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Bucovina – procese istorice şi sociale

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ DIN UCRAINA
ESTE ÎN PERICOL

 Alexandrina Cernov*

Cernăuţi

Cu 160 de ani în urmă Doxaki Hurmuzaki de la Cernauca ne-a lăsat un Tes-
tament: „...Să nu uitaţi că aveţi de îndeplinit trei datorii mari şi sfinte pentru care 
aveţi a răspunde înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor şi a urmaşilor voştri. 
Aceste trei datorii sunt: Patria, Limba şi Biserica... Să fiţi urmaşi demni de străbunii 
şi părinţii voştri, ca să vă nevoiţi cu toată virtutea nu numai să apăraţi drepturile, 
religiunea şi limba Patriei voastre, ci să le-o lăsaţi urmaşilor voştri într-o stare mai 
înfloritoare decât le-aţi primit”.

Un stat n-ar avea probleme cu minorităţile dacă nu le-ar fi limitat în libertatea 
să se manifeste în cultură, iar cultura naţională supravieţuieşte prin limbă, credinţă 
și creaţie.

Astăzi este necesar să salvăm cu toată fiinţa limba română. Ceea ce ne pro-
pun autorităţile de la Kiev în domeniul învăţământului pentru minorităţile naționale 
pune în pericol identitatea naţională a românilor din Ucraina. Românii din nordul 
Bucovinei, din actuala regiune Cernăuţi, situaţi secole la rând la margine de ţară sau 
imperiu (Ţara Moldovei, apoi Austria, România, URSS, Ucraina), constituită din 
nordul Bucovinei, ţinutul Herţa şi o parte din judeţul Hotin au devenit minoritari 
la ei acasă, formând, conform recensământului din 1989, aproape 20% din totalul 
populaţiei. Care vor fi rezultatele următorului recensământ? Ştim doar că, în situaţia 
în care mulţi au devenit şomeri, iar alţii, nefiind în stare să-şi întreţină familia cu 
salariile şi pensiile mizerabile, în condițiile în care se măresc alarmant costurile la 
întreținere, gaz, încălzire etc., au plecat în lume să-şi câştige existenţa. Războiul 
nedeclarat din estul Ucrainei, care a luat vieţile multor tineri, migraţia populaţiei

 
*Alexandrina Cernov s-a născut la 24 noiembrie 1943 în oraşul Hotin. A absol-
vit Facultatea de Filologie a Universităţii Naţionale „Iu. Fedkovyci” din Cernăuţi 
(1966). A susţinut teza de doctorat în 1989 la Chişinău. Conf. univ. dr. la Cate-
dra de Filologie Română şi Clasică a Universităţii Naţionale din Cernăuţi (1971–
2002). A publicat studii şi articole în domeniul teoriei traducerii, lingvostilisticii şi 
poeticii comparate (română, rusă, ucraineană). Este autor de manuale şcolare de 
limba şi literatura română pentru şcolile româneşti din Ucraina. Este redactor-şef 
la revista trimestrială de istorie şi cultură „Glasul Bucovinei”. Membru de onoa-
re al Academiei Române (1991), membru fondator şi director executiv al Editurii 
Alexandru cel Bun din Cernăuţi (1995), membru fondator al Societăţii pentru Cul-
tura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi, vicepreşedinte (1989) 
şi preşedinte al Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regi-
unea Cernăuţi (1990 – 1994).
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din Crimeea şi Donbas spre vestul Ucrainei, inclusiv regiunea Cernăuţi, va schimba 
esenţial componenţa ei etnică. Recensământul ce urmează ar putea să ne aducă nişte 
surprize neaşteptate. Majoritatea dintre copiii românilor, care au plecat la studii în 
România, nu s-au mai întors acasă, căci acasă nu şi-au găsit un loc de muncă co-
respunzător studiilor făcute, nu li s-au recunoscut diplomele primite în România. 
În această situaţie alarmantă, conducerea de la Kiev pune la cale o altă capcană 
pentru românii din Ucraina. Deznaţionalizarea lor prin şcoală, eliminarea limbii şi 
literaturii române din lista disciplinelor de bază din programele de învăţământ pen-
tru clasele a X-ea și a XI-ea, duce la bun sfârşit politica etnică stalinistă de epurare 
a populaţiei româneşti, de data aceasta realizată printr-o metodă mai sofisticată. 
Lovitura de graţie se dă împotriva limbii române. Este o nouă inițiativă discrimina-
torie a Ministerului Învățământului și Științei de la Kiev: proiectul Programului de 
Învățământ pentru clasele a X-a şi a XI-a.

Şi totuşi, românii şi-au păstrat până în prezent tot ceea ce înseamnă pentru 
un popor conştiinţă şi identitate naţională. Generaţii de intelectuali români, numele 
cărora merită să fie revalorificate pentru istoria românilor, a culturii şi civilizaţiei 
româneşti, au luptat cu perseverenţă pentru păstrarea bisericii, limbii şi a şcolii. 
Mulţi bucovineni din diaspora românească au trăit şi mai trăiesc şi astăzi experienţa 
Bucovinei ca o durere personală şi o nostalgie romantică. Soarta istorică a români-
lor din Bucovina, situată dincolo de orice retorică sentimentală sau tendenţiozitate 
politică, a fost, în primul rând, o istorie a rezistenţei lor prin limbă, cultură, biserică 
şi şcoală. S-a dus dintotdeauna o luptă îndârjită pentru păstrarea limbii române, 
luptă care continuă şi astăzi, şi constituie una din preocupările esenţiale ale intelec-
tualităţii româneşti din Cernăuţi.

După ce la Congresul	I	al	intelectualităţii	româneşti	din	regiunea	Cernăuţi 
(1999), care a fost precedat de o Conferință consacrată problemelor școlilor cu 
limba română de predare (vezi anexa nr. 1), au fost analizate situaţia populaţiei ro-
mâneşti şi problemele ce au apărut după semnarea Tratatului	de	Bază	dintre	Ucrai-
na	şi	România, au fost formulate doleanţele lor, referitoare la păstrarea identităţii 
naţionale (vezi anexa nr. 2), la cel de al doilea Congres (2000) a apărut necesitatea 
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de a pune în discuţie statutul limbii române în şcolile din regiunea Cernăuţi. Cel 
de al III-lea Congres (2001) a pus în discuție problema consolidării tuturor forțelor 
politice economice, culturale și confesionale ale minorității românești din Ucraina. 
Congresul al IV-lea (2005), din nou a fost dedicat problemelor învățământului în 
limba română (vezi anexa nr. 3). Toate aceste probleme și cerințe au fost analizate 
de către principalii raportori, au fost discutate de către cei peste 600 de intelectuali, 
participanţi la aceste congrese. Memorandumul, precum şi demersurile adresate 
instituţiilor respective au fost adoptate unanim de către participanţi. Însă dezbaterile 
s-au oprit aici, organizatorii congreselor nu au mai continuat analizele și nici nu au 
monitorizat evoluția problemelor. Au apărut doar în revista „Glasul Bucovinei” și 
în presa din Cernăuți diverse articole care au constatat, într-un fel sau altul, proble-
mele apărute în învățământ. Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem faptul că toate 
aceste probleme nu au fost sistematizate și nu au avut un efect decisiv în rezolvarea 
lor. Astăzi este evidentă necesitatea organizării celui de al V-lea Congres, la care 
să formulăm clar poziția intelectualității românești din Ucraina, în primul rând a 
elevilor, profesorilor și a părinților, în problemele stringente, legate de învățământul 
în limba română.

Bătălia pentru limba română continuă deja într-un nou context. Zbaterea 
pentru viitor a intelectualităţii româneşti din Cernăuţi înseamnă, mai ales, conşti-
entizarea apartenenţei sale naţional-teritoriale şi asumarea responsabilităţii pentru 
promovarea românismului prin cultură şi, desigur, aceasta înseamnă, mai întâi de 
toate, păstrarea şcolilor cu limba română de predare, promovarea unui sistem de 
învăţământ modern și eficient. Astfel, continuă acțiunile discriminatorii, ce s-au 
făcut şi se fac în continuare, din partea unor cercuri ultranaţionaliste din conducerea 
învăţământului din Ucraina și chiar din Rada Supremă, de a minimaliza rolul limbii 
şi literaturii române în şcolile noastre: eliminarea lor, mai întâi din lista examenelor 
obligatorii și scăderea numărului de ore repartizate pentru studierea acestor disci-
pline, elaborarea unor ordonanţe, scrisori și recomandări cu caracter discriminato-
riu – acum propunându-se programe și planuri de învățământ în care sunt eliminate 
limba și literatura română în clasele a X-ea și a XI-ea din componenta de bază 
(disciplinele invariabile). Limba română este inclusă în lista disciplinelor variative, 
doar trei ore pe săptămână, iar literatura română nu mai figurează deloc în planurile 
de învățământ.

Această poziție a Ministerului de Învățământ și Știință de la Kiev a stârnit 
un val de nemulțumiri și proteste. Aducem doar un singur exemplu. Departamentul 
pentru Învățământ, Tineret și Sport al Administrației de Stat din raionul Herța a 
primit multiple demersuri și scrisori, semnate de către elevi, profesori și părinți, 
adresate Ministerului de la Kiev. Proiectul respectiv a fost discutat în instituții-
le de învățământ din raion. Au urmat și alte demersuri similare din raioanele cu 
populație majoritară românească, în care se menționează că documentul propus 
spre dezbatere, având de fapt un caracter dictatorial, este o încălcare a drepturilor 
minorităților naționale și duce, prin obiectivele propuse, la micșorarea nivelului 
de cunoștințe al elevilor, cât și a orizontului lor de cultură națională și universală. 
Disciplinele facultative sunt excluse.

Ministerul Învățământului și Științei de la Kiev propune ca acest proiect să 
intre în vigoare din anul de învățământ 2018-2019, și pretinde, într-un mod incom-
petent și discriminatoriu, că susține formarea unei școli cu profil, însă schimbările 
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fundamentale sunt îndreptate împotriva școlilor cu limbile de predare ale minorită-
ților și vor începe chiar din anul următor de învățământ (2017-2018). Aceste schim-
bări fundamentale vor avea loc în continuare, conform următorului plan: ianuarie 
2017 – discutarea publică; februarie-aprilie – elaborarea noilor programe de învăță-
mânt pentru clasele a X-a, a XI-a; în anul 2018 – tipărirea manualelor pentru clasa 
a X-a, iar în 2019 – pentru clasa a XI-a. Este evidentă graba cu care vor fi aplicate 
aceste deziderate, astăzi încă contestate de minorități. Menționăm că nerespectarea 
drepturilor minorităţilor naţionale, consfinţite de legislaţia în vigoare a ţării, a deve-
nit suficient de agresivă pentru a ne convinge de adevăratele intenţii ale autorităţilor 
ucrainene, intenţii ce vin în contradicţie cu principiile unei societăţi democratice.

În perioada 13-14 decembrie 2016 Curtea Constituţională a Ucrainei a 
examinat în timpul şedinţelor sale Legea	Ucrainei	privind	principiile	politicii	ling-
vistice de stat. Din inițiativele unor demnitari de la Kiev se încearcă excluderea 
drepturilor minorităţilor naţionale la educaţie în limba maternă și folosirea ei în 
instituțiile publice. Prin introducerea unor amendamente la Legea	Educaţiei	 din	
Ucraina şi posibila anulare a Legii	privind	principiile	politicii	lingvistice	de	stat, 
majoritatea instituţiilor de învăţământ de cultură generală din Ucraina cu limba 
română de predare, precum şi cu limba de predare a altor minorităţi riscă să fie 
închise sau transformate în şcoli de bază cu limba ucraineană de predare. Mai mult 
decât atât, Legea	Ucrainei	privind	principiile	politicii	lingvistice	de	stat, Constitu-
ţia ţării, garantează dreptul românilor şi al altor grupuri etnice la educaţie în limba 
maternă. Astăzi se încearcă anularea acestei legi şi modificarea art. 7 din Legea 
Educaţiei adoptată în prima lectură. Acestea sunt nişte tentative foarte serioase de 
distrugere a sistemului legislativ pentru minorităţile din Ucraina. Aşadar, potrivit 
„reformatorilor” de la Kiev trebuie introduse amendamente la articolul 7 al Legii 
Educaţiei printr-un proiect de lege, care a fost votat deja de Parlament în prima 
lectură (nr. 3491-d). Dacă Legea	educaţiei	din	Ucraina prevede că statul garantează 
dreptul minorităţilor naţionale la învăţământ în limba maternă, atunci Ministerul 
Educaţiei și Științei propune modificarea conţinutului acestui text şi schimbarea 
cuvântului „garantează” în „au dreptul”. Adică, statul nu mai garantează nimic, iar 
minorităţile etnice vor avea dreptul la educaţie în limba maternă, „pe lângă limba 
ucraineană în zonele locuite compact de minorităţi” în condiţii suplimentare. Se 
propune din nou trecerea școlilor cu predare în limbile minorităților, în exclusivita-
te, în limba ucraineană.

Reprezentanţii minorităţilor naţionale din Ucraina s-au adresat atât pre-
şedintelui ţării, cât şi reprezentantului Radei Supreme pentru drepturile omului, 
menţionând că garanţiile constituţionale sunt subminate cu drepturi abstracte, fiind 
introduse şi unele condiţii suplimentare care nu figurează în Legea	Fundamentală:  
se spune într-o scrisoare semnată de V. Brenzovici, preşedintele Societăţii pentru 
cultură maghiară din Transcarpatia, A. Kisse, preşedintele Asociaţiei Bulgarilor din 
Ucraina şi Aurica Bojescu, secretar responsabil al Uniunii Interregionale „Comuni-
tatea Românească din Ucraina” ş.a. În luna octombrie 2016, ministrul Învăţămân-
tului şi Ştiinţei al Ucrainei, Lilia Grinevici, a comunicat că în şcolile cu predare în 
limbile minorităţilor naţionale va fi mărit numărul orelor de predare în limba ucrai-
neană. „În şcolile minorităţilor etnice este necesară o creştere a volumului de preda-
re în limba ucraineană şi am în vedere nu numai creşterea numărului de ore de limbă 
şi literatură ucraineană, ci şi studierea în limba de stat a altor obiecte, spre exemplu 
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Istoria Ucrainei. Mo-
dificările care vor fi 
întreprinse în sistemul 
de învăţământ vor fi 
puse în aplicare trep-
tat, ele prevăzând şi o 
perioadă de tranziţie”, 
a subliniat Lilia Gri-
nevici, adăugând că 
„suplimentarea orelor 
de studiere în limba 
ucraineană în aceste 
şcoli este necesară”. 
„Nu vom încălca legis-
laţia, continuă perfid 
doamna ministru, ci le 
vom oferi acestor copii 
posibilitatea să-şi perfecţioneze cunoştinţele, să înveţe mai bine limba de stat, ceea 
ce îi va ajuta să obţină mai uşor studii superioare în Ucraina”.

Contactată de reporterul portalului de știri BucPress din Cernăuți, doamna 
Aurica Bojescu, secretar responsabil al Uniunii Interregionale „Comunitatea Ro-
mânească din Ucraina” a comunicat că minorităţile naţionale din Ucraina riscă să 
rămână fără o legislaţie care să le asigure drepturile în sfera educaţiei, deoarece se 
discută anularea Legii	Ucrainei	privind	principiile	politicii	lingvistice	de	stat, care 
prin articolul 20 prevede folosirea limbii române şi a altor limbi ale minorităţilor 
naţionale din Ucraina în sistemul de învăţământ. Doamna Aurica Bojescu a adău-
gat că după votarea în prima lectură a amendamentelor la Legea	Educaţiei, în cea 
de-a doua lectură sunt discutate modificări şi mai drastice, care prevăd lichidarea 
sistemului de învăţământ în limba maternă, ceea ce este o discriminare, un genocid 
cultural, încălcându-se astfel Constituţia Ucrainei. Pericolul este mare, „pentru că 
prin aceste două momente se distruge sistemul legislativ pentru minorităţile din 
Ucraina”, a conchis doamna Aurica Bojescu. Din alte surse, demne de încredere, 
BucPress a fost informat că la soluţionarea acestor probleme apărute în domeniul 
educaţiei, care vizează minorităţile naţionale din Ucraina, s-au implicat deja amba-
sadorii a 4 state, inclusiv Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României 
la Kiev, Cristian-Leon Țurcanu. Or, minoritatea românească din Ucraina numără 
peste jumătate de milion de vorbitori de limbă română, fiind a doua ca număr, după 
comunitatea rusă.

Se pare că oficialitățile din Ucraina încearcă să creeze o societate omogenă, 
lingvistic şi chiar etnic, utilizând metode anticonstituţionale. O soluţie în spiritul 
aspiraţiilor democratice şi a valorilor europene ar fi preluarea modelelor europene, 
pentru conservarea identităţii culturale a minorităţilor, şi nu asimilarea lor. Este 
foarte posibil ca aceste măsuri să aibă efectul bumerang-ului. La acest semnal de 
alarmă, românii din Ucraina au început o serie de proteste împotriva eliminării 
limbii şi literaturii române din instituţiile din învăţământ. Liderii asociaţiilor na-
ţional-culturale româneşti din Ucraina s-au adresat instituţiilor statului ucrainean: 
preşedintelui ţării, Petro Poroşenko, premierului Volodymyr Groisman, ministrului 
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Educaţiei și Științei, Lilia Grinevici, precum şi Reprezentanţei UE în Ucraina cu 
o cerere de protest împotriva eliminării limbii şi literaturii române din clasele su-
perioare din şcolile de cultură generală cu limba română de predare din Ucraina, 
menționând faptul că potrivit unui proiect de decizie al Ministerului Educaţiei și 
Științei de la Kiev, în anul de învăţământ 2017/2018 în clasele 10-11 (clasele supe-
rioare) limba şi literatura română lipseşte cu desăvârşire din componentul invariativ 
al planului de învăţământ, ceea ce constituie o încălcare fără precedent a drepturilor 
minorităţii româneşti din Ucraina, drepturi de care comunitatea românească nu a 
fost lipsită nici în perioada sovietică (vezi anexa nr. 4). Au semnat: Vasile Tărâ-
țeanu, preşedinte al Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din regiu-
nea Cernăuţi, membru de onoare al Academiei Române; Vasile Bâcu, preşedinte 
al Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuţi; Ilie T. 
Zegrea, preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi; Vitalie Zâgrea, 
preşedinte al Ligii Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuţi; Nicolae 
Toma, preşedinte al Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea 
Cernăuţi; Marin Gherman, preşedinte al Centrului Media BucPress; Mircea 
Pilat, preşedinte al Asociaţiei republicane ştiinţifico-pedagogice „Aron Pumnul”; 
Alexandrina Cernov, directorul Editurii „Alexandru cel Bun”, redactor-şef al revistei 
„Glasul Bucovinei”, membru de onoare al Academiei Române; prof. univ. dr. Ilie 
Luceac, redactor-şef al Editurii „Alexandru cel Bun”, profesor de limba română; 
Aurica Bojescu, secretar responsabil al Asociației interregionale „Comunitatea 
românească din Ucraina”; Iurie Levcic, preşedintele Centrului Bucovinean pentru 
păstrarea şi valorificarea culturii tradiţionale româneşti.

Așteptăm în continuare și reacția Catedrei de Filologie Română și Clasică a 
Universității din Cernăuți, mai ales că în momentul de față atacul asupra limbilor 
minorităților naționale continuă. În Rada Supremă a Ucrainei au fost înaintate spre 
a fi discutate mai multe proiecte de lege pentru funcționarea limbii ucrainene, care 
limitează drastic folosirea limbilor minorităților, încălcându-se Constituția țării. Ar 
trebui să ne spunem părerile noastre de pe acum, să nu fie prea târziu! Este evidentă 
și necesitatea unor cercetări sociologice în comunitățile românești din Ucraina.

Trebuie să ne opunem practicii de a formula documente şi ordonanţe adiacente, 
legi noi prin care sunt limitate drepturile noastre consfinţite prin Constituţie.

ANEXA nr. 1

Rezoluţia conferinţei „limba şi literatura 
ROMÂNĂ ÎN ŞCOLILE DIN UCRAINA”

1999

1. Consideraţii generale
1.1. Considerăm că limba folosită de populaţia autohtonă română din 

regiunile Cernăuţi, Transcarpatia şi Odesa, precum şi limba instruirii şi educaţiei 
şcolare în instituţiile respective de învăţământ este limba română. De aceea cerem 
anularea termenului de „limba moldovenească”, referitor la limba noastră maternă, 
care a fost creat artificial de conjunctura politică oficială şi promovat insistent de 
către structurile guvernamentale şi administrative ucrainene, în special de către 
Ministerul Învăţământului din Ucraina.
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1.2. Dezaprobăm situaţia, că în lipsa unor reglementări legislative clare, 
privind învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, în prezent iau o tot mai mare 
amploare dispoziţiile (ordonanţele) dictatoriale ale Ministerului Învăţământului din 
Ucraina şi direcţiile regionale, raionale şi orăşeneşti de învăţământ, care limitează 
(ajungând până la propunerea de a lichida treptat şcolile cu limba de predare a 
minorităţilor) drepturile la instruire în limba maternă, toate acestea fiind în 
contradicţie cu art. 22 punctul 3 al Constituţiei Ucrainei.

1.3. Cerem ca Rada Supremă a Ucrainei să ratifice Carta europeană pentru 
limbile regionale şi minoritare în întregime (nu numai a uneia dintre variante), 
acordând astfel posibilitatea alegerii acelei variante care corespunde cu statutul 
minorităţii respective (populaţie autohtonă cu tradiţii istorice şi culturale, populaţie 
dispersată sau diaspora etc.).

2. Folosirea limbii române în domeniul învăţământului
2.1. Cerem ca statul să garanteze prin lege dreptul de a învăţa în limba română, 

de a beneficia de instruire şi educaţie în instituţii de stat cu predare în limba română 
la toate nivelurile şi formele de învăţământ: preşcolar, mediu, profesional, superior, 
universitar şi postuniversitar, asigurarea învăţământului postgradual, precum şi a 
posibilităţii de susţinere a gradelor didactice şi a unor titluri ştiinţifice în limba 
română (elaborarea şi susţinerea lucrărilor). Cerem, de asemenea, şi organizarea 
cursurilor de reciclare în limba română pentru profesorii şcolilor româneşti din 
Ucraina la toate disciplinele şcolare.

2.2. Cerem asigurarea predării limbii şi literaturii române şi în instituţia de 
învățământ în localitățile în care nu există numărul minim de 5-7 elevi, pentru a 
crea clase sau grupe cu limba română de predare.

2.3. Cerem introducerea studierii în limba şi literatura română a istoriei 
românilor, a culturii şi civilizaţiei româneşti, a religiei şi a altor obiecte care 
constituie componentul naţional.

3. Predarea limbii şi literaturii române
3.1. Cerem egalarea orelor la predarea limbii şi literaturii române cu cele 

rezervate pentru predarea limbii şi literaturii ucrainene în şcolile ucrainene.
3.2. Ne pronunţăm împotriva introducerii disciplinelor (integrate) literatura 

română/literatura universală şi cerem predarea literaturii universale în şcolile 
româneşti în acelaşi volum de ore ca şi în şcolile ucrainene.

3.3. Ne pronunţăm împotriva „experimentelor” dăunătoare practicate în 
unele şcoli din regiune de către unii metodişti zeloşi, precum:

a) predarea concomitentă („integrată”) a alfabetelor român şi ucrainean;
b) învăţarea alfabetului ucrainean începând cu clasa I, imediat după învăţarea 

alfabetului român.
Acestea sunt în detrimentul instruirii copiilor.

4. Programe şi manuale şcolare
4.1. Cerem asigurarea cu manuale şi carte şcolară în limba şi literatura română 

pentru toate clasele. Cerem eliminarea din învăţământ a Abecedarului elaborat în 
1997 (autor S. Crigan). Solicităm folosirea manualelor din România în calitate de 
manuale-alternativă.
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4.2. Considerăm că statul, ai cărui cetăţeni loiali suntem, trebuie să susţină 
financiar şi moral editurile de stat şi cele cu statut de persoane juridice, care editează 
cărţi în limba română, inclusiv şi carte şcolară, prin scutirea de impozite, TVA şi 
arendă; scutirea de taxe vamale pentru cărţi, facilitatea relaţiilor cu instituţiile 
similare din România, Republica Moldova, şi alte ţări.

4.3. Cerem să se renunţe la practica de a aproba şi a recomanda programe 
şcolare şi manuale de limba şi literatura română, destinate şcolilor româneşti, şi 
să se creeze pe lângă Catedra de Filologie Română şi Clasică a Universităţii din 
Cernăuţi (unica în Ucraina, după părerea noastră, care este abilitată pentru a analiza 
şi recomanda manuale şi programe la limba şi literatura română) a unui Consiliu 
ştiinţifico-metodic din care ar face parte şi reprezentanţii editurilor respective, ale 
altor instituţii de învăţământ (colegii, direcţii, institute, centre de cercetare etc.).

5. Universitatea polilingvă (multiculturală)
Considerăm ca fiind necesare:
5.1. Inaugurarea la 1 septembrie 1999 a Universităţii polilingve 

(multiculturale) din Cernăuţi, luând în considerare propunerile anexate la această 
Rezoluţie.

5.2. Înfiinţarea unui centru ştiinţific de studii româneşti.
5.3. Încurajarea publicaţiilor ştiinţifice şi a altor publicaţii româneşti 

(monografii, reviste etc.).

ANEXA nr. 2

Memorandumul celui de al doilea congres 
AL INTELECTUALITĂŢII ROMÂNEŞTI 

(INCLUSIV A CONAŢIONALILOR RECENZAŢI MOLDOVENI) 
DIN REGIUNEA CERNĂUŢI, UCRAINA

Statutul limbii române în Ucraina

Congresul I al Intelectualităţii Româneşti din regiunea Cernăuţi, care a avut 
loc la 25 aprilie 1999, a pus în discuţie problemele păstrării identităţii naţionale şi a 
adoptat un Memorandum, formulând principalele cerinţe ale minorităţii româneşti 
din Ucraina, care au fost înaintate, pentru prima dată, încă în Memoriul	Societăţii	
pentru	cultura	românească	„Mihai	Eminescu”(30 martie 1990) şi în Programul de 
dezvoltare	naţională, adoptat la primul Congres al românilor din regiunea Cernăuţi 
(7 iunie 1992), cu completările impuse de situaţia reală a comunităţii româneşti în 
acea perioadă.

În Memorandumul adoptat la primul Congres al Intelectualităţii Româneşti 
din regiunea Cernăuţi s-a revenit la cerinţele formulate deja în documentele foruri-
lor noastre precedente, luând în consideraţie noii factori politici, mai ales semnarea 
Tratatului	de	bază	între	România	şi	Ucraina.

Formulând principalele cerinţe ale populaţiei autohtone româneşti din regiu-
nea Cernăuţi, Memorandumul s-a referit şi la folosirea limbii române în domeniile 
învăţământului, culturii, informaţiei publice, ale vieţii sociale şi politice în Rada 
Supremă, în organele legislative şi executive locale, în instituţiile ştiinţifice, proble-



             15

me care constituie tematica principală a dezbaterilor celui de al doilea Congres al 
Intelectualităţii Româneşti din regiunea Cernăuţi.

Cerinţele referitoare la folosirea limbii române în învăţământ au fost formu-
late şi în Rezoluţia	conferinţei	„Limba	şi	literatura	română	în	şcolile	din	Ucraina”.

Menţionăm că, în anul care s-a scurs de la lucrările primului Congres al 
Intelectualităţii, au fost îndeplinite doar câteva dintre cerinţele noastre, printre care 
evidențiem în mod deosebit ratificarea de către Rada Supremă a Ucrainei a Cartei 
europene	a	limbilor	regionale	şi	minoritare, a altor documente internaţionale refe-
ritoare la drepturile minorităţilor naţionale, deschiderea Consulatului României la 
Cernăuţi şi a Institutului Român „Eudoxiu Hurmuzaki”.

Constatăm că se continuă practica elaborării unor concepţii, recomandări şi 
ordonanţe, cu caracter discriminatoriu, prin care este limitată funcţionarea limbii 
române, îndeosebi a statutului ei în şcolile cu predarea în limba română din regiu-
nea Cernăuţi.

Ultima „indicaţie” de acest gen, semnată de către şeful Direcţiei de învăţă-
mânt a ARS, preconizează introducerea în şcoală a unui „experiment” antiuman 
şi antipedagogic, elevilor de etnie română, recomandându-li-se să înveţe o zi pe 
săptămână numai în limba ucraineană, la toate obiectele (cu excepţia limbii române 
şi a limbii străine), să converseze la recreaţii (şi profesorii şi elevii) numai în limba 
ucraineană. Aceasta se referă şi la activităţile extraşcolare (subliniem că astfel de 
excese de zel „patriotic” au avut loc şi în perioada sovietică, atunci, însă, nu se 
permitea ca studierea limbii ruse să se facă în detrimentul obiectelor de bază de 
învăţământ şi a limbii române).

Se continuă practica reducerii orelor rezervate predării limbii şi literaturii ro-
mâne (vezi planurile de învăţământ, recomandările metodice, Ordinul nr. 31/40 din 
15.02.2000, Ordinul despre studierea limbii ucrainene în şcolile cu limba română 
de predare de la 01.09.2000, elaborate de către Direcţia de învăţământ a ARS, des-
pre planurile de învăţământ în şcolile generale pe anul de învăţământ 1998/1999, 
elaborat de către Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei) etc.

Alte cerinţe, specificate în Memorandum, au fost incluse, parţial, în Ordinul 
nr. 845-p din 29 decembrie 1999 al Administraţiei Regionale de Stat	Despre	acţiu-
nile	concrete	referitore	la	dezvoltarea	culturii	minorităţilor	naţionale	din	regiunea	
Cernăuţi	până	în	anul	2001. Acest document, însă, nu a fost publicat în presă, nu a 
fost tradus în limbile minorităţilor naţionale din regiune etc.

Intelectualitatea română din regiunea Cernăuţi, întrunită la cel de al doilea 
Congres, reactualizează cerințele sale formulate în documentele sus-amintite, în-
mânate înalţilor demnitari ai ţărilor semnatare ale Tratatului	de	bază	între	Ucraina	
şi	România publicate în presă şi într-o broşură aparte:

1. Să se urgenteze transmiterea către Consiliul Europei a instrumentului de 
ratificare (gramota) a Legii din 24 decembrie 1999 „Cu privire la limbile 
regionale şi minoritare” în varianta votată de Rada Supremă a Ucrainei;

2. Să se garanteze reprezentarea în Rada Supremă a minorităţilor naţionale 
proporţional cu numărul acestora (după exemplul României, Croaţiei etc.);

3. Să se respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile noastre consfinţite în legis-
laţia în vigoare;

4. Să se urgenteze înfiinţarea Universităţii multiculturale la Cernăuţi cu linia 
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de predare în limba română, avându-se drept model universităţile policultu-
rale moderne din Europa, în special Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, 
România. Acest deziderat al populației româneşti din Ucraina a rămas, ca şi 
multe altele, nerealizat.
Notă: Se preconizează inaugurarea numai a unui Institut multicultural în ca-
drul Universităţii din Cernăuţi, cu câteva specializări de profil umanistic (în 
special filologie, având drept nucleu didactic Catedra de Filologie Română 
şi Clasică).
Intelectualitatea românească din regiunea Cernăuţi, întrunită la al doilea 
Congres, consideră că această microstructură (Institutul multicultural) nu 
rezolvă nici pe departe problema învăţământului superior în limba română 
în Ucraina.

5. Să se realizeze proiectul Universităţii multiculturale cu linia de predare a 
tuturor disciplinelor în limba română, elaborat în 1999 de către un grup de 
profesori de la Universitatea din Cernăuţi şi experţi ai Ministerului Edu-
caţiei Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe din România, ţinându-se 
cont şi de consultaţiile ulterioare ale specialiştilor din România şi Ucraina. 
Înfiinţarea la Cernăuţi a unei Universităţi multiculturale, care să întrunească 
componentele fundamentale ale învăţământului superior modern (cu speci-
alităţi de perspectivă, mai cu seamă în domeniul relaţiilor economice inter-
naţionale, al limbilor străine, tehnicii moderne etc.) ar rezolva şi celelalte 
probleme, inclusiv asigurarea absolvenţilor cu locuri de muncă;

6. Să se constituie definitiv Institutul Român „Eudoxiu Hurmuzaki”, inaugurat 
la Cernăuţi în 1999, ca Centru de studii româneşti şi de coordonare a relaţii-
lor interstatale (Ucraina – România) în domeniul învăţământului, ştiinţei şi 
culturii româneşti; să se asigure cu specialişti; să se inaugureze o bibliotecă 
şi un cabinet metodic etc.;

7. Să se asigure Catedra de Filologie Română şi Clasică cu un număr suficient 
de cadre didactice;

8. Să se rezolve problema subvenţionării de către stat a publicaţiilor româneşti, 
inclusiv a celor independente, conform devizelor de cheltuieli prezentate de 
acestea;

9. Să se atragă atenţia redacţiilor emisiunilor radio şi TV asupra necesităţii de a 
îmbunătăţi calitatea programelor, inclusiv şi a cultivării vorbirii; majorarea 
numărului de ore pentru emisiunea „Cuvânt românesc”;

10. Să se sprijine editarea de carte românească;
11. Să se asigure bibliotecile cu literatură în limba română, la Cernăuţi să se 

deschidă o librărie de carte românească;
12. Să se instituie o Comisie de monitorizare care să cerceteze situaţia reală, 

creată în şcolile româneşti din regiune; să se informeze prin mass-media 
despre încălcarea drepturilor de a învăţa în limba română, precum şi alte 
încălcări din partea direcţiilor şcolilor, a Institutelor şi Cabinetelor metodi-
ce, a Direcţiilor de învăţământ, a Administraţiilor de stat şi a Ministerelor 
responsabile de asigurarea acestor drepturi;

13. Să se recomande Societăţilor, Asociaţiilor şi altor organizaţii nonguverna-
mentale româneşti din regiunea Cernăuţi să organizeze frecvent activităţi de 
propagare a culturii şi civilizaţiei româneşti în satele din regiune;
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14. Să se intervină cu demersuri la Departamentul pentru Relaţiile cu Românii 
de peste Hotare în vederea organizării de spectacole ale unor teatre profesi-
oniste din România, concerte ale unor renumiţi cântăreţi etc.;

15. Să se organizeze în una din localităţile româneşti din regiunea Cernăuţi cur-
suri de limbă, cultură şi civilizaţie românească în colaborare cu Institutul 
Român „Eudoxiu Hurmuzaki” şi cu profesorii invitaţi din România, Repu-
blica Moldova şi alte ţări;

16. Cerem a-l împuternici pe deputatul Ion Popescu să informeze permanent 
organele internaţionale, inclusiv Consiliul Europei, despre problemele şi 
situaţia comunităţii româneşti din Ucraina.
Memorandumul, redactat în limbile română şi ucraineană (rezumate în lim-
bile germană şi engleză) a fost adoptat în unanimitate la Congresul al doilea 
al Intelectualităţii Româneşti din regiunea Cernăuţi să se prezinte spre exa-
minare, în timp de zece zile.

ANEXA nr. 4
Stimate	domnule	Preşedinte	Petro	Poroşenko!	
Vă aducem la cunoştinţa Dumneavoastră situaţia deplorabilă privind asigu-

rarea drepturilor comunităţii româneşti din Ucraina. Administraţia actuală a Ucrai-
nei, în pofida legislaţiei ucrainene, desfăşoară presiuni în creştere asupra drepturi-
lor minorităţilor naţionale. Numărul şcolilor româneşti din regiunea Cernăuţi după 
anul 1991 s-a redus de la 91 la 62, o serie de materii în aceste şcoli fiind trecute 
forţat la predarea în limba ucraineană, lucru care nu şi-a permis nici măcar regimul 
totalitar sovietic; documentaţia în şcolile cu limba română de predare a obiectelor 
e completată doar în limba ucraineană. Pentru confirmarea celor de mai sus venim 
cu un nou exemplu.

Recentul Plan-model de învăţământ pentru clasele 10-11 a instituţiilor de 
învăţământ general, pentru anul de învăţământ 2017/2018, a stârnit indignarea şi 
repulsia comunităţii române din regiunea Cernăuţi. Dispariţia din componentul in-
variativ al planului de învăţământ a limbii române (limbii materne) şi a literaturii 
române e o încălcare fără precedent a drepturilor noastre, pe care nu şi-a permis-o 
nici regimul totalitar stalinist. Includerea limbii materne în categoria obiectelor de 
profil opţional duce inevitabil la dispariţia orelor de limbă maternă în proporţie de 
90%. Realizarea acestui plan e un pas în plus spre asimilarea comunităţii româneşti 
din Ucraina, care constituie 0,5 mln. din populaţia ţării. Asemenea tentative noi le 
înţelegem ca încercări de lezare directă a dreptului de studiere a limbii materne şi 
a literaturii, prin aceasta încălcându-se o serie de legi ale Ucrainei şi a mai multor 
convenţii europene, ratificate de Ucraina.

Constituţia Ucrainei prevede că la adoptarea de legi sau decizii noi nu se 
permite restrângerea conţinutului şi volumului drepturilor şi libertăţilor existente 
(art. 22), însă proiectul de decizie în cauză încalcă dreptul nostru la studierea limbii 
materne. Planul	de	învățământ	propus	de	Ministerul	Învăţământului	şi	Ştiinţei din 
Ucraina contrazice prevederilor art. 6 al Legii Ucrainei privind minorităţile naţio-
nale, conform căreia statul garantează dreptul la instruire în limba maternă în insti-
tuţiile de învăţământ de stat. Articolul 14, pct.2 al Legii Ucrainei privind ratificarea 
Convenţiei-cadru a Consiliului Europei privind protecţia minorităţilor naţionale a 
stabilit faptul că statul se obligă să asigure „condiţii adecvate pentru predarea limbii 
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minorităţii respective sau pentru studierea în această limbă”. Planul de învăţământ	
propus	creează	condiţii	neadecvate pentru învățământul în limba română, întrucât 
restrânge drepturile existente anterior. Carta Europeană privind limbile regionale şi 
ale minorităţilor (partea II, art.7, paragraful f) printre scopurile şi principiile care 
se impun a fi respectate, îşi concentrează atenţia asupra „stabilirii formelor şi mij-
loacelor adecvate de predare şi de studiere a limbilor regionale şi ale minorităţilor 
la toate nivelurile”, însă planul de învăţământ propus îi lipseşte pe elevi de posibi-
litatea de a studia limba maternă	la	nivelul	claselor	a	10-11.	În	egală	măsură,	se	
impune	a	fi	luată	în	consideraţie situaţia politică care s-a creat în prezent în Ucraina 
şi de a nu insista asupra asimilării românilor din Ucraina. Aceste intenţii intră în 
contradicţie cu Legea	Ucrainei	privind	ratificarea	Convenţiei-cadru	a	Consiliului	
Europei privind protecţia minorităţilor naţionale, care în preambul insistă	asupra	
tezei,	conform	căreia	„protecţia minorităţilor naţionale reprezintă un element esen-
ţial pentru asigurarea stabilităţii, democraţiei şi păcii pe întregul continent”. Oare 
o politică atât de dură faţă de comunitatea românească din Ucraina contribuie la 
stabilitate, democraţie şi pace?

