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IORGU G. TOMA,

O VIAÞÃ ÎNCHINATÃ IDEALULUI NAÞIONAL

Î

þãrãneºti, sã fie dat la Gimnaziul
greco-ortodox din Suceava, înfiinþat în 1860, dupã îndelungate
insistenþe ale românilor, actualul
Colegiul Naþional „ªtefan cel
Mare” din Suceava. Chiar în anul
intrãrii lui Iorgu G. Toma la gimnaziu în 1882/1883, „s-a deschis” ºi
învãþãmîntul în limba românã, clase
paralele, cu preluarea obiectelor în
limba
pãrinteascã,
numite
„despãrþitura româneascã”, obþinute
cu greu, prin intervenþia intelectualilor de frunte, împreunã cu mitropolitul
Silvestru
Morariu
Andrievici. Ca elev de liceu, a beneficiat de biblioteca clandestinã
româneascã, alcãtuitã din cãrþi româneºti, primite de
peste graniþã, care funcþiona chiar în incinta ºcolii,
fiind administratã de elevii din cursul superior, dar ºi
cu ºtiinþa ºi concursul unor profesori români, între
care Simeon Florea Marian. Cãrþile româneºti erau
considerate subversive, iar dacã aveai nenorocul sã fii
prins citind cãrþi româneºti de cãtre un profesor
neamþ, erai admonestat cu dezgust: „Dacã vrei sã
citeºti cãrþi valahe, apoi du-te în Valahia”. Din liceu
dateazã primele încercãri literare, primele manifestãri
culturale, amplificate în anii studenþiei, ca student al
facultãþii de drept, a Universitãþii germane din
Cernãuþi, deschisã în 1875. La Cernãuþi, a venit în
contact cu alþi studenþi români ºi cu alte idei
româneºti, una dintre acestea fiind aplicarea în viaþa
practicã, în ºcoalã ºi în administraþie, dar ºi în viaþa
parlamentarã, a autonomiei Ducatului Bucovina,
desprinsã de Galiþia, cu dietã ºi guvern propriu. În
acest sens milita Societatea Academicã „Junimea”, al
cãrei preºedinte a fost ales în douã rînduri, membrii
acestei societãþi fiind animaþi de ideea slujirii intereselor fundamentale ale românilor prin culturã, prin
cuvîntul rostit ºi scris, prin folosirea limbii române în
ºcoalã ºi în administraþie. Tineretul universitar de
atunci voia sã-ºi facã cunoscute ideile prin scris ºi, în
acest sens, Iorgu G. Toma, împreunã cu Petre
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n Nota autorului. Exerciþiu
de restituire, o introducere la
o lucrare cu caracter monografic dedicatã lui Iorgu G. Toma
(1871-1935), mã întrebam dacã, în
condiþiile politice europene actuale
ºi ale globalizãrii, mai este util sã
evocãm pe cei care au privit cu
încredere pînã la marginile pãmîntului românesc, realizînd ceea ce se
numeºte România Mare, denumire
care poate fi înlocuitã cu cea de
România Normalã. Cei care au gîndit unirea Bucovinei cu România,
pregãtind acest moment cu mult
timp înainte de toamna tîrzie a anului 1918, au fost puþini, dar crezul ºi
jertfa lor a fost de ajuns sã împlineascã lipsa ºi
indiferenþa celei mai mari pãrþi din societatea
româneascã din Bucovina (aproape numai 34% din
totalul populaþie, la 1910), care aºteaptã ca soarta sãi fie hotãrîtã, ca de atîtea ori, de alþii. Între cei puþini,
intelectuali proveniþi din lumea satelor, care au
refuzat „raiul” habsburgic, „þara model a monarhiei”,
„arhitectura ideii europene”, „o Europã în miniaturã”,
au refuzat sã devinã „homo bucovinensis”, de limbã
ºi culturã germanã, Iorgu G. Toma se distinge printro viaþã exemplarã de luptã ºi jertfã pentru neamul sãu
obidit ºi umilit în propria lui þarã, care, pentru sacrificiul fãcut, n-a aºteptat nici recunoºtinþã, nici avere,
nici mãriri. Cum a ajuns acest fiu de þãran la o asemenea conºtiinþã? De la pãrinþii sãi, tatãl, Gavril Toma,
care nu ºtia carte, deºi a fost primar al tîrgului Vama
(1871-1874), ºi de la mama sa, Ana, nãscutã
Lupaºcu, a putut învãþa buna purtare ºi bunul simþ al
celor ºapte ani de acasã, însã a citi ºi a scrie, a socoti,
a învãþat cu Ilie Albu, învãþãtor nãscut, nu fãcut, un
fel de Domnu’ Trandafir, care a dat un prestigiu
deosebit ºcolii din Vama, insuflînd elevilor sãi dorinþa de învãþãturã. Învãþãtorul Ilie Albu a vãzut în
copilul Iorgu Toma un viitor intelectual de vazã ºi a
insistat pe lîngã pãrinþi, cum se fãcea atunci ºi s-a
fãcut mereu pentru copiii dotaþi, proveniþi din familii

Ionescu, Constantin Berariu ºi ªtefan Bodnãrescu, a
scos o revistã, „Încercãri literare”, care n-a avut viaþã
lungã, lipsind fondurile necesare pentru tipãrire.
