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Editorial

Pentru prima dată, Ziua Bucovinei a fost 
sărbătorită ofi cial anul acesta. Dar și în 

cursul anilor precedenți ea s-a bucurat de un 
statut asemănător, Senatul României adoptând 
încă în 2013 propunerea legislativă a grupului 
de legiuitori liberali care veniseră cu această 
inițiativă. Au trebuit să treacă doi ani ca și Ca-
mera Deputaților, care este camera decizională 
a Parlamentului Românei, să adopte proiectul 
de lege. În fi nal, la 28 octombrie, Președintele 
României, Klaus Iohannis, promulgă Legea iar 
Monitorul Ofi cial o publică la 30 octombrie 
2015. 

Ziua Bucovinei, ca zi istorică, are și un context 
istoric, din care nicidecum nu poate fi  desprinsă. 
Ea este acordul fi nal al Lunii Bucovinei. Iar Luna 
Bucovinei începe la 27 octombrie, prin evocarea 
Constituantei Bucovinei, cea care a hotărât unirea 
cu patria istorică, și se încheie la 28 noiembrie, prin 
omagiul adus Congresului General al Bucovinei, 
cel  care a declarat unirea cu țara.  Având în spa-
te o experiență de mai bine de o jumătate de secol 
de luptă, ca factor principal al forțelor românești 
din provincie, pentru păstrarea identității noastre 
naționale, Societatea pentru Cultura și Literatura 
Română în Bucovina, nu numai că a pregătit din 
timp unirea, ci a fost chiar motorul realizării ei fap-
tice. Însuși locul unde s-a hotărât revenirea la patria 
mamă a fost Palatul Național al Românilor, proprie-
tate a Societății pentru Cultura și Literatura Română 
în Bucovina. Și Constituanta Bucovinei și Congre-
sul General al Bucovinei au fost deschise solemn de 
președintele Societății, Dionisie cavaler de Bejan, 
ales și Președinte al Consiliului Național, după ce 
Iancu Flondor devine șef al Guvernului Țării.

 Luna Bucovinei este perioada când se hotărăște 
soarta Bucovinei care, prin destrămarea monarhiei, 
devine liberă și, totodată, vulnerabilă. Evenimente-
le derulate în cursul acestei luni furtunoase, extrem 
de tensionate, decid statutul politic al provinciei. 
Prin actul unirii cu țara Bucovina își păstrează inte-
gritatea. Afl at în situație similară, Maramureșul nu 
reușește să și-o mențină. Nici Banatul. E adevărat 

că bucuria nu a durat mult. Ceea ce nu a reușit să se 
întâmple, prin tratatul cu Antanta din august 1916, 
în primul război mondial, s-a săvârșit, după mai 
bine de două decenii, prin ultimatumul bolșevic, în 
al doilea război mondial. Timp de șase secole, nici 
Prutul, nici Siretul nu au fost ape despărțitoare, cum 
sunt acum, timp de șapte decenii. Cât vor mai fi  sau 
când nu vor mai fi  știe numai Cel de Sus. Noi, cei de 
jos nu avem de ales decât calea menținerii identității 
naționale prin limbă și datini, în cadrul unui multi-
culturalism tradițional care reprezintă cu adevărat 
Bucovina și constituie însăși rațiunea ei de a fi . 

La București, Filiala Societății, a sărbătorit eve-
nimentul printr-o Adunare Solemnă în aula ”Prof. 
dr. Aurel Popoviciu” a Facultății de Medicină Vete-
rinară, care a început cu un Te-Deum, a continuat cu 
două discursuri evocative rostite de universitarii Ni-
chita Adăniloaie și Dumitru Curcă, după care a ur-
mat un moment poetic și unul muzical și s-a înche-
iat cu o prezentare a numerelor recent apărute ale 
revistei Mesager bucovinean, proiectate pe ecran, în 
versiune digitală.

La Cernăuți, Ziua Bucovinei a fost marcată, în 
ajun, la Centrul Cultural Român ”Eudoxiu Hurmu-
zachi”, cu participarea inițiatorului Legii 250/2015 
privind declararea zilei de 28 noiembrie – Ziua 
Bucovinei, deputatul PNL de Suceava, Stefan Ale-
xandru Băișanu. Sărbătoarea a continuat a doua zi, 
la redacția ziarului ”Zorile Bucovinei”, în Sala de 
conferințe, unde pe fondul portretului lui Ștefan cel 
Mare în mărime naturală, dăruit de Ziua Bucovinei 
de pictorul cernăuțean Mihai Alisavetei, s-au întâl-
nit bucovineni din nordul și sudul provinciei. 

Huiduită în 2013 de un grup de extremiști în fața 
Consulatului Român, astăzi Ziua Bucovinei adună 
vorbă bună, cântec patriotic, poezie și speranță. Iar 
faptul că sala de conferințe a ziarului ”Zorile Buco-
vinei” și chiar cafeneaua literară a Centrului Cultu-
ral Român ”Eudoxiu Hurmuzachi” s-au dovedit a fi  
neîncăpătoare pentru toți participanții la eveniment 
spune ceva. Spune că Ziua Bucovinei bate puternic 
în inima Bucovinei. 

Ziua Bucovinei

Ștefan HOSTIUC
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Preluând un gând al scriitorului Octa-
vian Paler despre descoperea, în Bu-

covina, a României profunde, președintele 
Klaus Iohannis postează, de Ziua Buco-
vinei, un mesaj pe Facebook, mesaj prin 
care își exprimă admirația pentru bucovi-
neni care, indiferent de contextul politic au 
păstrat și mai păstrează, pe întreg ținutul 
lor, spiritul și identitatea românească:

”Aniversăm astăzi 97 de ani de la uni-
rea Bucovinei cu România și, totodată, ce-
lebrăm pentru prima oară şi “Ziua Bucovi-
nei”, sărbătoare instituită prin legea adop-
tată luna trecută de Parlamentul României. 

După aproape un secol și jumătate de 
ocupație străină, Bucovina redevenea, la 
28 noiembrie 1918, parte integrantă a ţării 
din care fusese ruptă în 1775. Indiferent de 
contextul politic, spiritul şi identitatea ro-
mânească au dăinuit pe întreg ţinutul bu-
covinean. Este în primul rând meritul oa-
menilor, care nu au contenit să gândească, 
să simtă şi să trăiască româneşte în pofi da 
tuturor vitregiilor la care i-a supus istoria. 
Bucovina ocupă un loc special în istoria 
naţiunii noastre şi în conştiinţa poporu-
lui român. Este locul copilăriei şi tinereţii 
poetului naţional, Mihai Eminescu, dar şi 
spaţiul unde se afl ă Cetatea de Scaun a lui 
Ştefan cel Mare şi mormintele domneşti 
de la Rădăuţi, Putna şi Suceviţa. Cu oame-
nii săi harnici ce preţuiesc și duc mai de-
parte tradițiile şi obiceiurile populare, Bu-
covina este o invitaţie pentru descoperirea 
României profunde.”

E o apreciere cu care bucovinenii se pot 
mândri, dar pe care trebuie să o trateze cu 
multă responsabilitate pe întreg ținutul bu-
covinean, pentru a nu dezamăgi.

M.B. 

Un mesaj al Președintelui 
României, Klaus Werner 

Iohannis, de Ziua 
Bucovinei

Mesaj preziden ial

Corul ”Dragoș Vodă” al Societății pentru Cultură Românească ”Mihai Eminescu” din regiunea Cernțăuți salută Ziua Bucovinei în Sala de 
Conferințe a redacției ziarului republican ”Zorile Bucovinei” din capitala istorică a Țării Fagilor

Foto: Vasile Paladean
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În slujba neamului

Lansarea monografi ilor 
despre Eudoxiu Hurmuzachi, 

comandate de Centrul Cultural Român 
cu prilejul inaugurării sale

Una din primele activități culturale ale 
Centrului Cultural Român a fost lan-

sarea monografi ilor despre patronul spiritual 
al Centrului, scrise la comanda acestuia, pe 
cheltuiala vicepreședintelui Eugen Patraș, cu 
prilejul inaugurării instituției la 10 mai curent. 
La lansare au participat, alături de publicul 
cernăuțean, domnul Cornel Ionescu, Ambasa-
dor al României în Ucraina, şi doamna Eleono-
ra Moldovan, Consulul General al României la 
Cernăuţi.

Cartea doctorului în istorie Ilie Luceac, 
Eudoxiu (Doxaki) Hurmuzaki (1812-1874), 
coproducție a editurilor Alexandru cel Bun 
și DrukArt, a fost prezentată de colegul Marin 
Gherman de la ”Glasul Bucovinei”, iar cea a 
scriitorului și publicistului Dumitru Covalciuc, 
Eudoxiu  Hurmuzachi – omul providenţial 

al Bucovinei, de colegul de lucru în arhivă 
Dragoș Olaru.

De asemenea, a fost lansat și volumul arhe-
ologului Mugur Adronic, Viața ca un vis, care 
a venit special pentru aceasta din Suceava.

Simpozion: ”Mihai Jar, 
promotor al școlii românești la Cernăuți”

La 30 iunie, Centrul Cultural Român a găz-
duit Simpozionul dedicat primului director 
al școlii românești nr. 29, deschisă în centrul 
orașului Cernăuți la începutul anilor 90 prin 
efortul deosebit al societăților românești de cul-
tură, în special al Societății pentru Cultura Ro-
mânească ”Mihai Eminescu”. Profesorul Mihai 
Jar a luptat pentru înfi ințarea acestei școli și a 
condus-o, cu multă pricepere și dăruire, de la 
început și până la moartea sa prematură. Între 
timp, școala a devenit liceu. În memoria pri-
mului său director, corpul didactic i-a instalat 
o placă comemorativă pe frontispiciul clădirii. 
Prin acest simpozion, Centrul Cultural Român 
”Eudoxiu Hurmuzachi” înțelege să comemore-
ze aniversarea a 55-a a nașterii fostului direc-
tor. Au venit  sa-i aducă un omagiu foștii colegi, 
cei care s-au afl at alături de el în opera, deloc 
ușoară, a înfi ințării școlii și transformării ei într-
o instituție performantă. Profesorul de istorie 
Ion Abobutoaie a făcut o prezentare generală 
a personalității fostului coleg, remarcând rolul 
decisiv al acestuia în formarea colectivului pro-
fesoral. Și ceilalți colegi au subliniat în discur-
surile lor contribuția lui Mihai Jar la ridicarea 
prestigiului școlii, la creșterea semnifi cativa a 
numărului de elevi veniți aici să facă  școală. 
Cei apropiați, soția, Larisa, si sora au evocat 
calitățile deosebite ale omului Mihai Jar. Des-
pre valoarea activității didactice și manageria-
le a fostului director au vorbit și reprezentanții 

Centrul Cultural Român 
”Eudoxiu Hurmuzachi”:

bilanțul unui semestru de activitate

Ionică VASILAȘ

Arhivistul Dragoș Olaru, prezentând monografi a publicistului 
Dumitru Covalciuc despre Eudoxiu Hurmuzachi. La masă (discutând) 
– (de la stânga la dreapta) politologul Marin Gherman, istoricul Ilie 
Luceac, poetul Vasile Târâțeanu

Foto: Nicolar Hauca
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conducerii regiunii, Mihail Gainiceru, prese-
dinte al Consiliului regional Cernăuți, Corne-
liu Nichitovici, fostul viceguvernator, Mihail 
Bauer, fost sef al Inspectoratului școlar regio-
nal. La simpozion a participat ministrul-consili-
er Ionel Ivan care a prezentat un mesaj de salut 
din partea Consulatului General al României 
la Cernăuți. Simpozionul s-a încheiat cu vizi-
onarea unui fi lm documentar despre trecutul si 
prezentul fostei scoli nr.29, in prezent liceul nr.6 
din oraș. Violonistul Dumitru Ignat a interpretat 
la vioară două melodii dragi celui comemorat: 
Lume,lume, cântec popular, și Balada lui Cipri-
an Porumbescu.
De Sânchetru pe muntele Munșel, cu Maria 

Iliuț și invitații săi
La 14 iulie, cunoscuta interpretă de muzică 

populară Maria Iliuț a venit din Chișinău pentru 
a prezenta un concert la Crasna, satul ei natal, 
dar nu pe scena Căminului Cultural, ci pe plai, 
sub cerul liber, sus pe muntele Munșel. Specta-
colul a fost organizat cu sprijinul Centrului Cul-
tural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernă-
uţi. Alături de crăsneanca Maria Iliuţ au cântat 
invitații ei, voloceanul Ioan Paulencu, solist al 
Operei din Chișinău, ropceanul Ilie Caraș, so-
list al ansamblului ”Ciocârlia” din București, și 
Grigore Gherman, din Pasat, ținutul Herței, so-
sit tot din România. Alături de crăsneni au pri-
vit spectacolul scriitori și cărturari din Cernăuți, 
Consulul General al României la Cernăuți, Ele-
onora Moldovan, însoțită de colegi.

Lansarea Campaniei 

Oamenii Timpului 2015
Sub auspiciile Centrului Cultural Român 

”Eudoxiu Hurmuzachi” a fost lansată, în după 
amiaza zilei de vineri, 14 august, Campania 
Oamenii Timpului―2015, inițiată de echipa 
revistei Timpul, sprijinită de Primăria Iași. În 
sala arhiplină a cafenelei ”București”, ieșenii 
și-au expus proiectul. Au vorbit: prof. univ. dr. 
Daniel Șandru, director al revistei „Timpul”, 
conf. univ.dr. George Bondor, redactor-șef, 
Adriana Nazarciuc, președinte al Asociației 
revistei, prof. univ. dr. Doru Tompea, rector al 
Universității ”Petre Andrei”, partener academic 
al Campaniei, viceprimarul Municipiului Iași, 
Mihai Chirica (foarte atașat de capitala istorică 
a Bucovinei și de Centrul Cultural Român des-
chis aici, la inaugurarea căruia a participat în 
primăvara acestui an). Lansarea a fost salutată 
de Excelența sa, Consulul General al României 
la Cernăuți, dr. Eleonora Moldovan. 

Rusia la Răspântie, o nouă carte a 
politologului Oleg Serebrean, lansată la 

Cernăuți
La 22 august 2015, în cafeneaua ”București” 

a Centrului Cultural Român ”Eudoxiu Hurmu-
zachi” din Cernăuți a avut loc lansarea volu-
mului Rusia la Răspântie de Oleg Serebrean, 
politolog, director al Institutului de Studii Euro-
pene din Moldova. Cu câțiva ani în urmă, când 
era ambasador al Republicii Moldova la Paris, 
domnia sa și-a mai lansat o carte la Cernăuți, 
la Universitate. Atunci era în postura de scrii-
tor, iar volumul lansat era un roman, Cântecele 

Doi interpreți de muzică populară, unul din Chișinău, celălalt din 
București, pe care cântecul i-a adus acasă: Maria Iliuț, din Crasna, și 
Grigore Gherman, din Pasat, pe scena de pe muntele Munșel 

Foto: Nicolar Hauca

Consulul General al României la Cernăuți, dr. Eleonora Moldovan, 
salută lansarea Campaniei Oamenii Timpului la Cernăuți. În stânga – 
vice primarul municipiului Iași, Mihai Chirica

Foto: Nicolar Hauca

În slujba neamului
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mării. Un roman istoric, cu acțiune în Bucovi-
na. Acum autorul se prezintă ca analist politic. 
Volumul a fot prezentat de tânărul politolog 
cernăuțean, doctor în științe politice, Marin 
Gherman. A vorbit pe marginea volumului și 
acad. Alexandrina Cernov.

Senatori români sărbătorind 
Ziua Limbii Române, la Cernăuți

De Ziua Limbii Române, a sosit în vizită în 
Bucovina o delegație de senatori români condu-
să de Președintele Comisiei românilor de pre-
tutindeni din Senatul României, Marcel Bujor. 
Delegația s-a întâlnit cu conducerea regiunii, 
cu care a discutat, între altele, și problema Ca-
sei Muzeu Aron Pumnul, casă care urmează a 
fi  reabilitată, s-a deplasat în raioanele Herța și 
Storojineț, unde locuiesc români, a avut întâl-
niri la Cernăuți cu reprezentanți ai societăților 
culturale. Nu a fost ocolit nici Centrul Cultu-
ral Român ”Eudoxiu Hurmuzachi”. Senatorii 
au vizitat Centrul tocmai când aici aveau loc 
dezbateri aprinse privind  statutul limbii ma-
terne în școlile din localitățile compact popu-
late de români, afl ate în trei regiuni ucrainene: 
Cernăuți, Transcarpatică și Odesa. Societățile 
culturale românești din Cernăuți au înțeles să 
marcheze Ziua Limbii Române prin întocmirea 
unui Memoriu pe care să-l prezinte conducerii 
regiunii. Despre situația limbii române în școli 
reprezentanții societăților românești au vor-
bit și cu senatori români. În aceeași perioadă 
reprezentanții comunității românești s-au mai  
întâlnit și cu secretarul Departamentului Poli-
tici pentru Relații cu Românii de Pretutindeni, 

Sebastian-Ioan  Hotca, sosit la Cernăuți pentru 
a participa la sărbătoarea Limba noastră cea ro-
mână care a avut loc la Palatul Academic (or-
ganizator – Societatea ”Mihai Eminescu”) la o 
săptămână după Ziua Limbii Române, stabilită 
prin lege ca sărbătoare ofi cială în România. Ro-
mânii din Ucraina o consideră tot așa.

Festivalul Meridian Czernowitz, la Centrul 
Cultural Român ”Eudoxiu Hurmuzachi”: 

recital Nora Iuga, traducătoarea 
bucureșteană a cernăuțeanului  Paul Celan

Festivalul internațional Meridian Czer-
nowitz, ediția a VI-ea, care în anii trecuți 
obișnuia să se oprească, pentru un dialog cu 
românii, la Societatea ”Mihai Eiminescu”, de 
data aceasta face un popas la Centrul Cultural 
Român ”Eudoxiu Hurmuzachi”, unde, în după 
amiaza zilei de 6 septembrie, între ultimul acord 
al Sărbătorii tradiționale Limba noastră cea ro-
mână și tăierea panglicii la inaugurarea terasei 
Cafenelei, cunoscuta poetă română Nora Iuga 
din București, membră a PEN-Clubului, vine să 
ne prezinte un recital de versuri proprii și tra-
duceri din Paul Celan. Discuțiile au loc în trei 
limbi: română, germană și ucraineană. După re-
cital, se servește bere germană, din partea casei, 
cu prilejul inaugurării terasei ”București”.

Societatea Scriitorilor Români 
îl sărbătorește pe poetul Vasile Tărâțeanu 

la 70 de ani
La 27 septembrie 2015, poetul Vasile 

Tărâșeanu, membru de onoare a Academiei Ro-
mâne, președinte al Centrului Cultural Român 

Politologul Oleg Serebrean, din Republica Moldova (în centru), 
alături de Mihai Gainiceru, președintele Consiliului Regional Cernăuți 
(în dreapta), la Centrul Cultural Român ”Eudoxiu Hurmuzachi”  

Foto: Nicolar Hauca

Senatori români la Herța, în preajma Zilei Limbii Române. 
Fotografi e de grup la bustul poetului lui Gheorghe Asachi  

Foto: Nicolar Hauca

În slujba neamului
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”Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, a fost 
sărbătorit la 70 de ani de colegi și prieteni. Au 
venit să-l felicite președintele secției regionale 
a Uniunii Scriitorilor din Ucraina, Vasîl Dovhi, 
președintele Societății Scriitorilor Români din 
Cernăuți, Ilie T. Zegrea, scriitorii Mircea Lu-
tic, Mihai Morăraș (sosit special din Chișinău) 
și alții. Diplomatul Edmond Neagoe l-a ase-
mănat cu un ”Don Quijote învingător”. Alături 
au fost soția, Elena, și fi ica, Cristina, membrii 
Centrului Cultural Român, secretarul Larisa Jar, 
Inspectorul secției Învățământ din cadrul Cen-
trului, Arcadie Moisei. I-au cântat de viață lun-
gă și frumoasă rapsozii bucovineni Gică Puiu 
și Nicolae Mintencu. Vicepreședintele Centru-
lui și patronul Sediului, avocatul Eugen Patras, 
i-a adresat urări de sănătate și i-a dorit la fel de 
multă energie ca și până acum în conducerea 
instituției, iar colegul ziarist Nicolaie Toma, i-a 
dăruit un buzdugan să fi e oștean demn în ceata 
lui Mihai Viteazul. Omagierea s-a încheiat cu o 
masă de protocol, cum era și de așteptat.

Un simpozion internațional 
al restauratorilor de monumente 

de patrimoniu
La începutul lui octombrie, după ce și-a 

început lucrările la Iași și le-a continuat la 
Chișinău, Simpozionului Internațional „Mo-
numentul – tradiție și viitor” al specialiștilor în 
tehnica restaurării monumentelor laice, istori-
ce, de arhitectură și arheologie se mută pentru 

o zi la Cernăuți, unde este găzduit de Centrul 
Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”. Cer-
cetători științifi ci de la Complexului Muzeal 
Național „Moldova” Iași, Institutul Național al 
Patrimoniului Bucureşti, membri ai Uniunii Na-
ţionale a Restauratorilor de Monumente Istori-
ce, cadre didactice de la Facultatea de Istorie a 
Universității „A. I. Cuza” din Iaşi, cercetători de 
la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova și 
Institutul Naţional al Patrimoniului, au discutat 
teme legate de restaurarea patrimoniului local 
cu reprezentanți ai Departamentului de arhitec-
tură al Universității Naționale ”Iuri Fedkovici” 
din Cernăuți. Simpozionul a fost salutat de Con-
sulul General al Românei la Cernăuți, doamna 
Eleonora Moldovan. S-a lansat lucrarea în două 
volume „Monumentul XVI”. Participanții au 
vizitat și cetatea Hotinului. 

Societățile românești din Cernăuți cer 
unifi carea programelor la limba și literatura 

română pentru școlile din regiunea Odesa 
cu programele respective pentru școlile din 

regiunile Cernăuți și Transcarpatică
La mijlocul lunii octombrie, conducătorii 

societăților Românești din Cernăuți s-au întru-
nit la Centrul Hurmuzachi pentru a-și exprima 
sprijinul față de demersurile conaţionalilor din 
regiunea Odesa  privind unifi carea celor două 
programe de învăţământ în limba română şi 
”moldovenească”. Participanții la întâlnire au 
redactat o petiție către președinția ucraineană, 
guvern și parlament, în sprijinul acelor demer-
suri. La fi nalul întâlnirii, președintele Centrului, 
acad. Vasile Tărâțeanu,  redactorul șef la revistei 

Președintele Asociației școlare ”Aron Pumnul”, prof. dr. Aurel 
Constantinovici, ridicând un deget pentru a primi cuvântul și a-și 
spune oful privind situația limbii române în școlile din regiune. În 
sala cafenelei ”București”, care găzduiește întâlnirea președinților 
de Societăți, se afl ă, de asemenea: (de la stânga la dreapta) scriitorul 
Ilie T. Zegrea (Societatea Scriitorilor Români), prof. Octavian Voronca 
(Societatea ”Mihai Eminescu”), Octavian Bivolaru (Societatea 
”Golgota”), Vitalie Zâgrea (Liga Tineretului ”Junimea”), Mihai 
Hostiuc (Societatea ”Grigore Nandriș”). Centrul Cultural Român 
Eudoxiu Hurmuzachi, 30 august 2015

Foto: Nicolar Hauca

Publicistul Nicolae Toma făcându-i colegului Vasile Tărâțeanu 
un dar aniversar, buzduganul de care tocmai avea nevoie, ca oștean 
demn în ceata lui Mihai Viteazul. Poetul Mihai Morăraș se uită cu jind 
la cadou, sperând că, fi ind echipat cu o armă nouă, Vasile îi va ceda 
lancea primită în dar de la aprodul Purice 

Foto: Nicolar Hauca

În slujba neamului
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”Glasul Bucovinei”, acad. Alexandrina Cernov, 
și inspectorul Arcadie Moisei din cadrul Depar-
tamentuljui Învățământ al Centrului Cultural 
Român, au susținut un briefi ng având ca temă 
situația școlilor românești din Ucraina.

Oamenii Timpului, la Centrul Cultural 
Român”Eudoxiu Hurmuzachi” 

din Cernăuți
După ce a fost lansată, în vară, la Centrul 

Cultural Român ”Eudoxiu Hurmuzachi”, cam-
pania Oamenii Timpului a realizat prima eta-
pă: au fost nominalizați cei zece candidați din 
regiunea Cernăuți pentru Gala Oamenii Tim-
pului, care va avea loc la Iași, la 12 decembrie 
2015, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri” Ceremonia nominalizărilor a avut 
loc la 28 octombrie 2015, în Sala Filarmonicii 
Regionale de Stat din Cernăuți. Conform puc-
tajului arătat de site-ul oameniitimpului.ro, cei 
zece Oameni ai Timpului, din Cernăuți, sunt: 
Mircea Lutic (Literatură), Alexandru Tărâțeanu 
(Arte), Alexandrina Cernov (Educație și cerce-
tare), Episcopul Longhin (Părintele Mihai Jar) 
(Societate civilă), Iurie Levcic (Diplomație pu-
blică), Dumitru Covalciuc (Memorie și istorie), 
Vitalie Zâgrea (Jurnalism), Marin Gherman (Ti-
nere valori), Simion Bilețchi (Sănătate) și Mi-
hail Grosu (Antreprenoriat).

După ceremonia nominalizărilor, pe sce-
nă au urcat artiștii Ilie Caraș, Grigore Gher-
man, Gheorghe Posteucă, Alexandru Tărâțeanu 
(Cernăuți) și Laura Lavric (Iași). Partener lo-
cal principal al evenimentului a fost și de data 
aceasta  Centrul Cultural Român «Eudoxiu 
Hurmuzachi».

Întâlnire cu președintele 
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova,

 poetul Arcadie Suceveanu
La 14 noiembrie, zi de sâmbăta, cafeneaua 

literară a Centrului Cultural Român ”Eudoxiu 
Hurmuzachi” l-a avut ca oaspete drag pe poe-
tul Arcadie Suceveanu, președinte al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova, originar din Suceveni, 
regiunea Cenăuți. Cu o zi înainte domnia sa a 
vizitat școala din satul natal, unde a citit elevilor 
versuri din ultima sa carte pentru copii, premia-
tă anul acesta de Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia. La întâlnirea cu publicul cititor din capitala 
istorică a Bucovinei, organizată de Societatea 
Scriitorilor Români din Cernăuți (președinte 

Ilie T. Zegrea), domnia sa a venit cu o carte 
mai specială, Ferestre stinse de îngeri, scri-
să la despărțirea de mama sa, Catrina. Despre 
această carte și despre creația, în ansamblu, al 
acestui remarcabil poet român, format ca scrii-
tor chiar aici, la Cernăuți, în anii 70 ai secolului 
trecut, au vorbit criticii literari Ștefan Broască și 
Ștefan Hostiuc. În fi nal, poetul a citit câteva din 
versurile sale din cărțile recent apărute și a dat 
autografe.

Părintele Mihai Ivasiuc, comemorat la 
Capela Metropolitană din Cimitirul Horecea

Vrednicul părinte Mihai Ivasiuc, cu a că-
rui binecuvântare și-au început activitatea 
societățile românești din Cernăuți și al cărui 
braț l-au simțit alături, ca sprijin de nădejde în 
lupta pentru deșteptarea conștiinței de neam, 
a rămas, după moarte sa subită, într-un con de 
umbră. Nedreptățit în timpul vieții de unii co-
legi cu care a pledat pentru dreptate și adevăr, 
când a trecut la cele veșnice era demult părăsit 
cam de toată lumea, scos de episcop din paro-
hia sa din Corovia, tocmai pentru că fusese un 
foarte bun român. Pentru a-i cinsti memoria, 
Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmu-
zachi” din Cernăuţi, împreună cu Grupul „Ar-
boroasa” și Consulatul  General al  României la 
Cernăuți i-au organizat un praznic cu o slujbă 
de pomenire la Capela Mitropolitană din Cimi-
tirul Horecea, de ziua Sfi nților Arhangheli Mi-
hail şi Gavril, care s-a nimerit a fi  și într-o zi de 
sâmbăta (21 noiembrie 2015). Slujba religioasă 
a fost ofi ciată de succesorul răposatului la alta-
rul paraclisului, părintele Cristofor Gabor. Per-
sonalitatea celui care a fost părintele Ivasiuc au 

În slujba neamului

Întâlnire cu poetul Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova. La masă – (de la stânga la dreapta) 
poeții  Simion Gociu, Vasile Tărâțeanu, Arcadie Suceveanu, Ilie T. Zegrea 
(moderând) și  criticii literari Ștefan Broască și Ștefan Hostiuc 

Foto: Vasile Paladean
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evocat-o Dumitru Covalciuc, Vasile Tărâțeanu 
și Stefan Hostiuc, tustrei apropiați ai vredicului 
slujitor al bisericii și neamului. A luat cuvântul 
și domnul Ministru consilier Ionel Ivan, adu-
când laudă celor ce-și cinstesc înaintașii. 