Reieşind din cele de mai sus, apelăm la ajutorul Dumneavoastră în vederea 
protecţiei drepturilor noastre la studierea limbii materne şi a literaturii de către ele-
vii claselor 10-11 a şcolilor de cultură generală, respectiv păstrarea în componentul 
invariativ a planului de învăţământ al limbii şi literaturii române.

SUMMARY

What has been offered as a solution for the national minorities’ education by 
the authorities from Kiev puts the national identity of the Romanians of Ukraine in 
danger. Thus, the battle for the Romanian language continues in a different context. 
The struggle for the future of the Romanian intellectuals from Cernăuţi means, above 
all, the awareness of its national and geographical membership and the assumption 
of the responsibility for the promotion of the Romanians by the means of culture. 
Through the introduction of some amendments to the Ukraine’s	Education	Law and 
the possible anullment of the Law	regarding	Principles	of	the	State	Linguistic	Policy, 
the majority of the general educational institutions of Ukraine with Romanian as a 
teaching language, as well as other teaching languages, risk to get shut down or trans-
formed into general schools with Ukrainian as main teaching language. Moreover, the 
Law	regarding	the	Principles	of	the	State	Linguistic	Policy and the nation’s Consti-
tution guarantee the right of the Romanians and other ethnic groups to education in 
their mothertongues. Today, an annulment of the above right and a modification of the 
original Art. 7 of the Education	Law	have been attempted.  

The representatives of the national minorities of Ukraine addressed the coun-
try’s President, as well as the representative of the Supreme Committee for the Hu-
man Rights, mentioning that the constitutional guarantees have been undermined with 
some abstract rights and some suplimentary conditions being introduced on top, ini-
tially not mentioned in the Fundamental	Law. It looks like the officials of Ukraine 
have been trying to create a homogeneous society, from the linguistic and even ethnic 
point of view, utilizing anticonstitutional methods. A solution in the spirit of demo-
cratic aspirations would be taking over the European models for the sake of preserv-
ing the cultural identity of the minorities, as opposed to their assimilation.



             19

Dialoguri cu bucovinenii

UN APĂRĂTOR CONSECVENT AL FOLCLORULUI 
ROMÂNESC: BUCOVINEANUL IOAN PAULENCU, SOLIST AL 

OPEREI NAŢIONALE DIN CHIŞINĂU

     Ilie Luceac* 1

Cernăuţi

La 5 decembrie 2016 Voloca Bucovinei a marcat o dată frumoasă şi 
memorabilă. Un fiu destoinic al acestei comune, cunoscută nu numai în Ucraina, dar 
şi peste hotarele ei, şi-a marcat cea de a 76-ea aniversare. Este vorba despre domnul 
Ioan Paulencu, artist al poporului din Republica Moldova, conferenţiar universitar, 
solist al Operei Naţionale, cavaler al Ordinului de Onoare al RM, preşedinte al 
Societăţii culturale „Salvaţi folclorul” din capitala Basarabiei. 

În vara anului 2015 a avut loc un spectacol în aer liber (la marginea pădurii), 
organizat de solista de muzică populară Maria Iliuţ de la Crasna, altă comună unde 
tradiţiile populare sunt conservate şi valorificate de către crăsneni la toate sărbătorile 
de peste an. Printre altele fie spus, doamna Iliuţ, „Măria cântecului bucovinean”, 
a împlinit la 23 februarie curent 62 de ani. Cu această ocazie îi dorim sănătate şi 
succes în activitatea ei artistică. La acel splendid spectacol de atunci a luat parte 
şi solistul Ioan Paulencu. Vivacitatea şi energia cu care a interpretat câteva piese 
populare şi câteva dansuri strămoşeşti au captat atenţia spectatorilor. Când l-am 
întrebat pe domnul Paulencu dacă ar fi dispus să realizăm un dialog pentru revista 
„Glasul Bucovinei” despre activitatea artistică a domniei sale, el a fost de acord şi 
atunci am fixat să ne întâlnim a doua zi la Voloca, în casa maestrului. Convorbirea 
ni s-a părut interesantă şi instructivă.

Cu toate că timpul este nemilos cu noi, ceea ce ne-a povestit Ioan Paulencu 
* Ilie Luceac, prof. univ. dr. Istoric, critic şi istoric literar, editor. Studii 
universitare: licenţiat al Universităţii din Cernăuţi. Facultatea de Filologie 
(specialitatea: Limba şi Literatura română) (1974) şi Facultatea de Istorie (1992). 
Doctor în istorie. Redactor-şef adjunct la revista „Glasul Bucovinei”. Membru al 
Uniunii Scriitorilor din Moldova, al Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi 
şi al Societăţii Scriitorilor Bucovineni din Suceava. Domenii de cercetare: istoria 
culturii şi civilizaţiei româneşti din Bucovina. A publicat trei volume despre familia 
Hurmuzaki din Bucovina. 1. Familia Hurmuzaki: între ideal şi realizare (O istorie 
a culturii româneşti din Bucovina în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-
lea), Editura Alexandru cel Bun–Cernăuţi, Editura Augusta–Timişoara, 2000, 
364 p. [Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” al Academiei Române]; 2. Discursurile lui 
Eudoxiu Hurmuzaki în Dieta Bucovinei-Din viaţa parlamentară a Bucovinei în 
cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Ediţie bilingvă, cu stabilire de text, 
prefaţă, note şi comentarii de Ilie Luceac. Traducerea textului german de Catrinel 
Pleşu, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2007, 367 p.; 3. Eudoxiu (Doxaki) 
Hurmuzaki (1812-1874), Cernăuţi, Editura Alexandru cel Bun, Editura DrukArt, 
2015, 120 p.
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atunci este valabil şi astăzi şi îi face cinste, el rămânând un adevărat ambasador 
cultural al Bucovinei care îşi desfăşoară activitatea artistică şi pedagogică la 
Chişinău. 

Propunem atenţiei cititorilor noştri convorbirea care a avut loc în vara anului 
2015, corelând evenimentele şi întâmplările la momentul când a fost înregistrat 
textul.

Luceac: Domnule Ioan Paulencu, cât de frumoasă a fost această zi de la 
mijloc de vară, ziua de ieri am în vedere, 14 iulie 2015, când v-am urmărit în acel 
spectacol de la Crasna: aţi cântat o doină, aţi interpretat o sârbă cu strigături, şi încă 
două cântece, Satul	meu	din	depărtare	şi	Aseară-am	fost	la	mândra.	V-am văzut 
cu câtă ardoare şi cu câtă dăruire interpretaţi piese din folclorul nostru, cât de bine 
îl cunoaşteţi şi cât de la mijlocul folclorului sunteţi. Probabil creaţia populară v-a 
adus satisfacţie în întreaga dumneavoastră activitate. Aşa am înţeles că folclorul 
este centrul spaţiului activităţii dumneavoastră artistice. De ce folclorul?

Paulencu: Domnule Luceac, din cauză că folclorul este creaţia poporului, 
este sufletul poporului, ce-a fost mai frumos din sufletele buneilor şi stră stră 
buneilor noştri a rămas 
în folclor, s-a întipărit 
în folclor, aşa cum ar 
fi nişte monumente de 
piatră, care dăinuiesc 
peste veacuri. Cum să 
nu-mi placă folclorul 
dacă aici găsim cea mai 
mare bogăţie spirituală, 
cea mai mare filozofie 
a existenţei noastre. 
Ca să vezi matale de 
ce iubesc atât de mult 
creaţia populară, vă 
dau câteva exemple. 
Am să citez doar câteva 
rânduri memorabile: 
Eu	 doinesc	 pădurea	
sună,	 /	 mândra	 patru	
boi	adună,	/	Eu	doinesc	pădurea	crapă,	/	mândra	patru	boi	adapă.	/	Nu-i	adapă	că	
li-i	sete,	/	dar	i-adapă	că	mă	vede. Iată ce bogăţie spirituală avem adunată în folclor.

Luceac: Da, ca şi în altă strofă splendidă, de exemplu: Ioane,	de	dorul	tău	
mă	uit	la	brazi.

Paulencu: Desigur, eu cred că în doină este adunată cea mai desăvârşită 
bogăţie a sufletului nostru. Cred că doina este cununa folclorului nostru. În doină 
se poate cânta de dragoste, de ură, de jale, de tragedie, de răsplată, absolut despre 
toate stările sufletului uman. Mulţi folclorişti din Chişinău scriu despre doină şi 
când redau definiţia că doina este cununa folclorului românesc scriu în paranteză: 
Ioan Paulencu. Vreau să vă spun că în Chişinău eu am cele mai multe doine cântate 
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de mine. Eu am mai multe doine în fondul fonotecii radioului decât toţi cântăreţii 
împreună luaţi. Foarte puţini interpreţi iubesc cu adevărat doina. Aţi văzut chiar în 
piesa aceasta care v-am dat-o ca exemplu câtă respiraţie, câtă voce trebuie de dat. O 
lungime şi o lărgime imensă, nu mai vorbesc de profunzimea mesajului.

Nicolae Sulac când m-a auzit interpretând această doină, – or, s-a întâmplat 
să ne întâlnim în studiou atunci – el repeta piesa lui preferată, Hai	 la	 joc,	măi	
moşnegele, iar eu imprimam exact această doină care v-am dat-o ca exemplu. Şi 
când m-a auzit cântând, mi-a spus: „Apoi, măi Ioane, tu eşti cântăreţ adevărat că 
ştii să cânţi asemenea doine”. În pauză, când am ieşit din studiou, eu i-am cântat 
câte a strofă din mai multe doine şi balade, câte le-am ştiut, la care el a rămas uimit, 
spunându-mi că trebuie să se apuce şi el de doine. Se pare că Sulac are înregistrate 
câteva doine, dar foarte puţine, din păcate.

Luceac: Cu câţi ani în urmă se întâmplau aceste lucruri?
Paulencu: Cred că era prin 1969-70. Încă de atunci toţi cântăreţii îşi alegeau 

un gen ieftin şi uşor, nu genul baladei sau al doinei, fiindcă baladele noastre iarăşi 
sunt atât de bogate prin mesajul lor, atât de încărcate de sens, încât un scriitor cu o 
fantezie bogată ar putea scrie volume întregi pe marginea lor. De exemplu, balada 
Codreanu. Şi vă demonstrez cele spuse: „Prin	pădure,	prin	poiană,	/	Trece	mama	lui	
Codreanu.	/	Lângă	un	bătrân	stejar,	/	Se-ntâlni	c-un	pădurar.	/	Pădurare,	pădurare,	
/	N-ai	văzut	Codreanu	mamei	/	L-am	văzut	cu-ai	săi	haiduci	/	Chelfănea	un	cârd	de	
turci... [...] Şi acum sfârşitul acestei balade:	El	o	să	ne	izbăvească	/	De	omida	cea	
turcească	/	Ţara	mea	moldovenească.	/	Măi	Codrene,	măi	haiduce,	/	Măi	Codrene,	
măi	haiduce”.	V-am fredonat aşa, fugitiv, un fragment din balada Codreanu ca să 
vă daţi seama în acelaşi timp şi de bogăţia liniei melodice a baladei.

Luceac: Un univers întreg condensat în câteva strofe, unde şi melodia este 
adecvată. Într-adevăr baladele şi doinele noastre fac cununa creaţiei populare orale. 
Ele s-au plămădit şi s-au cristalizat secole întregi.

Paulencu: De dragul cântecului nostru popular am studiat folclorul mai 
multor popoare din lume ca să mă dumeresc care este cel mai frumos. Şi m-am 
convins. Nici un folclor din lume nu se aseamănă cu al nostru. Creaţia noastră 
populară este plină de filozofie, de frumuseţe, de nostalgie. Este ca o apă vie şi 
limpede care se prelinge din stânca unui munte. Este o podoabă care s-a cristalizat 
zeci şi sute de ani. E ceea ce a rămas mai frumos. Deci cum să nu-mi placă folclorul. 
Cum să nu-l fi îndrăgit pe parcursul carierei mele de interpret.

Luceac: Pe parcursul întregii dumneavoastră cariere muzicale aţi acumulat 
o experienţă mare, aşadar cum aţi estima locul folclorului, cum trebuie valorificată 
şi conservată această zestre spirituală a unui popor?

Paulencu: Ştiţi ce mi-a spus Andrei Strâmbeanu atunci când a vizionat 
filmul Sărbătorile	de	 iarnă, pe care l-am filmat anul trecut şi acum o lună l-am 
terminat de montat, ca să poată fi vizionat. El a privit filmul la Academia de Ştiinţe 
din Chişinău. Când m-a întâlnit, mi-a spus: „Ioane, ştii de ce eşti formidabil şi 
atât de original, fiindcă tu lucrurile acestea nu numai că le cunoşti, dar şi le redai 
într-o formă în care îţi pui tot sufletul pentru a le exprima sau prezenta. Acest lucru 
valorează mai mult decât ceea ce scriu unii în volume întregi”.

Nu vreau să mă laud sau să fiu lăudat, or, tot ce am dorit în viaţă am reuşit 
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să-mi fac, mulţumesc lui Dumnezeu, dar parcă mi se strânge inima de durere când 
văd că tineretul nostru rămâne cu o avere spirituală secată de tot, batjocorită. De 
ce tot tineretul este înnebunit după melodii ieftine, după manele lipsite de sens 
şi frumuseţe? De ce se duc pe drumul acesta? Este o batjocoră în deplinul sens 
al cuvântului. De ce se dansează şi se cântă aşa de ieftin, când în acelaşi timp 
avem o muzică populară atât de frumoasă şi un dans atât de caracteristic nouă? 
Fiindcă trebuie să înveţi, să studiezi toate acestea. Înainte trebuia să ştii să dansezi 
Ciobanca,	Hora,	Coroghiasca,	Bătuta,	Ruseasca,	Coasa şi alte dansuri. Fiecare din 
ele avea frumuseţea şi farmecul lui. 

De ce credeţi că am dansat ieri sârba pe care am dansat-o acolo, unde a avut 
loc spectacolul doamnei Maria Iliuţ. Fiindcă am văzut că un colectiv întreg de la 
începutul dansului şi până la sfârşit făcea una şi aceeaşi figură. Poate că maestrul de 
balet al colectivului să însuşească câteva figuri pe care să le aplice mai târziu. Poate 
nu vor muri pe viitor aceste dansuri cu figurile lor caracteristice. 

Eu vreau pe viitor Sârba,	Hora	mare,	Ruseasca	cu	strigături	şi	Cazaciocul să 
le montez cu nişte colective de dansatori din Chişinău. M-am adresat la nişte domni 
din Chişinău, oferindu-le aceste dansuri, dar dânşii motivând că mai trebuiesc 
prelucrate, n-au fost de acord. Vroiam să fac această ofertă gratuit, doream doar 
să se amintească numele meu ca persoană de la cine s-au cules piesele, dar nu am 
reuşit.

Luceac: Între artişti slăbiciunile omeneşti sunt uneori de proporţii foarte 
mari. Păcat că se întâmplă aşa, toate aceste lucruri sunt în detrimentul artei. 

Paulencu: Domnule Luceac, mai frumos ca folclorul nu găsesc nimic în 
arta muzicală a unui popor, în cazul dat folclorul nostru ţine întâietatea. De ce 
marii compozitori italieni s-au bazat pe folclor? Am citit într-o carte că celebrul 
compozitor Giuseppe Verdi s-a inspirat din creaţia populară. El spune cam aşa, citez 
din memorie: „Eu n-am lăsat nici o melodie populară italiană să se piardă. Toate 
le-am introdus în operele mele”. Toată muzica clasică are în substratul ei melodiile 
poporului. Toată muzica celebră, care dăinuieşte peste ani, are în ea motive care 
caracterizează poporul respectiv. Toate muzele îşi au întâlnire în melodiile clasice 
celebre, Euterpe, Terpsihora, muza luminii de scenă, într-un cuvânt, frumuseţea 
este greu s-o descrii. În muzică trebuie s-o auzi şi s-o simţi.

Luceac: Aveţi perfectă dreptate, or nu numai Verdi s-a adăpat la fântâna 
creaţiei populare, ci şi mulţi alţii dintre compozitori, Edward Grieg, Piotr Ceaikovski, 
Beethoven, Liszt şi câţi alţii. Dintre compozitorii noştri, toţi s-au adăpat la fântâna 
nesecată a folclorului. Să ne aducem aminte de Enescu, de Porumbescu, de Gavril 
Muzicescu etc.

Paulencu: Cât priveşte folclorul şi marea muzică clasică, vreau să mai fac o 
mică remarcă. Tot referitor la Giuseppe Verdi. După cum se ştie, marele compozitor 
italian a scris opera Rigoletto în patruzeci de zile. Într-o inspiraţie continuă. Ce 
primea de la libretistul Piavi într-o zi, a doua zi muzica era gata. Opera este într-
adevăr genială şi se joacă peste tot în lume. Dar eu vreau să vă spun altceva. În 
textul operei există o melodie populară italiană pe care compozitorul a folosit-o, 
însă n-a dezvăluit-o până în ziua premierei. Este vorba despre cântecul contelui. 
Compozitorul a chemat interpretul la el, i-a prezentat partitura, a repetat şi cu 
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orchestra aparte. Şi a urmat surpriza premierei. A doua zi după spectacol gazetele 
aveau să scrie cum că toate caretele fredonau celebrul motiv arhicunoscut astăzi de 
toţi melomanii. Deci iată puterea melodiei din popor.

Despre folclor se poate vorbi la nesfârşit. Vedeţi, domnule Luceac, multe 
lucruri de la noi din sat, din Voloca mea dragă, multe ornamente, ornamentaţiile 
de pe unele fântâni, de pe case, porţile de la intrare în curte şi altele sunt măiestrite 
tot sub influenţa folclorului. Eu sunt pe deplin convins că atâta timp cât trăieşte 

folclorul, trăieşte şi poporul respectiv şi invers. Cât dăinuie un popor, e viu şi 
folclorul lui. Un popor care nu-şi respectă folclorul se preface în masă cenuşie. Şi, 
din păcate, asta ne urmăreşte pe noi acuma dacă vom da uitării creaţia populară, 
ceea ce s-a cristalizat în decursul sutelor de ani.

Dar ce-am văzut ieri la Crasna a fost o minune. Costumaţia, portul popular 
splendid, care se poartă acolo, de la mic la mare, este o splendoare. Acesta este 
buletinul de identitate românesc. Nimeni nu va fi în stare să-l anuleze, să-l anihileze. 
Turci, tătari, oricine ar fi, nimeni n-o să-l poată schimba. De aici porneşte identitatea 
noastră, secretul originalităţii şi al nemuririi noastre.

Luceac: Folclorul este considerat ca bază a oricărei activităţi muzicale, orice 
domeniu al activităţii muzicale, de altfel aţi şi amintit că folclorul este cultivat şi 
în operele marilor compozitori. La Enescu, mai ales la el în cele două rapsodii, în 
Poema Română, la Porumbescu nici nu mai vorbim, la fel şi la alţi compozitori 
clasici întâlnim în lucrările lor fragmente şi arii care se bazează pe creaţia populară 
orală. În legătură cu acest lucru aş dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră 
în ceea ce priveşte muzica clasică ce se compune/scrie astăzi şi atitudinea 
compozitorilor faţă de creaţia populară orală.

Paulencu: Vreau să vă spun că în ultimele cinci-şase decenii în muzica clasică 
observăm o tendinţă spre disonanţă şi spre modernizarea liniei melodice a ariilor 

Serată de creaţie cu orchestra ,,Folclor’’, dirijor Petre  Neamţu
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din opere sau a pieselor instrumental-simfonice, unde folclorul nu mai tronează în 
ţesătura melodică a bucăţii muzicale şi e păcat acest lucru. Mie-mi vine foarte greu să 
mă adaptez acestor norme melodice moderne, disonanţelor care împânzesc deseori 
linia melodică. Chiar şi în opera Alexandru	Lăpuşneanu	de Gheorghe Mustea, unde 
am interpretat rolul lui Lăpuşneanu. Cred că am rămas tradiţionalist şi nu m-am 
adaptat la muzica unui Stravinski, Şostakovici sau alţii. Această operă a fost scrisă 
aproape toată la mine în casă. Compozitorul Gheorghe Mustea era vecin cu mine 

şi venea foarte des şi 
compunea la mine în 
casă. Ne consultam 
şi eu eram primul 
ascultător al ariilor 
care se năşteau. Cu 
toate că nu acceptam 
multe arii care erau 
scrise în stil modern, 
el a reuşit să introducă 
multe disonanţe care 
au rămas în partitură. 
În pofida acestui fapt, 
eu am interpretat 
rolul lui Lăpuşneanu, 
devenindu-mi un rol 
îndrăgit. Opera începe 

cu Balada	lui	Jianu, din piesa de Crăciun, Ceata	lui	Jianu. Introducerea începe în 
a	cappella, foarte impresionantă. În partiţia mea, adică rolul lui Lăpuşneanu este 
ponderat, nu abundă în disonanţe. Câteva duete sunt foarte greu de interpretat.

Luceac: Sigur, ceea ce percepem ascultând, de exemplu, cele două Rapsodii, 
Poema	Română de Enescu, sau la Porumbescu, ariile din Crai	Nou	 sau Balada 
pentru vioară este cu totul altceva decât atunci când audiem piese sau arii din opere 
contemporane, unde cântecele din popor nu sunt valorificate. În acelaşi timp, nu 
trebuie să uităm că şi creatorul modern de muzică trebuie să fie racordat la ceea 
ce se face astăzi, am zice aşa că trebuie să fie la modă, pentru ca operele lui să fie 
receptate de publicul larg.

Paulencu: Deci, cum să nu fie frumos folclorul, cum să nu-l iubesc?! Aţi 
văzut cum am salvat eu ieri situaţia. Într-o conăcărie simplă eu am rostit o iertăciune 
scurtă, pentru ca oamenii să se simtă că sunt români. Eu fac tot posibilul întotdeauna 
ca să le-amintesc oamenilor cine sunt ei. Aşa procedez şi cu studenţii mei. Eu încerc 
prin folclor, prin oraţii, conăcării, iertăciuni, colinde, pluguşoare, balade, doine, să 
le reamintesc cine sunt. Dar nu numai atât. Eu mă stărui să-i molipsesc de aceste 
lucruri. Asta cred că trebuie s-o facem cu toţii.

Luceac: Domnule Paulencu, m-am întâlnit cu ceva timp în urmă cu cineva 
la Cernăuţi şi discutam despre un concert al dumneavoastră susţinut în capitala 
Bucovinei, la care persoana respectivă mi-a spus: „În Chişinău Paulencu este 
considerat o enciclopedie pe picioare. Are o memorie formidabilă”.
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Paulencu: Andrei Tamazlâcaru, şeful Casei de Creaţie la Uniunea 
Muzicienilor din Chişinău când mă întâlneşte îmi zice: „Tătuca folclorului”. Şi 
„tătuca folclorului” n-a fost invitat în ultimii ani nici la un concurs ca să fiu membru 
al juriului. Fiindcă „tătuca folclorului” nu lasă să treacă nici o piesă care nu merită 
să treacă. Acolo sunt în juriu oameni care n-au cântat nici o doină în viaţa lor. 
Amatori care n-au cântat, nu cunosc genul, nu au habar de mesajul acestei specii 
de cântec.

Tamazlâcaru îmi spunea tot timpul: „Bădiţă Ioane, nu sunteţi înghiţit, nu 
sunteţi gustat aici la Chişinău, din păcate. Dacă încearcă cineva să vă muşte, ştie ce 
va păţi şi mai bine nu se încumetă”.

Luceac: Mai revenim la aceste lucruri pe parcurs. Să ordonăm un pic discuţia 
noastră. S-o luăm totuşi la rând. Cine este Ioan Paulencu şi cum a ajuns la muzică 
şi de unde a plecat?

Paulencu: Am înţeles că ne punem serios pe treabă. Atunci să vă dau răspuns 
la întrebarea dumneavoastră. Eu m-am născut la 5 decembrie 1940, într-o familie de 
voloceni înstăriţi. De la vârsta de zece ani am cântat în corul de la biserică. Şi am 
cântat în acest cor până la vârsta de douăzeci şi şase de ani. Sunt botezat la biserica 
Sfântul Nicolae din Cernăuţi. În Voloca nu era preot atunci, timpurile erau grele, 
puterea sovietică nu avea nimic comun cu biserica, ba chiar o prigonea. 

Am terminat şcoala de şapte ani aici, la Voloca, şi fiind timpurile foarte 
grele, a trebuit să caut să lucrez undeva. La vârsta de cincisprezece ani mi-am luat 
adeverinţă de la primărie cum că am şaptesprezece ani, pentru ca să pot lucra la 
Cernăuţi. Eu la cincisprezece ani aveam înălţimea de astăzi, numai că eram zvelt şi 
slăbuţ. M-am angajat la diferite lucruri. Întâi la o companie judeţeană de drumuri, 
apoi căruţaş la căile ferate, după aceea la o staţiune de maşini şi apoi am fost şi CFR-
ist. Vreo doi ani de zile am lucrat la direcţia orășenească de tramvaie-troleibuze. Un 
timp am muncit şi în colhoz, apoi făceam stâlpi şi diferite acareturi pentru garduri. 
Şi ultima mea meserie a fost cea de cizmar. Am învăţat această meserie de unul 
singur. Mergeam în atelierele meseriaşilor şi învăţam din ceea ce vedeam. Am ajuns 
să fac încălţăminte domnească. Ştiam să dubesc pielea, adică cunoşteam procesul 
de la început până la sfârşit. Vreau să vă spun că şi în Chişinău când am venit, 
câştigam foarte bine cu meseria de cizmar.

Luceac: Maestre, cum aţi ajuns totuşi la muzică?
Paulencu: Foarte simplu. După ce am devenit un cizmar bun, câştigam bine, 

mi-am făcut şi casă, eram pe picioarele mele, dar totuşi mă durea inima pentru 
muzică, tânjeam după ea.

Luceac: De mic copil v-a plăcut să cântaţi? Cum v-a cucerit muzica?
Paulencu: Sigur că da. De ce-aş fi mers să cânt în corul bisericesc! De 

mic copil păşteam oile şi-mi făceam tilincă din băţ de răchită, din salcie, şi astfel 
cântam. Ce m-a făcut să revin la muzică. Eu eram deja gospodar hotărât. Eram 
căsătorit, aveam un copil de doi ani. Corul bisericesc însă şi preotul din sat vedea 
în persoana mea un potenţial dirijor. Muriseră Gheorghe Lungu, a murit unchiul 
Tanase Ursuleac care conducea corul bisericesc din sat, îl mai conducea din când 
în când Gheorghe Lupuleac, Gheorghe Golovaci, dar un dirijor constant nu era. 
Eu atunci m-am gândit că pentru ca să fii dirijor trebuie să cunoşti teoria muzicii. 
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Atunci am aflat că la mine în sat este un profesor de fizică şi matematică pe nume 
Dionis Banaru, din Costicenii Noua Suliţei, care cunoaşte muzica. Cunoştea teoria 
muzicii, a terminat studiile de operă din Cernăuţi, pe lângă Casa Ofiţerilor. El ne 
preda la şcoala de seară fizica şi matematica. Şi, într-adevăr, cunoştea foarte bine 
teoria muzicii. Aşa cum mi-a predat el teoria muzicii, nici la conservator nu mi-au 
predat-o specialiştii atât de explicit. În condiţiile de la ţară, seara lucra cu mine, că 
doar atunci puteam să ne ocupăm şi dânsul era profesor la şcoala serală, unde am 
terminat şi eu studiile medii. 

Într-o joie am venit la el cu lecţiile nefăcute şi ca să mai atenuez lucrurile 
am început să-i cânt Mureş,	Mureş,	apă	lină... Atunci el mi-a solicitat să mai cânt 
şi i-am cântat până la orele două noaptea. El m-a ascultat şi mi-a spus: „Tu ai 
talent, măi băiete, tu trebuie să cânţi, tu trebuie să ajungi la conservator”. Şi atunci 
s-a trezit ceva în mine, ce adormise deja. S-a deschis ca o rană. A erupt dorul de 
muzică. Acesta a fost omul care m-a descoperit şi mi-a deschis ochii.

Asta se întâmpla într-o joie seara şi duminică seara am plecat amândoi spre 
Chişinău, să ne încercăm norocul la conservator.

Luceac: Dar Dionis Banaru a plecat în calitate de însoţitor?
Paulencu: Nu, şi el a plecat cu gândul să intre la conservator. El a venit cu 

aria lui Rigoletto, era foarte bine pregătit şi să ştiţi că a intrat. Avea o pregătire foarte 
bună din Cernăuţi. Era un bariton liric.

Luceac: Şi cum aţi intrat dumneavoastră la conservator?
Paulencu: Cu intrarea mea la conservator a fost o întreagă odisee. Când 

a aflat comisia de primire că am 26 de ani, că sunt căsătorit, am un fiu de doi 
anişori, au ezitat să mă asculte. I-am rugat să-mi dea voie să interpretez ceva, dar 
nu s-a acceptat. Atunci eu am ieşit din sala unde era comisia şi am intrat într-o clasă 
alăturată care era la moment liberă şi văzând un pian acolo mi-am luat o tonalitate 

Cneazul Gremin din opera Evgheni	Oneghin
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şi am cântat o doină de jale şi încă vreo câteva piese. Mi-am zis că măcar să cânt 
într-o sală de conservator, dacă nu vor să mă asculte. Când m-am întors spre uşă, 
toată comisia era acolo şi asculta cu atenţie. Imediat m-au chemat în sala de primire 
şi am mai cântat câteva piese. 

Luceac: Şi cum au decis totuşi, până la urmă?
Paulencu: Întrebându-mă, cu regret, unde am fost până acum, mi-au spus să 

aştept o zi pentru ca să se ceară acceptul ministerului ca să fiu primit, fiindcă aveam 
o vârstă, ca până la urmă să fiu acceptat, ca excepţie, cu condiţia că voi prezenta 
interes pentru cultura republicii. Aşa am devenit student.

Ai mei de-acasă când au auzit că sunt student, toţi erau miraţi, mai ales rudele 
mele apropiate, inclusiv mama, soţia şi fraţii mei. În special mama, care îşi frângea 
mâinile știind că voi pleca de acasă şi va rămânea toată gospodăria pe capul ei. Ea 
ne-a crescut pe toţi trei fraţi şi nu vroia să se despartă de mine. Tatăl nu mai era în 
viaţă şi ea nu s-a mai recăsătorit. Familia noastră era înstărită şi noi trăiam bine. 
M-a ajutat directorul şcolii de atunci, domnul Nicolae Pitei, care i-a spus mamei: „ 
Liţă Zinovia, trebuie să te bucuri că băiatul este student şi nu să fii supărată. Cine 
a mai devenit student la conservator de la noi, din Voloca ?” De fapt, în Chişinău 
era Lucian şi Dina Cocea, de la noi de aici, din Voloca. Până la urmă, mămuca s-a 
liniştit şi s-a împăcat cu gândul. Adevărat că la început dânsa mi-a dosit chemarea 
la studii, dar până la urmă s-au aplanat lucrurile.

Luceac: Trebuie s-o iertaţi, fiindcă mamele vor ca fiii şi fiicele lor să fie 
întotdeauna în preajma lor. Aşadar, aţi început să învăţaţi la specialitatea Canto 
academic.

Paulencu: Aş dori să fac o paralelă aici, importantă, zic eu, pentru amintirile 
mele. Când am venit la Chişinău, chiar în prima zi după ce m-am cazat, am reuşit 
să câştig cu cizmăria 17 ruble, atunci când bursa era de 15 ruble şi copeici. Deci 
erau bani pe atunci acele 17 ruble. Mi-am zis în gândul meu atunci: „Vei învăţa, 
Ioane!”. Şi aşa a fost. Meseria m-a ajutat foarte mult. La un timp nu puteam scăpa 
de comenzi. Toţi vroiau pantofi la modă, cu tocul înalt şi botul ascuţit.

În anul întâi lucram deja ca solist şi în orchestra „Folclor”, condusă de 
Dumitru Blajinu, deci aveam posibilitate să învăţ, din punct de vedere material.

Luceac: Totuşi munca a stat la căpătâiul tuturor începuturilor.
Paulencu: Absolut perfect. Şi cea fizică şi cea intelectuală. Dar vreau să 

remarc că nimeni din sat nu m-a îndemnat să merg la studii, cu excepţia domnului 
Pitei despre care v-am vorbit. El a liniştit-o pe mama şi tot el m-a îndemnat să insist 
cu învăţătura.

Da, spuneam de orchestra „Folclor” şi vreau să vă comunic vestea tristă că 
acum câteva zile a decedat maestrul viorii Dumitru Blajinu. Să ştiţi că am fost unul 
dintre acei care tot timpul eram indignat şi vociferam la postul de radio „Vocea 
Basarabiei” de ce acest om n-a primit până acum Premiul de Stat al Moldovei. Într-o 
emisiune a mea i-am invitat pe Simeon Duja, profesor la Academia de muzică, 
Sergiu Ciuhrii, profesor la Academie, compozitor, Vasile Crăciun, compozitor şi 
profesor la Academie, naistul Vasile Iovu, profesor la Academie, Vasile Chiseliţa, 
doctor în muzicologie, de aici de la noi. Două ore cât a ţinut emisiunea a răsunat 
muzica lui Blajinu şi toate aceste personalităţi invitate s-au adresat la Guvern, 
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indignaţi de atitudinea faţă de acest artist care a fost Dumitru Blajinu. Impactul a 
fost unul benefic. Peste vreo jumătate de an Blajinu a primit totuşi Premiul de Stat, 
dar nu mai ştiu dacă a reuşit să-l consume totul fiindcă a decedat. După cum v-am 
mai spus, l-am îngropat cu câteva zile în urmă. A plecat dintre noi un mare artist, un 
artist nativ şi un compozitor bun.

Luceac: Foarte frumos că 
reuşiţi să faceţi lucruri bune şi 
de mare folos pentru mulţi dintre 
colegii muzicieni. Este o calitate 
nobilă, înseamnă că aveţi un suflet 
mare.

Paulencu: Domnule 
Luceac, eu simt o necesitate să 
fac un lucru bun pentru cineva, 
eu caut s-o fac atunci când apare 
posibilitatea. Iar pentru colegii 
mei care sunt oameni adevăraţi, 
nu stau pe gânduri niciodată. Îi 
ajut cum pot şi unde pot. Colegii 
întotdeauna îi ajutam la examene. 
Profesoara noastră de armonie 
de la conservator, Aleksandra 
Ibramovna Blehermann, mă lăsa 
pe mine cu colegii atunci când 
avea probleme. Eu ieşeam lângă 
tablă şi îi ajutam pe colegi, apoi 
îmi rezolvam şi problema mea de 
armonie direct pe tablă. Din cauză 
că mă străduiam să fac bine, de 
multe ori sufeream.

Profesorul Berov, şeful catedrei de teorie şi compoziţie nu o prea accepta pe 
doamna Blehermann. Şi la un examen despre care vă povesteam s-a ajuns la aceea că 
eu am fost notat cu notă insuficientă până la momentul când a văzut domnul Berov 
orchestraţiile mele la o melodie. La insistenţa doamnei şi la controlul profesorului 
Berov, care s-a convins de orchestraţie, am primit până la urmă nota cea mai bună.

Luceac: Ce profesori aţi mai avut, vă rog să vă amintiţi, pentru cei ce vă 
cunosc şi vă admiră activitatea. Aceste mărturisiri sunt interesante şi pentru cititorii 
noştri.

Paulencu: Cu plăcere vreau să-l amintesc pe profesorul Boris Miliutin. 
Printre altele fie spus, nu demult am fost la cimitirul armean şi am reparat un colţ al 
monumentului de la mormântul profesorului. Acest om a jucat un rol extraordinar 
de mare în viaţa mea de muzician. Eu trebuia să fac doi ani pregătitori, dar datorită 
dânsului am făcut numai un an pregătitor. Era un om cu o cultură vastă, era din 
Petersburg. El mi-a fost profesor la clasa de operă.

Cum vă spuneam, eu trebuia să fac doi ani pregătitori şi apoi să urmez cursul 

Alexandru Lăpușneanu din opera cu același 
nume
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de bază, dar am făcut numai un an pregătitor, fiindcă am învățat stăruitor şi bine. 
Miliutin mi-a spus că nu am ce căuta în anul doi pregătitor, ci am mers în anul întâi 
de bază. Aşa că eu am făcut şase ani conservatorul şi nu şapte. Revin la profesorul 
Miliutin, care avea o cultură vastă. El a fost şi dirijor la teatru. Când am venit prima 

dată la lecţie la el, dânsul s-a sculat 
de la pian şi mi-a spus: „Tinere, 
aveţi un bas care se aude în tot 
conservatorul. Dar vreau să vă 
spun ceva. Vocea încă nu înseamnă 
nimic dacă nu ai o cultură generală 
întinsă”.

Luceac: Şi ce aţi făcut cu 
educaţia, cu lectura? Ce aţi făcut ca 
să însuşiţi o cultură generală?

Paulencu: Am citit foarte 
mult la îndemnul profesorului 
meu. Îmi plăceau romanele şi 
povestirile de aventuri. Aventurile 
submarinului	 Dox,	 Contele	 de	
Monte	Cristo, foarte mult din ceea 
ce a scris Jules Verne. Am citit 
istoriile romanţate ale cântăreţilor 
şi pictorilor. Trebuia să mă cultiv. 

Am ajutat mulţi colegi, cu 
ce am putut i-am ajutat. Încă un 
moment pe care aş dori să-l evoc, 
care ţine de amintirea profesorului 
meu drag, Boris Miliutin. Când am 
susţinut examenul de stat la clasa 

de operă am interpretat Scena nebuniei morarului din opera Rusalka de Modest 
Musorgski.

