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ile reci, de toamnã târzie pudratã cu albul
primelor zãpezi, se aºeazã peste lume. Fuioare
de frunze galben-ruginii, împinse de pale de
vânt peste drumeaguri de pãmânt ce strãbat ogoarele
Arboroasei, învãluie orizontul drumeþului ce înoatã prin
aerul tare al nordului de þarã. Sãptãmâni în ºir a fost o
luminã blândã peste Bucovina, ca o amintire a trecutelor
zile de varã. Peste noapte, ploilor de frunze le-a luat locul
o burniþã rece, amestecatã cu ace îngheþate de zãpadã, care
a alungat târziii plimbãreþi la adãpost. Cerul plânge cu
lacrimi tot mai albe, de parcã s-ar prohodi toþi sfinþii din
zugrãvelile bisericuþelor moldave.
Mã gândesc, în aceste zile în care ne întoarcem mai des
cu gândul cãtre trecut, la oamenii de altãdatã, la bucovinenii mei intraþi în istorie fãrã voia lor. Au cãzut frunzele
atâtor toamne peste destine umane. Au trecut anii peste
epopei individuale neºtiute. S-a aºternut uitarea peste existenþe exemplare care, azi, aproape cã nu mai au loc în tezaurul de valori naþionale. O asemenea existenþã, mistuitã de
devotamentul pentru patrie ºi adevãr, din nefericire cvasinecunoscutã printre bucovinenii de azi, este Ilie E.
Torouþiu. S-au împlinit, în 23 noiembrie 2008, la ceasurile
dimineþii, 55 de ani de la trecerea lui în nefiinþã. Ducea,
atunci, cu el douã iubiri care-l înalþã deasupra tuturor
mãruntelor ºi trecãtoarelor preocupãri cotidiene, care-l
aºeazã dincolo de oamenii obiºnuiþi, care-i iartã toate
pãcatele fãcute cu fapta, cu gândul ori cu cuvântul, douã
iubiri care, în lumea de azi, ar pãrea desuete: marea lui
iubire pentru cea care i-a fost nu numai soþie, ci ºi harnicã
ºi tenace colaboratoare ºi prietenã calmã ºi înþelegãtoare,
Elvira, ºi imensa lui iubire pentru neamul sãu ºi pentru
fãrâma lui de þarã, Bucovina.
Astãzi, când, sub imperiul unei libertãþi prost înþelese ºi
prost gestionate chiar de instituþiile cu rol în educaþie, noþiunile de „iubire” ºi „dragoste” îºi pierd înþelesul lor romantic, o iubire aºezatã pe principiile loialitãþii, încrederii
depline, respectului ºi preþuirii este privitã de generaþiile
tinere ca o relicvã, ca o reminiscenþã demodatã a altor
vremi, ca un balast inutil ºi caraghios. Cine sã înþeleagã
astãzi frãmântarea din sufletul unui tânãr bucovinean
îndrãgostit mânat în vâltoarea primului rãzboi mondial?
„Rãmâi cu bine, Dragul meu Odor, Elvirucã Bunã ºi Dulce
ºi Scumpã...”, scria, în august 1914, pe o carte poºtalã cenzuratã de armata austro-ungarã. Întreaga corespondenþã a
celui alintat în familie Ite cu jumãtatea sufletului sãu, corespondenþã pãstratã în arhiva Bibliotecii Academiei
Române, demonstreazã statornicie, pasiune, tandreþe ºi
grijã pentru cea care, umãr la umãr, i-a fost alãturi zeci de
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ani. Scrisori ample ori simple cãrþi poºtale se intereseazã
de starea ei de sãnãtate, o dojenesc atunci când nu e
ascultãtoare ºi nu se menajeazã, o alintã ºi o rãsplãtesc
pentru vreo micã realizare, o informeazã despre pisici ºi
despre florile din grãdinã, o cheamã sã-i fie alãturi, îi dau
sfaturi, o trimit la joacã, o mângâie în momentele ei triste,
o încurajeazã în faþa eºecului. Este înduioºãtor sã parcurgi
aceste scrisori ºi sã-i auzi alintându-se ºi gãsind forþa sã
depãºeascã momente cumplite cu un optimism de invidiat.