Cu forțele enoriașilor și asociațiilor amintite 
s-a pus, la sfârșit, o masă de post, de sufl etul ce-
lui pomenit.

Vernisajul expoziției de fotografi i, 
Cernăuțiul de ieri și de azi

La 25 noiembrie a.c. a avut loc în Cafeneaua 
București din cadrul Centrului Cultural Român 
vernisajul  expoziției de fotografi i Cernăuții de 
ieri și de azi organizată de Centru, în parteneri-
at cu Asociația culturală ”Pro Basarabia și Bu-
covina” și Uniunea Arhitecților din România. 
S-au expus vederi de epocă, precum și fotografi i 
realizate mai recent de artiști fotografi  locali și 
străini. Au vorbit gazdele și oaspeții. Iar publi-
cul spectator a rămas încântat de vederile rare și 
pozele originale.

Armuri în piatră, un fi lm proiectat de 
Asociația culturală ”Pro Basarabia și 

Bucovina”
După vernisarea expoziției, președintele 

Asociației ”Pro Basarabia și Bucovina”, dom-
nul Marian Clenciu, și președintele Filialei 
Constanța a Asociației, domnul Cezar Pânza-
ru, au prezentat fi lmul Armuri în piatră, despre 
cetățile Moldovei Medievale, adus cu ei din 
țară.

Delegația Asociaței ”Pro Basarabia și Bu-
covina”, din care a mai făcut parte și artistul 
fotograf Dan Nicolau, s-au afl at la Cernăuți 
la invitația Centrului Bucovinean de Artă 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Româneşti Cernăuţi, care a orga-
nizat în perioada 19―22 noiembrie 2015, Zi-
lele Culturii Tradiţionale Românești, ediția a 
IX-a, împreună cu Școala Populară de Artă și 
Civilizație Românească din Cernăuți (fondată 
prin proiect cofi nanțat de Departamentul Poli-
tici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni 
din cadrul MAE al României), în parteneriat 
cu Asociația culturală ”Vatra satului” Sucea-
va,  Centrul Cultural Bucovina al Consiliului 
Județean Suceava, Centrele Județene pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţiona-
le Suceava și Iași, Postul teritorial TVR Iași, cu 
sprijinul Consiliului Județean Iași, al Primăriei 
Municipiului Iași și al Administraţiei Regiona-
le de Stat Cernăuţi, și cu participarea Institutu-
lui „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 
pretutindeni.

Ziua Bucovinei, cu inițiatorul Legii care a 
declarat-o, anul acesta, sărbătoare ofi cială

Președintele Centrului Cultural Român din 
Cernăuți, acad.Vasile Tărâțeanu, l-a îndem-
nat pe colegul său sucevean, publicistul Ro-
man Istrati, să vină la Cernăuți cu o delegație 
din fosta Cetate de Scaun a Moldovei pentru a 
marca Ziua Bucovinei împreună, în cafeneaua 
”București”. Pentru a nu se suprapune cu eve-
nimentul anunțat a doua zi la redacția gazetei 
”Zorile Bucovinei”, au hotărât ca sărbătoarea să 
aibă loc în ajunul Zilei Bucovinei, vineri , 27 
noiembrie. Delegația suceveană a fost cu ade-
vărat reprezentativă, din ea făcând parte parla-
mentarul Stefan Alexandru Băișanu, inițiatorul 

Președintele Centrului Cultural Român ”Eudoxiu Hurmuzachi” 
din Cernăuți, acad. Vasile Tărâțeanu, mulțumind deputatului de 
Suceava în Parlamentul României, Stefan Alexandru Băișanu, pentru 
inițiativa care a condus la adoptarea Legii 250/2015 privind declararea 
zilei de 28 noiembrie – Ziua Bucovinei  

Foto: Siviu Buculei

În slujba neamului

Preotul Mihai Ivasiuc, săvârșind o slujbă de pomenire la 
mormântului lui Aron Pumnul,  pentru un parastas organizat de 
Fundația ”Alba Iulia” 
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Legii 250/2015 privind declararea zilei de 28 
noiembrie – Ziua Bucovinei. Evenimentul a în-
ceput cu vernisarea expoziției de pictură ”Bu-
covina în tablorile artistului plastic Anghel 
Vasile Siminiuc”. Pentru ca discursurile să nu 
obosească publicul, interpreta de muzică folk 
Mihaela Popescu a avut grijă să-l învioreze cu 
melodii îndelung aplaudate. Scriitori din nor-
dul și sudul provinciei și-au lansat volumele re-
cent apărute. Sărbătoarea a continuat a doua zi 
în sala de conferințe a redacției ziarului ”Zorile 
Bucovinei” (organizatori – echipa redacțională 
condusă de Nicolae Toma, redactor șef, și Ma-
ria Toacă, redactor șef adjunct). La eveniment 
au participat, alături de cernăuțeni, oaspeți din 
Suceava și Botoșani. Au vorbit scriitorii Du-
mitru Covalciuc (Societatea ”Arboroasa”), Ilie 
T. Zegrea (Societatea Scriitorilor Români din 
Cernăuți), Dumitru Teodorescu (redactor șef 
al ziarului ”Crai nou”, Suceava), Doina Cer-
nica (ziarul ”Crai nou”), Lucia Olaru-Nenati 
(”Monitorul de Botoșani”), acad. Alexandrina 
Cernov (revista ”Glasul Bucovinei”), ministrul 

De Ziua Bucovinei, la Centrul Cultural Român ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți
Foto: Vasile Bâcu

consilier Ionel Ivan (Consulatul General al Ro-
mânei la Cernăuți) ș.a. Oaspeții din Suceava – 
istoricul Alis Niculică (Biblioteca județeană), 
editorii Rozalia Motrici (fundația ”Mircea Mo-
trici”) și Maria Olar (fundația ”Leca Morariu”) 
– și-au lansat cărțile proaspăt apărute de sub ti-
par. Corul ”Dragoș Vodă” a venit cu un buchet 
de cântece patriotice, după care au cântat rapso-
zii populari din nordul Bucovinei: Nicolae Min-
tencu (Voloca pe Derelui), Gică Puiu (Cernăuți) 
și Victoria Costinean (Ropcea, Storojineț). Cen-
trul Cultural Român a fost și el prezent la eveni-
ment prin vicepreședintele Eugen Patraș și alți 
membri.

Ziua Bucovinei a  încheiat cu brio activita-
tea de un semestru a Centrului Cultural Român 
”Eudoxiu Hurmuzachi” care, prin implicarea 
departamentelor sale, Învățământ și Cultură, în 
rezolvarea problemelor actuale ale comunității 
și prin relevanța evenimentelor culturale reali-
zate a demonsrat că e o instituție vie, afl ată cu 
adevărat în slujba românilor din Ucraina.  

În slujba neamului
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Instituții de studii bucovinene 
la Augsburg, Cernăuți și Rădăuți

Existau, înainte de 1992, două centre 
științifi ce, care se ocupau de ”probleme-

le” Bucovinei. Încă în anii ’80 ai secolului tre-
cut, mai exact în 1988, a fost înfi ințat la Augs-
burg, în Germania, ”Bukowina Institut”. Insti-
tutul era condus de Gottfried Kotzian și avea 
doi cercetători, Luzian Geier și Otto-Friedrich 
Hallabrin, amândoi bănățeni de origine. Înda-
tă ce Ucraina își declară independența față de 
Uniunea Sovietică, se înfi ințează și la Cernăuți 
un centru științifi c asemănător: Centrul bucovi-
nean de cercetări științifi ce de la Universitatea 
din Cernăuți, sub conducerea lui Oleg Panciuc. 
Centrul își avea sediul în aripa din dreapta, par-
ter, a Palatului Metropolitan, transformat în 
Universitate ucraineană. Acolo funcționa și o 
catedră de fi lologie română și clasică sub con-
ducerea profesorului Grigore Bostan, membru 
de onoare al Academiei Române (din 1991), 
având în micul colectiv și pe soția sa, Lora Bos-
tan, conferențiar.

Bucovina se afl a, înainte de 1992, într-o 
situație nefi rească. Două instituții de cercetări, 
una din Germania și alta din Ucraina, se ocupau 
de Bucovina, și niciuna din România.

Societatea pentru Cultura și Literatura Ro-
mână în Bucovina, înfi ințată la Cernăuți, în 
1862, dar desfi ințată de dictatura comunistă, 
își reia activitatea sub conducerea inginerului 
Mircea Irimescu, la Rădăuți. Inginerul Irimes-
cu conducea și o fabrică la Gălănești, cu o mică 
clădire pentru reuniuni și, peste șosea, sub pă-
dure la Vicov, funcționa o clădire cu etaj, care 
ținea loc de Hotel.

Mircea Irimescu se adresă lui Cristofor Simi-
onescu, președintele Filialei Iași a Academiei Ro-
mâne, să sprijine înfi ințarea, la Rădăuți, a Institutu-
lui de cercetări asemănătoare celor din străinătate. 

Concomitent cu demersul lui Mircea Irimes-
cu, purtam și eu discuții cu Radu Grigorovici, la 
București, vice-președinte al Academiei Româ-
ne (1990-1994).

Academicianul Radu Grigorovici întâmpină 
opoziția unor membri ai Academiei Române, pe 
motivul că și alte localități din țară puteau cere 
asemenea favoruri. Academicianul Radu Grigo-
rovici avea sufi ciente argumente să demonstre-
ze că Bucovina se găsea într-o situație aparte. 

Centrul rădăuțean și conlucrarea
cu omologii din străinătate

Centrul pentru studierea problemelor Bu-
covinei (denumit și Centrul de studii ”Buco-
vina”) își inaugurează activitatea, ca instituție 
științifi că a Academiei Române – Filiala Iași, 
în 6 septembrie 1992, sub conducerea mea, ca 
director executiv, și este instituționalizat prin 
Hotărârea de guvern nr. 743 din 24 decembrie 
1993. Ni s-a fi xat și numărul de posturi. Nu ne-a 
rămas decât să ne stabilim programul de lucru, 
cum am arătat în cuvântul de deschidere, la in-
augurarea activității științifi ce a noii instituții a 
Academiei Române.

M-am preocupat, alături de programul de 
cercetare al Centrului de studii ”Bucovina”, 
transformat, în timp, în Institutul Național ”Bu-
covina”, de stabilirea legăturilor de colaborare 
cu celelalte două centre de cercetare științifi că.

Prima reuniune științifi că am ținut-o la Augs-
burg, a doua, la Cernăuți, iar a treia, la Rădăuți. 
O altă reuniune, cu tema ”Bucovina între anii 
1775 și 1861: realități social-politice, econo-
mice, procese demografi ce”, își ține lucrările la 
Rădăuți între 31 mai și 3 iunie 1996 și le conti-
nuă, după o pauză de o zi, la București, în Aula 
Academiei Române, în 5 iunie 1996.

Am stabilit legături științifi ce și cu Universi-
tatea din Bochum, prin intermediul lui Helmuth 

Bucovina istorică și centrele ei de studii 
(din memoriile unui director de institut al Bucovinei)

Acad. Dimitrie VATAMANIUC

Opinii, impresii, aprecieri
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Frisch, șeful catedrei de romanistică. Am fost 
invitat, împreună cu cercetători de la Institu-
tul Național ”Bucovina”, la mai multe sesiuni 
științifi ce de la această universitate.

La Cernăuți, 
cu Radu Grigorovici și Vladimir Trebici
La una dintre reuniunile științifi ce ale celor 

trei institute de cercetare, ținută la Cernăuți, aca-
demicianul Radu Grigorovici a solicitat colegu-
lui ucrainean Oleg Panciuc să ne prezinte rec-
torului universității ucrainene, Stepan Kostîșin. 
Ne-am deplasat în corpul central al Universității 
care funcționa (și mai funcționează încă!) în Pa-
latul Metropolitan. Din echipa noastră făceau 
parte: academicianul Radu Grigorovici, viito-
rul academician Vladimir Trebici, și autorul 
acestor rânduri, Dimitrie Vatamaniuc, director 
al Centrului de Studii ”Bucovina” din Rădăuți. 
Am fost primiți cu cea mai mare bunăvoință. 

Rectorul a răspuns la solicitarea academi-
cianului Radu Grigorovici să ne arate și nouă 
laboratoarele de la Facultatea de Fizică unde 
Radu Grigorovici funcționase ca cercetător, 
cu ani în urmă, sub îndrumarea lui Eugen Bă-
dărău, profesorul de fi zică de la Universitatea 
din Cernăuți. Facultatea de Fizică avea sediul 
în altă clădire. Rectorul Kostîșin a telefonat, de 
față cu noi, decanului Facultății de Fizică și a 
avut cu el o scurtă convorbire. Convorbirea se 
purta în ucraineană. Radu Grigorovici cunoștea, 
din copilărie, această limbă. Am observat că 
dialogul rectorului cu decanul de la Facultatea 
de Fizică îl nemulțumi pe academicianul Radu 
Grigorovici. Observă acest lucru și rectorul 
universității. Ne servi o cafea, ca să plecăm 
mulțumiți de buna sa primire. 

Mergând de la Reședința Metropolitană, 
unde se afl a biroul rectorului universității ucrai-
nene, spre clădirea în care se afl a Facultatea de 
Fizică, construită, și ea, în timpul Austriei, aca-
demicianul Radu Grigorovici se mai oprea, din 
când în când, din drum, invitându-ne să privim 
la clădiri, în legătură cu care ne dădu explicații, 
dar n-a spus niciun cuvânt la ce se aștepta în 
vizita noastră la Facultatea de Fizică. Decanul, 
un bărbat între două vârste, îmbrăcat frumos, 
ne primi cu o politețe protocolară ce mi se păru 
exagerată. Ne călăuzi prin mai multe săli de 
cursuri, iar când era să ne arate și laboratoarele 
de fi zică, se scuză, tot protocolar, că nu poate 
îndeplini dorința noastră, întrucât acea parte a 
facultății era cedată armatei. 

Academicianul Grigorovici, nemulțumit de 
insuccesul său în vizita de la Facultatea de Fi-
zică, propune să vizităm casa părintească a lui 
Vladimir Trebici, afl ată la Horecea, care, cum 
bine știe toată lumea, e o suburbie a orașului 
Cernăuți. Am încercat să-l determinăm să 
renunțe la această idee, pe motiv că era cale 
de câțiva kilometri de mers pe jos. Argumen-
tul nu-l putu convinge însă. Drumul cobora din 
Cernăuți, traversa Horecea și mergea mai de-
parte. Ne-am oprit la un loc unde se afl a o clă-
dire în șantier. Am rămas cu impresia că era o 
biserică în construcție. Ne-am așezat pe o bârnă 
cioplită, să privim la casa de peste drum, în le-
gătură cu care Vladimir Trebici ne dădu câteva 
explicații. O casă țărănească, ca cele bucovi-
nene de pe vremuri, cu o fereastră în stânga și 
alte două în dreapta ce dădeau înspre curte, cu 
o ușă între ele, și altă clădire, în fund, cu o ușă 
mare, iar în față, la drum, gard cu grilaj de fi er. 
O femeie avea treburi prin curtea destul de lar-
gă. Ne-am mirat că Vladimir Trebici nu se ridi-
că să traverseze strada și să intre în vorbă cu ea. 
Ieși din casă și un bărbat, care ne cercetă de la 
portiță, dar se întoarse în casă. Am observat că 
ne urmărea prin fereastră, de după perdea. Apoi 
veni din nou la portiță.

Vladimir Trebici îl luă la braț pe academici-
anul Grigorovici și coborârăm în stradă pentru 
a ne întoarce în oraș. Eu, pășind în urma lor, 
aveam impresia ciudată că eram urmăriți. Ade-
sea, cum se mai relata cu diferite prilejuri, per-
soane venite nu se știe de unde, intrate în casele 
românilor părăsite la ocuparea Bucovinei, pro-
cedau cu violență față de vechii proprietari când 
aceștia se iveau la poarta casei lor.

Opinii, impresii, aprecieri

Acad. Vladimir Trebici înmpreună cu alti bucovineni din București, 
Bacău și Cernăuți, pe treptele Capelei Mitropolitane din Cimitirul 
Horecea din Cernăuți

Foto: Antoaneta LUCASCIUC
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Academicianul Radu Grigorovici și profeso-
rul Vladimir Trebici au participat și după aceste 
împrejurări la reuniunile noastre științifi ce, or-
ganizate de Institutul Național ”Bucovina”, însă 
nu și-au mai manifestat dorința să mergem și la 
Cernăuți. Am făcut-o numai eu, în mai multe 
rânduri.
”Analele Bucovinei” și ”Glasul Bucovinei”, 

două reviste surori
Fundația Culturală Română, condusă de aca-

demicianul Augustin Buzura, îi propuse Alexan-
drinei Cernov, aleasă în 1992, membru de onoa-
re de Academia Română, al cărei vicepreședinte 
era Radu Grigorovici, să formeze un colectiv 
de redacție pentru o revistă de istorie și cultu-
ră bucovineană, pe care urma să o editeze FCR. 
Această revistă, numită, ca și gazeta scoasă de 
Sextil Pușcariu în 1918 la Cernăuți, ”Glasul 
Bucovinei”, apare din 1994 cu o periodicitate 
de patru numere pe an, spre deosebire de or-
ganul de presă al Centrului de studii ”Bucovi-
na”, transformat ulterior în Institutul Național 
”Bucovina”, cu o apariție de numai două ori pe 
an. Între cele două reviste, una cu profi l strict 
științifi c, aparținând Academiei Române, alta 
cu profi l mai larg, aparținând Fundației Cultura-
le Române (apoi Institutului Cultural Român), 
am stabilit cele mai bune relații de colabora-
re. Aceasta se explică și prin faptul că ambele 
publicații au în vedere, deopotrivă, pe cititorul 
de dincoace și de dincolo de sârma ghimpată 
impusă de desfășurarea evenimentelor istorice 
care au tăiat Bucovina în două.

Desfi ințarea institutelor bucovinene 
la Cernăuți și Augsburg

Desfășurarea evenimentelor istorice a avut 
consecințe și pentru existența institutelor de 
cercetare în problemele Bucovinei. Schimbările 
politice din Germania au hotărât desfi ințarea In-
stitutului de cercetare ”Bukowina Institut”. S-a 
găsit și argumentul: germanii din Bucovina emi-
graseră din Austria, deci acolo, la Viena sau în 
altă parte, să funcționeze și un institut științifi c 
al lor. S-a menținut, totuși, la Augsburg, o mică 
secție, pe lângă Universitatea de acolo, lăsată 
în seama lui Luzian Geier. Gottfried Kotzian, 
directorul de la Bukowina Institut, primește 
conducerea unei instituții înfi ințată să se ocu-
pe de ”germanii din răsărit”. Nu se putea face 
o alegere mai bună. Gottfried Kotzian cunoaște 

ca nimeni altul situația germanilor din Bucovi-
na și din afara ei. Mărturisesc că, deși am făcut 
mai mulți ani școala normală la Cernăuți, din-
colo de zidurile ei am cunoscut numai Palatul 
Cultural, unde am audiat conferințele scriitori-
lor, cu renume pe atunci, și am asistat la câteva 
reprezentații la Teatrul Național. L-am însoțit pe 
Gottfried Kotzian, sosit în delegație la Cernăuți, 
în vizita sa la sediile instituțiilor germane de 
altă dată din capitala Bucovinei. 

L-am urmat și într-o călătorie în afara 
Cernăuțiului, departe în Ucraina, unde mi-a 
fost dat să trăiesc o realitate de neuitat. La un 
moment dat, s-a înfățișat în fața noastră o bise-
rică, încă bine păstrată, în mijlocul unei câmp. 
”Aici, ne-a informat Gottfried Kotzian, a fost 
un sat german bine întemeiat, cu două școli. 
Nu a rămas nimic din ce a fost, afară de aceas-
tă biserică, după evacuarea populației germane 
în al doilea război mondial. Acum inventariem 
și ne îngrijim de ce-a mai rămas să se păstreze, 
cât se va mai putea.” Am rămas cu convinge-
rea că erau speranțe deșarte pentru un timp mai 
îndepărtat.

S-a desfi ințat și Centrul bucovinean de 
cercetări științifi ce de pe lângă Universitatea 
ucraineană din Cernăuți. Biblioteca înzestra-
tă prin strădaniile lui Oleg Panciuc, cu cărți 
de mare valoare științifi că, a intrat în fondurile 
Universității. Am purtat discuții cu reprezentan-
tul bibliotecii, o persoană binevoitoare, să gă-
sim formule legale să intre biblioteca în patri-
moniul Institutului Național ”Bucovina”. A gă-
sit propunerea mea nepotrivită și nerezolvabilă.

Gottfried Kotzian ne trimite din lucrările 
sale, pe care le publicăm în ”Analele Bucovi-
nei”. Ne-a trimis și un studiu foarte documentat 
privind înfi ințarea institutului ”Bukowina Insti-
tut” și activitatea sa în cadrul acestuia, pe care 
l-am publicat, ca editorial, în limba germană 
(”Analele Bucovinei”, XXI, nr. 1, [ianuarie-iu-
nie], 2014, p. 5-38).

Din cele trei institute ale Bucovinei, istoria 
face să mai rămână în activitate numai unul – 
Institutul Național ”Bucovina” din Rădăuți, a 
cărui soartă o va stabili istoria. Tot istoria va 
stabili și soarta viitoare a Bucovinei.

Opinii, impresii, aprecieri
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Profesorul universitar Petre Spânul s-a 
născut la 17 ianuarie 1894, în comuna Vi-

covul de Jos, judeţul Suceava. A fost unul din 
cei zece copii ai ţăranului sărac Gavrilă Spânul, 
din comuna învecinată Gălăneşti şi al Elisavetei 
născută Nuțescu. Fiind mulţi copii la părinţi, a 
dus-o greu cu traiul. Fruntaş la învăţătură, atât 
în cele trei clase elementare urmate la şcoala 
cu limba de predare germană din oraşul Rădă-
uţi, se întrevedeau în el încă de pe atunci calităţi 
deosebite. 

În vara anului 1905 dă examen de admitere 
la Liceul de stat cu limba de predare germană, 
promovează clasele ca şef de promoţie. În anul 
1913 îşi ia bacalaureatul cu distincţie. 

În toamna anului 1913, reuşeşte să intre al 
treilea din 180 candidaţi, la concursul pentru 
admiterea în Institutul medico-militar veterinar 
din Viena, urmând cursurile Şcolii Superioare 
de Medicină Veterinară, până în 1917. La 16 oc-
tombrie 1917, îşi ia diploma de medic veterinar 
de stat.

În anii Primului Război Mondial a fost medic 
militar veterinar în Regimentul 2 ulani şi la un 
grup de trupe de tren pe front, între anii 1917-

1918, ca sublocotenent 
veterinar. După termi-
narea războiului, de la 1 
decembrie 1918 până la 
1 mai 1920 ocupă func-
ţia de medic veterinar. 

În 20 noiembrie 
1919, promovează exa-
menul de capacitate la 
Viena, continuând şi 
cercetările pentru efec-
tuarea tezei de doctorat 
începute încă din anul 
1916 şi continuate în 
1917, când era asistent 

voluntar la Catedra de Histologie, Biologie şi 
Patologia Peştilor, de la Şcoala Superioară de 
Medicină Veterinară din Viena. În 31 martie 
1920 îşi susţine teza de doctorat şi este promo-
vat „doctor în medicină veterinară”. 

Herghelia Rădăuți ia fi ință în anul 1789, ca 
o herghelie de cai de rasă în satul Vășcăuți, cu 
scopul asigurării armatei cu un număr mai mare 
de cai de o calitate mai bună. Herghelia a fost 
mutată la 1 mai 1792 în orașul Rădăuți, fi ind 
amplasată lângă Mănăstirea Bogdana. 

Armata Austriacă a arendat 9.810 hectare 
de teren cu 12.257 fl orini și 21 de coroane de 
la Fondul Religionar al Bucovinei. Statul Aus-
triac înfi inţeaza Herghelia Rădăuţi sub numele 
de ,,LANDESGESTUETTS – UND REMON-
TIERUNGS DEPARTEMENT IN DER BU-
COWINA ZU RADAUTZ’’ în scopul de a-şi 
asigura un debit mai mare de material de călărie 
si de calitate mai bună 

Efectivul de cai a crescut treptat până la în-
ceputul Primului Război Mondial (1914-1918). 
Înaintea începerii războiului, în anul 1914, 
herghelia a fost evacuată în Austria de Jos, la 
Waldhof, şi de aici caii au fost răspândiţi la di-
ferite instituţii hipice, 
precum şi armatei aus-
triece, pentru trupele 
de munte. Chiar fos-
tul armăsar pepinier, 
Goral I a fost folosit 
la trupele de munte 
austriece în perioada 
1916-1917. Totodată, 
cu această ocazie s-au 
pierdut şi toate eviden-
ţele scrise ale herghe-
liei Lucina. În Primul 
Război Mondial, pe 
teritoriul Obcinelor 

Petre Spânul (1894-1962)
patriot român bucovinean

Dumitru CURCĂ

Personalită i bucovinene

Petre Spânul, profesor 
universitar la Facultatea de 
Zootehnie din Timişoara, membru 
corespondent al Academiei R. S. 
Române

Cursant la Şcoala Superioară 
de Medicină Veterinară din Viena
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Bucovinei s-au dat lupte grele, care s-au soldat 
şi cu distrugerea construcţiilor de la Herghelia 
Lucina. După prăbuşirea monarhiei austro-un-
gare, materialul cabalin Huţul, iniţial a fost scos 
la licitaţie în anul 1919 de către austrieci, și a 
fost cumpărat de ţări ca: Cehoslovacia, Polonia 
şi România. Pe baza materialului cumpărat de 
statul Român, au fost aduşi în ţară armăsarii 8 
Goral–13, 119 Hroby–3 şi 121 Hroby–7, care 
ulterior au devenit pepinieri. În timp, s-au adus 
la herghelia Rădăuţi 150 cabaline: armăsari şi 
iepe de reproducţie, astfel herghelia s-a refăcut 
treptat. 

Petre Spânul este numit subdirector tehnic 
al noii herghelii şi al depozitului de armăsari - 
de la Rădăuţi, herghelie care a fost reînfi inţată 
de către Statul român și împroprietărită cu 
3.253 ha, din care 721 ha teren arabil, 529 ha 
fâneţe naturale, 1.294 ha păşune naturală, 464 
ha pădure şi 221 ha teren ocupat de clădiri, dru-
muri, şanţuri şi teren neproductiv. Concomitent 
ocupă şi funcția de şef al Serviciului zootehnic 
al inspectoratului zoo-veterinar din Cernăuţi.

De la 1 februarie 1923 la 1 ianuarie 1924, 
dr. P. Spânul a fost detaşat pe lângă inspecto-

rul general hipic S. 
Nerath, pe care l-a 
secondat cu simţ de 
răspundere în întrea-
ga sa activitate des-
făşurată pentru bunul 
mers al hergheliilor 
de stat. 

După mai puţin 
de 1 an, la 1 ianu-
arie 1924, este nu-
mit ca director al 
Hergheliei de stat şi 

al Depozitului de armăsari Bonţida-Cluj. Cu 
acest prilej participă la Congresul de Zootehnie 
şi Igienă Veterinară organizat la Cluj, lucrând 
alături de alţi 10 specialişti-referenţi la elabo-
rarea materialului intitulat: “Îndrumări tehnice 
pentru perfecţionarea raselor de animale”.