Luceac: Vă mai amintiţi şi alte scene care au legătură cu profesorul Miliutin, 
despre care vorbiţi atât de frumos?

Paulencu: Vă spuneam de Miliutin, care a avut în cariera mea formativă 
un rol hotărâtor şi decisiv. El mi-a trasat calea pe care trebuia să merg, el a fost 
îndrumătorul meu preferat. Adevărul este că mi-a plăcut dramaturgia foarte mult. 
Pot să spun că am fost nu numai un cântăreţ, dar şi un regizor. Îmi construiam 
după simţul meu, după gustul meu fiecare personaj pe care îl interpretam. Pentru 
aceasta trebuia să citesc foarte mult. Să mă cultiv, să învăţ şi să muncesc, ceea ce 
nu era străin de felul meu de a fi. Cu munca eram obişnuit. Toate le-am învăţat de la 
Miliutin, Dumnezeu să-l odihnească.

Luceac: Mai vorbiţi-ne puţin despre aria pe care aţi cântat-o la examenul 
de absolvire şi cum a influenţat profesorul Miliutin cariera dumneavoastră de mai 
departe.

Paulencu: Rolul pe care l-am cântat era greu de interpretat nu numai din 
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punct de vedere al dramaturgiei, dar era greu şi de cântat. Trei note de Fa octava 
întâi se întâlnesc în partitură, ceea ce pentru başii slabi este o catastrofă. Eu treceam 
fără nici o greutate aceste obstacole. Atacam aceste note fără nici o greutate. Maria 
Bieşu fiind în comisia de examinare şi ascultându-mă a spus că în teatru este 
nevoie de aşa un bas. Dar la repartiţie Veronica Garştea care era dirijor al capelei 
„Doina” m-a propus să fiu repartizat ca solist al capelei „Doina”. Eu eram absolut 
dezorientat. Şi iarăşi a intervenit profesorul Miliutin cu autoritatea lui şi am fost 
repartizat ca solist al teatrului. El a fost pentru mine mai mult decât un părinte. 
Astea sunt amintirile de la clasa de canto clasic.

Luceac: Ce profesori aţi mai avut la celelalte discipline? Vă mai amintiţi şi 
de alţi profesori care au contribuit la formarea dumneavoastră ca muzician?

Paulencu: Acum aş vrea să vă vorbesc despre clasa de canto. De la început 
l-am avut pe profesorul Mihail Maiburov. Dar a decedat după câteva luni. După 
aceea am fost trecut la Nicolae Chiosa. 

Cu Chiosa nu am făcut mare lucru. Noroc că eram angajat în orchestra 
„Folclor”, lucru care mi-a ajutat să nu degradez cu vocea. Apoi am fost repartizat 
la clasa Polinei Botezat. Ea era solistă în teatrul nostru, artistă a poporului din 
Moldova. Era o profesoară foarte bună. Învăţam pe atunci aria lui Filip din Don 
Carlos de Verdi. Aria se termină cu un mi becar sus, excepţională arie. Dar totul 
depinde de aparatul vocal care este cel mai important instrument al vocii umane. De 
la coardele vocale la aparatul vocal. Înţelegând acest lucru eu am reuşit să cânt uşor 
practic toate ariile scrise pentru bas, dar am ajutat şi mulţi colegi la conservator.

Deci la canto i-am avut pe aceşti doi profesori minunaţi, Miliutin şi Botezat.
Datorită acestor doi profesori eu am devenit cântăreţ de operă. Am devenit 

solist al teatrului, ceea ce îmi doream de fapt.
Luceac: Să revenim la alte întrebări care trebuie să le cunoască cititorii 

noştri. Când aţi intrat la conservator? Să încercăm să ordonăm lucrurile după ani.
Paulencu: Din 1966 până în 1972 mi-am făcut studiile la conservator. 

Din 1967 până în 1972 am lucrat în orchestra „Folclor”. Şi în 1972, când am fost 
repartizat ca solist la teatru am ieşit din orchestra „Folclor”. După examenul de stat, 
când am cântat aria lui Filip din opera Don	Carlos, am fost observat de directoarea 
teatrului şi am fost primit cu braţele deschise. Pe atunci toţi soliştii mai vechi din 
teatru, am în vedere başii, erau în frăţie cu păhărelul. Eu veneam ca o salvare a 
rolurilor pentru bas. Aşadar, din 1972 până în prezent sunt în teatru, la lucrul de 
bază. Lucrez pe un salariu la Academia de Muzică şi Arte Plastice şi pe un salariu la 
Colegiul „Ştefan Neaga”. La Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice [AMTAP] 
(fostul Institut de Arte, apoi Conservatorul din Chişinău) predau canto popular din 
1985. Prin mâinile mele au trecut o sumedenie de studenţi, azi solişti cunoscuţi în 
diferite oraşe şi chiar în alte ţări. La mine au învăţat Adriana Ochişanu, Viorica 
Moraru, solistă în orchestra „Folclor”, Ilenuţa Gheorghiţă, o cântăreaţă foarte bună, 
Diamanda Petreu, laureată a Premiului Mare a Festivalului Crizantema de Argint 
de la Chişinău, Neonela Duplei, laureată a Premiului Mare la Crizantema de Argint, 
acuma a plecat în România şi s-a angajat acolo. Am două fete care au terminat 
la mine, acuma sunt în Italia. Dumitru Caulea din Cernăuţi a fost studentul meu. 
Dumitru Caulea a studiat cu mine şi apoi a plecat la Bucureşti. La Colegiul „Ştefan 
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Neaga”, pe lângă faptul că predau canto popular din 1997-98, am înfiinţat ansamblul 
etno-folcloric „Bucovina”, denumire pe care am reuşit s-o dau ansamblului cu mare 
greutate. Abia am reuşit să-l numesc „Bucovina”. Oricum putea fi numit, numai nu 
„Bucovina”. Mulţi artişti mari au trecut prin acest ansamblu.

Luceac: Cunoaştem mai multe cazuri de acest gen, nu sunt o noutate pentru 
noi aceste metehne.

Paulencu: Domnule Luceac, se cântă că „unde joacă moldovenii, acolo 
pământul geme”. Din păcate, nu geme de joc, ci de ruşine şi de trădare, de invidie. 
Câtă invidie există în mijlocul nostru, de ce ar exista, de ce s-ar duşmăni rudele între 
ele, fraţii, surorile. Câtă trădare există între noi. Este un lucru greu de înţeles. Eu 
am o doină care o cânt studenţilor mei, pentru ca ei să fie oameni adevăraţi în viaţă. 
Să înţeleagă ce înseamnă să fii om adevărat. O doină pe care eu o numesc imnul de 
suflet al românilor. Am să v-o recit să vedeţi că merită să fie ştiută. Ea are un mesaj 
tragic şi de mare învăţătură: De	ce	Doamne	ai	lăsat	/	Omul	să	cadă-n	păcat	/	Ne	
certăm,	ne	judecăm	/	Prea	multe	lacrimi	vărsăm.//	Vino,	Doamne,	şi	le	scoate	/	Mila	
Ta	le	poate	toate,	/	Dintre	fraţi	scoate	mânia	/	Şi	din	om	rău	duşmănia.	//	Omule,	
ce	s-a-ntâmplat,	/	Cine	mi	te-a	blestemat?	/	Pe	străini	îi	tot	cinsteşti	/	Iar	cu-a	tăi	
te	duşmăneşti.	//	Când	dorul	ţi-i	căpătâi	/	Tot	la	soră	fugi	şi-i	spui.	//	Sângele	apă	
nu	se	face,	/	Frate	tot	la	frate	trage,	/	Un	război	de	ce-ar	veni	/	Că	şi-aşa	putem	
muri.	//	Când	vezi	ura	dintre	fraţi	/	Şi	părinţi	la	greu	lăsaţi,	/	Ori	vezi	copil	omorât	
/	De	cel	care-a	fost	născut.	//	Ori	îi	vezi	pe	drum	lăsaţi	/	Dezbrăcaţi	şi	nemâncaţi.	
//	Vino,	Doamne,	şi	le	scoate	/	Mila	Ta	le	poate	toate.	/	Dintre	fraţi	scoate	mânia	/	
Şi	din	om	rău	duşmănia!

Luceac: Un mesaj cu adevărat de mare învăţătură. E binevenit pentru semenii 
noştri. Dar să revenim la Colegiul „Ştefan Neaga”. În acest colegiu a învăţat şi 
muzicianul Mihai Amihalachioae, nu-i aşa?

Paulencu: Da, Mihai Amihalachioae este un muzician mare, un acordeonist 
minunat, actualmente dirijor şi aranjor foarte bun, cât şi un compozitor. A lucrat la 
noi în teatru dirijor de operă câţiva ani de zile. Am cântat cu el Traviata, Trubadurul 
de Verdi,	 Bărbierul	 din	 Sevilla	 de Rossini. Vreau să vă spun că Bărbierul	 din	
Sevilla şi Trubadurul le-am făcut cu dânsul din nou, adică am lucrat la muzicalitate. 
Am revizuit muzical rolurile pe care le-am cântat. În Bărbierul l-am jucat pe 
Don Basilio, iar în Trubadur pe Ferrando. Eu deschideam spectacolul cu o arie 
mare, desfăşurată. Am renăscut din nou aceste arii. Cu el le-am remodelat, este 
un muzician extraordinar. Mihai Amihalachioae este o onoare a Bucovinei pentru 
marea muzică, nu numai din Basarabia, dar şi de pretutindeni. 

Luceac: Domnule Paulencu, cum reuşiţi să le faceţi pe toate în iureşul de zi 
cu zi? În această goană a timpului, cum reuşiţi să faceţi faţă atâtor angajări? Adică, 
nu e uşor să faci atâta muncă. Să predaţi şi la Academia de Muzică, şi la Colegiul 
„Ştefan Neaga”, să realizaţi şi emisiunile de la „Vocea Basarabiei” etc.?

Paulencu: Dragă domnule, de la fiecare muncă pe care o fac, eu am o enormă 
satisfacţie, dacă am două ore libere, ele îmi par ca o săptămână. Eu simt o necesitate 
să fiu tot timpul ocupat. Dumnezeu mi-a hărăzit să am satisfacţie de la viaţă şi de la 
munca pe care o îndeplinesc. Îmi place enorm să muncesc şi să mă bucur de energia 
pe care o am şi să dea bunul Dumnezeu s-o am în continuare.
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Luceac: Maestre, vorbiţi puţin despre ariile pe care le-aţi cântat în Teatrul de 
Operă, despre vocea dumneavoastră, despre repertoriul dumneavoastră, în general.

Paulencu: Ca să vedeţi ce fel de bas am avut eu, trebuie să vă spun că eu 
am cântat aproape toate ariile care au fost scrise pentru bas din repertoriul clasic 
naţional şi universal. Aici e locul să vă istorisesc nişte lucruri de la începuturile 
mele pe scena Teatrului de Operă. Începând cu ariile lui Mefisto din Faust, rol care 
trebuie nu numai cântat, dar şi jucat. Acest rol mi-a rămas cel mai drag.

Acuma am să vă spun un lucru trist, şi anume, atunci când am venit în teatru, 
moldovenii erau priviţi ca nişte străini. Cu mine s-au purtat mizerabil până am 
demonstrat potenţialul meu de bas, învăţând câteva arii pe care le-am însuşit de 
unul singur.

Primul meu rol în teatru a fost contele Monteroni din Rigoletto de Verdi. Nu 
mi-au dat o lecţie, nu mi-au dat o scenă, nu mi-au dat o repetiţie cu orchestra, pentru 
ca să mă pregătesc de spectacol. Am lucrat şi cu dirijorul şi pianistul Hudalei. Şi 
în ziua premierei operei am salvat opera. Am cântat foarte bine. În felul acesta 
m-am impus. Dirijorul Albert Mocialov m-a ascultat şi m-a acceptat. Pentru ca să le 
demonstrez invidioşilor că sunt un profesionist, am cântat în Bărbierul	din	Sevilla 
cu trei repetiţii şi în rolul lui Mefistofeles cu cinci repetiţii pe scenă. Pentru partitura 
lui Mefisto era prea puţin, era incredibil, însă am reuşit să-l pregătesc bine, încât la 
premieră am fost chemat la bis de mai multe ori. 

Cu cât mai bine cântam, cu atât mai mulţi invidioşi câştigam. Şi astfel m-am 
afirmat în teatrul de operă.

Vreau să vă spun câteva cuvinte despre rolurile mele. În Don Carlos am cântat 
două arii importante, şi anume, regele Filip şi rolul marelui Inchizitor. Două roluri 
foarte mari şi extraordinar de greu de interpretat. Ambele partituri le-am învăţat cu 
dirijorul Alexandru Samuilă, despre care nu am amintiri plăcute. În Kneazul Igor 
de Borodin l-am cântat pe hanul Konciak şi pe kneazul Galiţki. Într-un spectacol, 
în actul întâi îl cântam pe Galiţki şi în actul doi pe hanul Konciak. Galiţki era 
scris pentru bas înalt, aproape bariton, iar Konciak pentru bas jos. Ambele roluri le 
cântam cu mult succes. 

Dar în lumea noastră, a artiştilor, şi nu numai, întotdeauna a fost, este şi va fi 
invidie, dar eu am găsit puteri să trec peste aceste intemperii.

Am cântat în Iolanta de Ceaikovski, şi anume, pe regele Rene, un rol scris 
cu o ţesătură complicată şi cu note înalte. În Bărbierul	din	Sevilla l-am interpretat 
pe Don Basilio, am mai spus-o, în Clopoţelul de Donizetti am cântat Farmacistul, 
o arie scrisă pentru bariton dramatic, un rol hazliu, fiindcă asta este o comedie 
excepţională, publicul nu se putea potoli de râs pe parcursul întregului spectacol, în 
Rigoletto l-am cântat şi pe contele Monteroni şi ucigaşul Sparafucil, ambele roluri 
mi-au plăcut foarte mult. Din Forţa	destinului de Verdi l-am interpretat pe pater 
Gordian, pe contele Raimondo din Lucia de Lammermoor de Puccini, pe cneazul 
Gremin din Evgheni	Oneghin de Ceaikovski. Printre altele fie spus, când am avut 
un turneu la Moscova, critica muzicală de acolo a vorbit în termeni laudativi despre 
tânărul bas de la Chişinău, Ioan Paulencu, unicul care a excelat în spectacolul 
Evgheni	Oneghin de Piotr Ceaikovski. Cazuri de felul acesta am avut foarte multe, 
dar eu nu reacţionez la succese şi nu-mi pierd capul.
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În total am cântat vreo patruzeci de roluri. Am cântat în Norma de Belinni, 
tata lui Norma, în Traviata de Verdi, Rigoletto,	 Trubadur,	 Don	 Carlos,	 Forţa	
destinului. De Ceaikovski v-am spus, am evoluat în Evgheni	Oneghin şi Iolanta. 
Am cântat în câteva opere ale compozitorilor sovietici contemporani, cum ar fi 
opera V	buriu	[În	furtună] de Tihon Hrennikov, în rolul lui Frol Petrov, un rol foarte 
frumos, solid şi puternic. Că este vorba de restabilirea puterii sovietice mai puţin 
contează pentru mine. Muzica face mai puţină politică, contează muzica care este 
foarte bună. Am cântat în Serghei	Lazo de Svetlana Burghiu, nu prea grozav rol, 
dar l-am cântat. În Barbu	Lăutaru,	în	Alexandru	Lăpuşneanu	şi multe altele. Mai în 
scurt, de când am venit în Teatrul de la Chişinău, toate ariile care s-au scris pentru 
bas, toate le-am cântat.

La Simferopol, în stagiune, ne-am întâlnit cu Dmitro Gnatiuk, cântăreţul 
iubit al ucrainenilor. După ce m-a auzit cântând, relaţiile noastre s-au răcit. Or, el ar 
fi vrut să mă ademenească spre Opera din Kiev. Nu a fost să fie. De fapt, vreau să 
spun că mai grav este când simţi că fraţii tăi te invidiază, asta este mai grav. Gnatiuk 
a fost în primul rând un cântăreţ de muzică populară ucraineană, el nu a fost un 
veritabil cântăreţ de operă. Motivul acestei atitudini a mai multor colegi ruşi şi 
ucraineni era originea mea românească. Mai dureroasă a fost pentru mine atitudinea 
artistei Maria Bieşu. Asta m-a durut mai mult. Am avut mai multe experienţe cu 
doamna Bieşu. Ca şi cu cântăreţul Mihai Munteanu şi alţii. Oamenii tăi când te 
invidiază e mai dureros şi mai grav. Aşa-i neamul nostru.

Succesul nu mi-a adus decât ură şi pedeapsă pe parcursul mai multor ani.
Luceac: Aşa este, domnule Paulencu, talentul aduce şi ură şi pedeapsă. 

Amintiţi-vă de soarta lui Mozart.
Paulencu: Acum după cum am promis, doresc să vă povestesc câteva 

secvenţe despre cunoştinţa noastră cu dirijorul Alexandru Samuilă. Să vă istorisesc 
cum l-am adus la noi, la Chişinău. Am fost invitat în oraşul Permi din Rusia să cânt 
trei spectacole. Bărbierul	din	Sevilla,	Kneazul	Igor	şi	Mefisto. Dimineaţa repetam şi 
seara cântam spectacolul. M-au primit foarte bine acolo, chiar m-au invitat să vin la 
ei la teatru, promiţându-mi o casă ca un castel dacă mă prind să rămân la ei. Sigur că 
nu am făcut-o. Eu îl căutam însă pe Alexandru Samuilă. El conducea o orchestră de 
instrumente populare ruse la Institutul de Cultură din Permi. Îl cunoşteam de când 
era copil mic. Avea repetiţie cu orchestra simfonică în acea zi. Vasile Corpaci mi-a 
spus că el este acolo. L-am găsit repetând cu orchestra. După ce a terminat m-am 
apropiat de el, am schimbat câteva vorbe, el s-a bucurat că aude vorbă românească. 
Seara m-a invitat la el în ospeţie şi mi-a spus că ar veni mai aproape de casă. Şi 
atunci i-am spus despre intenţia mea de a-l aduce acasă. Părea foarte bucuros şi bine 
intenţionat. Nu ştiam însă că sub această mască a feţei bine intenţionate se ascunde 
foarte mult orgoliu, mândrie şi neiubire de neam. 

M-am întors la Chişinău şi am discutat cu Dumitru Goia, dirijorul la orchestra 
simfonică, căruia i-am sugerat gândul de a-l aduce pe Samuilă la Chişinău. Ştiam că 
se căuta un dirijor-doi la orchestra simfonică. Dumitru Goia a rămas cam pe gânduri 
la propunerea mea, dar odată ce-l rugam eu, caracterizându-l pe Samuilă ca un 
băiat de treabă, a fost de acord, însă mi-a spus că transferul rămâne pe răspunderea 
mea. El m-a preîntâmpinat atunci că îl cunoştea pe Samuilă de la Conservatorul din 
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Petersburg, unde ambii au studiat. Peste vreo jumătate de an a fost numit dirijor-
şef al teatrului. Într-o zi, întâlnindu-ne în faţa teatrului, el mi-a spus: „Noi vom 
lucra împreună, însă de acum înainte nu mai suntem prieteni”. Abia mai târziu am 
aflat că i s-a sugerat că dacă doreşte să aibă o carieră frumoasă, trebuie să rupă 
orice relaţie cu Paulencu. Iată care a fost mulţumita pentru faptul că i-am ajutat să 
vină la Chişinău, l-am ajutat cu apartamentul, l-am împrumutat chiar cu bani de la 
început. Vreau să vă spun că atunci când a venit în teatru, a scos cele mai frumoase 
spectacole pentru bas, ca să-mi facă şicane de felul acesta. Vocea n-a putut să mi-o 
ia.

Ca dovadă că a făcut aşa este şi faptul că atunci când Gheorghe Mustea a 
scris opera Alexandru	Lăpuşneanu, Samuilă, înţelegând că nu are cine interpreta 
aria lui Lăpuşneanu, a spus: „Aici nu am ce-ţi face, te-am scăpat din gheare”.

O întreagă odisee a fost şi cu premiera operei Alexandru	Lăpuşneanu. Eu 
m-am îmbolnăvit şi solistul care a cântat partea lui Lăpuşneanu nu a fost în stare 

să interpreteze rolul aşa cum trebuie. Iar Samuilă a declarat pe deasupra că cică 
moldovenii nu pot cânta muzică de operă, fiindcă ei sunt obişnuiţi cu melismele, 
influenţaţi fiind de muzica populară. Iar cu Alexandru	Lăpuşneanu	a fost un dezastru. 
Eu fiind bolnav, i-au dat rolul lui Lăpuşneanu altui interpret, care nu a fost în stare 
să cânte aria lui Lăpuşneanu, o arie asemănătoare celei din Boris Godunov. Samuilă 
dacă a văzut că opera n-a avut succes, a scos-o din repertoriu pe motiv că nu are 
relevanţă. Aşa a procedat Samuilă la noi în teatru. Muzicant bun, nimic de zis, 
dar ca om este sub orice critică. Am scris în „Sovetskaia cultura” despre tot ce s-a 
petrecut la noi în teatru. Articolul s-a intitulat Bas	vopiiuşcego	v	pustâne	(Un	bas	
care	strigă	în	pustiu).	Redactorul s-a speriat de articol, dar eu i-am răspuns franc că 
nu voi schimba nici un gând, nici o frază, învinuindu-l că nu este un jurnalist cinstit 
şi obiectiv. Atunci el a publicat articolul fără schimbări.

Mefistofeles din opera Faust de Charles Gounod
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După asta au urmat şedinţe interminabile, discuţii despre ceea ce se întâmplă 
în teatrul nostru de operă. Fiecare avea părerea lui personală, care trebuia să 
corespundă cu linia generală de partid. Dirijorul Samuilă în discursul său a spus că 
în teatrul nostru tronează o atmosferă de înţelegere, toată lumea e mulţumită etc, 
etc. Deci el juca aşa cum îi cântau ruşii, cu alte cuvinte, turna apă la moara ruşilor, 
aceştia spunând că el face „ordine” singur cu oamenii lui, deci el ne convine nouă 
şi de aceea trebuie promovat.

Apoi au mai avut loc câteva şedinţe, după care mi-au dat dreptate, iar cei 
care erau de partea neadevărului peste vreo trei săptămâni au primit titluri de artişti 
emeriţi sau artişti ai poporului, ca Alexandru Samuilă. 

Luceac: Spuneţi câteva cuvinte despre discipolii pe care i-aţi învăţat 
dumneavoastră şi cu care aţi colaborat. Unde sunt angajaţi?

Paulencu: Am avut şase solişti în teatru pe care Samuilă i-a concediat. Acum 
sunt angajaţi care şi unde. Lenuţa Gherman, artistă a poporului, Vasile Becuşa, tenor 
angajat la Iaşi, Vasile Cheptănaru, tenor, a plecat în Statele Unite, Năstica Buruiană, 
angajată la Cluj. Toţi aceşti tineri de naţionalitate români au fost concediaţi de la 
teatru, ca artişti fără perspectivă, la ordinul lui Samuilă.

Cu tristeţe trebuie să vă mărturisesc că pe mine m-au susţinut şi m-au iubit 
colegii ruşi, iar fraţii mei, moldovenii, au căutat tot timpul să mă stopeze şi să-mi 
pună piedici. Cu toate astea, am ajutat, după cum vă mai spuneam, mulţi tineri. 
Pe cine exmatricula Mihai Munteanu, ca şef de catedră, eu îi restabileam, fie la 
Bucureşti, fie la Iaşi. O fată care am pregătit-o şi am ajutat-o, trimiţând-o la Viorica 
Cortez, este în prezent solistă la Viena.

Luceac: Soarta dumneavoastră se aseamănă cu cea a scriitorului Ion Druţă, 
care a fost expulzat din Chişinău, iar cei de la Moscova l-au primit şi l-au ajutat. 
Mai mult decât atât, la Moscova i-au pus piesele în scenă şi l-au primit în Uniunea 
Scriitorilor, pe când în Moldova a fost exclus din Uniune.

Dar să revenim la nişte lucruri mai practice. Când aţi primit titlul de artist al 
poporului? 

Paulencu: Cred că prin anul -’75-’76 am primit titlul de artist emerit. Am 
pregătit cu ansamblul „Fluieraş” un program pentru ca să plecăm în America 
Latină, într-un turneu, pentru trei luni şi jumătate. Dar nu s-a realizat intenţia mea. 
Atunci când s-au făcut listele, numele meu nu figura în liste. Regretatul Serghei 
Lunchevici, cu care eram în relaţii foarte bune, mi-a spus să mă liniştesc că s-a 
implicat KGB-ul şi eu urma să plec în turneu cu Teatrul nostru de Operă la Moscova 
şi Iaroslav, nu în America Latină.

Luceac: Şi titlul de artist al poporului când vi s-a decernat?
Paulencu: Cam prin anul 1981-82. Aproximativ cam aşa.
Luceac: Sunteţi preşedinte al Societăţii Culturale „Salvaţi folclorul” din 

Chişinău. Cine a iniţiat-o, tot dumneavoastră cred că, şi cu ce se ocupă această 
societate?

Paulencu: Sigur că eu am fondat-o şi eu o conduc. Când am înfiinţat-o 
credeam că oamenii bogaţi vor veni cu basculantele şi vor dona bani în fondul 
societăţii. Dar de unde?! Nimeni pentru cultură nu vrea să dea bani. Eu mă chinui şi 
fac ceea ce fac mai mult pe contul meu.
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Luceac: De fapt, dumneavoastră care sunteţi cântăreţ de operă la Teatrul 
Naţional, sunteţi aproape că unicul care luptaţi şi pentru viaţa folclorului, pentru ca 
această zestre populară să nu moară.

Paulencu: Foarte corect. De aceea şi mă numesc colegii enciclopedie pe 
picioare. Eu pot să vă cânt sau să vă recit ore întregi creaţii populare. Mi-a fost drag 
dintotdeauna folclorul, şi dacă auzeam o piesă o singură dată, o memorizam. Eu 
sunt foarte legat de creaţia noastră populară, care, după părerea mea, nu are pereche 
în lume. 

În teatru sunt marginalizat cumplit şi demonstrativ. Şi pentru faptul că sunt 
român şi cred că şi pentru activitatea mea. De vreo jumătate de an nu am cântat nici 
un spectacol, ultima 
dată l-am cântat pe 
contele Monteroni din 
Rigoletto de Verdi, de 
atunci n-am mai cântat 
nici un spectacol. Dar 
când au mai auzit că 
eu lucrez şi la postul 
de radio „Vocea 
Basarabiei”, nu mi-au 
mai dat nici un rol.

Luceac: Vă 
rog să spuneţi câteva 
cuvinte despre acest 
post de radio, ce 
impact are el asupra 
ascultătorilor şi în 
ce măsură sunteţi 
implicat în emisiunile 
acestui post?

Paulencu: „Vocea Basarabiei” este un post de radio ascultat nu numai în 
Republica Moldova, dar şi peste hotare, în Belgia, în Olanda, în România, în Europa, 
în general. Cei de la radio, ştiind că eu sunt folclorist, mi-au dat o emisiune de 
folclor de două ore. Fac această emisiune în direct. Până să vin la postul acesta, toată 
lumea uitase de Nicolae Sulac, de Maria Drăgan, de Negară, de Angela Păduraru 
şi alţi mari cântăreţi ai noştri, adevăraţi rapsozi populari. În emisiunea mea eu 
promovez aceste valori. Am în vedere folcloriştii mari care sunt aproape uitaţi, dar 
au rămas nişte valori uriaşe ale poporului nostru. Alături de aceste valori promovez 
foarte mult studenţii mei, care iubesc folclorul şi îl cunosc foarte bine. Mai frumos 
decât toţi cei ce au titluri şi regalii. Mai frumos decât unii profesori universitari 
de la conservator. Două studente de-ale mele deja au întemeiat ansambluri etno-
folclorice la Institutul de Studii Economice de la Chişinău. Cu ele aş putea să fac o 
emisiune de câteva ore la rând la postul nostru de radio.

Toată speranţa mi-o pun în discipolii mei. Mă bucur întotdeauna de succesele 

Morarul din opera Rusalka de A. Dargomyzhsky
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lor şi-i susţin pe toate căile.
De fapt, eu îndeplinesc rolul unui muzicolog la acest post de radio şi fac 

tot ce cred de cuviinţă pentru a promova talentele tinere şi pentru a nu uita marii 
noştri cântăreţi şi rapsozi.

Luceac: O viaţă destul de agitată şi – de ce nu?– frumoasă, interesantă, dar 
şi foarte grea. Este o adevărată luptă.

Paulencu: Într-un interviu am menţionat că dacă se crede că teatrul e un 
lucru sfânt, să nu credeţi ceea ce vi se spune. El numai pe deasupra e sfânt, dar în 
interiorul lui e putred.

Luceac: Dar înăuntru este un teatru. Maestre, să adăugăm puţin optimism şi 
mai bine să ne spuneţi ce-aţi mai reuşit?

Paulencu: Am alcătuit un manual de canto. Am realizat patru filme la care 
ţin foarte mult. Un scenariu intitulat Nunta străbunilor. Un film al meu se intitulează 
Cuvânt	pentru	Mesia. Este un film cu substrat folcloric, or eu lucrez la secţia de 
folclor. Alt film intitulat, Sărbătorile	de	iarnă, este un film unic, nu a realizat nimeni 
un asemenea film. Un scenariu şi film Nunta	străbunilor,	pe care a pus sechestru 
televiziunea în prezent, e ca şi cum arestat. De la laureaţii mei, studenţii cu care 
lucrez, am optsprezece premii internaţionale importante, dar de premiile întâi şi 
diplome naţionale, premii republicane, nici nu mai ţin cont câte sunt.

Invidia n-a putut să umbrească aceste realizări, cu toate că n-am fost nici 
comsomolist, nici membru de partid.

Luceac: Maestre Paulencu, numiţi câţiva artişti buni din Cernăuţi, care au 
activat la Chişinău.

Paulencu: Am avut un foarte bun bariton din Cernăuţi, Boris Raisov, de fapt 
numele lui era Boris Katz, evreu de naţionalitate. Un actor de talie mondială. Şi un 
bariton de excepţie. Când îl juca pe Figaro, iar eu îl jucam pe Don Basilio, realizam 
nişte spectacole de excepţie. Apoi din Cernăuţi o avem pe Elena Gherman, o foarte 
bună cântăreaţă. Şi, bineînţeles, Alexandru Samoilă, despre care v-am vorbit deja. 
Aceştia sunt cântăreţii din partea Cernăuţiului. Şi, bineînţeles, muzicianul şi dirijorul 
Mihai Amihalachioae, despre care v-am vorbit şi pe care îl stimez foarte mult.

Luceac: Maestre, eu sunt convins că atât timp cât sunt astfel de oameni ca 
Paulencu, folclorul nostru nu va muri, dimpotrivă, va străluci şi mai mult.

După toate aceste bătălii şi după toată această viaţă artistică, Voloca rămâne 
în inima dumneavoastră?

Paulencu: Cu siguranţă. Voloca este şi va fi în inima mea cât voi trăi. I-am 
spus soţiei mele că atunci când nu voi mai fi, aş dori să-mi dorm somnul de veci 
aici, la Voloca, lângă bisericuţă, în curtea mea, în grădina mea. Voloca îmi rămâne 
în suflet şi eu mulţumesc consătenilor mei măcar pentru faptul că ei au păstrat şi 
păstrează obiceiul sărbătorilor de iarnă frumos. Nu numai Voloca o port în inimă, 
ci întreaga noastră Bucovină e mereu alături de gândurile mele cele mai frumoase.
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SUMMARY

One of the Chişinău’s Opera Theatre artist, Mister Ioan Paulencu, the 
national artist of the Republic of Moldova, is Bukovinian by origin, born in Voloca, 
near Cernăuţi. Apart from the fact that he is an opera singer, he is an ardent fan of 
the Romanian folklore, one of the most prominent promoters and supporters of the 
folk music, especially of folk ballads and doinas.  

Ioan Paulencu supports the fact that, our folklore resembles no other in the 
whole world, especially pieces that crystallized over hundreds of years, such as 
doinas, ballads and folk songs, where one can find a deep philosophy and reveal our 
souls, eternalizing our Romanian identity. 

An opera soloist (he has performed almost all the written bass roles from 
the national and universal repertoire), a musicologist, the singing professor at the 
Musical Academy, the collaborator at the radio station „The Voice of Bassarabia”, 
the president of the culutural society „Save the Folklore”, the cultural life animator 
in Moldova and Bukovina, Ioan Paulencu plays a major role in establishing the 
young generation of singers, contributing to their both personal and professional 
education. 
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Teorie, critică şi istorie literară

RECITIRI: EUSEBIU CAMILAR ŞI „DUHUL POEZIEI”

 Adrian Dinu Rachieru*1

Timişoara

Aproape uitat, presimţind că va dura „numai cât puterea trupului”, Eusebiu 
Camilar (1910-1965) a scris enorm, „muntele textual”, prin partea sa ignobilă, 
îngrăşând cimitirele literare. Scrierile poartă un timbru baladesc şi o viziune sumbră, 
vorbind despre fabulosul rural; fie oferind un panoramic expresionist, terifiant, fie 
idealizând pe tipar maniheic, plătind un greu tribut schematismului, propriu cărţilor 
de epocă (ca în Temelia, din 1951, primul roman despre cooperativizare, încununat, 
de altfel, cu Premiul de Stat al literaturii reperiste). Paginile sale evidenţiază, 
indiscutabil, pecetea unui prozator	liric. El n-a fost, totuşi, scutit de „lipsuri politice 
şi artistice” (ca în Dreptul	la	viaţă, de pildă, unde cei ce vegheau, cu intransigenţă 
ideologică, asupra producţiei literare, descoperiseră că scriitorul denatura politica 
Partidului). Important ar fi să observăm sadovenismul acestui prozator, considerat 
de unii critici (Al. Piru, Ion Rotaru) doar un biet epigon. Evident, scriitorul udeştean 
purta cu mândrie blazonul rural şi, îmbrăţişând filosofia naturistă, iubea traiul curat, 
ţărănesc; prozele sale, dincolo de impulsul evocator, au drept protagonişti pe aceşti 
„împăraţi în opinci”, setoşi de pământ, prefigurând o umanitate rudimentară, răscolită 
de bătăi crâncene, ascultând însă de legi imuabile. Trebuie să precizăm imediat că 
Eusebiu Camilar are obsesia	spaţiului	natal. Jurnalul său, considerat „interesantisim” 
de Şerban Cioculescu este îmbibat cu „evenimente udeştene” şi trădează această 
„făloşenie aristocrată”. Pe „Eusebiu al nostru” (cum îl întâmpinau consătenii) nu l-a 
speriat destinul de ţăran (ca pe Marin Preda, de pildă).

El se mişca firesc în acel amfiteatru udeştean şi glorifica, anteic, „puterile 
pământului”, rădăcina rurală. Cartea	de	piatră (Ed. Dacia, 1981), îngrijită acribios de 
Constantin Călin, cel mai temeinic exeget al său, poartă aceste ecouri ale vieţii	la	ţară; 

* Adrian Dinu Rachieru este istoric şi critic literar, sociolog. După absolvirea 
Liceului „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 1967, urmează cursurile Facultăţii de 
Filosofie, secţia Sociologie, de la Universitatea din Bucureşti (1967-1971). Este 
doctor în sociologie al Universităţii din Bucureşti cu teza Postmodernismul 
românesc și circulația elitelor în context postdecembrist (1999). Funcţionează ca 
sociolog la diferite întreprinderi din Timişoara, între anii 1971 şi 1985. Cercetător 
ştiinţific, inspector-şef la Cultură, în judeţul Timiş (1993-1994), consilier al 
Editurii „Augusta”, redactor la revistele „Rostirea românească” (2000-2006), 
„Oglinda literară” etc. Conferenţiar, apoi profesor, la Universitatea Tibiscus din 
Timişoara. A fost decanul Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne 
până în toamna anului 2012, când a fost numit prorector al Universităţii Tibiscus 
din Timişoara. Adrian Dinu Rachieru continuă să publice lucrări interesante de 
critică literară, de sociologie a culturii şi romane incitante ale paradoxalei realităţi 
postdecembriste.
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dar e vorba de o	viaţă	„filtrată”, în care foiesc intermediarii. Academicianul Camilar, 
bun gospodar, cândva ducând o viaţă plină de privaţiuni, trăind din expediente şi 
slujbe umile, nu uita că „talpa goală ia contact direct cu puterile pământului”. Şi 
„pisarul Eusevie”, trăia ţărăneşte, desfătându-se cu „deprinderile primordiale”, aşa 
cum, altădată, Creangă se „proslăvea” în bojdeuca sa. Camilar află în rusticitate 
optimism şi putere creatoare; a umbla desculţ devine o terapeutică. Plecat în lume şi 
confruntat cu „talazurile lumii”, el simte, irepresibil, chemarea locurilor natale. Fiind 
un evocator, el „îmblânzeşte” viziunile apocaliptice şi redescoperă, chiar şi lacunar,  
reevaluându-le, unele evenimente din Udeştiul drag, în care revine cât de des poate 
pentru a-şi căuta rădăcinile: „Cine n-are părinţi prin grădini?” (vezi Rugăciune, 
1942).

Ar fi necesar să amintim că „Ideea	 de	 Udeşti” sună ca o dulce chemare, 
aducându-i înseninarea; ba chiar prospeţime mitologică, hrănind o proză poetică, 
pe suportul unei filosofii naturiste. Acel „alt destin” (marcat, recunoaşte Constantin 
Călin, şi de „eşecuri clare”) l-a îndepărtat de viaţa udeşteană. Revenind, el află oaza 
necesară, acel răgaz care îl împacă cu sinele într-o vreme tulburată de „directive 
schimbăcioase”, cum notează fugar, iritat de critica autoritară a epocii, contrariind 
– observa Camilar – „morala naturii”. Or, morala naturii este mediul genetic al 
unei literaturi sănătoase. Iar proza sa poetică vorbeşte despre „firea faţă de moarte”, 
încercând totodată, fără a reuşi, o emancipare de fabulosul model sadovenian.

