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ai multã culoare localã, o privire mai puþin
poeticã, mai lucidã, din interior, asupra vieþii
locuitorilor urbei bucovinene le vom gãsi în
cartea de amintiri înºirate de mai tînãrul contemporan al lui
Mihai Eminescu, prozatorul ºi traducãtorul rãdãuþean
Emanuel Grigorovitza (Cum a fost odatã, 1911), frecventator ºi el, dupã plecarea poetului, începînd cu 1866, al
Gimnaziului cernãuþean. Aºezarea oraºului la vadul lat al
Prutului, nu departe de locul unde se varsã în el pîraiele
Ruda ºi Clocucica, e prielnicã micii industrii ºi comerþului
aferent. Pe malul Prutului, în dreptul satului Horecea, loc
de scaldã pentru copii, se înºirã mori plutitoare dupã model
cãzãcesc. Pe apa cotitã a Clocucicãi, proprietarii înstãriþi ai
tîrgului îºi au oloiniþele cu piue mînate de apã, strivind
sîmburi de bostan, de cînepã, de in ºi miezuri de nucã, cu
uleiul obþinut fãcîndu-se negoþ pînã peste graniþã. În mahalaua Roºa, unde locuieºte gimnazistul, s-au aºezat ºvabi
aduºi de pe malurile Rinului, buni gospodari, lucrîndu-ºi
ogoarele, prãsind cai, vite ºi porci, femeile ocupîndu-se de
grãdinãrit ºi cu vînzarea laptelui. „Vedeam ca ºcolar în
uliþa Roºei, scrie viitorul prieten de la Iaºi al poetului ºi traducãtor al acestuia în limba germanã, din zori de zi, harnicele femei de ºvabi cu coºul plin de zarzavaturi ºi de
ulcele cu lãptãrie, aºezat pe o pernuþã în vîrful capului,
cum urcau gîfîind dealul spre oraº, pentru a se întoarce în
curînd cu banii agonisiþi”. Copilul va fi privit, ca ºi
Eminescu cu cîþiva ani mai devreme, marile petreceri ale
ºvabilor îmbogãþiþi: nunþi fastuoase, alaiuri de cãruþe, uneori cîte o sutã, cu cai mari, de soi, cu panglici la hamuri,
pline cu nuntaºi; femeile, cu testemele ºi numeroase fuste
suprapuse; bãrbaþii, ºi ei, cu mai multe jiletci, cu gulerul
rãsfrînt, cu nãdragi vãrgaþi ºi puþin despicaþi sub gleznã, cu
surtuce de catifea, mãtase sau postav scump, cu bumbi de
argint sau din corn de cerb, trãgînd din pistoale în toloaca
Roºei. Memorialistul e atent la diferenþe. ªcoala
nemþeascã e spaþioasã, înaltã, cu douã caturi. Casele
ºvabilor sînt albe, de zid. Cele ale românilor, mai mici ºi
de lemn, stau ascunse printre pomete. Nici românii nu se
dau însã în lãturi de la petreceri. La Clocucica, aceºtia
organizeazã clãci, la culesul de pãpuºoi ºi de poame, cu
tradiþionalele glume ºi ghicitori, cu hore, ºi chiar cu cîte o
masã îmbelºugatã. ªi gimnazistului Eminescu îi va fi atras
atenþia un eveniment deosebit, legat de ritualul Iordanului,
de Boboteazã, la care participau zeci de preoþi, cu mitropolitul în frunte, ºi mulþimile de credincioºi ortodocºi de la
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hieni ai mahalalelor româneºti Clocucica, Roºa, Horecea ºi
Caliceanca. Sfinþirea apei avea loc în foiºorul dinainte
pregãtit, aflat între Fîntîna Turceascã (amintire a stãpînirii
otomane, de la 1714, la vechea raia a Hotinului) ºi bisericuþa cu hramul Bunei Vestiri. Evenimentul lasã urme în
literatura localã. Mare amator de vechi calendare,
Eminescu putea citi într-unul din ele ºi o poezie a viitorului arhiepiscop ºi mitropolit al Bucovinei, Teoctist
Blajevici, intitulatã Iordania 1841 în Cernãuþi. La glasul
„aramei cîntãtoare”, ne informeazã preotul versificator, se
adunã norodul, pentru a ajunge la bisericã, unde „Ca albini la urdiniº într-o caldã zi de varã/ Stã norodul la biserici,
cã nu încape pe-afarã”; sînt „Preoþi, domni, stãpîni ºi patrioþi”. Apoi alaiul porneºte însoþit de un „polc de ostaºi” ºi
chiar de „strãine confesii”. „Ba ºi evrei din uºi ºi fereºti
privesc”. Cu toþii ajung la „fîntîna cea domneascã”, unde,
în împuºcãturi de sãcãluºuri ºi salve de tun, arhiereul
sfinþeºte apa: „Firul apei sã preface, o straºnicã minune!/
Apa Iordanului pierde putrejune,/ Vindecãtor dar de suflet
ºi trup priimind/ ªi pe toþi cei ce-o gustã cu credinþã
sfinþind”. Într-o gravurã de pe la 1860, se vede Biserica
Adormirii Maicii Domnului (mutatã din centrul oraºului,
în 1876, la Caliceanca) ºi, alãturi, o procesiune de Iordan.