În anul 1929 dr. P. Spânul se prezintă la con-
cursul pentru o bursă de specialitate în zooteh-
nie. În acest timp, studiază la Viena cursurile şi 
lucrările de specialitate ale unor profesori ce-
lebri de la Şcoala Superioară de Medicină Ve-
terinară, precum şi ale profesorilor de la Şcoala 
Superioară de cultura solului din Viena. Vizi-
tează cu acest prilej crescătoriile de animale ale 
statului de la Wieselbtirg, Piber, depozitele de 
armăsari de la Schönbrun şi Graz, apoi regiunile 
cu o zootehnie avansată în creşterea taurinelor 
şi a cailor: Pinzgau, Montafon, Oberinntal, Al-
gau, Oberhöllrunn şi altele ca şi hiprodroame-
le de galop de la Freudenan şi cel de trap de la 
Rotunde. 

Trece apoi în Franţa, unde audiază cursuri la 
Şcoala superioară de medicină veterinară de la 
Alfort şi vizitează cele mai vestite şi valoroase 
unităţi de creşterea animalelor, ca aceea a Şco-
lii de Agricultură de la Grignon, hipodroamele 
de la Longchamp şi Auteuil, precum şi târguri şi 
expoziţii de animale. 

Dornic de a-şi îmbogăţi mereu cunoştinţele 
generale de agricultură, între anii 1931-1936 
urmează şi cursurile Academiei de Înalte Studii 
Agronomice din Cluj Napoca, obţinând în no-
iembrie 1936 diploma de inginer agronom, cu 
distincţie. 

Din aprilie 1937, dr. Petre Spânul este mem-
bru în Consiliul zootehnic şi sanitar-veterinar 
din Ministereul Agriculturii din Bucureşti, cu 
delegaţie de director pe mai departe al Herghe-
liei Bonţida. 

Din octombrie 1937 pînă în 6 mai 1939, este 
şef al Serviciului zootehnic din Direcţia zooteh-
nică şi sanitar veterinară din Ministerul Agri-
culturii, având în continuare delegaţia de a con-
duce herghelia Bonţida, de care nu vroia să se 
despartă, fi ind legat şi de numeroasele realizări 
înfăptuite aici, nu numai în creşterea calului, ci 
şi în creşterea bovinelor de rasă Simental, a oi-
lor Merinos transilvănean, metişi Karakul-Ţur-
cană, găini Rhode-Island şi Plymouth-Rock, cât 
şi în apicultură: stupina staţiunii dotată cu peste 
o sută de stupi Dadant-Blatt, servea ca model şi 
stimulent puternic pentru apicultorii din zonă. 

Personalită i bucovinene

Grup de studenți de la Facultatea de Medicină Veterinară din 
Bucureşti, în perioada Interbelică, între care și un student bucovinean 
(în picioare, al treilea din stânga, în port popular)

Utilizarea cailor pentru nevoile 
frontului în primul război mondial
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Din luna mai 1939 până în decembrie 1946, 
dr. P. Spânul este inspector general zootehnic, 
însărcinat cu îndrumarea tuturor instituţiilor 
zootehnice din ţară, iar până în mai 1948, îşi 
desfăşoară activitatea ca subdirector general în 
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, contribu-
ind la buna organizare a unităţilor agricole, ce 
se vor transforma apoi în unităţi agricole de stat 
şi SMT-uri. 

La 22 noiembrie 1947 este numit Conferen-
ţiar suplinitor la Facultatea de Medicină Vete-
rinară din Bucureşti, iar începînd cu data de 28 
mai 1948, până la 21 octombrie 1948, este di-
rector al Secţiei de animale mari din I.C.Z. 

Din 21 octombrie 1948 până la 15 decembrie 
1951 a fost profesor universitar şi rector al In-
stitutului de Zootehnie şi Medicină Veterinară 
din Arad. În anul 1954 a fost decorat cu Ordi-
nul muncii clasa a IlI-a iar în iulie 1955 a fost 
ales membru corespondent al Academiei R. S. 
România. 

Din anul 1955 îşi desfăşoară activitatea la 
Institutul agronomic din Timişoara, Facultatea 
de Zootehnie, ca profesor şef de catedră, depu-
nând o muncă asiduă pentru formarea temeinică 
a specialiştilor în zootehnie, unde rămâne pînă 
la sfîrşitul zilelor sale, în august 1962. 

Prof. Petre Spînu a participat la congrese in-
ternaţionale în Polonia, Cehoslovacia, Ungaria 
şi Bulgaria, reprezentîndu-ne ţara cu cinste. 

Opera profesorului Petre Spânul, vastă şi 
multilaterală, poartă caracteristicile pionieratu-
lui. Aproape în toate direcţiile, unde prin acti-
vitatea sa temeinică a obţinut remarcabile rea-
lizări, a fost deschizător de drumuri noi, pentru 
ştiinţa şi practica din ţara noastră. 

Realizările sale, obţinute cu preţul unor efor-
turi deosebite „per aspera ad astra“ - cum îi plă-
cea să spună uneori spre a-i încuraja pe cei apro-
piaţi să-şi continue cu mai mult curaj cercetările 
întreprinse -sunt mărturia neîndoielnică despre 
capacitatea sa de bun organizator, de marea sa 
competenţă didactică şi de pasionat cercetător 
în zootehnie, genetică, parazitologie, patologie 
veterinară, bază furajeră etc. 

În ziua de 27 iunie 1974, Secţia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice a Academiei R. S. România, 
a comemorat 80 de ani de la naşterea profesoru-
lui Petre Spânul, membru corespondent al Aca-
demiei R. S. România din anul 1955. 

Prof. dr. Petre Spânul a fost un OM drept, co-
rect şi de o mare bunătate sufl etească. Discuta 
întotdeauna calm, decent şi frumos cu colegii şi 

subalternii săi, ca un frate mai mare, ori ca un 
părinte. Nu ridica vocea şi nu repezea pe nimeni 
în nici o situaţie, oricât de gravă sau neplăcută 
ar fi  fost ea. 

Pe cei care se afl au într-un moment greu din 
viaţa lor, îi ajuta frăţeşte. În discuţiile pe care 
le avea cu colegii sau studenţii săi îi plăcea să 
le împărtăşească din experienţa şi cunoştinţele 
sale, iar atunci când aceştia aduceau în discuţie 
probleme importante, legate de teren şi de prac-
tica creşterii animalelor ori de agricultură în ge-
neral, se înviora, simţea o deosebită bucurie şi, 
dacă era cazul, preciza sincer că nu le cunoscu-
se până atunci. 

Un act de mare curaj al doctorului Petre Spâ-
nul a avut loc în anul 1940. Imediat ce s-a afl at 
despre Dictatul de la Viena din 30 august 1940, 
a dat ordin specialiştilor şi îngrijitorilor de ani-
male care nu doreau să rămână pe loc, ca toate 
animalele Hergheliei Bonţida să fi e mânate din 
urmă cât mai repede peste graniţa fi xată prin 
acel act nedrept. Până ce au afl at hortiştii, or-
dinul a fost adus la îndeplinire, dar pentru acest 
fapt Petre Spânul a fost condamnat la moarte de 
către statul ungar, sentinţă care n-a putut fi  înde-
plinită, prof. Petre Spânul lucrând în continuare 
pentru binele patriei sale, România. 

Aşa cum s-a menţionat, prof. Petre Spânul 
era un OM drept, corect şi de o mare bunăta-
te sufl etească, o dovadă concretă a acestei ati-
tudini rezidă din cele declarate de profesorul 
Pavel Țugui cu referinre la anul 1953: ”Aveam 
aproape 32 de ani şi fusesem numit locţiitor 
al ministrului Culturii, obligat să lucrez într-o 
instituţie de stat - noul Minister al Culturii. În-
tre alte însărcinări mi s-a repartizat şi sistemul 
învăţământului artistic - şcoli medii, conser-
vatoare, institute de artă. Încă din primele zile 
ale lui octombrie m-am confruntat cu o situaţie 
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deosebită, creată de examenul de admitere la 
Institutul de Cinematografi e. Fără să fi u anun-
ţat, a sosit la locuinţa familiei mele, în casa de 
pe Bd. Aviatorilor 24, - proprietatea unei doam-
ne Puricescu -, profesorul Petre Spănu, fost rec-
tor al Institutului de Medicină Veterinară şi Zo-
otehnie din Arad, din anul 1953 şef de catedră 
la Institutul de Agronomie din Timişoara. Dr. 
Petre Spănu era fratele mai mare al socrului 
meu şi deţinuse, între anii 1920-1940, funcţia 
de director al celebrei herghelii naţionale Bon-
ţida, judeţul Cluj. Încă din acei ani, îl cunos-
cuse şi colaborase cu medicul veterinar Ştefan 
Piersic, bucovinean şi el, stabilit după al doilea 
razboi mondial în Cluj. Prof. Petre Spanu mi-a 
dat un memoriu al d-nei Piersic, în care se ară-
ta că soţul ei a fost arestat, din motive pe care 
nu le cunoaşte, fapt menţionat de fi ul ei, Florin, 
în dosarul de înscriere la examenul de admitere 
în Institutul de Cinematografi e. Băiatul reuşi-
se la examen cu medie mare, dar, probabil din 
pricina situaţiei tatălui său, nu apăruse pe lista 
de “admişi”, afi şată la terminarea sesiunii de 
admitere. Memoriul era însoţit de “declaraţii” 
favorabile doctorului Ştefan Piersic, semnate 
de colegii săi, inclusiv de universitarul Petre 
Spânul. Acesta mi-a spus că dr. Piersic este vic-
tima unor intrigi şi calomnii. La minister l-am 
consultat pe Nicolae Bellu, şeful Departamen-
tului Cinematografi ei, şi pe directorul Ofi ciului 
Juridic. Juristul ne-a spus că, în anii anteriori, 
au existat asemenea situaţii, ca elevi reuşiţi la 
examenul de admitere să nu fi e înscriţi studenti, 
deoarece în anul 1949 Ministerul Învăţămân-
tului a emis un ordin prin care fi ii persoanelor 
condamnate de justiţie să nu fi e admişi în fa-
cultăţi... Totodată, juristul a considerat ordinul 
respectiv “depăşit”. Toţi trei am prezentat me-
moriul şi întreaga chestiune ministrului Con-
stanţa Crăciun care, în urma discuţiilor, a cerut 

să redactăm un proiect de ordin în care să se 
precizeze: copiii unor părinţi care au suferit sau 
sunt condamnaţi pentru diferite delicte nu pot 
fi  pedepsiţi, sub nici o formă, de societate, de-
oarece greşelile şi faptele unei persoane nu se 
transmit alteia... Membrii Colegiului ministeri-
al au aprobat textul ordinului, care a fost difu-
zat, conform legii, la institutţiile din subordinea 
Ministerului Culturii.

Petre Spânul a fost Membru al Cercului Şti-
inţifi c al Medicilor Militari şi Civili din Cluj 
Napoca şi al Asociaţiei Medicilor Veterinari din 
România şi vicepreşedinte al Societăţii France-
ze pentru Încurajarea Creşterii şi Îmbunătăţirii 
Calului din Provinciile Româneşti Transcarpati-
ne. Lucrările sale de referinţă: Noţiuni elemen-
tare de exteriorul animalelor domestice, 1922; 
Diagnosticul gestaţiei la iapă pe cale vaginală, 
1926; Contribuţiuni la combaterea pestei por-
cine cu ser, 1926; Studiu asupra exteriorului 
iepelor adulte „Furioso North Star” din Her-
ghelia Statului din Bonţida, 1931; Contribution 
a l’etude de la maladie Acariasis autumnalis, 
1933; Contribuţii la studiul bolii „Dermatosis 
aestivalis serpiginosa buccarum equi”, 1933; 
Importanţa zooeconomiei naţionale, 1937; 
Creşterea mânjilor, 1937; Ereditatea brahigna-
tismului inferior la cal, 1938; Cercetări asupra 
aclimatizării taurinelor de rasă Simmenthal în 
Bonţida, Cluj, 1942. Împreună cu Gh. Moldo-
veanu a scris lucrarea Creşterea ecvinelor (Curs 
unic), litogr.; M.A.S., Bucureşti, 1958. A întoc-
mit şi un tratat referitor la Creşterea ovinelor.

În ziua de 7 august a anului 1962, profesorul 
doctor Petre Spînu a încetat din viaţă la vîrsta de 
68 de ani, în plină putere de activitate şi fără să-
şi fi  terminat opera, moartea lui producându-se 
prematur şi pe neaşteptate spre regretul întregu-
lui corp veterinar român. 

Personalită i bucovinene
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Documentariști cu înclinații poetice

Fiecare volum al Сărții durerii este prece-
dat de câte o poezie în limba română și  

de câte una în limba ucraineană
Prezența poeților în colectivele de autori 

se face resimțită în descrierea biografi ei vic-
timelor, unde, nu de puține ori, fi șele seci de 
dicționar se potențează cu pronunțate valențe 
poetice, textele respective având drept scop 
sporirea emoțiilor cititorului-receptor. Pentru 
confi rmarea, voi cita câteva exemple, indicând 
între paranteze, volumul cu cifre romane, iar 
paginile, cu cifre arabe: 

”Când pe meleagurile carpatine a coborât 
vara cu miros de cireșe coapte și cântecele du-
ioase ale privighetorilor, cu fl orile codrului, 
unde fagii seculari își mărturisesc gândurile 
lor, a pornit împreună cu Ecaterina PĂDUR, 
cumnata ei ( cumnata sa – D. B.), spre Prisă-
căreni, încadrat astăzi în componența raionu-
lui Hliboca, regiunea Cernăuți, Ucraina, să-și 
viziteze rudele. La întoarcere, în ziua de 16 
iulie 1990, ambele vor fi  arestate de grănice-
rii sovietici” (I, 34 – din articolul fragment din 
relatarea despre PĂDUR Genoveva, născu-
tă în 1915, în Frătăuții Noi din actualul județ 
Suceava, condamnată ”pentru trecerea ilegală 
a frontierei de stat” și trimisă în lagărul de la 
Vorkuta).

”Rașela a avut fericirea să se întoarcă la 
Herța, unde a văzut pentru prima dată lumina 
zilei, venind pe lume în luna care poartă chipul 
Luceafărului. S-a întors după moartea tiranu-
lui Stalin, găsind averea părinților devastată și 
pustiită. Timp îndelungat o urmăreau visurile 
despre Siberia, pornite din inima iernii, care 
veneau în nopțile de iunie ca o rană veșnic 
deschisă în inima ei. Aceste visuri erau încrus-
tate cu un sigiliu de sânge în destinul trecutu-
lui” (I, 41 - din articolul despre adolescenta 

Rașela, născută la 10 ia-
nuarie 1928 și trimisă îm-
preună cu părinții acuzați 
că ar fi  ”elemente antiso-
vietice, social primejdioa-
se” în lagărele siberiene; 
fragmentul este extras din 
textul despre LEIBOVICI 
Clara, născută în 1890, la 
Botoșani, mama Rașelei).

”În ziua de 6 mai 1941, 
a urcat în tramvai prin ușa din față, încăl-
când astfel regulile de conduită în transportul 
obștesc. Fiindcă nu cunoștea limba rusă, n-a 
reacționat la observațiile făcute de taxator. 
Este dată pe mâna miliției. Organele de repre-
salii ale dictaturii staliniste au clasifi cat com-
portarea ei ca un act de dușmănie față de pu-
terea sovietică și tânăra nimerește în fi oroasa 
închisoare enkavedistă din centrul regional. 
Încep interogările (interogatoriile – D.B.) și 
tortura. Odată cu declanșarea operațiunilor 
militare între România și fosta Uniune Sovie-
tică, este transferată în Siberia. Îmbolnăvindu-
se de ftizie, trece în lumea celor drepți în ziua 
de 23 decembrie, același an. Secătuită de boala 
nemiloasă, a închis ochii pentru totdeauna în 
lagărul stalinist nr. 49 din orașul Sverdlovsk , 
împlinind 20 de ani. S-a stins din viață departe 
de glia străbună, fără lumânare la căpătâi. Cine 
a plâns la moartea ei?... Cine a petrecut-o pe 
ultimul ei drum?... Poate până astăzi sufl etul ei 
rătăcește prin taigaua siberiană și nu-și poate 
găsi alinare… Știe oare Patria-mamă de desti-
nul fi icei sale?...” (I, 70 – din articolul despre 
VĂRZĂREANU Florica, născută la Curtea de 
Argeș și stabilită la Cernăuți în 1937).

”A ajuns în împărăția înghețurilor veșnice, 
unde urlă sălbaticii lupi fl ămânzi și pământul 

Jertfe românești pe altarul unei ideologii 
funeste (II)

Dumitru BALAN
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durerii zace de veacuri, unde călăii lui Stalin, 
cu semne pe frunte și cu moartea la brâu, își 
băteau joc în modul cel mai barbar de sărmanii 
osândiți. A ajuns în Gulagul comunist ca să-și 
plângă feciorii pierduți, pe care cu cântecele 
neamului i-a legănat, cu dragoste și vorba dul-
ce a mamei i-a educat, crescându-i ca să-i fi e 
de ajutor și sprijin la bătrânețe. Vroia să-i fi e 
soacră mare, stimată de rudele sale și de locu-
itorii satului. Dorea să aibă nepoți, să le spună 
povești cu Ilene Cosânzene și Feți-Frumoși în 
nopțile lungi de iarnă, când lemnele trosnesc 
în gura sobei și gerul pune fl ori de gheață la 
ferestre. A venit invazia de la Răsărit și au că-
zut scumpii ei feciori. Au căzut ca doi brazi 
doborâți de furtună. Pentru care vină? După 
trei ani de chinuri cristice, în 1944, a închis 
și ea ochii pentru totdeauna. A murit în Sibe-
ria, departe de glia străbună. A murit cu inima 
sfâșiată de întrebări și suferință” (III, 186-187 
– din articolul despre HOSTIUC Ana, con-
damnată și deportată în ținutul Krasnoiarsk, 
pentru că ”era rudă cu trădătorii patriei”; în 
esență era vorba de fi ii acesteia care încercase-
ră să treacă frontiera sovieto-română – un fi u 
a fost împușcat mortal, iar celălalt a fost prins 
și condamnat la zece ani de detenție ”într-un 
lagăr stalinist de muncă corecțională”).

Secvențe poetice de acest gen lipsesc cu 
desăvârșire în textele ucrainene, precum și 
în cele în limba engleză, din volumul II. De 
altfel, unele biografi i mai ample, în limba ro-
mână, de circa 1-1,5 pagini, sunt expediate 
lapidar în limba ucraineană, de regulă, în 2-3 
propoziții.

Tirajul mai mare al primelor două volu-
me – de 300 și, respectiv, 500 de exemplare 
– spre deosebire de volumul III – cu doar 100 
de exemplare – se explică prin existența spon-
sorilor pentru prima Carte a durerii (Corneliu 
Constantinescu, din Elveția) și pentru volu-
mul II, singurul cu text bilingv român-englez 
(Departamentul Politici pentru Relația cu Ro-
mânii de Pretutindeni din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe al Guvernului României).

Pledoarie pentru o enciclopedie 
a martirilor români din întreg 

spațiul românesc
Cartea durerii continuă, nu numai ca data-

re cronologică a anilor de apariție, ci și ca un 

substanțial și necesar adaos, ca o completare 
utilă la martirologul din masivul Dicționar al 
lui Cicerone Ionițoiu, deoarece, cu excepția câ-
torva cazuri de victime, menționate în ambele 
lucrări, pot fi  semnalate destule omisiuni în cer-
cetarea românească la care am făcut referire la 
început. Apud Cartea durerii se pot întreprin-
de fructuoase corijări, precizări și completări 
atât la Dicționarul lui Cicerone Ionițoiu, cât 
și la monumentala Carte a morților de sub în-
drumarea lui Romulus Rusan, unde există un 
capitol (al IV-lea) intitulat Cetățeni din Basara-
bia morți în anchete, închisori, în tentativa de 
trecere în România, în deportări ”pe veci” din 
ținuturile îndepărtate din URSS (1940-1951) și 
unde, între paginile 762-872, se întâlnesc multe 
nume de victime prezente în Cartea durerii.

În partea III a Cărții durerii, autorii, într-
o consistentă prefață, își motivează cerceta-
rea de arhivă prin solicitările venite din parte 
unor cetățeni din România, adresate Centrului 
de Cercetări Istorice și Culturale din Cernăuți, 
pentru a afl a măcar ceva despre soarta rudelor 
sau a cunoscuților dispăruți în imensul spațiu 
sovietic. Autorii mai fac și referiri la ecoul pri-
lejuit de apariția primelor două părți ale lucră-
rii, citează aprecierile elogioase consemnate 
în publicațiile periodice de la Suceava (”Crai 
nou”) și Cernăuți (”Zorile Bucovinei”), sis-
tematizează victimele terorii după criteriul 
apartenenței lor etnice, după profesie, studii, 
precum și după pretinsele culpe care au condus 
la întemnițarea, deportarea sau condamnarea lor 
la moarte, evocă zguduitorul masacru din noap-
tea din 27 spre 28 ianuarie 1940, de lângă satul 
Lunca din ținutul Herței, când ”peste 150 de lo-
cuitori din Ținutul codrilor de fagi au hotărât să 
treacă clandestin în Patria-mamă”, prezintă liste 
impresionante – pentru fi ecare volum în parte – 
cu condamnații decedați în lagăre (din totalul de 
287 de persoane incluse în volumul III, 65 pier 
în lagărele staliniste și doare 5 supraviețuitori 
au avut norocul să se întoarcă în localitățile lor 
de reședință).

Sunt și cazuri când nume de victime, inclu-
se în Dicționarul lui Ionițoiu, lipsesc din Car-
tea durerii. Nu ne-am propus să verifi căm acest 
aspect, invocând aici doar cazul lui BILEȚKI 
Vladimir despre care se menționează lapidar: 
”Student. A fost arestat de NKVD și trimis în 
lagărele de muncă forțată din Urali”, caz absent 
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în cercetarea cernăuțeană.
Aceste două lucrări esențiale se întregesc 

reciproc, constituind o bună bază pentru ela-
borarea unei cât mai complete enciclopedii 
româno-ucrainene.

În realizarea Cărții morților, colectivul în-
drumat de Romulus Rusan, neavând acces la 
documente arhivistice din Ucraina, n-a putut 
consemna pretutindeni locul și data trecerii la 
cele veșnice a victimelor, în schimb multe nume 
nu apar în paginile Cărții durerii (de exemplu, 
ABUȘTEI Maria din Târnauca-Herța, deportată 
în 1941, sau AVASÂLCHI Vasile din Godinești-
Herța ș.a.).

Sunt și situații când nici cercetătorii 
cernăuțeni n-au putut afl a locul și data exactă 
a decesului victimelor ca, de exemplu, la AN-
DRONIC Vasile din Horbova-Herța, unde e 
consemnat doar că a murit într-un lagăr stalinist, 
iar în Cartea morților se menționează numai că 
a murit în Rusia.

Într-un viitor apropiat, pornind de la 
publicațiile deja existente în România, Republi-
ca Moldova și Ucraina, ar fi  de datoria statului 
român să realizeze, sub auspiciile sale, o vastă 
enciclopedie a tuturor martirilor români, jertfe 
ale regimurilor comuniste, evident cu colabo-
rarea cercetătorilor din cele două state vecine. 
Bineînțeles, respectiva întreprindere ar necesi-
ta un efort fi nanciar considerabil, dar destinele 
frânte brutal a sute de mii de cetățeni români 
onești, patrioți adevărați, îndreptățesc acest 
efort din partea Patriei recunoscătoare.

Dar deocamdată, după o atentă revizuire a 
textului în limba română (stilistic, ortografi c și 
tipografi c), după traducerea integrală a biogra-
fi ilor din română în ucraineană și engleză, in-
clusiv a prefețelor la volumele II și III, cu care 
ar putea fi  deschis primul tom, precum și după 
traducerea poeziilor din ucraineană în română, 
Cartea durerii, ar merita să fi e reeditată în Ro-
mânia, într-un tiraj satisfăcător, menit să aco-
pere, cel puțin, cerințele bibliotecilor publice 
din județele României și ale asociațiilor non-
guvernamentale cu fi liale în toată țara, precum 
Societatea pentru Cultura și Literatura Română 
în Bucovina, Asociația ”Pro Basarabia și Buco-
vina” sau Asociația ”Ținutul Herța” etc.

Tirajul volumului III, de numai 100 exem-
plare, nu acoperă nici măcar solicitările ipoteti-
ce ale rudelor și prietenilor celor 287 de victime 
ce au constituit subiectul respectivului tom.

Câteva sugestii privind limbajul textelor
Autorii au avut la dispoziție dosare și 

sentințe de condamnare redactate în limba 
rusă, după care s-a efectuat traducerea în lim-
ba română; nu toate echivalențele sunt reușite. 
Aș sugera, în continuare, o serie de retușuri, 
rectifi cări, consonanțe cu spiritul limbii româ-
ne, în concordanță cu tălmăcirile din alte texte 
apărute în România. Astfel, foarte des utilizata 
de către autori sintagmă ”оперативная трой-
ка” era mai potrivit să fi e tradusă în română 
nu prin ”triunghiul operativ”, ci prin ”troica 
(eventual, troika) operativă” sau ”trio-ul ope-
rativ”. De fapt, este vorba despre un așa-zis 
”tribunal” al organului de securitate (securita-
tea sovietică a purtat, de-a lungul timpului, di-
ferite denumiri – CeKa, GPU, OGPU, MGB, 
dar cele mai cunoscute sunt NKVD și KGB), 
înfi ințat încă în 1918 și compus din reprezen-
tantul CeKa, secretarul de partid al localității 
și președintele Sovietului (Consiliului) local; 
ulterior toți cei trei membri ai completului de 
judecată reprezentau doar organul de securi-
tate. De jure, aceste complete au existat până 
în 1934, dar nu rareori NKVD-ul a continuat 
să întreprindă propriile anchete, să procedeze 
la arestări fără mandat judecătoresc și să ad-
ministreze propriile închisori și lagăre. Pentru 
întrunirile acestor complete de judecată e mai 
nimerit să se folosească termenul ”ședință” în 
loc de ”consfătuire”. Inadecvată pentru lim-
ba română este expresia ”cu semne pe frunte 
și moartea la brâu”, utilizată de autori pentru 
caracterizarea, ca indivizi, a agenților și slu-
jitorilor-călăi ai securității sovietice. Ca va-
riantă aș sugera: ”cu stea la chipiu și pistolul 
la curea”. EVTEEV Ivan, VASILOV Vladi-
mir (ambii din Climăuți) și PETROV Filimon 
(din Sokolințî), prezentați drept ruși, sunt, de 
fapt, ruși lipoveni, care își trag originile din 
rușii de rit vechi, refugiați în România în se-
colul XVIII, spre deosebire de rușii stabiliți 
în țara noastră în secolului XX. Printre altele, 
satul Lipoveni din județul Suceava (denumire 
dată de băștinașii moldoveni), prima așezare a 
rușilor de rit vechi (staroveri) pe care aceștia 
au numit-o inițial Sokolințî, a fost atestată încă 
în anul 1724.

Textele dedicate, în primul volum, acestor 
trei victime, se repetă, cuvânt cu cuvânt, în vo-
lumul II, cu singura deosebire că la PETROV, 
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localitatea de naștere, Sokolințî, este numită 
ba Socolița (I, 48), ba Sokoliți (II, 158), evi-
dent, eronat în ambele cazuri.

Numele statului vecin, Ucraina, apare în 
primul volum ortografi at Ukraina, eroare cori-
jată de autori în următoarele două volume. 

