 
curând un tată bun sau un prieten, căruia poţi 
să i te adresezi cu cea mai deplină încredere» 
[8, p. 15].

Franz Schalk (27 mai 1863 – 3 septembrie 
1931) a fost un dirijor austriac. Din 1918 până 
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în 1929 a fost director al Operei de Stat din 
Viena, funcție pe care a ocupat-o, între 1919 
și 1924, împreună cu Richard Strauss. Ulterior 
a fost implicat în înființarea Festivalului de la 
Salzburg.

Născut la Viena, a studiat muzica și alte studii 
muzicale cu compozitorul Anton Bruckner. Din 
1900, a fost primul capellmeister al Operei de la 
Curtea din Viena (Hofoper). Între 1904 și 1921, a 
fost șeful societății „Gesellschaft der Musikfre-
unde” din Viena. În 1918 a devenit director al 
Operei de Stat din Viena (Staatsoper, succesoa-
rea lui Hofoper), dar din 1919 a împărțit directo-
ratul cu Richard Strauss, cunoscutul compozitor, 
considerat „în mod flagrant (deși neoficial)ˮ ca 
marele egal al perechii (în ciuda interpretărilor 
înregistrate de Schalk ale Simfoniei 8 Beetho-
ven și Schubert, practic la fel de distinse ca ver-
siunile lui Strauss ale ultimelor trei simfonii de 
Mozart, 5 și 7 Beethoven și unele dintre cele mai 
cunoscute uverturi germane). Tensiuni rezultate 
din divizarea neclară a responsabilității între cei 
doi bărbați a dus în cele din urmă la demisia lui 
Strauss. Cel mai faimos citat al lui Schalk este: 
„Orice teatru este un azil de nebuni, dar un tea-
tru de operă este secția incurabililor.”

Astăzi, este cunoscut, mai ales, pentru aso-
cierea sa cu Anton Bruckner. A dat premiera 
Simfoniei nr. 5 a lui Bruckner în 1894, dar cu 
numeroase tăieturi și modificări considerate 
de majoritatea autorităților ca fiind făcute fără 
aprobarea lui Bruckner. (Compozitorul era prea 
bolnav pentru a participa la premieră.) Versiunea 
lui Schalk a celei de-a Cincea simfonii a fost cea 
aleasă pentru prima publicație și a fost singura 
versiune ascultată de public aproape patruzeci 
de ani. În timp ce mulți critici l-au atacat pen-
tru modificările făcute în versiunile originale ale 
multor dintre cele mai importante simfonii ale 
lui Bruckner, alții îl recunosc pentru populari-
zarea unor opere mari care altfel ar fi rămas ne-
cunoscute. Dirijorul actual, Leon Botstein, este 
un susținător important al versiunilor Schalk ale 
muzicii lui Bruckner, la fel ca și Hans Knap-
pertsbusch.

Schalk a fost, de asemenea, implicat în publi-
carea timpurie a Simfoniei Nr.10. a lui Mahler. 
El a dat premiera operei lui Richard Strauss „Die 
Frau ohne Schatten” în 1919.

Franz Schalk a murit în 1931, la vârsta de 68 
de ani. O parte din munca sa de dirijor a fost păs-
trată și este disponibilă pe CD. Joseph, fratele 
mai mare al lui Schalk, a fost, de asemenea, un 
dirijor și muzician proeminent.

Clubul Român de la Viena
La Viena exista o mare colonie de români 

ortodocși, mulți dintre ei erau din Bucovina și 
aveau probleme cu guvernul, nefiind recunoscuți 
de către Viena. În 1882 Locotenenţa Austriei de 
Jos a respins cererea pentru recunoașterea unei 
Colonii române la Viena. Dar în 1892 Alexandru 
Lupu, fost colonel, apoi general în armata impe-
rială, care trăia ca pensionar în capitala imperială, 
convocase românii locuitori la Viena, constatând 
„o mare masă de suflare românească”. 

La 27 mai 1899 toți românii ortodocși 
din Viena s-au adunat pentru înființarea unei 
comunități bisericești. Au participat peste 150 
de persoane. S-a ales un comitet ad-hoc, com-
pus din: consilierul de justiție Cornel Cosovici – 
președinte; Al. Lupu – vicepreședinte; avocatul 
dr. Victor Iliuţ – secretar; preotul militar Pavel 
Bodale, prof. N. Teclu de la Academia comer-
cială, dr. Dan Pamfil, consilier al Tribunalului 
din Viena, prof. Eusebiu Mandicevschi, dr. Ioan 
Bodea, deputatul, dr. G. Popovici, dr. A. Popa 
– membri. Comitetul a prezentat situația româ-
nilor vienezi Mitropolitului Bucovinei Arcadie 
Ciupercovici (1823-1902) și a depus la Consis-
toriul Arhidiecezan din Cernăuți lista cu numele 
familiilor și a copiilor ortodocși români din Vie-
na. Aceste doleanțe ajung și la primarul Vienei 
de atunci, dr. Karl Lueger, care avea sentimente 
foarte favorabile față de români. Aşa se ajunge 
la întemeierea, în 1902, a „Clubului Român” de 
la Viena, ca formă legală a acțiunilor de solidari-
zare a românilor vienezi. 

Despre unele aspecte ale vieții bucovinenilor 
din Viena găsim informații și în periodicele vre-
mii. Iată ce relatează, de exemplu, un foileton al 
ziarului „Czernowitzer Zeitung” din 12 aprilie 
1885, sub titlul „O colonie muzicală bucovi-
neană în Viena”, semnat de un “Ein Bukowina-
er”: „se amintește de Iulia Salter – cântăreață, 
Eusebie Mandicevschi – compozitor, Ludwig 
Rottenber – violonist, toți bucovineni, și de 
«Rumänische Lieder» ale lui Mandicevschi care 
apăruseră la Rebay și Robischek în Viena, fiind 
dedicate „cunoscutului și mult prețuitului amic 
al artelor, baronul Victor Stârcea”. Eusebie a 
fost și membru al societății studenților români 
din Viena „România Jună” [5, c. 55 – 56].

Vizita la Mologhia
Eusebie Mandicevschi nu a rupt nicioda-

tă relațiile cu Bucovina natală, a continuat să 
întrețină legături cu cercurile muzicale din 
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Cernăuți și Suceava. La 1895, 
Eusebie Mandicevschi vine de 
la Vena pentru a sărbători ziua 
de naștere a tatălui său, Vasile 
Mandicevschi. Despre această 
întâlnire a familie menționează 
fratele său, Constantin Man-
dicevschi: «Noi toți făceam, 
în familie și în concerte, multă 
muzică. Eram patru frați și pa-
tru surori și aveam un cvartet 
de coarde: Eusebie viola I; eu, 
Constantin, violina II-a; Gheor-
ghe violă și Erast la violoncel, 
surorile toate la pian. În ziua 
aniversării a 70 de ani de la 
nașterea părintelui nostru Vasi-
le, ne-am adunat cu toții în casa 
părintească din Cosmin Molo-
ghia, unde pe atunci părintele 
era paroh, și am aranjat în cin-
stea lui o mare serbare muzica-
lă în sânul familiei. La liturghie, 
în biserica din Cosmin, am cântat «Liturghia nr. 
III în fa major», la sopran, alt, tenor, bas câte 
două voci, apoi am executat o uvertură compusă 
de Eusebie pentru ziua aceasta (pentru cvartete 
de coarde și pian la patru mâini). Copiii noștri, 
7 nepoți, au cântat pentru copii: «junețele și 
bătrânețele», textul de Ecaterina Mandicevschi, 
muzica de Eusebie. Părintele era podidit de la-
crimi, iar noi, copiii lui am avut un moment de 
nespusă înălțare sufleteacă, cum rar se întâmplă 
în viață» [4, p. 420]. 

Enciclopedie muzicală vie
Eusebie Mandicevschi moare la 18 iulie 

1929, în suburbia orașului Viena, Sulz, unde este 
înmormântat. La data morții, ziarul londonez 
„Timesˮ, apreciind activitatea științifică a teo-
reticianului Eusebie Mandicevschi, menționa: 
«În Anglia, în domeniul muzicologiei nu exis-
tă un nume similar», iar ziarul austriac “Wiener 
Tageblattˮ îl numește pe Eusebie «Enciclopedie 
muzicală vie».

Ziarul „Glasul Bucovinei”, din Cernăuți, pu-
blică în 17 iulie anunțul privind decesul, iar în 
18 iulie necrologul semnat de Olvian Sorocean, 
predicator catedral. Reproducem mai jos textele:

Moartea compozitorului bucovinean Eusebie 
Mandicevschi.

Viena, 15 (iulie). Aici a murit, în noaptea de 
14 iulie a. c,. marele compozitor bucovinean 

Eusebie Mandicevschi, fost pro-
fesor la Academia de muzică şi 
artă dramatică şi arhivar al So-
cietăţii Amicilor de muzică din 
Viena. Aflăm că miercuri, 17 iu-
lie curent, se va oficia la orele 
II dim., în Capela Mitropolitană 
de la Cernăuţi, un parastas pen-
tru răposatul compozitor. [9]

A murit Dr. Eusebie Mandi-
cevschi

Ajuns pe culmea gloriei, în-
cununat cu lauri, înconjurat cu 
profund respect şi admiraţie 
adâncă de o lume întreagă, s-a 
stins din viaţă, departe de pa-
tria-i iubită, un ales fiu al ţării 
noastre: bărbatul fenomenal, 
fenomenul muzical: Dr. Eusebiu 
Mandicevschi. Încă ne sună în 
auz osanalele armonioase, divi-
ne, înălţate de toţi cunoscătorii 

adânci ai muzicii, cu ocazia sărbătorii lui la 70 
de ani de viaţă, încă auzim parcă şi cum uriaşa 
Vienă, încununându-1 cu lauri, l-a numit „Pa-
triarh al muzicii vieneze“ şi iată, ne vine ştirea, 
dureroasa ştire, că acela care, prin jumătate de 
veac a fost mândria ţării noastre, în faţa popoa-
relor culte, în faţa lumii muzicale din occident, 
s-a stins, pentru vecie, s-a dus dintre cei vii! – 
Talentul său uriaş nu avea chip de dezvoltare, 
nici teren destul de larg de activitate în mica 
Bucovină de pe vremuri! Ademenit de farmecul 
gloriei, împins de pornirea puternică a spiritului 
său creator şi de dorul de muncă ce îl caracteri-
za, a pornit în lume să muzicească, să studieze, 
să se perfecţioneze, şi învăţăcelul de odinioară a 
ajuns profesor şi s-a înşirat cu vrednicie în şirul 
marilor savanţi ai lumii. Din oraşul muzicii şi 
al studiilor sale şi-a făcut o a doua patrie; dar 
rădăcinele cele mai adânci ale inimii lui nobile 
au rămas totdeauna aici la noi în ţară! Dovadă 
serviciile nepreţuite pe care le-a adus cu talentul 
său, până în ultimul moment, bisericii şi neamu-
lui său. 

Născut la 17 August 1857 în Cernăuţi, ca fe-
cior de preot, a fost român şi după tată şi după 
mamă. Familia Mandicevschi, deşi după nume 
slavă, e de fapt o familie veche românească. 
Încă înainte de răpirea Bucovinei, aflăm în Mol-
dova familii preoţeşti, moldoveneşti: Mandi-
cevschi. Mama lui, Veronica, născută Popovici, 
se trăgea din familia Baloşescu. Studiile liceale 

Constantin Mandicevschi,  
fratele lui Eusebie
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şi le-a făcut în Cernăuţi. Isidor Vorobchievici şi 
L. Vincent i-au fost primii profesori de muzică. 
Vincent l-a îndrumat cel dintâi în arta compozi-
ţiunii muzicale. Încă din clasele superioare ale 
liceului, Eusebiu Mandicevschi, şi-a manifestat 
talentul în mod uimitor, printr-o serie întreagă 
de compoziţiuni, melodii, coruri, dansuri, piese 
pentru pian, vioară, ba chiar şi printr-o operă 
începută. La 16 ani el pune pe note o cantată 
pentru cor, sol şi orchestră şi conduce singur 
executarea ei, la un concert dat de „Societatea 
filarmonică” din Cernăuţi. Tot ca elev de liceu, 
trimite o lucrare muzicală la un concurs la Lip-
sca, obţine un premiu, iar din partea Ministeru-
lui de culte o bursă pentru perfecţionare în arta 
compoziţiunii.

La 1875, ia bacalaureatul, pleacă la Viena, 
studiază literatura germană, istoria universa-
lă, istoria artelor şi istoria muzicii. Renumitul 
contrapunctist Notebohm, un discipol al lui 
Mendelsohn, e profesorul lui E. Mandicevschi 
în teoria muzicii, contrapunct şi compoziţia 
muzicală. In 1878, ia parte la războiul din 
Bosnia. Întors la Viena, se dedică definitiv ca-
rierei muzicale. Activitatea sa publică a înce-
put la 1879, ca diriginte al societăţii “Wiener 
Singakademie”. Între anii 1882-1895 e foarte 
activ ca diriginte de coruri particulare. Între 
1892-1896 este diriginte al orchestrei reuni-
unii „Gesellschaft der Musikfreunde”, care îl 
numise, în 1887, arhivar şi bibliotecar al ei. 
În 1896 este numit profesor la Conservator. În 
1909, Conservatorul devine „Academia pen-
tru muzică şi artă dramatică”. A fost profesor 
pentru istoria muzicii, instrumentologie, teo-
ria armoniei, contrapunct şi literatura muzicii 
vocale. De la E. M. avem un şir nesfârşit de 
compoziţii originale, religioase şi profane de 
tot felul, unele tipărite, altele încă în manus-
cris, care denotă un talent muzical fenomenal, 
studii profunde în compoziţie şi contrapunct şi 
o concepţie înaltă despre artă şi menirea ei. A 
armonizat sute de cântece poporale româneşti, 
a compus mai multe liturgii pentru biserica 
noastră şi o mulţime de cântece româneşti. La-
crimi şi păreri de rău îi petrec azi (1929) tru-
pul la mormânt; în faţa spiritului său luminat, 
a talentului său uriaş şi a muncii sale gigantice 
îşi pleacă fruntea, cu smerenie, cei mai mari 
savanţi ai vremii iar pilda frumoasă a caracte-
rului său integru şi a vieţii sale rodnice va fi în 
veci un izvor de întărire şi un imbold de urmare 
pentru toate talentele mari ale generaţiilor vi-
itoare. [10]

***
Cea dintâi comemorare a marelui compozi-

tor Eusebie Mandicevschi a avut loc la Cernăuți 
în anul 1937. După instalarea puterii sovietice 
în nordul Bucovinei, despre familia Mandi-
ceschi nu s-a scris nimic, iar creația lui a fost 
dată uitării. Ce-i drept, o parte din membrii fa-
miliei, refugiați în România (Erast, Ecaterina), 
au încercat să promoveze creația compozitoru-
lui. În 1957, la Cluj-Napoca, a avut loc unul din 
primele concerte cu lucrări ale compozitorului. 
La concert a participat și sora lui Eusebie Man-
dicevschi, Ecaterina. În România și în alte țări 
din Europa, pe lângă concertele organizate în 
memoria compozitorului bucovinean, au fost 
scrise, începând cu anii 50 ai sec. XX, mai mul-
te lucrări științifice dedicate vieții și activității 
sale. Talentul său a fost apreciat de compozitori 
renumiți ca Piotr Ceaikovski, Anton Rubinstein, 
Franz Liszt și alți muzicieni străini. 

Eusebiu Mandicevschi a lăsat moștenire o 
vastă operă. Prin activitatea sa neobosită, el a 
adus o mare contribuție la dezvoltarea artei mu-
zicale mondiale.
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Povestea unui monument istoric 
din comuna Vancicăuți

Sergiu BARBUȚA

Nu-l uitați pe cel căzut în război,
Lăsați-i din când în când un loc liber la masă,
Ca și cum ar fi viu între noi,
Ca și cum s-ar fi întors acasă.

(Nichita Stănescu)

Îngrijirea mormintelor și necropolelor mi-
litare unde își dorm somnul de veci eroii 

căzuți pe câmpurile de luptă, respectul pentru 
istorie și sacrificiile înaintașilor, reprezintă un 
indiciu clar al nivelului de cultură și civilizație 
al unui popor. E omenește – și în același timp 
creștinește – să porți grija memoriei, dar mai cu 
seamă să înveșnicești numele eroilor care, prin 
gloria și jertfa lor, au apărat baștina, credința și 
limba strămoșească.

Societatea are obligația de a păstra și a 
întreține în bună stare monumentele istorice 
și troițele. Ele sunt resurse locale de educație 
pentru toate vârstele. Cele mai palpabile 
cunoștințe despre trecutul nos-
tru le primim prin intermediul 
monumentelor istorice care 
încă le mai avem și care le pu-
tem vedea zilnic fără nici un 
efort, mergând doar pe stradă. 
Aceste cunoștințe sunt un ex-
celent instrument de educație 
a conștiinței naționale. Ocro-
tind monumentele istorice, 
întărim conștiința națională. 
Monumentele istorice sunt 
unice și de neînlocuit. Oda-
tă distruse din neglijență, din 
prostie, lăcomie sau curiozita-
te, monumentele dispar pentru 
totdeauna, ele nemaiputând fi 
înlocuite. Amânarea măsurilor 
de protecție a monumentelor 
pentru viitor, când, credem 

noi, vom avea mai mulți bani și vom putea re-
staura ce se distruge astăzi, este o iluzie.

Primul Război Mondial care a avut loc între 
anii 1914 și 1918, a rămas în istorie ca unul din-
tre cele mai sângeroase conflagrații pe care le-a 
văzut vreodată omenirea. „Marele Război” a fă-
cut milioane de victime și a cauzat numeroase 
tragedii. Peste 9 milioane de combatanți și 7 mi-
lioane de civili au murit în acest conflict. 

În ceea ce privește Basarabia, până astăzi 
nu cunoaștem exact câți ostași ai neamului și-
au pierdut în acest război viaţa. Știm doar că 
aproximativ 300 de mii de bărbați basarabeni 
au fost ridicați la luptă. Pe parcursul anilor, gro-
zăvia dezastrului a sensibilizat opinia publică 
mondială, dar și cea din România interbelică. 
Comemorarea eroilor căzuți a devenit o cauză 
naţională, căreia autoritățile publice și întreaga 
societate românească i-au acordat atenția cu-
venită. Pe parcursul anilor 20-30 ai secolului  

Vestigii

Monumentul ridicat în memoria ostașilor din comuna Vancicăuți, județul Hotin, căzuți 
în Primul Război Mondial
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Vestigii

trecut au demarat acțiuni comemorative dedicate 
participanților și victimelor conflagrației mondi-
ale care, cu unele întreruperi, au continuat până 
în ziua de azi [1].

În perioada interbelică, autoritățile publice 
locale, Biserica și Societatea „Cultul Eroilor” au 
ridicat numeroase monumente care să aminteas-
că generațiilor viitoare spiritul de sacrificiu de 
care au dat dovadă militarii români pe câmpurile 
de luptă ale Primului Război Mondial. Pe aceste 
monumente, mai modeste sau mai somptuoase, 
au rămas încrustate în piatră simbolurile vitejiei 
și ale victoriei: vulturul, casca, arma, baioneta, 
spada, frunzele de laur sau de stejar. Monumen-
tele erau amplasate în zonele centrale, în curțile 
școlilor, bisericilor, cimitirelor, 
dar și la marginea localităților, 
exprimând prin aceasta res-
pectul comunității față de eroii 
căzuți [2].

Multe monumente dedicate 
eroilor din Primul Război Mon-
dial au fost ridicate în așezările 
din Ținutul Hotinului (nordul 
Basarabiei). Respectul locui-
torilor din comuna Vancicăuți 
față de concetățenii lor căzuți 
în Primul Război Mondial s-a 
manifestat prin ridicarea unui 
monument în curtea bisericii 
parohiale. În interbelic, comuna 
Vancicăuți (actualmente: regiu-
nea Cernăuți, Ucraina), a făcut 
parte, mai întâi din plasa Lip-

cani, apoi din plasa Sulița, ale 
județului Hotin. Ea era forma-
tă din satele Vancicăuții Mari, 
Vancicăuţii Mici și Vancineți 
[3]. Satul Vancineți este întâlnit 
în scripte și sub denumire de 
Făgădău, iar denumirea istorică 
a satului Vancicăuții Mici este 
Pol-Vancicăuți sau Împărătești. 
În prezent această localitatea 
este una din cele trei sate com-
ponente ale Costiceniului.

Despre ridicarea monumen-
tului în cinstea eroilor locali 
căzuți în Primul Război Mondi-
al, aflăm în raportul de activita-
te al Căminului Cultural „Spiru 
Haret” din Vancicăuți, în care 
se arată că „în comună există un 
monument al eroilor, amplasat 

în fața bisericii în 1928. Acesta a fost ridicat con-
comitent cu o grădină publică” [4].