Dincolo de petreceri ºi procesiuni fastuoase, trebuie sã
remarcãm cã viaþa la Cernãuþi, în anii petrecuþi acolo de
Eminescu, nu era totdeauna linã. Anii 60 ai secolului al
XIX-lea îi pun la grea încercare pe locuitorii oraºului.
Dupã doi ani de secetã, în 1864 ºi 1865, izbucneºte, îºi
aminteºte Em. Grigorovitza, în 1866, pe la Boboteazã, o
foamete grozavã, urmatã de epidemii de tifos ºi de holerã.
Peste un an, în martie 1867, se abate un ger cumplit, „de
cãdeau pãsãrile moarte din zbor”. Nici focurile devastatoare n-au ocolit oraºul. O gravurã din albumul lui Knapp
ne înfãþiºeazã un Incendiu la Cernãuþi în 1859. Prin septembrie1866, cînd dãdea examen la gimnaziu, consemneazã acelaºi Grigorovitza, un incendiu înspãimîntãtor
porneºte din uliþa evreiascã, distrugînd ºi judecãtoria ºi turnul cel mare al bisericii catolice. Astfel de evenimente nul vor fi lãsat indiferent pe viitorul poet ºi ele vor fi fãcut
obiectul rememorãrilor de mai tîrziu, împreunã cu prietenul Grigorovitza, la Iaºi. Din pãcate, Eminescu, fulgerat pretimpuriu de destin, n-a mai avut rãgazul sã le consemneze, pe îndelete, în scris.
Urmele trecerii sale prin Cernãuþi existã ºi azi. Mai e în
picioare clãdirea nu tocmai cuprinsã, cu etaj, a fostei ºcoli
primare, National Hauptschule, unde a urmat, între 1858 37

1860, cu frumoase rezultate, clasele a III-a ºi a IV-a, avîndu-i ca învãþãtori pe Ioan Litviniuc ºi Ioan Zibacinschi, iar
ca director pe Vasile Ilasievici. O placã aºezatã de
autoritãþi, în 1988, pe faþada clãdirii datînd de la începutul
secolului al XIX-lea, nu departe de Primãrie, pe actuala
stradã ªeptiþki, consemneazã frecventarea de cãtre acesta a
vechiului Obergymnasium, devenit, dupã Marea Unire,
Liceul „Aron Pumnul”, acum Gimnaziul nr. 6. Nu avem,
din pãcate, o hartã a vechiului Cernãuþi, pe care sã fie indicate toate reperele legate de fostul gimnazist. Am gãsi,
desigur, acolo casele, existente ºi azi, unde acesta a locuit.
Din cataloagele vremii, aflãm cã în anul întîi de gimnaziu
a stat în Schulgasse no. 799, iar în anul urmãtor, ca „privatbeamte”, în Dreifaltigkeitstr. no. 1309, pe actuala str.