Printre revizuirile de ordin gramatical-
stilistic aș propune să se acorde atenție unor 
exprimări de genul: ”Moare […] cu gândul la 
părinții lui (corect săi)” (I, 14); ”hotărârea des-
pre (corect: privind) deportarea lui”; ”reușește 
să evadeze din exil” (?!); ”pus în (corect: sub) 
urmărire” (I, 13); ”își face (corect: își satisfa-
ce) serviciul militar în termen în componența 
(corect: în cadrul) Regimentului 14 Infanterie” 
(I, 15); ”satul Pelipăuți, încadrat (corect: afl at) 
astăzi în…”, ”era rudă cu trădătorul (corect: cu 
un trădător al) patriei” (I, 17); ”Direcția […] 
în (corect: din) regiunea Cernăuți adoptă ho-
tărârea despre includerea țăranului în catego-
ria elementelor social-primejdioase (corect: 
elementelor care prezintă un pericol social)” 
(I, 21), ”Republica Comi (corect: Komi)” (ib-
idem); ”fost docent (corect: conferențiar) la 
Universitatea” (III, 10); ”muncitor în sistemul 
căilor ferate (corect: muncitor la căile ferate)”; 
”în cadrul stațiunilor (corect: gărilor) ferovi-
are”; ”Facultatea Juridică (corect: Facultatea 
de Drept, eventual, Facultatea de Științe Juri-
dice)”; ”lucrează în (corect: la) biroul avocatu-
lui” (I, 25); ”Acasă îl așteptau bătrânul tată și 
sora-i (corect: sora) mai mare” (I, 18); ”a fost 
arestat, iar sora-i (corect: sora sa,) Xenia [,]” 
(vezi și III,92); ”lucrării date (corect: lucră-
rii respective, eventual, lucrării de față)” (III, 
9); ”locotenentul inferior (corect: sublocote-
nentul)” (III, 27); ”Deși Cartea durerii a ieșit 
numai ce de sub auspiciile Editurii… (corect: a 
fost recent tipărită, eventual, de abia a ieșit de 
sub tipar la Editura…)” (III, 18) etc.

Numele Mariei Zaboloțchi (coautoare în 
prezenta cercetare) ar trebui grafi at corect 
Zaboloțki, ca și numele poetului rus Nicolai 
Zaboloțki. După noile reguli ortografi ce și alte 
nume slave ca Pușkin, Maiakovski se scriu cu 
”k”, și nu cu ”ch”.

Pentru o mai mare diversifi care a unor ex-
presii intens vehiculate în lucrare, pentru evi-
tarea prea desei repetabilități, pentru ocolirea 
monotoniei în lectura textului s-ar putea opera 
și alte modifi cări sinonimice, precum: în loc 
de încadrat în componența URSS ar trebui să 

se scrie anexat la URSS, pentru încercare de 
trecere ilegală a frontierei ar trebui folosită 
tentativa, pentru învinuit – acuzat, pentru în 
timpul instalării frontierei – stabilirii sau am-
plasării frontierei, pentru adresări – solicitări 
(vezi I, 26) ș.a.m.d.

Adesea apare cuvântul interogări, deși s-ar 
potrivi mai bine mult mai expresivul termen 
interogatorii. De asemenea, în sintagma după 
luni de batjocură, cuvântul subliniat nu rele-
vă nici pe departe supliciile fi zice și psihice la 
care au fost supuse victimele terorii. 

Descrierea oferită de autori noțiunii de 
”sobacinik” drept ”o cameră întunecoasă, cu 
suprafața de doi metri pătrați” (III, 40) ar putea 
fi  completată cu explicitarea cuvântului rusesc 
prin ”cușca câinelui” (de la rusescul ”sobaka”, 
în traducere, ”câine”), cu explicarea: ”loc în 
laborator pentru experiențe pe câini-cobai”.

La o iminentă reeditare, se impun și corec-
turi, să le zicem așa, după o veche obișnuință, 
de natură tipografi că. Câteva fugitive semna-
lări: drumul perzaniei (corect: pierzaniei) (III, 
10); ancetator (corect: anchetator) (I, 12); ju-
des (corect: județ) (I, 27); pe lune (corect: pe 
lume) (I, 41); primegdioase (corect: primej-
dioase) (II, 144, III, 25 și 170); încustate (co-
rect: încrustate) (III, 11); univesitar (corect: 
universitar) (III, 20); administrarivă (corect: 
administrativă) (III, 23); ferecare (corect: fe-
recate) (III, 71) și câte altele.

Cele trei volume ale Cărții durerii sunt rea-
lizate în condiții grafi ce de înaltă ținută, hârtie 
albă ofset, format 60x84/16, coperte de carton 
tare, având pe părțile exterioare tricolorul Ro-
mâniei, cu câte o lumânare aprinsă în mijlocul 
acesteia (doar la volumul al treilea, pe coper-
ta întâi, există două lumânări pe margini); în 
volumul al doilea, lumânarea aprinsă apare și 
după fi ecare fotografi e în parte.

Schițe, reproduceri după tablouri și câteva 
fotografi i din groaznica realitate a Gulagului 
sovietic sunt incluse în volumele I și III.

Pentru a-și regăsi identitatea, parțial pier-
dută în serbede confruntări fratricide, Româ-
nia de azi are nevoie reală și acută de aseme-
nea cercetări solide, precum Cartea durerii, 
despre un trecut nu prea îndepărtat, însânge-
rat și îndoliat, despre adevărați eroi ai Patriei, 
exterminați de promotorii unei ideologii străi-
ne de fi bra neamului românesc. 
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Voi vorbi, de data aceasta, despre câteva 
cărți de autori bucovineni apărute recent 

pe rafturile puținelor librării cernăuțene ce co-
mercializează publicații în limba română (între 
care și recent inaugurata librărie ”Mihai Emi-
nescu” de pe Strada Domnească), dar și despre 
altele mai puțin norocoase, nepuse în vânzare, 
ci purtate în traistă, de autorii lor, ca în evul me-
diu, și distribuite printre prieteni și cunoscuți, 
cărți muncite greu și tipărite, multe din ele, cu 
bani din buzunar, care, chiar dacă nu au șansa 
unor lansări spectaculoase, nu sunt mai puțin 
importante pentru cititorii români din Ucrai-
na, iar unele poate și pentru cititorii de dinco-
lo de frontieră, și care, chiar dacă circulă din 
mână în mână, într-un spațiu oarecum închis, 
nu port pică suratelor din Țară, purtate pe la 
târguri naționale și internaționale și promovate 
intens de edituri și reviste literare de notorieta-
te. Deși mai modest aranjate, aceste cenușărese 
ale scrisului românesc din provinciile rămase în 
afara țării perpetuează tradiţia culturală a locu-
lui, contribuind la revigorarea literelor autoh-
tone în meleagurile abandonate, dovedind că, 
în ciuda condiţiilor nefaste, românii, oricât de 
strâmtorați ar fi , sunt capabili să creeze valori. 

Elena Mariţa: purifi carea prin lacrimă
(Vistieria tăcerii sau)

Cu ceva timp în urmă, consemnam existența, 
la Cernăuți, a unei enigmatice doamne a cu-
vântului artistic, protejată, printr-o aură de 
nepătruns, de cei care ţin cu tot dinadinsul să 
deschidă toate porțile unui sufl et captiv poe-
ziei. Refl ectam atunci asupra primul volum de 
versuri al poetei Elena Mariţa, Hotarul de foc 
(Ed. „Augusta”, Timişoara, 2001), debut edi-
torial cu totul deosebit în peisajul literar din 
nordul Bucovinei, produs în zenitul maturităţii 

creative a autoarei, mult timp după ce se impuse 
ca o voce lirică deosebită în poezia românească 
nord-bucovineană. 

A trebuit să treacă mai bine de un deceniu ca 
Elena Mariţa să vină cu o nouă carte, Vistieria 
tăcerii (ce titlu sugestiv pentru redarea distanţei 
parcurse de la Hotarul de foc!), o răscolitoare 
confesiune, o zguduitoare mărturisire a bucurii-
lor născute din suferinţă. Deşi înalţă, ca valoare 
supremă, tăcerea, poeta se pare că se adresează 
de altundeva, decât din turnul de fi ldeş, citito-
rului, chemându-l la rugul aprins al poeziei și 
făcându-i o tulburătoare destăinuire: „În lumi-
na candelei divinei iubiri, a credinţei şi năzuin-
ţei, sufl etul meu îngenuncheat se roagă pentru 
părinţii şi copiii mei, pentru soţul mei, nepotul 
meu, sora mea, pentru prieteni şi neprieteni. 
Dragii mei dragi, îndrăznesc să vă ofer acest bu-
chet de «fl ori decapitate», această «vistierie» de 
cuvinte-necuvinte, ecouri mute şi abia desluşite 
umbre.”

În noua sa carte, poeta Elena Mariţa îşi des-
chide sufl etul ca pe un templu al Duhului Sfânt, 
ne ia părtaşi la întâlnirea ei cu divinitatea, ne 
înaripează, ne cheamă să participăm cu fl acăra 
sufl etului la focul din vatra dumnezeiască pe 
care se rumenește pâinea rotundă a binelui şi 
frumuseţii pentru a avea, pe urmă, la masa tăce-
rii, dreptul măcar la o fărâmă din ea, ne îndeam-
nă la rugă și la purifi care prin lacrimă, căci, în 
luptă cu suferința, fi ința omenească nu e decât 
o minusculă lacrimă în oceanul durerilor. Scri-
se, aproape toate, pe patul de suferință (sare în 
ochi extraordinara defi niție a sinelui: ”O lebă-
dă cântă pe negrele ape”), poemele din „Visti-
eria tăcerii” întruchipează rodul întâlnirilor 
sufl etului liric cu Dumnezeu în Iubire, iar sen-
timentele transpuse în versuri de vibrantă forţă 
artistică exprimă nu numai relaţia poetului cu 

Cuvânt de laudă pentru cenușăresele 
scrisului românesc din provinciile 

abandonate 

Maria TOACĂ
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divinitatea, ci transfi gurează şi spiritul cititoru-
lui, îl face să simtă reverberaţia sacrului. Acesta 
şi este mesajul misionar al poeziei creştine, al 
cărui purtător este poetul, mărturisitor al Logo-
sului, al Iubirii, al Luminii, al Bucuriei şi Învie-
rii Mântuitorului.

Mircea Lutic, patru decenii 
de exercițiu poetic 

(Opera Omnia: Eon în fl ăcări)
Am lăsat cu bună știință ca impresiile proas-

pete de pe urma primei lecturi a admirabilei 
antologii de poezie Eon în fl ăcări, din colecţia 
”Opera Omnia”, de Mircea Lutic (Iaşi, ed. Tipo 
Moldova, 2014), să se aşeze liniştit în acele 
depozite ale sufl etului, la care mereu las uşile 
deschise. Și asta pentru că Mircea Lutic nu face 
parte din categoria poeților deprinși să se odih-
nească la umbra prăfuiţilor lauri, poeți de care 
ne amintim, din bun simţ, doar la date rotunde, 
cu prilejul unor jubilee, pentru a le trece în re-
vistă drumul vieţii și a le preamări rodul creaţi-
ei. El este omul care nu ne lasă să-l uităm şi care 
nu-şi pune (re)numele la păstrare în naftalina 
efemerelor glorii. Ne aminteşte, pe cât de sur-
prinzător, pe atât de răsunător, de crezul său de 
artist (martir, ostatic, creator) al cuvântului cel 
puţin o dată, de două ori pe an.

Noi, cei care trăim cu obsesia scrisului, nu 
de puţine ori suntem constrânşi de imaginaţie să 
recunoaştem că nu ne ajung, nu găsim, cuvin-
tele pentru a reda unele emoţii, a descrie ceva 
ce ne-a frapat sau ne-a fascinat peste măsură. 
Admit că şi poetul Mircea Lutic s-a pomenit nu 
o dată în captivitatea unor asemenea senzaţii. 
Dar din volumele sale de versuri, atât din cele 
scoase în ultimii ani, care îi încununează crea-
ţia lirică (Arminden cu heruvimi, pentru care a 
luat Premiul Academiei Române, sau În lumi-
na cuminicării, ediţie bilingvă, sau 101 poeme, 
carte de colecție, sau Datul întru fi inţă), cât și 
din cele apărute în prourul tinereţii poetice, se 
conturează deplinătatea unui creator căruia îi 
ajung cuvintele chiar şi atunci când simţămin-
tele trec peste ţărmurile cunoaşterii, chiar şi 
atunci când magicul, unicul „cuvânt ce exprimă 
adevărul” nu poate fi  găsit în dicţionare. Că n-a 
siluit nicicând metafora, dar şi-a chinuit sinele 
ca s-o scoată din adâncimi de abis, aşa cum se 
naşte perla în scoici de opal, ne mărturiseşte şi 
curajul includerii în recenta antologie, scoasă, 

cum spuneam, la Iași, în colecţia ”Opera Om-
nia”, și versuri din placheta de debut, Baştina 
luminii (1973) şi din următoarea, Fereastră de 
veghe” (1978), pentru ca, pornind de la ele, să 
se vadă evoluţia imensă, până la maturizarea 
deplină, a eului liric, până la conştientizarea, de 
către sinele creator, a transcendenţei salvatoare 
și a sacrifi ciului mântuitor.

Mircea Lutic, sonetistul 
(Ofranda întemeietoare)

Pun deoparte Eon în fl ăcări și deschid o altă 
carte scoasă recent de sub tipar de Mircea Lutic, 
purtând un titlu la fel de grăitor pentru creația sa 
din ultima vreme, Ofranda întemeietoare. Aici 
poetul ridică rug din fl ăcări de cuvinte potrivite 
măiestrit în regalul veşmânt al sonetului logo-
dit cu nemărginirea. Și iată că o nouă cunună 
de nobleţe strălucește pe crestele creaţiei sale. 
Adunându-și într-un volum sonetele publicate 
în cărțile anterioare, poetul încearcă să ne dea 
o expresie completă a urcuşului său, deloc ușor, 
spre celestele forme fi xe ale versului clasic. 

În această nouă formulă editorială, am citit 
fi ecare vers ca pentru prima oară – încet, cu re-
pausuri pentru meditaţie, primindu-l ca o ofran-
dă întemeietoare întru credinţa că poate noi, oa-
menii, am fost cândva, foarte demult, fi inţe di-
vine care s-au aventurat într-o experienţă mate-
rială. Deşi ne percepem, mai curând, ca muritori 
păcătoşi, în carne şi oase, deşi ne surprindem 
expuși, mai cu seamă, durerilor fi zice, identifi -
când imediat osul care ne roade din cauza fri-
gului, a sărurilor sau din pricina altor factori din 
afară, mai avem şi suferinţe lăuntrice, inexpli-
cabile, despre care nu prea vorbim, pentru că, 
de cele mai multe ori, nici nu ne dăm seama 
de unde vin şi de ce ne răscolesc fi inţa până în 
adâncurile ei insondabile. În acest caz, te ajută 
nu atât doctorii cu medicația pe care obișnuiesc 
să o prescrie celor suferinzi, cât poeții cu cu-
vântul lor tămăduitor: „Desăvârşit în noima 
frumuseţii,/ Ales podobnic tainelor de sus,/ Îşi 
înfi oară fl amurile vieţii/ Întru-mplinirea ce nu 
are-apus”. 

Poezia lui Mircea Lutic are darul de a ne 
sustrage imediatului, de a ne abate, fi e printr-o 
văpaie de simțăminte trăite profund, fi e printr-
un curcubeu de lirice plăsmuiri, arcuit pe bol-
ta așteptărilor noastre, fi e prin alte farmece ale 
cuvântului său, de la banala cale a existenței 
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de rutină, pe care o parcurgem toți cei care ne 
naștem, ne maturizăm, cu sudoarea frunții ne 
câștigăm pâinea de toate zilele, ne căsătorim, 
creștem copii şi nepoţi și, tot așa, sporim, cum 
au făcut-o și alții până la noi, armata de miliarde 
de nefericiţi trăitori în teama de a nu-și pierde 
agoniseala. 

Noul volum al lui Mircea Lutic, Ofranda în-
temeietoare, e ca o cupolă de catedrală în care 
poezia întâlnește cântarea liturgică, iar versul 
virtuoz orchestrat în tipare fi xe revarsă peste vi-
tralii și arcade, frumuseţi supratemporale.

Vasile Tărâțeanu, la trântă cu soarta
(Și de-o fi  să mor)

Deși îl cunoaștem cu toții vitalist, plin 
de vervă, energic, mereu angajat în luptă cu 
nedreptățile și mereu învingător, Vasile Tărâţea-
nu, prin recentul său volum de versuri tipărit la 
Râmnicul Sărat (unde a mai scos și alte cărți), 
se pare că-și anunţă intrarea într-o albie a liniş-
tii şi împăcării cu destinul. Iar destinul, dacă 
e să-i dăm crezare lui Nicolae Titulescu, care, 
bineînțeles, îl vede prin prisma diplomatului, nu 
al poetului, ”este scuza celor slabi și opera celor 
tari”. În poezie poate fi  și invers.
Şi de-o fi  să mor, titlul cărții ce a câştigat 

Marele Premiu al Festivalului internaţional de 
creaţie literară „Titel Constantinescu”, (ediţia 
a VII-a, Râmnicu Sărat – Edineţ), ne duce cu 
gândul la fatalitate. Am putea spune că versuri-
le cuprinse în cele trei metafore care marchează 
secţiunile „Ram detrunchiat”, „Zări în ceaţă” și 
„Lumini întârziate”, sunt parcă anume structu-
rate pe ideea că forţele supranaturale determină 
cursul implacabil şi inevitabil al existenței. Pro-
feticul suspin al ciobanului moldovean, care îşi 
acceptă soarta fără a face măcar un minim efort 
de apărare, reverberează în mentalitatea colec-
tivă a poporului nostru, îl marchează pe orice 
român.

Descifrând fi e chiar și școlărește tâlcul ver-
surilor din „Mioriţa”, preluate ca reper moral de 
poetul Vasile Tărâţeanu, vom găsi în mesajul lor 
nu atât un eşec, nu atât o înfrângere a voinţei, 
cât o predestinare. Există o vorbă des rostită de 
români: „De ce ţi-i ursit nu poţi să scapi”. Am 
putea aduce, ca exemplu în susţinerea acestei 
idei, rânduri din mai multe poeme. Bocet ne-
sfârşit este cântarea poetului pe „drumul spre 
masa tăcerii”, locul unde îl așteaptă iluștrii 

înaintași, dar și simplii țărani cărora le-a fost 
ursit să parcurgă același drum mai devreme. 
De la capătul lui, poetul nostru, sau, mai exact, 
personajul liric al versurilor poetului, îi aude, 
făcându-i cu mâna, pe „pe-atâţia Ioni şi Marii/ 
pe-atâţia Constantini şi Ilene/ pe-atâţia Mircea 
şi Mihai/ Marini şi Florini…”.

La fel de edifi catoare, în susţinerea fatalită-
ţii mioritice a ciobanului din baladă, par a fi  şi 
versurile: „Nu vreau să mă răzbun. Eu, dimpo-
trivă / la răul ce mi-l fac răspund frumos / şi-n 
loc de-otravă le servesc colivă / şi vorba bună, 
cea de la Hristos // Să nu mă sting într-un pustiu 
decor / ajută-mă să pot ierta trădarea lor” (Coli-
va împăcării). Acest „să pot ierta trădarea lor” 
e o recunoaştere nu a neputinţei, ci mai curând 
a superiorităţii morale în faţa duşmanului din 
afara sau din lăuntrul fi inţei rănite. Scria mare-
le fi lozof Emil Cioran că „fatalismul neamului 
nostru este un blestem pe care va trebui să-l li-
chidăm în fulgere”. E tare şi frumos spus, dar e 
extrem de greu pentru un neam mioritic să tragă 
cu tunul în soartă. La Vasile Tărâţeanu, „Şi de-o 
fi  să mor” este departe de primitivul instinct al 
conservării fi inţei materiale prin împăcarea cu 
destinul. De o sensibilitate aparte sunt versurile 
dedicate unor prieteni şi confraţi întru credinţă 
la masa netăcerii românilor înstrăinaţi: Ştefan 
Hostiuc, Mircea Lutic, Ilie Zegrea, Dumitru 
Covalciuc… 

„Şi de-o fi  să mor” este demersul poetului 
pentru înţelegerea sensului şi preţului vieţii.

Grigore Crigan, la a doua carte de proză
(De ce ne iubesc femeile)

Grigore Crigan este unicul, la momentul ac-
tual, dintre bărbaţii condeiului din spaţiul literar 
al Bucovinei înstrăinate care are curajul să abor-
deze genul epic. Primul a fost Grigore Bostan. 
Dar după plecarea sa la „Eterna” (zic așa, ca să 
folosesc chiar titlul romanului pe care l-a scris 
cu puțin înainte de moartea prematură), țarina 
literelor bucovinene a rămas cu ogorul prozei 
necultivat, așteptând să vină altcineva din urmă 
să-l desțelenească.

La ora actuală, unul Grigore Crigan dez-
minte părerea că nordul Bucovinei naşte doar 
poeţi şi nu poate fi  decât un apanaj al plânge-
rii în versuri. Începându-și cariera de ziarist la 
„Zorile Bucovinei”, unde a funcționat mai întâi 
ca traducător, Grigore Crigan a abordat genul 
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epic din tinereţe, dar în scurt timp după prime-
le exerciții narative, a abandonat, din nu se știe 
ce motiv, arta prozei. A debutat editorial ca pro-
zator destul de târziu, în 2002, cu volumul de 
nuvele Casa cea nouă. Până la acea dată, toată 
lumea l-a cunoscut doar ca publicist.

De obicei, prozatorii își încep cariera scriito-
ricească pin a compune, la începuturi, versuri. 
Grigore Crigan este, deocamdată, unicul dintre 
confraţii de condei care n-a trecut prin sporadice 
experienţe poetice. Sau poate a scris şi versuri, 
dar le-a dat la o parte, spre deosebire de creaţiile 
narative, pe care le-a pus la sertar. În orice caz, 
nu ne amintim ca Grigore Crigan să fi  cochetat 
cu poezia. Astfel, el şi-a asumat un rol cu totul 
aparte în procesul literar din nordul Bucovinei, 
şi încă unul dintre cele mai difi cile. Proza scur-
tă, căreia îi dă preferinţă scriitorul, este unul din 
speciile cele mai complexe. Cel care scrie schițe 
sau nuvele trebuie să posede măiestria de a con-
densa cât mai multe idei şi emoţii într-un spaţiu 
cât mai restrâns. Proza scurtă reclamă sobrietate 
în exprimare, concizie în structurarea narațiunii, 
rafi nament în descrieri și multă pricepere în ale-
gerea detaliilor semnifi cative pentru construirea 
subiectului. 

Cele mai scurte povestiri din volum, Cer cu 
lacrimi, Vioara, Argentina, Fotografi ile, chiar 
dacă ocupă nu mai mult de două pagini, cuprind 
un întreg univers uman, sunt adevărate bijuterii 
literare. Fiecare se încadrează într-o metaforă, 
anunțată de titlu, fi ecare dezvoltă o parabolă, pe 
care cititorul o va descoperi la sfârșitul lecturii. 
Cer cu lacrimi, bunăoară, este o parabolă a in-
diferenţei cu care majoritatea oamenilor adulţi 
trec prin viaţă, o parabolă a nepăsării ce-şi face 
cuib în sufl etul omului când acesta, maturizân-
du-se, încetează să mai simtă puritatea de a fi  
copil. Pornind de la o banală întâmplare, căde-
rea mortală a unui cocostârc după ce s-a lovit, în 
zbor, de o sârmă, autorul ne conduce, prin trăire 
participative, la nebănuite cataclisme ce se pot 
produce, în nuvelă, la nivelul fi inței lăuntrice. 

În Blestemata, acelaşi motiv al nepăsării, du-
blat de sentimentul fricii, de starea de laşitate a 
oamenilor sortiţi să-şi trăiască viaţa în supuşe-
nie şi ascultare, capătă dimensiunea unei inco-
mensurabile tragedii. Şi aici se face simţită arta 
autorului de a nu spune totul, ci doar de a sugera 
adevărurile rămase dincolo de rândurile scri-
se. Odioasa întâmplare, când nişte ţărani scoşi 

la muncă în zona de frontieră urmăresc, fără a 
putea să intervină, cum o scroafă sălbatecă sfâr-
tecă o tânără femeie, mamă a patru copii, iese 
din tiparele prudenţei impuse autorului. Nu e 
greu de presupus că această nuvela, a cărei fa-
bulă reproduce, probabil, o întâmplare reală din 
viața unui sat de frontieră, dar al cărei subiect se 
țese în jurul unei teme tabu, a fost scrisă într-o 
perioadă când gândurile nu puteau fi  aşternute 
liber pe hârtie, când autocenzurarea era pentru 
autor o necesitate vitală. Martorii acestei scene 
de groază nu pot întreprinde nimic pentru a sal-
va victima, deoarece sunt supravegheaţi de un 
grănicer sovietic. O privire mai compătimitoare 
aruncată peste sârma ghimpată, către România, 
era de ajuns ca bietul țăran să fi e acuzat de nu 
știu ce sentimente iredentiste. E şi aceasta o pa-
rabolă despre blestemul căzut peste un neam, 
autorul exprimând alegoric, prin epizodul cu 
crunta bestie ce o sfâşie pe tânăra mamă, soarta 
unui neam sfârtecat în bucăţi.

Mihai Morăraș & Vasile Tărâțeanu: 
un duet al condeielor 

(Viaţa ca un solo de vioară)
Delicat ca întotdeauna, comunicativ și des-

chis sufl etește celor dragi, cu nelipsitul său 
zâmbet pe buze și cu neştearsa umbră de tristeţe 
melancolică în priviri, neschimbat la chip şi cu 
alese maniere, l-am avut oaspete drag, la Cernă-
uţi, anul acesta, în a treia zi de Paşti, pe scriito-
rul și publicistul Mihai Morăraș din Chișinău. 
Când revine acasă, la Roşa, unde s-a născut și 
a copilărit și unde-i trăiesc cele mai dragi nea-
muri, sau la Cernăuţi, unde are atâția prieteni, 
dar și la Sinăuţi unde şi-a durat casă de piatră 
fi ul Lucian cu nevasta Lilia și unde s-a născut 
nepoțica sa, Mihaela, cea mai scumpă comoa-
ră, dăruită de tânărul cuplu, își deschide larg 
brațele, gata să cuprindă, cu sufl et candid de 
copil, orice om bun sau pom roditor întâlnit în 
cale. De data aceasta n-a venit singur, presat de 
grijile întoarcerii imediate la Chișinău, cum se 
întâmplă de cele mai multe ori, ci cu gând să 
stea mai mult, ca să poată respira pe săturate 
aerul Bucovinei sale dragi, împreună cu soţia 
sa Catinca, ”îngerul său păzitor”, cu consânge-
nii săi de obârșie bucovineană Ioan Paulencu şi 
Maria Iliuţ, vedete ale scenei basarabene, și cu 
întregul alai de prieteni, neamuri de la Roşa, ad-
miratori şi preţuitori ai creaţiei sale, cunoscute 
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la fel de bine în Bucovina ca și în Basarabia. Pe 
toţi i-a adunat într-un unic colind pascal, într-
un imn înălţat bucuriei Învierii şi Luminii. Or, 
în a treia zi din Săptămâna Luminată, în sala 
de spectacole a Casei Orăşeneşti de Cultură şi 
Estetică din Cernăuţi s-a cântat „Hristos a învi-
at” în româneşte și tot în românește s-au purtat 
discuții despre cartea Viaţa ca un solo de vi-
oară, care ne înfățișează parcursul unui destin 
reprezentativ pentru istoria vitregă a neamului 
trunchiat. De fapt, în partitura acestui concert 
solo la vioară se înscrie numai viața, ca obiect 
al cărții, nu și cartea însăși, care reprezintă mai 
curând un duet al condeielor: Vasile Tărâțeanu 
& Mihai Morăraș. Acestui armonios tandem îi 
datorăm româneasca răzbunare pe un rătimp de 
tăcere şi lâncezeală spirituală.