Jurnalul său, de factură 
etnosociologică, amintind cumva de 
cel rebrenian, pendulează între dorinţa 
de a începe lucrul (plin de seriozitate 
şi gravitate) şi conştientizarea visurilor 
„prea mari”, ameninţate de „noaptea 
anonimatului”. Lucidul Eusebiu Camilar 
este un scriitor „vechi”, rămas ţăran, 
plonjând într-un univers sumbru, iubind 
lirismul peisagistic. Lumea rurală, prinsă 
de truda muncii, pare un spaţiu lipsit 
de tandreţe. În consecinţă, acel viguros 
realism ţărănesc este aspru, hrănind o 
viziune întunecată, chiar demoniacă (în 
Avizuha, 1945). „Grija de rădăcini” ne 
trimite într-o lume arhaică; întâlnim nu atât 
personaje bine conturate (prozatorul, s-a 
remarcat, prezenta deficienţe în construirea 
caracterelor), cât tablouri ale colectivităţii, 
trase în fraze aspre (vezi Cordun, 1942), 
chiar ample (ca în Turmele, 1946 ori Valea 
Hoţilor, 1948), cu o proză de atmosferă. 
Acest ameninţător realism sec, cu notaţii telegrafice, e în permanenţă corectat de 
lirismul funciar. Epicul coagulează într-un spaţiu fabulos şi sumbru, populat de duhuri, 
conectat la tradiţia folclorică şi purtând spre noi un ton baladesc şi insidios, o pecete 
autobiografică. Etichetat de unii drept „păşunist”, Camilar a fost mânat de „lumina 
de a crea”. E puţin probabil că timpul lucrează în favoarea operei, cum concluziona, 



             41

plin de optimism, C. Călin. Îndepărtând molozul adunat din belşug, vom descoperi în 
poetul Eusebiu Camilar, în pofida acelui debut nesemnificativ, cu un volum pierdut 
(Chemarea	cumpenelor, 1937)1, recuperat selectiv în Călăreţul	orb, dorinţa de a se 
dezgropa „din sgură şi rugină”, ispitit de a vâna „columbe de lumină”. Un solar, s-ar 
zice; Camilar vrea să alerge „cu fruntea printre neguri” şi poartă cu sine satul uitat.

Într-o vreme în corespondenţă cu Constantin Milici, un cantor folclorist din 
Soloneţ (care scotea o revistă acolo), viitorul academician nu se sfia să sprijine ideea. 
Din păcate, Ţara	Fagilor (o revistă de 
literatură şi folclor) a trăit puţin, între 
iunie 1931 şi mai 1932, directorul ei 
(adică ţăranul C. Milici), vânzându-
şi vitele pentru a o putea tipări. Dar 
nici redactorul Eusebiu Camilar, deşi 
cu sufletul „înflăcărat de poezie”, n-a 
putut-o salva. Schimbul lor epistolar 
indică, dimpotrivă, relaţii tensionate. 
La 8 august 1931, C. Milici 
(adică „înfiinţătorul revistei”) era 
nemulţumit de sprijinul lui Eusebius 
(care „se prinsese” redactor); în 
primul număr, apărut la 1 iunie şi pus 
în vânzare la preţul de 8 lei, Camilar 
tipărea două poezii: Grădina	pustie şi 
Mi-e	sete	de	 linişte. Eram avertizaţi, 
printr-o laconică notiţă, că ambele 
vor figura în volumul Cântăreţul	
Pustiului, a cărui iminentă apariţie 
poetul o anunţa pentru toamna lui 1931. Dar n-a fost să fie. După cum, peste ani (mai 
exact, în 1957), nu va apărea nici Chemarea Zeilor, volum deja contractat de ESPLA.

Eusebiu Camilar, cunoscut şi preţuit îndeosebi ca prozator, a început şi a 
sfârşit cu volume de poezie. Între Chemarea	cumpenelor şi Poezii (EPL, 1964) se 
desfăşoară nu doar un convulsionat traseu scriitoricesc, care, după unele voci, ar 
fi „epuizat fondul primar”, ci şi o reîntoarcere la poezie, primenindu-şi, desigur, 
perspectiva şi mijloacele. Lamentaţia neguroasă a începuturilor, populată de umbre 
şi ruine, freamătul elegiac (înstrunând o coardă eminesciană), influenţa „slutului 
misogin” (adică Schopenhauer) alimentează, nota C. Călin, „o tristeţe mimetică”. 
Plecarea în lume, schimbarea mediului potenţează incertitudinile şi impulsionează 
o poezie cu „tendinţă socială”. Pe de altă parte, tânărul poet, cu „idealurile-n 
scrum”, conştientizându-şi vinovăţia, îşi propune să reziste, glorificând cruciada 
voievozilor „în sumane rupte”, într-un declarat „cult al străbunilor”. Deşi, în 1943, 
va recunoaşte că îi place poezia mai mult decât proza, peste patru ani, Camilar îşi 
încredinţa intenţiile Revistei literare, fiind convins că „versuri n-am să mai scriu”. 
Totuşi, instalat în „realismul negru” (după aprecierile călinesciene) şi devenit un 
profesionist al prozei, scriitorul nu uită poezia. Volumul ultim, adunând „balade”, 
optând pentru distih (ceea ce obligă la concentrare şi muzicalitate) mărturiseşte, şi el, 
„dorul nepotolit de sat”; dar răsfrânge, parcimonios, alte experienţe spirituale, făcând 
din Camilar, aliniat – neîndoielnic – poeziei de factură clasică, „un mare vizual” 
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(cf. Ion Frunzetti). Fiorul elegiac difuz („Se-aude-n frunze un clopot nevăzut”) îl 
împinge de la vindicativ la meditativ, deşi poetul, convins că „evurile comunică”, 
nu-şi pierduse optimismul: „către viitoruri pulsăm”, zice el într-un loc, tras îndărăt de 
placenta udeşteană. Evident, exerciţiile de traducător au întărit decizia reîntoarcerii 
la poezie, după masivul tribut propagandistic. Dar îngrijind şi prefaţând Cântăreţul	
orb (Ed. Minerva, 1975), Constantin Călin a lămurit (definitiv) nu doar împrejurările 
debutului, ci şi „motivele” creaţiei (aceleaşi, în poezie sau proză). Ca dovadă, paralela 
schiţată între volumul de Poezii şi Cartea	 poreclelor (1957) sau Nopţi	 udeştene 
(1960).

Un evocator coborând în primordial, un liric cu intuiţii ascunse şi vibraţie 
misterioasă (cum îl „descoperea” N. Manolescu), Camilar era interesat de fabulos şi 
sedus de armonie, „învechind” meşteşugit culorile. Un iz arhaic răzbate din paginile 
sale, ritmate de „vuietul rapsodic”. Paşii săi grei, bătând uliţele Udeştilor sau urcând 
spre Oadeci, vorbesc despre semeţia unui neam având ca blazon opinca. Iar opera sa, 
minus abundenta producţie ficţionalizată ideologic, de un maniheism strident, poate 
fi citită ca o nebuloasă lirică.

După ce a încercat să compună o Utopie, Camilar s-a întors spre fabuloasa 
lume a trecutului. Proletarian, revoltat la începuturi, apoi voluntarist (dar nu 
oportunist), el sfârşeşte într-o senectute prematură; de la violenţa spovedaniilor 
şi evocarea, cu frenezie imagistică, a Apocalipsei, la calmul reflecţiilor din Nopţi	
udeştene şi Călăreţul	orb, autodidactul Eusebiu Camilar a rămas un mare muncitor. 
Cel înrobit povestirii ştia prea bine că „legea creaţiei e munca”. Când vom depăşi 
violenţa excomunicărilor şi o recepţie calmă va fi posibilă, efortul recuperator va 
salva – şi în cazul prolificului Camilar – ceea ce e de salvat.

Cordun, înscris (sub contract) la Fundaţii în 1940 şi „pus sub tipar” abia în 
1942 a fost lăudat de Pompiliu Constantinescu pentru vigurosul realism ţărănesc, 
desfăşurat, totuşi, într-o „schiţă de roman” sau ca posibil memorial	romanţat. Acea 
suită de amintiri, trezind memoria afectivă a copilului capătă o tonalitate sumbră, 
de regăsit şi în atmosfera cărţilor care vor urma, de la Prăpădul	Solobodei (1943), 
pornind de la legenda unui sat scufundat misterios la Avizuha (interesată de eresuri şi 
exorcisme), Turmele şi Valea	hoţilor, toate sub pecetea „inactualităţii”, plonjând într-o 
lume primitivă, apăsată de fatum. Şi care puteau deveni capodopere2, constata Marian 
Popa, criticul deplângând virajul prozatorului, „predându-se” prompt realismului 
socialist. Prima parte din Negura (1949), respectând indicaţiile propagandiştilor 
sovietici, ilustrează nu doar maniheismul doctrinar, rescriind – prin politizare – 
Istoria, ci chiar „excesul de obedienţă”3, căzând în fals ostentativ, umilitor. Campania 
estică înregistrează, un cumul de orori, puse în cârca armatei române, negativizată 
prin supralicitarea perspectivei sovietice4, încât, după trei ani, cartea va fi retrasă 
iar subiectul (războiul antisovietic) va fi ocolit de fruntaşii momentului literar. O 
ediţie revizuită, din 1961, nu schimbă datele problemei, Negura păcătuind prin 
antagonisme stridente, în pofida sensului poetic-naturist („negura deznădejdii”, 
„mers blestemat prin bezna fără hotare”, „zări de cenuşă” etc.). Şi alte titluri, livrate 
cu râvnă, trezesc rezerve; prozatorul – scria Cornel Ungureanu – „s-a acoperit de 
ridicol în anii cincizeci”5. Delicat, Ştefan Pavelescu, fostul său profesor de la liceul 
sucevean „Ştefan cel Mare” îi va reproşa „scumpului Zebi”, în popasurile sale 
timişorene, acea „notă stridentă”6, ajutându-l copios în documentarea pentru scenariul 
unui film despre Ciprian Porumbescu (neonorat, în pofida contractului semnat). Ca 
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să fim drepţi, însuşi prozatorul era temător, 
încercat de bănuiala că osteneala sa scriptică 
se va pierde, temeri mărturisite explicit în 
schimbul lor epistolar. Dar tot Camilar, cu un 
deceniu înainte, semnase cărţi importante, 
evocând „spaţii insulare ale Bucovinei” şi 
„habitudini străvechi”7.

Răspunzând exigenţelor zilei, 
va binecuvânta pe noii veniţi, aliniaţi 
preceptelor realismului socialist, explorând 
prezentul „ca un blid plin de toate bogăţiile”8, 
cum a scris în Precuvântarea care însoţea 
debutul lui Ştefan Bănulescu (Drum 
în	 câmpie, ESPLA, 1960). Semnalând 
„multele virtuţi” ale tânărului prozator, şi 
el cu sensibilităţi rustice, înscris „pe drumul 
gloriei viitoare”, Camilar nu era, însă, 
dincolo de frazele de circumstanţă şi „un 
naş” foarte atent la „mecanismele lansării”9. 
Încât, cocheta el însuşi cu soluţia retragerii, 
„pipăind” întâmplările de altădată, cele care 
„s-au dus de mult”, cum citim în Cordun. 
Afundându-se în istorie, va izvodi un şir de 
Povestiri eroice („Editura tineretului”, 1960), volum completat în 1965, ultima carte 
pe care şi-a văzut-o tipărită. Sau reîntorcându-se la traduceri, dovedindu-se un harnic 
tălmăcitor, stilizator şi „adaptator”. Truda de a repovesti Nopţile	Şeherezadei (1947), 
confruntând versiunile, confirma o atracţie specială pentru culturile Orientului, 
rodind în timp. A dat tălmăciri din Omar Khayyam, Saadi Muslihiddin şi era foarte 
interesat de poetul persan Firdousí (Firdusi, după varianta franceză), poate şi datorită 
„îngemănării biografiilor”, cum sugerează Elisabeta Isanos10. O călătorie în China, 
ivind Împărăţia	Soarelui (1955), va fi un bun prilej de a se apropia de poezia chineză, 
traducând, fără a fi sinolog (cum se explica), alături de „sărmanul Ciu Tsu-Di”; ori 
oferind o versiune a Sakuntalei lui Kalidassa, prin traduceri colaţionate.

Cert, Eusebiu Camilar nu a fost un simplu traducător, poate chiar prea 
ambiţios11, ocupându-se şi de Ovidiu, Gogol, Puşkin etc. De fapt, toată opera sa 
e impregnată de „impresionism poematic”, nota Marian Popa12. Sau, cu vorbele 
Elisabetei Isanos, Camilar însufleţeşte orice text cu „duhul poeziei”. Mazilit de pe 
afişul festivalului udeştean, autorul are dreptul unor revizitări / reevaluări calme.

  
NOTE

1. După un „vagabondaj” liric, cum scrie Nicolae Cârlan, cu versuri răspândite prin 
reviste, „cărticica”, purtând „râvnele şi revoltele” unei inimi tinere, ilustrată de 
penelul prietenului Vasile Dobrian, a fost, pare-se, confiscată.

2. Marian Popa, Istoria	literaturii	române	de	azi	pe	mâine, volumul I (23 august-22 
decembrie 1989), versiune revizuită şi augmentată, Editura „Semne, Bucureşti, 
2009, p. 258.
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3. Eugen Negrici, Literatura	română	sub	comunism (Proza), Editura Fundaţiei PRO,  
Bucureşti, 2002, p. 90.

4. Marian Popa, op.	cit., p. 631.
5. Cornel Ungureanu, Geografie	literară, Editura „Universităţii de Vest”, Timişoara, 

2002, p. 238.
6. Nicolae Cârlan, Secvenţe	 documentare	 cu	 Eusebiu	Camilar	 şi	Magda	 Isanos, 

Editura „Lidana, Suceava, 2010, p. 58.
7. Marian Popa, op.	cit., p. 238.
8. Nicolae Cârlan, op. cit., p. 105.
9. Marian Popa, op.	cit., p. 238.
10. Pe lângă alte numeroase şi solide contribuţii, Elisabeta Isanos, fiica prozatorului, 

dezvăluia într-un serial din Prosaeculum tocmai această atracţie (v. Eusebiu 
Camilar	şi	cultura	orientală, nr. 7-8/2015 şi 1-2/2016).

11. Marian Popa, op.	cit., p. 258.
12. Ibidem, p. 257.

SUMMARY

Eusebiu Camilar (1910-1965) had writtten a whole lot. His writings carry a 
ballad mark and a somber vision, depicting the fabulous rural life. Camilar had signed 
important books, evoking „insular spaces of Bukovina”. He had initially pleaded 
for a schematic style in his old books, as, for example, in „Foundation”/   Temelia, 
from 1951, the first novel about cooperativism. The pages undoubtedly highlight 
the style of a lyricist. He, however, had not been exempted of „political and artistic 
flaws”. Eusebiu Camilar, known and much appreciated as a prose writer, had started 
and finished with poetry volumes. Between The Calling of Limits and Poems (EPL, 
1964) one can spot a writer’s journey, which, according to some, would have not only 
„exhausted the primary fund”, as well as a return to poetry.

Eusebiu Camilar wasn’t just a simple translator, maybe far too ambitious, 
attempting Ovid, Gogol, Pushkin, etc. In fact, all his works are full of „poetic 
impressionism”, as Marian Popa would have stated. Camilar enlivened every text 
with a „spirit of poetry”. He had been driven by the „spirit to create”. It is mostly 
unlikely that, time works in favour of works of art, as the literary critic C. Călin would 
once have optimistically stated. One would discover in the poet Eusebiu Camilar a 
will to be dug out of „clay and rust”. Camilar wishes to run „with his forehead up in 
the mist” and carries the forgotten	countryside	with himself. 
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ISTORICUL ŞI CRITICUL LITERAR DAN MĂNUCĂ, 
MODEL DE RIGOARE ACADEMICĂ 

 Catinca Agachi*1

Köln

Un foarte sumar portret al profesorului universitar, istoricului şi criticului literar, 
eminescologului Dan Mănucă s-ar rostui în jurul câtorva linii de forţă: autor al unei 
opere redutabile, sistematice, de o considerabilă dimensiune şi prospeţime, rigoare şi 
etică a demonstraţiei, axată pe susţinerea şi promovarea valorilor literare şi culturale 
autentice româneşti raportate continuu la literatura şi cultura europeană, pe apărarea 
cauzei românismului, a identităţii şi unităţii naţionale în spaţiul larg european. ,,Très 
bon connaisseur de la littérature française, allemande, anglaise, il à eu la capacité 
d’encadrer la littérature roumaine dans l’évolution littéraire européenne” – apreciază 
profesorul Horst Fassel (Deutsches Seminar, Universität Tübingen Deutschland). 
Opera, ca şi parcursul biografic impresionant ce înscrie saltul fulminant de la condiţia 
de traducător (Biblioteca Judeţeană Iaşi) şi zilier (Arhivele Statului, din motive de 
,,dosar politic”) la cel de profesor la Catedra de Literatura română, Universitatea ,,Al. 
I. Cuza”, Iaşi (titularul cursului ,,Marii clasici ai literaturii române”) şi director al 
Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară ,,Al. Philippide”, Iaşi (calitate din care a 
coordonat monumentala lucrare Dicţionarul	literaturii	române	de	la	origini	până	la	
1900, apărut în 1979 la Editura Academiei, a organizat renumitele sesiuni ştiinţifice 
academice internaţionale) îl statuează ca reprezentant strălucit al cercetării ştiinţifice, 
istoriografice, al învăţământului universitar şi al vieţii academice, o personalitate a 
spaţiului cultural ieşean şi al breslei scriitoriceşti, model de rigoare, muncă asiduă şi 
viziune, disciplină de fier, cu o înaltă ţinută intelectuală, morală şi civică, formator de 
generaţii de discipoli. ,,Preocupările de natură academică m-au îndreptat către istoria 
literară”, mărturisea Dan Mănucă într-un interviu acordat poetului Spiridon Maria 
Spiridon („Convorbiri literare”, nr. 5, 2008).

Având ca reper de exigenţă motto-ul autoimpus ,,O valoare artistică poate 
fi comparată cu un poliedru” şi ca motor de identificare ceea ce însuşi numeşte 
„psihologia adâncurilor”, hermeneutul  abordează fenomenul literar românesc fără 
graniţe din perspectiva fenomenologului, a comparatismului, raportându-se continuu 
la nume importante în special din literatura şi cultura germană, franceză, engleză, pe 
care le cunoaşte foarte bine, ca repere teoretice. Se înscrie astfel în buna şi rodnica 
tradiţie a şcolii de critică contemporană ieşeană ilustrată strălucit de câteva generaţii 
de universitari – Constantin Ciopraga, Gavril Istrati, Leon Volovici, Al. Husar,  
* Catinca Agachi este doctor în filologie, cercetător în domeniul limbii şi 
literaturii române. A absolvit Facultatea de Litere din Iaşi. A fost bibliotecar, şef 
de serviciu la Biblioteca „Gh. Asachi” din Iaşi. Debutează în presa literară în 1976. 
Colaborează la „Cronica”, „Symposion”, „Revista Română”, „Convorbiri literare” 
ş.a. Activitate susţinută în domeniul biblioteconomic prin studii, articole, anchete 
de sociologia cărţii, bibliografii. Îngrijeşte o serie de ediţii. Premiul Festivalului 
„M. Eminescu” (2001), Premiul „Tibiscus” (1997, 2000). Diplome ale Saloanelor 
de carte de la Chişinău, Cernăuţi şi Iaşi. 



46

Al Andreescu, Liviu Leonte, Petru Ursachi, Ion Apetroaie, Mihai Drăgan, Ion 
Constantinescu, Al. Călinescu ş.a. – care au adus în plan literar modele de interpretare 
ale fenomenului literar românesc şi universal. Ultimul dintr-o serie de mari cărturari 
ai Iaşilor, universitarul Dan Mănucă, plecând de la o foarte solidă documentare şi 
informaţie istorico-literară, interpretează şi aduce sistematic  clarificări referitoare 
la rostul adânc al culturii şi literaturii române, trecându-le prin propriul filtru 
axiologic, valorizator, ce excelează prin claritate şi precizie,  limpezime şi sinceritate, 
autenticitate şi concreteţe, spirit vioi neanchilozat, ce eludează echivocul şi jocul 
gratuit de cuvinte. Trebuie menţionat aici şi faptul că reputatul critic s-a aplecat cu 
generozitate şi asupra textelor mai tinerilor săi colegi de breaslă, recenzând cu atenţie 
şi fără abatere de la principiile sale de moralitate a criticii şi obiectivitate noile apariţii 
editoriale (Interviu în „Limba română”, Chişinău, nr. 3-4, 2008).

„Nu mai fac critică de întâmpinare din 1967-1968. Critică de text, ca suport al 
istoriei literare, am făcut însă necontenit. Nu am făcut însă niciodată critică tehnicistă, 
aşa cum se practică în seminariile universitare, deoarece, având eu exerciţiul anterior, 
consider că acest fel de abordare nu spune nimic despre specificul unui text literar. 
Am căutat să desluşesc sensurile profunde ale acestuia, relevate prin desluşirea 
procedeelor tehnice” – se confesa criticul în interviul menţionat. 

Fie că abordează chestiuni teoretice ori de critică şi istorie literară, fenomenul 
literar românesc pe ansamblu sau pe epoci literare, fie că face critică retrospectivă ori 
prospectivă, exegeză prodigioasă,  cronică literară, portret literar,  biografie comparată, 
sau că polemizează utilizând un ton glacial ori unul de controversă colocvială, fals 
ironic cu măsură, criticul este mereu atent la judecăţile de valoare, nepermiţându-şi 
nici-o abatere de la rigoarea istoriografică, adevăr, păstrând dreapta măsură dar şi 
implicându-se cu pasiune în actul critic, pe linia a ceea ce Sartre afirma, şi anume: 
,,Actul critic angajează omul în întregime”.  Amplele sale studii se rostuiesc în jurul 
unei teme centrale ce invită la reflexie  privind identitatea naţională şi modalităţi de 
reflectare a acesteia în literatura română. Aduce argumentaţii robuste, informaţii care 
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impresionează prin bogăţie şi acurateţe, apelează la trimiteri către nume mari din 
cultura europeană ce oferă greutate şi substanţialitate argumentelor sale, întreprinde 
o curajoasă hermeneutică. Tratează cu maximă atenţie şi exigenţă probleme mai 
puţin clarificate (literatură şi ideologie, literatură şi geopolitică, globalizare, cultură 
şi literatură, publicistică politică eminesciană, critică literară românească între 
1840-1860), de teorie literară (de la identitatea obiectivă la identitatea impusă, 
criza de identitate literară), lansând conceptul de literatură generală română 
(regionalismul literar basarabean, concept literar sau concept geopolitic, obsesii 
regionaliste,  hermeneutică şi comparatism), reanalizând conceptele de diaspora, exil 
(dacoromânism, diaspora, exil), de istorie şi critică literară şi multe altele.

Mereu atent la text şi la context, precaut documentarist, criticul abordează o 
gamă foarte bogată și variată de tematici: de la privirea proaspătă privind  începuturile 
literaturii române moderne, reabilitarea paşoptismului din prisma unei   noi grile 
de lectură, la reconsiderarea spiritului junimist dintr-o nouă viziune (Scriitori	
junimiști, 1971 – volum de debut editorial; Critica	 literară	 junimistă:	1864-1885, 
teză de doctorat publicată în 1975, reeditată în 2000; Argumente	de	istorie	literară, 
1978; Lectură	şi	 interpretare, 1988; Principiile	criticii	 literare junimiste, 2000, ce 
încheie seria cercetărilor junimiste, antologia de texte ilustrative Documente literare 
junimiste, 1973), la ,,apărarea junimismului de 
vechi sau recenţi detractori (…) pe baza unei 
informaţii fără reproş” (Liviu Leonte, „Cronica”, 
nr. 39, 1975). Aduce contribuţii eminescologice 
inedite cu referire specială la proza, teatrul, 
corespondenţa eminesciană, relaţiile cu literatura 
germană, sintagma „Eminescu - poet național”, 
detractorii şi adulatorii postdecembrişti ai 
poetului (Pelerinaj	 spre	 fiinţă.	 Eseu	 asupra	
imaginarului	poetic	eminescian, 1999; studiu la 
ediţia Mihai Eminescu, Opera	poetică, vol. 1-3, 
realizată de Petru Zugun; Opinii	 literare, 2001; 
Oglinzi	paralele, 2008).

În Oglinzi	 paralele ,,abordez o sumă 
de aspecte ale operei eminesciene, privite prin 
prisma comparatismului, a naratologiei, a esteticii  
receptării, a traductologiei, a sociologiei” – 
specifica eminescologul în acelaşi interviu. 
Porneşte de la începuturile romanului românesc, 
realizând un admirabil studiu în care pune 
naşterea acestuia sub semnul profilului epocii, al 
circumstanţelor economice, sociale şi politice ale 
deceniului şase al veacului al XIX-lea, realizează 
reconsiderări şi sinteze istorico-literare, ajungând la monografii ce transcend canoanele 
tradiţionale din domeniu (Introducere	în	opera	lui	I.	Al.	Brătescu-Voinești, 1997; Pe 
urmele	lui	Mihail	Sadoveanu, 1982; Liviu	Rebreanu	sau	lumea	prezumtivului, 1995), 
la abordarea unor chestiuni de teorie literară, o polemică foarte atractivă (Argumente 
de	 istorie	 literară, 1978; Lectură	 și	 interpretare.	Un	model	 epic, 1988, Analogii. 
Constante	 ale	 istoriei	 literare	 româneşti, 1995; Perspective	 critice, 1998; Opinii	
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literare, 2001; Literatură	şi	ideologie, 2005; Restituiri. Critica criticii, 2007), ceea 
ce îl determină pe Ion  Simuţ să vorbească despre ,,Etica revizuirilor”. Câteva din 
aserţiunile domniei sale au valoare de aforisme: ,,romanul nostru de început este o 
emanaţie a climatului spiritual românesc al anilor 1850-1860”, „epica de la mijlocul 
secolului al XIX-ea structurează un model şi întemeiază, neîndoielnic, o tradiţie” 
(Lectură	 şi	 interpretare.	Un	model	 epic); „starea de sentimentalism e o reacţie la 
agresiunea lumii sau la vina de a trăi” (Introducere	 în	 opera	 lui	 I.	 Al.	 Brătescu-
Voineşti);  ,,Eminescu este, indiscutabil, una din acele valori care stau la fundamentul   
literaturii române” (Oglinzi	 paralele); „transgresarea particularităţilor locale, a 
regionalismelor de orice fel” a fost cea care a dus la apariţia şi afirmarea   conştiinţei 
naţionale (Sursele	concepțiilor	regionaliste	în	literatura	română) ş.a. Deţine arta de 
a face din autori ,,uitaţi” contemporanii noştri, de a-i aduce în atenţia lectorului cu 
noi grile de lectură, prin interogarea şi interpretarea modernă a textelor analizate cu 
discreţie şi echilibru. Se ridică astfel în contra „poncifelor”  (Ioan Holban) din istoria 
literaturii române (Opinii	 literare, 2001), cum ar fi clişeul Eminescu „un Lenau 
român?”, „atitudinea vehement şi trivial bolşevică” a abordării lui Eminescu la ,,Viaţa 
Românească”, ori Oralitatea	în	opera	lui	Ion	Creangă	ş.a.,	agonia	neojunimismului	
în paginile revistei „Convorbiri literare” de după 1900, semnalând ,,lipsa criticilor şi 
eseiştilor de valoare” și aducând argumente contrare, solide şi preţioase. Manifestă 
largă deschidere faţă de literatura şi critica românească din Basarabia, reliefând 
valoarea incontestabilă a acesteia, ilustrând analiza sa pertinentă cu nume grele 
din generaţiile de scriitori postbelici (Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Anatol Codru, 
Liviu Damian, Serafim Saka, Vladimir Beşleagă, Nicolae Dabija, Leonida Lari, 
Nicolae Esinencu, Vasile Romanciuc, Ion Hadârcă, Leo Butnaru, Emilian Galaicu-
Păun, Aura Christi, Irina Nechit, Mircea V. Ciobanu, Nicolae Leahu ş.a.) relevând 
o impresionantă  ,,virtuozitate argumentativă” ,,erudiție filologico-istoriografică” 
(Mihai Cimpoi). 

Volumul intitulat Cronici	literare.	Publicistică	şi	eseu	contemporan, publicat 
în 2016 în colecţia Opera	Omnia a Editurii „Moldova” din Iaşi (o colecţie ambiţioasă), 
însumează, cum arată şi titlul, o serie de articole şi eseuri apărute în ultima vreme în 
reviste, în principal în ,,Convorbiri literare” (al cărei redactor-şef adjunct a fost multă 
vreme) și în ,,Dacia literară”. Cartea este o mare şi plăcută surpriză pentru toți cei 
care cunosc că profesorul trece printr-o perioadă foarte grea a vieţii, având probleme 
grave de sănătate. Ea vine să se aşeze, la fel de serios, în rândul bogatelor scrieri ale 
universitarului ieşean, care ne-au încântat spiritul şi atunci, ca şi acum, la o nouă 
lectură, printr-un impresionant exerciţiu de măiestrie artistică şi înălţime intelectuală 
date de sobrietatea, rigoarea academică, originalitatea şi prospeţimea unei priviri 
critice sincere, amplitudinea şi adâncimea analizei şi acribia cercetării ştiinţifice. 
Autorul discută ,,la rece” textele literare puse sub lupă, sau subiectele fierbinţi 
controversate. Tipic pentru marca Dan Mănucă, inconfundabilă, fiecare studiu 
începe cu o largă incursiune în chestiunea teoretică ce vizează substanţa textului 
pus în discuţie, făcând trimiteri la vasta literatură de specialitate din plan european, 
observaţiile de bun simţ fiind ameţitoare, relevând o foarte solidă cultură cât şi o 
intransigenţă ce vine dintr-un înalt profesionalism ce nu face concesii chiar şi atunci 
când este vorba de nume grele din literatura română contemporană. Analiza textului 
în sine este realizată din aceste perspective, criticul neiertând nimic din stridenţele, 
ipocriziile, parti-pris-urile, superficialul, manifeste în ultimul sfert de veac. 
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Studiul ce deschide volumul 
Sic	 iubeo,	 sic	 volo cuprinde o 
privire critică, pe ton de controversă 
argumentată temeinic, asupra statutului 
istoriei şi al criticii literare, marcat de 
tendinţe accentuat dihotomice dintre 
cei doi termeni în spaţiul românesc 
postdecembrist. Criticul semnalează 
astfel faptul că prima noastră istorie 
literară datează din anii 1875-1876 
şi este datorată lui Vasile Gherman 
Pop  (Concept	 asupra	 literaturii	
române	 şi	 scriitorilor	 ei), că ,,modelul 
istorico-literar călinescian” a produs 
revoluţionarea în domeniu, dar şi 
ruptura dintre critică şi istorie literară, 
că ,,după 1990 s-a pus problema 
revizuirii criteriilor care au fundamentat 
scara valorică anterioară”, fundal pe 
care au apărut noi istorii literare, unele 
foarte bune, altele părtinitoare. Se ridică 
împotriva găselniţelor foiletonistice 
conjuncturale, aducând ca exemplu 
literatura germană în spaţiul căreia cercetătorii nu vânează ,,complexele” acesteia 
pentru scopuri dubioase, nu-i acuză ,,pe Goethe de profascism” sau pe ,,Brecht 
de spionaj”, ci merg doar pe ,,reazem teoretic”, pe criteriul istoric şi pe ,,modele 
integratoare”, depăşind disputa de ,,prag de epocă”. Aduce în discuţie probleme 
abordate de teoreticienii istoriei literare, cu referire specială la cei germani, care 
,,caută modele integratoare”, subliniind ,,rapiditatea şi intensitatea schimburilor de 
informaţii” din domeniu.

Pe tot parcursul volumului în discuţie observaţiile criticului sunt de 
mare profunzime şi imbatabilă argumentaţie. El subliniază faptul că literatura 
postdecembristă a traversat şi încă traversează o perioadă de criză, că există o ,,derută 
axiologică pronunţată”, în care criteriile sunt ,,radicalizate, polarizate”, paradigmele 
pulverizate (,,În ultimii zece ani paradigmele s-au modificat până la a deveni contrariul 
lor”), raţionamentele  ,,dilematice”, critica de întâmpinare suspendată. Combate 
curajos parti-pri-urile ce se manifestă în tratatele noastre istorico-literare, intruziunea 
factorului politic, multe din ideile vehiculate cu ostentaţie referitoare la aşa zisul gol 
literar între 1950-1989, afirmând viabilitatea literaturii scrise înainte de acest an, face 
referiri la presiunile ideologice ce influenţează negativ independenţa actului creator, 
,,deruta provocată de intruziunea criteriilor politic, ideologic, biografic”, ,,dominaţia 
prelungită a conjuncturalului”. Semnalează şansele de supravieţuire a literaturii din 
diaspora care ,,se reduc simţitor”, discreditarea, pe considerente politice a unor mari 
valori (Mircea Eliade, Emil Cioran ş.a.), supraevaluarea altora (Constantin Virgil 
Gheorghiu), lărgirea graniţelor literaturii române pe baza unor criterii ce nu s-au 
clarificat, revenirea în forţă a prozei (Nicolae Breban, D. R. Popescu ş.a.), uriaşa 
producţie lirică, amestec de valoare şi nonvaloare, invazia textualismului, afirmarea 
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termenului nebulos de postmodernism (,,probabil că literatura română este ultima 
din Europa în care critica şi istoria literară vehiculează cu obstinaţie criteriul 
generaționist”) ş. a. Remarcă spectaculoasa transformare a criticii literare, apariţia de 
sinteze istorico-literare, cât şi ,,eşecul tehnicilor foiletonistice în alcătuirea unei istorii 
literare moderne”, afirmarea unor istorici literari ,,descendenţi din foşti foiletonişti”, 
absenţa trimiterilor către literaturile europene.

Criticul este neiertător cu sinopticele 
lui Alex Ştefănescu - ,,procedeul împrumutat 
simplist de la G. Călinescu” al lui Nicolae 
Manolescu, apreciind că ,,Ioan Holban 
pare a fi unul dintre puţinii noştri istorici 
literari care posedă foarte bune şi actuale 
cunoştinţe teoretice”. Observă faptul că 
literatura scrisă în limba română cunoaşte 
două situaţii: ,,pe teritoriul în care românii 
au locuit dintotdeauna”; pe teritoriul stabilit 
în diferite perioade ale istoriei, că exilul 
înregistrează trei straturi: cei plecaţi în anii 
40-50, cu vederi de dreapta; cei din anii 
50-89. Analizează câteva texte importante, 
cărţi primite spre prefaţare, recenzare, 
emiţând judecăţi de valoare imbatabile: 
,,,metodologie modernă şi capabilă să ofere 
soluţii de tip integrator” (Paul Anghel, O	
istorie	a	literaturii	române.	Modelul	magic: 
Literatura	şi	 ,,modelul	magic),	 încredere în 
judecata proprie, în corectitudinea criteriilor, 
sistematizare ireproşabilă, pesimism, 
,,consecvenţa viziunii asupra unui scriitor” 
(Marian Popa, Istoria	 literaturii	 române	de	
azi	pe	mâine), ,,bogat material de studiu de sociologii interesaţi” (Pornind	de	la	zero 
de Cassian Maria Spiridon, Optzecismul	 şi	 cenzura), ,,atitudine vădit polemică”, 
s-a abţinut să scrie o ,,istorie”, ci ne-a propus doar „secvenţe”, ,,eseuri”; îmbină 
criteriile monografic, tematic, valoric (Vămile	 posterităţii.	 Secvenţe	 de	 istorie	
literară	de Ion Simuţ), ,,contribuţia aromânilor la dezvoltarea culturii româneşti” 
(Literatura	aromânească), ,,despre conspiraţia anticălinesciană”, ,,un model credibil 
de cercetare a istoriei literaturii noastre din deceniile 1935-1955” (G.	Călinescu	faţă	
cu totalitarismul de N. Mecu,  Intelectualul	şi	puterea).

Problematica abordată de reputatul istoric este foarte amplă şi ea vizează 
chestiuni complexe precum identitatea naţională şi identitatea culturală, literatura 
moldo-română şi literatura germano-română, structuri sociale şi modalităţi de 
lectură, de la comparatism la istorie literară. ,,Deosebirea criticii noastre de azi faţă 
de critica junimistă este dată, după părerea mea, de acordarea unei mai mari libertăţi 
impresionismului, după lecţia lovinescianismului şi a călinescianismului”, observa 
scriitorul.

Istoricul Dan Mănucă deţine secretul de a face din demersul critic ştiinţific 
o artă, astfel încât studiile, cărţile sale sunt parcurse cu interes crescând, având 
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valoare literară intrinsecă. ,,Un exerciţiu de admiraţie” – definea Eugen Simion 
critica literară. Atent nu numai la valorizarea textului, profesorul reuşeşte prin arta 
sa particulară retrezirea interesului pentru acesta, pentru lectură în general. Mergând 
pe linia analizei raţionale promovată de Maiorescu, dar şi pe cea a lui Călinescu care 
a considerat critica literară o artă, reputatul istoric ieşean cultivă o critică literară 
modernă care poate fi un model de interpretare literară, o marcă, marca Dan Mănucă. 
Dorinţa celor care îl cunosc şi preţuiesc pe reputatul profesor ieşean, de aproape sau 
mai de departe, este de însănătoşire şi forţă creatoare, pentru a-şi bucura lectorii cu 
noi asemenea apariţii editoriale.

SUMMARY 

The historian and the literary critic Dan Mănucă beholds the secret of turning 
the scientific critical approach into a piece of art, in a way that, his studies, books 
are discovered with growing interest and of a tremendous literary value. The volume 
called „Literary Chronicles. Publicity and Comtemporary Essay”, published in 
2016 in the collection Omnia Opera of „Moldova” Publishing House from Iaşi (an 
ambitious collection), summarizes, as the title itself shows, a series of abstracts and 
essays appearing lately in journals, mainly in „Literary Dialogues” (of which he 
has been a chief editor for a while) and in „Literary Dacia”. The book is a big and 
pleasant surprise for all that are aware the professor is going through a rough time 
in life, namely facing some serious health issues. The author has a „sober” approach 
to discussion of the literary texts closely examined, as well as hot controversial 
topics. Typical for Dan Mănucă brand, make no mistake, each study begins with a 
large incursion within theoretical problem, which marks the substance of the text 
under discussion, making referrals to a vast number of literature pieces of European 
descent, his well toned observations being smashing and relevant to a solid cultural 
background.

