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STUDENTUL VICTOR MORARIU
ÎN FAÞA PUBLICULUI
Sobrul ºi doctul profesor universitar de limbã ºi literaturã germanã de la Universitatea din Cernãuþi (dupã ce
funcþionase ca profesor la Liceul din Suceava) Victor Morariu (1881-1946) a fost, pe vremea studenþiei, un activ
membru al Societãþii Academice „Junimea”, în cadrul cãreia a þinut conferinþe, a scos câteva foi umoristice
(specifice perioadei ºi mediului), adicã s-a implicat deplin în buna funcþionare a acesteia. Unul din rarele caiete
care s-au pãstrat din jurnalul personal al vrednicului fiu al pãrintelui Constantin Morariu, pãstrat cu multã grijã
de doamna farmacistã Maria Olar din Suceava, adãposteºte, printre altele, ºi unul dintre discursurile þinute de
acesta, duminicã 13 octombrie 1901 (p. 87-90), cu ocazia unui comers junimean. Tema abordatã de Victor
Morariu, „de tot liber”, este aceea de destul de mare actualitate (nu numai atunci), a folosirii costumului popular de cãtre intelectualitatea româneascã, tocmai ca demonstraþie a naþionalismului, în condiþiile în care atacul la
naþionalitate era concertat, atât din partea stãpânirii austriece, cât ºi din cea a minoritarilor ucraineni.
Argumentarea este strânsã, avându-se în vedere mai multe aspecte pe care le implicã purtarea acestui costum.
Dar sã vedem toate aceste motivaþii ºi explicaþii, „dupã notele stenografice” (cum singur spune) ale lui Victor
Morariu. (Olvian RADOVICI)
Ilustrã adunare! Fie-mi permis a vorbi câteva
cuvinte la adresa mai ales a mult stimatelor dame (zimbet dulce din partea d-rei Frosa), ale cãror merite ºi
dãtorinþe pentru pãstrarea naþionalitãþii noastre de altfel au fost relevate de unul din confraþii mei cu destulã
precizie. Eu voi fi interpretul unei idei care întotdeuna
a format una din preocupãrile principale ale societãþii
academice „Junimea” ºi care a aflat rãsunet adesea ºi
chiar dãunãzi în presã.
Ilustrã adunare! Însuºirile distinctive ale unui popor
care, întrunite, constituie individualitatea lui, sunt –
mai mult încã decât caracterul ºi tipul naþional – limba,
legea ºi obiceiurile sale. ªi când zicem obiceiurile,
înþelegem ºi obiceiul în îmbrãcãminte – portul naþional. Þinem la limbã, lege ºi la obiceiurile strãmoºeºti, le
accentuãm la orice ocazie; dar ne-am cam deprins a
uita de frumosul nostru port naþional ºi privim indiferenþi cum, pe zi ce merge, el se pierde ºi pe la sate, pentru a face loc portului strãin, inferior din punct de
vedere estetic ºi pãgubitor pentru bunãstarea economicã a poporului nostru. Pierderea portului naþional, mai
ales pe la sate, e un fapt îngrijorãtor, de care ar trebui
sã ne ocupãm cu multã insistenþã. Din punct de vedere
al mândriei naþionale trebuie sã susþinem acest frumos
ºi trainic port, moºtenit de la strãbuni. Am zis frumos
ºi trainic ºi am arãtat prin aceasta cã chestiunea portului naþional are o parte esteticã ºi una economicã. Nu
cred cã trebuie sã mai spun cã portul românesc e încântãtor de frumos, cel femeiesc ca ºi cel bãrbãtesc.
Regina-poetã l-a ridicat la înãlþimea tronului, l-a fãcut
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cunoscut în Apus prin expoziþia sa de pãpuºi ºi a stors
admiraþia lumii civilizate pentru gustul românesc.
„Portul þãranului român”, zice unul din scriitorii noºtri,
„se caracterizeazã prin o simplicitate clasicã – semnul
maturitãþii estetice, prin decenþã – semnul sensibilitãþii
morale, prin igienã – semnul duhului practic ºi prin
simplitate – semnul spiritului economic; e un costum
simplu ºi pitoresc în acelaºi timp”. Costumul femeiesc
de asemenea e cât se poate de simplu, însã tonul fundamental într-însul e graþia. De aceea Anica din frumoasa operetã Crai-nou abia atunci simte deplin
farmecul iubirii, când se îmbracã în hainã de fatã de la
munte; cãci ea zice în duioasã melodie:
În aceste haine simple
Viaþa-i dulce ºi plãcutã
ªi sub ele inimioara
Simte lin tainicu-i dor. (Aplauze).
Nu voi pleda pentru introducerea costumului
naþional ca port zilnic pentru inteligenþa noastrã; acesta este un lucru cu neputinþã în urma împrejurãrilor
sociale ce le-a produs timpul modern. Dar aº deschide
întrebarea ori de n-ar trebui costumul naþional sã fie
portul nostru exclusiv de sãrbãtoare (aprobãri din
partea d-rei), care sã figureze singur în saloanele
româneºti? Îmi închipui o seratã, poate chiar un bal, la
care e o splendidã concurenþã de costume româneºti,
iar toaletele franceze (atât de costisitoare) au dispãrut.
Câtã varietate de colori, câtã graþie, câtã eleganþã, cât
farmec! Câte inimi rãpite de mândre Cosinzene!