După ce virtuozul viorist Nicolae Hacman 
din Ostrița a sensibilizat publicul cu triluri-
le ”Ciocârliei”, picurând aur stelar din nadirul 
folclorului românesc, a vorbit, ca pe strune de 
vioară, despre cartea celor doi prieteni, cu to-
tul ”ieşită din comun prin răvăşitor conţinut şi 
excelentă prezentare grafi că”, poetul, traducăto-
rul și cărturarul Mircea Lutic, de curând devenit 
cetăţean de onoare al Bucovinei (Felicitări!). 
Căutând comparaţia cea mai potrivită, exegetul 
a apreciat cartea ca fi ind „simplă ca aerul ce-l 
respirăm zilnic”. Aş mai adăuga, la aprecierile 
distinsului cărturar, că Viaţa ca un solo de vioa-
ră este cartea despre care, parafrazându-l pe Tu-
dor Arghezi, am putea exclama: Cinste cui te-a 
trăit!. Căci ea evocă drumul în devenire al scri-
itorului intervievat, pornind de la istoria unei 
familii tipice pentru suburbiile Cernăuţiului tot 
mai împuţinate de români. E o mărturie a dra-
mei distrugerii seminţiei româneşti şi a pierderii 
semeţiei neamului nostru în spațiu de centură 
ce înconjoară urbea ctitorită, prin gramolă vo-
ievodală, de Alexandru cel Bun, urbe spre care 
şi astăzi poeţii basarabeni, prieteni ai lui Mihai 
Morăraş, privesc ca la o Mecca a românismu-
lui. Neuitatul Grigore Vieru a lăsat o lacrimă 
pe cerul Cernăuţiului, scriind în mesajul său cu 
prilejul jubileului de 600 ani al oraşului: „Avem 
două Putne: una aparţine lui Ştefan cel Mare 
şi Sfânt şi alta ctitorită de Alexandru cel Bun, 
numită Cernăuţi. Din adâncul suferinţelor mele 
încerc să mă ridic în picioare pentru a-ţi săruta 
Lumina”. Acest mesaj a fost citit, în lipsa poetu-
lui basarabean, chiar de Mihai Morăraş (motiv 

pentru care a și fost reprodus în cartea pe care 
o prezentăm aici) la Marea Sărbătoare a oraşu-
lui, în octombrie 2008, la întâlnirea cu roșoșenii 
săi. Merită să deschidem aici o paranteză și să 
spunem că, la acea întâlnire, care avuse loc la 
şcoala unde, în copilărie, poetul bucovinean 
învățase alfabetul dragostei faţă de mica sa Pa-
trie, se adunară mai mulți admiratori ai scrisului 
său, iar el le aduse în dar câteva cărţi de-ale sale 
și, ca surpriză nu mai puțin plăcută, tot cu titlu 
de dar, bucuria comunicării cu scriitorii Nicolae 
Dabija şi Arcadie Suceveanu. 

E în stilul lui Mihai Morăraș să dăru-
iască sărbători conaţionalilor, el însă, fi -
ind de-o rafi nată modestie, preferă să stea în 
umbra altora, pe care-i consideră mai valoroşi, 
mai importanţi. Astfel a procedat şi la recenta 
lansare a cărţii sale, Viaţa ca un solo de vioa-
ră, postându-i în față pe Ion Paulencu, Artist 
al Poporului din Republica Moldova, şi pe in-
comparabila Maria Iliuţ, devotaţii săi prieteni 
care, împărtăşindu-i crezul de viaţă, întruchi-
pează, asemenea poetului de la Roșa, dârzenia 
bucovineană.

Formula de duet al condeielor i-a încântat 
pe mai mulți scriitori din Cernăuți, prozatorul 
Grigore Crigan provocându-l pe poetul Vasile 
Tărâțeanu să vină cu întrebări și către domnia 
sa. Nu demult a apărut pe piață și noua carte-
dialog Vasile Tărâțeanu & Grigore Crigan. Dar 
despre ea, la o nouă întâlnire în paginile ”Mesa-
gerului bucovinean”. 
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Două ziariste prietene, Doina Cernica din 
Suceava (ziarul ”Crai nou”) și Maria 

Toacă din Cernăuți (ziarul ”Zorile Bucovinei”), 
au decis să-și adune o parte din cronici într-o 
carte comună pe care fi ecare să o numească în 
felul său, dar și în deplină armonie cu principiul 
unității în diversitate, principiu care, în fi nal, a 
condus la formula integratoare: ”Dulce de Su-
ceava / Amar de Cernăuți”. 

Titlul volumului reverberează intertextual 
cu epitetul crestomatic ”dulce Bucovină” lansat 
de Alecsandri (”Dulce Bucovină, / Veselă gră-
dină / Cu pomi roditori / Şi mândri feciori...// 
Ah! cine te vede / Chiar în rai se crede / Cine-i 
trecător / Te plânge cu dor”) și reluat de ado-
lescentul Eminescu la numai un an după publi-
carea, la Cernăuți, a versurilor bardului de la 
Mircești, din care se inspiră, fără nici o îndoială, 
păstrând atmosfera exaltantă, căreia îi adaogă o 
tentă lamartinian melancolică: ”N-oi uita vreo-
dată, dulce Bucovină,/ Geniu-ţi romantic, mun-
ţii în lumină,/ Văile în fl ori,/ Râuri resăltânde 
printre stânce nante,/ Apele lucinde-n dalbe di-
amante / Peste câmpii-n zori.(…) / Mână doru-i 
tainic colo, înspre tine, / Ochiul îmi sclipeşte, 
genele-mi sunt pline, / Inima mi-i grea; / Astfel 
totdeauna, când gândesc la tine, / Sufl etul mi-
apasă nouri de suspine, / Bucovina mea!”. Se-
ninătatea și tristețea se întâlnesc și în atmosfera 
titlului cărții despre care vorbim.

Odată cu numărul inaugural 1/1865 al ”Foii 
Soțietății pentru Literatura și Cultura Româ-
nă în Bucovina” a intrat în spațiul bibliotecii 
gimnaziștilor din casa lui Aron Pumnul și ”dul-
cea Bucovină” a lui Alecsandri. Aici bibliote-
carul Eminowicz își avea, la cumpăna anilor 
1865-1966, primul său ”atelierul literar”. Faptul 
că el a preluat de la Alecsandri dulcele califi ca-
tiv al plaiului bucovinean este mai mult ca sigur, 

iar împrejurarea că La Bucovina s-a publicat în 
cursul anului 1866, în ”Familia” lui Iosif Vul-
can, la Oradea, ne îndrituiește să credem că ea 
a fost scrisă chiar în acea perioadă. Eminescu 
consacră defi nitiv magicul vocativ, astfel încât 
el devine o formulă de referință pentru Buco-
vina tuturor timpurilor următoare. Nu întâm-
plător, la o distanță de mai bine de un secol și 
jumătate, două ziariste bucovinene îndrăgosti-
te de poezie, Doica Cernica și Maria Toacă, îi 
exploatează resursele expresive într-un titlu de 
carte, în care ”Dulcea Bucovină” își dă întâlnire 
cu un alt simbol reprezentativ pentru Țara Fagi-
lor - ”albastrul de Voroneț”.

Dacă poeziile lui Alecsandri și Eminescu 
revarsă bucurie amestecată cu ”nouri de sus-
pine” peste primitoarea ”veselă grădină” a 
Hurmuzăcheștilor, icoanele Voronețului re-
varsă albastrul lor divin peste peisajul ondu-
lator al obcinelor, vibrând în dangăt de clopot 
cu zvon tânguios până în dealul Mitropoliei 
din Cernăuți. Mai curând trăită decât gândi-
tă, apropierea sinergetică a dulcei Bucovine de 
albastrul de Voroneț (eventual de verdele de 
Sucevița) conduce aproape inevitabil la ”Dulce 
de Suceava” versus ”Amar de Cernăuți”. Chiar 
dacă simetria termenilor din titlu reclamă armo-
nizare, poziționarea antitetică a epitetelor ”dul-
ce / amar” anunță clar drama unei realități, în 
care bucuria și suferința se întâlnesc la fi ecare 
pas. Ca obiect al descrierii jurnalistice, această 
realitate nu poate fi  decât expresia unor atitudini 
marcate de ambivalență. Pe de o parte, regulile 
duetului reclamă armonizare, pe de altă parte, 
vectorii umorali etalați de fi ecare voce în parte 
introduc disjuncție. Astfel, ”povestea unei pri-
etenii”, anunțată în prefață de Doina Cernica, 
capătă nuanțe dulci-amare. Acestea sunt indu-
se atât de destinul istoric al provinciei, cât și de 

Actualitatea bucovineană, 
în culori dulci-amare

Ștefan HOSTIUC
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contextul social-politic în care ia fi ință apropie-
rea celor două ziariste care locuiesc, una la Su-
ceava, alta la Cernăuți.

Etimologic vorbind, simbolul reprezintă o 
parte ruptă dintr-un întreg care își caută partea 
de care s-a desprins, pentru a reface întregul. 
Cele două autoare dețin, fi ecare în scrisul său, 
o parte a acestui întreg care se cheamă Buco-
vina. Sârma ghimpată care le trece prin inimă 
lasă, de fi ecare dată, la despărțire, tristețea ră-
mânerii cu numai o parte, dulce sau amară, din 
viața unei provincii sfârtecate, pe care doar în 
cuget și simțire o pot reîntregi la o mereu altă 
nouă întâlnire la Cernăuți. ”Focalizând interesul 
asupra capitalei Bucovinei […], scrie în pream-
bul Doina Cernica, cartea încearcă integrarea 
ei unei realități mai cuprinzătoare în care sudul 
sucevean și nordul cernăuțean continuă să exis-
te împreună în dragostea pentru limba română, 
pentru Eminescu, pentru tradiții și obiceiuri 
și în care nordul cernăuțean și sudul sucevean 
confl uiesc mai puternic poate în ziua de mâi-
ne a Uniunii Europene, poate în necunoscuta 
viitorului”.

Cartea, ca și provincia, este împărțită în 
două, cele două autoare luând în stăpânire apro-
ximativ câte 250 de pagini, în care reproduc se-
lectiv articole publicate în ”Crai nou”, respec-
tiv, ”Zorile Bucovinei”, având, în fond, aceeași 
tematică și refl ectând cam aceleași evenimente 
culturale desfășurate, în principal, la Cernăuți, 
în perioada 2000-2014. Cele câteva incursiuni 
în anii nouăzeci ai secolului trecut aduc doar lă-
muriri întregitoare și practic contează puțin în 
economia întregului. 

Prima parte, Dulce de Suceava, aparține pu-
blicistei sucevene, partea a doua, colegei sale 
din Cernăuți. Aranjate în ordine calendaristică, 
articolele Doinei Cernica, prezintă, în succesiu-
nea lor, fi lmul manifestărilor culturale și literare 
organizate în nordul și, parțial, sudul Bucovinei: 
saloane de carte, simpozioane, festivaluri, spec-
tacole, concursuri, întâlniri literare, expoziții 
de tablouri sau fotografi i, sărbători ale limbii 
române, sărbători ale orașului etc. Aceleași, în 
proporție de nouăzeci la sută, sunt și manifes-
tările refl ectate de Maria Toacă în textele sale, 
cu deosebirea că acestea sunt aranjate nu cro-
nologic, ci tematic, în 4 subcapitole. Elegii ur-
bane adună articolele consacrate jubileului de 
600 de ani al orașului Cernăuți. Autografe pe 

caldarâm, include, în cea mai mare parte, in-
terviuri cu scriitori, editori, artiști plastici, ma-
joritatea bucovineni trăitori în România, veniți 
în vizită la Cernăuți cu diverse ocazii (lansări 
de carte, vernisaje, întâlniri literare etc). Cine 
sunt aceștia? Lista e plină de nume mai mult 
sau mai puțin răsunătoare: Maria Olar din Su-
ceava, editoarea senzaționalului volum pos-
tum al lui Dragoș Viitencu, Cernăuțiul meu, 
Nina Cionca, îngrijitoarea jurnalului lui Ci-
prian Porumbescu și al memoriilor lui Iraclie 
Porumbescu, Tudor Flondor, un mare pictor 
bucovinean stabilit la Timișoara, Ana Ravliuk, 
pictoriță ucraineană stabilită la București, Ste-
la Covaci, scriitoare bucureșteană, de origine 
din Lipcani, cu o cutremurătoare poveste a fa-
miliei destrămată de sovietici (similară cu cea 
a familiei artistei Adela Popescu), Radu Mareș, 
prozator clujan, premiat de Uniunea Scriitori-
lor din România pentru romanul Când ne vom 
întoarce, cu acțiunea în Bucovina nordică în 
perioada interbelică, Adela Popescu, poetă, 
bucovineancă prin adopție (soția regretatului 
George Muntean) ș.a. Mai greu de defi nit este 
subcapitolul Iubire și tristețe, întrucât structura 
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Doina Cernica, de Ziua Bucovinei, la Cernăuți. Sala de conferințe 
a redacției ”Zorile Bucovinei”, 28 noiembrie 2015
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sa compozită nu permite acest lucru. El inclu-
de, deopotrivă, articole despre destinul limbii 
române în Cernăuți, despre cartea românească, 
despre oameni deosebiți, unii contemporani 
(farmacista Maria Gaisan, gazdă primitoare, 
pictorul Mihai Alisavetei, român înstrăinat care 
reînvăță limba română, pictorița Madlen Zăr-
nescu din Bacău - sora Doinei Cernica, căreia 
i se consacră un interviu și un articol ce s-ar fi  
potrivit mai bine secțiunii anterioare, polone-
zul Iuzef Demirovski), alții trecuți mai de mult 
sau mai de curând la cele veșnice, dar rămași 
vii în amintirea contemporanilor: primarul Tra-
ian Popovici, salvator al evreilor cernăuțeni în 
al doilea război mondial, profesorul Grigore 
Bostan, primul Președinte al Societății ”Mihai 
Eminescu”, seniorii Societății pentru cultură, 
academicienii Vladimir Trebici și Radu Gri-
gorovici, avocatul Radu Econonu, scriitorul 
George Muntean ș.a. La fi nele acestei secțiuni, 
Maria Toacă vorbește și despre sine, mai exact 
despre momentul revenirii acasă, în Bucovina, 
de la studiile făcute în capitala Moldovei Socia-
liste, Chișinău: ”Dacă îmi iau ca dată a nașterii 
sosirea mea la «Zorile Bucovinei», la sfârșitul 
verii (anului 2011 - n.n.) ar trebui să împlinesc 
33 de ani”. E un articol cu note dramatice des-
pre destinul jurnalismului cernăuțean pe vremea 
regimului comunist (”trebuia să ne cenzurăm 
orice gând și orice rând tipărit”), cu anumi-
te remușcări sau, dacă vreți, cu puțină cenușă 
turnată în cap, râzând ea însăși de ce a putut să 
scrie pe vremuri (”cum m-a slujit mâna să scriu 
asemenea absurdități ridicole!”), dar și cu mo-
mente de mândrie de a fi  rezistat presiunilor 
ideologice (”anume acei simpli ”comuniști” de 
la coada vacii și robi ai pământului colectivizat 

m-au ajutat să mă mențin cât de cât pe poziție 
verticală”). Mândria se combină cu bucuria de 
a fi  scris nu altcumva, ci românește, la gazetă: 
”Că [ziarul] era o tribună a partidului, pentru 
mine însemna prea puțin vizavi de posibilitatea 
de a scrie în limba maternă”. E o încercare de 
autoportret pentru care trebuie să o felicităm pe 
Maria Toacă. Ultimul subcapitol, Eternitatea 
eminesciană, adună acele materiale ele ziaris-
tei cernăuțene care sunt scrise, așa cum ne su-
gerează titlul, cu ocazia sărbătorilor Eminescu. 
Firul roșu care trece prin toate textele este că, 
la Cernăuți, Eminescu e mai nemuritor decât în 
orice altă parte, pentru că Cernăuțiul e orașul în 
care poetul s-a format și în care a revenit, peste 
ani, ca simbol al deșteptării naționale și ca scut 
protector pentru români.

Cum spuneam mai sus, multe din subiecte-
le atacate de cele două condeie ale ziaristicii 
bucovinene, din nord și din sud, sunt identice. 
Aceiași sunt și organizatorii manifestărilor cul-
turale refl ectate în scrierile lor: Societatea ”Mi-
hai Eminescu”, Editura ”Alexandru cel Bun”, 
Societatea Scriitorilor Români, Fundația de bi-
nefacere ”Casa limbii române”, Ziarul ”Zorile 
Bucovinei”, Consulatul Român din Cernăuți, 
Societatea Scriitorilor Bucovineni și Centrul 
Cultural ”Bucovina” din Suceava. Și actorii 
principali ai evenimentelor sunt comuni - acad. 
Alexandrina Cernov, prof. dr. Ilie Luceac, poeții 
Vasile Tărâțeanu (devenit între timp academici-
an), Ilie T. Zegrea, Mircea Lutic, Simion Gociu 
(mai rar), Vitalie Kolodii, Ion Beldeanu, Ion 
Cozmei, Constantin Arcu, regretatul Mircea 
Motrici, cu soția, Rozalia, prozatorul Grigore 
Crigan, ziaristul Nicolae Toma. Comună este și 
harta evenimentelor desfășurate la Cernăuți în 
locațiile: Sediul Societății pentru cultura româ-
nească ”Mihai Eminescu” (o mică părticică din 
Casa Națională a Românilor), Muzeul orășenesc 
de Artă, Sala de conferințe a Bibliotecii regi-
onale ”Mihailo Ivasiuk”, Palatul Tineretului, 
Palatul Academic al Universității de Medicină, 
Teatrul muzical-dramatic ”Olga Kobileanska”, 
Liceul românesc, Sala de conferințe a ziarului 
”Zorile Bucovinei”, Spațiul expozițional ”Di-
plomat Club Art” de la Consulatul Român. Ca-
tedra de română de la Universitate e amintită 
doar în treacăt, ceea ce înseamnă că nu mai este 
un focar al vieții culturale românești ca pe tim-
purile profesorului Bostan, iar Sala de marmură 

Cartea de publicistică

Maria Toacă, la lansarea volumului de versuri Ferestre stinse 
de îngeri de Arcadie Suceveanu. Centrul Cultural Român ”Eudoxiu 
Hurmuzachi” din Cernăuți, 14 noiembrie 2015
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(fosta sinodală), ca și Salonul roșu din ansam-
blul fostei reședințe metropolitane, unde s-a 
ținut la începutul anilor ’90 ai secolului trecut 
celebra conferință cu diaspora bucovineană, 
organizată de Societatea ”Mihai Eminescu”, 
prin osârdia președintelui Alexandrina Cerno-
va și vice-președintelui Eugen Patraș, apar în 
texte mai curând ca obiective turistice. Pe har-
ta cernăuțeană a evenimentelor refl ectate de 
Doina Cernica mai apare (și încă destul de des) 
Primăria orașului, ca loc de întâlnire în cadrul 
proiectelor transfrontaliere TACIS, ”Poduri de 
toleranță” (stranie denumire!), ”Granițe co-
mune. Soluții comune” (proiect de turism), cu 
protagoniști pe care nu-i regăsim decât ocazio-
nal (și în cu totul altă ipostază) la Maria Toacă: 
Carmen-Veronica Steiciuc (consilier artistic, 
Centrul cultural ”Bucovina”, Suceava) și Tetia-
na Tatarciuk (șefă de secție, Primăria Cernăuți), 
coordonatoare de proiect, Vasile Ursache și Pe-
tru Horvat, directori ai Centrului sucevean „Bu-
covina” în perioade diferite, Călin Brăteianu, șef 
al Centrului Județean Suceava pentru Conserva-
rea și Promovarea Culturii, Zbigniew Kowalski, 
inițiator și director al Festivalului Internațional 
de Folclor ”Întâlniri bucovinene”, Ioan Ițco, 
președintele Institutului de Învățământ și Cer-
cetare în Turism din Câmpulung Moldovenesc, 
Gheorghe Albu, directorul agenției Real Tur 
din Rădăuți etc. Desfășurate de ofi cialități fără 
antrenarea comunității românești din Cernăuți 
(ci doar a celei ucrainene din Suceava, ca și a 
celei poloneze din Cernăuți), aceste proiecte ră-
mân în afara atenției ziaristei cernăuțene Maria 
Toacă.

Completându-se, cele două secvențe ale 
cărții, creează o istorie a culturii române la 
Cernăuți, cu actorii său constanți sai mai puțin 
constanți. Cine va parcurge cartea peste vremuri 
va putea să afl e numele tuturor consulilor gene-
rali și suplinitori care s-au succedat în capitala 
Bucovinei (Romeo Săndulescu, Dorin Popescu, 
Tatiana Toma, Denisa Gabor, Eleonora Moldo-
van), dovadă că misiunea diplomatică română 
nu a fost niciodată indiferentă față de soarta și 
viața comunității românești din regiune.

De asemenea, interviul pe care Doina Cer-
nica îl solicită doamnei Alexandrina Cernova, 
revarsă lumină asupra biografi ei intervievatei, 
atât de discutate, interpretate sau chiar inventa-
te în mediile intelectuale cernăuțene. Lipsa de 

informații privind viața și activitatea unei per-
soane publice conduce la apariția de zvonuri și 
măsluiri care pot fi  evitate prin satisfacerea inte-
resului publicului pentru biografi a acesteia.

Întrucât ambele autoare prezintă și scriitori, 
unii dintre aceștia, în urma unor analize mai cu-
rând culturologice decât literare, devin aproape 
”geniali”. O scriitoare măruntă (nu dau nume, 
pentru a nu jigni) e ”mare scriitoare”, o carte 
destul de modestă e ”o carte de referință”, un 
foiletonist e ”un critic de elită”, un publicist cu 
nimic mai presus decât ceilalți colegi de breaslă 
e ”un condei redutabil”. N-ar fi  oare cazul să fi m 
mai selectivi, iar în emiteri de judecăți de valoa-
re, ceva mai reținuți, dacă exigenți nu putem sau 
nu considerăm obligatoriu a fi ?! La fel, cu titlu-
rile didactice. Chiar e atât de greu să se afl e care 
este titlul didactic al unui profesor de apare ba 
”prof. univ. dr.”, ba ”conf. univ. dr.”, ba ”prof. 
dr. doc.”?! 

Ca stil, cele două autoare sunt oarecum apro-
piate, participând cu inima la ceea ce scriu cu 
condeiul. Pentru că se aseamănă foarte tare ca 
temperament, se potrivesc și în discursul jur-
nalistic: așezat, temperat, fără prea multe arti-
fi cii sau prețiozități. ”Până la un punct, o linie”, 
spune Doina Cernica în unul din articolele sale, 
„poveștile Bucovinei sunt la fel, mai departe nu 
se știe și nici dacă vom mai apuca să le citim”. 
Același lucru ar fi  putut spune și Maria Toa-
că. Există însă și particularități. Doina Cernica 
e ceva mai sobră în formularea frazei și parcă 
ceva mai rațională, mai calculată în organiza-
rea textului, pe când Maria Toacă e o fi re mai 
sensibilă, mai emoțională, îi plac digresiunile 
și descrierile cu tentă poetică, încearcă să fi e 
mai artistă în exprimare, dar numai în măsura 

Cartea de publicistică

Lansarea volumului Dulce de Bucovina / Amar de Cernăuți de Doina 
Cernica și Maria Toacă, în cadrul ediției a II-a Zilei Bucovinei. Sala de 
conferințe a redacției ziarului ”Zorile Bucovinei”, 28 noiembrie 2014

Foto: Nicolae Hauca
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în care îi permite genul materialului, specia pu-
blicistică abordată. Doina Cernica practică ta-
bleta, ca specie publicistică. Maria Toacă pre-
feră reportajul cu infl exiuni poeticești. Doina 
Cernica sensibilizează cititorul prin așezarea 
calculată a cuvintelor în frază, folosind contras-
tul și repetiția, dând ritm interior discursului și 
dinamism textului publicistic: ”La sărbătoarea 
celor 600 de ani de atestare documentară, orașul 
Cernăuți a făcut dreptate tuturor, mai puțin ro-
mânilor, care nu au primit niciuna din clădirile 
care le-au aparținut, niciuna din recunoașterile 
la care aveau dreptul. Nici Cernăuțiul și nici 
Suceava nu au găsit de cuviință să dăruiască 
așezării un bust al lui Alexandru cel Bun, dom-
nitorul român grație căruia există atestarea.” (p. 
101-102) sau ”Fosta Reședință a Mitropoliei 
Bucovinei, astăzi Universitatea Națională ”Yu. 
Fedkovici” continuă să impresioneze, să ge-
nereze exclamații admirative și să declanșeze 
zumzăitul aparatelor foto și al camerelor de 
fi lmat. Totul este superlativ aici, minunat, mai 
puțin faptul că tânărul cernăuțean, crescut și 
școlit în limba română în învățământul preuni-
versitar, nu poate să devină student la Catedra 
de Filologie Română și Clasică fără un exa-
men de admitere exclusiv în limba ucraineană” 
(p.187-188). Cu o constatare care îi caracteri-
zează perfect stilul, Doina Cernica își încheie 
capitolul lăsând deschisă tema continuării peri-
plului cernăuțean într-o nouă carte: ”Deși orașul 
Cernăuți este orașul în care am fost cel mai des, 
nu pot socoti călătoriile acolo decât secvențe ale 
unei singure călătorii” (p.268). 

Maria Toacă folosește și ea frecvent antite-
za, dar o colorează și-i dă valențe metaforice; 
iar pentru a comunica dinamism discursului 
utilizează tehnica înlănțuirii construcțiilor ver-
bale: ”Nu putem spune că orașul este lăsat de 
izbeliște. Odată cu apropierea marelui jubileu, 
se refac piețe, ce repară străzi și clădiri, se câr-
pesc găuri pe acoperișuri, apar uși și geamuri 
moderne pe la subsoluri părăsite. Ar trebui nu-
mai să ne bucurăm de norocul ce ne-a pălit, însă 
dacă ne ridicăm privirile mai sus, vom vedea în-
geri triști și ne vor cădea în palme lacrimi de pia-
tră din ochii sparți ai atlanților și cariatidelor.” 
(p.280). Maria Toacă nu e întotdeauna la fel. Pe 
cât e de directă, francă și necruțătoare uneori, 
pe atât e de sceptică, dilematică și conciliantă în 
alte locuri. Pentru a evita dilema, care, se știe, 
este expresia unei atitudini ambivalente și a 

Cartea de publicistică

unei tensiuni ce caută, dar nu găsește rezolvare, 
ziarista acceptă, când crede că e cazul, să se îm-
pace cu un gând pe care altădată nu l-ar admite 
nicidecum:”Multe răni sângerează în inima lim-
bii noastre române la Cernăuți. Însă în preajma 
duminicii care ne va aduna la o nouă sărbătoare 
a spiritualității românești, am evitat apropierea 
de ele, muind penița doar în balsamul care ne 
atenuează durerea.”(p.289). Vorbind despre cu-
rajul românilor în perioada destrămării URSS-
ului de a deschide școli sau clase românești în 
localitățile în care acestea nu existau, și, prin 
contrast, despre neputința de azi a românilor de 
a stopa deznaționalizarea școlilor prin deschide-
rea de clase ucrainene, Maria Toacă remarcă cu 
un umor acid, că ”și puterea democratică, fi ra-
vă la început, a prins la slănină, considerând că 
e un lux prea mare, o risipă prea neîndreptățită 
să-i bage în seamă pe niște amărâți de români 
care, de fapt, au și uitat cine sunt, de unde se 
trag - chiar dacă din an în paști îmbracă suma-
nul și mai cântă de dor ori de frunză verde” (p. 
469). În alte împrejurări, în alt context cultural, 
ziarista Maria Toacă ar fi  putut fi  o bună scrii-
toare și eseistă. 

Editarea cărții și-a asumat-o, așa cum am 
putut să vedem, Doina Cernica. Nume cunos-
cut în mass-media suceveană, dar și în me-
diile scriitoricești din fosta cetate de scaun a 
Moldovei, răzbătătoarea reporteră de la ”Crai 
nou” reușește să convingă, prin autoritatea sa, 
trei instituții județene importante - Consiliului 
județean, Centrul cultural ”Bucovina” și Cen-
trul pentru conservarea și promovarea cultu-
rii tradiționale - să sprijine fi nanciar tipărirea 
lucrării. Aceste instituții merită să fi e amintite 
aici și pentru faptul că, în calitatea lor de parte-
neri activi în proiecte europene transfrontaliere 
cu regiunea Cernăuți, sunt obiectul mai multor 
cronici din volum. 

Editura Mușatinii a avut grijă să dea cărții un 
aspect poligrafi c atractiv, iar cele două autoare 
au știut să organizeze imediat după ieșirea volu-
mului pe piață, la fi nele anului 2014, lansări în 
orașele lor de reședință.