Monumentul dedicat eroilor din comuna 
Vancicăuți, într-adevăr este amplasat în cur-
tea bisericii cu hramul „Sf. Dimitrie”, lângă 
șosea. Inițiativa ridicării lui a aparținut vădu-
velor de război. Lucrările au fost executate de 
către meșterul Ion Borie (zis Iuza, din județul 
Cernăuți), iar costurile s-au ridicat la suma de 
25.000 lei. Monumentul este alcătuit dintr-o cru-
ce sprijinită pe un soclu de piatră realizat sub 
formă de piramidă cu patru trepte. Pe partea de 
nord este gravată următoarea inscripție: „Acest 
monument este ridicat în 1928 cu sârguința 
cooperativei satului Lumina, funcționarilor și 
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văduvelor comunei Vancicăuți” 
[5]. Latura din față a soclului 
este ornată cu două puști și cu 
un drapel, ambele simbolizând 
vitejia și gloria militară. În tim-
pul de față, crucifixul este îm-
prejmuit cu un grilaj de fier, iar 
în preajmă sunt amenajate două 
bănci. În perioada sovietică, 
monumentul era îngrădit cu un 
gărduț din lemn. Inițial, con-
form datelor furnizate de Oficiul 
Național Pentru Cultul Eroilor 
(ONCE) din cadrul Ministerul 
Apărării Naționale al României, 
pe latura din față au fost gravați 
anii Primului Război Mondial 
„1914-1918”, dar și inscripția: 
„În amintirea eroilor căzuți în 
Războiul mondial” [6].

Pentru a șterge urma și semnificația istorică a 
acestui monument, în perioada sovietică, dar și 
în anii 90 ai secolului trecut, inscripțiile au fost 
tencuite cu un strat de beton, de niște „activiști” 
din localitate. În 2018, cu prilejul împlinirii 
a 100 de ani de la semnarea Armistițiului din 
1918, care a pus capăt Primului Război Mon-
dial, un grup de localnici, pasionați de istoria 
plaiului natal, au restabilit inscripția ștearsă în 
timpul efectuării unor lucrări de restaurare mi-
nore a crucifixului.

Pe celelalte două laturi ale monumentului 
sunt inscripționate numele eroilor din comuna 
Vancicăuți (inclusiv din satele Pol-Vancicăuți și 
Vancineți), înrolați în Armata Imperială Rusă, 
care și-au sacrificat viața pe câmpul de bătaie 
în timpul Primului Război Mondial. În total am 
reușit să identificăm și să scoatem la lumină nu-
mele a 67 de eroi. În cazul a 4 eroi, numele și 
inițiala prenumelui sunt indescifrabile din cauza 
degradării monumentului.

Pe fațada din est, apare inscripția: „Eroii 
comunei Vancicăuți:1. Apopi Andr., 2. Chiriac 
Sim., 3. Nantoi Te., 4. Ungurean Matf., 5. Bețâu 
Constan., 6. Morari Th., 7-8. Crăciun Gh. și Ef-
ten., 9. Smochina Afan., 10. Smochina Th., 11. 
Rotari Gr., 12. Petreni Ion, 13. Baban Ion, 14. 
Buzâla Ilie, 15. Statnic Pert., 16. Guțu Mih., 17. 
/Indescifrabil/, 18. /Indiscifrabil/, 19. Zagre-
belnâi, 20. Cocostârc Ion, 21. Dogolici Ion., 22. 
Gorea D-trie, 23 /Indiscifrabil/, 24. Pascari D-
trie, 25. Rotari V-Lie, 26. Baban Pavel 27, Cos-
tân Toma, 28. Tanasciuc Th., 29. Melnic V-lie, 
30. Aducovschi Feodor, 31. Bejenari Dionis. 32. 

Sabadaș C-tin, 33. Tanasciuc Roman, 34. Adu-
covschi Ștef., 35. Borduian Ni., 36. /Indiscifra-
bil/.

Pe fațada din vest apare inscripția „Eroii sa-
tului Vancicăuți : 37. Sfetenco Ștef., 38. Dilion 
Nichif., 39. Aflori Petr., 40. Alupi Teodor, 41. 
Uncu Filip, 42. Dolgan Petr., 43-44. Molența 
Gh. și Ion. 45. Saca An., 46. Vladâcian Ion, 47. 
Ungurean Feodor, 48. Buliga Vasilie, 49. Nan-
toi Pavel, 59. Sfetenco Mitrofan, 51. Florea Gr., 
52. Ilaș Luchian, 53. Anichiti Chiriac, 54. Carp 
Gh., 55. Negruța Th., 56, Pânzari Th, 57. Uncu 
Ant. 58. Alupi Naz., 59. Ilaș Nichif. 60-61. Ba-
rancean Ion și Leon, 62. Foca Ion. 63. Oleinic 
Dam., 64. Anichiti Petrea, 65. Chiriac Grig., 66. 
Carp Alex., 67. Bețâu Gh., 68. Grigorean C-tin, 
69. Maniața Dimitrie, 70. Gligor Andrei, 71. 
Gligor Nichita.

Potrivit calculelor pe care le-am făcut în baza 
datele de arhivă, din cele trei sate care, în pe-
rioada interbelică, alcătuiau comuna Vancicăuți 
și-ar fi sacrificat viața pe câmpurile de luptă sau 
în lagăre de concentrare aproximativ 90-100 de 
militari [26]. Pe soclul monumentului sunt gra-
vate numele a doar circa 15 eroi din satul Pol-
Vancicăuți, pe când cifra reală a eroilor se ridică 
la aproximativ 35-40 de persoane.

Trebuie luat în vedere și faptul că, după 
înălțarea crucifixului, câțiva dintre soldați ale 
căror nume au fost încrustate pe monument, deși 
erau considerați morți pe front, s-au reîntors la 
baștină. De asemenea, trebuie să se știe că din 
2018, la restabilirea inscripției, localnicii au  
făcut mai multe greșeli, probabil din imprudență 

Vestigii

2014 – 2018
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sau necunoaștere, când au în-
cercat să evidențieze cu vopsea 
de culoare aurie numele eroilor 
din Pol-Vancicăuți. De exemplu 
soldatul Baban Ion a fost trecut 
sub numele de Barancean Ion, 
Petreni Ion a fost trecut sub nu-
mele de Efteni Ion, Guțu Mihai 
- Cucu Mihai, Cocostârc Ion 
- Cocoș Tanas, Costân Toma - 
Bostan Toma, etc.

Oficiul Național pentru Cul-
tul Eroilor aduce la cunoștință 
că, osemintele tuturor eroilor 
ale căror nume sunt încrustate 
pe monument au fost exhuma-
te, în anii 1919-1920, de lângă 
gara Vancicăuți, la inițiativa 
unei comisii comunale prezi-
date de către primarul comunei, 
Ștefan Dilion, pentru a fi centralizate în cimiti-
rul comunal ortodox, în cadrul unei parcele de 
aproximativ 15.000 metri pătrați (150 x 100 m), 
care avea următoarele vecinătăți: în nord – linia 
de cale ferată, în sud – râul Prut, în est – satul 
Vancicăuți, în vest câmpul Vancicăuți. Mormin-
tele erau marcate prin două cruci de lemn, fără 
inscripții. Accesul în parcelă, care era împrejmu-
ită cu lemn și sârmă, se făcea prin două porți 
metalice, așezate spre sud [7].

În România, comemorarea eroilor căzuți în 
Primul Război Mondial a fost organizată anual, 
de Ziua Înălțării Domnului, la 40 de zile după 
Sfintele Paști, în general în luna mai, începând 
cu anul 1920. Ziua Eroilor era sărbătorită în mod 
solemn, prin organizări de tedeumuri, procesi-
uni și serbări cu un pronunțat caracter național 
și patriotic, la care participau toate instituțiile de 
stat și particulare, fără deosebire de religie sau 
etnie [8].

În activitatea de comemorare a eroilor se im-
plicau fețele religioase, văduvele și familiile ero-
ilor, camarazii de arme ai acestora, alți locuitori, 
dar și administrația publică locală sau județeană. 
Acțiuni de acest gen se organizau regulat și în 
comuna Vancicăuți. De Înălțarea Domnului, în 
memoria celor căzuți pe câmpul de luptă, paro-
hul bisericii locale, Dimitrie Crocos, oficia în 
fața crucifixului o slujbă de pomenire, care era 
urmată de o paradă de sărbătoare. Evenimentul 
se bucura de prezența primarului comunei, a 
funcționarilor publici, a rudelor celor răposați, 
a cetățenilor de rând. După finalizarea mitingu-
lui, participanții plecau pe la casele lor, iar după 
masă, toți se adunau în vatra satului, la horă [9].

Odată cu instaurarea regimului comunist 
totalitar, cinstirea eroilor căzuți în Primul Răz-
boi Mondial a scăzut extrem în intensitate. 
Autoritățile comuniste au încercat din răsputeri 
să rescrie istoria și să șteargă memoria eroilor 
căzuți în luptele din 1914-1918. Organe de stat 
au considerat că eroii căzuți în timpul celui de-
al doilea Război Mondial, sunt „mai eroi” decât 
ceilalți. Monumentele și mormintele soldaților 

Vestigii

2014 – 2018

Monumentul, în perioada sovietică
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căzuți în Primul Război Mondial, fie că au fost 
lăsate în voia sorții și a efectului devastator al 
trecerii timpului, fie că au fost dărâmate sau 
vandalizate. O asemenea soartă au avut monu-
mentele și troițele eroilor din localitățile Boian, 
Storojineț [10], Roşa-Stânca [11], Molodia [12] 
etc.

E de reținut faptul că, în perioada interbeli-
că, pe teritoriul ținutul nostru, atât în satele cu 
populație românească cât și în cele ucrainene, 
au fost dezvelite nenumărate monumente care 
amintesc de jertfa eroilor în Primul Război Mon-
dial. Asemenea monumente au fost ridicate în 
Ceahor [13], Mihoreni [14], Târnauca [15], Va-
lea Cosminului [16], Adâncata (Hliboca) [17], 
Ciudei, Crasna Putnei [18], 
Cupca [19], Trestiana (Dimca) 
[20], Bălcăuți [21], Marșenița, 
Nesfoia [22], Noua Suliță [23], 
Berestea [24] și în multe alte 
localități.

Păstrarea monumentului 
eroilor din Vancicăuți a fost o 
excepție. El a rezistat vitejește 
tentativei de demolare pusă la 
cale de lucrătorii serviciului 
securității de stat. Crucifixul 
a fost salvat datorită curajului 
unui grup de săteni, care s-au 
adunat în fața lui și au protes-
tat împotriva demolării. Sătenii 
le-au explicat reprezentanților 
regimului sovietic că monu-
mentul a fost ridicat în memo-
ria eroilor locali, buneilor și 

părinților lor, care au luptat în 
cadrul armatei ruse împotri-
va trupelor inamice. Numai în 
acest fel monumentul a fost sal-
vat de la demolare [9].

Odată cu trecerea anilor, 
tradiția de cinstire a eroilor 
comunei a fost condamnată la 
uitare, amintirea acestora fiind 
ștearsă din mentalitatea colec-
tivă, iar crucifixului din cur-
tea bisericii a fost „umbrit”, în 
1965, de monumentul soldaților 
căzuți în Războiul din 1941-
1945 [9].

la 28 iulie 2014 s-a împlinit 
un secol de la declanșarea Pri-
mului Război Mondial, iar eve-
nimentul a trecut aproape fără 

comemorări în majoritatea satelor și orașelor din 
ținut, inclusiv la Vancicăuți. După o perioadă de 
întrerupere de peste 70 de ani, tradiția de come-
morare a eroilor Primului Război Mondial a fost 
reanimată în această localitate abia în 2016. Cu 
toate acestea, acțiunile de comemorare nu mai 
sunt organizate în Ziua Înălțării Domnului, ca în 
perioada interbelică, ci la data de 11 noiembrie, zi 
în care a fost semnat Armistițiul de la Compiègne 
(Franța), care a pus capăt Primului Război Mon-
dial. Comemorările nu sunt organizate regulat, 
iar atunci când au loc, la ele participă un număr 
restrâns de persoane. Acest lucru se datorează 
indiferenței și a dezinteresului tot mai mare al 
societății în care trăim față de istorie și trecut.

Vestigii

Poetul popular, Dumitru Zaidel din Cotul Ostriței, citește o poezie 
dedicată eroilor. Vancicăuți, 2019

Lângă monument, în anul 2018
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Una din ultimele slujbe de pomenire ale 
soldaților căzuți pe câmpul de luptă, organi-
zate la monumentul din curtea bisericii din 
Vancicăuți, a avut loc în anul 2018. Evenimentul 
a fost organizat cu ocazia împlinirii a 100 de ani 
de la încetarea focului în Primul Război Mondi-
al [25].

Încă o manifestare de acest gen a avut loc în 
2019. Ea s-a bucurat de prezența enoriașilor pa-
rohiei locale, a unor oameni de cultură din zonă, 
dar și a câtorva dintre urmașii din satul Pol-
Vancicăuți, veniți să se roage pentru cei răposați. 
După încheierea slujbei de pomenire, în fața ce-
lor prezenți au vorbit preotul Ioan Mițiței, pro-
fesorul de istorie Eduard Ogranovici, poetul 
popular Dumitru Zaidel din Mahala, și 
istoricul Sergiu Barbuța din Vancicăuți 
[26].

Din 2020, intervenind pandemia 
COVID-19, la Monumentul Eroilor din 
curtea bisericii nu au mai avut loc mani-
festări comemorative, cu excepția unor 
depuneri de flori din partea Societății 
culturale „Valea Prutului”. 

Conform unor informații furnizate la 
solicitarea Societății de către Direcția 
pentru Cultură a Administrației Regio-
nale de Stat Cernăuți, Crucifixul ridicat 
în anul 1928 pe teritoriul bisericii din 
Vancicăuți nu este inclus în lista de bu-
nuri ce alcătuiesc patrimoniul cultural 
local. În această localitate sub ocroti-
rea și la evidența organelor de stat se 
află trei obiecte de patrimoniu cultural: 
Biserica cu hramul „Sfântul Dimitrie” 

construită din 1905, Așezarea 
străveche a culturilor Cucuteni-
Tripolie, Lipița și Cerneahov, 
Monumentul închinat săteni-
lor decedați în „Marele Război 
pentru Apărarea Patriei” din 
1941-1945 [27].

În opinia noastră, pentru a 
fi protejat prin lege, crucifi-
xul eroilor trebuie neapărat să 
fie inclus în lista obiectelor de 
patrimoniu cultural al regiunii 
Cernăuți. În plus, obiectul ne-
cesită a fi reabilitat și reparat.

De menționat că, evenimen-
tele istorice din Primului Răz-
boi Mondial au marcat profund 
familia Șeremet din satul Pol-
Vancicăuți. Printre eroii care și-

au sacrificat viața se numără și stră-stră-bunicul 
meu, Ștefan Șeremet, fiul lui Gheorghe, născut 
la 10 august 1883 [28]. Fiind înrolat ca soldat în 
Regimentul 13 Infanterie „Belozersk”, el a fost 
dat dispărut pe 18 august 1916, la hotarul din-
tre actualele regiuni Ternopil și Lviv (Galiția). 
Nu este exclus ca Ștefan să fi murit în timpul 
desfășurării celei de-a treia etape a Ofensivei lui 
Brusilov (operațiunea din luna august a Frontu-
lui de sud-vest rus) [29]. Stră-străbunicul nu s-a 
mai întors niciodată acasă și numai Dumnezeu 
știe pe unde-i zac osemintele! Fiul său, Vasile 
Șeremet, rămas orfan de tată la doar 4 ani, apoi de 
mamă la 13 ani, a luptat și el în următorul război. 
Le dedic această lucrare lor și tuturor bravilor 

Vestigii

Ștefan Șeremet, cel din dreapta din rândul de jos, împreună 
cu camarazii de armă

După slujba de pomenir, în 2019
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eroi ai neamului căzuți la datorie pe câmpurile 
de luptă în timpul celor două conflagrații mon-
diale. În fața noastră, a generației de astăzi, stă 
sarcina de a cultiva în rândul tinerilor sentimen-
tul de mândrie, demnitate și gratitudine pentru 
consătenii și conaționalii noștri care s-au jertfit 
pentru plaiul natal, pentru credința strămoșească 
și pentru limba maternă.
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Tablouri votive bucovinene-basarabene
 în poezia lui Mihai Prepeliță

George VULTURESCU

Mihai Prepeliță 
(n. 19 octom-

brie 1947, Bahrinești, 
reg. Cernăuți / fostul 
județ Rădăuți) ne poate 
părea o cruce-umblătoa-
re, o cruce-răboj pe care 
sunt însemnate patimile 
Bucovinei și ale Basa-
rabiei, unde „se plânge 
și se moare în limba ro-
mână” (La Eminescu)1. 
Nu e însă predestinat 
pentru răstignire: rebelul 
din el e un ghem care se 
rostogolește, ba prins, ba 
neprins de vreo mână – 
creând conflicte, sau ni-
merind în miezul lor – cu realitățile birocratice de 
tip stalinist (între Bahrinești-Cernăuți-Moscova-
București), dar și cu el însuși, tescuindu-și harul 
creator pe pietrele de moară ale poeziei, picturii, 
prozei și teatrului. Greu de purtat acest har, de 
„peregrin romantic incurabil” 2 și, peste tot unde 
hălăduiește rămân așchii din proiectele sale, 
unele de pionierat, altele de trudnice traduceri și 
dramatizări din literatura română3.  

E un adevărat roman, donquijotesc, în drumu-
rile sale, cu bătălii într-un spațiu concentraționar, 
cu răsuciri ca-ntr-o cochilie de melc (în loc de 
casă), precum „cântă”, retrăind suflul Doinei 
eminesciene: „Am o casă / și nu-i casă – / ploa-
ia-mi picură pe masă. /…Vântul de mă prinde / 
fără uși la tindă – / se oprește-n loc, / îmi suflă 
în foc…”4

Acestor hipostaze rătăcitoare (nu de „pele-
rin”, căci pelerinii au o via sacra de urmat), le 
corespunde un „stil” pe măsură – romancero, 
cu cavalcade erotico-haiducești (M. Cimpoi le 
numește „narcisiaco-megalomane” 5), și sunt 

puse „în scenă”, pro domo 
sua, ca textier-regizor-ac-
tor – „… de trei zile și trei 
nopți la rând / țin post ne-
gru / n-am luat nici o lin-
gură de apă în gură / ori 
mor ori mă mântuiesc / a 
treia cale nu mai există, / 
cel puțin pentru destinul 
meu / de bomj-vagabond 
sovietic / ne-integrat în 
realitatea-banalitatea / 
românească-țigănească-
rromească / postdecem-
bristă-anticomunistă.”6 

Versurile au o pletoră 
prozaică, rapsodică7, de la 
hanurile sadoveniene, tă-

bărând ca puhoaiele după dezghețuri peste râuri, 
bolovănoase și noroioase, pentru că duc, chiar 
în glodul lor, istoria familiilor bucovinene-ba-
sarabene transpusă în „rama” personajului său: 
„Eu nu sunt decât… / o poveste – tristă dintru 
început, / în comparație cu „Amintiri din copi-
lărie”… / Viitoarea mea mamă evadase din Si-
beria. / Orfană – nu am cunoscut pe nici unul 
dintre bunici - / Gavril Patraș - mort de foame și 
frig / în pustiurile GULAG-ului din Kazahstan, / 
îngropat (învelit…) într-un morman de zăpadă, / 
fără lumânare, sicriu, cruce… / Ștefan Prepeliță 
– mort prematur, / după foametea îndurată în la-
gărul de la Onega, / tată a 8 copii… / Pe când 
căutam urmele lui Eminescu, / la Cernăuți, 
m-am trezit arestat… / Despre masacrul româ-
nilor de la Varnița-Fântăna Albă – / 1 aprilie 
1941 / (la 3 km de satul meu natal Bahrinești, 
de peste graniță) / am tăcut până prin 1990…”8.

Autorul nu poetizează, nu „împodobește” 
versul (cum și scrie răspicat – „Eu nu elabo-
rez nimic, doar scriu…”9, el este doar o „voce” 
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prin care se rostește un psalm, un pomelnic al 
unui hrisov genealogic, cu note de recviem. Nu 
avem o rimă rotunjită, ci doar vorbe de acțiune, 
debordând de ororile istoriei. Poemul devine o 
„columnă” – un expozeu istoric, precum acela 
al „strămoșului” Decebal – figurile părinților 
sunt adevărate picturi votive, precum frescele 
din mănăstiri – „prin diademe de rouă – / perle 
oglindite în albastrul de Voroneț, / se strecoară 
sufletele neamului meu / spre apogeul transu-
man…” (Transparență)10.