„An exercise of admiration” - as Eugen Simion has once defined the literary 
critics. Careful not only with the valorization of the text, throughout his masterpiece, 
professor Dan Mănucă manages to reawaken the interest to the above, to reading, 
in general. Following the rational analysis path, promoted by Maiorescu, as well as 
Călinescu’s, who had considered literary critics a piece of art, the renowned historian 
from Iaşi cultivates a modern literary critics, which serves as a model of literary 
interpretation, a brand name, a brand named Dan Mănucă. 
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Din istoria muzicii româneşti

FAMILIA MANDICEVSCHI ÎN CONTEXTUL VIEŢII 
MUZICALE A BUCOVINEI

Vladimir Acatrini*1

Cernăuţi

Printre intelectualii secolului al XIX-lea, animatori ai vieţii muzicale în 
Bucovina, se numără şi familia Mandicevschi.

Vasile Mandicevschi, preot şi compozitor, s-a născut la 1824, în satul 
Bahrinesti, judeţul Rădăuţi şi a murit în 1896, la Cernăuţi. El a fost căsătorit cu 
Veronica Popovici (Baloşescu), descendentă dintr-o veche familie de boieri din 
Moldova. 

Veronica Popovici	(1834	–	1881), fiica lui Constantin Popovici, profesor la 
Institutul Teologic din Cernăuţi, era o mare amatoare de muzică şi o bună pianistă. 
Ea a fost sora savantului cu renume european, Eusebie Popovici, profesor universitar 
la Institutul Teologic din Cernăuţi (a predat istoria bisericească) şi a venerabilului 
arhimandrit Clementie Constantin Popovici, care de asemenea a fost profesor 
universitar1.

Vasile Mandicevschi a avut opt copii: Aurora, Virginia, Maria, Ecaterina, 
Eusebie, Constantin, Erast şi Gheorghe.
* Vladimir Acatrini s-a născut în 1988, satul Bahrineşti, regiunea Cernăuţi. 
A absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii din Cernăuţi. În prezent este 
bibliotecar la Biblioteca Universităţii din Cernăuţi, Secţia de Cultură şi Educaţie. 
Autor de studii istorice în reviste de specialitate. 

Vasile Mandicevschi Veronica Mandicevschi
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În jurul originii lui Vasile Mandicevschi se duc multe discuţii. Cine era şi unde 
s-a născut? Unii sunt de părere că el a fost un preot uniat din Galiţia, însă această 
afirmaţie este greşită. În primul rând, Vasile Mandicevschi a slujit timp de mai mulţi 
ani ca preot în satul Bahrineşti, care este o localitate ortodoxă de aproape 600 de ani. 
În al doilea rând, în vechiul cimitir din sat se află mormântul preotului ortodox, care 
se numea Ioan	(Iwan)	Mandiceschi	(a	murit	la	1853	în	vârstă	de	75	de	ani), el este 
tatăl lui Vasile Mandicevschi. Din fondurile Arhivei Statului din Cernăuţi aflăm că 
Ioan s-a născut şi a murit în satul Bahrineşti. Astăzi este greu de spus când s-a născut 
părintele Ioan. Din dosarul Cartea	de	înregistrare	a	decedaţilor	din	anii	1843-1890	
din	satul	Bahrineşti găsim la pagina 96 sub numărul 57, că parohul Ivan Mandicevschi 
a murit pe 18 iunie 1853 şi a fost înmormântat pe 20 iunie în vârstă de 72 de ani. 
În cimitirul vechi din satul Bahrineşti, unde este înmormântat părintele, pe cruce 
este scris că parohul Ioan Mandicevschi a trecut la cele veşnice la vârsta de 75 de 
ani2. De asemenea, găsim informaţii despre Ioan	(Iwan)	Mandiceschi în Documente 
Bucovinene de Teodor Balan3, în documentul Bahrineşti	 1814,	 05	Februarie	 sunt 
numiţi proprietarii satului: „Antohi Stroici lasă copiilor săi Gheorghe, Manolachi, 
Petrachi, Mihalachi şi Neculai moşia sa Bahrineşti”. 
Documentul menţionează în final: „La această dată 
m-am întâmplat şi eu Iohan Mandetschewski, pastor 
local”. Ioan (Iwan) Mandicevschi a fost mult timp 
preot în satul Bahrineşti şi în satul Costina. Fiul lui, 
Vasile Mandicevschi, a urmat studiile teologice la 
Cernăuţi, unde a învăţat să cânte şi la flaut. După 
studiile teologice, între anii 1847-1850, a fost hirotonit 
preot, apoi, în anul 1880, a fost numit exarh. A fost 
preot în Bahrineşti, Molodia şi Voloca pe Derelui. A 
lăsat în manurcris un volum de piese muzicale pentru 
pian: doine, hore, valsuri, scrise sub influenţa soţiei 
sale, Veronica Popovici.

În revista bilingvă eparhială „Candela”, 
din	 1896,	 (p.	 512-513), la rubrica Cronică, aflăm 
că Vasile Mandicevschi a slujit liturghia în satele 
Bahrineşti şi Molodia timp de 46 de ani. În anul 
1873, arhiepiscopul Teofil Bendella l-a distins cu 
Brâul Roşu, iar în anul 1880, arhiepiscopul Silivestru 
Morariu Andrievici i-a acordat titlul de exarh. Peste 
puţin timp, Vasile Mandicevschi a fost ales egumen 
al Mănăstirii Putna, dar moare în 1896 şi nu a reuşit să intre în această slujbă. De 
asemenea, în baza statisticilor bisericeşti Schematismus	 der	 Bucovinaer	 gr.-or.	
Archiepiscopal	 –	Diöcese (Anuarul	 ortodox	 bisericesc) pe anii 1847-1897, aflăm 
că Vasile Mandicevschi a slujit în satele Bahrineşti (1856-1867) şi Molodia (1868-
1891). 

Aurora Mandicevschi s-a născut la 10 aprilie 1852, în satul Bahrineşti (astăzi 
raionul Hliboca, regiunea Cernăuţi) şi a murit în 1911. Fire întreprinzătoare, cu studii 
de specialitate la Viena, a ajuns institutoare în acest oraş. Călătoreşte mult, are o vastă 
cultură şi preocupări muzicale. A fost căsătorită cu Constantin Ţurcan.

Aurora Mandicevschi
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Virginia Mandicevschi (1855-1933) 
a fost căsătorită cu Onesim Ţurcan4, consilier 
de administraţie, a avut o fiică, care s-a 
căsătorit cu viitorul mitropolit al Bucovinei, 
Nectarie Cotlarciuc. Le-a fost fraţilor săi în 
loc de mamă, mama acestora fiind mulţi ani 
bolnavă. Ea avea pasiunea pianului, fiind o 
foarte bună interpretă. Fratele ei, Eusebiu, 
îi va dedica multe din lucrările sale şi se va 
îngriji să-i trimită din îndepărtata Vienă, 
note şi compoziţii personale. I-a fost cel 
mai apropiat prieten şi inspirator. Anume ei, 
Eusebiu Mandicevschi i-a dedicat o mulţime 
de cântece, care apoi i le-a trimis personal5. 

Maria Mandicevschi s-a născut la 
16 martie 1865, în satul Bahrineşti (astăzi 
raionul Hliboca, regiunea Cernăuţi), şi a murit 
în 1940. A urmat studii de canto şi pian. A 
ajuns o apreciată artistă în cadrul Societăţii 
Muzicale „Armonia” din Cernăuţi. 

Eusebie Mandicevschi s-a născut la 
17 august 1857 în oraşul Cernăuţi şi a murit la 
18 iulie 1929 în suburbia oraşului Viena, Sulz. El este cel mai reprezentativ membru 
al familiei Mandicevschi, afirmându-se ca o mare personalitate a muzicii româneşti şi 
universale. Eusebie Mandicevschi şi-a desfăşurat activitatea muzicală ca muzicolog, 
armonizator de cântece populare şi a compus cântece religioase.

În anul 1929 ziarul londonez „Times”, apreciind activitatea ştiinţifică 
a teoreticianului Eusebiu Mandicevschi, menţiona: ,,În Anglia, în domeniul 
muzicologiei nu există un nume similar”, iar ziarul austriac „Wiener Tageblatt” l-a 
numit pe Eusebiu ,,Enciclopedie muzicală vie”.

Eusebie a fost cel mai mare fiu din familia Mandicevschi şi a fost numit în 
cinstea unchiului său pe linia mamei, Eusebie Popovici. Urmează studiile liceale 
la Cernăuţi între anii 1867-18756. Aceasta este perioada de început a mişcării de 
redeşteptare naţională a românilor bucovineni. Pasiunea pentru muzică i-a fost 
insuflată de către Isidor Vorobchevici (1836-1903) care, de fapt, a dezvoltat talentul 
lui în timpul studiilor la Gimnaziul din Cernăuţi. În paralel, el a frecventat Şcoala 
de Muzică a Societăţii Filarmonice, unde l-a avut ca îndrumător pe Heinrich Josef 
Vincent (1819-1901), compozitor şi profesor de muzică. 

După suţinerea bacalaureatului se înscrie în 1875 la Universitatea din Viena. 
În perioada dintre anii 1875-1880 a studiat germanistica, istoria, filosofia, 

literatura şi istoria artei7. Dar atracţia pentru muzică se dovedeşte a fi mai puternică, 
determinându-l să se dedice în întregime muzicologiei. Beneficiază de îndrumarea 
unor profesori vestiţi: Eduard Hanslick (istoria muzicii şi artelor), Martin Gustav 
Nottebom (compoziţia, contrapunct şi fugă) şi Robert Fuchs (muzicologie). 

Din cauza situaţiei financiare dificile, Eusebiu a trebuit să-şi câştige traiul 
dând lecţii particulare de muzică în familiile vieneze înstărite. Deja în 1879, Eusebiu 
a devenit maestru de cor la Şcoala de Artă Vocală a Conservatorului din Viena. În 

Ecaterina și Veronica Mandicevschi
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acelaşi an, s-a întâlnit cu compozitorul german Johannes Brahms, care a marcat 
începutul prieteniei lor îndelungate. Brahms a jucat un rol important în cariera lui 
muzicală, apreciind compoziţiile tânărului bucovinean. Brahms l-a sprijinit pe tânărul 
său coleg, făcându-l secretar şi, în cele din urmă, managerul moştenirii sale muzicale.

În 1887 Eusebiu Mandicevschi a fost numit în funcţia de arhivist al Societăţii 
Prietenii Muzicii, care zeci de ani a fost 
în centru vieţii muzicale din Europa, unde 
a predat istoria muzicii, vocalul şi teoria 
instrumentelor muzicale. A trebuit să aibă nu 
numai abilităţi deosebite, dar, de asemenea, 
un succes considerabil, ca după câţiva ani să 
devină profesor la Conservatorul din Viena 
din 18968, concomitent a fost şi şef al Catedrei 
de Istorie a Muzicii.

După ce a publicat operele complete 
ale lui Joseph Haydn şi o ediţie de 42 de 
volume a lui Schubert, în 1897 Eusebiu va 
obţine titlul de doctor la Universitatea din 
Leipzig. În acelaşi timp, Mitropolia Dunării 
îi atribuie statutul de cetăţean de onoare al 
oraşului Viena. Pe parcursul activităţii sale, 
Eusebie Mandicevschi a scris multe lucrări 
bibliografice şi articole ştiinţifice despre 
teoria muzicii, precum şi cercetări despre 
lucrările compozitorilor clasici: Bach, Mozart 
şi Beethoven. După moartea lui Brahms, 
în anul 1897, Eusebie editează o colecţie 
completă a operelor compozitorului german, 
care va rămâne o amintire minunată despre activitatea pedagogului şi prietenului său.

În Bucovina compoziţiile sale muzicale se bucurau de un mare succes şi 
popularitate. Cantata	 În	Ţara	Fagilor a fost apreciată de cernăuţeni. În anul 1902, 
această piesă a fost dirijată de trei ori de compozitor. Piesele sale erau incluse în 
repertoriul multor societăţi muzicale bucovinene. Talentul său a fost apreciat de 
compozitori renumiţi ca Piotr Ceaikovski, Anton Rubinstein, Franz Liszt şi alţi 
muzicieni străini.

Eusebiu Mandicevschi a lăsat o vastă contribuţie în dezvoltarea artei muzicale 
nu numai a Bucovinei, dar şi a întregii românităţi.

Constantin Mandicevschi s-a născut la 24 mai 1859, în satul Bahrineşti 
(astăzi raionul Hliboca, regiunea Cernăuţi), şi a murit la 14 decembrie 1933, în oraşul 
Cernăuţi. A fost profesor de istorie şi director de liceul din Suceava, inspector şcolar, 
directorul Bibliotecii Universităţii din Cernăuţi, este autorul renumitului cântec 
Cântă	cucu-n	Bucovina, dar puţini ştiu că el este autorul acestui Imn al bucovinenilor.

Constantin Mandicevschi a absolvit şcoala veche moldovenească din Cernăuţi, 
în anul 1869, începe cursul la obergymnasium din Cernăuţi, susţinând în vara anului 
1877 bacalaureatul. Frecventează apoi Universităţile din Cernăuţi şi Viena, susţinând 
în 1884 examenul de capacitate la istorie, geografie, limba şi literatura germană9.

Constantin îşi începe activitatea pedagogică între anii 1884-1893, ca profesor 

Eusebie  Mandicevschi
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la Gimnaziul Superior Ortodox din Suceava, unde a predat cursul de istorie şi limba 
germană. În această perioadă face cunoştinţă cu poetul Mihai Eminescu, care în anul 
1885 s-a aflat de Crăciun la Suceava. Poetul venea de la Cernăuţi, împreună cu sora 
sa Harieta, unde fusese să-şi viziteze cealaltă soră, Aglaia. A treia zi de Crăciun, de 
Sf. Ştefan, poetul participă la o serbare, împreună cu Vasile Bumbac, Constantin 
Mandicevschi, Ştefan Ştefureac, A. Daşchievici, Ştefan Dracinschi şi Dimitrie 
Isopescu, toţi profesori la gimnaziul sucevean.

În anul 1885, tânărul profesor Constantin Mandicevschi publică în „Anuarul 
gimnaziului sucevean” lucrarea cu titlul: Influenţa	 geografică	 asupra	 dezvoltării	
culturale	 a	 Vechiul	 Orient. Este o lucrare importantă şi bine gândită din toate 
punctele de vedere. Nici un aspect al problemei nu a fost neglijat. Autorul dovedeşte 
argumentat, că situaţia geografică hotărăşte dezvoltarea culturală a oricărui ţinut.

Din anul 1893 începe perioada de activitate la Cernăuţi. În perioada anilor 
1893-1896 activează ca profesor la Şcoala Reală Superioară Ortodoxă, unde, în 
decurs de 22 ani, funcţionează ca director. Reforma cea mai importantă, care a fost 
efectuată în anul 1898 de către Constantin Mandicevschi a fost introducerea limbii 
române ca disciplină obligatorie pentru elevii acestei şcoli. Organizarea acestei 
reforme a fost realizată de el în mod exemplar, aducând rezultate excelente. Reforma 
a fost apreciată de cadrele didactice şi elevi.

În anul 1901 prin rezoluţia împărătească, în organul superior de control al 
învăţământului în Consiliul Şcolar provincial au fost numiţi noi membri: consilierul 
gubernial, viceprimarul oraşului Cernăuţi, dr. Eduard Reiss, directorul Şcolii Reale 
Superioare Ortodoxe, Constantin Mandicevschi, şi profesorul universitar Stepan 
Smal-Stocki.

Despre activitatea lui Constantin Mandicevschi ca director a vorbit foarte clar 
cunoscutul savant, pedagog şi rector al Universităţii din Cernăuţi, Ion Nistor: „Primul 
român, care datorită talentului de conducător, a ridicat şcoala sa la nivelul celor mai 
bune şcoli din ţară... Datorită unei munci enorme şcoala posedă o bază tehnico-
materială bună, profesorii sunt excelenţi, iar elevii din familiile sărace primesc multe 
burse... Ori vara, ori iarna, directorul, de la 7 dimineaţa este pe picioare...”10. Aceste 
cuvinte au fost rostite la Conferinţa directorilor bucovineni, care a avut loc între 13-
14 februarie 1913, la Cernăuţi.

Şi acum revenim la cântecul Cântă	 cucu-n	 Bucovina, care este mai mult 
decât o doină, o pagină de istorie a destinului românesc de la începutul secolului al 
XX-lea, care a fost scris de Constantin Mandicevschi11. Versurile sunt originale, iar 
melodia este un cântec de jale bucovinean adaptat. A fost o „comandă” a ministrului 
Spiru Haret. Ajutat de prietenul său, Nicolae Iorga, el tindea să renască spiritul unei 
Românii ciuntite din toate părţile. C. Mandicevschi a fost unul dintre organizatorii, în 
1904, ai festivităţilor de comemorare a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare 
la Putna12.

O altă etapă în activitatea lui Constantin Mandicevschi s-a desfăşurat între anii 
1918-1922, când a fost, mai întâi inspector şcolar, iar apoi director-general al şcolilor 
din Bucovina. 

Între 16 şi 18 mai 1920 a avut loc vizita, în Bucovina, a familiei regale 
române Ferdinand I şi Maria de Hohenzollern. Au fost vizitate mai multe localităţi 
bucovinene, începând cu oraşul Cernăuţi unde, în incinta Palatului Mitropolitan, 
s-a întâlnit cu liderii minorităţilor etnice din Bucovina, care l-au asigurat pe regele 
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Ferdinand I de loialitatea lor, iar monarhul a declarat că nu face nicio deosebire între 
naţionalităţi: pentru el, toţi	 locuitorii	 ţării	 sunt	 cetăţeni	 români	 cu	drepturi	 egale. 
Familia regală a vizitat Casele naţionale ale minorităţilor bucovinene din Cernăuţi, 
participând, în acelaşi timp, la serviciile religioase ale minorităţilor, având discuţii 
şi întâlniri cu membrii fiecărui cult religios aparte. În discuţia cu inspectorul şcolar-
şef, Constantin Mandicevschi, regele Ferdinand I şi-a exprimat încrederea în faptul 
că „naţionalităţile din Bucovina se vor putea dezvolta ca şi până acum, în limba 
maternă”.

La 15 octombrie 1922 Constantin Mandicevschi este numit director al 
Bibliotecii Universităţii din Cernăuţi. Puterea sa creatoare s-a manifestat în timpul 
celor şapte ani, cât a stat în fruntea Bibliotecii, inclusiv lucrările care i-au fost impuse 
prin funcţia sa: memoriile şi rapoartele oficiale, ar forma un tot întreg, adunate şi 
publicate într-o revistă de specialitate, ar fi contribuţii foarte instructive la discutarea 
problemelor de organizare a bibliotecilor din ţară şi istoricul lor13. 

Documentul cu numirea lui C. Mandicevschi, organizarea instituţiei al cărei 
şef devinise, trebuia să se schimbe esenţial din cauza înfiinţării depozitului legal, 
când Guvernul şi Parlamentul oferi Bibliotecii, prin legea din 27 noembrie 1922, un 
dar nespus de valoros, dispunând ca fiecare imprimat ieşit din teascurile tipografiilor 
ţării întregite, să-i fie transmis în două exemplare, spre păstrare accesibilă. Din 
această dispoziţiune legală rezultă un spor anual 10.000 volume, impunând totodată 
întroducera unor reforme fundamentale la toate serviciile, pentru a putea primi, 
descoperi şi cataloga corect cărţile, revistele, ziarele şi broşurile intrate în bibliotecă.

Prin acesta s-a rezolvat însă numai catalogarea cărţilor româneşti din epocă. 
O altă categorie a scrisului naţional, şi anume, a cărţilor apărute înaintea războiului 
şi în cursul lui, având lacune destul de mari, avea nevoie să fie complectată. Noul 
diector încearcă diferite căi, ca să ajungă la 
o înlăturare a acestei lipse. Se adresează la 
Ministerul Instrucţiunii, solicitând şi obţinând 
o dotaţie specială în acest scop; cere ajutorul 
Academiei Române şi al Casei Şcoalelor, 
ceea ce i se acordă într-un mod cât se poate 
de larg, lanseză cu rezultate frumoase, un 
apel public, cumpără tot ce se poate găsi pe la 
anticariate şi persoane particulare şi reuşeşte 
să adune o colecţie respectabilă de literatură 
antebelică românească. Îl preocupă însă şi o 
altă grijă de mare însemnătate. Bibilioteca 
funcţiona în cea mai mare parte după 
regulamentul vechi, datând încă din epocile 
tereziană şi josefină al cărui dispoziţiuni 
erau parte învechite, parte nepotrivite 
pentru organizarea bibliotecilor universitare 
româneşti. Constantin Mandicevschi străuie 
ca regulamentul Bibliotecii universitare 
din Cluj să fie extins şi asupra Bibliotecii 
universităţii din Cernăuţi, şi alcătuieşte apoi, 
în colaborare cu funcţionarii superiori, un Constantin și Claudia Mandicevschi
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regulament nou precum şi intrucţiuni mai moderne pentru diversele servicii. O mare 
parte din aceste proiecte au fost puse în aplicare, o altă patre a rămas pentru viitor. 
Biblioteca avea o colecţie preţioasă de date şi consideraţiuni, privind toate aspectele 
chestiunilor cu privire la biblioteci. El a mai elaborat două memorii voluminoase, 
aducând propuneri pentru amplificarea unor ramuri de servicii comune tuturor 
bibliotecilor din ţară şi propuneri de colaborare internaţională dintre toate bibliotecile 
din ţările civilizate. Сel dintâi a fost înaintat biroului Congresului bibliotecilor, 
convocat în 1924 la Bucureşti. Constantin Mandicevschi a contribuit la înfiinţarea 
Asociaţiei Bibliotecarilor din ţară. Asociaţia era organul competent pentru rezolvarea 
tuturor problemelor de specialitate, de existenţa cărora vor trebui să ţină cont factorii 
conducători. Domnul Mandicevschi a fost ales vicepreşedinte al Asociaţiei.

La 1 octombrie 1930, după şapte ani de activite neobosită, în vârstă de 71 ani, 
eruditul director se retrage din postul său, dedicându-se preocupărilor ştiinţifice. La 
biblioteca universitară cernăuţeană, în colecţia de manuscrise, se păstrează trei caiete 
scrise de dânsul. Ele au şi fost citite la Congres. 

Cea dintâia lucrare: Înzestrarea	bibliotecii	cu	cărţi	româneşti din anul 1924, 
numai după doi ani de fiinţare a depozitului legal, prezintă situaţia cu privire la 
stocul cărţilor româneşti. Indicaţiile bibliografiilor curente sunt comparate cu 
colecţiile disponibile, se stabileşte diferenţa lor şi se dau date precise, culese din 
catalogul şi statisticele oficiale. Se propun şi recomandări de îndreptare, care vizau 
toate bibliotecile mai mari româneşti. A doua lucrare scrisă este Traficul	cu	dublete. 
Este vorba de un regulament care, ţinând cont de necesităţile tuturor bibliotecilor 
româneşti, propune înfiinţarea unui birou central pentru evidenţa dubletelor existente. 
Ultima lucrare întitulată Proiect	de	chestionar	pentru	un	şematism	al	bibliotecilor 
arată ce fel de date din istoricul, organizarea şi statistica fiecărei biblioteci ar putea să 
intereseze publicul cercetător sau cititor.

Un manuscris de 40 pagini, Biblioteca	universitară	din	Cernăuţi.	Comunicări	
ale	directorului	C.	Mandicevschi, este nu altceva decât istoricul Bibliotecii, de la 
naţionalizarea ei încoace şi cuprinde date statistice, foarte exacte şi bogate, extrase 
din dispoziţiile regulamentare, descrierea amănunţită a diferitelor faze de dezvoltare 
istorică, rezumate din rapoartele anuale, toate acestea formând elementele acestei 
monografii, constituind o documentaţie interesantă pentru epoca dintre anii 
1918-1930. Un rezumat din această lucrare a apărut în revista „Zentralblatt für 
Bibliothekswesen 48”, Leipzig 1931.

Ultimii ani ai vieţii, Constantin Mandicevschi a muncit la adunarea datelor, 
cât se poate de complete, asupra operelor muzicale ale fratelui său mai mare Eusebiu, 
care în firea sa de artist adevărat, n-a avut grijă să noteze migălos locul în care se 
găsesc manuscrisele şi publicaţiile compoziţiilor sale.

Institutul de Istorie şi Limbă de pe lângă Universitatea din Cernăuţi l-a ales, în 
anul 1932, pe Constantin Mandicevschi profesor de onoare pentru participarea timp 
de zeci de ani la lucrările Muzeului Regional din Cernăuţi.

Erast Mandicevschi s-a născut la 29 septembrie 1860, în satul Bahrineşti 
(astăzi raionul Hliboca, regiunea Cernăuţi) şi a murit în 1946, la Bucureşti. A învăţat 
la Gimnaziul Superior de Stat din Cernăuţi (Obergymnasium-ul din Cernăuţi), 
susţinând examenul de maturitate în 1879. Este absolvent al Facultăţii de Drept a 
Universităţii din capitala Bucovinei (1883). A fost vicepreşedinte, membru activ, 
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între anii 1879-188314, al Societăţii Academice „Junimea” din capitala Bucovinei 
istorice.

Erast Mandicevschi a fost şi membru al Societăţii „Arboroasa”, care s-a înfiinţat 
la 10 decembrie 1875 și din care făceau parte studenţii români de la Universitatea 
din Cernăuţi. Pentru ţinuta demnă, românească şi atitudinea patriotică şi curajoasă, 
societatea a fost desfiinţată la 13 noiembrie 1877 de către guvernul austriac. Ideile 
şi idealurile „Arboroasei” n-au murit, ci au 
rămas peste ani. Ele vor continua să însufleţească 
studenţimea română după Marea Unire din 1918, 
când ia fiinţă Centrul Studenţesc „Arboroasa”. La 
9/21 decembrie 1875, a avut loc şedinţa Societăţii 
Culturale „Arboroasa”, unde Ciprian Porumbescu 
a fost numit „regens chori” – conducătorul 
corului „Arboroasa”. Tânărul muzician şi patriot 
a fost impulsul dinamic, principalul motor al 
„Arboroasei”. Societatea îl preocupa mai mult 
decât orice. Între ani 1875-1877 activitatea lui 
Ciprian Porumbescu la Societatea „Arboroasa” s-a 
întretăiat cu cea a lui Erast Mandicevschi. 

Ciprian Porumbescu a compus pentru 
„Arboroasa” o serie de coruri pe versuri de I. A. 
Lapedat, Vasile Bumbac, Tudor Stefanelli. Mai 
târziu va compune muzică pe versurile lui Erast 
Mandicevschi, Atanasie Marinescu, Nicu Xenopol, 
Dimitrie Petrino etc.

În anul 1879, când Erast Mandicevschi îşi 
făcea studile la Viena, s-a întâlnit din nou cu Ciprian Porumbescu, care frecventa 
des societatea lui Erast Mandicevschi, apreciată în lumea muzicienilor. Ciprian 
Porumbescu va fi autorul multor compoziţii pe versurile lui Erast Mandicevschi.

Erast Mandicevschi a avut o strălucită carieră juridică: a fost preşedinte al 
Tribunalului din Suceava, în anul 1910, în 1912 a fost consilier la Curtea de Casaţie 
din Viena, în 1919 a fost consilier la Curtea de Apel din Cernăuţi şi la Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie din Bucureşti; a fost şi profesor universitar de drept civil la 
Universitatea din Bucureşti15. Din anul 1920 a fost preşedinte al Asociaţiei «Cercul 
Bucovinenilor» din Bucureşti, editor al publicaţiei „Gazeta bucovinenilor”, între anii 
1934-1938. După Unirea din 1918 a fost secretar pentru justiţie al Guvernului local al 
Bucovinei. A avut o bogată activitate publicistică în presa de specialitate a timpului, 
a fost Membru al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina în 
perioda austro-ungară. 

Erast Mandicevschi este unul dintre membrii familiei Mandicevschi despre 
care merită să se scrie.

Ecaterina Mandicevschi (Cati) s-a născut 10 februarie 1867, în satul 
Bahrineşti (astăzi raionul Hliboca, regiunea Cernăuţi), şi a murit în 1957 la Cluj-
Napoca, România. După absolvirea Facultăţii de Teologie a Universităţii din Cernăuţi, 
a predat teoria muzicii la Liceul Ortodox de fete „Elena Doamna” din Cernăuţi. În 
jurnalul „Schematismus der Bucovinaer gr.-or. Archiepiscopal – Diöcese” (Anuarul 
ortodox bisericesc) găsim informaţia, că între anii 1908-1912, Ecaterina a lucrat în 

Erast Mandicevschi
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calitate de asistent de profesor, iar din anii 1912-1914 – ca profesoară de cânt, apoi 
dirijoarea corului, promovând creaţia muzicală a lui Eusebie Mandicevschi16. 

Datorită talentului muzical şi organizatoric, Ecaterina Mandicevschi a creat 
corul elevelor şcolii, a putut să-şi alcătuiască din elevele şcolii un cor atât de bine 
format şi atât de disciplinat, încât a susţinut concerte de mare succes. În anul 1911, la 
15, 16 şi 23 iunie, la Catedrala din Cernăuţi, corul liceului a intepretat Liturgia	Mi-
minor de Eusebie Mandicevschi17.

Din amintirile contemporanilor 
aflăm că Ecaterina Mandicevschi era 
o femeie cu o cultură muzicală aleasă, 
s-a dăruit cu un devotament desăvârşit 
liceului şi muzicii. În „Anuarul” liceului 
găsim, că toată perioada de activitate la 
liceu, între anii 1907-1934, a însemnat 
pentru această instituţie de învăţământ 
o adevărată epocă de înflorire muzicală. 
Doamna Mandicevschi, prin sârguinţa 
sa, l-a ridicat la cel mai înalt nivel.

Ecaterina Mandicevschi a fost nu 
numai o minunată profesoră de muzică, 
după cum au afirmat inspectorii care au 
asistat la lecţiile ei, dar a ştiut, cu un 
rar tact pedagogic, să inspire elevelor 
liceului dragostea pentru această artă. 
În mod absolut dezinteresat material, 
gratuit, a altoit dragostea pentru pian 
elevelor liceului, în incinta instituţiei 
de învăţâmânt, cât şi în mod privat, la 
ea acasă. A condus şi corul orfanelor de 
război18. A pus baza bibliotecii muzicale 
a liceului, donând lucrări muzicale proprii, lucrări ale corurilor organizate de ea, 
cât şi compoziţiile fraţilor săi,  compozitori cu renume. Toate aceste lucrări au fost 
compuse cu diferite ocazii pentru liceu după textele trimise de ea. 

Meritul doamnei Mandicevschi constă în aceea că a ştiut să dezvolte 
elevelor sale şi pasiunea pentru muzica clasică. În anul 1925 a avut loc primul mare 
concert susţinut de corul liceului sub conducerea Ecaterinei Mandicevschi, în sala 
Filarmonicii. Acest concert includea cântece biceriseşti de Eusebie Mandicevschi, 
lucrăriale lui Dumitru Kiriac, Gheorghe Mandicevschi şi Robert Schumann19. În 
anii următori, Ecaterina Mandicevschi a organizat mai multe activităţi consacrate 
diferitor compozitori. Astfel în anul 1926, la Teatrul din Cernăuţi a avut loc o 
prezentare muzicală, întitulată O	 producţie	 de	 cântece	 pentru	 copii, alcătuită din 
cântece populare româneşti, ilustrate cu tablouri vivante. 

În anul 1927, în sala Filarmonicii din Cernăuţi a avut loc serbarea consacrată lui 
Beethoven, unde cuvântul introductiv a fost rostit de către Ecaterina Mandicevschi. Ea 
a rostit cuvântul introductiv şi la concertul consacrat compozitorului Schubert (1928). 
Pentru ca elevele sale să cunoască diferite genuri muzicale, doamna Mandicevschi 

Alma și Erast Mandicevschi
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practica audiţii muzicale la diferite matineuri. La aceste audiţii participau cei mai 
buni muzicieni ai oraşului.

Mediul cultural în care s-a dezvoltat folclorul muzical românesc în Bucovina, 
a fost susţinut de biserică. Un rol important în acest mediu l-a jucat Societatea 
„Armonia”. Ea a fost constituită la 18 iulie 1881 la Cernăuţi, la sugestia lui Silvestru 
Morariu Andrievici. Ecaterina Mandicevschi, împreună cu fraţii săi, a participat în 
mod activ la spectacolele acestei Societăţi Muzicale.

Mulţi ani la rând doamna 
Mandicevschi a fost secretara 
Comitetului şcolar. Ea a organizat şi a 
condus „Cutia elevelor”, adică biblioteca 
cărţilor didactice pentru elevele sărace.

În anul 1938 Ecaterina 
Mandicevshi a donat Bibliotecii 
Universităţii din Cernăuţi  o serie 
de manuscrise, reprezentând opere 
muzicale ale regretatului său frate 
Eusebie Mandicevschi, în număr de 251 
opere în 13 mape şi 8 volume legate20.

De la Ecaterina Mandicevschi ne-
au rămas traducerea în limba ucraineană 
a lucrărilor povestitorului român Ion 
Creangă: Moş	Ion	Roată	şi	Cuza	Vodă, 
Popa	Duhu, Moş	 Ion	 Roată	 şi	 Unirea, 
ele fiind publicate în revista din Lviv 
„Nedilea” (Duminica), (1912 р, № 33-
36), iar Amintiri	din	copilărie – în ziarul 
cernăuţean „Nova Bucovîna” (Bucovina 
Nouă), (1914 , № 42-45, 49)21.

În perioada interbelică Ecaterina Mandicevschi a fost membră a Societăţii 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina.

Gheorghe Mandicevschi s-a născut la 8 noiembrie 1870 în satul Molodia 
(astăzi raionul Hliboca, regiunea Cernăuţi) şi a murit la 23 martie 1907, în oraşul 
Cernăuţi. A fost compozitor, dirijor, profesor de muzică bisericească.

Cel dintâi mediu artistic i l-a oferit casa părintească, unde, cu toate greutăţile 
materiale ale numeroasei familii, se găsea şi prilejul de a audia o muzică aleasă, căci 
fiicele şi fiii părintelui Vasile Mandicevschi erau toţi înzestraţi cu un deosebit talent 
muzical22.

Între anii 1890-1895, după absolvirea cursurilor primare, el a urmat Seminarul 
Teologic din Cernăuţi, unde i-a fost profesor Isidor Vorobchevici, care l-a încurajat 
şi l-a îndrumat în mod deosebit. Între anii 1895-1899 Gh. Mandicevschi, sub 
supravegherea fratelui său, Eusebie, a studiat la Universitatea de Muzică şi Arte 
Clasice din Viena contrapunctul, armonia şi compoziţia. 

În anul 1900 s-a întors în Bucovina unde a devenit profesor titular de muzică 
la Seminarul Clerical, la Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti şi la Liceul Ortodox de Fete, 
Între anii 1900-1907 a fost dirijorul corului Societăţii „Armonia”23.

Ecaterina Mandicevschi
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La 15 iulie 1904, cu prilejul 
comemorării a 400 de ani de la moartea 
marelui voievod Ştefan cel Mare, 
profesorul Gh. Mandicevschi a participat 
cu corul „Armonia” la serviciul divin 
de la Mănăstirea Putna, cu Liturghia sa 
festivă în re-major, compusă pentru cor 
mixt în 4-8 voci.

La serbarea comemorativă care 
a urmat, Gh. Mandicevschi a dirijat, 
în entuziasmul românimii adunată cu 
acel prilej, lucrarea Altarul	 Mănăstirii	
Putna de Ciprian Porumbescu şi piesa 
corală Mănăstirea	 Putna de Isidor 
Vorobchievici24.

Presa cernăuţeană („Apărarea 
Naţională”) în anul 1906 a publicat 
anunţurile în legătură cu primul jubileu 
de 25 de ani ai „Armoniei”, marcat la 
Cernăuţi pe 25, 26 şi 27 noiembrie. Cu 
acest prilej au avut loc mari manifestări, 
organizate de membrii soсietăţii, unde 
a fost interpretată o liturghie nouă, 
apoi un concert festiv şi o serată de dans. Din anunţurile publicate în ziare aflăm 
despre programul de pregătire al jubileului „Armoniei” pentru fiecare zi aparte, 
despre persoanele care au participat şi au prezentat cântecele lor bisericeşti, piese, 
poezii. Printre cei care au participat la manifestare era şi familia Mandicevschi: 
Gheorghe, Eusebie, Ecaterina şi Constantin25. Dacă ne referim la Gh. Mandicevschi, 
din programul, care a avut loc în Catedrală, se vede că prima zi, la 25 noiembrie, 
duminică, la orele 9.00 dimineaţa, s-a început cu o Liturghie şi Doxologie, compuse de 
profesorul Gheorghe Mandicevschi, cu un cor mixt sub conducerea compozitorului. 
Liturghia a fost săvârşită de către arhimandritul Miron Călinescu împreună cu un 
sobor de preoţi.

A doua zi, pe 26 noiembrie, a avut loc concertul festiv în sala Filarmonicii, 
la ora 7.30 seara, sub conducerea dirijorului, profersorului Anton Köller. Concertul 
a fost împărţit în mai multe părţi. În partea a 4-a a avut loc un recital de cântece 
populare româneşti, aranjat pentru un cuartet de coarde de Adalbert Hrimaly, 
interpretat de domnii Adalbert Hrimaly (violina I), Corneliu Tarnovieţchi (violina II), 
George Mandicevschi (viola) şi dr. baron cavaler de Duzinkiewicz (violoncello)26, 
care pentru prima dată s-a prezentat publicului românesc. Cuartetul a secerat aplauze 
frenetice prin interpretarea plină de măiestrie a variaţiunilor unui cântec popular 
aranjat de Hrimaly. În partea a 12-a, a avut loc interpretarea Uverturii, compusă de 
dr. Eusebie Mandicevschi pentru un cuartet de coarde şi două piane în 4 mâini şi 
interpretată cu măestrie de doamnele Eugenia Halarevici şi Eufrosina Vorobchievici 
(pianul I), de doamnele Ecaterina Mandicevschi şi Veronica Ţurcan Mandicevschi 
(pianul II) şi de domnii Adalbert Hrimaly (viola I), Corneliu Tarnovieţchi (viola II ) 
Gheorghe Mandicevschi (viola), şi dr. baron cavaler de Duzinkiewicz (violoncell).

