P R O F I L U R I
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SCRIITORUL DUMITRU COVALCIUC

E

ste unul dintre cei mai activi ºi mai interesanþi
scriitori din nordul Bucovinei. S-a nãscut în 2
ianua-rie 1947 în comuna Opriºeni, fostul judeþ
Rãdãuþi, astãzi regiunea Cernãuþi – Ucraina. Pãrinþii
sãi Vasile ºi Leonora, þãrani, l-au purtat la ºcoalã în
sat, la liceul (ºcoala medie) din Tereblecea ºi, în anii
1966-1971, a urmat cursurile Facultãþii de Limbi
Romanice ºi Germanice a Universitãþii din Cernãuþi,
secþia de limba ºi literatura francezã, cursuri de zi.
Deºi student, din 1969 lucreazã la Postul de Radio –
Cernãuþi, având funcþia de crainic, ºi redactor la
ziarul „Zorile Bucovinei”, unde va fi încadrat la
absolvirea facultãþii. Sub pretext cã se sustrage de la
serviciul militar, în 1972 a fost destituit, dus departe
de locurile natale ºi închis într-un lagãr de psihiatrie
din oraºul Baku. La revenirea acasã, nu mai este
primit la vechiul loc de muncã. Timp de un an, este
cadru didactic la facultatea pe care a absolvit-o, dar
este acuzat de „naþionalism burghez român”, destituit din învãþãmânt ºi prigonit de serviciile secrete sovietice. Nu-ºi poate gãsi un loc de muncã ºi, în cele din
urmã, se angajeazã ca salahor la o întreprindere din
Cernãuþi. Luptã pentru drepturile sale ºi, cu greu,
dupã ce trimite mai multe memorii la Comitetul
Central al PCUS, la sfârºitul anului 1975, revine la
ziarul „Zorile Bucovinei”. Urmãrit mereu, nu i se
publicã lucrãrile trimise Editurii Carpaþi. Cu toate
acestea, D. Covalciuc scrie ºi pregãteºte noi lucrãri
importante, de apariþia cãrora se va bucura abia dupã
dezmembrarea URSS.
În 1989, cu un grup de scriitori ºi cãrturari din
Cernãuþi, înfiinþeazã Societatea de Culturã
Româneascã „Mihai Eminescu”, fiind unul dintre
conducãtorii acesteia. Înfiinþeazã în 1990 ºi conduce
Societatea Culturalã „Arboroasa” ºi din 1992
Institutul Obºtesc de Istorie, Restituiri Literare ºi
Folclorice „Dimitrie Onciul” din Cernãuþi.
Publicã versuri, schiþe, povestiri, traduceri ºi
studii despre viaþa culturalã a Bucovinei. Dupã 1990
ºi-a consacrat o mare parte din timp scriind ºi publicând documente privind istoria tragicã a românilor
din nordul ocupat al Bucovinei.
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A editat la Cernãuþi, dar ºi în alte centre culturale
(Chiºinãu, Suceava, Târgu Mureº) o seamã de publicaþii precum „Mioriþa” (1992-1993) „care a fost, de
fapt, prima revistã româneascã apãrutã în capitala
Bucovinei istorice în perioada postbelicã”; „De la
Nistru pân’ la Tisa” (1993), cu colaborarea unor intelectuali români din Ucraina Subcarpaticã, adicã din
Maramureºul istoric, de la nord de Tisa; „Calendarul
poporului” (1993); „Codrul Cosminului”. Împreunã
cu preotul Adrian Acostãchioaiei publicã douã volume din Calendarul creºtin ortodox al românilor
bucovineni (1992-1993 ºi 1993-1994). A pregãtit ºi a
publicat un numãr mare de volume din Almanahul
cultural-literar Þara Fagilor”. A tradus din rusã ºi
ucraineanã o seamã de manuale necesare ºcolilor
româneºti din Ucraina. A prefaþat cãrþi ale unor scriitori din nordul Bucovinei ºi a sprijinit publicarea
unor monografii de localitãþi. A contribuit la înfiinþarea unor muzee sãteºti de istorie ºi a luptat pentru
introducerea unui curs de istorie a românilor în ºcolile cu predare în limba românã din regiunea Cernãuþi.
A contribuit, de asemenea, la înfiinþarea unor biblioteci cu carte româneascã. Este unul dintre cei mai valoroºi culegãtori de folclor din nordul Bucovinei,
activitate despre care ne vorbesc volumele: Cucule, ce
pene porþi?, 1992; Cântece de cãtãnie ºi rãzboi, 1992;
Sculaþi, gazde, nu dormiþi, 1994; Poveºti ºi snoave din
Bucovina, 1994; Legende populare din Bucovina,
1995; Basme bucovinene, 1997; Folclor românesc din
nordul Bucovinei, 2001; Petrea Voinicul ºi Florea
Înfloritul, basm, 2003; Comori folclorice din
Bucovina, 2004; Iese luna din pomete, 2004; Poveºti,
snoave ºi istorioare populare din Bucovina, 2005.
A publicat romanele Revolta, 1990, ºi Tinereþea
lui Doxachi Hurmuzachi, 2002. Este autor al
micromonografiei Stejarii Horecii, 1997.
De sub pana harnicã a lui Dumitru Covalciuc au
ieºit volumele Pagini din cartea neagrã a Bucovinei
ºi Opriºeni, Un sat la rãspântiile istoriei, Cernãuþi,
Zelena Bucovina, 2008. Asupra acestei din urmã cãrþi
ne vom opri, pentru cã este una dintre marile monografii realizate ºi publicate despre un sat bucovinean.
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Aceasta poate fi socotitã drept o monografie
model. Cartea se deschide cu o prefaþã intitulatã
Strãveche ºi înfloritoare vatrã de români, semnatã de
Nicolae Popovici, primarul comunei Opriºeni.
Urmeazã capitolele: Opriºul voievodal. Legendã; Altã
legendã; Legendã sau adevãr?; Geneza satului;
Consideraþii
privind
denumirea
satului;
Microtoponimie; Mic dicþionar explicativ al unor
toponime; Cadrul fizico-geografic; Populaþia;
Oamenii, traiul ºi îndeletnicirile lor; Portul;
Repertoriul muzical-coregrafic; Carnaval þãrãnesc;
Datini, obiceiuri, eresuri legate de naºtere; Cântece,
strigãturi ºi oraþii de nuntã din colecþia lui Axentie
Bileþchi-Opriºanu; Trecutul îndepãrtat al satului în
lumina izvoarelor arheologice de prof. Nicolae
Bodnariuc, directorul ªcolii Medii Opriºeni, arheolog; Primele menþiuni documentare; Situaþia
supuºilor mãnãstireºti; Panþirii-slujitori militari;
Moºie a Fondului Bisericesc Greco-Oriental din
Bucovina. Satul în primul rãzboi mondial;
Legitimitatea actului istoric din toamna anului 1918;
Perioadã de frãmântãri ºi de speranþe; Reforma
agrarã ºi împroprietãrirea unor þãrani cu pãmânt;
Primul an de ocupaþie bolºevicã; Mãrturii amare; Cel
de-al doilea rãzboi mondial ºi consecinþele lui pentru
comunã; Colectivizarea ºi viaþa colhoznicã; Cadrul
instituþional al satului. Biserica parohialã Naºterea