Un eveniment cu urmãri pozitive asupra întãririi
convingerilor naþionale, la care a participat împreunã
cu alþi studenþi, a fost Congresul studenþesc de la
Constanþa, þinut în septembrie 1894, prilej de întãrire
a legãturilor între fraþi, cei din afara Regatului fiind
primiþi cu dragoste frãþeascã ºi purtaþi prin mai multe
oraºe din România, impresionantã fiind primirea de
la Iaºi. Autoritãþile austriece reprimau orice manifestare care viza unirea Bucovinei cu României,
acuzînd intelectualitatea româneascã de iredentism,
în special pe preoþi ºi pe învãþãtori. Studenþii care au
participat la Congresul de la Constanþa au fost
anchetaþi de poliþia austriacã din Cernãuþi, aceastã
acþiune culturalã ºi naþionalã fiind privitã ca o activitate subversivã faþã de imperiul bicefal. Iorgu G.
Toma a scãpat de cercetare ºi de pedeapsã asprã,
deoarece a plecat „în strãinãtate” cu paºaportul prietenului sãu, Eugen Tarnavschi, care l-a apãrat, ca sã
nu aibã neplãceri cu autoritãþile militare, fiind chiar
atunci în armatã, urmînd cursurile ªcolii Militare în
urma cãrora a obþinut gradul de sublocotenent. „De la
Congresul acesta – relateazã Iorgu G. Toma – mi-au
rãmas, în afarã de discuþiunile lui, adînc întipãrite în
suflet ºi în memorie, primirea adevãrat frãþeascã, de
care ne-au învrednicit studenþii ieºeni, ºi refuzul silit
al guvernului român de a ne îngãdui, la înapoiere,
vizitarea capitalei României, unde ajunserãm însã
totuºi, studenþii înlãturînd toate obstacolele ºi angajîndu-se cu poliþia într-o hãrþuialã destul de serioasã,
la statuia lui Mihai Viteazul”
La terminarea studiilor juridice, în 1896, nu fãrã o
sancþiune înscrisã în certificatul de absolvire (pierduse ºi bursa în 1893), dupã ce „a trecut cu succes
bun” examenul de judecãtor, s-ar fi putut crede cã sistemul juridic austriac din Bucovina va îngloba în
angrenajul sãu perfecþionat pînã la pedanterie,
asemenea întregii administraþii, un funcþionar supus
ºi prea plecat împãrãþiei ºi statului habsburgic,
asemenea multor altora, dar, deºi era notat negativ, cu
un trecut „prea pronunþat în direcþia naþionalã”, „profesiunea de magistrat cezaro-crãiesc nu m-a putut
împiedica în manifestarea fãþiºã a sentimentelor mele
româneºti”. Conºtiincios, corect ºi absolut integru a
fost Iorgu G. Toma ca magistrat, mai întîi între 18991906 ca judecãtor la Rãdãuþi, apoi la Suceava, pînã în
1905, unde avanseazã pînã la rangul de consilier de
tribunal, însã n-a uitat de îndatoririle lui de român,
desfãºurînd o intensã activitate pe teren cultural, literar ºi politic. La Rãdãuþi, pune bazele, împreunã cu
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arhimandritul Teofil Patraº de la Putna, societãþii
„Internatul de bãieþi români ortodox-oriental”, instituþie necesarã pentru copiii dotaþi, fiii unor familii
modeste, care urmau gimnaziul la Rãdãuþi.