Gheorghe Mandicevschi
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De-a lungul timpului familia Mandicevschi a jucat un rol activ în activitatea 
societăţii „Armonia”. Împreună cu fraţii săi, Gheorghe Mandicevschi a format un 
adevărat cvartet de coarde, renumit în Cernăuţii acelor ani. 

Majoritatea lucrărilor sale s-au răspândit prin interpretarea corului Societăţii 
„Armonia” şi mai cu seamă de corul Societăţii „Academia Ortodoxă”, care a fost creată 
în anul 1889 de către Silvestru Morariu Andrievici pentru studenţii de la Facultatea 
de Teologie, numită Societatea Literară a Studenţilor „Academia Ortodoxă” unde 
Gh. Mandicevschi a fost membru.

În anul 1906, la 20 ianuarie, la Rădăuţi a avut loc şedinţa Societăţii „Academia 
Ortodoxă”, la care a participat şi Gh. Mandicevschi cu o prezentare a superbului 
cântec Frumoase Floricele.

Pentru această societate, compozitorul Gh. Mandicevschi a scris şi deviza  

„Uniţi să fim în cugete, uniţi să fim în cântece, uniţi în Dumnezeu”. Printre acestea 
se numără un curs de contrapunct, în patru volume, scris în colaborare cu fratele său 
Eusebie, precum şi studiul Muzica	 la	Evrei	 până	 la	 venirea	Mântuitorului	 nostru	
Iisus Christos, publicată în revista „Candela” din anul 1893 (p. 74-79, 140-146).

Gh. Mandicevschi a compus muzica pentru piesele lui Vasile Alecsandri 
Piatra din casa, pentru cvartetul de coarde. El a scris o serie de lucrări corale, vocale 
şi pentru pian, precum şi cântece bisericeşti, variaţiuni pe tema unui cântec popular 
german; muzica corală: Stele, cor bărbătesc; Nu	mai	 plâng, pentru cor bărbătesc; 
răspunsuri religioase pentru cor bărbătesc; M-am	pogorât	din	cer, pentru cor mixt 
în 6 voci; Cântările corale pentru Liturghia Sf. Ioan Chrisostom, pentru cor mixt; 
Imnurile Sf.	Liturghii pentru cor bărbătesc; Oratoriu	pentru	Vinerea	Mare, pentru cor 
bărbătesc; Axion	la	Botezul	Domnului, pentru cor bărbătesc; Din Psalmul	8, pentru 
cor bărbătesc; Din Psalmii	64	şi	65, pentru cor bărbătesc; din Psalmul	128, pentru 
cor mixt; din Psalmul	133, pentru cor mixt; din Psalmul	150, pentru cor bărbătesc, 
text slavon; Cântece	funebrale, pentru cor mixt; Seara-i	tristă, pentru cor bărbătesc; 

Cvartetul fraților Mandicevschi. De la stânga la dreapta: 
Erast – violoncel, Eusebie – vioara I, Constantin – vioara II, 

Gheorghe – violă     



64

Valul	lui	Traian, pentru cor bărbătesc; Noapte	bună, pentru cor bărbătesc; Liniştea,	
pentru cor bărbătesc; O	seară, pentru cor bărbătesc; Visuri, pentru cor mixt; Cântecul	
captivului, pentru cor mixt; Viorica, pentru cor mixt; Cântec	 de	 mai, pentru cor 
mixt; Întrebarea, pentru cor mixt; Cântec	 de	 toamnă, pentru cor mixt; O,	 rămâi, 
pentru cor mixt; muzică vocală: Veghind,	tot	plâng, voce şi pian, precum şi studii de 
muzicologie şi didactice.

Cu toate că a avut o viaţă scurtă, Gh. Mandicevschi a adus o contribuţie 
considerabilă la dezvoltarea artei muzicale româneşti. Lucrările lui desăvârşite vor 
dăinui peste ani.

NOTE

1. Păunel E. I.,	Constantin	Mandicevschi	(1859	-1933), în „Codrii Cosminului”, 
nr. VIII, 1934, p. 568.

2. Vladimir Acatrini, Povernuty	vtraceni	imena:	simia	Mandicevskih, în „Molodyi 
Vcenyi”, nr. 7(22), 2015, p. 32.

3. Balan T., Documente	Bucovinene,	vol. VI (1760-1833), nr. 139, p. 414.
4. Emil Satco, Arta	în	Bucovina, 1991, p. 117.
5. Idem, Enciclopedia	Bucovinei, Vol. II, 2004, p. 10.
6. Ibidem, p. 11.
7. Vasile Juravle, Muzica	 religioasă	 din	 Bucovina	 în	 secolele	 XVIII-XIX, în 

„Analele Bucovinei”, anul VII, nr. 2, 2000, p. 399.
8. Vladimir Acatrini, Un	cunoscut	de-al	lui	Eminescu,	Constantin	Mandicevschi,	

în „Libertatea Cuvântului”, nr. 18(675), 5 mai 2016, p. 13.
9. Idem, Constantin	Mandicevschi	–	vydatnyi	prosvititel	Bukovyny,	în „Bukovynskyi 

jurnal”, nr. 3(93), 2014, p. 246.
10. Idem, Un	cunoscut	de-al	lui	Eminescu,	Constantin	Mandicevschi,	p. 13.
11. Idem.
12. Idem.
13. Idem,	Constantin	Mandicevschi	–	vydantnyi	prosvititel	Bukovyny,	p. 166.
14. Arcadie Dugan-Opaiț, Albumul	Mare	al	Societăților	Academice	„Arboroasa”	
şi	„Junimea” din	Cernăuţi, I.	Erast	Mandicevchi, Editura Universităţii „Ştefan 
cel Mare” Suceava, 2015, p. 65

15. Mircea Irimescu, Societatea	pentru	Cultura	şi	Literatura	Română	în	Bucovina 
(1862	-2012)	la	150	de	ani,	Vol. II, p. 350.

16.Vladimir Acatrini, Ecaterina	Mandicevschi	 –	 pedagog	 uitat	 în	 Bucovina, în 
„Libertatea Cuvântului”, nr. 18(696), 7 iulie 2016, p. 7.

17. Idem.
18. Idem.
19. Vladimir Acatrini, Gheorghe	 Mandicevschi	 -	 fiu	 al	 neamului	 românesc, în 

„Libertatea Cuvântului”, nr. 39(696), 6 octombrie 2016, p. 14.
20. Idem. 
21. Vasile Juravle, op.	cit.,	p. 399.
22. Vladimir Acatrini, Gheorghe	Mandicevschi	–	fiu	al	neamului	românesc,	p 14.
23. Idem.
24. Emil Satco, op.	cit.,	p. 10. 
25. Vladimir Acatrini, Gheorghe	Mandicevschi	–	fiu	al	neamului	românesc, p. 14.
26. Idem.



             65

SUMMARY

The article attempts to show the Mandichevski family’s contribution to the 
development of the educational, cultural and musical life of Bukovina during the 
second half of the XIXth and the first half of the XXth century. It tells about Eusebius 
and George Mandichevski - famous composers, Erastus and Catherine Mandichevski 
- known Bukovinian teachers, Constantin Mandichevski – a teacher, school principal, 
school inspector and the director of the Scientific Library of the Chernivtsi University. 
It analyzes the contribution of each of them towards the development of education 
and cultural life, as well as the Bukovinian music.
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AMINTIRI ZĂGĂZUITE

de
 Filip Ţopa*1

(Manuscris dactilografiat)

Amnezii neuitate

Primul război mondial s-a terminat, împărăţiile s-au destrămat, tunurile 
au amuţit, iar Bucovina, revenită la sânul matern, renaşte şi înfloreşte; aspiraţiile 
băştinaşilor români, acel vis cutezător care făcu să le bată inimile timp de 143 de ani, 
s-a împlinit. Asupra ei se resfiră acum acele raze de soare, care încălzesc întreaga 
Românie reîntregită.

Chiar şi cenuşa de pe urma satelor pârjolite – ca Boianul, Rarancea, Mahala, 
Jucica, ce a rămas nemăturată de vânturi, era cu grijă întoarsă în brazdă odată cu 
sângele trupurilor sfârtecate în atâtea lupte de pe aici. Peste tot se căzneau bieţii 
oameni să şteargă urmele cruntului război, doar nenumăratele cimitire cu crucile din 
crengi, acum multe aplecate sau căzute peste movilele de abia reliefate, pocănitul 
picioarelor din lemn a celor schilodiţi şi trupurile scheletice ale celor gazaţi ce-şi 
târşesc paşii, cu gurile deschise, mai reamintesc trecătorilor indiferenţi, de timpurile 
de abia când lumea era bântuită de frică ş foame.

Astfel a trecut un deceniu şi jumătate, când într-o zi de la începutul lunii 
februarie a anului 1933, lumea zgribulită de gerul aspru şi mânată de crivăţ se oprea 
din mersul său grăbit, aţintindu-şi privirea uimită spre asfinţit, uitându-se cum apunea 
soarele în acea zi de iarnă pe un ger roşu, roşu, de parcă razele sale s-ar scălda într-un 
ocean de sânge.

Bătrânii ce au zăbovit prin târgul Cernăuţilor, cu cine ştie ce treburi şi 
se întorceau grăbiţi în acea zi după amiază la casele lor, opintindu-se împotriva 
crivăţului care le aţinea calea şi le-a împodobit mustăţile cu ţurţuri de gheaţă, se 
opreau şi ei pe podul Prutului, cu tot gerul ce îi îndemna spre adăpostul vetrei, nu 
reuşeau să-şi dezlipească privirea de la nefireasca imagine ce i-a ţintuit pe loc, până, 

* Continuare. Începutul vezi „Glasul Bucovinei”, An. XIX, nr 2 (74), 2012, An. XIX, 
nr 3-4 (75-76), 2012, An. XX, nr 1-4 (77-80), 2013, An. XXI, nr 1-2 (81-82) 2014, 
An. XXI, nr 3-4 (83-84), 2014, An. XXII. nr. 1 (85) 2015, An. XXII. nr. 2 (86), 
2015, An. XXII. nr. 3 (87) 2015, An. XXII. nr. 4 (88), 2015, An. XXIII, nr. 1 (89), 
2016, An. XXIII, nr. 2-3 (90), 2016.
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în fine, întunericul înserării a înghiţit-o. Atunci se îndreptau cu capul spre răsărit se 
descopereau şi smeriţi făceau semnul crucii zicând: „Fereşte-ne Doamne de năpasta 
ce o să vie peste noi, îs semne rele, rele de tot, de o să se întoarne lumea pe dos”, apoi 
cu capul plecat şi ochii trişti îşi continuau drumul cu presimţiri sumbre.

A doua zi, lumea aflase că acolo în apus, în ţara nemţească s-a înscăunat la 
stăpânire un conducător fără inimă şi scrupule, denumit „dictatorul brun”, care nu 
mai crede în crucea creştinească, ci în una încârligată şi pe care vrea s-o semene în 
lumea toată, vrând s-o stăpânească după legile lui şi poporul său ales de rasă ariană 
pură.

Deviza lui „Deutschland über alles” îşi va dovedi curând temeinicia; acest 
dictator nu se va sfii să inaugureze o eră a cotropirii ţărilor vecine, a genocidului 
şi a crimelor, folosind în acest scop metode nu numai necunoscute, dar nici măcar 
bănuite.

Dar cine este acest zeu al infernului adus în fruntea ţării germane care a suscitat 
atâta nelinişte în rândul populaţiei cinstite germane şi în întreaga Europă? E un mic 
caporal austriac pe nume Adolf Hitler, zugrav de meserie, care după prăbuşirea 
Austriei Habsburgice îşi găseşte refugiul în Germania lui Hindenburg, unde încă din 
anii 1920-1922, a început să-şi recruteze apologeţi, formând din ei batalioane de 
adepţi politici, de fapt organizaţii paramilitare denumite „Sturm Abteilungen” sau 
prescurtat SA.

Cu ajutorul membrilor fanatizaţi din SA, ce timorau pe unii şi ucideau pe alţii, 
Hitler, conducătorul, sau Führerul SA-ului ajunge şi Führerul Reichului german (31 
ianuarie 1933).

Profitând de conjunctura în care se găsea Statul German în acele vremuri – cu 
industria sa postbelică încă foarte redusă şi cu şomajul foarte dezvoltat, Hitler pune în 
funcţie industria de armament, introduce serviciul militar obligatoriu şi reorganizează 
armata pe care o înzestrează cu mijloacele cele mai moderne.

Obligaţiunile Tratatului de Pace de la Versailles sunt călcate în picioare sub 
blânda şi îngăduitoarea privire a politicienilor englezi, francezi etc. a căror datorie 
era tocmai să supravegheze respectarea prevederilor impuse prin tratat şi de a opri  
reînarmarea Germaniei.

Numai după cinci ani de la instalarea lui Hitler în fruntea Reichului, adică 
în anul 1938, găsim acest stat cu o oaste de sute de divizii şi înarmată până în dinţi, 
putându-şi permite de a păşi la îndeplinirea visului Führerului: răzbunarea şi cucerirea 
Europei.

Tactica utilizată în acest scop nu se baza, cum s-ar crede, pe mână înarmată 
care ar fi putut deschide ochii opiniei publice; atunci, pentru a înşela buna ei credinţă, 
se utiliza o metodă mai hâtră şi mai vicleană, se trimiteau în ţara vizată provocatori, 
aceştia împreună cu agenţi recrutaţi din rândul minorităţii germane, se dedau la 
diverse provocări, provocările atrăgeau represalii, iar represaliile oricât de blânde şi 
indulgențe ar fi fost, în ochii presei germane deveneau „persecuţii insuportabile ale 
minorităţii germane”. Instigatorii şi provocatorii deveneau astfel victime.

În acest timp guvernul Reichului trâmbiţa prin presă şi radio, dorinţa sa cea mai 
arzătoare: de a trăi cu toate popoarele lumii în cea mai bună înţelegere şi pace, că el nu avea de 
la nimeni nici o pretenţie teritorială şi că el vroia numai să-şi protejeze fraţii rasiali şi nu putea 
permite nici unei ţări să-i persecute.

Europa, în dorinţa de a păstra pacea, se mulţumea cu asigurările primite şi se liniştea.
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Ţara ameninţată rămânea izolată, îngrozită şi neputincioasă în faţa 
devoratorului.

Austriei, prima victimă căzută în ghearele Reichului nazist, neputându-
i-se invoca „persecuţia fraţilor rasiali”, Hitler îi impune o reformă internă, apoi e 
învinovăţită că nu şi-a ţinut angajamentele sale şi într-o zi e în întregime ocupată de 
tancurile naziste, după care Reichul declară „Anschluss-ul” benevol, de atâta timp 
aşteptat de austrieci...

Prada următoare a fost Cehoslovacia, căreia în conformitate cu Hotărârea	
Conferinţei	Internaţionale	de	la	München, 28-30 septembrie 1938, i se ia de către 
Reich teritoriul Sudet, iar la 13 martie 1939, îndată ce dispozitivul militar era 
pregătit, Hitler, convoacă pe preşedintele Cehoslovaciei deja mutilate, Hacha, la 
Berchtesgaden, unde i se înmânează un ultimatum, prin care i se pune în vedere 
de a pune stavilă imediată „dezordinii primejdioase” din ţara sa. Ce dezordini 
primejdioase puteau prilejui nelinişte dictatorului Germaniei, înconjurată de tunuri şi 
acoperită de avioane, o ţară dezarmată şi pe jumătate ocupată, e un paradox. În orice 
caz, Hitler nu mai aşteaptă răspunsul şi după 24 de ore, trupele germane ocupă restul 
ţării (15 martie 1939).

Încă cu două luni înaintea ocupaţiei, Hitler declară în faţa opiniei publice 
mondiale că: „Germania după reprimirea teritoriului Sudet, nu mai are nici o ambiţie 
teritorială în Europa şi nici o dorinţă de a anexa la Reich popoare de altă rasă ca cea 
germană”, în ceea ce privea Cehoslovacia Hitler a adăugat: „Statul Cehoslovac nu mă 
interesează şi pot să-l garantez”.

Ce şoc a putut provoca o atare amnezie conducătorului statului german de l-a 
făcut să uite în aşa scurt răstimp asigurările sale date lumii?

Acum lumea se întreba care „nouă victimă” vine la rând de a fi înghiţită?
Polonia trebuia exclusă de la bun început din rândul ţărilor periclitate, având 

în vedere raporturile excelente ce existau între ea şi Germania între care există din 
1934 şi un pact de neagresiune pe timp de zece ani.

Ungaria, ţară săracă şi cu un guvern progerman, nu prezenta prea mare interes.
Singura România, bogată în grâne şi petrol, cu o populaţie germană destul de 

însemnată, mai ales în Transilvania şi ceva în Bucovina, ar putea fi vizată.
La data ocupării Cehoslovaciei, 15 martie 1939, România simţindu-se în 

pericol, decretează mobilizarea parţială a armatei române.
La data de 13 aprilie 1939, Marea Britanie şi Franţa acordă garanţii unilaterale 

privind frontierele României, aceasta în urma mobilizării, cât şi a convorbirii ce a 
avut loc la Berlin între Ribbentrop şi ambasadorul Poloniei (21 martie 1939), prin 
care i s-a cerut guvernului polon, urgenta reglementare a chestiunii Danzigului şi 
Coridorului. Propunerea germană în acest sens era „cedarea Danzigului către Reich 
precum şi autorizarea construirii unei linii ferate dublate de o autostradă germană 
între Rusia orientală şi Reich”.

Guvernul polonez răspunse la 26 martie cu contrapropuneri, dar Hitler nu mai 
admitea nici contrapropuneri şi nici alte discuţii, considerând rezervele poloneze ca 
un refuz de negocieri, şi ca ameninţare, Hitler denunţă pactul de neagresiune (28 
aprilie 1939). În acelaşi timp, guvernul german denunţă tratatul naval anglo-german, 
acuzând Anglia şi Franţa pentru garanţiile acordate României şi Poloniei, precum şi 
pentru negocierile lor cu Rusia pentru obţinerea sprijinului ei în caz de agresiune.

Începând chiar cu luna mai 1939, Reichul a pornit la pregătirea campaniei în 
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Polonia, în lunile iunie-august dezlănțuie şi o vastă campanie mincinoasă împotriva 
acestei ţari, invocând „persecuţia minorităţii germane”, plasând prin aceasta statul 
polon în poziţia de agresor.

La data de 21 august 1939, se anunţă acordul germano-sovietic prin care se 
pecetluieşte mormântul ţărilor baltice şi soarta Poloniei. În zorii zilei de 1 septembrie 
1939, Polonia este invadată dinspre răsărit de diviziile ruseşti şi dinspre apus de cele 
germane.

După două zile, Franţa şi Anglia declară război Reichului german, o măsură 
iluzorie, declaraţia nefiind însoţită de nici o acţiune hotărâtă. Polonia este lăsată 
să lupte singură; rezistenţa ei eroică se încheie numai după 17 zile, când inima ei 
încetează să mai bată, iar pe cadavrul ei încă cald şi însângerat, calcă cu semeţie doi 
giganţi, strângându-şi mâinile.

Amintiri zăgăzuite

După prologul din Polonia, Germania îşi îndreaptă atenţia spre apus, nescăpând 
însă din vedere să intensifice presiunile de ordin politic şi economic asupra României.

Politica externă şovăitoare a guvernanţilor români nu întârzie să-şi arate 
efectele.

Din toamna anului 1939 România se află singură şi izolată de ţări prietene, în 
sud-estul Europei, aidoma unei bărci cu pescari ce se aşteptau din clipă în clipă să fie 
înghiţită de un talaz al oceanului răscolit de uragan.

Primul val care ne loveşte ţara, zguduind-o din temelii, are loc în ziua de 26 
iunie 1940, când guvernul sovietic transmite guvernului român o „notă ultimativă” 
prin care îl înştiinţează că după 24 de ore, armata sa va trece graniţa şi va ocupa 
Basarabia şi Bucovina de nord.

Al doilea val care se succede numai la câteva zile, este scrisoarea lui Hitler 
din 15 iulie 1940 adresată regelui Carol al II-lea, prin care cere pe un ton ultimativ, 
să facă concesii teritoriale Ungariei horthiste, adăugând că, dacă România nu se va 
încadra integral în „noua ordine”, atunci „sfârşitul va fi mai devreme sau mai târziu 
posibil, chiar în foarte scurt timp, distrugerea României”.

Arbitrajul germano-italian (Dictatul de la Viena) acceptat după lungi dezbateri 
de Consiliul de Coroană, hotărăşte cedarea părţii de nord a Transilvaniei Ungariei 
horthiste (30 august 1940).

Al treilea val, cel din 7 septembrie 1940, partea de sud a Dobrogiei, cuprinzând 
judeţele Caliacra şi Durostor, devin teritoriul Bulgariei.

În decurs de două luni şi 12 zile, ţara românească a fost răşluită din toate 
părţile. La miazănoapte – de jumătatea de nord a Bucovinei (6.340 kmp cu 545.267 
de locuitori); la miazăzi – de Dobrogea de sud (6.921 kmp cu 362.874 de locuitori); 
la răsărit – de Basarabia (44.422 kmp cu 2.864.402 de locuitori) şi la apus – de 
Transilvania de nord (43.492 kmp cu 2.667.000 de locuitori). 

Odată cu trecerea României de partea aliaţilor, după 23 august 1944, nordul 
Transilvaniei ne-a fost restituit. În privinţa judeţelor dobrogene Silistra şi Durostor, 
România a fost de acord cu cedarea lor, cu ocazia tratatului de frontieră româno-
bulgar la Craiova (7 septembrie 1940). Numai Basarabia, pentru a cărei stăpânire 
am avut cele mai mari garanţii, date de însuşi Lenin şi Stalin, cât şi partea de nord 
a Bucovinei cu o parte a Herţei, teritorii care nu au aparţinut niciodată statului rus, 
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ne-au rămas înstrăinate.
În privinţa afirmaţiilor oamenilor politici sovietici, – că „Basarabia aparţine 

României” – voi cita câteva rescripte şi declaraţii ale acestora.
După victoria revoluţiei socialiste în Rusia, guvernul Sovietic adoptă la 

data  de 2/15 noiembrie 1917 Declaraţia	 drepturilor	 popoarelor	 din	 Rusia, care 
proclamă egalitatea şi suveranitatea popoarelor dezrobite din Rusia, dreptul lor la 
autodeterminare până la separarea şi formarea de state independente, abrogarea 
tuturor privilegiilor şi restricţiilor naţionale şi religioase, precum şi dreptul de liberă 
dezvoltare a tuturor popoarelor asuprite şi exploatate şi a minorităţilor naţionale (vezi 
Istoria	României	în	date, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti 1972, pag. 307).

Declaraţia de mai sus este cuprinsă în operele lui Lenin, sub titlul Tezele	la	
întrebări	naţionale, repet citatul: „Din acest motiv, social democraţii Rusiei, în toată 
propaganda lor, trebuie să susţină dreptul tuturor naţionalităţilor de a-şi forma un 
stat propriu sau a-şi alege liberi o ţară la care ei doresc să se alipească”. Dar nu 
numai Lenin repetă în mai toate discursurile sale declaraţia mai sus citată, dar şi 
Stalin o enunţă precum rezultă din discursul său din 5 decembrie 1917, citez: „Prin 
confirmarea dreptului tuturor popoarelor, de a se retrage din uniunea popoarelor...”.

Urmarea acestui rescript, populaţia majoritară din Basarabia fiind români – 
reprezentaţi de „Sfatul Ţării” din Chişinău, hotărăşte la 27 martie (9 aprilie) 1918, 
nesilită de nimeni, unirea Basarabiei cu România, de la care a fost răpită în anul 1812 
de către imperiul ţarist, după o înţelegere cu Imperiul Otoman.

Cu privire la ocuparea Basarabiei din 1812, Friedrich Engels publică la sfârşitul 
lunii februarie 1890, un articol, pe care îl găsim înserat în volumul 22 al operelor sale 
şi care spune: „Dacă până atunci şovinismul rus, nu vreau să spun că ar fi îndreptăţit, 
dar poate fi scuzabil, privitor la cuceririle lui Alexandru I, nu se poate susţine acelaşi 
lucru Finlanda este finlandeză şi suedeză, Polonia polonă şi Basarabia românească”.

În toţi anii postbelici 1918-1940, Rusia Sovietică nu şi-a manifestat pretenţia 
asupra Basarabiei şi asupra Bucovinei cu atât mai puţin; dimpotrivă ea a garantat în 
mai multe rânduri integritatea teritorială a ţării noastre. Astfel în anul 1922, Litvinov 
şi Cicerin declară la Haga, Berlin şi Montreux că „Uniunea Sovietică nu ridică nici un 
fel de pretenţie asupra Basarabiei. Aceeaşi declaraţie o face şi preşedintele consiliului 
militarilor poporului a RSSU Rakovschi la 24 decembrie 1922 la Montreux, cu ocazia 
unui interviu”.

La data de 3 iulie 1933, la semnarea convenţiei de definire a agresiunii, ce are 
loc în Londra, Litvinov declară lui Titulescu: „Eu ştiu că prin aceasta vă dăruiesc 
Basarabia”, iar ambasadorul sovietic la Roma, Potemkin, declară: „Basarabia a 
încetat de a mai fi un motiv de neînţelegere între poporul rus şi român”.

La data de 21 iulie 1936 se semnează la Montreux protocolul sovieto-român 
în care se consemnează că Nicolae Titulescu şi Maxim Litvinov au ajuns la un acord 
de principiu asupra conţinutului unui pact de asistenţă mutuală, bazat pe respectarea 
reciprocă a independenţei şi suveranităţii naţionale.

După căderea Poloniei la data de 17 septembrie 1939, Molotov declară 
ambasadorului României, că „Uniunea Sovietică este hotărâtă să respecte integritatea 
teritorială a României”. După opt luni, la data de 26 iunie 1940, URSS-ul transmite 
guvernului român o notă ultimativă prin care cere restituirea Basarabiei şi drept 
despăgubire pentru cei 22 de ani de exploatare nemiloasă a acestui ţinut de către 
România, ocupă şi nordul Bucovinei.
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Consiliul de Coroană acceptă nota ultimativă la data de 28 iunie 1940, dar 
trupele sovietice au pătruns în Basarabia fără a mai aştepta acceptul, în dimineaţa 
acelei zile, iar în Bucovina de nord în cursul zilei de 29 iunie 1940.

Acestea au fost împrejurările care au încheiat cu brutalitate scurta perioadă de 
încălzire a oropsitei părţi din Bucovina la pieptul ţării mame.

Au trecut patru decenii de atunci, dar deschizând azi zăgazurile amintirilor, 
ziua de 29 iunie ne 
răscoleşte aceeaşi 
tristeţe şi ne stârneşte 
acelaşi dor de locurile 
noastre înstrăinate. Ea 
va rămâne în inimile 
bucovinenilor „o zi de 
tristă amintire”.

În acea zi, 
bucovinenii au fost 
treziţi de coşmaruri 
care de trei nopţi îi 
tulburau somnul şi 
află încă înainte de 
a bate clopotele de 
utrenie, groaznica 
veste că hotarul 
patriei lor moştenite de la străbuni, nu mai este pe apele Nistrului, unde l-a sădit 
cu veacuri înainte însuşi Dumnezeu, ci a fost împins mai spre miazăzi cu vreo 80 
de kilometri, pe linia Mihăileni, Fântâna Albă, Falcău, Ulma, Seletin, iar teritoriul 
cuprins între această demarcaţie şi apele Nistrului trec în stăpânirea Rusiei sovietice. 
Cei ce doresc şi au posibilităţi, se pot muta în termen de trei zile, la sud sau nord de 
noul hotar, alegându-şi nesiliţi de nimeni noua patrie.

Astfel, populaţiei bucovinene, atât de crunt încercate în războiul 1914-1918, îi 
este sortit să retrăiască numai după 22 de ani un nou exod dramatic, un prăpăd şi haos 
generator de atâtea suferinţe morale şi materiale.

Tinerii şi bătrânii cu copii în braţe, oscilând între panică şi nesiguranţă, 
părăsesc îndureraţi locurile străbune şi vetrele lor de viaţă, luând calea pribegiei în 
căutarea unui adăpost mai tihnit pe alte meleaguri.

Gemetele pline de amărăciune ale părinţilor, cât şi plânsul copiilor speriaţi era 
înăbuşit nu de dangătul clopotelor, ci de huruitul pâlcurilor  de avioane ce se roteau 
pe bolta cerului cât şi de şenilele tancurilor ce zdrobeau piatra de caldarâm peste care 
treceau.

Pe uliţele satelor şi străzile târgurilor, lumea cu boccele în care a înghesuit în 
mare grabă mai mult lucruri nefolositoare decât utile, se alipea cortegiului nesfârşit, 
care de data aceasta nu se îndrepta, ca în anii trecuţi spre biserici pentru a  serba 
hramul Sfinţilor Petru şi Pavel, ci spre gări, nădăjduind a apuca vreun tren. Dar 
trenurile care mai veneau, semănau mai curând roiurilor de albine prinse şi înghesuite 
pe o creangă, decât vagoanelor trase de locomotive.

Dezamăgiţi, cu feţele descompuse de amărăciune, unii s-au întors la casele 
lor, pierzând nădejdea de a mai putea părăsi ţara lor, ocupată acum de străini şi a se 
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refugia la ai săi. Alţii au pornit pe jos, aciuindu-se pe lângă o căruţă, mai puţin ticsită, 
din convoiul format.

Pribegii care au reuşit să se refugieze au fost fericiţi şi mulţumiţi sufleteşte, 
chit că şi-au pierdut toate bunurile. Despre soarta celor rămaşi am aflat adevărul  
după un an şi nu am pizmuit-o.

Au trecut patru decenii de atunci, mulţi dintre cei ce au trăit acea zi a exodului 
au decedat, ei au părăsit această lume deziluzionaţi şi cu sufletul îndurerat, lăsând 
urmaşilor o rugăminte testamentară, de a reuni sub tricolorul românesc toate plaiurile 
bucovinene.

Cei în viaţă îşi întrerup adesea preocupările cotidiene şi, uniţi într-un singur 
cuget, deschid zăgazurile amintirilor, pentru a evoca trecutul, dar îndeosebi pe trecuţi.

PARTEA A OPTA

EVOCĂRI ALE UNOR PERSONALITĂŢI ŞI FAMILII BUCOVINENE
Pe întregul cuprins al pământului românesc nu se găseşte alt ţinut ca al 

Bucovinei, care, restrâns precum este, să cuprindă în hotarele sale atâta frumuseţe şi 
atâta bogăţie în amintiri din trecut încât pe drept cuvânt a primit numele de „muzeu 
al istoriei româneşti”.

Pe lângă aceste frumuseţi naturale şi bogăţii istorice, Bucovina a dat naştere 
unui mare număr de cărturari, cu suflet ales, care şi-au dedicat cea mai mare parte din 
viaţa lor pentru binele patriei.

Pe aceşti patrioţi, dintre care mulţi au trecut de-acum în nefiinţă, avem datoria 
să-i pomenim, lăsând astfel să fie activă încă amintirea trecutului. Pe cei în viaţă, 
aceeaşi datorie ne obligă să-i respectăm şi să-i cinstim.

Profesorul Constantin Loghin

Născut la 4 noiembrie 1892 în comuna Budineţi (Bucovina), din părinţi  răzeși 
şi anume Leon Loghin şi Rozalia. Constantin Loghin a 
fost unul dintre cărturarii fruntaşi ai Bucovinei, profesor 
de mare prestigiu şi o personalitate rară prin onestitate, 
austeritate şi devotament faţă de literele române. 
Profesor de română şi ziarist, corespondent al ziarului 
„Universul” pentru oraşul Cernăuţi, Constantin Loghin 
a desfăşurat o activitate cultural-patriotică timp de mai 
multe decenii, remarcându-se prin stăruinţă, destoinicie 
şi merite deosebite.

După terminarea şcolii primare în satul natal, 
urmează liceul şi cursurile universitare la Cernăuţi. 
Primul război mondial îl face să-şi întrerupă studiile 
universitare între anii 1914-1919. Demobilizat cu gradul 
de locotenent de administraţie îşi ia licenţa în 1919 cu 
specialitatea limba şi literatura română. În toamna anului 
1922 e numit profesor la liceul real din Cernăuţi, unde i se încredinţează şi dirigenţia 
clasei a III-a, cu elevi din prima generaţie postbelică, tineri de vârste şi limbi materne 
diferite. 
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Cu răbdarea şi cu buna sa metodă didactică, profesorul Loghin conduce 
această clasă până la examenul de absolvire (maturitate), învăţând pe toţi elevii 
săi să vorbească limba literară românească, să cultive literatura română şi să simtă 
româneşte.

Publică, paralel cu activitatea la catedră, numeroase articole şi studii în ziare 
şi reviste dedicate literaturii române şi descoperirii trecutului literar românesc al 
Bucovinei.

A publicat studii, dintre care multe merită să fie retipărite, comentate şi 
actualizate.

Cităm pe cele mai cunoscute:
- Istoria	literaturii	române	din	Bucovina	(1926). Este o carte de mare valoare 

pentru cunoaşterea dezvoltării artei literare în această parte a pământului 
românesc (1775-1918);

- Scrisori	bucovinene, Antologie (1924); 
- Stenografia	română (1926), după un sistem creat de el, grupat în 20 de lecţii;
- Istoria	literaturii	române	de	la	început	până	în	zilele	noastre (1927);
- Geschichte der rumänischen Literatur (1934), lucrare realizată în colaborare 

cu profesorul Drimmer S.
- Manuale	din	limba	română, clasele liceale I-VIII;
- Monografia	oraşului	Cernăuţi (1936);
- Antologia scrisului bucovinean, vol. I Poezia; vol. II Proza (1938);
- Gramatica	limbii	române, 2 volume (1942):
- Societatea	pentru	cultura	şi	literatura	română	în	Bucovina	la	a	80-a	aniversare	

(1862-1942);
- Eminescu	şi	Bucovina, în colaborare cu Leca Morariu, Augustin Z. N. Pop, 

Aurel Vasiliu şi alţii (1943).  
De asemenea C. Loghin a publicat materiale de interes literar-cultural pentru 

Bucovina, rapoarte anuale ale Societăţii pentru Cultură în perioada anilor 1936-1940.
În anul şcolar 1940-1941 profesorul Loghin a funcţionat la Liceul Matei 

Basarab din Bucureşti, iar după 1944 la un liceu din Timişoara. În 1949, nesuportând 
climatul din Banat, se transferă la şcoala pedagogică din Gherla, de unde se 
pensionează în 1957 şi se mută cu domiciliu la Gura Humorului, cu speranţa, că aerul 
şi liniştea din această localitate îi vor reface forţele de muncă, nădejde pe care n-a 
pierdut-o.

Înviorat oarecum şi stăpânit de pasiunea muncii, acceptă să revină la Catedra 
de Română a liceului din localitate, oferită în semn de preţuire acestui cunoscut 
profesor şi cărturar bucovinean. Funcţionează până în ziua de 18 februarie 1961, 
când exact la 41 de ani de la prima sa lecţie ţinută la Liceul Real din Cernăuţi, face o 
criză, iar după cinci zile, la 23 februarie 1961, se stinge din viaţă.

Rămăşiţele sale pământeşti au fost înhumate în cimitirul din Gura Humorului 
sub o modestă cruce de piatră, pe care unul dintre discipolii săi a scris cu tristeţe un 
epitaf cu următorul început: „Te plâng fagii şi fraţii din scumpa Bucovină. Şi atâtea 
generaţii, cărora le-ai dat lumină...”.

Devotat trup şi suflet profesiunii sale, Constantin Loghin a fost un 
neînfricat luptător pentru formarea şi propăşirea patriei şi a poporului 
român. Toţi cei care l-au cunoscut pe acest om minunat, opera sa plină de 
caldă înţelepciune românească, îi evocă amintirea cu dragoste şi admiraţie, 
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preţuindu-i viaţa şi opera, ca unui fiu distins al Bucovinei.

Profesorul Alexandru Vitencu

S-a născut la 11 februarie 1878 în satul Broscăuţii Vechi dintr-o familie 
de răzeşi. Încă pe vremea studenţiei, Alexandru Vitencu, împreună cu fratele său 
Vasile, au luptat stăruitor împotriva deznaţionalizării Bucovinei ocupate de împărăţia 
austriacă. Apoi, după ce şi-au luat amândoi licenţele, devenind profesori de limbă 
şi literatură franceză la liceele cernăuţene, activează în continuare în Societatea 
mazililor şi răzeşilor din Bucovina al cărei scop era de a menţine flacăra românismului 
în rândul măzilimii şi răzeşimii bucovinene, gata să-şi piardă însăşi limba maternă. 
Între anii 1911-1914 fraţii Vitencu redactează „Gazeta mazililor şi răzeşilor”, iar sub 
pseudonimul „Vitescu” ei colaborează la numeroase reviste şi publicaţii periodice 
româneşti din Cernăuţi. În anul 1919, Alexandru Vitencu a fost ales de românii 
bucovineni delegat al Bucovinei la pregătirea tratatului de la Versailles. În această 
calitate el publică la Paris o broşură întitulată Situation	ethnographique	en	Bucovine, 
cuprinzând material documentar pentru Conferinţa de Pace. În acelaşi timp, A. 
Vitencu colaborează la „Boulletin d’information roumanies” redactat în 1919 la Paris 
de un comitet, în frunte cu Mircea Djuvara, cu scopul lămuririi străinătăţii asupra 
drepturilor noastre naţionale. În perioada interbelică 1918-1940, Alexandru Vitencu 
publică:

- Istoricul	Şcolii	reale	ortodoxe	din	Cernăuţi (1924);
- Vechi	documente	moldoveneşti (1925);
- Documente	moldoveneşti	din	Bucovina (1929).
Timp de 20 de ani (1919-1939) Alexandru Vitencu a fost directorul Liceului 

real din Cernăuţi şi mai mulţi ani vice-preşedintele Societăţii pentru Cultura şi 
Literatura Română din Bucovina.

Profesorul şi directorul Alexandru Vitencu moare la 20 aprilie 1962 la Piatra 
Neamţ, unde s-a stabilit împreună cu fiul său Dragoş după 1944.

Aducem un pios omagiu acestei marcante personalităţi bucovinene prin 
scurtele rânduri de mai sus, îndepărtând valul uitării care este gata să se aştearnă 
peste scumpa sa amintire.