ªi apoi sã nu uitãm cã, gest unic cred, Ilie a þinut sã
marcheze definitiv apartenenþa sa sufleteascã totalã la eul
celuilalt, adãugându-ºi iniþiala Elvirei la numele sãu: Ilie
E. Torouþiu. Nu Ilie Torouþiu. Nu Ilie T. Torouþiu. Nu Ilie
al lui Toader Torouþiu, aºa cum a consacrat formula Ion a
lui George Sbiera. Ci Ilie al Elvirei Torouþiu. Sau, mai pe
scurt, I.E. Torouþiu. O formulã ce înfãþiºeazã lumii un
întreg, un tot, creaþia divinã primordialã. O formulã
îngemãnatã peste care, din pãcate, tinde sã se aºtearnã
uitarea. Cine mai face astãzi asemenea gesturi? Cine mai
scrie astãzi scrisori? Cine mai cautã astãzi în adâncul sufletului cuvinte gingaºe care sã mângâie sufletul ºi sã-l facã
sã înfloreascã?
Pe lângã iubirea aceasta individualã, trãitã în totalã
concordanþã cu formaþia sa moral religioasã, Ilie E.
Torouþiu a simþit, în toatã viaþa sa, o profundã, lãuntricã,
mistuitoare iubire pentru þara ºi pentru neamul lui. La el
patriotismul, naþionalismul nu par a fi sentimente, ci stãri
de spirit. Nu poþi aprecia când ºi de ce au luat naºtere, nu
poþi identifica fluxuri ºi refluxuri în manifestarea lor, nu
poþi constata vreo formã de rebut ori rabat de la apãrarea
intereselor naþionale.
Înzestrat nativ cu un ascuþit spirit de observaþie; Ilie E.
Torouþiu a cunoscut ºi înþeles de timpuriu efectele regimului politic austriac asupra populaþiei româneºti. Nu s-a
mulþumit doar cu constatãrile ci, conºtient de faptul cã
tinerei generaþii de bucovineni de la rãscrucea veacurilor îi
revenea sarcina de a produce schimbarea, se implicã în
viaþa comunitãþii cãreia-i aparþinea cu toatã forþa ºi cu tot
entuziasmul anilor lui tineri.
Tânãr student la Cernãuþi fiind, face eforturi considerabile sã supravieþuiascã fãrã ca studiile sale sã greveze
asupra numeroasei familii de la Solca: dã meditaþii,
tipãreºte cãrþi poºtale ilustrate ori scrie mici articole prin
ziarele locale. Dar nu renunþã; ºtie cã doar aºa poate rãzbate ºi ieºi la luminã. „O, ce greu e de trãit când eºti un idealist calic!”, îi scrie, în 1911, profesorului A.C. Cuza. Nu
sunt cuvintele unui învins, ale unui disperat, nici mãcar ale
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lui pãdureþ, gustul dulce-acriºor al unei vieþi trãite din
greu, cu fiecare realizare obþinutã cu eforturi, dar ºi cu satisfacþii pe mãsurã. Fiindcã tânãrul plecat din Solca avea sãºi drãmuiascã veniturile obþinute în aºa fel încât sã-i ajute
ºi pe cei de-acasã, mulþi ºi necãjiþi. N-a fost uºor, dar n-a
renunþat. A fost o formã a jertfei întru înãlþare sufleteascã;
a fost rodul unei morale sãnãtoase, ºlefuite mai ales în anii
când, în vacanþe, cerceta casa ºi cãrþile de învãþãturã ale
Patriarhului de la Pãtrãuþi, pãrintele Constantin Morariu.