Gorki, nr. 26, la birjarul Nicolaus Dzirzek („pan Nicolae
Þirþec”), împreunã cu Theodor ªtefanelli, Ion ªahin ºi
fraþii Daºchevici. Cu emoþie descoperim în mss. eminescian 2291 acest scurt fragment cu suveniri din copilãrie:
„La Dzircek în casa cu plopi – Grãdina cu mere în care-mi
fãcusem cuibu ca vulturu ºi gãseam mere toamna rãmase
din scuturãturã. Pazirski. În cãsuþa din grãdinã lipisem pe
pereþi chipuri rupte din jurnale – ca un cuadlibet, ºi o
numeam galerie de tablouri, pentru vederea cãreia trebuia
sã se plãteascã entrée”. Dornic sã-l înveþe cît mai multe
limbi, cãminarul l-a aºezat o vreme în gazdã la profesorul
de francezã Victor Blanchin (fãrã folos, cãci profesorul
cam avea „darul suptului”), în Strada Domneascã de jos,
devenitã, prin jocul istoriei, Strada Iosif, Apoi Strada
Zotta, în fine, Strada Ucraineanã. Casa existã ºi azi, la nr.
53. În fine, sã mai amintim de casa lui Aron Pumnul, unde
Eminescu a locuit, cu intermitenþe, în perioada
cernãuþeanã, mai întîi între 1858 ºi 1860, împreunã cu
toatã liota de eminoviceni ºi cu fraþii Vasile ºi Ion
Bumbac, colegi mai tîrziu de la Viena, apoi, din noiembrie
1866 pînã în mai 1867, cînd se ocupã de Biblioteca gimnaziºtilor, continuînd astfel activitatea din anii anteriori de
înregistrare a cãrþilor donate, unele ºi de el, în
Cunsemnãciunariu.
Cãtre casa lui Aron Pumnul ne îndreptãm acum, pentru
a participa la festivitatea dedicatã, deopotrivã, poetului ºi
mentorului sãu spiritual, veneratul profesor de la
Obergymnasium. Sîntem aºteptaþi de consulul Romeo
Sãndulescu, de intelectuali români trãitori în aceste
meleaguri, printre care poetul Vasile Tãrâþeanu, de elevi ºi
profesori. Ne întîmpinã, în frumoase costume populare, ºi
membrii formaþiei „Dor bucovinean”, îndrumatã cu pricepere ºi pasiune de domnul Iurie Levcic. Casa, mai
împuþinatã acum, nu diferã totuºi cu mult de cea de odinioarã. La început, erau de fapt douã corpuri de clãdire:
„Cea din dreapta, ne explicã Th. ªtefanelli, mai mare ºi
mai înaltã, cu cerdac dinainte, era casa unde locuia
Pumnul, iar cea din stînga, mai micã ºi mai joasã era
menitã pentru studenþii ce-i gãzduia Pumnul. În aceastã
cãsuþã se afla ºi mica bibliotecã a studenþilor români, feritã de ochii profesorilor strãini, cãci dupã legile ºcolare,
studenþii nu aveau voie sã întreþinã biblioteci ºi ar fi fost
confiscatã”. Aceasta din urmã, în care se afla biblioteca, a
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fost dãrîmatã, la 1940, de ruºi, care au ars ºi cãrþile ce mai
rãmãseserã. Stã neatinsã de vreme clãdirea principalã.
Locuitã în prezent de o familie de ucraineni, ea nu poate fi
transformatã în muzeu, cu toate eforturile Societãþii
„Mihai Eminescu” din Cernãuþi. În curte, alãturi de
vechea fîntînã din lemn, e ridicat un bust al Poetului. În
preajma lui ne adunãm, români din Þarã ºi de peste hotare,
pentru a celebra douã din marile personalitãþi ale culturii
naþionale, Eminescu ºi Pumnul, ale cãror destine s-au
împletit atît de armonios. Debutul literar absolut al poetului, în ianuarie 1866, cu poezia La mormântul lui Aron
Pumnul, ca ºi cel publicistic, din ianuarie 1870, cu articolul O scriere criticã, sînt legate de viaþa ºi activitatea
cãrturarului ardelean. ªi debutul de prestigiu, din
„Convorbiri literare”, cu poezia Epigonii, e dator, afirmã
Nicolae Iorga, Lepturariului scris de Pumnul, „marele
dascãl de simþire ºi credinþã româneascã al bucovinenilor”.