Sunt repetiții, reluări ca niște repetate înge-
nuncheri în Biserică11. Unde „poeticul” nu se …
împlinește în „perle de rouă”; avem un poem 
vizual de figuri tutelare răsărind de sub dărâ-
măturile imperiilor : „mama Saveta”, „bunica 
Lucheria”, „bunicul Gavril”, „tata Valiuță” etc. 
Toate aceste „personaje-fondatoare” a familiei 
Patraș (din partea mamei) și familiei Prepeliță 
(din partea tatălui), demne, prin jertfa lor în 
pustietățile Kazahstanului, să figureze pe fron-
toanele cetăților Moldovei, sunt legate și de o is-
torie a „locurilor sacre”, pe care poetul-rapsod le 
vede ca pe niște tipsii de aur, pe care așază jert-
fele lor: „Codrii Cosminului”, „Dealul Fecioa-
rei”, „La Fundături”, „Fântâna Albă”, „Malul 
Siretului”, „Sărături”, „Dulcea mea Bucovină”. 
Multe din culorile acestor locuri vor trece în 
tablourile pictorului Mihai Prepeliță: Basara-
bia martiră”12, Tezaurul Folclorului Românesc 
(1970) sau în tablourile care-i ilustrează volu-
mele Pogorârea lui Manole (la vol. Alte poeme 
uitate, 2005), Legenda Ciocârliei (la vol. Poeme 
uitate, 2004), sau coperțile volumului Somnam-
buliada…, din 2010. 

Sunt două „scriituri” în poemele-obârșii 
ale lui Mihai Prepeliță – una a genealogiei fa-
miliei Patraș-Prepeliță, pe care o putem atribui 
„rapsodului”-„baladescului”, pe care el o și ex-
plicitează/ilustrează în aceste tușe portretistice – 
„…cu barba albă în vânt / hăulind între cer și 
pământ / vai tată / vai mamă / vai doamne / de ce 
mi-ați dat darul să cânt / pe acest pământ / bala-
dele mele toate / se încolăcesc rușinos / aidoma 
acelui soi de șerpi / devorându-se unul pe altul / 
au limba mi-e plină de ură / au neamul meu stră-
bun / e la grea cotitură…” (Zodia Balanței)13. 
O altă „scriitură” este a „cronicarului” hâtru al 
lumii literare din Chișinău – în care votivul este 
înlocuit cu linii subțiri, sau îngroșate de schițe 
în alb-negru, „culoarea” fiind doar a cuvintelor, 
vulnerate de apartenențele ascunse ale figurilor 
din „galeria” foșgăitoare a breslei scriitoricești.

Schimbarea …de tușă (sau privirea …

piezișă) se vede prin retorica unui narativ cu ac-
cente parodice de „râsu-plânsu” – „…Am aere 
de pictor, / maniere de bufon, / frunte de poet, 
/ ochi de Olanda… /…Numai că lira-mi cam 
bâzâie, / abia murmură din buze, / iar din pen-
sulele mele / își fac greierii colibă… / Am cu-
get de titan, / dar „universitățile mele” / s-au 
întâmplat într-o bodegă…” (Autoepigramă)14. 
„Portretele” contemporanilor pot fi așezate sub 
umbra „judecății” din pictura de la Voroneț, au 
șarje fine sau doar crochiuri de „Divan” cante-
miresc, a „gâlcevilor înțeleptului cu lumea”. E 
de reținut această „șarjă” portretistică pentru pi-
torescul situațiilor și „aura” așezată de „pictor” 
în jurul unor Emilian Galaicu-Păun, Eugen Cio-
clea, Nicolae Dabija, Leonida Lari & comp.

Iată câteva dintre „scenele” de pe basoreli-
eful literaturii chișinăuiene: „…înzadar emilian 
halaicu și încă păun / îl tot împinge pe cioclea 
în față / spre buza prăpastiei / poetul păun tras 
printr-un inel / rima e populară nu-mi aparține / 
se crede cel mai sigur candidat la nobel / după ce 
a tradus pe maldavinește / toate tratatele despre 
diavol / îl ia la mișto până și pe cărtărescu…” 
(Somnambuliada…, p.9) sau „Poetul-Păun sau 
Păunul-Poet nu are nici o vină… / Indiferent 
dacă tot mai țipă, ouând câte un nou poem / 
tot alergând-zburând pe Glob, / cu „trena” de 
hârtie în spate, așteptând-câștigând / premii și 
premulețe literare, de mirare…” (Florile Apoca-
lipsei, p.136,) sau „…taman pe atunci Nicolae 
Dabija / își aduna în jur generația ochiului al 
treilea / nu m-am lăsat înrolat / precum nu m-am 
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dat prins cu arcanul / nici în armată / armata 
sovietică atotbiruitoare / călcând sub șenile 
neamuri după neamuri / eu compuneam poeme 
avangardiste / de tipul eu ți-am tăiat sânii / ca 
să-mi rămâi credincioasă până la moarte / în-
cât l-am băgat în sperieți / până și pe criticul 
mihai cimpoi / care nu iartă pe nimeni / nu l-ar 
ierta nici pe dumnezeu / dacă atotputernicul și-
ar fi permis / să compună un poem / după ce 
a creat o lume întreagă / leonida lari mă oco-
lea la un kilometru / iar peste vreo trei decenii 
/ s-a scăpat cu vorba / că mai bine se mărita cu 
mine / decât cu actorul mihai iorga / un hamlet 
încă nedescoperit / soțul ei se afla de față / la o 
asemenea destăinuire mult prea întârziată / bă-
trâna doamnă hohotește prin somn / o fi auzit 
cumva / vorbele deocheate ale poetei naționale / 
acum hârca de muză din colț / despică aerul cu 
rășchitoarele / de parcă i-ar fi plasat careva / 
printre degetele de la picioare niscaiva poște…” 
(Somnambuliada..., p.16-17).

Dacă veți / vom zice că Mihai Prepeliță nu 
uită pe nimeni, că monologul său e ba rășchirat, 
ba „megaloman”, ba vitriolant, tot așa putem 
observa că nici sieși nu-și iartă nimic, se des-
poaie în toată egolatria15 „recunosc cinstit / ca-
zul poemului meu / e doar prepelițan / nu caut o 

rimă / mai bine să tai o râmă / să fac mai multe 
poeme-boheme / deși n-am dormit cu capul în 
pene…” (Somnambuliada…)16, și în tot liubovul 
care i-a împărțit viața (și copiii), ba privind la 
„sânii plinuți” ai unei vânzătoare care-i scoa-
te „România Literară” de sub tejghea ori sânii 
„bogați-revărsați” ai doctoriței Cornelia (Ulti-
mul poem)17, sau primind „în plină stradă, repli-
ca unei țigăncușe: „ …Frumoaso! Ești cumva de 
etnie rromă? / - Sunt țigancă, chiorule! Ghiuj 
bătrân…” (Ultimul poem)18. 

Inegale, cu aglutinări ale mai multor registre 
retorice, poemele lui Mihai Prepeliță ilustrează 
un psihic scindat, vulnerat de regimurile totalita-
riste din țările străbătute (arestat, ținut la psihia-
trie, desfăcându-i-se contractele de muncă, lipsit 
de o „casă” pe numele său), de oamenii din jur 
care l-au jugulat și minimalizat, pe care i-a rănit 
și el însuși cu propriile obsesii.

Dramatismul funciar, pe care l-a primit 
moștenire, i-a adăugat componenta vatesului, 
dar nu cu masca „tribunului”, ci a unui vates-
oglindă în care și-a văzut șirul de părinți bucovi-
neni, dar și pe el însuși, rătăcitorul rebel – dar nu 
revoltat – nu înrolat în vreo „generație”, în vreun 
loc, ci un soldat fără simbrie al limbii române. 
Drama sa e veche, una biblică, a „purtătorului 

Poetul Mihai Prepeliță la ceremonia de inaugurare a Centrului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Cernăuți, împreună cu (în 
stânga) economistul Mihai Patraș și criticul literar Mihai Cimpoi sosiți din Chișinău, și (în dreapta) cu profesoara Paraschiva 
Trandafir (București), poeta Lucia Olaru-Nenati (Botoșani) și profesoara Carmen Andronachi, președinta Societății pentru Cultu-
ra și Literatura Română în Bucovina (Rădăuți) 

Foto: Suren BABAIANȚ
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de toiag” (nici un poet român n-a scris un poem 
mai profund pe această temă!), precum în pilda 
din Toiagul bătrânului tată, care ți se dă ca „să 
te ții copăcel”, apoi „să te aperi de ura flăcăilor,/ 
de va fi să te prinzi la horă”. Toiagul nu se pune 
în sicriu, „alături de pălăria cu pană de păun”, 
ci se lasă moștenire: „Ne-ai lăsat toiagul / să nu 
ne poticnim nicicând…” (Alte poeme uitate)19. 
E un scris chinuit, un scris-flacără, care „prefa-
ce hârtia în cărbuni”, iar „insomnia” poetului 
e simțită, mereu, înnegrită de stigmatul vinei: 
„Nopțile vin, / Zilele pleacă…/ Numai hârtiile 
mele / înnegrite de versurile țipate / din adân-
curile sufletului / nu sunt nicicând întrebate – 
aidoma fecioarelor violate…” (Poeme uitate) 20. 

E o insomnie lutoasă, grunjoasă, cu acel 
„greu al pământului” bucovinean: „Mă tot uit 
la mâna dreaptă, / cu care scriu - / e de (din) 
lut… / De prea mult scris-scriitură! / Am învățat 
să desenez literele,/ literele române, și cu mâna 
stângă…/ Dar și stânga-mi e mai mult lut…/ 
și picioarele! / Prea mult am umblat desculț / 
Prea m-a ars gerul din Regiunea Moscova,/ în 
cei nouă ani cât m-am ascuns,/ după ce m-am 
trezit alungat din Basarabia…// Lut negru! / 
Cu adevărat, nu mai am nici o culoare…/ Lut și 
punctum! / Doar punctul mai are culoarea nea-
gră…” (Florile Apocalipsei) 21.

Răzlețit peste granițe, neîncadrat în vreo gru-
pare literară „din română în română”, hăituit 
de alții și de el însuși, rebelul care-și clamează 
„rezistența” doar în… piața-pătratul hârtiei de 
scris, Mihai Prepeliță este o dovadă vie a pătimi-
rilor Bucovinei și Basarabiei – „peste Carpați, 
peste cutremure” 22 – pe care trebuie să le simțim 
„ale noastre”, și pe poet, „al nostru”.

Note

1  Mihai Prepeliță, Poem nocturn, Ed. Augusta, 
Timișoara, 2000.

2 Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literatu-
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1997, p.234-235.
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12 Titlul expoziției personale retrospective de la 
Muzeul Național de Istorie a României din 
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13 Mihai Prepeliță, Poem nocturn, p.35.
14 Mihai Prepeliță, Alte poeme uitate.
15 Dintre volumele editate, la varii edituri, prin 

bunăvoința prietenească a autorului, au ajuns la 
redacția revistei Poesis (unde l-am publicat prin 
vreme și datorită jurnalistului-poetului Ovidiu 
Suciu), volumele: Poem nocturn (Ed. Augusta, 
Timișoara, 2000), Poeme uitate (Ed. ArtPres / 
Augusta, Timișoara, 2004), Alte poeme uitate 
(Ed. Printech, București, 2005, (Mozaic basara-
bean (101 poeme haiku), Ed. Printech, București, 
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Dosarul Nobel (Ed. Printech, 2011), Florile 
Apocalipsei (Ed. Dacoromână TDC, București, 
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unui poet postmodernist, p.28.
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19 Mihai Prepeliță, Alte poeme uitate, p.78-79..
20 Mihai Prepeliță, Poeme uitate, p.97..
21 Mihai Prepeliță, Florile Apocalipsei, p.97 (poem 

datat cu 12 mai, 2020, București).
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Doi cărturari devotați Bucovinei:
Ion Prelipceanu (1946-2019)  

și Gheorghe Dolinski (1945-2021)

Ion Prelipcean,  
cel care detesta notorietatea

Au stat și în viață la aceeași masă. Cine s-ar 
fi gândit că într-un timp atât de scurt, Gheorghe 
Dolinski și Ion Prelipcean vor deveni păsări albe 
și că ne vor privi din cer? Gheorghe Dolinski 
era neobosit, extrem de activ, dornic să desco-
pere lucruri noi, să-i învețe pe alții ce înseamnă 
tradiția. Ion Prelipcean era la fel de activ, dar nu 
atât în spațiul public, ca organizator de acțiuni 
culturale, cât în activitatea literară, ca editor de 
carte.

Pe profesorul Ion Prelipcean l-am cunoscut 
mai bine. Era atât de îndrăgostit de cărți, încât 
își cheltuia ultimul bănuț pentru a tipări, pentru 
a pune în valoare scriitori uitați sau necunoscuți. 
Cu haina lui veche, cu zâmbetul cald, cu un su-
flet de o bunătate nemăsurată, Ion Prelipcean a 
făcut pentru Bucovina extrem de multe lucruri. 
Așa cum ar fi trebuit să facă zece intelectuali lao-
laltă. Sau chiar mai mult. Din păcate, meritele 

oamenilor veritabili nu sunt recunoscute la tim-
pul potrivit, iar viața le este întunecată de lipsuri. 
Trăim timpuri nefaste. Un om care scrie nu va 
fi înțeles niciodată așa cum se cuvine. Mai grav 
e atunci când este aruncat la groapa cu lucruri 
inutile. În urma celor doi stau mărturie cărțile 
pilduitoare și dătătoare de nesomn. Peste Buco-
vina, plutește un semn de întrebare, acolo unde 
valorile sunt călcate cu talpa blestemată a uitării

Unii oameni își fac treaba, îndeplindu-și mi-
siunea pentru care au fost aduși pe pământ, într-
un mod atât de firesc, delicat și profund, încât 
nici nu-ți dai seama că altcineva în locul lor s-ar 
fi poticnit de zeci de ori. Un astfel de om a fost 
scriitorul Ion Prelipcean, lăsând ca viața să-l tră-
iască pe el, ca și cum ar fi fost un personaj de 
carte. Viața i-a fost atât de intensă, dor cu dor 
arzând, petrecându-se, topindu-se cu jertfă pen-
tru actul de cultură. Criticii nu l-au lăsat în pace. 
I-au pus în cârcă locul de baștină. Cumva, ziceau 
gurile cu dinți veseli de cățelandri, la Horodnic 
de te naști, nu poți scrie, ți-s aripile rupte, ți-s 
urechile surde, gura mută. E gara prea îndepărta-
tă, trenul cam vechi și rugit. N-a fost drept. Nici 
criticii nu au fost drepți, n-au fost întotdeauna 
oameni cu obraz. Acum, în Bucovina, condeieri 
sunt mai puțini. Ion Prelipcean făcea cât o sută. 
Trudă pe la arhive, răbdare cu autorii, nopți albe 
în fața hârtiilor hulpave. A murit carevasăzică 
Ion Prelipcean. A dispărut fizic. Într-o discuție 
telefonică, îmi spunea că nu contează notorieta-
tea, că nu a sens aplauzele. Nu are sens activis-
mul cultural bont. Tot ceea ce are importanță și 
rămâne e opera autorului. 

S-a născut la 24 noiembrie 1946, la Horodnic 
de Jos, Suceava. A fost membru al Uniunii Scri-
itorilor din România, al Societății Scriitorilor 
Bucovineni și al Societății pentru Cultura și Li-
teratura Română în Bucovina. A publicat volume 
de poezie, proză, studii de istorie națională și lo-

In memoriam

Mălina ANIȚOAEI

Ion Prelipcean (stânga) și Gheorghe Dolinski, la 
o ședință a Societății pentru Cultura și Literatura 
Română în Bucovina
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cală. A fondat o editură care i-a purtat numele. A 
reeditat lucrări de I. G. Sbiera, Vasile Ţigănescu, 
Iulian Vesper, E. Ar. Zaharia și alții. A încurajat 
mulți autori din Bucovina, care și-au văzut, sau 
prin osârdia lui, cărțile tipărite. Îmi plăcea să-l 
asemăn cu Ilie Torouțiu (17 iunie 1888, Solca, 
Suceava – 23 noiembrie 1953, București), fost 
director al revistei „Convorbiri literare” între 
anii 1939-1944, fondator și director al editurii 
„Bucovina” din București. Ion Prelipcean avea 
tenacitatea lui Torouțiu și moralitatea acestuia. 
Avea în plus strălucirea existenței. Astăzi nu o 
mai are. A murit la 18 septembrie 2019.

Gheorghe Dolinski,  
cronicarul de la Arbore

Cu puțin timp în urmă, mulți dintre noi am 
avut prilejul să întâlnim dimineața, prin Rădăuți, 
un domn care saluta respectuos trecătorii 
cunoscuți. Își ridica pălăria cavalerește și, zâm-
bind, le dădea binețe doamnelor sau le strângea 
mâna domnilor, pentru care întotdeauna avea o 
vorbă de încurajare. Era sau părea un optimist 
incurabil, în ciuda greutăților și problemelor de 
sănătate prin care trecea. Dar așa cum fiecare își 
duce piatra, povara venită de la Dumnezeu, la 
fel și profesorul Gheorghe Dolinski, despre care 
facem vorbire, nu a fost scutit de poverile vieții, 
pe care însă a știut să le poarte cu discreție și 
demnitate. 

S-a născut George Dolinski la 6 februarie 
1945, în București. A fost mai întâi învățător, iar 
apoi profesor de limba și literatura română la 
Școala Generală, cu clasele I-VIII, din comuna 
Arbore, a înființat și a condus revista ,,Chemarea 
străbunilor” editată de Filiala Suceava a Mișcării 
pentru Progresul Satului Românesc. A fost dis-
tins – ce frumos! – cu ordinul Meritul Cultural 
în Rang de Cavaler, de către președintele Româ-
niei. A murit la 6 februarie 2021. Avea 71 de ani. 
I-au rămas pe masa de lucru proiectele pe care 
spera să le ducă la bun sfârșit. Ne vom aminti 
cu drag de acest intelectual care a militat pentru 
frumusețea neamului românesc, fiind în ultimii 
doi ani și președinte ad-interim al Societății pen-
tru Cultura și Literatura Română în Bucovina.

Eu l-am cunoscut pe profesor cu mai mulți 
ani în urmă, în noua sa ipostază de gazetar. Exac-
titatea și răbdarea cu care descria evenimentele 
atrăgeau atenția cititorului interesat de munca de 
cercetare. Așa se justifică denumirea de cerce-
tător cu care este prezentat în antologia ,,Soa-
rele strălucește pentru toți (Sol omnibus lucet)”, 
realizată de Ștefan Alexandru Băișanu, Carmen 

Veronica Steiciuc și Alis Niculică. Or, profeso-
rul Gheorghe Dolinski era, în primul rând, cer-
cetător și, abia după aceea, publicist. 

Legat cu trup și suflet de comuna Arbore, a 
scris monografia ,,Arbore, străveche vatră de et-
nografie și folclor” și, în colaborare cu Avramia 
Dolinski, lucrările ,,Biserica Arbore cu hramul 
Tăierii capului Sf.Ioan Botezătorul” și ,,Întâlniri 
cu semenii mei”. A mai publicat și volumul ,,La 
sfat cu semenii mei”, scos de sub tipar la Editu-
ra Ion Prelipcean, cu o prefațată a ziaristului și 
poetului sucevean Liviu Clement, carte care cu-
prinde o selecție de articole publicate în ultimii 
ani în mass-media locală. Orice carte se scrie în 
timp. Așa a fost scrisă și aceasta, fiind publica-
tă mai întâi pe bucăți, în presa vremii.. Pentru 
mine, ,,La sfat cu semenii mei” nu este o carte cu 
metafore pe care să le rețin, adică nu tresaltă din 
paginile ei verbul acela care să-mi frângă inima. 
Dar modul meu de receptare nu este neapărat un 
etalon. Or, autorul nu a cultivat genul de scrii-
tură înflăcărată, ci mai degrabă și-a croit drum 
spre înțelepciune, rămânând, pe vecie, ,,cronica-
rul de la Arbore”.

În 2016 am antamat, la Rădăuți, un scurt dia-
log cu profesorul Gheorghe Dolinski, pe care aș 
dori să-l reproduc în continuarea acestui cuvânt 
de rămas bun, întru cinstirea memoriei regreta-
tului cărturar și lider al Societății noastre: 

– Aveți câțiva ani de când nu mai activați ca 
profesor. Sunteți totuși extraordinar de activ. 
Cum este o zi din viața profesorului pensionar 
Gheorghe Dolinski?