Deºi împovãrat cu multiple griji ºi obligaþii, ºi-a gãsit timp
pentru a cerceta situaþia economico-socialã a Bucovinei,
situaþie deloc încurajatoare la începutul celuilalt veac.
„Vai, în fiecare zi mi se face în obraz tot câte-o trãsãturã
mai adâncã ºi mi se zburleºte pãrul de groaza ºi durerea
cifrelor care le scot la luminã”, se confesa, în vara lui 1911,
aceluiaºi A.C. Cuza. Se strãduia atunci sã adune material
pentru studiul sãu cu privire la situaþia meseriaºilor ºi
negustorilor din Bucovina, cãlãtorind în condiþii dificile
prin întregul ducat.
Avea însã visuri mari, asemeni oricãrui tânãr de 20 de
ani. Îi împãrtãºea profesorului naþionalist de la Iaºi proiectul unui studiu complet despre românii din Bucovina,
studiu ce urma a avea opt capitole, consacrate diverselor
ocupaþii ºi forme de proprietate existente atunci. Primele
trei pãrþi le-a lucrat „...cerºind ajutoare când dela o societate, când dela alta, cãci eu avere nu am nimic la sufletul
meu, ºi pãrinþii mei þãrani fiind cu un cârd de alþi copii, sermani, peste cari acuma, cu criza bãncilor sãteºti, a dat o
sãrãcie ºi mai mare...”. Pentru studiul despre meseriaºi a
muncit în condiþii dificile: „Cu 200 de coroane am trãit 8
luni de zile în 12 oraºe, cu cãlãtorie, locuinþã ºi mâncare.
La urma urmei eram silit sã mã mulþãmesc cu un amiazãzi de 20 de bani, ba în Vijniþa mi-am amanetat ºi orarul
pentru cã nu aveam cu ce mã întoarce”. O altã formã de
jertfã, cea de sine, pentru a da viaþã unei lucrãri ce trebuia
sã deschidã ochi ºi sã însufleþeascã spirite.
Studiile lui (atâtea câte au apucat sã aparã) sunt, dincolo de ºirurile reci de cifre, strigãte de ajutor, adevãrate
rugãciuni nu cãtre divinitate (cãci, dupã pãrerea lui
Torouþiu, divinitatea nu te ajutã decât dacã te ajuþi tu pe
tine însuþi) ºi nici cãtre autoritãþi (ºtiut fiind cã, în relaþia
cu românii, acestea aveau mereu alte prioritãþi), ci cãtre
românii lui, cãtre cei care trebuiau sã înþeleagã cã era absolut necesarã o schimbare de mentalitate, cã trebuiau sã-ºi
trimitã copiii la ºcoalã ºi la meserii, dacã doreau ca viaþa
lor sã se schimbe în bine.
N-a apucat sã-ºi finalizeze acest proiect, deºi ºi-a dorit
mereu acest lucru. Vremurile s-au înrãutãþit. Peste lume sa abãtut viforul rãzboiului, spulberând case ºi holde,
oameni ºi vise. „Un tren lung, lung ca ºi clipele acestea de
durere, îngrijorare ºi aºteptare din ceasurile rele gâfâie din
greu ºi ne duce, ne tot duce, cine ºtie unde, fãrã a putea sã
rezistãm de a nu plânge cu furnicarul de lume, ce plângând
ne întâmpinã în gãri cu lapte, poame, malaiu – bieþii
oameni, poate fãrâmiturile dela gura copiilor le dau
saracelor catane! (...) Copiii dela gãri plâng ºi ei – vãzând
cã toatã lumea plânge, ei cred cã ºi ei trebuie s-o facã.
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Ferice de copiii care nu înþeleg încã ce-i durerea! Încotro
plecãm nu ºtim, atâta ºtim cã la Ungaria ºi cã abia dupã 48
de oarã vom ajunge”. Au rãmas acasã proiectele de studiu,
autorul lor trebuia sã-ºi facã datoria faþã de o þarã ºi un
împãrat care-i cereau sã moarã, la nevoie, pentru ei.