Dincolo de valoarea sa publicistică, acest vo-
lum mai are și valoare de document istoric, în-
trucât refl ectă evenimente relevante pentru viața 
comunității românești din Bucovina nordică 
într-o perioadă bine determinată, cu care practic 
începe secolul al XXI și mileniul III.
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Andante al inimii
Liturghie interioară, tămadă prin mărturisire, 
Rod al buzelor ce proslăvesc numele Eternităţii, 
Cupă de-aur plină cu miruri și întămâieri peste fi re, 
Treaptă celest străluminată întru înnoirea vieţii. 
Braţele-mpreunate aspiră înnemuirea cu Cerul, 
În aurora nădejdii gândurile se cuminecă, 
Ca o livadă veșnică, înfl orește în sufl et misterul 
Și-n preajmă fi rea e într-o neamurgită duminică. 
Intim andante al inimii, tainic murmurat pe rozariu, 
Cu înclinarea frunţii a pioșenie; blagă de preţ – 
Lacrima vie ce cade, fi erbinte, pe sinaxariu. 
Înălţându-l la pristolul dumnezeiesc din oarba vremelnicie, 
Comesenia prin rugă face pe credincios condrumeţ 
Cu cei preafericiţi din străsempiterna Împărăţie. 

Vestitorul tainelor
Ofi ciant, în comuniunea cu Dumnezeu, 
De sacralităţi izărâte-n zoriri pământești, 
Se-arată înveșmântat în raze de curcubeu, 
Ca un bătrân codalb, reînchipuit din povești. 
Veghetor al minunii logodite cu Cerul 
Și-al divinelor taine împătimit vestitor, 
Simţitor cu ochiul și cu inima văzător, 
În proorocirile lui învie misterul. 
Depășind dimensiunea umanului trecător, 
El cercetează vidul absolut ca o hartă, 
Galactica toată în degetul mic o poartă 
Și fără păs, pe-ndelete, merior-merior, 
Distinge calea parcursă sau scrisă de soartă 
În secunda de viaţă a omului muritor. 

Vitam impendere vero
Dreptatea, prin adevăr profeţită, 
De nalt vestitorul din veac – Duhul Sfânt, 
Răsună arare de tot pe pământ 
Și e de omul căzut neprimită. 
Umblă de-a pururi năpăstuită, 
Tratată-n instanţe cu necrezământ, 
Învăscută în al hulirii veșmânt, 
Bătută, scuipată și răstignită... 

În zisa vitam impendere vero* 
E sensul înnobilator al lumii 
Și însfi darea tenebrelor humii. 
Peste cel cu duhul demonit de Nero
Mirul dreptăţii nicicând nu se varsă, 
Căci cupa nu către el e întoarsă. 

Nebunia înţelepţilor 
Măgarul, cu fumuri de-augustă prostie, 
Mugește în plină agora, ritos: 
“Decât înnebunit de fi losofi e, 
Mai bine prost, însă cu trup sănătos”. 
Ce-i pentru măgar înrobusteţea minţii – 
Cea mai osebitoare dintre averi?.. 
Decât judecata, mai scumpi sunt dinţii 
Și-ovăzul ce-i dă întru corvadă puteri... 
Nebunia înţelepţilor e un har, 
Menit din naștere unor fericiţi – 
Fiinţe cu iruri regești și sufl ete miruite. 
Nu se dă cu valma la neisprăviţi, 
Nici pe daiboj la fi ecare dârvar 
Și e străină minţilor măgărite. 

Din vis de fulger
Un nepreget demiurgic îmi viază-n fi inţă, 
Gânduri noian se revarsă ca lava, vulcanic, 
Dezvăluindu-mi din străstrăfunzimi epifanic 
Înzestrările cugetului, zămislite-n credinţă... 
Inspiraţia din vis de fulger se-ncheagă, 
Prin sânge mi se petrece, râurind foc arzător, 
Cu-n fi r sacrosant de eternitate mă leagă 
Și, trasnfi gurându-mă-n verb, mă face nemuritor. 
Faptă de vrajă, în neștire și-n nevedere – 
Creaţia-i fenomenul antropic arhetipal, 
Mister din veac între ale vieţii mistere, 
Prin care a luat naștere chipul lumilor... 
În ea făptura-mi afl ă înţelesul primordial 
Din dumnezeica deșteptare a mumelor. 

Făptuitoru-și face cetate în hotarele lui 
Dumnezeu 

(Sonete noi din cartea “Umbra lacrimii” )

Mircea LUTIC

Poezie
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Spectrul ”cititorului băștinaș”
„ Acest scriitor încă nu este cunoscut publi-

cului rusesc, dar, judecând după succesul său tot 
mai mare în Occident, va ajunge, mai devreme 
sau mai târziu, la cititorul băştinaş”, afi rma în 
2006 corespondentul redacţiei ruse în peninsula 
Apeninică a postului „Радио Свобода”, Mihail 
Talalai, preocupat de depistarea „petelor ruseşti 
pe harta Italiei”. Scriitorul vizat nu e altcineva 
decât Gregor von Rezzori, iar prin „cititorul băş-
tinaş” se subînţelege cititorul rus. E greu de înţe-
les logica reporterului, după care apatridul Gre-
gor von Rezzori constituia „o pată rusească pe 
harta Italiei”. Afi rmația lui M. Talalai ar fi  fost 
valabilă dacă prin ”cititorul băștinaș” s-ar fi  avut 
în vedere cititorul român.

La 13 mai 2014 s-au împlinit 100 de ani de la 
nașterea scriitorului. Merită să venim aici cu câ-
teva repere biografi ce şi să luăm în dezbatere o 
parte din creația sa cu vizibile nuanțe românești.

Lumea reală și lumea ironiei
Scriitor de valoare, voce inconfundabilă 

în spectacolul multicultural al secolului XX, 

Rezzori poate fi  numit, fără nici o tăgadă, un 
cetăţean al lumii. Iar lumea sa, pe care şi-a cre-
at-o singur în romanele sale, începând cu Isto-
riile maghrebiniene (1953), a fost ironia. Prin 
ironie şi metafore groteşti marele prozator a 
creat, la „răsăritul de miazăzi”, miraculoasa ţară 
Maghrebinia cu frontiere „ce trec prin inimile 
şi sufl etele locuitorilor ei”. Artist de mare sen-
sibilitate, Rezzori reuşește să atace în romanul 
său subiecte picante, să evoce evenimente trăite 
în tinerețe pe care le transfi gurează artistic. El 
creează, cu mare măiestrie, personaje incon-
fundabile, purtând nume atât de româneşti şi 
cu trăsături de caracter atât de specifi ce nouă, 
chiar dacă nu întotdeauna ne fac cinste. Desigur, 
Rezzori, ca artist, a hiperbolizat deseori aceste 
trăsături de caracter, personajele sale păstrând, 
bineînțeles, vizibile reminiscenţe subiective. Nu 
putem spune că ne sunt străine unele din vicii-
le şi metehnele personajelor sale cu nume atât 
de semnifi cative ca Mitocan, Caracriminalovici, 
Cleptomanovici-Cleptomanov, Pungaşiu ş. a.

Pe urmele lui Hugo Rezori,  la Cernăuți
Gregor sau Grişa, cum a acceptat şi i-a plăcut 

să i se spună după obiceiul practicat în urbea cer-
năuţeană, s-a născut la 13 mai 1914 în capitala 
Bucovinei, avându-i ca părinţi pe Hugo şi Klara 
Rezori (al doilea z în numele de familie îl va adă-
uga mai târziu fi ul Gregor). În cărţile bisericeşti 
ale parohiei romano-catolice din Cernăuţi pe anul 
1909 am depistat sub numărul 138 înregistrarea 
căsătoriei, la 9 octombrie 1909, dintre „Rezori 
Nobilis Hugo” de 32 ani şi Klara Frank de 19 ani, 
fi ica consilierului Georg şi a Klarei Ullmann din 
Graslitz, Bohemia. La aceeaş pagină se afl ă o no-
tiţă din anul 1923, care constată că „această căsă-
torie este desfăcută conform deciziei defi nitive a 
Tribunalului Cernăuţi din 31 mai 1923”.

Bucovineanul Gregor von Rezzori 
și realitatea românească

Dragoș OLARU

Archivarius

Casa în care s-a născut Gregor von Rezzori – Cernăuți, str. Lumea 
Nouă (Neuweltgasse), nr.23a (acum Str. Șevcenko nr.31.

Foto și comentariu: Dragoș Olaru
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Hugo era fi ul consilierului Wilhelm Rezori, 
arhitect cunoscut în capitala imperiului austriac, 
şi al Mariei Smidt. Rezori (d’Arezzo) se trage 
dintr-o familie siciliană, care a emigrat pe la 
mijlocul secolului al XVIII-lea la Viena, ceea ce 
l-a determinat, probabil, pe scriitor, mai târziu, 
să trăiască o bună parte a vieţii sale în Italia.

Faptul că Hugo se trăgea dintr-o veche fami-
lie evanghelică nu l-a împiedicat să lucreze mai 
toată viaţa la Cernăuţi (din 31 octombrie 1901) 
ca inginer şi arhitect în Consiliul eparhial orto-
dox al Mitropoliei Bucovinei. A fost şi un vână-
tor pătimaş, iar după mărturisirile fi ului, această 
dragoste pentru codrii Bucovinei a fost decisi-
vă în cazurile când se punea problema de a-şi 
schimba locul de trai.

În dosarul personal al Lui Hugo Rezori, care 
se păstrează în fondurile de arhivă din Cernăuţi, 
se menţionează că o îndeletnicire suplimentară a 
arhitectului era fotografi a. Dar în cultura Buco-
vinei Hugo Rezori s-a afi rmat ca pictor. În depo-
zitele Muzeului etnografi c din Cernăuţi se afl ă 
şi astăzi 15 tablouri lucrate în acuarelă de mâna 
pictorului Rezori, reprezentând mai multe mă-
năstiri şi biserici bucovinene. La fel, şi Muzeul 
de Artă din localitate păstrează în expoziţii şi în 
depozite 11 tablouri rezoriene ca „Mânăstirea 
Putna”, „Biserica din Ilişeşti”, „Schitul Crişcea-
tec”, „Biserica din Toporăuţi”. Ca o apreciere 
a calităţilor sale de pictor, menţionăm următo-
rul caz. În anul 1926, când Mitropolia Bucovi-
nei organizează o expoziţie de artă bucovinea-
nă la Paris şi Geneva, organizatorul ei, domnul 
Drăghileanu îi va solicita lui Rezori câteva lu-
crări. După cum menţionează Drăghileanu într-
o scrisoare din 28 mai 1926 către ministrul Ion 
Nistor, lucrările lui Rezori au fost expuse la Pa-
ris, dar, cu părere de rău, în drum spre ţară s-au 
pierdut, iar autorul lor îi cere insistent „despăgu-
bire pentru pierderile suferite”.

La Cernăuţi familia Rezori a avut mai mul-
te locuinţe. Una dintre primele, în anul 1905, 
a fost casa de pe Neuweltgasse nr. 20, pe care 
am reuşit s-o identifi căm astăzi sub nr. 32 pe ac-
tuala str. Şevcenko, alături de casa altui pictor 
cernăuţean Vladimir Zagorodnikov, al cărui tată, 
Grigore Zagorodnikov, trăia în acei ani pe Ne-
uweltgasse nr.18. În 1914, anul naşterii lui Gre-
gor, părinţii locuiau pe aceeaşi stradă, dar peste 
drum, la numărul 23a. În 1924, după desfacerea 
căsătoriei, cartea de adrese a oraşului Cernăuţi 

indică pentru Hugo Rezori adresa din str. Gră-
dinii (Gartengasse) nr. 19. Aici va fi  locuit şi 
Gregor un timp oarecare, fapt confi rmat şi în 
romanul „Blumen im Schnee” („Flori în zăpa-
dă”), adresă ce nu a putut fi  identifi cată nici de 
Gregor la revenirea lui la Cernăuţi după 50 de 
ani în 1989. Fiul Gregor a locuit cu maică-sa şi 
într-un apartament din str. Brâncoveanu ( acum 
str. I. Franko).

În timpul primului război mondial familia 
Hugo locuia la Câmpulung sau la Vatra Dornei, 
dar revenea la Cernăuţi, imediat după ce oraşul 
era eliberat de sub ocupaţia rusească. E posibil 
ca Rezori să fi  trăit un scurt timp şi la Siret, fi -
indcă într-o cerere din 1936, depusă la Consiliul 
eparhial ortodox al Bucovinei, Gregor indică 
drept adresă or. Siret din judeţul Rădăuţi,pentru 
ca apoi să corecteze cu „Cernăuţi, str. Avia-
tor Gagea, 38” (actuala str. Frunze). Într-ade-
văr, cartea de adrese pe anul 1936 arată această 
reședință pentru Rezori, deşi actele cadastrale îl 
nominalizează pe arhitectul Paul Hizigrat (deci 
coleg de profesie) drept proprietar al casei. Este 
posibil ca Rezori să fi  fost, ca și în alte cazuri la 
Cernăuți, doar chiriaș.

Grișa și cetățenia română
Se cuvin şi câteva precizări referitoare la ce-

tăţenia scriitorului, temă pe marginea căreia se 
fac mai multe speculaţii. Acelaşi Mihail Talalai 
susţine că după primul război mondial, odată cu 
destrămarea imperiului austro-ungar, „Cernăuţii 
ajung să facă parte din Regatul României, însă 
tânărul Grişa continua să se considere austriac 
şi refuză cetăţenia română”. Cât despre „tânărul 
Grişa”, menţionăm că, la vremea unirii Buco-
vinei cu România, nu avea decât 4 anișori și e 
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puţin probabil ca el să fi  înţeles subtilităţile pri-
mirii sau refuzului vreunei cetăţenii. În schimb 
Hugo Rezori, tatăl viitorului scriitor, s-a folo-
sit de la bun început de prevederile legilor ro-
mâneşti în vigoare la acea vreme, prin care toţi 
cetăţenii austrieci născuți sau rezidenți până la 
război în Bucovina aveau dreptul la indigenat în 
România. Ca funcţionar al unei instituţii româ-
neşti de stat („arhitect-director” la Direcţia po-
duri şi şosele a Bucovinei), Hugo va depune la 
16 august 1920 „jurământul de credinţă faţă de 
regele Ferdinand I, dinastia regală şi Constituţia 
ţării”.

Acelaşi jurământ de credinţă faţă de rege şi 
ţară îl va depune în anii ’30 şi Gregor, care, fi ind 
desigur cetăţean român, îşi va întrerupe studiile 
universitare din Viena şi se va întoarce în Româ-
nia pentru aş satisface aici stagiul militar.

Cât priveşte şcoala primară, Gregor o termi-
nă la Cernăuţi (probabil în particular). Studiile 
gimnaziale însă le face la Braşov, Fürstenfeld 
(Stiria) şi Viena. La „Montanuniversität“ în Le-
oben a studiat mineritul, iar la Universitatea din 
Viena – arhitectura şi medicina.

După stagiul militar a mai rămas pentru 4 ani 
la Bucureşti, unde s-a preocupat de pictură şi de-
sen, absolvind, se pare concomitent, o școală de 
artă la Viena. 

La București, imediat după revoluție
Nu e deci întâmplător că, după revoluţia din 

decembrie ’89, revine chiar în ianuarie 1990, 
la Bucureşti. Oare ce sentimente l-au readus, la 
bătrânețe, pe acest cetăţean al bătrânii Austrii (și 
nu numai) în capitala României? Iată ce ne măr-
turiseşte însăşi scriitorul la 1994 într-un dialog 
cu traducătoarea cărţilor sale Catrinel Pleşu:

„M-am simţit depăşit de situaţie. Nu m-am 
întors în Bucovina, ci la Bucureşti – locul eveni-
mentelor istorice, ca să zicem aşa. Nu mă afl am 
acolo în căutarea urmelor mele, ci pe urmele 
aşa-numitei revoluţii. Dar fi reşte că la tot pasul 
dădeam peste mine însumi. Nu puteam scăpa de 
propriul meu trecut la Bucureşti (tot aşa cum nu 
pot scăpa de el nicăieri). Desfăşuram o ridicolă 
procesiune de-a lungul propriei mele umbre. Pă-
şeam ca o stafi e alături de propria mea stafi e ca-
re-mi vorbea neîncetat. Trăncănea despre deose-
birea dintre simultaneitate şi prezent. Mă afl am 
aici după o jumătate de secol, cu doar două în-
treruperi fulgerător de rapide şi târzii – în ţara 
trecutului meu mai mult decât îndepărtat, din 
al cărui steag albastru-galben-roşu îmi făcusem 
un drapel al mitului meu. Păşeam pe un asfalt 
pe care-mi tocisem tălpile pantofi lor ca tânăr 
fl âneur cu garoafă la butonieră. Treceam pe lân-
gă locurile viselor şi împlinirilor, bucuriilor şi 
durerilor, succeselor şi eşecurilor, cuceririlor şi 
înfrângerilor de odinioară... şi toate mi se întâm-
plau deodată, într-o dimensiune a timpului care 
nu era nici prezent nici trecut. Nimic nu trecuse: 
totul se petrecea în mine acum şi aici şi totuşi nu 
era prezent. Îmi ridicam ochii spre steagul albas-
tru-galben-roşu din care fusese decupată emble-
ma sistemului comunist şi mă gândeam: gaura 
din mijloc sunt eu.

Ce căutam de fapt la Bucureşti? Vroiam să fi u 
de faţă. De faţă la ce? Pentru a face ce? Venisem 
cu intenţia spontană de a nu pierde ceasul când 
vor cădea lanţurile; când steagul albastru-gal-
ben-roşu nu va fl utura doar ca un drapel mitic 
al originii mele suspecte dintr-o ţară de opere-
tă balcanică ci – eliberat în sfârşit de însemnele 
detestate ale dictaturii secerii şi ciocanului – se 
va înălţa mândru deasupra patriei mele. Voiam 
să asist la momentul în care ţara mea, ieşită din 
beznă de după Cortina 
de Fier, urma să cânte la 
unison în concertul naţi-
unilor libere şi democra-
tice ca «partener de co-
merţ în economia liberă 
de piaţă, ca frate de nă-
dejde şi atracţie turistică 
căutată»; la intrarea ei în 
„realitate”.

Oare se poate declara 
mai frumos dragostea de 
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Casa în care a locuit familia Hugo și Klara Rezori, până la 
nașterea lui Gregor – Cernăuți, str. Lumea Nouă (Neuweltgasse), nr.20 
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baştină, de ţară, de poporul printre ai cărui se-
meni ai crescut şi te-ai realizat ca om, de cum o 
face acest Alt-Österreicher ? Dar aceste decla-
raţii de dragoste, sincere şi duioase sunt numai 
până la un anumit punct, până la momentul când 
pătrunde esenţa grotescă a timpu-
lui pe care-l trăieşte.

„Ideea mea n-a fost strălucită. 
România rămâne o ţară suprarea-
listă. Nu din întâmplare s-a născut 
acolo „patristica” suprarealismu-
lui: Tristan Tzara, Eugen Ionescu, 
ca să nu mai vorbim de guru-ul tu-
turor, moldoveanul Urmuz care, în 
douăsprezece pagini, ne-a lăsat o 
mostră strălucită în proză de non-
sens plină de sens. E o ţară minunat 
de frumoasă şi bogată, dincolo de 
care se întinde stepa. Dintr-acolo 
au năvălit peste ea, secole de-a rân-
dul, hoarde de nomazi cu coame 
zbârlite şi, mai recent, urmaşii lor: 
ruşii dintr-o parte şi nemţii de cea opusă. Tur-
cii au ţinut poporul în robie, biserica ortodoxă în 
ignoranţă. Fiii de boieri dandyfi caţi, care studi-
aseră la Paris, i-au adus sifi lisul şi iluminismul; 
inginerii francezi şi germani i-au jefuit bogăţiile 
şi i-au livrat echipament militar. Şi la toate aces-
tea poporul de clăcaşi ţinut sub cnut a rezistat 
cu o tenacitate pe care o extrăgea, asemenea lui 
Anteu, din pământul de sub tălpi pe care nu în-
ceta să-l lucreze cu mâini harnice. Până în cli-
pa în care naţionalismul epidemic al secolului 
XIX a izbucnit şi în România care începuse să 
se deştepte şi a însoţit mitul formării poporului 
român – din conducătorii romani şi daci mândri 
– cu o megalomanie corespunzătoare. Copilul 
diform şi profi torul acestei megalomanii a fost 
Nicolae Ceauşescu – urât desigur, dar totuşi iu-
bit de mulţi tocmai din acest motiv”.

Radiografi a unui popor 
de artiști în existențial

Va reveni la aceste idei în ultimul său roman 
de proporţii „Greisengemurmel” („Murmur de 
moşneag”). Mulţi au căutat în el, fără prea mult 
succes, ironia cu care Rezzori i-a obișnuit. Dar 
acesta este un jurnal, de fapt, un jurnal de re-
fl ecţii fi losofi ce adânci pe care îl scrie în urma 
călătoriei în România şi India în anul 1990. Re-
alitatea românească postrevoluţionară şi, în deo-
sebi, cea a misticismului existenţial, descoperită 

la Pondicherry şi întruchipată de Guru Sri Auro-
bindo şi de “portparolul înţelepciunii sale, pro-
fetesa clarviziunilor sale, executoarea (pe deplin 
lumească) a puterii sale spirituale: Mama” i-au 
trezit, pe neprevăzute ura: “ura mea somnolentă 

de bătrân”. Ubicuitatea Mamei şi toate 
activităţile acestei secte religioase i-au 
reactualizat chinuitor lozincile din sa-
tele transilvănene pe care le văzuse nu-
mai cu câteva săptămâni în urmă. Era 
în situaţia celui care se loveşte mereu 
dureros peste degetul rănit, iar parodia 
neintenţionată a puterii, practicată de 
cei de la Societatea Sri Aurobindo cu 
Mama lor, era prea izbitor asemănătoa-
re cu cea a cuplului ceauşist, şi autorul 
continuă să fi e cu gândul la Bucureşti, 
unde a “avut revelaţia legitimităţii sa-
tanice a puterii... Am umblat pe străzile 
oraşului îngheţat şi cenuşiu, urmărit de 
ecoul inexplicabilului. Puterea exerci-
tată tiranic mai putea fi  simţită în fi e-
care ungher, în fi ecare privire, în fi eca-

re cuvânt, în fi ecare gest şi în fi ecare sunet – ba 
chiar şi în tăcere. Acolo unde ea se surpă, se ri-
dică şi umblă aerul însuşi pe care-l respiri, la fel 
ca praful unei clădiri demolate. Chiar ruptă de 
realitatea faptică, ea acoperă lumina zilei. În Bu-
cureşti domnea un frig metalic. Nu eram atât de 
stupid încât să mă aştept ca, peste noapte, după 
căderea tiranului şi – cum se spera – a sistemului 
comunist, oraşul să înfl orească pentru a redeveni 
ceea ce fusese odată (odată ca niciodată, adică 
pe vremea mea). Dar zăpada de pe străzi, înghe-
ţată, murdară, tare şi uscată ca un os, pe care-ţi 
rupeai picioarele, era o mărturie ironică a conti-
nuării sărăciei, a fricii, a apăsării şi a deznădejdii 
dinainte. Aici nu simţeai nici un fel de eliberare, 
de vindecare. Nici urmă de euforie, de mândrie, 
de înfi orare sfântă după uciderea tiranului. Sin-
gurul semn de schimbare era dezordinea. [...] 
Fantoma Conducătorului bântuia pretutindeni. 
Pretutindeni dădeai de urmele sfârşitului său 
lipsit de glorie şi mârşav. Pe unele clădiri dis-
truse de împuşcături se înălţau, deasupra găuri-
lor ferestrelor, urmele de funingine ale limbilor 
de foc, iar ici-colo, pe bulevarde, pe mici insule 
de pietoni, ardeau lumânări pe paturi de fl ori în-
gheţate, în amintirea celor căzuţi. În jur şi prin-
tre ele, mişunau oameni. Roiau neliniştiţi, într-
o îmbulzeală decerebrată, asemenea furnicilor 
cărora un picior uriaş le-a distrus cu brutalitate 
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Jurământul lui Hugo Rezori față de 
rege și Țară
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muşuroiul. Nici maşinile, 
nici pietonii nu păreau să 
aibă un scop precis sau 
să se îndrepte într-o di-
recţie anume. Ceea ce-i 
mâna era o nelinişte şi o 
panică tâmpă care-i nău-
cea ca un narcotic (până 
la emasculare). Singu-
rii vioi şi plini de viaţă, 
răsărind parcă din sedi-
mentul străzii, erau cer-
şetorii ţigani. [...] Cred 

că am înţeles: când puterea nu mai are nume, 
o exercită soarta. Asta îi făcea pe oameni să fi e 
smintiţi şi năuciţi. Ştiau că soarta le rezervă în-
totdeauna numai lucruri înfi orătoare. Dar nu-şi 
dădeau încă seama ce anume îi aşteaptă. Erau 
dezorientaţi fi indcă pierduseră obiectul concret 
al urii lor. Poţi urî un tiran; nu poţi urî soarta. 
Soarta e anonimă. Românii sunt mari maeştri în 
înjurături. Din limba lor ţâşnesc fl ori tropicale, 
inventivitatea lor atinge genialul atunci când 
variază, parafrazează, nuanţează forma tradiţi-
onală a înjurăturilor lor. Cu alte cuvinte: pe un 
tiran poţi să-l înjuri. Are tată, mamă, strămoşi, 
fraţi, surori, copii, copii ai copiilor pe care îi 
poţi combina într-o Poloneză de afurisenii. E cu 
neputinţă să faci la fel cu soarta. E ridicol să o 
acuzi, să o blestemi. Oamenii din Bucureşti mi 
s-au părut a fi  castraţi colectiv în acele zile din 
ianuarie 1990 fi indcă nici măcar nu înjurau. Li 
se răpise identitatea lor fi indcă nu mai puteau 
spune, referindu-se la un adversar concret: Ba-
gă-l în p. mă-si.”

Sunt spuse aici nişte adevăruri cutremurător 
de reale. Este exact ceea ce mai trăim încă şi as-
tăzi în Ucraina. După Euromaidanul din Kiev și 
fuga tiranului la vecinul din nord ucrainenii tră-
iesc aceleaşi deziluzii. Frigul străzilor bucureş-
tene din iarna lui 1990 mai bântuie şi astăzi pe 
străzile ucrainene, indiferent de oraş, indiferent 
chiar de anotimpul anului.

Deşi a scris în limba germană şi engleză, a 
vorbit în franceză şi italiană, povestea bancuri în 
idiş, cânta cântece bătrâneşti în româneşte, Rez-
zori a iubit foarte mult limba română. În acelaşi 
dialog cu Catrinel Pleşu scriitorul recunoaşte că 
“limba română e o limbă superbă, bogată, foarte 
expresivă şi nuanţată. Mi-e dor să vorbesc ro-
mâneşte, vorbeşte-mi cât mai mult româneşte, 
te rog. Când eram tânăr, cred că se întâmpla în 

Elveţia, o doamnă din aristocraţia română (pa-
re-mi-se principesa Ştirbey?) a spus despre mine 
odată: Rezzori vorbeşte o românească cam din 
topor.“

Fiind în India la un moment dat, când încer-
ca să-i lămurească consoartei, care-l însoțea în 
călătorie, deosebirea dintre suprareal, suprana-
tural şi suprasensibil, recunoaşte că „alăturarea 
strânsă dintre teribil şi absurd face ca sentimen-
tul meu albastru-galben-roşu al vieţii să se con-
tinue şi dincolo de realitate. Un român get-beget 
ca mine, i-am spus, (de fapt, biologic doar cu o 
picătură de sânge diluat românesc în potpourri-
ul arborelui meu genealogic, din partea străbu-
nicii) se împacă (căscând a lehamite) şi cu fă-
ţărnicia sufl etească a tuturor celor care aud clin-
chetul de clopoţel al ghioceilor şi voci de elfi  în 
fi ecare ciripit de pasăre”. În alt loc va declara: 
„Român sunt, printre altele, prin atitudinea mea 
faţă de lume: nu cred în nimic – adică cred în 
tot.“ Şi apoi, referindu-se la poporul român, va 
continua: “Un popor care se aşteaptă să piardă 
tot în fi ecare clipă, să asiste la distrugerea a ce a 
construit cu mare trudă, să fi e nevoit să slujeas-
că mereu noi stăpâni, să nu reuşească nicioda-
tă să obţină o ordine durabilă; un popor care-şi 
vede mereu ideile invalidate, intenţiile zădărni-
cite, aspiraţiile puse sub interdicţie – un astfel 
de popor nu crede în unidimensionalitatea lumii 
faptelor. Are simţul absurdului. Al irealităţii Re-
alităţii. Nu crede în nimic. Doar în sensul adânc 
al lipsei de sens. E şi asta un mod de a pătrunde 
sensul lumii. Un popor cu o mare înzestrare ar-
tistică. Artişti în existenţial.”