In memoriam
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 – Da, este adevărat. În curând, dacă voi fi să-
nătos, voi împlini 8 ani de când am avut fericirea 
și norocul de-a trece și acest prag al vieții omu-
lui: pensia. Este ceva, nu ? Aș fi vrut foarte mult 
ca trecerea la pensie să nu-mi afecteze activita-
tea și tocmai de aceea fac tot ce pot să-mi mențin 
ritmul de muncă pe care mi l-am format. Poate 
și din cauză că am un psihic puternic, de țăran, 
așa cum mi-a fost dat și de părinții mei. Dar nu 
pot neglija faptul că acesta mi-a fost și educat pe 
parcursul vieții, un rol deosebit avându-l mama 
mea și soția mea. De când mă știu am avut im-
presia că niciodată nu mi-au ajuns cele 24 de ore 
ale unei zile. Oare nu s-ar putea înmulți acestea? 
Ce bine-ar fi !

Mă străduiesc acum să-mi mențin acest 
ritm de viață, dar, nu știu din care cauză, este 
din ce în ce mai greu. Poate că știu, dar nu-mi 
pare bine să recunosc. Probabil că o zi din viața 
mea nu se deosebește prea mult de viața unui 
român obișnuit cu munca, a unui român care se 
străduiește să-și îndeplinească tot ce-și propune. 
Doar tocmai ducerea la îndeplinire a tot ce-ți 
propui sau te angajezi să realizezi este izvorul 
mulțumirii personale. Să știți că-n ziua de azi 
tocmai ceea ce-ți cer alții să faci îți ia cel mai 
mult din timpul tău. Și-apoi, dacă cineva „te-a 
citit” cine ești, va reveni cu alte și alte rugăminți. 
Știți, cu mulți ani în urmă, circula o vorbă prin-
tre români: ”Servește-mă, ca să te servesc”, dar 
acum s-a modificat puțin, în sensul c-a devenit 
”Servește-mă, ca să fiu servit”. Unii din cei care 

apelează azi la ajutorul tău nu se gândesc nici 
măcar să-ți mulțumească pentru serviciul făcut, 
d-apoi să-ți mai întoarcă serviciul atunci când 
vine vremea. Eu sunt ceva mai pretențios decât 
alții. Dar ați putea să-mi spuneți numele cuiva 
care a apelat la ajutorul meu și nu l-am ajutat ? 
Nu cred.

– Sunteți cunoscut pentru activitatea de gaze-
tar. Ce surprize mai aveți pentru cititori?

– Vă rog să mă iertați că vă contrazic. Eu nu 
mă pot considera gazetar pentru că, în primul 
rând, nu am studii de specialitate. În al doilea 
rând, n-am avut parte de o perioadă de ucenicie 
pe lângă un gazetar celebru. Deși la acest capi-
tol aș avea de spus ceva. Este vorba de domnul 
Victor T. Rusu, renumit gazetar, fondatorul săp-
tămânalului ”7 zile bucovinene”, de ale cărui 
îndrumări am avut onoarea să beneficiez câțiva 
ani buni, cât a funcționat acest ziar. Mi-a plă-
cut întotdeauna că stătea de vorbă cu mine, dar 
– atenție! – niciodată nu mi-a spus să fac așa sau 
așa. În urma discuțiilor purtate, mie nu-mi rămâ-
nea decât să trag singur concluziile cum să pro-
cedez. Dar multe am mai învățat din asemenea 
discuții „nevinovate”! 

 În cadrul colaborării de zeci de ani la cotidi-
anul „Crai nou” din Suceava am avut norocul să 
cunosc și câțiva specialiști de excepție în gazetă-
rie: domnii Dumitru Teodorescu, director, Liviu 
T. Clement, redactor– șef, și Dumitru Brădățan, 
redactor. Nu, n-au fost întâlniri speciale pentru 
discutarea unui articol, a metodelor de redactare, 

Prelipceanu și Dolinski cu naranureșeni în port popular
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a culegerii materialului, a folosirii datelor colec-
tate. Nici vorbă de așa ceva! Din când în când au 
fost iarăși unele „discuții nevinovate”, din care 
sper c-am tras concluziile necesare. Și, vă rog 
să mă credeți, au fost destule și, ce-i mai impor-
tant, foarte, foarte utile. Cred c-ar mai trebui să 
menționez faptul că în anul cinci de facultate am 
avut examen și la disciplina ”Teoria și practica 
presei”, examen care mi-a folosit foarte mult 
mai târziu.

Consider că n-am avut niciodată surprize 
pentru cititorii ziarului, terenul meu de lucru este 
de la Izvoarele Sucevei până la Calafindești, iar 
personajele mele sunt luate din viața localităților 
din acest areal. Promit doar că „voi călca” pe 
drumurile și mai multor localități pentru că, vă 
rog să mă credeți, se poate scrie mult despre oa-
menii minunați ai acestui plai mustind de isto-
rie. Deci voi încerca să prezint cititorilor faptele 
acestor oameni minunați.

– Ce vă leagă de Rădăuți?
– Aici aș putea să vorbesc și mai mult. Orașul 

Rădăuți mi-a devenit prieten din vara anului 
1958, când, alături de atâția și atâția copii de 
țărani din zonă, am susținut examen de admitere 
la Școala medie Nr.2 din Rădăuți (actualul Cole-
giu Tehnic), pe care l-am absolvit în iunie 1962. 
Așa că 4 ani am avut timp să cunosc acest oraș 
curat, îngrijit, locuit de oameni harnici, iubitori 
de natură și foarte mândri de localitatea lor. Din 
primăvara anului 1990, odată cu reactivarea 
Societății pentru Cultura și Literatura Româ-
nă în Bucovina, am fost implicat în activitatea 
acesteia, devenind președinte al Filialei Arbo-
re. Domnii Mircea Irimescu și Petru Bejinariu, 
promotorii acestei reactivări, m-au angrenat în 
această activitate culturală deosebită care, ani la 
rând, a fost în această zonă a țării singura or-
ganizatoare de activități culturale, istorice sau 
cetățenești. Societatea a organizat zeci și zeci de 
asemenea activități în aproape toate localitățile 
Bucovinei istorice. În această perioadă am avut 
onoarea de a desfășura activități alături de foarte 
multe personalități bucovinene, președinți de fi-
liale din Bucovina sau de membri ai consiliului 
director. Păcat că nu-i pot menționa pe toți pen-
tru că, spre fericirea Societății, sunt foarte mulți.

 Din anul 2006, îmi desfășor activitatea în 
cadrul Casei de Ajutor Reciproc ”Speranța” a 

pensionarilor din zona Rădăuți, în calitate de 
casier al Sucursalei Arbore și, în ultimii ani, de 
vicepreședinte al acesteia. Iată un nou prilej de 
a cunoaște alți oameni deosebiți din această par-
te a țării, prin activități desfășurate de asociație. 
Din inițiativa doamnei Ana Marcu, președinte, 
am înființat un club al acestei asociații, în cadrul 
căruia desfășurăm cel puțin o activitate culturală 
pe lună. Și iată că, alături de SCLRB, s-a mai ivit 
o organizație care inițiază asemenea activități 
culturale, colaborând, de multe ori, cu SCLRB. 
Este o colaborare benefică în folosul culturii din 
Bucovina istorică. Nu de puține ori ne deplasăm 
cu delegații la manifestările culturale pe care le 
organizează Societatea „Mihai Eminescu” din 
regiunea Cernăuți . Cele două societăți sunt su-
rori gemene. Colaborăm și cu ”Fundația pentru 
Rădăuți”, președinte ing. Ștefan Rotaru, de cele 
mai multe ori mergând împreună la Cernăuți. Tot 
de Rădăuți mă leagă și organizarea de prezentări 
de carte, fie ale membrilor SCLRB, fie ale altor 
autori din zona noastră și nu numai. Ne bucură 
faptul că la aceste activități vine destulă lume, 
mai ales din rândul elevilor. Atragerea tineretu-
lui la activități este unul din scopurile noastre. Și 
când te gândești că am reușit astfel să-i aducem 
la activități și pe pensionarii din zonă!..

– Care este cel mai important lucru pentru 
dumneavoastră în momentul de față?

– Cel mai important lucru din viața mea, 
acum, este păstrarea sănătății, mai ales c-am 
fost reținut brutal din activitatea mea timp de 
două săptămâni de o boală rebelă. Dacă mă re-
fac repede, mă așteaptă multă muncă, mai ales 
proiectele care au fost încetinite. Mă refer la pu-
blicarea cărții „Rupte din viață”, care este în faza 
finală, bună de tipar, și la lucrul asupra cărții „La 
gura sobei, cu badea Toader”. Apoi sunt și alte 
activități cotidiene la care n-am niciun chef să 
renunț, cî doar sunt viața mea.

Trageți ușor concluzia ce-mi doresc mai 
mult: să fiu sănătos, să mă pot deplasa, să-mi pot 
ajuta colaboratorii și prietenii în organizarea și 
desfășurarea activităților culturale. În perioada 
suferinței mele am primit foarte multe semne ale 
prieteniei lor. Și sunt atâtea de făcut!

Acesta fost interviul pe care profesorul Ghe-
orghe Dolinski mi l-a acordat cu cinci ani înainte 
de a ne despărți de el.
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Maestrul fotograf Vasile Paladean

De la 24 aprilie 
2021 nu mai este 

omul care, cu obiectivul 
său fotografic, ne făcea 
mai frumoși decât sun-
tem. Mi se pare mai trist 
și în culori mai sumbre tot 
ce mă înconjoară, când 
mă gândesc că nu va mai 
apărea niciodată prin-
tre noi Vasile Paladean. 
Amabil cu toată lumea, 
era, mai ales, un bun prie-
ten al ziariștilor. Dacă afla 
de vreun caz interesant, 
sau nu aveam transport să 
ajungem la vreun eveni-
ment important, se oferea să ne ducă cu mașina 
sa. Nu uit un început de noiembrie 2011, când m-a 
ajutat să ajung la Ion Bodnaraș, un moș de 102 ani 
din satul său natal. Cu amabilitatea-i proverbială, 
s-a oferit să mă însoţească cu prima ocazie până 
la fostul său vecin. Şi a dat Dumnezeu să alegem 
chiar după amiaza zilei Sfântului Dumitru, când 
şi Preşedintele ţării a binevoit să facă o escapa-
dă la Cernăuţi. Distanţa de câteva minute până la 
Ostriţa a durat vreo două ore, maşina lui Vasile 
Paladean făcând înconjurul pe poteci de câmp şi 
săltând prin zeci de gropi până am fost lăsaţi de 
miliţienii postaţi la toate colţurile să ieşim la dru-
mul mare, special netezit, ca pe palmă, să bucure 
privirile înaltului oaspete. 

Tot în acel an, la în început fierbinte al lunii 
lui Cuptor, am depănat povești în casa surorii 
sale, Valeria Mihaiesi, despre o ființă dragă din 
amintirile lor – bunica Domnica ”cea bună și mi-
lostivă, ca o Sfântă Duminică,”. La acel moment, 
nepotul ei Vasile era deja un bărbat înălbit de 
iernile vieții, dar vorbea ca un copil de bucatele 

gătite de bunica, evocând 
gustul de cartofi noi în 
smântână: ”Nimeni din 
familie nu se pricepea să 
gătească atât de gustos ca 
bunica noastră. După lu-
cru treceam numaidecât 
pe la ea. Lăsa toate trebu-
rile când mă vedea. ”Stai 
că îndată te hrănesc”, era 
prima ei vorbă. Mergea 
repede în grădină, rupea 
câteva codițe de ceapă, 
câteva fire de mărar...”. 
Lui Vasile Paladean îi da-
torez poate una din cele 
mai răscolitoare povestiri 

din cartea ”Martiri români din infernul foame-
tei”, căci Sfânta Duminică din negura copiăriei 
sale i-a salvat pe mulți înfometați în cumplita 
iarnă a anului 1947. Familia ei n-a îndurat foa-
me, având rezerve, bine ascunse, din rămășițele 
bunăstării de mai înainte. Știind-o de creștină 
milostivă, în fiecare dimineață la poarta casei ei 
se adunau înfometați muribunzi. Înainte de a răs-
turna mămăliga, Domnica îi număra și pregătea 
pentru fiecare câte un gogoneț cu brânză. Nu-i 
intra fărămitură în gură, dacă nu se împărțea cu 
sărmanii de la poartă. Probabil, cea mai mare 
parte din bunătatea acelei bunici a fost moștenită 
de nepotul ei Vasile. 

Mai înainte, prin 2004, am mai avut o zi de 
neuitat, în preajma Crăciunului, când ne-am în-
fundat în zăpadă pe drumul spre Mihoreni, unde 
trebuia să ajungă folkistul Florin Săsărman, in-
vitat de scriitorul Vasile Tărâțeanu să ne colinde. 
Avea un obicei frumos acest interpret: să coboa-
re serpantina Carpaților pe la finele sărbători-
lor de iarnă ca să colinde la geamul așteptărilor 
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noastre. Drumurile Herței 
erau din belșug troienite în 
acea iarnă, dar mașina lui 
Vasile Paladean a ”înotat” 
voinicește până la Biserica 
din Mogoșești, unde co-
lindătorul era așteptat cu 
niște colaci mari cât roata 
carului. Mai departe, minu-
nea albă din câmpie înde-
sată de viscolul Bobotezei 
a întors mașina înapoi spre 
Ostrița. Însă și în acest caz, 
Vasile Paladean, ca un Moș 
Crăciun, a prefăcut ghinio-
nul într-o mică sărbătoare, 
oprind la casa surorii sale 
Mărioara, spre marea bucu-
rie a gazdelor. Întâlnirea cu 
interpretul de la Cluj-Napoca i-a prilejuit o sur-
priză extraordinară nepoatei sale Delia Rață, pe 
atunci o firavă copilă visătoare să ajungă artistă. 

Nu prea știam, nu ne interesam ce profesie 
are, ce lucrează, cum își câștigă pâinea cea de 
toate zilele. Pentru noi toți, români din Cernăuți, 
din Ostrița sa natală, din alte sate românești, 
Vasile Paladean era maestrul fotograf, eu îi mai 
spuneam și magul vânător de clipe. Rar se în-
tâmpla să-l întâlnim fără a primi vreo poză de 
la el, în care ne regăseam la sărbătorile noastre 
naționale, întruniri prietenești, în miezul unor 
evenimente de respirație românească. Îl numeam 
cu drag „maestru”, ne bucurăm când îl întâl-
neam la vernisaje de fotografii – ale sale sau ale 
prietenilor din România și colegilor ucraineni, 
membri ai clubului ”Pozitiv” din Cernăuţi. Nu 
ne feream când îndreapta spre noi nelipsitu-i în-
soţitor – aparatul fotografic. Eram siguri că vom 
apărea în imaginile sale frumoşi şi luminoşi, 
chiar mult mai frumoşi decât suntem în realitate, 
căci fiind el însuși un suflet bun, era mereu obse-
dat de dorinţa de a face lumea mai bună printr-o 
simplă apăsare pe butonul aparatului fotografic. 
Calitatea ce-l marca pe Vasile Paladean era ta-
lentul de a pune în valoare frumuseţea lăuntrică 
a omului. Ca un adevărat mag, el adauga nuanţe 
agreabile chipurilor surprinse, le atribuia ceva 
din limpezimea unei dimineţi de Florar, o aură 
neobservată de ochii nepoetici. 

Doar unui neiniţiat i se pare lucru uşor şi sim-
plu pasiunea căreia Vasile Paladean i se consacra 
încă dintr-un alt secol, când la Ostriţa sa natală 
nici de lumină electrică nu se pomenea. Legând o 
colaborare frățească cu Ştefan Toth, preşedintele 

Asociaţiei Fotografilor Profesionişti din Româ-
nia, Vasile Paladean a adus la Cernăuți arta fără 
de frontiere, mesajele fotografiilor sale unind 
inimi de diferite naționalități. Ne reprezinta cu 
cinste în faţa altor neamuri, el fiind respectat mai 
cu seamă în mediul artiştilor fotografi ucraineni, 
care mărturiseau că au văzut România cu ochii 
lui Vasile Paladean și au îndrăgit-o cu inima lui. 

De la Vasile Paladean avem o adevărată 
galerie a chipurilor de oameni cuminţi, îngân-
duraţi, talentați. La una din expoziții, am dat 
mâna cu poeta şi interpreta populară Gheor-
ghina Pascal din Ropcea. Stătea în faţa unui 
portret, din care ne privea aceeaşi şi totodată 
altă Gheorghină – înnobilată de o aură binecu-
vântată. Mai sus, dintr-un câmp cu flori din Va-
lea Cosminului, ne zâmbea soţia fotografului, 
Claudia – doamna care a acceptat și încurajat 
pasiunea bărbatului, liniştindu-l când îl vedea 
încins în frământări. E şi meritul ei că oamenii, 
păsările, orice vietate din imaginile lui Vasile 
Paladean iradiază fluizii fericirii. Înzestrat cu 
harul de a fixa fracţiuni de secundă, a focalizat 
în lumină un zâmbet, o privire, o uimire, arta sa 
exprimând adevărul. De aceea, mai mult decât 
pe peisaje şi compoziţii statice, a pus preţ pe 
chipuri omeneşti, pe expresiile lor, care îl fac 
pe privitor să rămână vrăjit în faţa imaginilor şi 
să comunice, de la inimă la inimă, cu minunile 
lumii. La întâi mai, în preajma Sfintelor Paști, 
avea să-și sărbătorească ziua de naștere. Însă 
în loc de urarea ”La mulți ani!” i-am spus cu 
tristețe să-i fie somnul liniștit.

Maria TOACĂ
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Grigore Crigan (1941-2021)

Poate exagerez, și e fi-
resc un exces de bune 

și frumoase cuvinte când 
orice silabă pare prea săracă 
pentru a exprima părerea de 
rău la plecarea unor oameni 
pe care i-am cunoscut, am lu-
crat împreună, împărtășind 
același devotament pentru 
cuvântul tipărit în paginile 
”Zorilor Bucovinei”. Pentru 
Grigore Crigan, însă, scrisul 
n-a fost o pasiune, un fel de 
hobby alinător după pensio-
nare, ci însăși viața sa. Mai 
ales, în ultimii ani se ținea 
de cărți și de scris ca de un 
dar dumnezeiesc, ce-i dădea 
sens existenței, îl ajuta să în-
frunte suferințele trupești și 
sufletești. Și mai avea ceva 
rar întâlnit în anturajul oa-
menilor scrisului. Urmărea, 
citea cu atenție tot ce scriu confrații de condei, 
se bucura sincer de reușitele lor literare, nu se 
zgârcea să-i laude, să scrie pe unde se mai pu-
tea publica un cuvânt de apreciere. Bucurându-
ne de aprecierile sale, din păcate, nu ne dădeam 
seama că și el așteapta să audă o părere sau să 
citească măcar câteva rânduri despre cărțile sale. 
Membru al Uniunilor Scriitorilor din Ucraina, 
România şi Republica Moldova, înzestrat cu ha-
rul scrisului, și-a dat dezlegare talentului de pro-
zator după ce s-a eliberat de responsabilitățile 
de serviciu. Visurile purtate în suflet de-a lun-
gul activităţii de gazetar au părăsit ascunzişurile 
tainice, luându-şi avânt spre înalturi. Strădaniile 
sale de mai înainte au dat rod în cărţile „Casa 
cea nouă”, „Cea mai curată lacrimă a noastră”, 
„De ce ne iubesc femeile?”, în volumul de sin-

cere dezvăluiri „Cu sufletul 
pe buze” (Grigore Crigan în 
dialog cu Vasile Tărâţeanu).

Născut în anul apariției 
primului ziar de limba ro-
mână din ţinutul nostru, în 
1941, perioadă tragică pen-
tru neamul românesc din 
teritoriul rupt de la sânul 
Patriei-mamă, de-o vârstă 
cu „Zorile Bucovinei”, Gri-
gore Crigan era parcă pre-
destinat să-şi consacre viaţa 
cuvântului matern şi aces-
tei unice publicaţii pentru 
românii (moldovenii) din 
regiunea Cernăuţi, căre-
ia i-a servit cu dragoste şi 
profesionalism mai bine de 
patru decenii. Din dragoste 
pentru colegi și cu dragos-
te pentru ziar a scris o carte 
care-i ilustrează respectul 

pentru valori, „Cartea Zoriștilor”, apărută în 
2016. Aici se cere să precizez că noţiunea ”zo-
rist”, ”zorism”” este invenția proprie a lui Gri-
gore Crigan, pe care, ca s-o înțelegem just, ne-o 
și explică: ,,Zorism, după mine, este totul ce ţine 
de popularizarea, în ziarul «Zorile Bucovinei», a 
istoriei, trecutului, prezentului românilor nord-
bucovineni, a valorilor noastre naţionale”. Or, 
ca să fim corecți, cu toate meritele pe care le-a 
avut, ca publicație de limbă română, ziarul nu 
a fost ușă de biserică în timpul comunismului. 
Trebuie să recunoaștem, că a publicat fără nu-
măr articole care reflectau o realitate mai curând 
inventată decât reală, spoită în stilul cerut de 
patroni (ideologii Obkomului), deseori contrară 
faptelor, străină problemelor comunității istorice 
românești din nordul Bucovinei. Grigore Crigan 
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se referă doar tangențial la acest aspect al muncii 
la ziar, dar cartea sa recuperează omisiunile din 
acest plan prin punerea la dispoziția cititorului 
a unor prețioase informații despre activitatea 
ziariștilor colegi și despre istoria ziarului. 