Pentru Iorgu G. Toma ºi pentru alþi intelectuali
români din Bucovina, anul 1900 reprezintã începutul
unei noi etape de maturizare a conºtiinþei româneºti,
cînd se pun bazele, de cãtre Iancu Flondor ºi George
Popovici, Partidului Poporal Naþional Român, cu un
program politic de apãrare ºi promovare a drepturilor
românilor. Integrat curentului naþional-democrat,
Iorgu G. Toma participã la disputele politice în legãturã cu purtarea tricolorului care a divizat intelectualitatea româneascã. Poziþia membrilor Partidului
Poporal Naþional Român este clarã ºi tranºantã: „Ce
este crucea pentru creºtin, este tricolorul pentru
român, un simbol plin de sfinþenie”. Dacã la început,
tricolorul era purtat de elevi ºi studenþi sub forma
unor panglici ºi cocarde, prinse la costumul popular,
la începutul secolului al XX-lea, purtarea tricolorului
se generalizeazã, cuprinde lumea satelor, cînd steagul românesc este cusut pe cingãtori, pe hainele de sãrbãtoare ºi este þesut în lãicere ºi covoare. Reacþia
autoritãþilor la afiºarea oarecum ostentativã a tricolorului a fost la început violentã, zelul prigoanei temperîndu-se cînd fruntaºii românilor le-au amintit cã
Austria acceptase tricolorul românesc în 1848-1849,
în timpul revoluþiei, ºi cã nu se vor despãrþi acum de
tricolor „ cînd este simbolul neamului nostru nobil”,
„drapelul naþionalitãþii române din toate þãrile locuite
de români”, cum a zis Kogãlniceanu.
Din 1906, Iorgu G. Toma funcþioneazã la
Tribunalul din Suceava, continuînd lupta naþionalã,
politicã ºi culturalã, fiind vicepreºedinte al societãþii
„Clubul Român”, iar din 1907 devine preºedinte al
societãþii culturale „ªcoala Românã”. Cu prilejul
jubileului de 25 de ani de activitate al Societãþii,
Iorgu G. Toma întocmeºte, în 1908, o amplã monografie intitulatã „ªcoala României, societate culturalã
în Suceava”, lucrare de referinþã pentru istoria
învãþãmîntului românesc din Bucovina. Ca membru
al Partidului Naþional Român, creat la 31 ianuarie
1909, a luat parte la frãmîntãrile politice interne din
preajma izbucnirii Primului Rãzboi Mondial (19141918). A colaborat la mai multe ziare ºi reviste, publicînd articole de analizã social-politicã, programe,
dãri de seamã, învãþãturi juridice, rapoarte, poezie
tradusã ºi originalã, semnate cu numele sãu sau cu
pseudonim – Delamunte, Delavamã – în „Junimea
literarã”, în jurul cãreia erau reuniþi toþi scriitorii
bucovineni, „Gazeta Bucovinei”, „Patria”, „Revista
politicã”, „Deºteptarea”, „Apãrarea naþionalã”,
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„Viaþa poporului” etc. Peste hotarele trasate de strãini, Iorgu G. Toma a ºtiut sã stabileascã legãturi culturale cu intelectualii din România, cu N. Iorga în
special, la revistele cãruia a scris, ba, chiar, cu tot
riscul, l-a gãzduit în casa sa „cu frãþeascã prietenie”,
atunci cînd N. Iorga a vizitat Bucovina, bucurîndu-se
de aprecierea marelui savant care spunea: „Nu mã
mir cã ºtie atît de bine nemþeºte, mã mir cum de ºtie
atît de bine româneºte”.