(Ilaritate, mai ales din partea d-lui Nistor). Aud parcã
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obiecþiunea cã nu pe fiecare damã o prinde bine costumul; deºi nu sînt specialist în ale modelor, totuºi fie-mi
permis sã mã îndoiesc de aceasta: costumul naþional
lasã, ca ºi modele cosmopolite, cea mai deplinã libertate gustului ºi se poate deci varia în infinit, dupã individualitatea fiecãrei dame. (Asupra obiecþiunii cã s-ar
pierde talia, cred cã nu trebuie sã mai insist: un brîu
scoate talia la ivealã în modul cel mai mulþãmitor). Se
mai spune apoi cã costumul e prea obositor la dans,
fiind prea încãrcat (d-ra Frosa combate cu gestul);
nimic mai uºor decât a nu-l încãrca (ilaritate), cãci costumul nu reclamã numaidecât o salbã. Damele isteþe
vor afla (original: abilitatea damelor va afla) poate încã
ºi alte argumente, dar eu mã prind sã le combat pe toate
cu probele cele mai solide (ilaritate; aplauze), afarã
doarã de unul: de unde sã iei costumul? (Efect).
Deocamdatã de la atelierul „Furnica” din Bucureºti.
Dar aice am pãþit-o cu argumentele, cãci oricine ºtie cã
un costum de la Bucureºti costã enorm de scump. ªi
totuºi chiar aice, în perplexitatea cea mai mare, îmi
vine ºi mie, ca ºi atâtor altor fiinþe nenorocite, într-ajutor „Societatea doamnelor române”. Ne aducem
aminte de preafrumoasa expoziþie de industrie casnicã
bucovineanã, [pe] care a aranjat-o aceastã zeloasã societate în vara anului 1892 în muzeul þãrii. Atunci una
din cele mai distinse scriitoare ale noastre zicea: „Este
un fapt incontestabil cã Bucovina posedã o industrie de
casã renumitã ºi productele sale, care au fost expuse nu
numai aici, dar ºi în alte oraºe, au fost chiar premiate!
Noi însã o apreciem din alt punct de vedere ºi zicem cã
ea este avuþia poporului nostru. Constatãm cu bucurie
cã femeia bucovineanã, prin sârguinþa ºi abilitatea
degetelor sale, se îmbracã pe sine, pe bãrbat ºi pe copii,
îºi împodobeºte casa ºi în urmã prisosul îl duce la oraº
ºi-l vinde. Cu toate cã þãrancele noastre sunt foarte
conservatoare, ele au adoptat astãzi furcile cu roatã, pe
care S.D.R. le-a distribuit prin sate ºi care aduc mare
spor la tors”. La aceeaºi expoziþie s-au expus ºi câteva
costume naþionale, confecþionate la noi în þarã, costume superbe, cum se exprimã aceeaºi damã în raportul sãu asupra expoziþiei. Iatã deci cã S.D.R. s-a interesat chiar de la începutul existenþei sale de industria casnicã a þãrãncii române ºi iatã ºi dovada cã avem la noi
în þarã dame mãiestre în confecþionarea de costume.
Apelãm acuma cu toatã cãldura la acele generoase
dame ºi zicem: Nu s-ar putea introduce oare în cursul
de croitorie întreþinut de S.D.R. ºi chiar în Internat arta
cusãturilor româneºti? (Aprobare entuziastã la d-ra).
Un asemenea curs ar pune apoi baza la un viitor atelier
aici în þarã a la „Furnica” din Bucureºti, la care s-ar
putea comanda costume dupã gust ºi dorinþã. ªi iatã
mai departe perspectiva unei asemenea instituþii:
S.D.R. s-ar interesa prin numeroasele filiale ce le are,
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din þarã, care sunt femeile iscusite din satele româneºti
care ar putea lucra la costume, le-ar încuraja dând premii, vânzând produsul artei lor la atelier, ºi astfel s-ar
crea un izvor puternic pentru ridicarea bunãstãrii
poporului de la þarã.
Chestia economicã merge apoi mânã în mânã cu
cea socialã ºi culturalã. Încurajarea industriei naþionale
din partea damelor române ar produce o concurenþã, o
emulaþie înãlþãtoare între femeile de la þarã; iar emulaþia e izvor de progres ºi moralã. Nici nu mai amintesc
cã portul strãin ar dispãrea ca prin farmec din satele în
care a fost contrabandat prin influenþa oraºelor ºi ar
face iar loc frumosului ºi trainicului port românesc. ªi
cât s-ar întãri sentimentul solidaritãþii inteligenþei cu
poporul!
Astfel introducerea portului naþional e pentru noi
nu numai o chestiune de mândrie naþionalã, nu numai
o chestiune de esteticã, ci ºi o chestiune economicã,
moralã ºi culturalã. Asupra chestiunii s-ar putea spune
încã foarte multe, e un câmp foarte larg pentru discuþie;
nu pot insista astãzi mai pe larg, sunt încredinþat însã
cã damele române întrunite în valoroasa lor societate,
care a fãcut epocã în dezvoltarea culturalã a poporului român din Bucovina, se vor ocupa de aceastã
chestiune de eminentã însemnãtate cu acel zel ºi acel
entuziasm pentru aspiraþiile naþionale, care o caracterizeazã pe femeia românã din Bucovina. (Aplauze frenetice etc….).
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