În dialogul cu Vasile Tărâțeanu, Grigore 
Crigan pomenește despre cele trei morți ale 
omului: ”... cea mai gravă, cea mai strașnică nu 
este prima moarte, ci cea de a doua, care ar fi 
uitarea. Dar cu adevărat groaznică și nemiloasă 
e cea de a treia – când uităm unii de alții, până 
și de noi înșine”. Grigore Crigan a avut o sin-
gură moarte, căci ca să nu uite de sine, continuă 
să scrie. Îl rodea și regretul să nu și-a realizat 
visul de a scrie despre Dimitrie Cantemir. Iată 
una din confesiunile făcute lui Vasile Tărâţea-
nu: ,,N-am să-mi pot ierta niciodată că n-am 
să duc la bun sfârşit ceea ce năzuisem să scriu 
despre primul nostru academician şi domnitor 
al Moldovei Dimitrie Cantemir... Ros de regre-
te, începuse să scrie și despre Cantemir. Păstrez 
în poșta electronică nuvela sa istorică ”Fantas-
mele lui Vodă-Cantemit”, pe care mi-a trimis-o 
pe la începutul primăverii. Am citit cu interes 

și nuvela ”Lacrimi, râsete și lacrimi”, primită pe 
aceeași cale, în care găsim un fragment de timp 
mai apropiat și cunoscut nouă, dar poate de un 
tragism mai zguduitor. Am reușit să-i spun că ar 
fi bine să apară aceste și alte respirații literare în 
pagini de carte, ca și tinerii de azi să cunoască 
cotloanele întunecate ale unor cumplite timpuri. 
În nuvela despre Dumitrașcu-Vodă m-a intrigat 
ideea numerologiei, rugându-l pe autor să mă 
dumerească dacă are un suport științific sau e 
fantezia sa. Cică toate neamurile pe pământ au 
un număr al lor. Numărul neamului lui Cantemir 
ar fi 23. Înmulțindu-l la 9 (cifra tuturor cifrelor) 
vom obține 207 care, adăugat la un an impor-
tant pentru acest Domnitor, 1504 (anul morții lui 
Ștefan cel Mare), căpătăm 1711, an catastrofal 
pentru Moldova lui Cantemir. Dar poate fi și cu 
noroc. Această cifră 23 înmulțită la 9, dacă o 
adăugăm la 1711, avem fericitul 1918. 

Dacă mai rezista încă două zile, până la cifra 
fericită 23, scriitorul poate că și-ar fi prelungit 
firul vieții, pentru a se mai bucura ceva timp de 
cele scrise și de cele citite.

Maria TOACĂ

Prozatorului Grigore Crigan (în centrul imaginii) i se înmânează Premiul de Excelență al Filialei din 
Bacău a Uniunii Scriitorilor din România



210                   Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021 Mesager bucovinean, Anul XVIII (serie nouă), nr.1-4 (69-72) 2021                    211                   

Proză

Copiii războiului
O zi din viața lui Petrică

Pe o uliţă noroioasă, acoperită ici-colea de 
băltoace, zăpadă mâzgoasă şi mici sloiuri 

de gheaţă, păşea în neştire un băieţel cu ochii 
plutind în lacrimi. Adineauri ieşise din spitalul 
sătesc, unde de câteva săptămâni fusese inter-
nată maică-sa, şi se îndrepta spre şcoala aflată 
la o azvârlitură de băţ, undeva între biserică şi 
cimitirul satului. Era, după cum se spune, un 
pumn de om, plăpând şi firav, cu obrajii supţi. 
Purta opincuţe şi hăinuţe sărăcăcioase, pe alo-
curi cârpite. Era după război și foamete, după 
naționalizări și colectivizare; țăranilor începu să 
le cânte cucu-n pungă, noua stăpânire le luă şi 
ultima bucăţică de la gură.

Mergea fleşcăind, năucit de vorbele şi slăbi-
ciunea mamei, de atmosfera din spital, de miro-
sul de medicamente amestecat cu iz de spirt şi 
clor. Mai păstra înaintea ochilor chipul palid al 
maicii sale, cu buze vinete și cu privirea obosi-
tă; în urechi îi mai răsuna glasul slăbit – vorbea 
tărăgănat, silabisind cu greu cuvintele. Nu putea 
să uite cum începură să-i șiroiască pe obraz la-
crimile când el o îndemnă:

– Mămucă, dacă te doare tare-tare, hai să 
împărțim durerea. Iau și eu olecuțică, ia și bu-
nicul o părticică și ai să vezi că ți s-a face mai 
ușor. Iar noi n-om păți nimic, pentru că suntem 
sănătoși... 

– Puiul mamei, tu n-ai nevoie de necazurile 
mele, și nici bunicul n-ar nevoie de ele; pe ume-
rii lui stă acum toată gospodăria.. Să creşti tu 
mare şi sănătos şi atunci n-o să mă mai doară...

– Dar mai vorbeşte şi mata cu ea, mămucă ...
– Cu cine, Petrică? – îl întrebă curioasă 

mama.
– Cu inima! Roagă-o frumos,  spune-i că o 

rugăm și noi, că o roagă și bunicul, şi bunica 
să nu te mai înghimpe așa rău... Vorbeşte cu ea, 
vorbeşte... Dacă tare ai s-o rogi, ea o să te ascul-
te... Și eu fac așa când îs tare supărat şi zău că-mi 

trece. Și inima nu mă doare, – grăi  băieţelul cu 
sfătoşenie, asemenea unui om bătrân.

– Dragul meu băiat, îi răspunse maică-sa 
adânc mişcată de poveţe, cum ai tu grijă de toţi, 
da uiţi de tine. Uite cum te-ai încălţat, că ţi se 
vede călcâiul ... Unde se uită oare bunicul nos-
tru? Dă mama să-ţi lege bine obielile, – şi după 
ce îşi sterse lacrimile de pe obraji, femeia se 
aplecă spre încălțările băiatului, dar pe dată faţa 
i se crispă; simți un junghi în piept. Dar băiatul 
se apropie de ea, o sărută uşor pe faţă şi-i zise 
împăciuitor, amuzând-o:

– Lasă, mămică, nu te mai necăj, că la o adică 
mă pot și eu încălța ca lumea, numai să vreau.

Maică-sa îi înţelese vorba şi zâmbi afectuos, 
iar Petrică se puse pe treabă nu înainte de a o 
întreba:

– Pot să mă încalț aici? Doctorul nu ne va 
certa?

– Poți, poți. La ora asta doctorii-s în pauză 
de masă.

Băiatul scoase opincuțele, înfăşură atent 
obielele pe picior, le legă cu nojiţele, apoi le exa-
mină satisfăcut:

– Iată că te tricepi, acum şi moşului i-ar plă-
cea...

La plecare, maică-sa scoase ceva de mân-
care din noptiera de lângă pat şi insistă ca el 
să îmbuce măcar un pic acolo, în prezenƫa ei. 
Băiatul se împotrivi, spunând că poate să intre 
careva şi nu e frumos să-l vadă cum înfulecă 
din mâncarea mamei bolnave, adăugând că nici 
nu e prea flămând, deoarece mâncase înainte 
de a veni la ea. Dar organismului n-ai chip să-i 
porunceşti, el îşi are legile lui şi cum numai în-
cepură a vorbi cei doi de mâncare, intestinele 
lui Petrică au prins a ghiorăi, dându-1 de smin-
teală. Şi de astă dată el încercă să facă haz pe 
seama ghinionului:

– Vezi? Şi pântecul spune la fel!

Grigore CRIGAN
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Însă maică-sa ştia ce ştia şi îi puse în mâini 
aproape cu de-a sila două franzeluţe. Băiatul luă 
numai una. Pe cealaltă o aşeză pe noptieră, spu-
nănd:

– Dacă-i asa, să împărţim frăţeşte!
Auzindu-i vorbele, maică-sa nu putu să-şi re-

ţină zâmbetul şi îl îmbrăţişă cu dragoste, apoi îl 
împinse încetişor spre uşă, zicând cu glas moale:

– Hai du-te, dragu’ mamei, să nu întârzi la 
lecţii...

Era ora mesei, iar Petrică avea lecţii în schim-
bul al doilea, adică după amiază...

... Pe uliţa ce ducea spre şcoală nu se vedea 
ţipenie de om. Având încă ochii scăldaţi în la-
crimi, Petrică prinse a ciuguli din franzeluţă. La 
început ea îi displăcu   pentru că mirosea a spi-
tal, dar, până la urmă, lihneala învinse şi atunci 
băiatul o înfulecă lupeşte. Cele câteva fărămituri 
rămase în palmă le aruncă unei păsărele ce sta pe 
gardul din apropiere. Dar aceasta îşi luă zborul, 
înţelegând în felul ei gestul lui Petrică.

– Las’că va veni înapoi şi le va găsi, dacă i-a 
fi foame ca şi mie, – zise el cu glas tare de parcă 
ar fi sporovăit cu cineva aievea.

O femeie îi ieşi în cale şi el îşi şterse în grabă 
ochii şi obrajii ca ea să nu-şi dea seama că el 
a plâns. Era o femeie de serviciu de la şcoală, 
vecina lor, care, în loc de răspuns la bineţe, îl 
sfătui să se grăbească, deoarece conducerea şco-
lii a dispus ca toate clasele a V-ea – a VII-ea  să 
se prezinte în sala de sport, şi adăugă, în şoaptă, 
ca pe o mare taină:

– S-a întâmplat ceva...
– Ceva rău? Ceva straşnic? – se interesă Pe-

trică. Nu înţelese de ce, dar vecina parcă fusese 
pusă în mare încurcătură de aceste întrebări.

– Imm,– făcu ea bâlbâimdu-se şi, în cele din 
urmă, adăugă:

– Imm, ai să vezi…
Sala de sport era cea mai spaţioasă încăpere 

din toata şcoala, dar în această zi ea deveni ne-
încăpătoare. Petrică abia îşi făcu loc mai în faţă. 
La mijlocul sălii se afla o masă acoperită cu o 
pânză roşie. În sală îi văzu pe ceilalți colegi de 
clasă. Clasa a V-ea „E” avea 45 de elevi cu vâr-
ste între 12 și 13 ani, cam toți de o seamă. În 
schimb, clasele a VII-ea, ultimele din ciclul gim-
nazial la acea vreme, formau un fel de amalgam 
de adolescenți încă cruduți, flăcăiași cu mustă-
cioara mijindă şi fetișcane cu merișoare în sân. 
Aceştia din urmă se retraseră cu toţii în fundul 
sălii şi, spre mirarea lui Petrică, se zgâiau unii 
la alţii în tăcere, nu mai îndesau cu palma, ca 
în alte dăți, cuşmele pe capetele celor mai mici 

care, din întâmplare, se iţeau ici-colea printre ei. 
Cu priviri curioase, scrutau uşa de la intrarea în 
sală. Sala de sport avea pereţii jerpeliţi, ferestre-
le erau securizate cu plase metalice, iar deasu-
pra mulțimii tronau cele două panouri prevăzute 
pentru jocul de baschet. Azi, trei lucruri o făceau 
să se deosebească, totuşi, de imaginea ei de toate 
zilele. Primul: încă niciodată sala n-a avut, con-
comitent, atâţia vizitatori. Al doilea: încă nicio-
dată în această sală podelile n-au fost acoperite 
cu un strat atât de gros de praf şi de noroi ca 
acum (de data aceasta elevii, presați de profe-
sori, intraseră fără să-și curețe de glod încălţă-
rile). Al treilea: niciodată în această sală nu s-au 
mai agățat portrete pe pereți sau pe panourile de 
baschet. Era ilogic să se facă aşa ceva într-o sală 
de sport. Dar astăzi, un portret mare, în culori, 
era fixat pe panoul de baschet, chiar sub coşul cu 
plasă în care, de obicei, în timpul jocului băieții 
aruncau mingea Portretul îl înfăţişa pe Iosif Vi-
sarionovici Stalin, Marele Conducător, Genera-
lisimul, Tătuca tuturor  popoarelor...

Copiii războiului, care au crescut cu miro-
sul de foc de pușcă în nări, care au cunoscut 
tifosul și foametea din 1946-1947, care au trăit, 
împreună cu părinții lor, barbaria  colectiviză-
rii forţate, care au crescut cu frica în spată să 
nu fie ridicați și duși la urșii albi, acești copii 
maturizați înainte de vreme nu-și au egal, ca 
experiență de viață, în tot șirul de generații care 
i-au urmat.  În această sală sportivă se aflau co-
piii războiului, precauți, înfricoșați, suspicioși, 
deprinși să facă economii, să fie strângători și 
de multe ori zgârciți. Copiii unui sat de graniță. 
O graniță care ba apărea, ba dispărea ca să apa-
ră din nou, fără nicio noimă, în istoria de mai 
multe secole a acestui pământ. 

Dar, până la urmă, copiii rămân tot copii şi, 
plictisindu-se de atâta aşteptare (că timpul se 
scurgea încet şi nimeni nu venea să le spună 
de ce au fost înghesuiți în această sala, cu ae-
rul greu, îmbibat de sudoare, de miros de hai-
ne vechi şi murdare, de guri ce duhneau a varză 
murată şi ceapă), au început să se hârjonească 
şi, treptat, obişnuita larmă școlară puse stăpâni-
re pe spaţioasa şi, totodată,  neîncăpătoarea sală 
de sport a şcolii din sat. Dar la un moment dat, 
păşi pragul sălii directorul şcolii, un tip fălcos, 
cu dinți de aur și părul vâlvoi. El mai purta încă 
haine militare, deşi trecuseră vreo şapte ani de 
la război. Era spaima elevilor, profesorilor şi fe-
meilor de serviciu. Pentru o nimica toată putea 
să ia la palme orice elev, orice fetiță sau profesor 
mai tânăr. 
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Se făcu o linişte de mormânt. Directorul 
aruncă o privire scrutătoare asupra celor pre-
zenţi, apoi asupra portretului prins de panou şi 
părăsi imediat încăperea, făcând loc profesoru-
lui de istorie. 

Profesorul de istorie era o bunătate de om, 
contrastul directorului, o fire timidă, blajină, 
delicată cu toată lumea, în primul rând, cu ele-
vii. Nimeni nu a auzit vreodată să tutuiască pe 
careva. De aceea, colegii şi copiii ţineau la el. 
Dar avea profesorul un defect de vorbire, grasia 
și era puțin peltic. Iar copiii pot fi uneori răută-
cioşi, chiar şi cu persoanele pe care în general 
le agreează. De aceea, uneori se mai amuzau pe 
seama lui. Unui elev pe nume „Grigore” îi spu-
nea „Gogoie”, lui Petrică îi zicea „Petică”, Dar, 
spre deosebire de alţii, Petrică, compătimindu-l, 
nu şi-a permis nici măcar să zâmbească vreodată  
la auzul acestei rostiri buclucașe.

Profesorul de istorie înaintă cu paşi mărunţi şi 
nesiguri şi se opri lângă masa acoperită cu pânză 
roşie, chiar sub cercul de metal al panoului de 
care era prins portretul marelui conducător. În 
zilele mai reci, istoricul îmbrăca un pulover sub 
veston, pantaloni bufanţi, care nu i se potriveau 
deloc, şi încălța ciubote de piele, asemănătoare 
celor purtate de Cârmaciul zugrăvit pe pânza de 
pe panou.

Învăluind mulţimea de elevi curioşi, cu ochii 
săi înroşiţi ca niciodată, probabil, de nesomn 
şi eventuale stresuri, el abia îngăimă „D’agi 
elevi...” şi tuşi. Apoi arătă cu mâna dreaptă spre 
portretul din spate şi reuşi să zică doar atât: „Tă-
tuca nost’u...” și se înecă. Respira greu, gâfâit, 
parcă nu-i ajungea aer. 

Aflându-se în imediata apropiere de masa de 
care se sprijinea profesorul, Petrică auzea clar 
respiraţia  lui întretăiată... Pe neaşteptate, spre 
surprinderea tuturora, istoricul izbucni în plâns! 
Mai reuşi să rostească cele două cuvinte „Tă-
tuca nost’u..” şi prinse a hohoti în toată legea, 
scotocind în zadar prin buzunarele vestonului şi 
ale pantalonilor, căutând o batistă, pe care n-o 
mai găsea. Elevii dintr-a VII-ea, înghesuiţi mai 
toţi în fundul sălii, nu auziră ce spuse istoricul, 
dar văzură clar cum acesta a prins a se smiorcăi 
şi a-şi şterge ochii şi obrajii cu dosul palmelor. 
Câteva voci îngroşate se auziră mai întâi mirate, 
apoi chicotind şi, în sfârșit, râzând:

– Băieţi, istoricul plânge! Profesorul nostru 
s-a pus pe bocit!

Istoricul, în cele din urmă, găsi batista pe care 
o căuta, și, podidit de lacrimi, aproape că nu do-
vedea să le adune de pe obraji și de pe bărbie. 

Între timp, sala începu să chicotească. Pe unii îi 
pufni râsul, alții, cei mai mulți, incitați de râsul 
colegilor râdeau pentru că râdeau colegii. Și așa 
râdeau toți. Fetele făceau haz de felul cum râd 
mânzeşte băieţii. Iar băieții, să le mărească râsul, 
a început să-și îngroașe vocile şi să hohotească 
și mai abitir. Cei din clasele mai mici întorseseră 
spatele Marelui Conducător și se hlizeau în fel şi  
chip – mai chicotind, mai chiuind, mai cântând 
ca cocoşeii, ori hăulind ca la nunţi. Petrică se 
întoarse şi el cu faţa spre cei dintr-a VII-ea, pri-
vindu-i şi ascultându-i cum se veselesc râzând şi 
hohotind, uită de toate necazurile și începu și el 
să râdă împreună cu ceilalți, lăsându-se în capti-
vitatea acelor clipe de veselie.

Palizi, slăbiţi, cu gingii învineţite de subnu-
triţie, îmbrăcaţi în hăinuţe sărăcăcioase, elevii 
parcă ar fi uitat, dintr-o dată de supărări, lăsân-
du-se pradă euforiei. Numai copii sunt în stare 
de așa ceva. Și se iscă un zumzet, o chicoteală, 
un râs, un haz, un hohot mai dihai ca la o nuntă. 
Şi se răspândi hăulitul acela până hăt departe, 
asemenea unei explozii de glasuri, a unui ances-
tral imn de triumf... Ceea ce n-au dat glas nici-
când bunicii şi părinţii ieșea acum, cu patimă, 
din gura copiilor, nepoţilor, strănepoţilor...

Dar într-o clipită, ca la gestul fulgerător al 
unui dirijor satanic, acest cor de râsete se în-
trerupse brusc. În sală dăduseră busna, cu ochi 
ieşiti din orbite şi părul vâlvoi, directorul școlii 
şi secretarul de partid. Îngroziți că vor trebui să 
răspundă în faţa superiorilor pentru ceea ce se 
întâmplă în şcoală, se opriră sub panou, cam la 
trei metri unul de altul şi, ca la comandă, începu-
ră a jnăpăi cu putere în dreapta şi în stânga, fără 
a ţine seama în cine dădeau: în fete sau în băieți, 
în elevi de toate vârstele. Aceștia cădeau ca se-
ceraţi sub loviturile celor doi care înaintau spre 
capătul sălii, unde se aflau „găliganii”, elevii cei 
mai răsăriţi, dintr-a VI-ea şi a VII-ea. Unii dintre 
aceștia, reuşind să dea la o parte plasa protectoa-
re și să deschid ferestrele, o tuliră afară din sala 
de sport. 

Sub cel de al doilea panou, cei doi se opriră 
gâfâind, sudoarea şiroindu-le pe faţă, cum ceva 
mai înainte şiroiau lacrimile pe obrajii profeso-
rului de istorie, care dacă văzu că cei doi snopesc 
în bătaie copiii, se apucă cu amândouă mâinile 
de cap și o zbughi cât ai zice pește din sala de 
sport.