În timpul Primului Rãzboi Mondial, declaraþia de
neutralitate a României (3 august 1914) ºi, apoi,
intrarea în rãzboi, în 15 august 1916 contra Puterilor
Centrale, a dezlãnþuit o nemaipomenitã persecuþie
contra tineretului naþionalist din jurul revistei
„Junimea literarã”. Mulþi dintre tinerii naþionaliºti,
printre care ºi Iorgu G. Toma, s-au refugiat în
România, unde, în unire cu refugiaþii români din
Transilvania, au desfãºurat o febrilã activitate propagandisticã pentru intrarea României în rãzboi contra
Austro-Ungariei ºi pentru unirea Bucovinei cu Þara
Mamã. La Bucureºti, refugiaþii din Bucovina au format Comitetul refugiaþilor bucovineni, sub
preºedinþia istoricului Ion Nistor. Poziþia lor a fost
cunoscutã prin revista editatã în acest scop, „Revista
Bucovinei”, al cãrei prim numãr a apãrut la 1 aprilie
1916 cu un articol de fond semnat de Iorgu G. Toma,
în care anunþa scopul revistei: „de a strînge pe toþi
refugiaþii din Bucovina sub un singur drapel, spre a le
ordona forþele ºi scrisul…”. Iorgu G. Toma împreunã
cu Vasile Lucaciu ºi alþi refugiaþi români din
Bucovina ºi Transilvania au semnat un memoriu
cãtre Consiliul de Miniºtri de la Bucureºti, în care se
spunea: „Glasul conºtiinþei care ne-a povãþuit a trece
Carpaþii ºi sã venim în regat ne îndeamnã acum…sã
ne facem pe deplin datoria de a fi cît mai folositori
oºtirii româneºti ºi statului român”, cerînd sã se intervinã pe lîngã guvernul þarist, sã se elibereze prizonierii români din Rusia, care sã lupte sub flamurile
române”. Guvernul român a trimis o misiune în
Rusia, în iunie 1917, formatã din ofiþeri activi ºi din
propagandiºti de peste hotare „între care mã gãseam
ºi eu, ca singur propagandist bucovinean”.
Dupã tragedia înfrîngerii României în toamna ºi
iarna anului 1916, dupã retragerea la Iaºi, dar ºi dupã
bucuria refacerii armatei române, Iorgu G. Toma este
trimis în misiune în Rusia, ca „naþionalist propagator”. În Rusia este prins de revoluþia bolºevicã, carel îndepãrteazã de þarã, rãzboiul civil împingîndu-l
peste Volga ºi Urali, prin Omsk, Tomsk, Krasnoiarsk
ºi Ircutsk, ca, în ianuarie 1918, sã ajungã la
Vladivostok. I se spunea de cãtre membrii misiunilor
strãine, din Anglia ºi Franþa, „Generalul român”, iar
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ofiþerii ºi soldaþii români îi spuneau „seniorul”,
dovadã a prestigiului de care se bucurã în acele
împrejurãri grele, descrise în „Jurnalul pribegiei
mele”, pierdut în cea mai mare parte. Revine în þarã,
în aprilie 1919, ºi intrã în legãturã cu vechii tovarãºi
de idei, grupaþi acum în jurul revistei „Glasul
Bucovinei”. Bucovina, unitã cu Þara, avea un guvern
local, la Cernãuþi, avînd în frunte, la început, pe Iancu
Flondor, apoi pe Ion Nistor, care-l cheamã pe Iorgu
G. Toma sã îndeplineascã funcþia de secretar general
al guvernului. Se înscrie în Partidul Democrat al
Unirii, care milita pentru integrarea rapidã a
Bucovinei în structurile statului România Mare. A
fost deputat în primul Parlament al României întregite ºi a participat la toate marile acte politice din timpul guvernãrii liberale din 1922-1926. Iorgu G. Toma
„a fãcut politicã fãrã ambiþii ºi fãrã pofte”, dupã cum
spunea N. Iorga, n-a fãcut nici avere, în schimb i-a
ajutat pe consãtenii lui ºi pe toþi þãranii din zona de
munte. Retras la vila lui din Vama, scrie, publicã,
pregãteºte pentru tipar traducerile din Lenau ºi stihuri
din alte graiuri, precum ºi versurile originale, pune
bazele societãþii „Mihai-Vodã Racoviþã” ºi a societãþii de turism „Pietrele Doamnei”, continuã
„îndeletnicirile literare ºi culturale, singurele care
mai sunt în stare sã mã facã sã uit ºi sã nu regret”.
Acest mare patriot, naþionalist-democrat, s-a stins pe
un pat de spital la Cîmpulung Moldovenesc, în 13
ianuarie 1935, dupã care a intrat, alãturi de toþi cei
care au fãcut România Mare, în uitarea nemeritatã a
urmaºilor, care nu-ºi gãsesc timp sã priveascã înapoi.
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