Poetul şi scriitorul Dragoş Vitencu

Născut la 15 octombrie 1908, la Cernăuţi, fiul profesorului şi directorului 
şcolii reale din Cernăuţi, Alexandru Vitencu şi al învăţătoarei Eugenia, născută 
Coribut. Sora lui Dragoş, profesoară, a fost căsătorită cu profesorul şi muzicologul 
Radu Bâcu, unul dintre cei mai buni traducători în limba germană a mai multor poezii 
de Mihai Eminescu, a fost un apreciat cântăreţ solist, cunoscut în cercurile muzicale 
cernăuţene.

Cu o vădită înclinaţie spre poezie încă din timpul anilor de liceu (1919-1926), 
Dragoş Vitencu îşi dezvoltă aptitudinile sub îndrumarea profesorului C. Loghin la 
şcoala reală din Cernăuţi.

În timpul studiilor superioare la Universitatea din Cernăuţi (1926-1931), 
unde urmează Facultatea de Drept, Dragoş publică în revista „Junimea literară” din 
Cernăuţi şi în revista „Floarea soarelui” din Bucureşti primele sale scrieri poetice.
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În primăvara anului 1935, Dragoş 
Vitencu se căsătoreşte cu profesoara Oltea 
Iliuţ, fiica cea mai mică a fostului paroh 
din Vatra Dornei şi Cernăuţi. Tot în acel 
an Dragoş ocupă postul de judecător la 
Şercaia (jud. Făgăraş), însă după doi ani  
părăseşte această funcţie, fiind prea izolat 
de cercurile culturale din care făcea parte 
şi îmbrăţişează profesiunea de avocat la 
Cernăuţi.

Din anul 1945 se încadrează 
ca jurisconsult la Timişoara şi apoi la 
Piarta Neamţ, unde a funcţionat până la 
pensionare.

Fericita şi armonioasa căsnicie cu 
Oltiţa, o fiinţă de o rară puritate şi blândeţe 
sufletească, i-a inspirat lui Dragoş 
nenumărate versuri în care se oglindeşte 
delicateţea tovarăşei sale de viaţă.

Din bogata creaţie literară a lui 
Dragoş amintim:
1.	 Când	 dai	 nas	 lui	 Ivan – o broşură 

polemică, apărută la Cernăuţi în 1935.
2.	 Caiet	de	duminică, versuri, apărute în 1943 la Cernăuţi.
3.	 Viaţa	pasională	a	lui	Ciprian	Porumbescu, Editură muzicală, Bucureşti 1974.

Numeroasele manuscrise ale cercetătorului ştiinţific, care a fost Dragoş 
Vitencu, aşteaptă lumina tiparului, astfel:

-	Cronica	 romanţată	 a	 târgului	Cernăuţi, din care au apărut fragmente, în 
„Revista Bucovinei” nr. 8/1942 şi nr. 6/1944;

-	Scrisori	de	 la	Dumnezeu (în trei caiete), care cuprind imagini istorice ale 
provinciei Bucovina;

-	 Studii	 istorice,	 despre	 valul	 de	 emigranţi	 în	 Bucovina	 sub	 stăpânirea	
habsburgică	şi	despre	ineficienţa	politicii	româneşti	interbelice, parţial publicate în 
1934 şi, în fine, o lucrare mai recentă, întitulată Permanenţe	româneşti	la	miazănoapte	
şi	 la	răsărit, în care autorul conchide: „Cititorul care are îndoieli, este rugat să se 
limiteze la relatările certificate de sursele citate complet şi precis. Ele vor fi mai mult 
decât suficiente, ca să ajungă la concluzia autorului că însăşi natura a fixat hotarele 
poporului român şi cu vecinii cu care putem trăi nu numai în bună vecinătate ci şi 
cu liberă şi nesilită prietenie, dacă n-ar fi oameni ce nu pot respira liniştiţi până nu 
încalcă hotarul vecinului”.

Între anii 1932-1944 Dragoș Vitencu a activat în cadrul comitetului Societăţii 
pentru Cultură, îndeplinind într-un timp şi funcţia de secretar. Pe lângă această 
societate a luat fiinţă în 1938 Asociaţia Scriitorilor Bucovineni (1938-1944) al 
cărei membru fondator era şi Dragoş. Între anii 1942-1944 a fost redactor la revista 
„Bucovina”.

Dar cum în lumea aceasta totul are un început şi un sfârşit, Dragoş dădea 
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de-acum semne de oboseală fizică, la vârsta de 66 ani. O boală necruţătoare, după 
cinci ani de suferinţe, din ce în ce mai intense, îl răpune în anul 1979. Presimţindu-şi 
sfârşitul, îşi încheie albumul de versuri cu ultimele două poezii: „Icar // Ştiam c-am 
să mă prăbuşesc în mare / Aripile-mi erau lipite doar cu ceară / Dar ca să fiu o clipă 
lângă soare / Dac-aş fi viu, aş mai zbura a doua oară...”.

Şi ultima – adresată prietenilor bucovineni: „Prietenilor mei pribegi // Când 
ne-om întoarce iar la noi acasă / Vom fi doar suflete cu nevăzut contur / Cei astăzi 
nenăscuţi ne-or aduna în jur / Noi vom uita că ţărâna ne-apasă / Ne-om risipi prin 
iarbă de mătase / Şi alăturea de sufletul lor pur, / Vom şterge urma paşilor de fum / 
Şi-om sta cu toate vârstele la masă”.

Firul vieţii lui Dragoş s-a rupt în dimineaţa zilei de 28 iulie 1981 la Bucureşti 
(Spitalul Fundeni), însă numele lui Dragoș Vitencu va rămâne în cugetul tuturora 
celor ce l-au cunoscut, ca un înălţător exemplu al trecutului veşnic prezent.

Profesorul universitar Traian Brăileanu

Acest fiu al Bucovinei s-a născut la 
14 septembrie 1882 în comuna Bilca din 
apropierea istoricului orăşel bucovinean 
Rădăuţi.

Tatăl sociologului, Gheorghe Brăileanu, 
a fost învăţător în Bilca. Pe lângă atribuţia 
sa de dascăl acesta a desfăşurat o vastă 
activitate extraşcolară. El a fost apreciat 
pentru iniţiativele şi realizările sale în pomărit, 
legumicultură, cooperaţie şi bănci săteşti.

Fratele lui Gheorghe Brăileanu, preotul 
Dimitrie Brăileanu de la Putna, a rămas în 
amintirea generaţiei Unirii Bucovinei din 1918, 
prin atitudinea sa patriotică, antihabsburgică. 
A fost sancţionat de administraţia austriacă 
deoarece a salutat familia regală română, urând 
ca „Bucovina să devină o parte a regatului 
României”.

Fratele profesorului Traian  Brăileanu, Constantin, este autorul mai multor 
lucrări tipărite, din domeniul economiei şi administraţiei. El a fost consul general 
al României în unele ţări din sud-estul Europei, director în Ministerul de Externe, 
iar după unire, director al învăţământului din Bucovina. Fiul său, Mircea Brăileanu, 
moare în luptele de la Nămoloasa din 1917.

Traian  Brăileanu a urmat liceul la Rădăuţi şi Facultatea de Filosofie şi 
Matematică la Cernăuţi.

Doctoratul îl pregăteşte la Viena cu teza Betrachtung und Beleuchtung der in 
der	Geschichte	der	Philosophie	auftretenden	höchsten	Kategorien (1909).

În timpul studenţiei a fost preşedintele secţiei literare a societăţii studenţilor 
români „Junimea” din Cernăuţi. În această calitate el sprijină înfiinţarea valoroasei 
reviste bucovinene „Junimea literară”, unde debutează cu nuvela Irina. În continuare, 
Traian Brăileanu publică în această revistă mai multe schiţe, toate luate din viaţa de 
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la sate, în care redă fidel firea ţăranului în partea 
ei umoristică. Citez un exemplu: „La ţărani, nici 
copii nu-şi aleg părinţii, nici fetele bărbaţii”.

Schiţele sale evidenţiază un spirit fin de 
observaţie şi sunt scrise într-o limbă limpede şi 
vioaie.

Cu vremea, Traian  Brăileanu a abandonat 
literatura şi s-a dedicat studiilor filosofice şi 
sociologice, încurajat în munca ştiinţifică de 
soţia sa, Emilia Silion (fiica lui Simion Silion şi a 
Veronicăi Ştefaneli din Siret) cu care s-a căsătorit 
în anul 1910. (Din această familie a Silionilor 
face parte şi Arhitectul Leon Silion, cunoscut 
ca preşedinte al Asociaţiei Bucovinenilor din 
Bucureşti, ca şi prin clădirile proiectate în 
Bucureşti şi Cernăuţi; el este fratele Emiliei 
Silion).

Din lucrările ştiinţifice publicate de Traian 
Brăileanu menţionăm:

-	Despre	condiţiunile	conştiinţei	şi	cunoştinţei (1912);
- Die	Grundlegung	zu	einer	Wissenschaft	der Ethik (1919);
-	Essai	sociologique	sur	la	liberte	humaine (1937);
-	Introducere	în	sociologie (1923);
-	Sociologia	generală (1926);
- Politica (1928);
-	Teoria	comunităţii	omeneşti (1940) etc.
Lucrările sale ştiinţifice ilustrează o cunoaştere şi interpretare aprofundată a 

problemelor sociologice şi exprimă tendinţa de reconstrucţie în cadrul statului unitar 
român, precum şi demersul pentru afirmarea valorilor umane în comunitatea de 
naţiuni libere şi suverane.

T. Brăileanu este primul traducător al celor trei critici Kantiene în întregimea 
textului, precum al altor opere ale aceluiaşi filosof umanist. El a tradus şi din operele 
lui Aristotel.

Apreciat ca unul dintre cei mai valoroşi sociologi români, T. Brăileanu este 
menţionat şi comentat pozitiv în dicţionarele şi enciclopediile de specialitate din 
străinătate, bucurându-se de un real prestigiu.

Lucrările sale de sociologie, etică şi politică urmează să fie reconsiderate în 
mod critic, în condiţiile construcţiei vieţii noi în patria noastră.

În anul 1937, profesorul universitar T. Brăileanu a fost ales membru al 
Academiei Columbia din New-York, la propunerea sociologului francez Gaston 
Richard. 

T. Brăileanu a murit în 1947, departe de locurile natale şi de familia sa. Ulterior 
a fost înmormântat la Bucureşti.

În 1982 a murit fiul său cel mai mare, Gheorghe Simion, inginer în petrol, de 
la care au rămas lucrări de specialitate.
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Cu moartea profesorului Traian Brăileanu, Bucovina a pierdut un patriot, un 
profesor vrednic şi un om de ştiinţă de valoare deosebită.

Alţi cărturari bucovineni decedaţi

Pierderile din rândul bucovinenilor mai ales din rândul cărturarilor şi erudiţilor 
nu se rezumă la atât. Să amintim numai pe cei decedaţi între anii 1945-1982:

Profesorul universitar Dr. Simion Reli, prof. univ. dr. Radu Sbiera, prof. univ. 
dr. Ion Nistor, prof. univ. dr. Teofil Sauciuc-Săveanu, profesorii universitari fraţii dr. 
Aurel, Leca şi Victor Morariu, prof. univ. Alecu Procopovici, dr. Alexandru baron 
Hurmuzachi, medicul dr. Casian Ţopa, prof. dr. Constantin Ţopa, comandorul Orest 
Ţopa, fost viceprimar al oraşului Cernăuţi, iar din generaţiile mai tinere: prof. dr. 
Teodor Balan, prof. dr. Ovid Ţopa, prof. Traian Larionescul, prof. univ. ing. Ioan 
Irimescu, avocaţii: Constanin Jemna, Ioan Alex. Jemna, inginer Adrian Ţopa şi în 
ultimul an profesorul univ. dr. Milan Pavel Şesan de la Institutul Teologic din Sibiu, 
prof. univ. dr. Ilie Corfus etc., etc. toţi aceştia s-au învrednicit de o deosebită strădanie 
culturală, fiind cunoscuţi ca buni patrioţi români. Voi mai aminti şi unele familii 
bucovinene care perpetuează tradiţia ştiinţifică şi culturală.

Familia Tarnavschi

După împărţirea Poloniei în anul 1772, multe familii de pravoslavnici, cum 
erau numiţi pe atunci cei de credinţă ortodoxă, din cauza persecuţiilor religioase din 
partea catolicilor, s-au refugiat în Moldova ortodoxă. Printre cei pribegi au fost şi fiii 
contelui Tarnavschi.

Unul din fraţii Tarnavschi se chema Alexandru (I) confesor de garnizoană, 
care s-a stabilit la Jadova (Storojineţ) ca preot, căsătorindu-se cu fiica parohului din 
localitate, Maria Mitrofanovici. Celălalt frate nu-i cunoaştem prenumele, s-a oprit la 
Iaşi, şi, fiind ofiţer de carieră, s-a încadrat în armată, ajungând general, îşi schimbă 

Victor Morariu Aurel Morariu
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numele în Tarnovschi.
Alexandru (I) Tarnavschi, căsătorit cu Maria Mitrofanovici a avut şase copii 

şi anume: Dumitru - preot la Buninţi, Davideni şi Mihoveni. A avut 7 copii din care 
amintim: Alexandru (II), paroh la Revna (1855-1931), căsătorit cu Eugenia Patraş; 
Mihai preot la Adâncata şi Cernăuţi, şi căsătorit cu Ştefania Stângaci şi Gheorghe 
procuror la Suceava.

Alexandru (II) parohul din Revna are 11 copii din care: Aurora, Xenefon 
colonel, căsătorit cu Lidia Procopovici, Dimitrie, avocat, căsătorit cu Silvia Boca  şi 
Constantin, jurist, căsătorit cu Zoie Blându.

Mihai, preot la Adâncata şi la Cernăuţi, s-a căsătorit cu Ştefania Stângaci şi au 
avut trei copii: Oton, profesor la Pomârla, apoi director la şcoala normală de băieţi 
din Cernăuţi; Cornel, profesor de matematică şi geometrie descriptivă la liceul real 
din Cernăuţi şi Victor, inginer, decedat la frontiera Chinei în 1918.

Gheorghe, procuror în Suceava, are doi copii: Eleonora, căsătorită cu Alex 
Pohoarţă – avocat şi Alexandru, inginer silvic.

Al doilea fiu al lui Alexandru (I) Tarnavschi a fost Vasile, preot la Lucavăţ-
Siret, Jud. Storojineţ, căsătorit cu Elisabeta Hacman (nepoata mitropolitului), a avut 
11 copii, dintre care amintim pe Teofil, salariat silvic la Marginea, la Jacobeni şi la 
Vicovul de Sus, la rândul lui tată a 11 copii dintre care Ioan, profesor universitar de 
biologie şi directorul Grădinii Botanice din Bucureşti (1952-1975).

Al treilea fiu al lui  Alexandru (I) Tarnavschi a fost Teodor, preot la Rarancea 
(1855-1874), care are şi el 11 copii din care amintim: Teodor, preot, prof. universitar, 
rector la Universitatea Cernăuţi; Ipolit, preot la Rădăuţi, Constantin, preot la Arbore, 
care are un fiu cu acelaşi nume, profesor de desen la liceul Aron Pumnul din Cernăuţi; 
Angela, soţia preotului, profesorul Dumitru Ţopa şi alţii.

Din această mare familie de preoţi cei cu preocupări profane (laice) sunt: 
profesorul Cornel Tarnavschi (1885-1964), care a predat la liceul real din Cernăuţi, 
disciplinele: geometria descriptivă şi matematica, în perioada interbelică. Acesta 
avea o vervă deosebită şi o erudiţie profundă, expunea elevilor săi problemele 
din materiile ce păreau la început aride, dar claritatea sa în expunere şi metoda sa 
pedagogică au făcut ca în scurt timp să le facă atrăgătoare, iar orele sale de predare 
erau aşteptate cu drag şi urmărite cu încordată atenţie. Profesorul Tarnavschi a fost 
acela care a inspirat multor elevi interesul pentru ştiinţele exacte, îndemnându-i şi 
pregătindu-i pentru profesiile inginereşti. În rândurile intelectualităţii bucovinene 
Cornel Tarnavschi reprezenta o figură foarte apreciată şi stimată. El moare la Turda 
în anul 1964, unde s-a refugiat cu familia sa în 1944.

Aducem acum un omagiu postum unuia dintre dascălii de altă dată.
O altă personalitate laică din familia Tarnavschi este profesorul universitar dr. 

Ioan Tarnavschi, care prin cercetările şi lucrările sale ştiinţifice în ramura ştiinţelor 
naturale şi-a dobândit un renume naţional şi internaţional.

Născut la 19 august 1904 la Rădăuţi, a urmat liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” 
din Rădăuţi. Facultatea de Știinţe, secţia de ştiinţe naturale (1924-1928). Titlul de 
doctor în ştiinţe naturale îl obţine în 1935, la Institutul Botanic de la Universitatea din 
Cernăuţi, având ca promotor pe renumitul profesor dr. Mihail Guşuleac, directorul 
Institutului şi Grădinii Botanice de la Universitatea din Cernăuţi, susţinând teza 
cu subiectul: Studii	 caryosistematice	 la	 genul	 Pulmonaria	 L.,	 cu	 accentuarea	
morfologiei	chromozomilor	şi	a	meiozei. Este numit preparator universitar suplinitor 
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în 1929 la Institutul Botanic din Cernăuţi şi definitivat în acest post în 1937. Trecând 
prin celelalte titluri şi grade universitare, în 1948 e numit conferenţiar şi profesor 
universitar titular în 1965. La 1 noiembrie 1972 e pensionat şi devine profesor 
universitar, consultant la Facultatea de Biologie de la Universitatea din Bucureşti.

Între 1952-1975 a funcţionat ca director al Grădinii Botanice a Universităţii din 
Bucureşti, iar între anii 1967-1969 ca decan al Facultăţii de Biologie din Bucureşti.

Din lipsa de spaţiu nu voi putea specifica toate lucrările – în număr de peste 
300, care sunt citate în numeroase izvoare de specialitate.

Neavând alte posibilităţi de a ne arăta recunoştinţa noastră faţă de acest ilustru 
şi harnic fiu al Bucovinei, decât asigurându-l de respectul şi stima noastră deosebită.

În privința numelui cu rezonanţă polonă datorită sufixului „schi” bucovinenii 
erau nedumeriţi cum de această familie originară din Polonia îmbrăţişa exclusiv 
credinţa ortodoxă şi a dat seria de patrioţi români. Este de presupus că această familie 
a emigrat în Polonia din Transilvania din ţinutul Tărnavelor – în secolul XIII-XVIII, 
pe timpul prigoanei catolice împotriva ortodocșilor-consideraţi eretici (vezi Meteş 
Ştefan, emigrări româneşti din Transilvania,  sec. XIII-XX, Edit. Enciclopedică, 
1977). Rădăcina numelui „Tarnav” poate proveni de la Târnave căruia i s-a adăugat 
cu timpul de poloni sufixul „schi”.

Familia Ţopa

Despre originea familiei Ţopa ne informează Teodor Balan în lucrarea sa 
Documente Bucovinene. Astfel în vol. IV din această lucrare găsim un document din 
9 octombrie 1788 în care martorii: Ioan Străşcă, vel-căpitan, Iordachi Perjul mazil, 
Grigoraş Tăutul, mazil din Vilaucea şi Constantin Pârvul, căpitan, arată că Ţopenii 
din Nepolocăuţi sunt: Vasile, Alexandru, Nicolae, Dumitru, fiii lui Ioan Ţopa, nepoţii 
de sân (fiu) al lui Sandul Ţopa, apoi Vasile şi Dumitru, fiii lui Sandul Ţopa, apoi Ioan 
şi Grigoraş, fiii lui Ştefan Ţopa, nepoţii de fiu lui al Sandul Ţopa; acest moş Sandul 
Ţopa şi nepot de fiu al lui Mihai Ţopa a fost postelnic. Ţopenii se trag din ţinutul 
Tutovei. Arsene Ţopa fugise, la vremea bejeniilor, în ţara Leşească, iar la bătrâneţe 
s-a întors, iar copiii s-au aşezat pe unde au putut.

În Bucovina, prezenţa Ţopenilor se constată după un document din anul 1650, 
când postelnicul Mihai Ţopa, originar din Tutova, primeşte prin căsătorie jumătate 
din satul Nepolocăuţi.

În vol. VI, p. 293 din Documente Bucovinene, se arată că, căpitanul Ţopa a 
fost martor în procesul de despresurare a moşiei lui Ioan Paladi, biv-spătar cu Ioan 
Figarschi din Nepolocăuţi, ce a avut loc la Orăşeni, la data de 20 iunie 1712.

În lucrarea Moldova	 în	epoca	Feudalismului, Academia de Ştiinţe din RSS 
Moldovenească, Institutul de Istorie, Edit. Ştiinţifică, Chişinău, 1975, în volumul 
VII, partea I-a, se publică recensământul populaţiei Moldovei din anii 1772-1774, 
în care locuitorii cu titluri nobiliare sunt evidenţiaţi nominal, fiind scutiţi de dări. 
Astfel aflăm că în anul 1772, familia Ţopa a fost de acum aşezată şi în alte localităţi, 
nu numai la Nepolocăuţi, astfel: în ţinutul Cernăuţilor (pag.122): la Nepolocăuţi au 
fost recenzaţi următorii capi de familie: Ioan, Constantin, Vasile, Dumitru, Andrei, 
Grigoraş, Dimitrie şi Ioan Ţopa. În plasa (stan) Nistrului, la „Cohorlec” - Cuciurul-
Mic, o singură familie a lui Vasile Ţopa (pag.124) şi în plasa (stan) Ceremuşului, 
satul Vilaucea, tot o singură familie a lui Antochi Ţopa.

La recensământul din 1774, în satul Ţopeni, considerat „moşie răzeşească” au 
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fost recenzaţi: Nicolae, ginerele lui Ţopa Ioan, Grigoraş, Andrei, Vasile, Constantin, 
ginerele lui Dumitraşcu, fiul lui Grigoraş Ţopa, Dumitrachi, fratele lui Ioniţă Ţopa şi 
Sandul, fiul lui Ioan Ţopa.

La Bănila de Jos – Ocolul Ceremuşului, apare Antochi Ţopa. La Pedecăuţi 
– moşia răzeşească – evidenţiază trei argaţi ai lui Ţopa. În vol. IV din Documente 
Bucovinene, pag. 214-215, prin uricul din 28 ianuarie 1743 se arată că fraţii Ţopa 
– e vorba de Sandul, Andrieş şi sora lor Ilinca Ţopa, jupâneasa lui Dima – vând 
vistiernicului Paladi partea lor de moşie din Nepolocăuţi.

Urmărind genealogia familiei Nicolae Grigorcea, căsătorit cu Maria lui Sandu 
Volcinschi, care aveau doi fii, rezultă că: Ilie (1775-1846) a fost căsătorit cu Safta 
lui Nicolae Vasilco din Carapciu pe Siret; Iulian (1777-?) a fost căsătorit cu fiica lui 
Vasile Ţopa din Cuciurul Mic.

În vol. V din Documente Bucovinene, pag. 171, un uric din 15 februarie 1810, 
se menţionează că Paraschiva Hăsmăşoaia, fiica lui Constantin Tabără şi a Saftei 
(fiica lui Isac Vlad), dăruieşte copiilor săi: Aniţa, căsătorită cu Dumitru Ţopa; Gafiţa 
căsătorită cu Vasile Poclitar; Safta căsătorită cu Teodor Hahon; Smaranda şi Catrina, 
apoi nepotul ei, Vasile Ţopa, părţi de moşie din Ivancăuţi, Jadova, Vilaucea şi Stăneşti 
(Forum Nobilium, Cernăuţi, Civilia nr. 4415), fascicola 138, iar la p. 65 din vol. 
V, prin uricul din 28 octombrie 1789, Constantin Vlaicu din Horoşăuţi, ginerele lui 
Grigoraş Ţopa, dă fiicei sale Gafiţa, drept zestre partea de moşie din Vilaucea, ce 
o are după soţia sa Nastasia, fiica lui Grigoraş Ţopa, iar el rămâne cu moşiile din 
Cuciurul Mic, Broscăuţi, Văşcăuţi, Lucavăţ şi Vioreni.

Vasile Ţopa, fiul lui Sandul Ţopa, prin căsătorie cu fiica lui (Tăutu) se stabileşte 
la Cuciurul Mic. El are o singură fiică ce s-a măritat cu Julian Grigorcea, pentru a 
avea un ajutor la gospodărie, el îşi cheamă pe nepotul de frate şi fin din Nepolocăuţi, 
care generează familia Ţopenilor în Cuciurul-Mic.

Prof. Traian Larionescul, fost bibliotecar al Fundaţiei Regele Carol I din 
Bucureşti, genealog de marcă şi fondatorul „Revistei de Genealogie”, a întocmit, în 
baza datelor extrase din Arhiva Genealogică Română şi a documentelor bucovinene 
din Arhiva Statului, din Cernăuţi, genealogia familiei Ţopa din Bucovina, începând 
cu Ionaşcu Ţopa, – armaş în 1650. Acesta a stăpânit în Jud. Tutova moşia Cârceoaia 
şi moşiile în satele Grădeşti, Cârsteşti, Halmăgeni, Glodeni, Strâmba şi Puieşti. El 
a fost căsătorit cu Candochia, fiica stolnicului Dimitrie Ghencea cu care a avut un 
singur fiu Mihalache Ţopa, mare postelnic. Acesta prin căsătorie cu Maria Tăutu 
obţine ca zestre ½ din satul Nepolocăuţi din Bucovina de nord.

Un vrednic descendent al acestei familii este preotul Dimitrie Ţopa (1865-
1931), fiul mazilului Gheorghe Ţopa şi al Domnicăi, fiica mazilului Petraşcu din 
Nepolocăuţi, care prin bogata sa activitate de profesor, catihet, preot şi fruntaş politic, 
se află în permanenţă în centrul iniţiativelor şi organizaţiilor de apărare a limbii, 
obiceiurilor şi drepturilor populaţiei româneşti din acea parte atât de oropsită a ţării 
noastre. Dimitrie Ţopa s-a născut în comuna Nepolocăuţi, o aşezare răzeşească aflată 
puţin mai la nord de vărsarea Ceremuşului în râul Prut, nu departe de nodul feroviar, 
gară-vamă, Grigore Ghică Vodă, la frontiera dintre România şi Polonia.

Tatăl lui Dimitrie, Gheorghe Ţopa, un mazil sărăcit, cu mulţi copii, a fost 
cândva primarul satului. Îi plăcea să călărească, ţinând ca poarta curţii să-i fie deschisă 
numai de Domnica, soţia sa. Să fi fost o reminiscență a vieţii călăreţilor Moldovei lui 
Ştefan cel Mare?
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Copilul cel mai mare a lui Gheorghe şi al Domnicăi, s-a bucurat de ajutorul 
unchiului Ilie Ţopa, care trăia la Suceava, unde era judecător. Fratele Vasile şi surorile 
Maria, Modesta şi Zenovia au rămas la gospodărie. Fratele Casian a urmat şcoala 
normală şi a fost învăţător la Cernăuţi.

Ilie Ţopa din Suceava este cunoscut în istoria Bucovinei prin activitatea sa 
patriotică, alături de alţi buni români din Bucovina, semnând memorii şi făcând parte 
din delegaţii, care cereau regimului habsburgic să deschidă şcoli în limba română.

După ce a absolvit liceul din Suceava, Dimitrie Ţopa urmează Facultatea 
de Teologie din Cernăuţi, primind după sfinţire, păstoria satului Rarancea de lângă 

Cernăuţi. S-a căsătorit cu Angela Tarnavschi, dintr-o familie de cunoscuţi intelectuali 
români, după cum am văzut mai sus, parte dintre ei afirmându-se ca oameni de ştiinţă, 
artişti şi profesori de prestigiu.

Educaţia pe care a primit-o la liceul din Suceava, centru românesc deosebit 
de activ în viaţa culturală şi cu legături permanente cu centrele de cultură din 
Transilvania şi cu cele de la Iaşi şi Bucureşti, l-a format ca un tânăr conştient de 
dreptatea cauzei româneşti, de pericolul deznaționalizării, precum și de necesitatea 
luptei pe toate planurile pentru afirmarea şi eliberarea poporului român de sub 
stăpânirea habsburgică.

Face parte din comitetul Societății Mazililor şi Răzeșilor, societate înfiinţată 
în 1899, pentru sprijinirea şi emanciparea naţională a populaţiei românești din nordul 
Bucovinei, precum şi din alte societăţi şi comitete ale românilor bucovineni, luptând 
pentru unitatea statală în hotarele sale fireşti. În 1914 este urmărit de poliția austriacă, 
fiind învinuit de trădare şi spionaj împotriva pajurii cu două capete (vezi: Teodor 
Bălan, Suprimarea	mişcărilor	naţionale	din	Bucovina	în	timpul	războiului	mondial,	
1914-1918, Cernăuţi, 1923, pag. 72).

Preot sătesc, apoi profesor catihet la liceul real din Cernăuţi, consilier eparhial 
pentru comunităţile bisericeşti din zona de nord a Bucovinei, deputat în parlamentul 



             83

de la Bucureşti, Dimitrie Ţopa a sprijinit generaţiile 
tinere de români, a susţinut pretutindeni cauza naţională, 
iar după Unirea cea mare, s-a dedicat unei lucrări care a 
rămas un document istoric deosebit de valoros, folosit 
pentru apărarea drepturilor noastre legitime faţă de unele 
revindecări neîntemeiate. Este vorba de lucrarea întitulată 
Românismul	 în	 regiunea	 dintre	 Prut	 şi	 Nistru	 din	 fosta	
Bucovină, editată de Casa Școalelor, București, 1928 (180 
pagini).

Cartea e constituită din două secțiuni: una generală, 
în care se face istoricul zonei respective pe bază de 
documente şi lucrări anterioare, e mai ales o istorie a 
stărilor sociale, dovedindu-se caracterul românesc al 
acelui pământ prin viaţa bisericilor, prin tradiţii, prin 
puterea economică, prin numărul populaţiei şi o secţiune 
specială, în care sunt folosite izvoare inedite, deosebit de 
valoroase şi anume condicile şi conscripțiile parohiale 
din cancelariile bisericeşti ale comunelor bucovinene dintre Prut şi Nistru, de la 
introducerea lor (1783) şi până în 1926.

Pe baza acestor izvoare se dovedeşte, comună de comună şi familie de familie, 
an de an, procesul deznaţionalizării românilor băştinaşi prin măsurile pe care le-a 
folosit administraţia austriacă, favorizând imigraţia elementelor străine şi lipsind 
elementul autohton românesc de apărare politică, economică, şcolar-culturală etc.

Acest document este şi azi o importantă sursă de date în favoarea poporului 
nostru, în apărarea libertăţii şi dreptăţii româneşti.

Vom aminti și copiii lui Dimitrie Ţopa: Ovidiu, Ipolit, Silvia, Angela şi Liviu 
care s-au remarcat prin sentimentele lor de dragoste faţă de popor, prin activităţi 
şcolare-educative ca şi prin lucrări de istorie.

Ovidiu Ţopa a fost directorul şcolii normale de învăţători din Văşcăuţi pe 
Ceremuş (1931-1938), formând o nouă generaţie de învăţători, apoi să emancipeze 
sub aspect naţional şi cultural-economic populaţia de origine românească din această 
parte a României.

De la Ovidiu (1891-1974) au rămas mai multe caiete de amintiri istorice, 
începând cu anul 1900, inclusiv perioada 1916-1919.

În aceste caiete de memorii sunt înfăţişate multe portrete ale unor intelectuali 
români bucovineni, transilvăneni etc. din perioada 1916-1918. Memoriile se remarcă 
prin evocarea atmosferei politice şi culturale în preajma Unirii din 1918.

Unul dintre elevii lui Ovidiu la şcoala normală, polonezul născut în Văşcăuţi 
pe Ceremuș, cu numele Mieczyslaw Jaworowschi, a publicat în 1979, la Varşovia, 
preţioasa lucrare Historia norodu rumunskiego (Istoria	 poporului	 român) în 510 
pagini, lucrare despre care publicaţiile de specialitate şi presa noastră au scris elogios.

Prin întreaga sa viaţă, de profesor catihet la liceul real din Cernăuţi, ca 
îndrumător al clerului bucovinean, ca ales al poporului în parlamentul Unirii de la 
1918, dar mai ales prin lucrarea mai sus amintită, unică şi de valoare nepreţuită, 
Dimitrie Ţopa rămâne în istoria Bucovinei un reprezentant de frunte al românilor, o 
personalitate vrednică de recunoştinţă şi aprecierea generaţiilor care l-au urmat şi-l 
vor urma.
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82. Dr. Casian Ţopa, Monografia	sanit.	a	circ.	Văşcăuţi	/	Ceremuş.
83. Dr. Casian Ţopa, Revista	mazililor	și	răzeşilor, nr. 1/1944.
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Cărţi. Reviste. Conferinţe

CARTEA VORONEŢULUI – O CĂLĂTORIE ÎN TIMP, 
GEOGRAFIE ŞI SUFLET

 Doina Cernica*1

Suceava

[In honorem. Sfânta	Mănăstire	Voroneţ.	Un	sfert	de	veac	de	la	reînfiinţare, tipărită 
cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, 
îngrijită de monahia dr. Gabriela Platon şi conf. univ. dr. Carmen Cornelia Balan. 

Editura „Doxologia”, 2016]

Voroneţul, mănăstirea sfântă prin însăşi condiţia sa de locaş al Domnului, dar 
şi prin aceea de caliciu al bisericii ctitorite de Ştefan cel Mare, voievodul urcat în 
rândul sfinţilor, şi cu primul stareţ, Daniil Sihastrul, de asemenea canonizat, are o 
istorie cunoscută. Celebrând depăşirea unei înfrângeri prin izbânda finală, construită 
în trei luni şi trei săptămâni în 1488, înveşmântată mai târziu prin grija lui Grigorie 
Roşca în frescele care 
i-au adus celebritatea 
în lume şi ocrotirea 
UNESCO, cu odoarele 
risipite şi obştea 
monahală desfiinţată 
de stăpânirea austriacă, 
după o perioadă de 
206 ani a renăscut, 
de data aceasta cu 
stareţă şi monahii. 
Anul trecut, pe 26 mai 
(ziua aşezării pietrei 
de temelie a bisericii), 
obştea a sărbătorit un 
eveniment de seamă 
concentrat în titlul cărţii lansate cu acest prilej, In	 honorem,	 Sfânta	 Mănăstire	
Voroneţ.	Un	sfert	de	veac	de	la	reînfiinţare, Editura „Doxologia”, 2016, carte tipărită 
cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, 
* Doina Cernica, născută în Vama (care i-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare), 
formată în Câmpulung Moldovenesc, absolventă a învăţământului universitar şi 
postuniversitar la Bucureşti, Doina Cernica trăieşte şi scrie la Suceava, în Bucovina 
României. Semnează proză, eseistică, publicistică, traduceri. Volumul său Dulce 
de Suceava. Amar de Cernăuți (2014), având-o coautoare pe Maria Toacă din 
Cernăuţi,  a fost distins cu Premiul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România 
şi cu Marele Premiu ,,Bucovina” al Societăţii Scriitorilor Bucovineni.
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şi îngrijită de monahia dr. Gabriela Platon şi conf. univ. dr. Carmen Cornelia Balan. 
Înţelesul sintagmei In	honorem,	reluată pe fiecare pagină cuprinde în egală măsură 
personalitatea egumenei, stavrofora Irina Pântescu, la cârma obştii de acelaşi sfert 
de veac.

Bogat ilustrat cu fotografii color din arhiva Mănăstirii, cu o grafică, semnată 
de Ştefan Orth, pe coperta I, în care locaşul susţinut de ctitor şi de puterile cereşti urcă 
dincolo de orizontul privirii noastre cu sfinţii şi codrii Bucovinei deopotrivă, tipărit 
pe hârtie cretată, grea şi lucios-catifelată, volumul are ceva şi de album, transmiţând 
discret sentimentul grijii realizatoarelor pentru ce e mai frumos şi mai de calitate. În 
acord cu semnificaţia sa şi cu deosebitul său conţinut. Acesta este deschis de cuvântul 
celui care s-a zbătut pentru renaşterea Voroneţului monahal şi şi-a pus semnătura pe 
actul care o consacra, Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. 
Un cuvânt dens, de trecere în revistă a istoriei aşezământului-icoană (,,icoană a 
credinţei şi vredniciei strămoşeşti; icoană a frumuseţii trăirii vieţii de sfinţenie şi 
totodată a dârzeniei în faţa ameninţărilor cu moartea, atât a poporului nostru, cât şi, 
mai ales, a dăinuirii peste veacuri a credinţei şi culturii noastre”, el însuşi purtător de 
icoane, ce ,,sunt pentru toate timpurile 
«apostolii şi evangheliştii» credinţei 
noastre strămoşeşti, ai demnităţii noastre 
româneşti”), hrănit de o convingere 
memorabilă: ,,Istoria mănăstirii Voroneţ 
este istoria Neamului nostru românesc, 
de înălţare şi pătimire sufletească”. Şi, 
de asemenea, un cuvânt de preţuire a 
conducătoarei şi povăţuitoarei obştii 
de-a lungul acestui sfert de veac, Maica 
Irina, cea care, permanent călăuzită de 
,,virtutea dreptei-socotinţe”, s-a încadrat 
exemplar în rândul ales al egumenilor cu 
,,bogate cunoştinţe agonisite din scrierile 
Sfinţilor Părinţi” şi ,,din tradiţie”, care au 
dus în trecut la înflorirea duhovnicească 
şi economică a mănăstirilor noastre. La 
rândul său, în paginile următoare, stareţa 
se simte şi se recunoaşte cu desăvârşită 
umilinţă şi smerenie doar ,,o unealtă 
în mâna Ziditorului meu”. Conţinutul 
propriu-zis este structurat într-un prim capitol de ,,Amintiri şi gânduri”, într-un al 
doilea de ,,Studii şi articole” şi, în final, de unul de ,,Restituiri”.