În drum spre vechiul Gimnaziu, ne oprim, pentru un
scurt moment evocativ, în micul scuar din apropierea
pieþei centrale, la întretãierea strãzii Universitãþii cu strada
28 iunie 1940, lîngã Monumentul ridicat de sculptorul
Dumitru Gorºcovschi în 2000, cu ocazia sãrbãtoririi celor
150 de ani de la naºterea lui Eminescu. Lîngã silueta filiformã a poetului, profilatã pe fundalul de verdeaþã al
copacilor, stãm de vorbã cu autorul, unul dintre cei mai
prestigioºi artiºti plastici români din nordul Bucovinei. El
ne vorbeºte cu entuziasm despre creaþiile sale dedicate
unor personalitãþi ale istoriei ºi culturii naþionale: busturi
ale voievodului ªtefan, de la ªcoala Medie din Voloca pe
Derelui, raionul Hliboca, ºi de la ºcoala din Ostriþa, raionul
Herþa, monumentul lui Ion Neculce, din localitatea Boian,
raionul Noua Suliþã, bustul lui Vasile Bogrea de la
Târnauca... Dar Eminescu revine obsesiv în preocupãrile
artistice ale domniei sale. În afara statuii de faþã, alte realizãri, printre care busturile lui Eminescu de la ªcoala nr.
10, din Cernãuþi, sau din oraºul Herþa, justificã acordarea,
prin decret al Preºedintelui României, „pentru contribuþiile
importante aduse la studierea ºi difuzarea operei eminesciene”, a medaliei comemorative „150 de ani de la
naºterea lui Mihai Eminescu”. Mai rãmîn de realizat, ne
spune artistul cu, nedisimulatã mîhnire, douã proiecte, al
monumentelor de la Codrul Cosminului ºi de la Fîntîna
Albã. Soarta acestora depinde însã nu de el, ci de hotãrîrea
autoritãþilor.
Al treilea obiectiv al popasului nostru în oraºul
copilãriei ºi adolescenþei lui Eminescu îl reprezintã vechiul Obergymnasium. Mergînd cãtre acesta, ne picurã în
minte ºãgalnicele versuri ale Scrisorii II: „Vai! tot mai gîndeþti la anii cînd visam în acadèmii,/ Ascultînd pe vechii
dascãli cîrpocind la haina vremii...”. Sã fie acestea tot o
suvenire cernãuþeanã? Cu aceastã întrebare pãºim în
impunãtoarea clãdire, încãrcatã de o lungã ºi nobilã istorie,
a Gimnaziului nr. 6. La primul etaj, într-o salã spaþioasã, e
în plinã desfãºurare, ca în fiecare an la 15 iunie,
Concursul-recital de poezie eminescianã, ajuns la a treia
ediþie. Participã elevi veniþi de la patru ºcoli româneºti din
oraºul Cernãuþi. Se ocupã de ei profesoarele de limba
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românã Doina Colesnicov, de la ºcoala gazdã, ºi Galina
Constantinovici, de la ªcoala de culturã generalã nr. 10.
Din juriu fac parte cunoscuþi intelectuali ai oraºului. De pe
scena improvizatã, se aud, distinct, expresiv ºi cu sentiment, versuri rostite într-o curatã limbã româneascã: „Cu
durerile iubirii/ Voind sufletul sã-l vindec,/ L-am chemat
în somn pe Kama –/ Kamadeva, zeul indic”. Eleva Cristina
Tãrâþeanu, din clasa a V-a, recitã poezia Kamadeva, fiind
rãsplãtitã cu premiul întîi. Pentru calitãþile lor interpretative deosebite, sînt încununate de asemenea cu premii
elevele Irina Cuches, Ana Rupaºcu, Larisa Cojocaru, Ina
Cojocaru. Stãm de vorbã cu doamna profesoarã Doina
Colesnicov. Pînã nu de mult existau ºcoli în limba românã
(nr. 10, 13 ºi 17) doar în suburbiile cu populaþie compact
româneascã, Roºa, Roºa-Stînca, Horecea Urbanã. La insistenþele pãrinþilor ºi ale unui grup de intelectuali fruntaºi,
membri ai Societãþii pentru Culturã Româneascã „Mihai
Eminescu”, printr-o hotãrîre a Executivului Orãºenesc
Cernãuþi, a fost înfiinþatã, în 1991, ªcoala Medie Generalã
nr. 29, cu limba de predare românã. Acelaºi Executiv a
hotãrît, la 4 aprilie 2007, transformarea acesteia în
Gimnaziul nr. 6, cu profil umanist, fãrã a fi neglijate însã
nici ºtiinþele exacte. Sã mai menþionãm cã Gimnaziul de
azi se bucurã de aportul unor dascãli de elitã ai
Cernãuþilor, aºa cum cel de altãdatã avusese parte de profesori de mare culturã ºi de mare autoritate, moralã ºi
ºtiinþificã, lãudaþi ca atare de Eminescu în articolele din
„Timpul”, mai tîrziu de Theodor ªtefanelli în memoriile
sale: „În clasã elevii erau þinuþi sã se deprindã cu un studiu
serios ºi temeinic al materiilor, sã fie cuviincioºi, astîmpãraþi, atenþi ºi ascultãtori. ...Profesorii þineau sã formeze
caractere ºi în scopul acesta veneau cu sfaturi ºi exemple
frumoase din istorie. ... ªi profesorii erau atunci bãrbaþi
aleºi, serioºi ºi cu cunoºtinþe aºa de frumoase cã ar fi putut
face ºi universitãþilor cinste”.