Venit în permisie de pe front câteva luni mai târziu, cu
sufletul sfâºiat între obligaþia de onoare faþã de împãratul
care nu era al lui, dar cãruia-i jurase credinþã, ºi cea de
suflet, faþã de neamul cãruia-i aparþinea, în cele din urmã
tânãrul a ales: a pãrãsit uniforma împãratului, a pãrãsit
Bucovina pe cãi lãturalnice ºi ºi-a gãsit adãpost în capitala
României. N-a fost un pas uºor ºi nu l-a uitat nici el ºi nici
alþii. Crescut în lumea satului, cu preceptele lui clare ºi
dure, fuga peste Cordun va avea consecinþe adânci asupra
vieþii, dar mai ales asupra psihicului firavului fugar, care se
îmbolnãveºte ºi trece prin mai multe operaþii. Trãieºte ani
grei. „Am trãit cum am putut, de azi pe mâne, cum trãim
noi toþi pribegii”, afla, dintr-o scrisoare datatã 16 septembrie 1915, profesorul A.C. Cuza. Nu disperã însã. Înþelege
cã tuturor le e greu ºi se mulþumeºte sã spere cã va fi mai
bine. Oricine îi citeºte scrisorile din aceastã perioadã nu
poate sã nu remarce optimismul care se degajã printre rânduri ºi sã-ºi formeze imaginea unui caracter extraordinar.
Aºa cum fãcuserã mai toþi refugiaþii ajunºi în Bucureºti,
depusese ºi el, imediat, o cerere pentru a obþine o slujbã.
Rãspunsurile veneau greu, cãci ºi României îi era greu,
chiar dacã nu intrase încã în focul rãzboiului. Cele mai
multe rãspunsuri erau negative sau ofereau posturi inferioare pregãtirii petenþilor. Bucovinenii nu fãceau nazuri ºi
I.E. Torouþiu cu atât mai puþin. Îl doare necazul lui, dar ºi
mai mult îl doare suferinþa celorlalþi. De asta îi scrie lui
A.C. Cuza, în octombrie 1915: „...de mi s-ar da un post,
acum nu l-aº primi, pentru cã sânt mulþi candidaþi în þarã
muritori de foame. N-am voi sã se creadã cã am venit în
Þara Româneascã pentru a acapara posturi ºi a neîndreptãþi
pe alþii. România a fãcut pentru noi tot ce putea face. Mai
mult nu-i putem cere. Sântem mulþãmiþi, în aºteptarea zilei
de mâne, negreºit mai fericitã decât cea de azi”. Decenþã,
demnitate, recunoºtinþã, încredere. Manifestãri ale unui
mare caracter rãzbat din cuvintele înºirate ordonat, egal, cu
un scris mãrunt, pe foile azi îngãlbenite de vreme.
Cuvintele acestea par mai degrabã o rugãciune de mulþumire decât jelania ºi frustrãrile unui refugiat.
Autoritãþile austriece n-au acceptat dezertarea soldatului imperial ºi au fãcut apel la prevederile convenþiei de
extrãdare; au urmat zile grele, cu mandat de reþinere, cu
internare la Vãcãreºti în vederea extrãdãrii, dar noul curs al
evenimentelor, starea de beligeranþã dintre cei doi foºti aliaþi, face sã nu se mai punã în aplicare prevederile menþionatei convenþii. Strãin, departe de ai lui, urmãrit de serviciile secrete austriace, dezertorul naþionalist are mângâierea
cã, mãcar moral, gãseºte puþin sprijin la cel care avea sã-i
fie socru, acesta scriindu-i în 20 ianuarie 1917: „...pânã
atunci, îl salut ºi sãrut pe dragul ºi scumpul ºi neîndãtinat
de harnicul ºi înþeleptul meu Ite, dorindu-i din adâncul
sufletului mai ales mila Celui de Sus, ca sã scape cât mai
curând ºi din cea de pe urmã nevoie sãnãtos ºi voinic”.
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