,,Amintirile şi gândurile” le aşează firesc în deschidere pe cele ale unor 
slujitori de seamă ai Bisericii – †Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei 
– ,,Vocaţia testamentară a Voroneţului”; †Calinic Botoşăneanul, Episcop Vicar 
al Arhiepiscopiei Iaşilor – ,,Frescă în cuvinte”; †Timotei Prahoveanul, Episcop 
Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor - ,,Voroneţul sau frumuseţea care nu este din 
lumea aceasta”; †Macarie Drăgoi, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord 
– ,,Chivotul Albastru al Ortodoxiei – un sfert de veac de misiune jertfelnică”; pr. 
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prof. univ. dr. habil. Nicu Dumitraşcu – ,,Mănăstirea Voroneţ şi Maica Stareţă Irina: 
o întâlnire binecuvântată de Dumnezeu [arhitectura spirituală a unei învingătoare]” 
ş.a., secvenţă încheiată neîntâmplător de Monahia Elena Simionovici („Bucuria 
slujirii”), muzeograf la Mănăstirea Voroneţ şi autoarea unui număr important de 
cărţi închinate vestitei sale biserici, traduse în engleză, germană, franceză, spaniolă, 

italiană, care au făcut înconjurul lumii. În continuare, paginile volumului In honorem 
s-au scris cu condeiul unor personalităţi ale culturii noastre: Ana Blandiana, Magda 
Ciopraga, Angela Gheorghiu şi Nicolae Noica, pentru ca o altă secvenţă să fie 
încredinţată unor jurnalişti, autori ai unor apreciate articole şi emisiuni de Radio 
şi TV consacrate Mănăstirii: Doina Cernica, Marius Huc, Grigore Ilisei, Daniela 
Micuţariu, Bogdan Constantin Neculau, Dumitru Teodorescu, cernăuţeanca Maria 
Toacă şi Alexandru Hruşcă. Şi pentru că cine scrie îşi ia partea leului, dar mai ales 
deoarece a fost nu o dată citat, vom reproduce de aici acest gând: ,,Cu firea şi geniul 
unora din Doamnele de Fier ale lumii sau al câtorva din Doamnele de Voievod al 
acestei ţări, Maica Stareţă Irina Pântescu ar fi putut să guverneze la fel de bine Banca 
Naţională, Delta Dunării sau România. Dumnezeu a vrut însă să-i încredinţeze 
Capodopera. Voroneţul nu se putea afla în mâini mai bune”.

Partea a patra a capitolului reuneşte apropiaţi ai Mănăstirii, implicaţi în 
renaşterea sa monahală şi beneficiari ai acestui proces complex, precum artistul 
mural şi universitarul Mihai Dumitru, pictorul Paraclisului, profesoara Livia 
Gruescu Popa din Toronto-Canada, fost ghid al Mănăstirii, oncologul Silvia 
Ionescu-Goga, doctor în Ştiinţe Medicale, profesoara şi editoarea Margareta Kamla, 
redactor al albumului ,,Sfânta Mănăstire Voroneţ” (Thausib, Sibiu, 2004), ing.-ec. 
Mircea Leţiu, manager al firmei Euras Satu Mare, prezenţă esenţială în lucrările de 
reconstrucţie şi de construcţie de la Mănăstire, oftalmologul Georgeta Martiniuc, 
Lucia Nechiforiuc, managerul unei firme de export din Italia şi profesoara Eugenia 
Vâjiiac. Cu multă simpatie a fost primit subcapitolul ,,Copiii Voroneţului”, în care 
povestesc despre Mănăstire şi Măicuţă (Maica Stareţă) studenta Denisa-Oltea Cotleţ 
şi gimnaziştii Teodor şi Ştefan Gemănaru, Simina Teodora Buculei şi Vladimir 
George Necula, care, elev în clasa a V-a la un liceu de informatică, îşi încheie 
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mărturisirea sentimentului de ,,acasă”, de ,,în familie” (surioara sa, Irina, fiind fina 
Măicuţei, iar el însuşi, fin al Maicii Gabriela) cu o inedită formulă: V=[BS x CM + 
(Pm + Am) x SDS + TM] x MS, în care, explică Vladimir, V = Voroneţul meu; BS 
= bucuria de a merge la slujbă, CM = cântecul măicuțelor; Pm = pictura mănăstirii; 
Am = Arhitectura mănăstirii; SDS = prezența Sfântului Daniil Sihastrul; TM = 
timpul petrecut cu măicuţele şi MS = Măicuţa Stareţă.

După buchetul de simţăminte din prima parte, care dă, dacă se poate spune 
aşa, greutate sufletească volumului, cu ,,Studii şi articole” trecem în partea dominată 
de caracterul documentar şi ştiinţific. PS Calinic Botoşăneanul semnează un studiu 
despre monahismul românesc, pr. prof. univ. dr. habil. Nicu Dumitraşcu despre 
,,Andrei Scrima – un călugăr atipic al Bisericii Ortodoxe Române”, iar un mănunchi 
de universitari laici abordează Voroneţul din diverse perspective: Sorin-Tudor 
Maxim ca o lecţie vie despre înţelepciune, despre simţul măsurii şi al echilibrului, 
Elvira Sorohan ca ,,un simbol, plin de sensuri al perenităţii credinţei care cheamă 
şi obligă contemporaneitatea noastră”, Mihai Iacobescu drept ,,o casă divină a unui 
popor născut creştin”, în vreme ce Ovidiu Boldura, Virgiliu Polizu, Dan Kisilewicz şi 
Ileana Kisilewicz vorbesc despre trecutul, prezentul şi viitorul Mănăstirii din punctul 
de vedere al pregătirii, al profesiei lor de arhitecţi. Un al doilea subcapitol are în 
vedere izbânzi şi perspective ale istoriografiei şi ale arheologiei: acad. Andrei Eşanu 
şi dr. Valentina Eşanu – ,,Însemnări cronicăreşti de pe o Psaltire de la Mănăstirea 
Voroneţ”; Florin Hău şi Ştefan Dejan - ,,Câteva date istorice şi arheologice în 
legătură cu Biserica «Sfântul Gheorghe» a Mănăstirii Voroneţ”; conf. univ. dr. 
Mihai Lazăr - ,,Aportul politicii fiscale la marile înfăptuiri ale epocii ştefaniene”; 
diac. conf. univ. dr. Vasile M. Demciuc – ,,Voroneţul care ne-a înveşnicit în arta şi 
civilizaţia universală”: monahia dr. Gabriela Platon - ,,Sfinţii Părinţi în reprezentarea 
Cinului de la Voroneţ: Evanghelia şi Apostolul în acţiune”. Este arondată acestui 
subcapitol şi binevenita analiză documentară a conf. univ. dr. Carmen Cornelia Balan 
despre ,,Sfânta Mănăstire Voroneţ, 1991-2015”. Importanţa ştiinţifică a volumului In 
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honorem este puternic susţinută de ultimul capitol, „Restituiri”, în care este publicat 
studiul extrem de interesant al acad. Andrei Eşanu şi dr. Valentina Eşanu ,,Biblioteca 
Mănăstirii Voroneţ în lumina unor cercetări recente”, precedat de ,,Mănăstirea 
Voroneţului, arheologie şi istorie”, în care Voica Maria Puşcaşu reia ideile şi 
observaţiile arheologului Nicolae N. Puşcaşu, comentându-le şi completându-le cu 
date aduse la zi şi cu propriile interpretări.

În multe privinţe chiar Cartea Voroneţului, volumul Sfânta	Mănăstire	Voroneţ.	
Un	sfert	de	veac	de	la	înfiinţare	şi-a avut în monahia dr. Gabriela Platon nu numai 
un coordonator competent, ci şi un promotor entuziast, energic şi inspirat, graţie, 
în primul rând,  cuvioşiei sale, organizându-i-se manifestări de lansare, după cea 
de acasă, de la Mănăstire, şi la Biblioteca Bucovinei ,,I. G. Sbiera” Suceava, şi la 
Academia de Ştiinţe a Moldovei, la Chişinău, şi la Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu” 
Fălticeni, şi la Consulatul General al României din Cernăuţi, şi în comunitatea 
românilor de la Viena. Cu alocuţiuni de fiecare dată deosebite ale Maicii Stareţe, 
Stavrofora Irina Pântescu, care în fapt a supervizat alcătuirea cărţii în fiecare etapă 
a sa, şi ale celor două coordonatoare, Gabriela Platon şi Carmen Cornelia Balan, 
dar şi cu alte intervenţii interesante, ale ES dr. Eleonora Moldovan şi acad. Andrei 
Eşanu, de pildă, lansările au avut şi alte componente care au accentuat sentimentul 
evenimentului de neuitat. Astfel, ca să mă opresc doar la un singur exemplu, 
manifestarea de la Fălticeni a reuşit performanţa rară de a alătura Stareţei, cu un 
moment de cântări îngereşti, încă şase din cele 12 monahii ale obştii Voroneţului: 
Irina, Gabriela, Elena, Teofana, Daniela, Rafaela, Eustohia, Teodora, Timoteia, 
Ecaterina, Hristofora şi Alexia. Chiar dacă numărul pare incredibil raportat la tot 
ce s-a făcut într-un sfert de veac, la aspectul de cetate monahală care s-a înălţat 
asemenea munţilor din jur să ocrotească giuvaerul bisericii, el n-a fost niciodată 
cu adevărat mai mare. În schimb, spune totul despre vrednicia acestor măicuţe, 
rugătoare cu puterile înzecite de slujbele de la miezul nopţii, gospodine neîntrecute, 
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cântăreţe, pictoriţe înzestrate, absolvente de Teologie şi alte facultăţi sau încă 
studente, iar maica secretar chiar doctor în Patristică, cunoscătoare de limbi străine 
şi cu un interes viu pentru lumea şi pentru vremurile în care au parte de marea cinste 
şi de uriaşa răspundere de a fi cea dintâi obşte de călugăriţe a Voroneţului renăscut.

Călătorie în timpul neamului românesc, în geografia românilor şi în sufletul 
lor creştin-ortodox, Sfânta	Mănăstire	Voroneţ.	Un	sfert	de	veac	de	la	reînfiinţare se 
închide cu imaginea locaşului susţinut ca o pasăre în aripile sale de credinţa Sfântului 
Cuvios Daniil Sihastrul şi a Mitropolitului Grigorie Roşca. Bătaia soarelui mai înalt 
de brazii şi de zarea albastră a Bucovinei şi mai sus de privirile noastre luminează 
drumul şi intrarea în Biserică. 
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ȘCOALA NR. 10 DIN CERNĂUȚI – 200 DE ANI DE LA 
ÎNTEMEIERE

Alexandrina Cernov
Cernăuţi

[T. Gh. Rendiuc1, D. M. Gorduna-Svijinsca2, Nesecat	izvor	al	științei de carte. 
Școla	nr.	10	din	Cernăuți	la	200	de	ani	de	la	întemeiere. Ediție bilingvă, româno-

ucraineană. Editura Bukrek, Cernăuți, 294 p.]

Școla nr. 10 din Cernăuți a fost creată în perioada Imperiului Habsburgic, în 
anul 1816, și a funcționat fără întrerupere până astăzi: 1816-1918 – sub dominația 
Imperiului Habsburgic, apoi – din anul 1867, a Imperiului Austro-Ungar; între 1914-
1917 – în timpul administrației rusești, instalate la Cernăuți; între 1918-1940 și 1941-
1944 școala a funcționat în cadrul României Regale; în perioada Uniunii Sovietice – 
1944-1991, apoi urmează, până în prezent, perioada Ucrainei independente. „Cartea, 
după cum afirmă autorii ei, este dedicată mult stimaților profesori și cadrelor 
didactice ai Școlii nr. 10 din Cernăuți – tuturor celor actualmente angajați, celor 
care se află la odihnă binemeritată și celor care nu mai sunt printre noi, precum și 
vrednicilor absolvenți ai tuturor promoțiilor. Lucrarea este destinată celui mai larg 
cerc de cititori, cercetătorilor științifici, doctoranzilor , studenților și tuturor celora 
care studiază istoria, situația învățământului și culturii în Bucovina”.

În Prefața cărții, care a fost tipărită cu sprijinul financiar al domnului 
Mihai Grosu, fost deputat în Consiliul orăşenesc Cernăuţi, redactor-șef al ziarului  
„Libertatea cuvântului”, Teofil Rendiuc anunță principalele obiective ale acestui 
studiu important pentru istoria școlii, care a parcurs etapele istorice prin care a 
trecut Bucovina, consacrând câteva subcapitole istoriei cetății Țețina, a Roșei, celei 
mai vechi suburbii a Cernăuțiului și, bineînțeles, capitole consacrate acestor etape 
istorice ale școlii: 1. Roșa	–	cea	mai	străveche	și	mai	încărcată	de	istorie	suburbie	a	
Cernăuțiului.	2	Inaugurarea	primei	școli	din	Cernăuți	cu	limba	română	de	predare.	
Perioada	Habsburgică	 și	 Austro-Ungară	 de	 dezvoltare	 a	 școlii din Roșa	 (1816-
1918); 3. Evoluția școlii de la Roșa	 în	cadrul	României	Regale	 (anii	1918-1940,	
1941-1944); 4. Rolul Școlii	nr.10	din	Cernăuți	privind	promovarea	învățământului 
în limba maternă în perioada sovietică (anii 1940-1941, 1944-1991); 5. Școala	nr.	10	
din	Cernăuți	în	anii	Ucrainei	independente	(1991-2016);	6.	Memorii	și	impresii	ale	
profesorilor	și absolvenților Școlii	medii	de	cultură	generală	din	Cernăuți. Studiul 
este ilustrat cu numeroase fotografii din viața școlii. Autorul menționează că şcoala 
„are o îndelungată istorie plină de personalități înzestrate – fie cadre didactice sau 
de alte profesii prestigioase – vrednicii ei absolvenți care cu demnitate reprezintă 
Școala natală în oraș, regiune, țară și peste hotare”. Pentru prima dată sunt cercetate 
fondurile arhivelor și a instituțiilor statului, „îmbinate cu propriile observații, 
constatări, cercetări și memorii” ale absolvenților. Astfel, autorii studiului vin cu noi 
informații, mai puțin cunoscute. Sunt adunate cu rigurozitate materiale cu caracter 
arheologic, istoric, lingvistic, etnografic, documentaristic, statistic, memorialistic 
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etc., care sunt sistematizate și 
traduse. Autorii menționează în 
postfață: „Considerând această 
lucrare complexă ca una de 
pionierat, un început de activitate 
multidimensională pe tărâmul 
cercetării, inclusiv a istoriei 
suburbiei Roșa, a fostei cetăți 
Țețina și, bineînțeles, a actualei 
Școli medii de cultură generală 
nr.10 din Cernăuți, vedem cartea 
de față ca o provocare, dar și o 
invitație pentru cei cointeresați 
să declanșeze o discuție 
constructivă, de a veni cu surse, 
materiale și documente noi în 
vederea reeditării și completării 
conținutului ei în mod periodic”.

La rândul ei, Domnica 
Gorduna Svijinsca, profesoară 
de matematică în Cuvânt	înainte 
menționează: „An de an, mai întâi 
ca absolventă, apoi în calitate de 
cadru didactic, cu siguranță, și ca 
directoare la timpul respectiv, tot 
mai mult conștientizam faptul că profesorii și absolvenții Școlii nr. 10 din Cernăuți 
aduc un aport deosebit de important în contextul general de prosperare a orașului, 
a regiunii Cernăuți, și a țării în ansamblu. Mai târziu, deja în calitate de directoare, 
am decis să realizez ideea privind stipularea rolului Școlii în formarea profesională, 
educația internațională a mai multor generații de absolvenți ai ei, dar și în menținerea 
și dezvoltarea limbii materne și a conștiinței naționale” (p. 11). Într-o sală aparte, 
care a fost transformată în Muzeul de Istorie „Casa mare” al Școlii, au fost amplasate 
documente de arhivă privind trecutul și prezentul școlii, date statistice începând cu 
anul 1816, precum și costumele naționale și obiectele casnice, rarități etnografice 
oferite de locuitorii din Roșa. 

Astăzi Școala este condusă de Rusnac Alexandru, profesor superior, laureat 
al Premiului „Iu. Fedkovyci”, bursier municipal al Consiliului Orășenesc Cernăuți, 
învingător al etapei orășenești „Învățătorul Anului” la secțiunea „Director de 
școală-2004, este distins cu mențiunea primarului orașului Cernăuți, cu diplome 
de onoare din partea departamentelor orășenești și regionale de învățământ, a 
Ministerului Învățământului și Științei al Ucrainei. Director-adjunct pentru munca 
instructiv-educativă din 1998 este Todoriuc Vera, profesoară de limba și literatura 
română (curs integrat cu literatura universală), eminent al învățământului din 
Ucraina, profesoară metodistă. Este disinsă cu diploma de onoare și mențiune din 
partea Ministerului Învățământului și Științei al Ucrainei. În Cuvântul	introductiv din 
partea direcției școlii se menționează: „În decursul istoriei sale de 200 de ani Școala 
a educat o serie întreagă de personalități notorii, cunoscute nu numai în Bucovina, 



94

dar și departe de hotarele ei. Este vorba de renumiţi diplomaţi, activişti politici, 
scriitori și jurnaliști, oameni de știință, activiști ai învățământului și culturii, pictori 
și arhitecți, medici și militari, oameni de afaceri și reprezntanți ai altor profesii 
nobile”. Sunt amintiți: Teofil Rendiuc, diplomat, Vasile Cantemir, traducător, autor 
de manuale și dicționare, Laurențiu Calmuțchi, doctor în științe matematice, rector 
al Universității din Chișinău (Republica Moldova), Gheorghe Visoțchi, arhitectul 
principal al orașului Chișinău (Republica Moldova), Mihai Morăraș, poet, scriitor, 
jurnalist, Vasile Tărâțeanu, poet, scriitor, membru de onore al Academiei Române, 
membru al Uniunilor Scriitorilor din Ucraina, România, Republica Moldova. Lista 
celor merituoși poate fi continuată, în pofida declarațiilor oficialităților ucrainene 
din Ucraina că limba română „nu are nici o perspectivă”. În acest context trebuie 
să recunoaștem că adevărații păstrători și promotori ai limbii române, care cultivă 
elevilor, cu adevărată dăruire de sine, dragostea pentru limba maternă sunt învățătorii 
și profesorii a căror nume le cunoaștem mai puțin. Pe parcursul mai multor ani 
aici trudesc: Maria Iordachivna Timcu, fosta directoare a școlii, profesoară de 
matematică, doamna Aurica Vladymirivna Svirsica, fost pedagog-organizator, 
doamnele profesoare-metodiste Angela Consteantynivna Morăraș, Cornelia 
Ivanivna Medvidi, profesoarele superioare Reghina Vasylivna Bucaciuc, Galina 
Ivanivna Constantinovici, Rodica Gheorghivna Reabco, Larisa Myhailivna Crigan, 
Elena Dragușivna Gyza, precum și profesorii Victor Gheorghievici Caraștefan, 
Hrystina Vasylivna Ceahoreanu, Myhailo Vasyliovyci Borta, Iana Myhailivna 
Borta, Elena Gheorghiivna Cojocar, Natalia Vsylivna Osadciuc, Maria Bogdanivna 
Cușneryc, Anna Victorivna Luchian, Lesea Anatolivna Golovco, Lilia Aurelivna 
Dohotar, Vitalii Anatolievici Zbygli, Adriana Cojocaru, Viloleta Gorduna și alții. 
Merită menționați și învățătorii care sunt și membrii cursurilor de perfecționare – 
Ana Luchian, Lidia Goi, Elena Michiciuc, Elena Cojocaru și Elena Gyza. Munca 
lor devotată pentru predarea în limba română în condițiile unui ținut multilingv este 
lăudabilă.

De o adevărată valoare sunt incursiunile istorice referitoare la cetatea 
Țețina și suburbia Roșa. Autorul acestui capitol, istoricul T. Rendiuc subliniază 
rolul profesorului de istorie și directorului școlii, Victor Covalciuc, de a le cultiva 
elevilor săi „dorința de a cunoaște trecutul”. Astfel, avem ocazia să facem cunoștință 
cu istoria suburbiei Roșa și istoria zbuciumată a cetății Țețina: „Deci, subliniază 
autorul, apelarea la istoria Roșei, care în cel mai strâns mod este legată de trecutul 
Țeținei, ca un irepetabil vârf de munte și cetate, este pe deplin îndreptățită”. 
Denumirile „acestui vârf de munte și cetate” cu o altitudine de 545 metri deasupra 
mării, – Caecina, Cețiuni, Ceciunea, Țețin, Zetzina, Țețâna, Țețino, Țețina – fiind și 
un important punct strategic, reprezintă și succesiunea stăpânitorilor ei. Descrierea 
pitorească a acestui loc explică și alegerea lui pentru a construi o cetate: „...pe 
parcursul a mai multor mii de ani s-au perindat un șir de fortificații, cetățui și cetăți, 
slujind punct de observație, pază și refugiu pentru nenumărate neamuri stăpânitoare 
ale acestor locuri, așezate la răscrucea istoriei și ale căilor de continuă legătură pe 
axele Nord-Sud, Est-Vest și invers”. În perioada mijlocie a Evului Mediu, cetatea 
a străjuit cunoscutul târg Cern, locul în care a apărut și s-a dezvoltat mai târziu 
orașul Cernăuți, Țețina recăpătându-și „rolul său de important punct fortificat de 
observație”. Autorul acestor prețioase rânduri de istorie scrie în continuare: „Aici 
au fost refăcute valurile vechi de apărare din pământ și lemn, iar în centrul cetății a 
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fost ridicat un turn înalt și rotund din piatră cu un diametru de 20 metri, având mai 
multe niveluri, de pe care se vegheau împrejurimile” (p. 16-20). Cetatea Țețina, un 
puternic centru strategic, administrativ și comercial, a fost distrusă de către polonezi 
în secolul al XV-lea. „Motivul distrugerii cetății a fost atitudinea ostilă a părții 
poloneze de atunci, care vedea în existența Statului Moldova, prosper și puternic, 
un mare pericol în perioada domniei lui Ștefan cel Mare” (p. 19). Nu întâmplător 
zidurile au fost distruse în ajunul bătăliei istorice din 26-30 octombrie 1497, când 
craiul polonez Ioan Albert a fost înfrânt la Codrul Cosminului: „faptul că cetatea de 
la Țețina a fost distrusă în ajunul acestei bătălii prin tiruri neîntrerupte de tunuri de 
mare calibru, după cum s-a păstrat în memoria localnicilor, ne acordă dreptul de a 
susține că zidurile ei au fost demolate de oștirile medievale poloneze bine înzestarte 
din punct de vedere militar la acea vreme, în cadrul campaniei lor în nordul Moldovei 
din toamna anului 1497, cu vestita bătălie din Codrii Cosminului, pentru ca cetatea 
Țețina să nu mai prezinte vreun pericol la adresa Poloniei Regale” (p. 19). Multe 
secole la rând, după acea bătălie, ruinele cetății au fost abandonate, apoi au devenit 
„o sursă gratuită de aprovizionare cu piatră pentru locuitorii din apropiere, iar mai 
târziu – și pentru necesitățile Cernăuțiului în plină dezvoltare în anii care au urmat, 
îndeosebi în perioada austriacă”.

Sunt analizate și denumirile localității Roșa – Rozsha, Roșișa, Rosh, Roșa, 
sau denumirea folosită de cunoscutul scriitor roşoșean Mihai Morăraș, Poiana Roșie. 
Aici a existat și o școală de 4 clase, amintită în lista localităților prefecturii orașului 
Cernăuți „enumerate în „Anuarul Arhidiecezei Ortodoxe a Bucovinei” pe anul 1934, 
unde în mod separat se evidențiază Roșa cu Poiana roșă, Stânca și Țețina. Este 
descrisă populația multinațională a Roșei, proveniența diferitor etnii, cu trimiteri 
exacte la diferite surse de informație. Toponimia și onomastica care figurează în 
acest capitol sunt și ele dovadă a acestor afirmații. Astăzi cunoaștem toponimele: 
Roșa-centru, Roșa-Stânca, Poiana Roșei, Mănăstiriște și Țețina.

Istoria școlii de la Roșa, inclusiv și a celei primare, este expusă în contextul 
evenimentelor istorice din Bucovina delimitând perioadele: habsburgică, austro-
ungară, poloneză, a României interbelice, sovietică și ucraineană, în care succesiv 
s-au derulat evenimente, mai mult sau mai puțin prielnice. Școala de la Roșa este 
prezentată în paralel cu celelalte școli din Cernăuți. Este menționat faptul că bazele 
școlarizării în Bucovina, inclusiv și a copiilor de origine română, au fost puse „în 
perioada absolutismului iluminist al împărătesei Maria Tereza și al împăratului 
Iosif al II-lea”, iar scopul lor era „o precondiție necesară pentru prosperitatea în 
continuare a imperiului însuși”, desigur, aici se avea în vedere și germanizarea 
treptată a tinerelor forțe de muncă. Astfel, menționează autorul, a început „procesul 
de școlarizare în masă” și chiar în acel an au fost inaugurate 32 de școli populare. 
Sunt numite principalele școli germano-române inaugurate la Cernăuți și primii lor 
profesori, rolul decisiv al pedagogului Anton de Marki, „promotorul învățământului 
și în limba română din oraș” (p. 30). Prezentarea unei schițe de istorie a Școlii nr. 10 i 
se datorează domnului Victor Covalciuc în studiul Cea	mai	veche	școală	românească	
din	Cernăuți, profesorului de istorie care le-a altoit elevilor săi dragostea pentru 
istorie și căruia autorul cărții îi datoreză orientarea sa profesională.

Sunt extrem de interesante și pitorești datele etnografice și preocupările 
gospodărești ale roșoșenilor. Autorul adaugă amintirile domnului Mihai Morăraș 
despre gospodinele românce, care cultivau legume, flori și arbuști fructiferi: „Ele 
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deasemenea se duceau la piață cu „coșercile” pline-vârf, încărcate cu de toate, 
aburcându-le sprinten pe cap, protejându-l de greutatea mărfii cu un fel de pernuță 
moale, căreia la Roșa noastră i se spunea rinch (probabil de proveniență germană)”. 

Într-un capitol aparte este expus rolul școlii în promovarea limbii materne în 
perioada sovietică, sunt prezentate greutățile întâmpinate. Școala fusese devastată, 
abandonată și fără nici un control. Profesorii nu cunoșteau bine limba rusă, „noua 
limbă de stat a Uniunii Sovietice; lipseau manualele și materialele didactice, editate 
conform noilor reguli și cerințe severe ale învățământului, îndeosebi adaptate la 
predarea în limba română, evident, lipseau în totalitate” (p. 60). Educația tinerei 
generații avea la bază valorile ideologiei comuniste și ale ateismului militant, 
principii care au durat până la destrămarea Uniunii Sovietice. Acestor schimbări 
radicale s-au mai adăugat și „supravegherea permanentă din partea autorităților 
competente sovietice asupra activității colectivului pedagogic reorganizat și nou 
înființat la Școala medie nr. 10 din Cernăuți, asupra căruia atârna suspiciunea, ca 
sabia lui Damokles, faptul că majoritatea membrilor lui erau români sau fost cetățeni 
ai României Regale...”. Era o situația tipică pentru toate școlile românești din 
regiunea Cernăuți, nou formată și reorganizată. Mulți profesori din vechea școală au 
fost deportați. Începuse rusificarea treptată a procesului de învățământ.

Este menționată pozitiv perioada Ucrainei independente, când oficial este 
recunoscută limba română ca limbă de predare, școala devenind instituția de bază 
pentru studenții Colegiului Pedagogic și Catedra de filologie Română și Clasică. 
Școala este bine cunoscută în oraș, regiune, țară și peste hotare. Absolvenții ei își 
continuă studiile în istituțiile superioare de învățământ.

Ultima parte a cărții cuprinde memorii și impresii ale profesorilor și 
absolvenților școlii printre care îi menționăm pe Mihai Morăraș, scriitor, poet, 
publicist, Aurel Constantinovici, doctor în științe fizico-matematice, Mihai Grosu, 
om de afaceri, Vasile Tărâțeanu, membru de onoare al Academiei Române, scriitor, 
poet și publicist, Eugen Alexandru Laty, cineast, regizor la televiziunea centrală 
„Gosteleradio”, membru al Uniunii cineaștilor din URSS, director al Studioului 
„Delta-film” al Uniunii Cineaștilor din Rusia, Viorel Voronca, pedagog, dirctorul 
Școlii nr. 13 din Cernăuți, cu limba română de predare, deputat al Consiliilor raional 
și orășenesc, Ștefan Broască, publicist, traducător, Constantin Gociu, pedagog, 
directorul școlii din Godinești, raionul Herța, șeful secției raionale de învățământ 
și alții.

Cartea este interesantă și unică, o carte în care autorii au reușit să prezinte 
școala și tradițiile ei în contextul istoric al ținutului.

NOTE

1. Dr. Teofil Rendiuc, diplomat din cadrul MAE al Ucrainei, doctor habilitat în istorie, 
membru al Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina, absolvent al Școlii nr. 10 din 
Cernăuți, promoția 1972. A fost ministru Extraordinar și Plenipotențiar, șef al misiunii 
diplomatice al Ucrainei în România, director al Centrului Cultural și de Informare 
din cadrul Ambasadei Ucrainei în România; laureat al Premiului Internațional „Avem 
aceleași rădăcini”; membru al redacției revistei bilingve ucraineano-engleze „Afaceri 
externe” – publicație a Academiei Diplomatice de pe lângă MAE al Ucrainei; autor 
a peste 500 de lucrări, studii științifice, articole, alocuțiuni, prezentări, traduceri, 
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interviuri etc., editate în calitate de lucrări separate sau apărute în paginile unor ediții 
periodice din Ucraina, România, Republica Moldova, Rusia, Ungaria în limbile 
ucraineană, română, rusă, engleză, franceză, polonă și ungară; cetățean de onoare al 
satului Țureni, regiunea Cernăuți, cetățean de onoare al comunei Repedea, județul 
Maramureș, România; decorat cu peste 45 de ordine, medalii și mențiuni de onoare 
ale Ucrainei și a mai multor state.

2. Domnica Gorduna Svijinsca, pedagog metodist, profesoară și fosta directoare a 
Școlii nr. 10 din Cernăuți.
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„MOTIV DE TOAMNĂ” – O CARTE DE VERSURI DIN SPAȚIUL 
CULTURAL NORD-BUCOVINEAN

Marin Gherman*1

Cernăuți

[Vasile Bâcu, Motiv	de	toamnă, Cernăuți, Editura „Misto”, 2017, 96 p.]

La Cernăuți a văzut lumina tiparului cartea de versuri a poetului și jurnalistului 
român din nordul Bucovinei, Vasile Bâcu. Este de fapt prima culegere de versuri 
semnată de Vasile Bâcu, cartea adunând poezii scrise pe parcursul ultimelor trei 
decenii – începând de la primele încercări, continuând cu lirica din perioada 
adolescenței / tinereții și încheind cu texte recente, preponderent epigrame. Câteva 
poeme au fost puse pe note de compozitorii Dumitru Ignat și Ilie Crâșmaru, ceea ce 
oferă volumului de versuri o valoare editorial-artistică semnificativă.

Merită menționat faptul că Vasile Bâcu 
este poet și jurnalist, epigramist de excepție 
din regiunea Cernăuți, președinte al Societății 
pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu”, 
redactor-șef al publicației „Gazeta de Herța” 
(or. Herța). În vara anului 2016 Vasile Bâcu a 
devenit laureat al Premiilor „Teiul de Aur” şi 
„Teiul de Argint”, ediţia a 15-a, seria „Mihai 
Eminescu”, premii pentru literatură, arte 
vizuale, colecţii şi colecţionari. Acest eveniment 
s-a desfășurat în municipiul Botoșani. Premiile 
„Mihai Eminescu” pentru literatură, arte 
vizuale, colecţii şi colecţionari au fost acordate 
la Botoşani de Editura GEEA personalităţilor 
care şi-au dedicat activitatea poetului naţional 
al românilor. Premiul pentru publicistică i-a 
revenit lui Vasile Bâcu din regiunea Cernăuţi.

La începutul anului 2017 poetul 
Vasile Bâcu a împlinit vârsta de 50 de ani. Preşedintele Societăţii pentru Cultura 
Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi a adunat în jurul său la 
început de an cei mai buni prieteni şi colegi pentru a împărtăşi din bucuriile vieţii şi 
din roadele muncii sale în cei 50 de ani de viaţă. Membri ai autorităţilor locale din 
raionul Herţa, diplomaţi români, în frunte cu doamna Consul General al României 
la Cernăuți Eleonora Moldovan, colegi de redacţie şi de condei, lideri ai asociaţiilor 
naţional-culturale româneşti din regiune, oamenii satului natal, în frunte cu primarul 
* Marin Gherman este doctor în ştiinţe politice (Universitatea Naţională din 
Cernăuţi). Preşedinte al Centrului Media BucPress – asociaţie a jurnaliştilor 
români din Ucraina. Redactor la revista trimestrială de istorie şi cultură 
„Glasul Bucovinei” (Cernăuţi – Bucureşti). Redactor superior la postul de 
radio „Ucraina Internaţional”. Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova. Publică studii ştiinţifice în reviste de specialitate din România, 
Republica Moldova şi Ucraina. Este coautorul monografiei Instituțiile societății 
civile şi capitalul social în noile state membre UE (Cernăuţi, 2015). 
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satului Oprişeni, unde a văzut lumina zilei Vasile Bâcu, întreaga sa familie – toți 
s-au adunat într-un număr foarte mare în orașul Herţa, unde a avut loc lansarea 
volumului de poezie Motiv	de	toamnă, despre care vom vorbi în continuare. 

În Cuvânt	 înainte, semnat de Ioan Răducea (Iași) este menționat faptul că 
în poemele lui Vasile Bâcu este vie tendința de mitologizare a spațiului formativ. 
„Câteodată ea este provocată de suferința depărtării…, alteori de nevoia de a 
consacra prin ode reperele formative – părinții, prima învățătoare, pământul 
natal, cu istoria și eroii lui”. Ioan Răducea scrie că în poemele lui Vasile Bâcu se 
speculează asupra statutului ontologic al poetului și de aici se ajunge la Eminescu, 
reper conceptual pentru orice artist român. „Poetul	se	plimbă	pe	străzi	de	mână	cu	
Veșnicia	/	E	noaptea	Tămăduirii!” – iată una dintre dimensiunile soteriologice ale 
meditației poetice din culegerea de versuri Motiv	de	toamnă.

Ioan Răducea analizează procesul de regăsire de sine a poetului Vasile 
Bâcu, o regăsire profund elegiacă și autumnală. Din aceste considerente, pivotul 
conceptului poetic se află în textul Motiv	de	toamnă, care a fost ales ca titlu generic al 
volumului. „Ancorat, ca jurnalist și lider al românității din multîncercata Bucovină, 
în cotidianul cel mai solicitant, în care știe să rămână solidar cu destinul neamului, 
Vasile Bâcu își păstrează aripile întinse către absolutul poeziei, susținând prin 
aceasta idealuri existențiale în care ne recunoaștem și care dau valoare universului 
său liric”, conchide Ioan Răducea. 

De precizat că poemul Motiv	de	toamnă	(p. 63) descrie trecerea ireversibilă 
a timpului în forma unor constatări ontologice: „Am	aruncat	privirea	/	în	oglinda	
apei,	/	de	unde	mă	privea	un	tânăr	/	atins	ușor	de	taina	nopții	/	ce	trecuse”. Poetul 
constată cu tristețe că „peste	noapte	s-a	 întâmplat	ceva”, însă această schimbare 
este mai mult lăuntrică, invizibilă, în fond. Lucrurile din jur cunosc o metamorfoză 
poetică, iar statica obișnuită, rămânând aceeași, include sensuri noi. Poetul constată 
că s-a schimbat ceva, s-a schimbat fundamental, însă schimbarea s-a produs 
invizibil, de neînregistrat sau de memorat: „Veșnicul	îndrăgostit	nuc	/	a	început	să	
freamăte	/	împovărat	de	griji	/	Salcia	și-a	împletit	crengile	în	cosițe”. 

Într-un alt poem (Timp	prezent), Vasile Bâcu pune la îndoială posibilitatea 
percepției obiective a timpului și aprecierii corecte a trecutului. „Trecutul	–	un	vis	
de	copil” – scrie poetul, adăugând că omenia este în stare de asediu, iar zidurile 
seculare încă rezistă atacurilor din exterior. Poetul în schimb nu este deloc liniștit 
pentru că simte „atât	de	aproape	clipa,	/	când	cineva	dintre	ai	mei	/	va	deschide	
porțile…”. Așadar, timpul care trece pe lângă noi, pe neobservate, este invizibil 
și din motivul temerilor și frământărilor lăuntrice, situației dificile din societate, 
problemelor de ordin social, care, toate laolaltă, transformă trecutul într-un vis de 
copil într-o noapte ce a trecut și nu mai este…

În Postfață,	scriitorul Grigore Crigan din Cernăuți remarcă faptul că Vasile 
Bâcu scrie o poezie „necontrafăcută, firească, impulsul său liric fiind asemenea unui 
izvor ce-și poartă apele la vale fără praguri ori fără prăpăstii. Întocmai ca și fierea 
autorului”. Grigore Crigan rămâne impresionat de poezia Fântâna	Albă, dedicată 
românilor din regiunea Cernăuți, secerați de gloanțele grănicerilor sovietici atunci 
când încercau să treacă frontiera spre Patria-mamă: „În	pădurea	deasă	nu	se	văd	
morminte,	/	Căci	pădurea	toată	s-a	făcut	mormânt.	/	Brazii	stau	de	veghe	ca	icoane	
sfinte,	/	Pentru	rugăciune	nu	găsesc	cuvânt”. Poetul utilizează metafore care au ca 
scop să intensifice tragismul atmosferei de la Fântâna Albă. 



100

Tot în Postfață, Nicolae Șapcă, vicepreședintele Societății pentru Cultura 
Românească „Mihai Emienscu” din regiunea Cernăuți, amintește despre activitatea 
lui Vasile Bâcu ca jurnalist, ca lider civic, dar și ca om de litere. Nicolae Șapcă 
precizează că Vasile Bâcu a căzut de mai multă vreme în patima epigramei, 
deoarece are un umor pătrunzător. Din îndemnul simbolic al domnului Nicolae 
Șapcă, încheiem prezentarea noastră succintă a acestei cărți poetice de valoare cu o 
epigramă dedicată poetului Vasile Tărâțeanu, aflat la volanul unei mașini cu scriitori 
și cu frâna ușor-ușor defectă: „Cu	mașina	fără	frână	/	Azi	vă	duc	la	cititori	-	/	Bun	
prilej	 la	 îndemână	 /	Să	vă	 fac….	nemuritori”. (Epigrama Moment	„prielnic”, p. 
74). 
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