E momentul, credem, sã meditãm, cu ocazia vizitei
noastre la Gimnaziul din Cernãuþi, la locul ºi rolul
metropolei bucovinene în formarea scriitorului ºi a omului
de culturã Mihai Eminescu. Credem cã influenþa acesteia
s-a exercitat pe douã paliere distincte, complementare.
Primul este acela al deschiderii orizontului de culturã generalã, al accesului cãtre universalitate. Învãþarea limbii
germane ºi familiarizarea cu mediul german de culturã îi
vor facilita, indiscutabil, drumul cãtre studiile superioare,
de la Viena ºi Berlin. Tot acum au loc primele contacte cu
literatura austriacã ºi germanã, prezentã în bibliotecile
oraºului, nu mai puþin în cea a gimnaziºtilor români, diriguitã un timp de poet. Nu trebuie neglijatã nici influenþa
lui Neubauer, profesorul sãu de istorie, (care preda ºi literatura germanã), militant al revoluþiei de la 1848, prieten cu
Aron Pumnul, pasionat cercetãtor al vestigiilor trecutului
bucovinean. Poet ºi publicist, iniþiator ºi redactor, în 1862,
al primului ziar de limbã germanã, „Bukowina”, ºi al
primei reviste cu caracter literar, „Sonntagsblatt der
Bukowina”. Sã dãm cuvîntul lui Emanuil Grigorovitza:
„Avusese ºi el profesor de nemþeºte pe neuitatul Neubauer,
pe acela care mi-a aprins ºi mie, ca ºi lui, dragostea pãtiRevista românã nr. 3 (57) / 2009

maºã pentru scrierile lui Schiller. Eminescu ºtia sã spunã
bucãþi întregi de ale acestui poet pe de rost...”. Preþuirea
este, se pare, reciprocã. Cu toate cã are printre gimnaziºti
reputaþia unui profesor „prea-sever”, Neubauer îl noteazã
pe Eminescu, într-o vreme cînd acesta are dificultãþi la alte
discipline ºcolare, cu cea mai bunã medie la Istorie,
Ausgezeichnet, la atenþie cu stets rege (întotdeauna activ),
ºi la sîrguinþã cu sehr lobenswerth (foarte lãudabil). Nu ne
mirã traducerile ºi prelucrãrile ulterioare ale lui Eminescu
dupã Schiller (Ector ºi Andromache, Mãnuºa) ori Cerri
(Veneþia), acesta figurînd în antologia poeticã editatã în
1852. Sã mai dãm cîteva exemple. Istoria universalã,
Weltgesichte de Welter, atractivã prin miturile ºi legendele
ce prefaþau istoria popoarelor, „o avea ºi Eminescu ºi nu se
putea despãrþi de dînsa, cãci îl vedeam purtînd-o cu sine
chiar ºi la plimbãri” (Stefanelli). Mitologia grecilor ºi
romanilor o ºtia, de asemenea, din Mythologie für
Nichtstudierende a profesorului petersburghez G.
Reinbeck, carte proprie, dãruitã, împreunã cu altele, în
1865, Bibliotecii gimnaziºtilor români.
Al doilea palier în modelarea viitorului poet ºi gazetar
este acela al educãrii în spiritul patriotic, spirit ce se dezvoltã într-o atmosferã propice dupã evenimentele de la
1848. Factorul românesc rãmîne pregnant, în ciuda vitregiilor vremii, întreþinut prin vechi lãcaºuri de cult de rit ortodox. Am pomenit deja de bisericile Sf. Neculai (cel mai
vechi lãcaº religios din Cernãuþi datînd de la 1607) sau Sf.