Acesta este Gregor von Rezzori, un român 
autentic și, ca parte a acestui popor pe care l-a 
iubit, un artist în existenţial.
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Casa din fosta str. Aviator Gagea nr.38, acum str. Aksenin (fosta 
str. Frunze) în care a locuit Gregor von Rezzori după 1936 la arhitectul 
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Vasile Costinescu s-a născut în anul 
1838, la Sass-Regen. Părinții săi, 

Ion şi Ana Costin, erau originari dintr-un sat 
maramureșean, Vad, afl at la sud de Baia Mare și 
la nord de Cerneşti, pe drumul ce leagă depresi-
unea Chioarului de Maramureșul istoric.

Numele original al lui Vasile Costinescu 
a fost Basile Costin. În satul Vad au existat, și 
poate mai există încă, numeroase familii cu 
acest nume.

La trecerea sa în “regat”, prin adăugarea su-
fi xului “escu”, numele său capătă altă formă. 
Cu ea apare și pe diploma de membru fondator 
al Societății pentru Literatura şi Cultura Ro-
mână în Bucovina. Emisă la Cernăuţi în data 
31 decembrie 1870, Diploma este semnată de 
Gheorghe Hurmuzachi, ca președinte, și de 
Miron Călinescu, în calitate de secretar. Cine 
a fost Gheorghe Hurmuzachi nu mai e cazul să 
relatez aici. Toată lumea îl cunoaște. Mai puțin 
e cunoscut preotul Miron Călinescu. De aceea, 
se impun unele precizări. Până a fi  ajuns arhi-
mandrit (1883), iar mai apoi și vicar general al 
eparhiei Bucovinei (1905), părintele Miron Că-
linescu a fost profesor de religie la Obergymna-
zium și, alături de Aron Pumnul și Ion G. Sbire-
ra, i-a fost dascăl lui Mihai Eminescu, pe care 
l-a și apreciat foarte tare ca gimnazist.

Acum, ca să revin la Vasile Costinescu, voi 
mai semnala un moment semnifi cativ legat de 
numele lui. Îl vom găsi tot “românizat”, din 
Costin în Costinescu, și pe actul de deces, emis 
în Bucureşti la 9 februarie 1913.

Vasile Costinescu a păstrat o legătură strânsă 
cu rudele sale, trăitoare din satul natal, Vad, din 
Maramureş, cărora le-a cumpărat pământ. Ca 
semn de recunoştinţă, multe dintre ele au venit 
la înmormântarea sa în Cimitirul Bellu ortodox, 
să-și ia rămas bun de la darnicul binefăcător al 
lor, toţi în straie tradiţionale ţărăneşti.

Aşa cum apare în scrisorile păstrate în fami-
lie, Vasile Costinescu ajunge un prosper om de 

afaceri, explorând terenuri agricole şi mori, pe 
care le vindea cu profi t.

Rentierul Costinescu călătorea mult prin Ar-
deal, dar vizita și Bucovina, mărturie fi ind di-
ploma primită de la Societatea noastră, în 1870.

Din scrisori transpar și nume de localităţi 
care dovedesc, pe lângă pasiunea sa de viligiatu-
rist, și calitatea de pacient la renumitele băi Kar-
lsbad şi Marienbad din Imperiul austro-ungar.

Căsătorindu-se cu o nobilă poloneză, s-a sta-
bilit la Iași și a avut cu ea copii, dar a divorţat și 
a plecat din capitala Moldovei.

Mai cunoscută este ramura genealogică pe 
linie paternă, reprezentată până în zilele noastre 
de unicul strănepot, pictorul Radu Costinescu 
(n. 2 iulie 1931) şi antecesorii săi, nepotul, 
Scarlat Costinescu (magistrat la Curtea de Apel 
Bucureşti) şi fi ul, Silviu Costinescu.

Interesat să cunoască meleagurile natale ale 
străbunicului, Radu Costinescu întreprinde de 
curând o călătorie de documentare care-i con-
fi rmă o mare parte din informaţiile scrise şi 
orale cunoscute în familie. Neamul Costinilor, 
cu mare probabilitate se trage din cnezii de Vi-
şeu (cum estimează genealogistul Filipescu). 
Un Costin este atestat încă din 1453. E vorba 
de Costi din Maramureşul istoric. În 1656, la 4 
aprilie, un Ignaţiu Costin din Gavra de Vad pri-
meşte de la Gheorghe Racozi titlul nobiliar de 
“puşcaş”, cu blazonul “Dextrasu cu spadă”, îm-
preună cu alţi Costini din Vişeul de Sus, Ieud, 
satul Vadu, Lăschia, Costeni, etc (1). 

Istoria acestor ţinuturi este scrisă pe bază 
de documente care lămuresc problematica “în-
nobilărilor”, demonstrând vechimea instituției 
cnezilor şi juzilor, a “căpeteniilor satelor şi ţi-
nuturilor”, conducători ai formaţiunilor politice 
din sec. IX-X din Transilvania şi din următoare-
le veacuri. Etimologia cuvântului este legată de 
“aleşii obştei”, cu funcţii răsplătite prin acorda-
re de diplome nobiliare, transmise şi urmaşilor, 
aşa cum a fost și cazul Costineştilor.

Un regățean cu obârșii maramureșene, 
membru fondator al Societății pentru 

Literatura și Cultura Română în Bucovina

Antoaneta LUCASCIUC

Ctitori, mentori, binefăcători
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Șt.H.: Dragă domnule inginer Mihai Onciul, 
sunteți artist fotograf și fi lmați evenimentele Fi-
lialei București a Societății pentru Cultura și 
Literatura Română în Bucovina. De unde vine 
pasiunea dumneavoastră pentru fi lm și arta 
fotografi că? 

M.O.: Plăcerea de a înregistra imagini foto 
este, de fapt, o “moșten ire” de familie. Vine de 
la bunicul Dimitrie Onciul, născut în 1895 la 
Straja și decedat în 1964 la București. Bunicul 
era fi ul lui Ilarion Onciul, frate cu istoricul Di-
mitre Onciul. Între altele fi e spus, în anul în care 
deceda la București Dimitre Onciul, președinte 
al Academiei Române, se năștea la Chișinău 
tatăl meu, tot Dimitrie Onciul (1923). Bunicul 
avea negative “pe sticlă”, cum se făceau atunci, 
ale unor fotografi i realizate în timpul Români-
ei Mari (la Balcic, spre exemplu). Le mai am 
și acum. De la tata am moștenit un aparat foto 
Rolleifl ex (cu două obiective). Cu acest aparat 
am făcut primele poze, cu fi lme pe care le păs-
trez cu “sfi nțenie”. În anii de liceu am primit ca-
dou, de la U-l Viorel, cum îi spuneam eu celui 
de-al II-lea soț al mamei (părinții mei, Dimitrie 
și Leocadia, divorțaseră în 1952, când aveam 4 
ani), un aparat de mărit-foto alb-negru. Acum e 
o relicvă. Filmele-foto le developam la ateliere 
fotografi ce.

Șt.H.: Deși ați făcut poze cu Societatea 
cam de la începuturile ei, ați preferat să stați 
oarecum în umbră. Cum se explică această 
reticență?

M.O.: Nu e vorba de reticență. E mai degra-
bă un fel de a fi . Nu mă reped la tribună. Mai de-
grabă fi lmez. Primele poze cu Societatea le-am 
făcut la Cernăuți și Storojineț, în 1991. Am fost 
invitat atunci să particip, în cadrul unei delegații 
a Filialei București a Societății, la Simpozionul 
”Autohtonie și diasporă bucovineană”, orga-
nizat la Universitatea din Cernăuți, între 21 și 
23 noiembrie, de Societatea ”Mihai Eminescu” 
și Catedra de Filologie Română și Clasică. S-a 
ținut în fosta Sală Sinodală a fostei Reședințe 
mitropolitane, unde s-a semnat, la 28 noiembrie 
1918 actul Marii Uniri, zi pe care o sărbătorim 
azi ofi cial, ca Ziua Bucovinei. Pozele le-am 

publicat în   “Curierul Național” din 2 decem-
brie 1991. 

Șt.H.: Dar de vreo cinci ani fi lmați 
sistematic…

M.O.: Sunt la pensie și am mai mult timp li-
ber. Filmez evenimentele Filialei din 2011. Mai 
întâi am fi lmat cu un mic ”Panasonic”, apoi cu 
videocameră de împrumut. De anul trecut, 2014, 
am propriile aparate - ”Canon”, pentru fotogra-
fi at, și ”Panasonic” pentru fi lmat. În noiembrie 
anul acesta, am terminat ratele la bancă, care 
s-au ridicat la cca 2600 lei. Am tot făcut DVD-
uri, 35 la număr până în aprilie anul curent.

Șt.H.: Și ce faceți cu atâtea poze și fi lme de 
la evenimente?

M.O.: Mi-am pus în gând să realizez o ar-
hivă digitală  a Filialei. Ea ar consta din DVD-
uri, și harduri-externe de calculator. Chiar pe 28 
noiembrie 2015, la Aniversarea a 97 de ani de la 
Revenirea Bucovinei la Patria-mamă, am primit 
de la președintele Filialei, un hard-disk extern 
cumpărat de Filială. În măsura posibilităților fi -
nanciare ale Filialei ar fi  bine să pot realiza și 
albume de fotografi i, în special pentru membrii 
Filialei care nu au PC sau laptop.

Șt.H.: Să dea Dumnezeu să găsească Filiala 
sponsori, că au trecut vreo patru ani de când nu 
a venit de nicăieri niciun ban, și să vă vedem 
visul împlinit. 

M.O.: M-aș bucura foarte mult. 

Mihai Onciul: ”Pentru mine, 
fotografi a este o pasiune, 

iar pentru Societate, 
o șansă de a dăinui în imagini”

Interviu
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A apărut, la editura Ideea Europeană, vo-
lumul Viața unui cărturar de Dumitru 

Balan, profesor universitar, doctor în fi lologie, 
slavist. Harnicul cărturar născut în Bucovina, 
cu studii liceale la Suceava (colegiul ”Stefan 
cel Mare”) și superioare la București și Mos-
cova, este unul dintre cei mai activi membri ai 
Societății pentru Cultura și Literatura Română 
în Bucovina și de mai mulți ani vicepreședinte 
al Filialei București a Societății.

Masivul tom (1172 pagini + 20 pagini cu fo-
tografi i) se deschide cu un Preambul explicativ 
și cuprinde mai multe secțiuni, dintre care pri-
mele patru – Univers literar slav (rus, bulgar, 
iugoslav) și român; România și emigrația rusă; 
„Memoria ca formă de justiție” (comunicări la 
Simpozioanele de la Sighetu Marmației); Ro-
mânia și lumea azerbaigeană – includ texte de 
autor, secțiunea a cincea – Opera și autorul în 
balanța criticii  –  adună referințele critice la 
opera autorului, iar secțiunea a șasea (ultima),  
Addenda, găzduiește un articol despre mai mulți 
scriitori disidenți din timpul regimului ceaușist, 
scris de autor și într-un volum al Academiei de 
Științe din Rusia,  la sfârșitul anului 2014. Vo-
lumul se încheie cu Note fi nale, urmate de Lista 
de referate și comunicări prezentate și nepubli-
cate (selectiv), un Indice de nume  și un paragraf 
cu fotografi i, Din fototeca cărturarului.

 Scrise de autor pe parcursul unei 
jumătăți de veac, în limbile română, rusă, fran-
ceză, bulgară și engleză, articolele, studiile, ese-
urile, recenziile, prefețele și postfețele, dialogu-
rile, interviurile, cronicile, tezele, rezumatele 
etc. ce fac obiectul acestui volum au fost pu-
blicate anterior în periodice, culegeri și antolo-
gii din România și din străinătate. Diversitatea 

tematică a volumului, 
durata impresionantă 
de timp pe care acesta 
o cuprinde, varietatea 
perioadelor istorice 
guvernate de ideolo-
gii contrare, în care au 
fost scrise textele, ete-
rogenitatea genurilor 
și, nu în ultim rând, 
”vârsta” scrierilor fac 
din această carte ro-
manul unei vieți dedicate în întregime și până 
la capăt exercițiului cărturăresc. Dovadă e că de 
mai mulți ani cărturarul Dumitru Balan e alături 
de noi în realizarea revistei ”Mesager bucovi-
nean”, din colegiul de redacție al căreia domnia 
sa face parte.

O  viață de slavist, 
într-un volum de scrieri răzlețe

Iluță CONDREA

Cărturarii Societă ii
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Atunci când românii basarabeni, proas-
păt ieșiți din lagărul sovietic, au cerut 

declararea limbii române ca limba de stat, ei 
și-au câștigat, practic, dreptul la identitate. Cel 
mai fi resc element al identității noastre nu și-a 
intrat însă în drepturi fără un efort pe potriva 
însemnătății sale. „Arma lingvistică” a fost in-
trodusă în „luptă” și, în timpul dezbaterilor la 
cea de-a XIII-a sesiune a Sovietului suprem al 
R.S.S. Moldovenești, opoziția rusofonă a con-
fi rmat, a câta oară!, că niciun aspect al vieții so-
ciale nu este neglijat de puterea imperială.

Prima victorie a fost adoptarea propunerii fă-
cută de sutele de mii de oameni adunați din toa-
te colțurile Basarabiei, printre care erau și buco-
vineni, unii chiar în tribune, spre a participa la 
Marea Adunare Naționala din 27 august 1989. 
Participanții la Adunare au cerut cu insistență 
revenirea la alfabetul latin și recunoașterea 
ofi cială a limbii române ca limbă de stat a 
republicii.

Cea de-a doua izbândă s-a obținut cu un an 
mai târziu, în 1990, când s-a instituit „Ziua Lim-
bii Române” sau, păstrând formula consacrată 
din poezia lui Mateevici, „Limba noastră cea 
româna”. Strădaniile nu s-au oprit aici, deoare-
ce după încă patru ani, în 1994, la insistențele 
de loc „academice” ale Partidului agrarian, săr-
bătoarea e rebotezată în „ Limba noastră” (care 
o fi  fost aceea?...). În 2009, când comuniștii 
pierd puterea, harța asupra limbii române se reia 
cu și mai mare intensitate. 

Prețuirea limbii naționale găsește accep-
tare internaționala odată cu instituirea Zilei 
internaționale a limbii materne ( UNESCO, 17 
noiembrie 1999 ) și apoi, în 2008, când se de-
clara anul International al limbilor.

Acest scurt istoric a Sărbătorii trebuie rea-
mintit din când în când, pentru a înțelege mai 
bine de ce avem nevoie de asigurarea protecției 

patrimoniului imaterial. În condițiile contem-
porane, limba româna (și nu numai ea) necesită 
o grijă permanentă atât din partea instituțiilor 
lingvistice, care-i standardizează uzul, și a le-
giuitorilor, care-i asigură existența ofi cială, cât 
și din partea vorbitorilor de toate zilele. Ea re-
clamă o atenție încordată din partea tuturor. Dar 
cel mai mult așteaptă prețuirea nativilor săi, a 
celor ce au deprins-o din pruncie, afl ându-se la 
pieptul mamei, venind spre ei odată cu laptele 
matern.

După manifestările anuale din Chișinău au 
urmat, sporadic, „concertele limbii române” la 
București, în fata Teatrului Național, pentru ca 
în anul 2013 sa fi e legiferată o propunere legis-
lativă inițiată în 2011 ( Legea nr. 53/2013 ).

Astfel am ajuns ca în fi ecare zi de 31 august 
să ne sărbătorim limba pe ambele maluri ale râ-
urilor despărțitoare – Prut și Siret (care, în fond, 
ar trebui să ne adune, unul în aval, în Basara-
bia, altul în amonte, în Bucovina). Aici și pretu-
tindeni, în toate comunitățile românești, afl ate, 
unele, mai aproape, altele, mai departe sărbă-
toarea limbii române a devenit lege.

La 27 august a.c., Institutul Frații Golescu 
pentru relații cu românii din străinătate a mar-
cat Ziua limbii române prin organizarea, în ca-
drul Clubului Țăranului de la Muzeul Țăranului 
Român din Bucureștia ediția a II-a a Chioșcului 
de ziare. Au fost expuse publicații românești 
de pretutindeni, inclusiv din Bucovina nordică, 
începând cu periodicele republicane (”Concor-
dia”, ”Zorile Bucovinei”), și sfârșind cu cele 
regionale (”Libertatea cuvântului”) și raionale 
(”Gazeta de Herța”, ”Monitorul de Hliboca”, 
”Adevărul cuvântului” din Noua Suliță). Toate 
acestea au stârnit un viu interes. S-a organizat 
și o teleconferință cu ONG-uri din Republica 
Moldova și Ucraina. 

Limba română și cetățenii ei

Mihai NICOLAE

Chio cul de ziare
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Pentru prima oară am auzit de Lucina când 
eram student în ultimul an la Zootehnie. 

Mi-a sunat frumos. Era în anul 1949. La un 
curs de cabaline, profesorul Gheorghe Moldo-
veanu ne-a vorbit despre un raport făcut de ar-
mată asupra comportării mai multor rase de cai 
în campania de război contra URSS. Rasele de 
cai mici, rustici, obișnuiți cu lipsuri alimentare, 
care aproape că nu știau ce-i ovăzul sau porum-
bul, au făcut tot frontul din Rusia, vara și iar-
na, întorcându-se acasă cu stăpânul sau căzând 
eroic împreună cu el pe câmpul de bătaie. Când 
ne spunea asta, pe obrajii profesorului, fost co-
lonel de cavalerie, se prelingeau lacrimi. Huțul 
era unul dintre acești cai-eroi, semnalat pe aces-
te meleaguri, încă în 1603, de Dohorstajski, în 
lucrarea sa Hippika. Cunoscut în lume pentru 
calitățile sale, fusese cumpărat chiar și de en-
glezi, pentru războiul lor cu burii din Africa de 
Sud (1898-1901). Atunci am simțit, pentru pri-
ma oară, ca un fi or, pentru calul Huțul, pe care îl 
văzusem doar în poze... 

Așa a început mai mult decât o pasiune, o 
dragoste deosebită pentru această rasă de patri-
moniu, crescută de veacuri în zona Carpaților 
de Nord, rasă autohtonă a cărei inimă este her-
ghelia Lucina. La sfârșitul facultății, mi-am 
luat, pentru lucrarea de diplomă, o temă legată 
de masivizarea acestei rase, ceea ce m-a obli-
gat să caut materiale în cărți și reviste și, astfel, 
să cunosc Huțulul și mai bine, deși nu-l văzu-
sem niciodată. Lucrarea a fost apreciată cu nota 
nouă... 

Odată ajuns ”asistent provizoriu” la Insti-
tutul de Cercetări Zootehnice, am optat pentru 
teme privind calul Huțul. Pasiunea mea tai-
nică pentru Lucina se potrivea, de minune, cu 
dorința colegilor mei de a scăpa de cea mai in-
comodă deplasare într-un fund de țară. Așa că 

marea majoritate a deplasări la Lucina, le-am 
făcut de unul singur.

Cu domni de la minister, pe valea Lucavei
Pentru prima oară am ajuns în Lucina în 

iarna anului 1951.Veneam de la București, 4-5 
delegați, cu acceleratul de Vatra Dornei. La 
Fundu- Moldovei ajungeam pe la 4 dimineața. 
Ger mare, noapte cu lună, munți și brazi în toate 
părțile! În noapte, sunete de zurgălăii. Huțulii își 
scuturau coamele de promoroacă, în așteptarea 
noastră. Două sănii cu ”zițuri” de fân parfumat 
și cu cojoace de îmbrăcat și de acoperit. Eu, un 
biet asistent provizoriu, cu un salariu de 550 lei 
pe lună, n-aveam încă palton, dar, pe sub trenci, 
îmbrăcasem tot ce aveam mai gros. Colegii mă 
porecleau ”sportivul”. În sănii mai erau și niște 
sticle de rom, ca să nu înghețe domnii de la Mi-
nister și să ajungă, bine dispuși, ”sus”. Până 
la herghelie mai era un drum de 40 de km. Eu 
nu prea beam, și nu pentru că eram cel mai mic 
dintre șefi , ci pentru că nu eram obișnuit cu al-
coolul și nu vroiam să mi se facă rău. Ceea ce 
mă amețea pe mine era luciul zăpezii. Toți spo-
rovăiau vrute și nevrute. Eu tăceam și savuram 
acest minunat drum, cu lună, zăpadă, zurgălăi, 
parfum de brad și miros de cal încins... Apoi a 
venit urcușul pe valea Lucavei, cu zgomotul 
apei de munte sub ghiață și cu șfi chiul de vânt 
tăios care venea de la Lucina, de parcă își râdea 
de ”domnii de la București”. 

Deodată, s-a deschis valea și au apărut lumi-
nile Lucinei. Lucina arsese de mai multe ori, în 
istoria sa, iar cel care a avut grijă să o recon-
struiască, în anul 1949, a fost Manole Bodnăraș, 
fratele ministrului din guvernul comunist, 
amândoi de prin partea locului. Așa că, în 1951, 
găseam o Lucină nouă, cu case și grajduri din 
scândură nouă de brad, mirosind a rășină.

Lucina, o parte a fi inței mele

Erast CĂLINESCU 

Bucovina pitorească
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Moartea doctorului Călinescu

În vremea aceea, în Carpații de Nord, ope-
ra un grup de partizani anticomuniști – ro-

mâni, ruteni și poloni. Casierul hergheliei era 
nevoit să plece după salarii tocmai la Câmpu-
lung, de unde se întorcea mai cu autobuzul, 
mai cu sania, mai cu trăsura. Drumul era lung 
și periculos. Odată, urcând dealul Lucavei, sa-
nia a fost oprită de câțiva ”mascați” cu arme pe 
umăr. Casierului i s-au luat banii, pe motiv că 
erau banii statului comunist. În schimb, i s-a dat 
o chitanță din partea grupului de partizani. Soția 
secretarului de partid al hergheliei, o femeie de 
ultimă categorie, care teroriza herghelia, a re-
clamat la Siguranță, că medicul veterinar Căli-
nescu are legături cu partizanii. A urmat o an-
chetă. Dar nu existau dovezi. Atunci, doi agenți 
ai Siguranței, au venit la herghelie și l-au se-
chestrat pe Călinescu în casa sa de sub pădure, 
după care l-au anchetat pe copilul doctorului, 
care nu avea decât 4 ani. La întrebarea lor, copi-
lul le-ar fi  spus că, din pădure, vin niște ”neni” 
cu căciulă și vorbesc cu tata. Mai pe înserate, 
unul dintre agenți s-a îmbrăcat în hainele lui Că-
linescu și a mers spre pădure. De acolo, a ieșit 
un tip, în cojoc. Dovada era certă! Călinescu fu-
sese arestat și acuzat că ar fi  comunicat cu par-
tizanii, spunându-le data când vine casierul cu 
salariile. Și asta, chipurile, ca să primească și el 
o parte din bani. În drum spre Suceava, doctorul 
a reușit să înghită o stricnină și așa s-a termi-
nat povestea. Nimeni nu știe ce a fost în sufl e-
tul lui... După moartea doctorului, soția lui s-a 
măritat după un colonel de securitate, iar copilul 
care și-a „trădat tatăl” a ajuns ”mare” specialist 
și om de încredere al regimului, trimis mereu de 
comuniști cu misiuni prin țări capitaliste...

Un ”refugiat” din URSS
La Lucina, veneam cam de 8-10 ori pe an, 

să fac cercetare. Îmi plăcea herghelia. În timpul 
liber umblam călare, ca fermecat, prin păduri 
și prin poieni. Peste tot, urme din primul răz-
boi mondial. Găseam cranii sau resturi de cra-
nii, pe care le îngropam. Dar câinii sau lupii le 
adulmecau și le scoteau din pământ. Astfel, le 
mai găseam odată și iar le îngropam. Așa-i în 
codru. Dar, cea mai stranie întâlnire a fost cu 
o manta soldățească. Atârna de o creangă, iar 
sub ea, pe pământ, niște oase. Am atins crean-
ga, și mantaua a căzut, ca o cenușă, îmbrăcând 
iarăși, după 40 de ani, oasele soldatului, care a 
fost și el un om, cu mamă și soție sau iubită... 
La Lucina, se întâmplau, adesea și lucruri ciu-
date. Odată, oamenii au observat un câine-lup, 
care hălăduia, de câteva zile, pe dealuri. Au tot 
încercat să-l prindă, dar n-au reușit. Atunci i-au 
strecurat printre crengi o cățea în călduri. Era 
o splendoare de câine! L-a luat directorul și l-a 
botezat Lord. Ciudățenia lui însă era că nu răs-
pundea la comenzi, fapt neobișnuit pentru un 
câine de rasă. Abia după ce unui funcționar de la 
herghelie i-a venit ideea că s-ar putea ca Lord să 
nu știe românește, oamenii au înțeles comporta-
mentul straniu al cânelui. I-au dat o comandă în 
rusește și Lord a executat-o imediat, dând bu-
curos din coadă. Lord era, de fapt, ”un refugiat 
din URSS”, cu care herghelia avea graniță și ai 
cărei grăniceri, veneau adesea, să se îmbete la 
crâșma din Izvoarele Sucevii. 

Vechile chei de la casa cu bani 
și noile rochii ale nevestei politrucului

Altă dată, abia venise casierul, cu salariile, 
de la Câmpulung și le încuiase bine, în casa de 
bani, că a și pierdut cheia! Scandal mare, mun-
citorii mânioși foc, să-l bată nu alta, că din cau-
za lui nu sunt plătiți la timp.  Zvonul s-a răs-
pândit prin satele de pe unde erau oamenii și 
un fost director și-a amintit că, pe când lucra la 
Lucina, scăpase dublura cheii de la casa cu bani 
într-o fântână. Fântâna adâncă, cu multă apă, 
s-a curățat și s-a găsit cheia. Comisie, pentru 
deschiderea casei de bani ! Dar, surpriză, casa 
de bani era goală. Toți s-au uitat spre casier. 
Acesta era un biet pensionar sărac ca vai de el, 
dar știut de toată lumea ca om cinstit. Sfat mare, 
după care s-a hotărât să nu se anunțe miliția 
dacă presupusul vinovat pune banii la loc. Omul 
și-a vândut casa și vaca și a pus banii la loc. Iar, 
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numai la o săptămână, toată lumea se mira cum 
de așa, dintr-o dată, nevasta secretarului de par-
tid, aceeași care îl pârâse pe doctorul Călinescu, 
și care de o vreme făcea curățenie prin birouri, 
ca femeie de serviciu, se plimba fudulă prin her-
ghelie, în rochii noi.

Un secretar de partid dând în bobi 
Într-o zi, m-am înțeles cu bunul meu prieten 

Sandu, medicul veterinar al hergheliei, să por-
nim călări, peste munți, spre Izvoarele Suce-
vei, sat situat chiar pe granița cu URSS-ul, mai 
exact, cu Bucovina de nord stăpânită de ruși. 
De sus cernea o ploaie mocănească. Plecam cu 
treburi la secția de armăsăruși ce-și avea aco-
lo țarcurile. Încălecasem doi armăsari tineri din 
secția de dresaj de pe muntele Găina. 