Pălmuiţi sau stâlciţi în bătaie, elevii trecuseră 
brusc din starea de râs generalizat în starea de 
plâns generalizat. Unii sughițau, alții se văică-
reau, câțiva sângerau, ștergându-se pe buze cu 
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dosul palmelor, mânjindu-se astfel de lacrimi 
și sânge. Cei neatinși de pumnii directorului și 
secretarului de partid scânceau de teamă că în-
dată le vine şi lor rândul să fie chelfăniți. Şi se 
iscă o plânsoare, o smiorcăială, o lăcrimare şi 
o lamentare a întregii săli. Lucrul acesta îl mai 
liniști pe director. El păși hotărât către panoul cu 
portretul Conducătorului iubit al tuturor popoa-
relor, îşi plimbă privirile peste mulţimea de copii 
înlăcrimați, ridică mâinile către Marele Condu-
cător ca şi cum i-ar fi raportat ceva, îşi umflă 
pieptul şi, adresându-se întregii săli, strigă cât 
putu de tare: 

– Acum vă întoarceţi cu faţa spre tablou! 
Aşa! Iar acum –ţipă directorul, – toate clasele în 
ge-e-enunchi! În genunchi! – ordonă el milită-
reşte, – toată lumea în genunchi, ca în... –  vru să 
spună: „ca în puşcărie!”, dar se opri şi pronunţă 
doar – „ca în armată!”

Copiii, toţi până-ntru unul, se aşezară în ge-
nunchi. În picioare rămăseseră numai cei doi 
bătăuși – directorul şi secretarul de partid. Și câ-
teva femei de serviciu, care înlemniseră, neștiind 
ce caută acolo. 

Directorul vru să se adreseze copiilor, ca 
de obicei, cu „Dragi elevi!”. Dar își dădu sea-
ma imediat că ar fi fost din cale afară de ridi-
col. Cât de dragi puteau să-i fie cei bătuţi măr 
și îngenunchiați? De aceea își îngădui doar să 
tușească scurt, de vreo două ori, după care înce-
pu să explice, din ce în ce mai puțin iritat,  cu ce 
ocazie au fost convocate toate clasele din cele 
două schimburi. Așa ar fi trebuit să procedeze 
de la bun început şi să nu trimită aici pe bietul 
profesor de istorie care, slab de înger şi timid ca 
o fată mare, în loc să spună răspicat ce avea de 
spus, emoționat de moartea „tătucului”, izbucni, 
ca o babă, în plâns, stârnind ilaritate în mijlocul 
elevilor.

– Uitaţi-vă încoace, continuă el. Nu la mine! 
Uitați-vă unde vă arăt eu. La Iosif Visarionovici! 
Repetaţi după mine: Iosif Visarionovici.

Glasuri timide de copii îngenunchiați pe du-
şumeaua murdară şi rece ca gheaţa repetară în 
unison, tremurând de frică şi de frig:

– „I-o-sif  Vi-sa-ri-o-no-vici”.
– Foarte bine. Apoi iată...  Vru să pronunţe ia-

răşi „dragi copii”, dar se opri la timp. Apoi iată, 
scumpul nostru conducător, Iosif Visarionovici, 
a murit... Î-î-î... Adică n-a murit... definitiv, pen-
tru că el... Şi directorul făcu o pauză, înţelegând 
că debitează nerozii şi aruncă iarăşi o privire 
spre secretarul de partid care, neapărat, va rapor-
ta la raion nu numai despre veselia şi hohotele 

de râs ce-au răsunat în această sală, dar şi despre 
bâlbâiala asta tâmpită a lui „a murit”, „n-a murit 
definitiv”, şi îşi termină scurt fraza începută:

– ... Pentru că el va trăi veşnic în memoria 
noastră, a tuturora...

Mai adăugă câteva fraze sforăitoare, gân-
dindu-se cu înfrigurare cum să-l implice şi pe 
secretarul de partid în incident. E o întâmplare 
periculoasă, ce se va lăsa cu consecințe dureroa-
se... Până la urmă, se pare că găsi o soluţie. O 
soluție genială! Îl va pune pe secretarul de par-
tid să comită şi el careva boroboaţe, să-i treacă 
pofta acestei puşlamale coborâte cu hârzobul pe 
capul său să-l tot denunțe la raion.

– Iar acum, – pronunţă directorul cu o anumi-
tă satisfacţie, sesizată lesne de cel de vizavi, iar 
acum, despre viaţa şi activitatea Marelui Condu-
cător va vorbi secretarul organizaţiei de partid a 
şcolii, profesorul de cânt, tovarăşul...

Secretarul se făcu mai întâi vânăt la faţă, 
apoi stacojiu. Îl fulgeră cu o privire ucigăroare 
pe director, deoarece nu se pregătise pentru a 
vorbi astăzi în faţa tuturor elevilor din şcoală 
despre viaţa şi activitatea Marelui Conducător. 
„Fireşte, munca ideologică este prerogativa 
mea, dar un director de şcoală e dator să aibă 
cunoştinţe solide şi să nu îndruge acolo nişte 
gogomănii de soiul „a murit”, „n-a murit defi-
nitiv”, se gândea precipitat secretarul de partid 
în timp ce venea chiar sub portretul atârnat de 
panoul de pe stâlpul de baschet. Şi începu, pe 
îndelete, să debiteze în faţa copiilor îngenun-
chiaţi lucruri arhicunoscute din viaţa şi activi-
tatea Marelui...

...  Se scurseră mai bine de trei sferturi de oră, 
dar secretarul de partid nici  n-avea de gând să-şi 
termine discursul, pentru că se mai repeta, uitând 
că are în faţă nişte copii înghenunchiați de vreo 
două ore. Lui Petrică îi înţepeniseră picioarele și 
îl dureau genunchii. Dar mai mult îl durea capul. 
Directorul îl lovise cu palma peste tâmplă atât de 
tare, încât îl dădu la pământ. Toate au continuat 
până când unii dintre copii începuseră să leşine, 
ceea ce, în sfârșit, alarmă şi pe cei doi zârghiţi. 
La elevii leşinaţi alergară în grabă câteva femei 
de serviciu care îi stropiră cu apă, dar aceasta nu 
ajută cu nimic şi atunci ele, nemaiaşteptând vreo 
comandă de la conducere, din panică și teamă că 
li s-ar putea întâmpla ceva grav copiilor, îi scoa-
se repede afară, la aer curat. Directorul îi făcu 
semn secretarului de partid să-şi încheie plicti-
coasa şi interminabila tiradă.

– Dumneata nu vezi că nimeni nu te mai as-
cultă? Iar unora li s-a făcut rău. Du-te şi trimite 
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pe careva să cheme vreun medic de la spital... Să 
nu dăm de vreo belea cu leşinaţii ăștia!...

În timpul cât s-au derulat toate aceste eveni-
mente – râsetele, bătaia, plânsul, tânguirea copi-
ilor, luările de cuvânt despre Tătucul popoarelor 
– profesorul de istorie stătea retras în cancelarie, 
pe un scaun de lângă dulapul cu haine. Stătea 
şi suferea, cu ochii în podea. Dacă n-ar fi fost 
rupt de realitate şi nu s-ar fi aflat în captivitatea 
definitivă a emoţiilor sale necontrolate, ar fi pu-
tut lesne desluşi cum, în câteva rânduri, câţiva 
profesori, ,crezând probabil, că nu sunt văzuţi 
şi auziţi de nimeni, au sunat de la telefonul din 
cancelarie – unicul în toată şcoala – cu voci şop-
tite, la raion, povestind despre ce se întâmplă în 
școală într-o asemenea zi de mare doliu. 

Iar profesorul de istorie şedea nemişcat la lo-
cul său, nevăzut de nimeni, cu capul prins între 
palme şi, disperat, îşi rumega ruşinea şi gându-
rile ce-l torturau mai crunt decât orice durere. 
De asemenea, nu putu el să vadă cum după un 
răstimp mai îndelungat în faţa şcolii opri o ma-
şină neagră din care ieşiră trei bărbaţi zdraveni, 
îmbrăcaţi tustrei la fel, în haine negre. Fără să 
dea bineţe celor întâlniţi în cale şi fără să întrebe 
de nimeni nimic, ei se îndreptară spre cancelarie, 
unde se afla numai istoricul, descoperit cu uşu-
rinţă, îndărătul dulapului de haine, de trei bărbați 
intrați pe neașteptate în cancelarie

– Unde-i directorul? – întrebă unul din ei, 
fără să se prezinte. Profesorul clipi din ochi şi, 
neîntelegând ce se întâmplă, răspunse graseind 
parcă mai tare ca de obicei.

– Condu-ne, – ordonă milităreşte oaspetele.
Cu un gest larg al mâinii drepte, profesorul 

îi invită să iasă primii din încăpere, dar aceştia 
îl împinseră brutal înainte. Istoricul păşi negră-
bindu-se, întorcând din când în când capul spre 
cei trei necunoscuţi. Iritați, acești îl înghiontiră 
în spate să iuţească pasul. La intrarea în sala de 
sport, profesorul de istorie se opri, făcând loc ce-
lor două femei de serviciu care scoteau afară, pe 
braţe, o fetiţă leşinată, fără pic de sânge în obraz. 
Dar cei trei străini nici nu le luară în seamă, la 
fel cum nu luară în seamă nici mulțimea de copii 
stând în genunchi. Doar primul din față făcu o 
grimasă de dezgust la contactul cu aerul stătut, 
îmbibat cu miros de urină şi pe dată scoase din 
buzunar o batistă să și-o pună la nas. Apropiin-
du-se de director şi de secretarul de partid, le or-
donă scurt:

– Za mnoy! (rus: Urmați-mă!) 
El făcu stânga-mprejur, neavând răbdare și 

grăbindu-se să părăsească sala cât mai repede.

Profesorul de istorie sta și privea înmărmu-
rit, cu ochii în lacrimi, la sala plină cu copii 
îngenunchiați, palizi la faţă şi înfometaţi. Când 
străinii ajunseseră în dreptul lui, şeful se opri și, 
fără să ia batista de la nas, îl întrebă pe director:

– Cine-i?
Auzind răspunsul, îi porunci ca şi celorlalţi 

doi:
– Za mnoy!

* * *

Deşi în sat existau doar câteva telefoane (la 
primărie, la oficiul poştal, la şcoală, la spital şi 
încă vreo câteva numere particulare), deşi toate 
uliţele erau desfundate şi oamenii n-aveau nici o 
poftă să le străbată mestecând glodul şi mânjin-
du-se de noroi până peste cap, ştirea că la şcoală 
s-a întâmplat ceva nemaipomenit se răspândi în 
câteva pătrare de oră. Mai întâi toată lumea vor-
bea în şoaptă, ca despre o mare taină, dar se ştie 
de când lumea şi pământul că ceea ce se apune 
șoptit se răspândeste cel mai repede.

De fapt, a fost suficient ca ştirea să-l gâdi-
le la ureche pe Văluţă Andrieş, ca ea, întoarsă 
pe dos şi pe faţă, adăugită şi umflată, să ajungă, 
fulgereşte, până şi în cea mai prăpădită hudici-
oară. Avea Văluță o mâncărime de limbă mai rar 
întâlnită în toate aşezările din valea Prutului. Nu 
degeaba era poreclit „Telefonul fără fir”. Dar nu 
trecu mult timp și oamenii începuseră să vor-
bească în glas, mai întâi uluiţi, apoi un pic amu-
zaţi, dar cu teamă şi nelinişte, despre aceea că, 
în ziua când se anunţă decesul lui Stalin, copiii 
satului, adunaţi laolaltă în cea mai largă sală din 
școală, nitam-nisam au bufnit în râs și hohoteau 
așa de tare că zdrăngăneau geamurile, iar câte-
va din ele ar fi plesnit şi cioburi de sticlă s-ar fi 
rostogolit în curte. Și se mai zvonea că râsetele 
celea au umplut valea Josenilor  și au ajuns până 
la raion, dacă nu chiar până la regiune... 

Ceva mai târziu, au ajuns și la urechile săteni-
lor, niște hohote, dar nu erau hohote de râs, ci de 
plâns. Se transmitea din gură în gură, că doi des-
creieraţi din conducerea şcolii se răfuiau cu ele-
vii, bătându-i fără milă, pentru că şi-au permis să 
râdă, să se prăpădească de râs în acea zi de mare 
doliu în ţară, ba poate şi în lumea întreagă.

Ca şi cum ar fi fost prezent şi el în sala de sport 
a şcolii, atotştiutorul Văluţă Andrieş oferea celor 
întâlniţi în cale amănunte despre toate, adăugând 
de la sine că pentru a-i atenţiona pe părinţi asu-
pra buclucului din şcoală, preotul satului l-ar fi 
pus pe pălămar să clopotească, Văluţă, lâsând la 
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o parte vestea că tot în acea zi au răposat două 
babe şi că anume pentru ele s-au tras clopote-
le la biserică, a pus pe seama buclucului de la 
școală acele dangăte de clopot. De vigilenţa ce-
lui mai mare flecar şi trâmbiţaş din sat n-a putut 
să scape nici sosirea limuzinei negre cu câţiva 
zdrahoni care i-au scos din cancelarie pe cei trei 
profesori – directorul, secretarul de partid şi pro-
fesorul de istorie – gata încătuşaţi, adăugând că, 
iată, în acea zi de la începutul lui martie, satul 
Joseni, uitat de lume şi de Dumnezeu, a devenit, 
pe neaşteptate, vestit în toată valea Prutului, şi 
nu numai, căci nu de florile mărului au venit acei 
hojmălăi cu maşina neagră. Mai adăuga Văluţă, 
dar de acum dezmorţindu-şi limba şoptit, numai 
pentru anumite urechi, mai delicate, că el însuși, 
dar, pesemne, şi toţi ceilalți joseni ar fi avut azi 
trei mari bucurii și un mare necaz. Prima, că 
nu s-au tras azi clopotele pentru nişte babe, ci 
pentru... și arăta cu degetul spre bolta cerului. A 
doua, că râsetele copiilor s-au răzbunat pentru 
câte au suferit şi mai suferă părinţii şi bunicii lor, 
dar au fost și o palmă trasă acestora că sunt nişte 
mămăligi... Că şi Josenii ar trebui rebotezaţi în 
Mămăligari... „Bre Văluţă, bre, şi n-ai tu teamă 
că ai putea să te duci şi tu la urşii albi, pe urme-
le celor trei profesori, îndrugând ce îndrugi?” – 
făcu unul mai cu piele de iepure la spate... Dar 
Văluţă zicea mai departe... A treia bucurie, glă-
suia el de acum cu voce tare, este aceea că satul 
a scăpat (pentru câtă vreme?) de cei doi smintiţi, 
puşi în fiare pe bună dreptate... Păcat de profeso-
rul de istorie, mai zicea Văluţă cu părere de rău, 
că l-au pus şi pe el în cătuşe..  Până la urmă, cred 
că se vor lămuri lucrurile şi, într-o bună zi, ne-
om trezi cu profesorul în pragul şcolii grasiind, 
cumm îi era obiceiul, „D’agi copii!”...

Dar Josenii şi aşa nu i-au mai văzut nicodată 
pe cei trei pedagogi, primilor doi neducându-le 
dorul, pe cel de al treila,  pomenindu-l numai de 
bine...

Nu se ştie care au fost mai eficace şi mai re-
zultative telefoanele fără fir ale lui Valuţă An-
drieş sau vorbele şoptite celor întâlniţi în cale de 
femeile de serviciu de la școală despre aceea că 
elevii sunt stâlciţi în bătăi, dar în după-amiaza 
acelei zile de martie satul a început din nou să 
vuiască. Părinții elevilor se îndemnau între ei să 
iasă cu furci, sape şi ciomegi pentru a-şi scoate 
odraslele din mâinile țicniților profesori.

Primele grupuri de părinţi şi bunici sosiră în 
curtea şcolii nu mult după ce maşina neagră de-
mară şi porni în goană, împrăștiind șuvoaie de 
noroi de sub cauciucuri. În curând, curtea deveni 

neîncăpătoare. O bună parte din părinţi intră în 
sala de sport să-și salveze odraslele. Bărbaţii în-
jurau printre dinţi, femeile, mamele blestemau în 
gura mare cu grele cuvinte de ocară după ce vă-
zură în ce hal erau copiii. Unii dintre părinți, mai 
energici şi mai ambiţioşi, îi căutau pe diriginţii de 
clasă, însă aceştia parcă intraseră în pământ. Nu-
mai femeile de serviciu stăteau la locul lor. Pazni-
cul şcolii îl făcea pe nacialnicul (?) şi îi tot poftea 
pe părinți să părăsească şcoala că trebuie să încuie 
uşa de la intrare. Până la urmă, era să-şi găseas-
că nănaşul, pentru că dăduse peste un părinte mai 
cătrănit care era gata-gata să-i tragă o plamă în 
numele Tatălui, să nu mai zăhăiască oamenii.

Părinții luaseră cu ei ceva de mâncare şi apă, 
ca elevii să se poată spăla pe mâini. Petrică era 
orfan de tată. Tatăl său nu se întoarse de la răz-
boi. După el veni bunicul, un bătrânel de vreo 70 
de ani, dar încă iute în mișcări. Numele bunicu-
lui, Ştefan Bradu, contrasta cu figura sa măruntă. 
Deşi era țăran, n-a prea știut de sapă sau coasă, 
ci doar de condei și creion. Terminând cu chiu, 
cu vai câteva clase de liceu pe timpul vechilor 
regimuri, până la 1940 lucrase ba la primărie, ba 
la oficiul poştal. Nici puterea cea nouă, sovie-
tică, nu l-a găsit cu sapa în mâini, ca pe ceilalţi 
săteni. De aceea, nimeri imediat în atenţia cui nu 
trebuie și, într-o bună zi, s-a trezit arestat. Stătu 
închis, necercetat şi necondamnat, un an de zile, 
după care i se dădu drumul acasă. La despărţi-
re, un gardian, îi flutură sub nas degetul arătător, 
dându-i de înțeles să nu mai facă ceea ce a făcut.  
Ieşind de acolo, Ştefan Bradu îi mulțumi tipului, 
dar rușinea de a-i fi mulțumit l-a ros mereu după 
întoarcerea acasă. Mai târziu, pe căi ocolite, află 
că a fost ținut în prostie, așteptând interogatoriul. 
Fusese reţinut de mai marele gardienilor, mare 
amator de şah, pentru simplul motiv că țăranul 
din Joseni cunoştea bine acest joc, chiar dacă, 
spre satisfacţia acestuia, adesea se lăsa bătut. În 
decursul acelui an, părul din cap îi deveni alb ca 
neaua, iar în suflet i se cuibărise, pentru totdeau-
na, un soi de frică permanentă. De aceea, atunci 
când vecinul îl îndemnă să ia un par şi să meargă 
la şcoală să-şi salveze nepotul, în faţa ochilor îi 
reapăru tipul ce-i fluturase cândva arătătorul pe 
sub nas, avertizându-1.

 Şi badea Ştefan Bradu intră în ograda şcolii 
doar cu  o legăturică la subsuoară, în care avea 
ceva de mâncare şi un şip cu apă. Când îi oferi 
nepotului o franzeluţă cu miros de medicamente, 
acesta înţelese că bunelul trecuse mai întâi pe la 
spital. 

– Ce face mămuca?

Proză
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– Îndată om merge ș-om vedea...
Din spusa bunicului, băiatul înțelesese că nu 

e bine cu mămuca.
– Eu am fost azi la ea.
– Ştiu, – bombăni bătrânul. – Am văzut că 

e tare îngrijorată de huietul de la şcoală. Vroia 
neapărat să te vadă... Te-au bătut şi pe tine? 

– Mi-a tras o palmă directorul de-am văzut 
stele verzi. Dar mă bucur că n-am vânătăi, să n-o 
supăr pe mămuca...

Petrică evită să spună bunicului chiar tot ade-
vărul, nu avea niciun rost să-i spună că, după ce 
fusese lovit, căzuse jos pe podea.

Văzându-l teafăr, maică-sa l-a sărutat. A în-
cercat să-i pună mai pună în trăistuţă ceva din 
mâncarea sa, dar de astă dată cei doi refuzară 
categoric.

– Noi mergem acasă, acolo avem de toate, iar 
tu rămâi aici fără nimic... 

Dar mămuca ştia că acasă nu mai au ce pune 
în gură.

Eliberat de trăistuţa cu cărţi şi caiete, pe care 
i-o ducea bunelul, Petrică șerpuia mai uşor prin-
tre băltoace, dar avea o ameţeală de cap necu-
noscută până atunci. Pe de-asupra, la lingurică 
parcă îl rodea un şoricel. Păşeau cu băgare de 
seamă, fiecare cu gândurile lui. Câteva grupuri 
de părinţi şi copii, grăbind pasul şi fleşcăind 
zgomotos, îi depăşiră, iar atunci când se înde-
părtară, bunicul, dorind să lămurească o chestie 
neclară (neclară nu numai lui, dar satului întreg), 
îl întrebă pe nepot:

– Ia spune-mi, Petrică, tu de ce ai râs?.. Și 
într-o zi ca asta? 