Maicii Domnului ºi preoþii care au slujit în ea;
Biserica filialã Cuvioasa Paraschiva; Biserica penticostalã; ªcoala; Primãria; Poºta; Dispensarul;
Secvenþe din viaþa cultural – artisticã, cu multe
fotografii).
Capitolul Comori folclorice prezintã o seamã de
legende, poveºti, snoave istorioare populare.
Urmeazã Cântece culese la începutul secolului XX ºi
incluse în colecþia lui Mathias Friedwagner; Folclor
cules în anii 1960-1970 ai secolului XX, cu subcapitolele Cântece bãtrâneºti ºi de voinicie; Cântece din
cele douã rãzboaie mondiale; Cântece despre raiul
sovietic; Doine; Cântece de dor, dragoste ºi
înstrãinare.
Cartea se încheie cu un Mic dicþionar de personalitãþi opriºenene, cu un scurt capitol intitulat
Oameni de altãdatã în condicile parohiei ºi cu o
Bibliografie selectivã.
Întreaga lucrare este rodul unei îndelungate munci
de informare ºi de redactare. Singurul capitol care nu
a fost prezentat, dar care va trebui scris, este Evreii în
Bucovina ºi rolul lor în sãrãcirea satelor.
Cât despre ocuparea teritoriului nord-bucovinean,
Dumitru Covalciuc scrie „eliberare”, subliniind astfel
falsul odios din propaganda sovieticã a ucrainenilor ºi
ruºilor.

Florin FAIFER

LINII DE
Constanþa Apetroaie

R

emarcabil, la Constanþa Apetroaie, este
devotamentul ei faþã de literaturã. Cu nu
puþine sacrificii, a scos într-o vreme revista
„Viaþa”, cu un aspect ce promitea. Implicîndu-se
în viaþa culturalã a urbei, prezentã la felurite
manifestãri (a luat ºi niºte premii la concursuri
literare), a înþeles sã facã din lansarea propriilor
cãrþi un ceremonial strãbãtut de emoþie.
Strãinã de elaborãri calofile, lirica de elanuri
curate a Constanþei Apetroaie este, între suferinþã ºi extaz, între candoare ºi dorinþã, un „cînt”
atras de ceruri ‘nalte, vãdind o sensibilitate care
dã aripi incantaþiei. E, deopotrivã, mesajul unui
suflet plin de o sincerã credinþã, pentru care, din 26
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colo de rãutãþile lumii, existã în toate o aurã de
frumuseþe. ªi, peste toate sfîºierile, o geanã de
speranþã. E o unitate de ton ºi de viziune în volumele Ana lui Manole, Semne astrale, Spre
Astralia, Dezleagã-mã, Izvor de cer.
Credinþa neostoitã în Poezie, ca har ºi ca mîntuire, aspiraþia spre luminã, spre o zare de
armonii izbãvitoare, imprimã poemelor un
freamãt de prospeþime ce le fereºte de crispãrile,
întunecimile, deºãnþata etalare de impudori din
scrisul unor condeieri zgomotoºi care rãzbesc,
mai mult sau mai puþin, prin insolenþã. Dãruirea
întru ideal a Constanþei Apetroaie este ºi o
dãruire întru cuvînt.
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