Armăsărușii de la Izvoare erau, de fapt, cai 
în toată regula, aveau între 2 și 3 ani. Când ne-
au simțit, au lăsat pășunea și au pornit în goană 
spre noi, grupându-se, din mers, în două ”roți”: 
una împrejurul meu și a doua împrejurul lui 
Sandu... Și a început bătaia cu armăsarii noștri, 
care cabrau și zvârleau, iar noi, abia ne mai pu-
team ține în șea, de teamă să nu cădem în gră-
mada luptei. Noroc că a venit herghelegiul care-
i păzea. A pocnit din harapnic și i-a împrăștiat. 
Aveau respect pentru herghelegiu. Acesta îi pă-
zea mai cu seamă să nu o ia razna peste fronti-
eră, că s-a mai întâmplat să fugă la ruși și s-au 
întors cotonogiți, după ce fuseseră încălecați 
acolo cu șei de lemn. 

Ne-a primit Coroamă, șeful de secție. Și cum 
nu mai aveam ce face afară, pentru că ”văzu-
serăm” deja caii, am intrat, înfrigurați și murați 
de ploaie, într-o bucătărioară cu o plită încinsă, 
în care trosneau bușteni de brad. Dezbrăcarea, 
și sticla de ”horoșpincă” pe masă! O băutură cu 
nume huțulesc, făcută din spirt, apă și zahăr ars, 
care arde pe gât. Alcoolul provenea din trusa de 
urgențe afl ată în dotarea medicului veterinar. 
Acum urgența era la noi... Băutura ne încălzi 
grabnic, alternată cu bobi copți pe plita fi erbin-
te, așa că, în curând, ne uscasem de-a binelea și 
chiar ne înveselisem. A urmat partea mai intere-
santă, când Coroamă, care era și secretar de par-
tid pe comună, s-a oferit să ne dea în bobi. Ți-
arunca bobii pe plită, într-un anumit fel, și, ca o 
adevărată ghicitoare, îți spunea ceva din viito-
rul apropiat. După Sandu, am urmat eu la rând. 
Când mi-a dat mie, s-a înegrit la față și mi-a zis 
că nu-mi poate spune ce vede. Era prin 1956, 

deci aveam cam 30 de ani... Am insistat. ”Vă 
cade moarte... Și foarte aproape. Dacă scăpați 
din asta, veți trăi mulți ani.” N-am luat în serios 
treaba, dar parcă mă râcâia puțin, printr-un loc 
scăpat de sub controlul rațiunii. 

Am mai băut. Se înoptase de-a binelea. Și 
Sandu, și eu eram făcuți bine. Am pornit spre 
casă. Ploaia mocănească era tot mai deasă. 
Aplecați pe gâtul huțulilor, ne-am lăsat duși de 
ei. Căci, nu degeaba i se spune huțulului ”ca-
lul bețivului”. Și am pierdut drumul. Căiuții 
noștri ba urcau pieptiș culmile, ba coborau, lu-
necând ușor, văile. În jur, numai pădure, noapte 
și ploaie. Ne biciuiau crengile brazilor. Dar noi 
nu simțeam, căci eram aplecați de-a-ntregul pe 
gâtul cailor. Într-un târziu, murați și pe jumătate 
adormiți, zărim de pe un vârf de munte, niște lu-
mini în vale. Erau luminile secției de iepșoare, 
Camionca, cea de sub muntele Chiciura. La ve-
derea luminilor, caii au pornit în galop. Trecând 
printr-o curte locuită, am luat în gât o frânghie 
de rufe. Din cauza vitezei, lovitura a fost puter-
nică și am căzut de pe cal. Noroc că aveam un 
fular gros, altfel putea să-mi rupă beregata.  
Sandu m-a ajutat să încalec și am ajuns, cu bine, 
acasă.

Călătorii cu momente de cumpănă
A doua zi se făcu timp frumos. Plecam cu 

un docar, până la poșta din Moldova Sulița. Pe 
drum, niște țigănci, pe care le luasem în docar, 
ne-au ghicit în palmă. Zice una, ferește-te, ai 
dușmani lângă tine. Ai grijă!

La întoarcere, am luat cu noi o învățătoare, 
care mergea și ea, ”la deal”. Uitasem să vă spun 
că la Lucina era și o școală, cu o singură clasă și 
cu șase elevi din patru clase... Ședeam cu fata 
și cu vizitiul, în față. În dreapta, apa Lucavei, 
în stânga, șanțul și un gard din sârmă ghimpată. 
Eram veseli, trecusem puțin și pe la crâșmă. Că, 
așa-i la munte! Deodată, o bucată de stâncă se 
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desprinde din munte și cade în drum, izbindu-se 
de roata docarului nostru. Rupt în două, docarul 
o ia razna. Caii, cu roțile din față, o iau înain-
te. Noi, prăbușiți în colbul drumului, rămânem 
în urmă. Când deschid ochii, văd, în sus, două 
picioare zgâriate. Erau picioarele fetei, care fu-
sese proiectată în gard. Eu m-am ales doar cu un 
braț călcat, în rest n-am avut mare lucru, dar pe 
loc mi-am adus aminte, fără să vreau, de datul 
în bobi și de țigănci. 

A doua zi, am pornit spre casă. De curând 
fusesem transferat la stațiunea experimentală 
de lângă Cluj. Era zi de salariu și toată lumea 
mergea, cu camionul hergheliei, ”la vale”, la 
”Câmpu”, să-și cheltuiască banii și să se întoar-
că seara, ”veselă”, acasă. Și iată că un camion 
de acela, plin cu oameni, intră într-un șanț și se 
răstoarnă alene, numai așa ca să-i proiecteze pe 
câțiva dintre noi peste gard, în pășunea unui om, 
iar eu să cad pe mâna sclintită o zi înainte, cu 
unul cu un acordeon, peste mine... M-a durut, 
dar a trecut. 

De la ”Câmpu”, am luat acceleratul și am 
ajuns, cu bine, la Cluj. La barieră, am făcut 
semn cu mâna cea bună și m-am urcat într-un 
camion, în față, lângă șofer. M-am bucurat că 
mașina mergea chiar spre stațiunea noastră, dar 
bucuria mi-a trecut repede când am constatat că 
șoferul era ”bine făcut”. Puteam să cobor, dar 
am rămas în mașină. Drumul a decurs normal, 
până la ultima cotitură. Dar cum numai cotise 
să intre în sat, camionul intră într-un cogeamite 
castan. Parbrizul din față, făcut țăndări, și eu, cu 
fruntea înfi ptă în el. Sângele îmi curgea drept în 
ochi. Am crezut că mi-am spart un ochi. Dar a 
am avut noroc: ochiul mi-a rămas întreg. Până 
atunci și de atunci încoace, n-am avut niciun ac-
cident. Trecusem, cu bine, o cumpănă a vieții. 
Una mare și... nici măcar nu-mi trecuse prin cap 
să-i mulțumesc lui Dumnezeu, că m-a apărat.

Despărțirea de Lucina
Lucina, pentru mine, nu e doar o localita-

te, ea face parte din fi ința mea. Am venit aco-
lo, pentru prima dată, când aveam 25 ani, și 
am plecat de acolo, pentru ultima dată, cu doi 
ani înainte de pensie. I-am dăruit hergheliei o 
parte din viața mea. I-am reconstituit registre-
le genealogice, arse în război, i-am pus la punct 
creșterea huțulului pe linii și familii, acolo am 
produs ”Poneiul românesc”, am realizat, prin 
infuzia huțulului cu Semigreul românesc,”Calul 

de Bucovina”, am sărbătorit jubileul de un secol 
și jumătate al istoricii herghelii. Și asta fără nici 
o lozincă comunistă, cu toate mărimile județului 
de față. Dar câte alte lucruri frumoase s-au făcut 
la Lucina!

Pe cât de încântătoare a fost prima mea veni-
re la Lucina, pe atât de dureroasă, de sfâșietoare 
a fost despărțirea. Îmi venea să sărut fi ecare pia-
tră, fi ecare fl oare, fi ecare mânz, pe care știam că 
nu le voi mai vedea niciodată. 

Era în septembrie 1984. Aveam pașaportul în 
buzunar. Am sărutat pentru ultima oară pământul 
Lucinei. Am mai cutreierat odată, la despărțire, 
toate înălțimile, toate potecile, tot, tot, tot. Pen-
tru ultima oară. Am fost și la Chiciura, la crucea 
întemeietorului Lucinei, pe care o restaurasem 
mai odinioară. Și, de aici, am plecat în lume. Să-
rac, dar atâta de bogat, cu aceste amintiri...

Canada,1989.
DESPRE AUTOR:

Erast CĂLINESCU (n. 1926, Cernăuți). Re-
fugiat în România, mai întâi în 1940, apoi în 1944, 
împreună cu părinții (tatăl agronom, mama casnică). 
Studii liceale la Deva (1945). Licențiat al Facultății 
de Zootehnie București, cu specialitatea inginer zo-
otehnist (1950). Cercetător la Institutul de Cercetări 
Zootehnice București și la Stațiunea de Cercetări 
Zootehnice Bonțida, județul Cluj (1950-1970). Ca-
dru de cercetare în instituții ale Ministerului Agri-
culturii, colaborări FAO (1971-1984). Doctor în 
agronomie, la Institutul Agronomic Cluj (1969). 
Refugiat politic în Canada (1984). Repatriat în Ro-
mânia (2011). 

Activitate publicistică: Viața, ca o vizită, in-
stantanee (București, Ed. Vremea, 2008), 76 
publicații în broșuri, anale și reviste de specialitate, 
colaborator permanent al revistei ”Cuvântul Româ-
nesc” (Canada) și al revistelor ”Puncte Cardinale” și 
”Permanențe” (România). 
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Refugiul polonezilor, 
premergător refugiului românesc

Primul nostru refugiu, din august 1940, se 
întâmpla la un an de la refugiul polonezi-

lor, la care am fost martor și cu care întotdeauna 
am asociat fuga noastră de sub ocupanți. Me-
moria afectivă reproduce imagini din copilărie, 
cu ofi țeri polonezi, înaintând în coloane inter-
minabile pe drumul ce ducea din Cernăuți spre 
Siret și Suceava. Chiar dacă acest drum nu tre-
cea pe lângă sătișorul nostru, Privorochia, din 
Bucovina, el putea fi  văzut de pe dealurile din 
împrejurimi. El trece acum prin inima mea. Tot 
într-o coloană am plecat și noi, camufl ându-ne, 
în faptul nopții, prin păduri, pe poteci lăturalni-
ce, spre noua frontieră cu România, țara noastră 
din care noi nu mai făceam parte de patru săptă-
mâni. Și acest drum a rămas întipărit în mintea 
mea de copil prins în vâltoarea războiului.

Drumul bejeniei. Cine l-a cunoscut, a ră-
mas cu el în memorie pentru toată viața. Să-ți 
părăsești casa, lăsând-o în voia Domnului, pen-
tru a te aciua într-o altă casă, părăsită și ea, de 
alți bejenari, și lăsată tot în voia Domnului, nu e 
cea mai plăcută situație din viață. Dar nici viața 
nu poate fi  țesută doar din clipe frumoase.

Pentru mine, un copil de șapte ani, refugiul 
polonezilor era privit ca un fapt divers, oarecum 
estompat de preocupările inerente începutului 
de an școlar 1940/41. Intram atunci în clasa a 
II-a la școala primară din Privorochia, un mic 
sătișor de lângă Cernăuți. Totuşi, nu a fost ceva 
care să nu se ţină minte. Deşi satul meu era, în 
linie dreaptă, la o depărtare de circa trei kilome-
tri de şoseaua naţională Cernăuţi–Siret, norul de 
praf ridicat de mulţimea vehiculelor de tot felul 
ale refugiaţilor polonezi a stăruit la orizont mai 
bine de o săptămână. Acestea erau într-o mare 
trecere către teritoriile centrale ale ţării şi nu se 

opreau, în zona noastră, nici măcar pentru ne-
cesităţi de alimentaţie sau cazare temporară a 
efectivului. Totuși, pentru mintea mea de copil, 
refugiul altora era ceva trecător, ca zborul unui 
stol de păsări călătoare spre țările calde, toam-
na. Abia după ce am simţit pe propria piele, în 
1940, ce înseamnă refugiul, am apreciat această 
trecere prin Bucovina a cetățenilor din țara ve-
cină ca pe o mare dramă.

Din refugiul polonezilor am rămas cu un co-
leg, aș putea spune chiar cu un prieten, Tade-
us Pascinschi, stabilit cu părinţii în Rădăuţi. 
Cu el am fost coleg în clasa a III-a primară, iar 
după aceea coleg de liceu la ”Eudoxiu Hurmu-
zachi”, până în clasa a VIII-a. Destinul m-a dus 
şi pe mine la Rădăuţi, în refugiu. Având locuinţe 
apropiate, o bună parte din timp ne jucam îm-
preună. Nu voi uita vizitele pe care le făceam 
la frizeria tatălui lui Tadeus care, nu ştiu de ce, 
mă tot ciupea cu foarfeca când mă freza, ceea ce 
îmi producea o senzaţie neplăcută și mă făcea 
să nu-l prea înghesui cu vizitele în scaunul de 
tuns. După absolvirea liceului, drumurile noas-
tre s-au despărţit. Tadeus s-a întors în ţara sa, 
unde a absolvit şi o facultate. Ne-am întâlnit o 
singură dată, după despărțire, când a venit, în 
1960, în Bucovina noastră, la o întâlnire a cole-
gilor de liceu.

Patru săptămâni de ocupație rusească
Cele mai vii amintiri le păstrez din perioada 

copilăriei. Prin multe întâmplări mi-a fost dat să 
trec în acei ani tulburi.

Era în vara anului 1940, în ajun de Sânchetru. 
Așa numeam noi sărbătoarea sfi nților Petru și 
Pavel. Mama cocea colaci în cuptor. Dinspre ră-
sărit se stârni un vânt puternic. Puternic și rece. 
Veneau tancurile rusești. Veneau repede. Atât de 
repede încât lăsau în urma lor timpul. Nici nu 
aveam răgaz să ne gândim ce ar fi  bine să facem. 

Vremuri de bejenie

Adrian SLIMAC

Destine bucovinene
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Nimeni din familie nu bănuia că se poate în-
tâmpla ceva rău cu țara. Ne afl am în plină va-
canţă. Cu doar câteva zile mai înainte, militarii 
încartiruiţi în zonă plecaseră fără să spună ni-
mănui nimic. Mai plecaseră ei şi de alte dăţi, dar 
niciodată nu se întâmpla să plece așa, fără să ne 
anunțe că merg la aplicaţii și că se vor întoar-
ce în scurt timp. De data aceasta, s-a întâmplat. 
Mai pe urmă, ne-am dat seama că, la plecare, 
și-au luat și lucrurile ce le aveau pe lângă ei. Ca 
și cum ar fi  plecat defi nitiv. Ca și cum părăseau 
aceste locuri pentru totdeauna. 

La Cernăuţi, trupe de militari, în mare grabă 
părăseau amplasamentele. Pe străzi era o forfo-
tă continuă. În ochii oamenilor, frică şi groază. 
Iar în Privorochia, liniște deplină. Nu se ştia ni-
mic şi era bine. Petreceam împreună cu alţi co-
pii de vârsta mea, cățărați, în amiaza mare, în 
cireșii înalți din dealul satului, mâncând cireșe. 
Cireșele erau amare, dar noi le mâncam ca și 
cum ar fi  fost dulci. Eram lipsiţi de griji şi bu-
curoşi că putem savura direct din pom fructele 
negre și mărunte. Din vârful copacilor aveam o 
vedere panoramică a întregii zone. La un mo-
ment dat, se ridică în zare un nor de praf plu-
tind dinspre drumul naţional ce venea de la 
Cernăuţi. Un nor similar am mai putut vedea 
doar cu un an în urmă, în septembrie, când se 
refugiau polonezii, atacați în patria lor de nem-
ţi şi de ruşi. De astă dată, era rândul nostru să 
suportăm ocupaţia rusească dictată de Pactul 
Ribbentrop-Molotov.

Norul de praf plana peste o coloană mare de 
maşini cu însemne ruseşti. Coloana se îndrep-
ta spre satul nostru, huruind nebunește. Abia 
atunci ne-am dumerit noi de ce compania de 
rezervişti români, încartiruită în sat la începutul 
anului, părăsi în mare grabă, cu doar două zile 
înainte, localitatea noastră.

Dintr-o dată, coloana rusească își încetini 
înaintarea. Se opri. Am numărat mașinile, erau 
în jur de 30, unele mai mari, altele mai mici. 
Soldații au scos din ele niște corturi verzi, des-
tul de măricele, și le-au întins pe toloaca de lân-
gă pădure. Noi, fuga încolo, curioși cine sunt 
noii veniți. Soldații nu ne-au gonit. Ba, dimpo-
trivă, păreau a fi  foarte prietenoși cu noi. Erau 
oameni ca toți oamenii. Probabil, mulți dintre 
ei aveau acasă, în Rusia, copii. Păreau pașnici, 
ca persoane individuale. Mai veneau și în sat 
să facă târguieli pentru a se asigura cu cele ne-
cesare traiului zilnic. Cumpărau găini, legume, 

ouă… Dar mai cu seamă căutau rachiu. Singura 
dugheană din sat şi-a terminat repede rezerve-
le, pe care nu putea să le completeze din cauza 
restricţiilor de circulaţie care fuseseră introduse 
de noile autorități. Tranzacţiile se făceau în ru-
ble, dar mai circula şi leul.

Din ce în ce mai des, tata mai pleca la Cer-
năuţi, pe jos. 23 de kilometru nu era o distanță 
chiar atât de mică pentru a fi  măsurată cu picio-
rul. Dar trebuia să meargă. Acolo locuiau aproa-
pe toate rudele noastre. Iar la oraș, se cunoștea 
mai bine situația. Tata se sfătuia cu ai săi, în-
cerca să se pună la cale cu ei, să vadă ce se mai 
poate face pentru a scăpa de ”raiul” rusesc. Ta-
tonau împreună diferite posibilități de repatriere 
în funcţie de profesiunea pe care fi ecare dintre 
ei o avea. 

Într-o zi a venit de la Cernăuţi bunicul din 
partea tatei, cu căruţa, dar a plecat spre seară 
de la noi, încărcat cu mai multe lucruri. După 
câteva zile a venit de la Bobeşti-Storojineţ şi 
bunicul din partea mamei, dar a a plecat şi el 
de curând, încărcat cu diverse lucruri. La Privo-
rochia, noi rămăsesem numai cu strictul nece-
sar. Rămăsesem în așteptare. În așteptare de ce? 
Nimeni dintre noi nu știa ce așteaptă. Așteptam 
ceva. Poate o minune. Poate reușim și noi să tre-
cem ”dincolo”, la ai noștri. Poate ne dă și nouă 
Dumnezeu noroc să trecem frontiera. Dar știam 
cu toții că e strașnic de păzită și nu e chip de a o 
trece cu una, cu două.

Între timp, m-am obişnuit cu noii “consă-
teni”. Chiar mi-am făcut şi câțiva prieteni prin-
tre ruşii aceea blânzi care tot aveau copii lăsați 
la vatră. Într-una din zile, unul dintre ruşi urma 
să plece cu camionul într-un sat vecin. M-a luat 
şi pe mine în cabină să mă plimbe, iar la margi-
nea satului m-a dat jos, ca să mă întorc acasă. 
Nu ştiu prin ce mijloace părinţii au afl at că am 
plecat din sat cu o mașină rusească. ”L-au luat 
ruşii”, ziceau oamenii. Zarvă mare acasă şi nu 
vă mai spun ce-am păţit când am ajuns acasă.

Aşa am trăit vreme de mai bine de patru săp-
tămâni, timp în care tata se străduia ca din ra-
chiul cu secărică, făcut în casă, să adune cât mai 
mulţi bani. Secărică se spunea, în părțile noas-
tre, la chimen. Rublele, le schimba imediat în 
lei. 

Vacanţa de vară decurgea normal, ba chiar 
destul de plăcut, deși în casă şi în sat se simțea 
o presiune şi o agitaţie mare, fi ecare având grijă 
cu cine vorbeşte şi mai ales despre ce vorbește.

Destine bucovinene
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Într-una din zile, mai pe înserate, tata şi-a 
pus un rucsac în spate, mama şi-a luat o geantă 
pe umăr, și mi-au spus că ne ducem la Stăneştii 
de Jos, sat afl at la vreo cinci kilometri de Pri-
vorochia. Nu mi-au spus însă că de acolo vom 
pleca spre graniță pentru a trece în România.

Acasă, am lăsat aproape toate lucrurile aşa 
cum erau: în grajd, vacile şi calul, în coteț, gă-
inile. Celelalte obiecte ce se puteau găsi într-o 
curte de bun gospodar, au rămas toate la locul 
lor, într-o ordine care nu vroia să fi e deran-
jată. Ce s-o fi  ales din ele, nu am putut să știu 
niciodată.

Am luat-o, tustrei, pe jos, pas cu pas, spre 
Stăneştii de Jos, pe un drumeag de scurtătură 
şi nu prea la vedere. Trecând pe lângă vecinul 
nostru, Costache, tata l-a salutat iar acesta i-a 
răspuns “Drum bun, domnule director, şi să vă 
întoarceți sănătoşi!”.

Aşa am plecat de-acasă, în primul nostru 
refugiu.

Pe poteci lăturalnice, spre patria mamă
La lăsarea întunerecului am intrat în Stăneş-

tii de Jos, fără a ne fi  întâlnit cu prea multă lume 
şi nici cu trupe de ocupaţie. Aici am tras la o 
casă de oameni gospodari, la sfatul călăuzelor 
noastre care urmau să ne conducă peste graniţă. 
De la noile gazde, mai trebuia să batem cu pi-
ciorul vreo 35 de kilometri până la noua graniță 
cu România. Timp de patru zile am stat dosiți în 
casă, privind doar prin geam la mişcările de pe 
drum. A fost şi o zi de mică panică: a apărut pe 
drum un camion rusesc. Era o surpriză, pentru 
că în acel sătuc nu existau trupe de ocupaţie. 

Această grea aşteptare a noastră fusese nece-
sară pentru ca să se adune toată lumea, să se în-
tregească grupul care urma să treacă, pe ascuns, 
frontiera.

Și iată că, după mai bine de o lună de zile 
de la data ocupaţiei, am ieșit din sat la căderea 
serii, îndreptându-ne spre locul de adunare, sta-
bilit într-o luncă. Ne-am adunat acolo vreo 30 
de sufl ete. Înainte de a porni spre frontieră, toată 
lumea a îngenunchiat şi s-a rugat la bunul Dum-
nezeu pentru izbândă. Eu eram foarte pregătit 
sufl eteşte, chiar dacă nu împlinisem nici măcar 
opt ani. Spuneam că dacă se întâmplă cumva să 
ne zărească rușii, noi o vom lua la fugă ca iepu-
rii, în patru labe. Toată lumea tăcea molcom. Ni-
mănui nu-i ardea de glumă. Era un act temerar, 
cu multe riscuri, de care toți erau conştienți, dar 

pe care toți încercau să le minimalizeze, pentru 
a nu pierde curajul și a rămâne în bună formă. 
Ne aștepta o cale lungă și anevoioasă. 

Am pornit la drum aproape pe întuneric, 
cam pe la ora zece seara, într-o coloană ce avea 
o călăuză în faţă şi o altă călăuză în spate, pe 
cărări numai de aceştia ştiute, pentru a ocoli zo-
nele locuite și păzite de trupe ruseşti. Pe cât de 
tensionați eram noi, pe atât de liniștită era natu-
ra din jurul nostru. O noapte de vis, cu cer înste-
lat și cu un Dumnezeu protector care ne însoțea 
de acolo de sus, ne dădea mari speranțe. Deasu-
pra micului deal ce se ițea în zare apăru luna. O 
priveam ca pe o călăuză bună și fi delă. 

După vreo două ore de mers neîntrerupt am 
făcut un prim popas într-o tarla cu porumb. Pe 
timpul popasului, una dintre călăuze a plecat în 
recunoaştere. Aveam în față o zonă periculoasă, 
pe care trebuia să o traversăm în mare taină. Că-
lăuza s-a întors și ne-a dat un semn. Am pornit 
din nou la drum. Dar, la un moment dat, numai 
ce auzi vocea, abia șoptită dar foarte clară, a că-
lăuzei: “La pământ!” Ne-am așternut cu toții pe 
pântece, în porumb. La orizont, pe un drumeag 
pe care trebuia să-l traversăm, patrula o santi-
nelă rusească. A trebuit să aşteptăm ceva timp 
întinși la pământ. Abia după ce santinela s-a mai 
îndepărtat, ne-am putut continua drumul. Toc-
mai treceam pe lângă niște corturi cu ruși care 
dormeau. Erau la numai 200 de metri de noi. 
Cu mila lui Dumnezeu, am depășit și această 
cumpănă.

De aici, am intrat într-o pădure deasă şi în-
tunecoasă. Am mers pe o potecă încă vreo două 
ore. La mijlocul pădurii, într-o mică poiană, 
călăuzele s-au oprit. ”Faceți cerc, aici, în jurul 
nostru!”, ne-au zis. ”Gata, am ajuns, suntem în 

Destine bucovinene

Prăznuirea victimelor masacrului de la Lunca din 6 spre 7 
februarie 1941și a deportărilor ce au urmat. În stânga, sprijinit în 
cârjă, gospodarul patriot Sain Mândrescu din satul Buda-Mahala de 
lângă Cernăuți, care, împreună cu soția Marioara, au suportat toate 
cheltuielile praznicului 

Foto: Nicolae Hauca 
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România.” Nu vă mai spun cât de fericiți ne-am 
simțit în acel moment! Unii au plâns de bucurie. 
Am căzut cu toții în genunchi și ne-am închinat 
Cerului, mulțumind Bunului Dumnezeu pentru 
grija ce ne-a purtat. Apoi am sărutat pământul 
patriei.

Căsuțe părăsite, plângând după stăpâni
Am mai mers înainte prin pădure, iar la apa-

riţia zorilor am ieşit din pădure pe un izlaz, unde 
ne-au ieșit înainte lătrând niște câini ciobăneşti. 
Dar nu ne-am speriat. Erau câinii noștri. După 
câteva minute au apărut și grănicerii români, 
care ne-au luat cu ei la pichetul lor din Mihă-
ileni. Am stat acolo până s-a făcut dimineaţa, 
după care am plecat la Centrul de refugiaţi din 
Dărăbani. Eram epuizaţi de drumul făcut prin 
câmpuri, porumbiști și păduri o noapte întreagă. 
Dar mai ales, ne-a obosit stresul din timpul tre-
cerii frontierei. Abia acum realizasem că acele 
corturi negre, pe lângă care trecuserăm în miez 
de noapte, erau ale grănicerilor ruși. 

Tata a închiriat o căruţă. Și cum mergeam cu 
căruța pe drum, părinţii au observat că mi s-a al-
bit părul la ceafă. Au măsurat cu ochii pata albă 
de păr: era cât o monedă cu un diametru de circa 
3 centimetri. Frica și stresul își spuseră cuvântul.

Destine bucovinene

La sosirea în Darabani, tata a mers la autori-
tăţi pentru perfectarea documentelor, iar noi am 
stat într-un părculeţ. Mai mulţi localnici au ve-
nit la noi să stea de vorbă şi să ne ajute cu apă şi 
cu de-ale gurii. Eram leşinat de foame. O feme-
ie mi-a adus o cană cu lapte, pe care am băut-o 
pe nerăsufl ate. Așa mi-am revenit în fi re.

După formalităţile de înregistrare, am plecat 
cu trenul la Rădăuţi. Acolo ne așteptau celelal-
te rude ale noastre, venite din Cernăuţi, pe cale 
legală, cu un tren de refugiaţi. Ne-am stabilit, 
împreună cu ei, într-o casă din care tocmai ple-
caseră nemţii în Germania. 

Ce soartă grea pot avea oamenii nevoiți să 
plece în bejenie! Dar și ce destin tragic le este 
dat să trăiască sărmanelor căsuțe cu streșini 
plângând în ploaie după stăpânii lor! Cine știe 
unde și-or fi  găsit loc de popas gospodarii aces-
tei case, plecați în Germania. Și cine știe ce 
sufl et de om va da viață casei noastre părăsite 
în micul sătuc Privorochia rămas să îndure cal-
varul golgotei comuniste în nordul înstrăinat al 
Bucovinei. 

Malancă din Crasna, Strojineț
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