Paraschiva (ridicatã în 1862 de preotul Andrei Vasilovici)
ºi de marea procesiune a Iordanului. Vechi biserici ortodoxe ce împînzeau odinioarã þinutul Cernãuþilor mai sînt ºi
azi în fiinþã: la 15 km. de Cernãuþi, mica bisericã a
„Înãlþãrii” din Lujeni, ctitorie a boierului lui Alexandru cel
Bun, Teodor Vitold, de pe la mijlocul secolului XV, cu
frumoase picturi în stil bizantin, biserica Sf. Ilie din
Toporãuþi, ctitoritã de domnul Miron Barnovschi, de la
începutul secolului al XVII-lea, biserica din lemn Sf
Gheorghe, a mãnãstirii din Horecea, ridicatã la 1730 de
mitropolitul Antoniu al Moldovei, ctitoria lui Ion Neculce
din Boian, pe vremea cînd era staroste de Cernãuþi, pe la
1709, distrusã de inundaþii, de la care au rãmas doar
„clopotele lui Neculce”, biserica „Adormirii Maicii
Domnului”, din 1783, ctitorie a lui Nicolae Mavrocordat,
din Caliceanca, bisericile din lemn de la Cãbeºti, Costeºti,
Poieni, Roºa ºi Pilipãuþi, din a doua jumãtate a sec.
XVIII... O seamã de feþe bisericeºti, între care se disting
mitropoliþi cãrturari precum Teoctist Blajevici sau
Silvestru Morariu-Andrievici, contribuie la formarea ºi
menþinerea unei frumoase tradiþii culturale ºi literare.
Refugiaþii moldoveni de la 1848 gãsesc la Cernãuþi un
mediu prielnic pentru continuarea activitãþii lor politice ºi
literare.
Aici îºi publicã Alecsandri poemul Deºteptarea
României ºi pamfletul în prozã împotriva lui Dimitrie
Sturza, aici redacteazã Kogãlnicean, Doleanþele partidei
naþionale în Moldova. În aceeaºi epocã, fraþii Hurmuzachi,
cu aportul nemijlocit al altui cãrturar refugiat, ardeleanul
Aron Pumnul, scot ziarul „Bucovina”, între 1848-1850, o
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continuatoare autenticã a „Daciei literare”, cum remarca
N. Iorga, unde publicã pribegii moldoveni amintiþi, dar ºi
oameni ai locului, precum Iraclie Porumbescu, tatãl cunoscutului compozitor (un timp, secretar de redacþie) ºi sînt
reproduse, din literatura epocii, versuri de Andrei
Mureºanu, Cîrlova, Bolintineanu, Alexandrescu... Sînt
scriitori pe care tînãrul Eminescu îi va regãsi în
Lepturariul lui Pumnul. În pãstrarea vie a fãcliei românismului, un rol de seamã îl va avea vechea familie a
Hurmuzachilor. Mai stãruia încã în amintirea localnicilor
figura insolitã a bãtrînului boier moldovean Doxachi
Hurmuzachi, stins de curînd, cu un an înainte de sosirea
copilului Eminescu, ale cãrui port ºi înfãþiºare aduc o patã
de culoare în atmosfera cosmopolitã a oraºului. În consemnãrile memorialistice ale lui Iraclie Porumbescu, un familiar al hurmuzãcheºtilor, avem imaginea unui boier patriarhal cu iz oriental, locatar al conacului de la Cernauca:
„cu antereu de arºenic de mãtase, încins cu ºal scump de
Bagdad, care ajungea pînã sus pe piept, caþaveicã cu blanã
de jder, d-asupra cu giubea de cel mai fin postav, în cap cu
fes roºu, de sub care se vedea retezatul pãr alb ca laptele ºi
peste fes pãlãriuþã surã, în mînã cu o vãrguþã de guta-perca
cu bold de aur la mãnunchiu”. Bãtrînul boier fusese ºi
autorul unui celebru testament, asemenea celui al
Vãcãrescului, comunicat pe patul de suferinþã prietenilor ºi
compatrioþilor sãi: „Eu poate nu voiu mai trãi mult.