La prima vedere întrebarea părea a fi sim-
plă. Dar Petrică n-a putut să răspundă imediat. 
„Chiar de ce râdea toată sala?”. Bunicului pu-
tea să-i dezvăluie adevărul gol-goluţ. Scotocind 
prin memorie tot felul de motive şi justificări, el 
nu găsea, dintru început, nimic verosimil. 

– Să ne grăbim, nepoate, că ne apucă întune-
ricul pe drum.

De fapt, băiatul întrezărea ceva-ceva în labi-
rintul înţelegerii, al logicii sale de copil necăjit, 
dar înţelegerea aceasta era atât de vagă şi necla-
ră, încât n-o putea îmbrăca în cuvinte. Se prea 
poate că era numai o intuiţie, o presupunere, o 
supoziţie...

– Petrică, fă și tu un pas. De ce stai pe loc, de 
parcă ai prins rădăcini? – făcu bunicul pe un ton 
mucalit. – S-a făcut noapte şi nu se mai vede pe 
unde călcăm...

Bunicul își apucă nepotul de mână şi merse 
aşa cu el până la şosea. Aici puteau să pășească 

în voie, fără fereală. Când bunicul poate că şi 
uită ce îl întrebase, băiatul îi dădu un răspuns 
uimitor.

– Ştii, bunicule, acum eu nu găsesc cuvinte 
ca să-ți spun să înţelegi și mata de ce am râs noi, 
toată școala. Dar când am să cresc mare, cred că 
am să pot face acest lucru. Noi n-am avut habar 
de moartea Conducătorului. Am aflat mai târziu, 
prea târziu... Dacă am fi ştiut, poate că nu se în-
tâmpla nimic... Şi scăpam şi eu nechelfănit.

Petrică încercă să glumească, deşi nu-i prea 
ardea de şagă. Iar după o tăcere mai îndelungată, 
adăugă ceva ce-l puse pe bunic la mare încurcă-
tură: 

– Îmi vine greu să spun de ce, dar mi se pare 
că mata, moşu’, da’ şi ceilalţi părinţi şi bunei, ar 
trebui să ştiți mai bine decât noi de ce am râs...

– N-aţi-o bună! – exclamă Ştefan Bradu. – 
Voi v-aţi aflat în sală, voi v-aţi distrat de vuia 
satul, nu noi!

– Asta-i aşa, dar... Şi băiatul tăcu foarte abă-
tut şi supărat că nu reuşește să explice ceea ce 
gândește.

Bunicul privi la nepot cu oarecare curiozita-
te. Din cauza amurgului cu ceaţă deasă, trăsă-
turile feţei băiatului rămâneau ascunse. Ce mult 
se schimbase Petrică într-o singură zi!.. E mai 
chibzuit, mai cumpătat... Îi pun o întrebare, iar el 
îmi pune o problemă. Ca la jocul de şah. Eu fac 
o mutare simplă, iar el zice „şah”...

Cei doi se apropiau de casă. Petrică se întoar-
se brusc la întrebarea bunicului.

– Dacă vrei să știi, bunicule, toate au început 
atunci când istoricul nostru a intrat de unul sin-
gur în sala de sport, de parcă ar fi fost cel mai 
mare în şcoală, şi a început a spune ceva printre 
lacrimi. Nimeni nu înţelegea ce spune. A arătat 
de câteva ori cu mâinile spre portretul din spate 
şi, deodată, a început a plânge cu adevăratelea!... 
Pentru noi, asta a fost atât de... cum să spun?.. 
Caraghios, ciudat... Cum aşa? Un profesor plân-
ge... Cineva dintr-a VII-ea strigă în gura mare: 
„Băieţi, profesorul nostru  s-a pus  pe bocit!”. 
Şi au început râsetele... Ne-am întărâtat apoi cu 
toţii înr-atâta că nu ne mai putem opri... Am uitat 
şi de istoric, care bocea mai departe, şi de direc-
torul şcolii, de care ne temeam ca de foc încă din 
clasele primare... Şi s-a stârnit un hohot de nu se 
auzea nici în cer, nici în pământ...

– Ai râs și tu?
– Da’ce eu-s mai breaz decât alţii? mă hli-

zeam şi eu... M-am hlizit și eu... Chiar dacă îmi 
părea rău de profesor... De atâta râs, am uitat și 
de frig, și de foame... De toate am uitat. Eram 
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fericiţi... Înțelegi, moşule, ne era atât de bine... 
Niciodată nu ne-am simţit atât de bine...

Bunicul se opri. Buimăcit, asculta atent spo-
vedania lui Petrică.

– Înseamnă că bufnitul în plâns a profesoru-
lui vostru a fost chibritul care v-a aprins...

– Da, da, a fost ca un chibrit aprins aruncat 
peste o gireadă de paie ... Râdeam unii de alţii. 
Cu lacrimi în ochi râdeam, moşu’...

– Acum parcă aş mai înţelege ceva, măi Pe-
trică, dar ce folos? Îmi pare rău de tine, că ai 
încasat și tu niște pumni de la director...

Nepotul îl întrerupse:
– Moşu’, numai să nu spui și bunicii ce am 

păţit eu azi...
– Bine, bine, – făcu bunelul surâzând. – Nu-

mai de n-ar fi dat şi prin părţile noastre Văluţă 
cu telefonul lui... Că la spital tot din gura lui au 
auzit bolnavii de întâmplarea de la şcoală, iar 
maică-ta n-a mai avut linişte până ce nu te-a 
văzut.

 Înainte de a intra în curte, Petrică se opri. Bu-
nicul înțelesese că nepotul încă nu-și termină de 
vărsat tot amarul. Trecu un vecin pe lângă ei. Le 
dădu bineţe şi, ca să nu tacă, îi întrebă glumind:

– Ce, nu vă dă voie să intraţi în ogradă?
Ştefan Bradu îi răspunse pe acelaşi ton, glu-

meţ:
– Așa, așa, uite că nu vine nimeni să ne pof-

tească înăuntru... Mai aşteptăm o țâră...
Cei doi vârstnici râseră, bucuroși că le izbu-

tise gluma. Băiatul, însă, tăcea, scufundat în lu-
mea gândurilor. Vecinul intră deja în casă, iar în 
sat începură să latre câinii. După ce lătratul se 
mai potoli, Petrică reveni la cele spuse ceva mai 
înainte:

– Moşu’, de când mă ţin minte sunt fără tată. 
Toată lume ştie asta, dar nu m-a obijduit nicio-
dată. Mata m-ai apărat cum ai putut. Dar una e 
bunicul și alta e tata. Am fost, cum să spun, ca 
mărul de lângă drum al vădanei Maranda, din 
care nu ia mere numai cine se lenevește. Azi, di-
rectorul m-a lovit peste cap, ştiind că n-am tată 
care să mă apere...

– Petrică, nebunul de director, i-a lovit pe toți 
la rând...

– E adevărat, dar pe mine m-a durut cel mai 
tare.

Bătrânul tăcu. De acum el nu găsea cuvinte 
pentru a-l liniști pe băiat.

– Moşu’, continuă parcă înciudat Petrică, eu 
niciodată n-am să înţeleg cum au putut directo-
rul și secretarul de partid să lovească în noi fără 
a le fi teamă de nimeni... Cred că numai la noi în 

sat s-a putut întâmpla aşa ceva... Numai la noi, 
în Joseni...

Auzind ultimul raţionament al nepotului, Şte-
fan Bradu îşi aminti de vorbele lui Văluţă: Băi 
Ștefane, satul ista ar trebui rebotezat în Mămăli-
gari. ... Şi iată, acum acelaşi gând, dar exprimat 
prin alte cuvinte, îl aude din gura nepotului. Tot 
atunci, de parcă i-ar fi citit gândurile („Doamne, 
telepatia există!”), Petrică zise:

– Satul nu-l bagă în seamă pe moș Văluţă, 
da’ mata ai băgat de seamă că numai el spune cu 
glas tare ceea ce alţii gândesc, dar nu spun, pen-
tru că le este frică să spună cu voce tare... Mie 
mi se pare, moşu’, că Văluţă aista este... cum să 
spun?.. obrazul, ruşinea, vrednicia pe care alții 
nu au curajul să o arate.

Văzând cum se străduieşte nepotul să găseas-
că un cuvânt care să exprime anume ceea ce do-
rea, bunicul încercă să-l ajute:

– Le lipsește conştiinţa, Petrică...
– Da, da, conştiinţa... Ne-a vorbit și 

învățătoarea despre conștiință. Știu ce înseamnă. 
Josenii au rămas fără ea.

Bunicul înțelesese, în sfârșit, logica nepo-
tului, iar dojana aruncată în obraz satului şi-o 
asumă personal, înţelegând că-i este adresată 
lui în primul rând. Rămase perplex, fără cuvin-
te, pentru a doua oară într-un interval de numai 
5 minute. Petrică are dreptate. Când îşi dădea 
drumul la gură, Văluţă Andrieş, chiar dacă mai 
îndruga verzi şi uscate, rostea şi adevăruri. 
Trâmbiţarea acestora de către oricare alt sătean 
n-ar fi trecut niciodată nesancţionată. Dar lui 
Văluţă i se ierta. Pentru că nu era luat în serios, 
ca orice flecar...

Nepotul îl puse pe bunic într-o situaţie dure-
roasă. Petrică îi pusese degetul pe rană. Rana lui 
era frica. Frica îi intrase în oase și nu ştie dacă va 
scăpa vreodată de ea.

Moş Fănică (astfel îi ziceau cei mai tineri din 
Joseni) tăcu. Amuţi, nu mai avea limbă de grăit. 
Cât de mult s-a maturizat nepotul la numai 12 
ani ai săi! În partea cui s-o fi aruncat? Caracte-
rul vine de la taică-său Florea, Dumnezeu să-l 
odihnească pe unde îşi doarme somnul de veci, 
că era iute foc în toate: şi la treabă, şi la minte, 
dar mai cu seamă la limbă... Eh! Avea el o limbă 
briceag... Dintre noi toţi, Florea era cel mai cu 
dreptate. I-o fi fost greu pe front, unde grada-
ţii stabilesc regulile, ei au întotdeauna drepta-
te, nu deştepţii... Dar la statură, până şi chiorii 
pot vedea că nepotul îi seamănă lui, bunicului... 
Aşa fusese și el în copilărie: mărunţel şi slăbuţ. 
Băieții își băteau joc de el cum vroiau.
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Ca să pună capăt acestei pauze mai mult de-
cât jenante în discuţie, bunicul încercă să facă pe 
mucalitul:

– Măi Petrică, tu nu cumva vrei să-i iai lui 
Văluţă al tău bucăţica de pâine de la gură?

  – Nicidecum, moşu’. Dar dacă Văluţă ar 
fi avut de la cine să învețe în tinerețe să joace 
şah, praf se alegea din campionii noștri.

Petrică îi avea în vedere pe bunel şi pe profe-
sorul de istorie.

Ştefan Bradu râse cu plăcere.
– Şi de când, Petrică, te-o luminat ideea asta 

în materie de şah?
– De pe la amiază m-a luminat, moşu’. Din 

clipa în care directorul m-a miruit cu palma pes-
te cap...

Râseră amândoi.
– Eu nu vreau să-l îndreptăţesc pe director, 

departe de mine aşa ceva, eu nu-s şi niciodată 
n-oi fi avocatul lui, reluă firul discuţiei bunicul, 
dar, dragul moșului, o asemenea boroboaţă ca la 
noi nu s-a mai întâmplat în toată ţara asta, cât îi 
ea de mare.

– Vrei să spui că așa cum am râs noi n-a mai 
râs nimeni?

– Da, tocmai asta am vrut să spun.
Dacă i-ar fi răspuns cum îi dicta conştiinţa 

(iată că a învăţat și el să folosească acest cuvânt 
nou), l-ar fi putut jigni pe bunic. 

– Eu cred, moşu’, că peste vreo zece ani am 
să pot să-ţi răspund la întrebare...

– De asta nu mă îndoiesc deloc, dar mă tem 
că atunci nu mă-i mai găsi acasă...

Dintru început, Petrică nu înțelesese sensul 
celor spuse de bunic, dar mai pe urmă își dădu 
seama ce anume a vrut să spună. Se întristă. 
Nu-1 mai zăhăi pe bunic cu observația că iar 
zice că se teme.

Văzându-i reacţia, bunicul râse:
– Nu-ţi fă griji, nepoate. Moşu’ va trăi până la 

o sută de ani. Atâția ani a trăit bunicul meu. Așa 
că vom avea timp berechet să mai stăm la taifas 
și peste zece ani... Atunci şi răspunsurile vor fi 
mai multe... Şi adăugă, abătut şi gânditor:

– Cine ştie, poate şi timpurile vor fi altele. 
Dumnezeu e mare...

Era ceva nou în vocabularul şi felul de a vor-
bi al bunicului, dar Petrică nu-1 mai asculta. De 

odată, simţi că, în loc de burtă, are un muşuroi 
de furnici. Dinţii începură să-i clănțănească. Bu-
nicul înţelese că ceva i se întâmplă nepotului. 

– Deocamdată, să le lăsăm pe toate baltă şi să 
intrăm în casă. Bunică-ta ne-o fi aşteptând de-
mult cu mâncărica pe masă.

* * *

Ziua de 5 martie 1953 era pe sfârșite când 
mașina neagră din centrul raional stârni, încă o 
dată, câinii satului Joseni cu huruitul roților și 
lumina farurilor. Maşina se opri la primărie. În 
ea urcă omul de serviciu. Apoi porni pe hudici-
oarele satului. În faţa unei căsuţe scunde, uni-
ca din Joseni cu ferestrele luminate la acea oră 
târzie, trase pe dreapta. La bătăile insistente în 
uşă şi în geamuri, în prag ieşi stăpânul, Văluţă 
Andrieş, gata îmbrăcat, cu merindele pregătite şi 
puse într-un sac legat la gură. Văluţă era necăsă-
torit şi trăia singur, ca un cuc.

– Nu mai bateți, măi băieţi, că ușa-i deschisă. 
Eu sânt demult gata de plecare. M-am săturat de 
când vă tot aștept...

O lovitură puternică în faţă îi puse la încerca-
re tăria măselelor.

– Gura, flecarule! Şi stinge lampa! Ia-ţi catra-
fusele şi cară-te mai repede în maşină! 

– Şi cu cheile ce fac? – întrebă descumpănit 
Văluţă. – Pot să le dau vecinului?

– Aruncă-le! Că nu mai ai nevoie de ele.
Cei coborâți din mașina neagră râseră pros-

teşte.
Văluţă tăcu. Îi era clar cu cine are de a face. 

Aruncă o privire tristă spre cuibuşorul său cu 
hogeagul încă fumegând şi urcă în maşină. Era 
pentru prima oară în viaţă când călătorea într-o 
limuzină atât de luxoasă.

– Ce onoare! Ce onoare!
Dar îndată primi câteva lovituri sub coaste. 

Icni. Îi iera clar că nu mai poate să deschidă 
gura. Ușor, ușor, îi pieri entuziasmul...

Lipsa lui Văluţă Andrieş sătenii o resimţiră 
chiar a doua zi, dimineaţa. La răscruci nimeni 
nu-i oprea să le spună o vorbă. Dar despre ares-
tarea lui, josenii aflară abia peste o săptămână. 
Și nu de la omul de serviciu de la primărie, ci din 
spusele, şoptite, ale unuia din vecini.

Proză
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Prof. univ. dr. Ion Coja: „Românii din țările vecine  
sunt o minoritate, dar o minoritate băștinașă”

Rodica Cojocaru: Domnule profesor, 
sunteți un om de o rară cultură și profunzime. 
Ori de câte ori vorbesc cu dumneavoastră, învăț 
din ale omeniei, bunului simț, empatiei, cura-
jului, dragostei de țară. De unde frumusețea 
aceasta? 

Ion Coja: Eu sunt prima generație născută la 
oraș. Am preluat de la părinți nostalgia satului 
și m-am simțit solidar cu acest sentiment care îi 
definea. Rudele noastre din Constanța erau cam 
toate în această situație. Desigur, aveam neamuri 
și la țără, unchi, verișori. Constanța era un oraș 
cosmopolit, cu o prezență românească tot mai 
puternică. Eu și ai mei am făcut parte din primul 
val de românizare, reprezentat de românii arde-
leni care s-au stabilit în Dobrogea după 1880, 
oameni de mare calitate umană, care au purtat cu 
ei dorul de Transilvania, unde le era baștina. Am 
trăit, copil fiind, simțind în familie, dorul de satul 
natal și dorul de Transilvania. Eram foarte mân-
dru să știu că bunicii mei veniseră din Transil-
vania, din Bran, Săcele, Rășinari, sate românești 
aș zice mitologice, pentru mine. Aceasta a fost 
pentru mine poarta de intrare în fenomenul ro-
mânesc, în sentimentul apartenenței la neamul 
românesc. 

R.C.: Cum era România copilăriei și ado-
lescenței dumneavoastră?

I.C.: România în care am copilărit a fost Ro-
mânia în care părinților mei li s-a luat tot pămân-
tul, adică tot ce reușiseră să agonisească până la 
vârsta de 45 de ani. Dar maică-mea, care era un 
fel de Vitoria Lipan, a salvat familia, am reușit să 
trăim onorabil, în „demnitate și credință”! Sal-
varea a venit de la talentul maică-mii de a împle-
ti lucruri din lână, pulovere mai ales. Taică-meu 
a intrat în câmpul muncii, ca portar, era tot ce 
putea să-și ofere un chiabur, dar în felul acesta 
obținea adeverința necesară nouă ca să ne înscri-
em la școală. De mic copil, din discuțiile în casă, 

am înțeles lumea în care trăiam, o lume a min-
ciunii și a nedreptății. Am crescut cu respectul 
pentru morala creștină, țărănească, cu credința 
în bine, în frumusețea omului, a lumii. Am avut 
parte și de o înzestrare naturală bună, atât fizi-
că, cât și spirituală. Eram primul la școală. Am 
avut noroc și de un frate mai mare grozav, mă 
țineam toată ziua după el, toată viața l-am avut 
ca model. Asta a făcut să fiu mai matur decât 
colegii de-un leat! Să fiu lider, deși nu mi-a plă-
cut această postură și am evitat-o, cât am putut! 
Cred că a fost una din greșelile mele: excesul de 
modestie! Deseori este o greșeală, de care pro-
fită impostorii, impostorii care niciodată nu lip-
sesc de la fața locului... Am fost prea îngăduitor 
cu impostorii din jurul meu. Sincer vorbind, îi 
compătimeam, deși ar fi trebuit să văd în primul 
rând cât erau de nocivi pentru ceilalți. În rezu-
mat, aș spune că am învățat de la maică-mea să-l 
descopăr pe Dumnezeu la tot pasul. 

R.C.: În aceste vremuri atât de nesigure cum 
vedeți viitorul României?

I.C.: Avem o țară frumoasă și bogată! De 
sute de ani suntem invidiați pentru asta. Sun-
tem un popor cu multe calități. Inamicii noștri 
fac mari eforturi să cultive printre români sen-
timentul unei inferiorități față de „restul lumii”. 
Românii sunt îndemnați să se considere infe-
riori altora, dar când iau parte la o competiție 
corectă, de obicei se clasează pe un loc fruntaș 
și descoperă cu mirare că pot face față la orice 
concurență. Este sentimentul pozitiv cu care se 
aleg toți românii din diasporă. Suntem cel mai 
numeros popor din această parte a Europei...

R.C.: Sunteți unul dintre marii iubitori ai ro-
mânilor din Țară și ai acelora care, prin con-
junctura istoriei, sunt în afara ei.

Țin mult la românii „extranei”, cum i-am 
numit eu. Mai întâi la românii din țările veci-
ne, unde ei sunt o minoritate, dar o minorita-

Interviu
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Interviu

tea băștinașă, aflată dintotdeauna în localitățile 
sau ținuturile unde trăiesc. Acești români, la un 
loc, sunt mai numeroși decât etnicii minoritari 
trăitori în România. Este o situație unică în Eu-
ropa, poate chiar și în lume. Din păcate, acești 
români sunt ținta unei politici de asimilare, de 
deznaționalizare forțată din partea guverne-
lor respective. În mod normal, dacă am avea 
guvernanții ce ni se cuvin, aceștia ar trebui să 
pretindă reciprocitate de la guvernele vecine: 
statutul de care se bucură minoritățile etnice din 
România să li se aplice și românilor care trăiesc 
ca minoritari în țările vecine. În ce-i privește pe 
românii din diasporă, suntem unanimi în a regre-
ta numărul mare al acestor români. Sper ca ei să 
aibă cât mai curând motive temeinice să revină 
în Țară. Dar noi trebuie să găsim și partea po-
zitivă a acestui proces. Căci există. O Românie 
puternică are nevoie de o diasporă numeroasă și 
puternică, o diasporă care să rămână conectată la 
viața românească, care să se organizeze pentru a 
fi o voce unitară și coerentă, în conexiune per-
manentă cu guvernul de la București. Diaspora 
trebuie ajutată în primul rând ca să-și păstreze 
conștiința românească. 