Domniile-voastre, însã, veþi trãi ºi trebuie sã trãiþi, darã sã
nu uitaþi cã aveþi de îndeplinit trei datorii mari ºi sfinte,
pentru care aveþi a rãspunde înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor ºi a urmaºilor voºtri. Aceste trei datorii sînt:
patria, limba ºi biserica”. Trei dintre urmaºii bãtrînului
Doxachi, Gheorghe, Alecu ºi Eudoxiu Hurmuzachi, vor
duce cu sfinþenie la îndeplinire acest legat, primii doi prin
înfiinþarea ºi diriguirea unor publicaþii de limbã românã,
precum „Bucovina”, sau a unor societãþi culturale
româneºti. Mai ales Eudoxiu, care, încã de cînd era student
la Viena, ºi apoi tot restul vieþii, a cules ºi copiat din
arhivele austriece cca 3.000 de documente privitoare la
istoria românilor, îi va servi lui Eminescu drept model în
„prietenia cu trecutul þãrii”, cum afirmã G. Cãlinescu. Fapt
semnificativ, textul lui Hurmuzachi, menit sã prefaþeze
documentele amintite, intitulat Fragmente din istoria
românilor, va fi tradus, la cererea Academiei Române, din
limba germanã, în 1878, de poetul nostru. Tot la Cernãuþi
se naºte devoranta pasiune a lui Eminescu pentru teatru,
care-i va da, într-un fel, viaþa peste cap. Rememorînd anii
petrecuþi în capitala Bucovinei austriece, poetul îi va
povesti noului sãu prieten, Grigorovitza, „multe ºi mãrunte
din viaþa lui de gimnazist”: „Cîte întîmplãri hazlii, va scrie
acesta mai tîrziu, nu am aflat de la bietul Mihai! Mai ales
anul 64, cînd cu venirea trupei Fany Tardini la Cernãuþi,
care înnebunise pe bãieþii noºtri, a fost un val vîrtej întreg
de nãzdrãvãnii”... Într-adevãr, în martie 1864, într-o salã a
Hotelului de Moldavie, rãsunã pentru prima datã un tulburãtor cîntec patriotic în deschiderea unei drame istorice
naþionale: „Astãzi fraþilor români / Ne vedem ºi noi stãpîni
/ Pe-ale noastre nemestii / Ce ºedeau mai toþi pustii!.../ Nu
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putea bietul român / De tiranul de pãgîn. / Nici de casã aºi vedea, / Ci soarta a-ºi blestema!...”. Efectul e electrizant,
cum îºi va aminti mai tîrziu profesorul lui Eminescu, I. Gh.
Sbiera:. „Nu se sfîrºise bine prima strofã ºi publicul, rãpit
de o însufleþire nedescriptibilã, izbucni în aplauze ºi
strigãte de bravo ºi sã trãiascã, de cutremurau pereþii ºi credeai cã are sã se prãbuºeascã sala de atît zgomot”. Trupa
lui Fany Tardini susþine la Cernãuþi spectacole în douã
stagiuni, în perioadele martie-mai 1864, ºi noiembrie
1864-martie 1865. Pentru studenþii care umpleau întreg
parterul, se dãdeau bilete cu reducere; unii primeau bilete
de la comitetul teatral, prin profesorul Sbiera, sau, aºteptînd în grup la intrare, primeau bilete de la compatrioþii lor
mai înstãriþi. Eminescu era nelipsit, urmãrea cu ochi scînteietori acþiunea ºi asculta fermecat cîntecele, reproducînd
apoi fragmente de replici ºi melodii. Ca urmare fireascã a
acestei pasiuni, poetul îºi va face o bunã bucatã de vreme,
cum va mãrturisi mai tîrziu în „Timpul”, „mendrele printre actori”, va peregrina prin þarã, ca sufleor ºi copist, cu
trupele lui Iorgu Caragiale ºi Mihai Pascaly, va traduce
piese de teatru ºi scrieri de esteticã teatralã, va întocmi
uriaºe proiecte de drame naþionale, din care va realiza fragmente ce vor umple un volum din ediþia Perpessicius.
Acestea sînt premisele formãrii ºi dezvoltãrii personalitãþii profunde ºi complexe a lui Mihai Eminescu.
Cãlãtoria noastrã la Cernãuþi ne-a ajutat sã le înþelegem
mai bine. Pe urmele ecourilor atît de puternice încã, ale
operei sale în conºtiinþa românilor din Ucraina, vom porni
mîine, cînd sîntem aºteptaþi la amplele manifestãri închinate poetului din oraºul Herþa.
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