R.C.: Ce taină a iubirii purtați în suflet pen-
tru nordul Bucovinei, pentru Cernăuțiul dintre 
cețuri?

I.C.: Bucovina a fost dintotdeauna o vatră a 
românismului, un izvor de românitate care s-a 
revărsat pe toată întinderea românească. Sun-
tem un popor mare, cu o spiritualitate puternică. 
Această spiritualitate are mai multe componente. 
Există un spirit oltenesc, unul bănățean, ardele-
nesc, moldav, fiecare cu marca sa de originali-
tate, de farmec. Există și un spirit bucovinean, 
legat și de specificul natural al Bucovinei, unic 
în Europa. Am întâlnit mulți români bucovineni 
și am remarcat un fel al lor de a fi care mi-a mers 

la suflet! Nu e de mirare că românul cel mai ro-
mân a fost bucovinean.

R.C.: Ce mesaj  le-ați transmite românilor 
bucovineni de dincolo de Prut?

I.C.: Sunt revoltat de opreliștile care se ridică 
în calea lor în încercarea atât de firească de a-și 
păstra naționalitatea. Țineți-vă tari, fraților! Am 
motive să sper că soarta românilor din jurul Ro-
mâniei va fi curând alta. Până atunci, țineți-vă 
legați unii de alții, veniți cât mai des în Țară, 
deschideți-vă afaceri și interese „peste Prut”, 
încuscriți-vă între voi, românii din Ucraina și 
românii de pretutindeni. Dacă aș fi mai tînăr, aș 
înființa o agenție matrimonială pentru români, 
prin care să-i ajut pe români să-și întemeieze fa-
milii românești trainice, binecuvântate de Dum-
nezeu cu copii mulți, frumoși și sănătoși!

R.C.: Dacă ați avea șansa să vă întâlniți cu 
vreun mare om al planetei de ieri sau poate de 
azi, cine ar fi acela? 

I.C.: Ciudată întrebare!... Da, m-ar interesa 
să am o discuție cu Vladimir Putin, ca să-i explic 
că dacă Rusia imperialistă nu a reușit până acum 
să ne înghită, ar fi cazul să se împace cu această 
situație și să priceapă că este mai profitabil res-
pectul reciproc și colaborarea cinstită, bazată pe 
egalitate de drepturi. Dumnezeu ne-a hărăzit să 
fim vecini. De ce n-am fi buni vecini?

R.C.: Ce l-ați întreba sau ce i-ați spune?
I.C.: I-aș pomeni de aportul adus de români 

la istoria Rusiei, la cultura acesteia. Din politețe, 
aș trece sub tăcere răul de care am avut parte 
din partea Rusiei. Dintre țările din zonă, Rusiei 
i-ar fi de cel mai mare folos o relație normală cu 
România. Ar avea mult de câștigat și Rusia, dar 
și ortodoxia. Avem interese comune, dar rușii nu 
par a fi conștienți de asta.

R.C.: Vă mulțumesc pentru interviu.
I.C.: Cu plăcere.
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O minune pe Muntele Tabor 

Într-una din binecuvântatele zile ale recen-
tei primăveri, soţia mea, Antoneta, a primit 

în inconştient o chemare căreia nu i se putea 
opune şi anume că trebuie să plecăm în pelerinaj 
în Ţara Sfântă.

Pentru multă lume, o asemenea călătorie este 
realizabilă, pentru noi însă era un adevărat vis 
deoarece nici sănătatea nu-mi era bună şi pe de 
altă parte nici situaţia financiară nu era străluci-
tă... deh! Doi intelectuali pensionari.

Şi totuşi, datorită energiei sale de meridiona-
lă şi înzestrată cu o voinţă de nestrămutat, con-
soarta mea italiancă a trecut la fapte. La început 
s-a interesat la cea mai bună agenţie de turism 
din Bucureşti (Marshal Turism), documentându-
se asupra datelor de ordin organizatoric, a preţu-
lui şi a condiţiilor de realizare a unui pelerinaj. A 
apelat apoi la cunoştinţe din ţară şi din străină-
tate pentru susţinerea financiară şi într-o bună zi 
m-a pus în faţa faptului împlinit.

O problemă dificilă pentru mulţi este obţi-
nerea vizei de intrare în Israel, pentru noi însă, 
având cetăţenie dublă, română şi italiană nu era 
nicio oprelişte.

Pentru ca cititorul să poată înţelege ce s-a în-
tâmplat în Ţara Sfântă la sfârşitul lunii aprilie, 
este necesar să punctez, în prealabil, câteva an-
tecedente privind sănătatea mea.

În ultimii ani am devenit mai sedentar, poate 
din cauza maladiilor pe care le-am contractat cu 
voia Domnului. Dintre acestea, anghina pecto-
rală şi coxartoza la şoldul piciorului stâng erau 
mai greu de suportat. Pentru prima, mă tratam, 
dar a doua ajunsese să progreseze, în cei opt ani 
de când se instalase, până la senzaţia de articula-
ţie foarte dureroasă, care scârţâie la orice mişca-
re şi la necesitatea de a mă folosi de un baston.

Diagnosticul medicului ortoped consultat a 
fost „s-ar putea rezolva prin înlocuirea articula-
ţiei cu o proteză”... dar operaţia este imposibilă 

din cauza alergiei la anestezice ce ar provoca un 
şoc anafilactic şi implicit decesul. Concluzia fi-
nală a medicului a fost: „nu vă faceţi griji dom-
nule... de coxartroză nu se moare”!

De la sine înţeles problema era de a putea să 
fac faţă unei solicitări fizice care, gândeam eu, ar 
fi peste puterile mele.

Bunul Dumnezeu m-a încărcat cu putere, iar 
semnele mele de îndoială s-au topit unul câte 
unul şi iată-ne în ziua de 27 aprilie a anului 
curent la o oră matinală, în holul aeroportului 
„Henri Coandă” la întâlnirea cu delegata agen-
ţiei Marshal Turism.

După formalităţile drastice în vederea asigu-
rării siguranţei zborului cu un avion EL-AL şi a 
accesului pe teritoriul Israelului, dublate de cele 
de ordin administrativ (bagaje, locul în aerona-
vă, viza de ieşire din ţară) ne-am îmbarcat şi am 
decolat spre împlinirea visului şi a chemării in-
explicabile pe care a simţit-o Antoneta.

Zborul de aproape 2 ore a decurs în condiţii 
cu totul deosebite (fiind vizibil suferind şi inva-
lid am beneficiat de un tratament adecvat), deşi 
achitasem costul călătoriei pentru clasa „grup 
turistic”, ni s-au oferit două locuri în sectorul re-
zervat oamenilor de afaceri.

La sosirea pe aeroportul din Tel Aviv am fost 
primiţi de un delegat al agenţiei de turism isra-
eliene colaboratoare, un evreu de origine româ-
nă, dl. Andrei, originar din Făgăraş, înzestrat cu 
un deosebit simţ al umorului. Acesta ne-a fost 
ghid, a avut grijă ca tot periplul să se desfăşoare 
conform programului prestabilit încă din Bucu-
reşti, oferindu-ne chiar şi câteva plusuri care au 
devenit posibile, deoarece, deşi am fost un grup 
eterogen, cu vârste între 5 şi 80 de ani, am fost 
foarte disciplinaţi.

Pelerinajul a durat 5 zile, cu program de 
peste 12 ore zilnic, începând la ora 6,30 cu un 
mic dejun, deosebit de substanţial şi diversifi-

Mușat von GHEORGHIAN 

Note de călătorie
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Note de călătorie

cat, oferit de agenţia de turism în restaurantele 
hotelurilor de 4 stele unde eram găzduiţi şi ter-
minând ziua tot acolo cu câte o cină copioasă 
în jurul orelor 20.

Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să putem 
parcurge toate drumurile şi să vedem toate locu-
rile, unde acum două milenii s-a născut, a trăit 
şi a suferit pentru noi oamenii, Domnul nostru 
Iisus. Pelerinajul a fost parcurs în ordine aleato-
rie, consider însă, că în naraţiunea ce urmează, 
este oportun să mă folosesc de cronologia eveni-
mentelor desfăşurate acum aproape 2000 de ani. 

În Bethlehem, care este un oraş părăsit de 
evrei şi actualmente neîngrijit şi care se află si-
tuat în teritoriile palestiniene, accesul este per-
mis numai pelerinilor şi nu oricând, în timp ce 
evreilor le este cu totul interzis. Acolo am avut 
prilejul să sărutăm steaua care marchează locul 
naşterii Mântuitorului. 

La Nazareth, am vizitat locuinţa Sfintei Fa-
milii, precum şi atelierul de tâmplărie al Sf. Iosif 
şi ne-am potolit setea la izvorul Sfintei Fecioare 
Maria. 

Pe muntele Sion, ne-am închinat în capela 
Adormirii ridicată pe locul unde a fost casa Sf. 
Apostol Ioan cel căruia Domnul Iisus, pe cruce, 
înainte de a muri, îi încredinţase mama pentru a 
O îngriji până la moarte.

Pe muntele Măslinilor, am îngenunchiat lân-
gă lespedea ce imaginează locul Sfintei odihne, 
precum şi mormintele părinţilor Ioachim şi Ana 
şi al Sf. Iosif. Am fotografiat măslinii din gră-
dina Ghetsimani şi ne-am odihnit lângă biseri-
ca „Dominus Flevit” („Domnul plânge”), care 
a fost construită în formă de lacrimă, pe locul 
unde Domnul Iisus a plâns având în faţă larga 
panoramă a cetăţii Ierusalim.

În aceeaşi regiune, am vizitat Mănăstirea „Pa-
ter Noster” unde am lăcrimat de emoţie citind pe 
o placă din faianţă rugăciunea Tatăl Nostru în 
limba română şi cu drapelul tricolor. Este locul 
unde Domnul Iisus şi-a învăţat ucenicii această 
rugăciune. Pentru a omagia evenimentul, pe zi-
durile din incintă au fost montate 68 de plăci cu 
rugăciunea scrisă în tot atâtea limbi ale pămân-
tului.. Surpriza noastră a fost că spre deosebire 
de celelalte plăci, cea în limba română este mon-
tată în biserică în partea dreaptă a altarului.

Periplul ne-a purtat în apropiere de localita-
tea Jeriho (Ierihon), în locul unde prin tradiţie, 
Sf. Ioan L-a botezat pe Domnul Iisus. Împreună 
cu toţi pelerinii, îmbrăcaţi în cămăşi albe speci-
ale (care după moarte vor fi puse în sicriul fiecă-
ruia), am intrat în apă, iar preotul, pelerin şi el, 

ne-a botezat cântând: ,,În Iordan botezându-Te 
Tu Doamne”...

Înainte de a atinge ţinta călătoriei din ziua 
respectivă, am trecut pe lângă Muntele Temp-
tation (al tentaţiilor), unde diavolul a vrut să-L 
ispitească pe Domnul Iisus, în drumul Său spre 
Galileia. Am încheiat ziua rugându-ne în biseri-
ca de pe Muntele Fericirilor iar apoi am înnoptat 
în oraşul Tiberias, situat pe malul mării Galileii.

În ziua următoare, traseul pelerinajului a 
continuat cu vizitarea casei pescarului Simon 
respectiv a Sf. Petru de la Capernaum, apoi la 
Tabgha – locul unde Domnul a făcut minunea 
înmulţirii pâinilor şi a peştilor pentru a sătura 
mulţimea. 

Nu după mult timp am ajuns în orăşelul Cana 
din Galileia, acolo unde a avut loc nunta la care 
Domnul a săvârşit prima minune transformând 
apa în vin. În biserica edificată pe locul casei 
nuntaşilor se păstrează şi astăzi 2 vase mari de 
piatră care au servit la nuntă.

Să ne întoarcem cu gândul în timp pentru 
a călca în linişte, pătrunşi de semnificaţia mo-
mentului, pe lespezile din biserica ortodoxă de 
pe muntele Tabor ridicată pe locul unde Domnul 
Iisus , s-a urcat împreună cu trei din ucenicii săi 
şi a avut loc minunea Schimbării la Faţă.

Am intrat cu emoţie în Ierusalim! O putere 
magică ne-a marcat pe toţi, parcă retrăiam fizic 
şi nu numai mental, momente din succesiunea 
evenimentelor de acum două mii de ani: intrarea 
şi primirea triumfală în oraş, Cina cea de Taină, 
grădina Ghetsimani, trădarea şi sărutul, judecata 
şi condamnarea. 

Am pus urechea pe masa de piatră din camera 
unde a fost flagelat şi iau ca martor credinţa mea 
în Dumnezeu că am auzit plesniturile lovituri-
lor de bici şi gemetele celui chinuit. Am parcurs 
cu lacrimi în ochi şi sufletul zdrobit, traseul Căii 
Crucii, numit astăzi Via Dolorosa, cu cele 14 
opriri (9 pe străzile din cetate şi 5 în actuala cate-
drală), urcuşul pe Golgota.  Ne-am înfiorat când 
am văzut cele două gropi adânci, săpate în stân-
că, unde condamnatul era obligat să-şi introducă 
picioarele pentru ca apoi să fie legat de cruce, 
să i se zdrobească oasele picioarelor şi ale pal-
melor prin fixarea cu cuie pe cruce, apoi agonia 
şi moartea, înhumarea şi Sfânta taină a Învierii.

Pentru a ne învrednici să putem îngenunchia 
lângă lespedea de pe Sfântul Mormânt, de a 
plânge, de a o săruta şi de a ne ruga pentru ierta-
rea păcatelor celor ce ne-au greşit şi a păcatelor 
noastre, am beneficiat de o irepetabilă clipă de 
eternitate.
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Am păşit apoi, copleşiţi de emoţie, spre „pia-
tra ungerii” – o lespede din marmură pe care a 
fost depus Sfântul Trup pentru a fi pregătit, con-
form tradiţiei iudaice, pentru înmormântare. În 
apropierea Sfântului Mormânt am fotografiat 
locul unde femeile au fost anunţate că Dom-
nul Iisus a înviat – locul este marcat cu o stea- 
mozaic montată în pardoseala catedralei.

În încheierea consemnării punctuale a mo-
mentelor care ne-au marcat pe viaţă consider că 
este bine să mă refer şi la faptul că am coborât 
şi apoi am urcat (per pedes) drumul deosebit de 
abrupt până la Mănăstirea Sf. Gheorghe constru-
ită în cea mai aridă regiune a Israelului, într-o 
vale adâncă – un adevărat canion – valea Hoze-
va, pentru a ne închina la moaştele Sf. Cuvios 
Ioan Iacob de la Neamţ (Hozevitul) şi pentru a 
aprinde lumini în peştera unde a vieţuit Sfântul 
Ilie.

La Haifa am urcat pe muntele Carmel pen-
tru a vizita Mănăstirea Maicilor Carmelite şi a 
ne minuna de peisajul creat de Natură cu portul 
Haifa şi de grădinile amenajate de adepţii Miş-
cării Bahai.

În cadrul periplului turistic al excursiei, am 
vizitat un chibuţ pentru a ne da seama de puterea 
economică a acelui tip de comunităţi, am vizitat 
oraşul Tel Aviv cu Muzeul Diamantelor şi ve-
chea cetate Jaffa.

În ultima seară petrecută în Israel am asistat 
cu toţii la omagierea anuală a eroilor căzuţi pen-
tru patrie. La ora 20 au început să sune sfâşietor 
toate sirenele de alarmă de război pe tot terito-
riul ţării. Totul s-a oprit şi a rămas nemişcat preţ 
de un minut, maşini şi pietoni pe străzi, persoa-
nele din localurile publice, din magazine ori din 
holurile hotelurilor unde se amenajaseră mici 
altare cu lumânări aprinse.

În ambianţa cu totul deosebită a zilelor din 
timpul pelerinajului, cu sufletul plin de interes 
pentru tot ce vedeam şi auzeam dar şi cu el îndo-
liat şi copleşit de amintirea momentelor de chin 
ale Mântuitorului, am participat „târâş – grăpiş” 
la absolut toate vizitele de pe trasee, dar rugând 
în sinea mea pe Bunul Dumnezeu să-mi dea acea 
putere fizică de care aveam atâta nevoie. „Cole-
gii” pelerini mă ajutau oferindu-mi braţul în mo-
mentele mai dificile, mă înconjurau cu atenţii, 
oferindu-ne locuri mai bune în autobuz şi câte 
altele.”

La vizitarea mănăstirii de pe Muntele Tabor 
mi-a atras atenţia o icoană simplă – o litografie 
– ce avea în medalionul central imaginea Mai-
cii Domnului cu pruncul Iisus. Ni s-a spus că 
este o icoană făcătoare de minuni şi că, după 
legendă, icoana a fost pusă pliată,   într-un bor-
can de sticlă împreună cu o scrisoare. Borcaul 
a fost închis ermetic şi un credincios grec l-a 
pus să plutească pe Marea Mediterană. Borca-
nul a plutit un timp, purtat de curenţii marini, 
după care a fost găsit de nişte pescari în apro-
pierea ţărmului Israelului. Citind scrisoarea şi 
conform rugăminţii exprimate în ea, icoana a 
fost dusă la Mănăstirea ortodoxă de pe Muntele 
Tabor.

După ce am primit explicaţii de la una din-
tre cele cinci măicuţe românce care ostenesc în 
mănăstire, pelerinii s-au închinat pe rând. Eu am 
îngenunchiat ultimul, în timp ce Antoneta dă-
dea unei maici un acatist, am pus bastonul lângă 
mine şi m-am rugat cu lacrimi care nu se mai 
opreau:

„Prea Sfântă Maică a Domnului, Doamne 
Iisuse, Sfinte Tată Ceresc, cunoaşteţi toate ru-
găciunile pe care le-am repetat de nenumăra-
te ori pentru ca să pot rezista eforturilor la 
care m-am ostenit. Vă rog, dacă Le-aţi primit 
daţi-mi un cât de mic semn. Vă mulţumesc din 
tot sufletul.”

O Sfântă minune! M-am ridicat uşor, fără 
baston şi din acea clipă, după opt ani de suferin-
ţă, umblu uşor ca pe vremuri. Nu mai simt nici o 
durere şi umblu normal!

Era în penultima zi a pelerinajului pe care 
l-am făcut în Ţara Sfântă. Pelerinii din grup, unii 
mai discret, alţii mai direct şi curioşi au început 
să mă întrebe unde am pierdut bastonul sau de 
ce nu mai folosesc bastonul ? Am avut la început 
un sentiment penibil că prea am intrat în atenţia 
lor şi le dădeam explicaţii fragmentare.

La cina din ultima seară, ghidul nostru, dl. 
Andrei ne-a oferit tuturor „Diplome de pelerini” 
semnate de ministrul israelian al turismului şi de 
primarul Ierusalimului. Specificând că dl. Muşat 
Gheorghian are titlul de nobleţe de Cavaler de 
Muşeniţa, m-a rugat să spun câteva cuvinte. Cu 
emoţie evidentă, cu glasul tremurat şi înecat de 
lacrimi am relatat în cuvinte scurte ”Minunea” 
pe care am trăit-o şi la care şi dumnealor au fost 
martori.

Note de călătorie
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PE PAGINA A 4-A A COPERTEI, ÎN FOTOGRAFIE:
Monumentul din Poiana Varnița de lângă satul Fântâna Albă, regiunea Cernăuți, unde a fost mitraliată, 
la 1 Aprilie 1941, coloana pașnică de români ce se îndrepta spre punctul de trecere a frontierei trasate cu 
doar câteva luni în urmă între URSS și Regatul României după ocuparea prin ultimatum de către  Arma-
ta Roșie a părții nordice a Bucovinei

Foto: Vladimir ACATRINI

Inaugurarea sediului renovat al Societății „Mihai Eminescu” situat în aripa stângă a fostului Palat 
Național al Românilor din Cernăuți (actualmente clădirea Curții de Apel). Tăierea panglicii la intrarea 
în sediu: (de la stânga la dreapta) sponsorul Virgil PROFEANU din București, Irina-Loredana STĂN-
CULESCU, consulul general al României la Cernăuți (din inițiativa și sub patronajul căreia s-a fă-
cut lucrarea), Vasile BÂCU, președintele Societății „Mihai Emnescu” din Cernăuți, monahia Gabrie-
la PLATON, stareța mănăstirii Voroneț, și, în interiorul sediului, Nicolae ȘAPCĂ, vice-președinte al 
Societății „Mihai Eminescu”

Foto: Nicolae HAUCA
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