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dobînzi variind în perioada
interbelicã între 15% ºi 35%.
O altã informaþie, preluatã
de la istoricul Ion Nistor, e cu
adevãrat uluitoare: în noiembrie 1918 are loc în Bucovina
o loviturã de teatru, încercîndu-se crearea Republicii
Ucrainene Coþmani (ce struþo-cãmilã!) ºi numai vigilenþa ºi
promptitudinea românilor au zãdãrnicit încã o rupturã din
trupul þãrii prin arestarea guvernului intempestiv alcãtuit.
Aceste condiþii atît de vitrege, chiar ºi dupã Unire, au
determinat reacþia de apãrare a elementului autohton, în
frunte situîndu-se elita româneascã, din care a fãcut parte ºi
Traian Brãileanu, ajuns decan la Universitatea din Cernãuþi,
membru al Academiei de ºtiinþe Politice de pe lîngã
Columbia University din New York, fost ministru al educaþiei într-una din cele mai grele perioade pentru România,
14 septembrie 1940 – 21 ianuarie 1941 (…).
Sociolog ºi filozof, cu lucrãri fundamentale în domeniul socio-politicii, traducãtor din Kant ºi Aristotel, gînditor
creºtin pentru care familia era sfîntã, a fãcut greºeala capitalã a vieþii sale prin aceea cã i-a susþinut pe legionari. E adevãrat cã, avînd o formaþie de intelectual de mare calitate, ºia prezentat demisia în urma asasinãrii în noiembrie 1940 a
lui Virgil Madgearu ºi Nicolae Iorga, însã a revenit asupra
gestului, fiind convins sã rãmînã în guvern alãturi de formaþiunea politicã de extremã dreaptã. Urmarea? La schimbarea de regim, i se prezenta un bogat act de acuzare, de
unde nu va lipsi culpa dezastrului þãrii, a crimelor de rãzboi
sau a facilitãrii intrãrii armatelor fasciste pe teritoriul
României, fiind condamnat la 20 de ani cu detenþie severã.
Punînd în balanþã opera sa de excepþie ºi activitatea
politicã ºi avînd în vedere cã asupra savantului bucovinean
planeazã ºi la aceastã orã serioase rezerve, Al.Ov. Vintilã
exprimã ferm o poziþie la care subscriem în totalitate: Fãrã
echivoc, este necesar ca mãcar acum, în al doisprezecelea
ceas, sã ne debarasãm de prejudecãþi, de orice fel ar fi
acestea, ºi sã încercãm, pe cît posibil, sã punem într-o
luminã dreaptã trecutul nostru, ºi aici mã refer la perioada
interbelicã, moment cînd ºi Traian Brãileanu s-a afirmat
plenar (…). Cã atît revista „Iconar” cît ºi „Însemnãri sociologice”, cu apariþie sub protectoratul lui Traian Brãileanu,
au alunecat cu timpul spre politicã, e adevãrat, dupã cum la
fel de sigur e cã universitarul din capitala Bucovinei a militat pentru educarea populaþiei, inclusiv sub aspect politic,
înfiinþîndu-se prin Grupul de la Cernãuþi, dupã model finlandez, Universitatea þãrãneascã, fãrã sã lipseascã din program, dupã Leon Þopa, trei obiective:

 50

Revista românã nr. 3 (73) / 2013

mi închipui cã tot atît a primit ºi din partea comisiei
de doctorat cînd ºi-a susþinut lucrarea (conducãtor
ºtiinþific ilustrul istoric, universitarul Mihai
Iacobescu), publicatã anul acesta la Editura Tracus Arte
din Bucureºti cu titlul Traian Brãileanu. Dialectica unei
istorii personale. Opul este cu adevãrat impresionant ºi a
fost elaborat în urma unor cercetãri minuþioase, avînd la
bazã o vastã bibliografie, lucrare despre care cu siguranþã
se va scrie în termeni admirativi ºi care topeºte în paginile
ei prima carte despre sociologul bucovinean – Traian
Brãileanu. Întruchipãrile raþiunii. Fapte, idei, teritorii ale
realitãþii din interbelicul bucovinean.
Douã aspecte ar fi de semnalat din capul locului:
– pentru a intra în labirintul operei lui Traian Brãileanu
ºi a nu te pierde acolo, e nevoie de firul unei formaþii intelectuale solide;
– demersul filozofico-sociologic al autorului-cercetãtor
s-a concretizat într-o scriere profundã ºi extrem de echilibratã, unde se evidenþiazã personalitatea complexã a profesorului nãscut la Bilca (14 sept. 1882) ºi asasinat indirect
la Aiud (3 oct. 1947), iar, în subsidiar, originalitatea unei
cãrþi masive ºi competenþa truditorului.
Pînã a examina activitatea ºi opera marelui cãrturar
bucovinean, Al.Ov. Vintilã trece în revistã aspectele
politice, economice ºi culturale din teritoriu, înainte ºi
dupã Unirea din 1918. Se ºtie cã Imperiul Habsburgic, ca
orice alt imperiu, a promovat o politicã agresivã de colonizare a Þãrii Fagilor ºi de distrugere a primatului numeric al românilor, cum bine se exprimã autorul cãrþii.
Exemplele ce urmeazã vor fi, din acest punct de vedere,
edificatoare. Dacã în 1775 ponderea românilor era de
77,35%, în anul Marii Uniri, conform datelor Conferinþei
de pace de la Paris, populaþia româneascã scãzuse la jumãtate, reprezentînd doar 39,56%. Pe de altã parte, din cifrele
oferite de istoricul M. Iacobescu, în preajma primului
rãzboi mondial, dintre marii proprietari ai terenurilor agrosilvice, 81 erau evrei, 45 armeni (posibil sã fie vorba de
ruteni), 16 polonezi, iar 52 români, aproximativ o treime.
Situaþia se prezintã pentru autohtoni ca un dezastru
inimaginabil, din moment ce aceºtia deþineau la acea datã
doar 2,3% din totalul suprafeþei pe care le-au stãpînit
înainte ca Bucovina sã intre în componenþa Imperiului
Habsburgic. Amintim în acest sens cã la nivelul comerþului, avînd în vedere datele din lucrare lui Al.Ov. Vintilã,
prima prãvãlie româneascã apare la Suceava abia în 1938,
fiind falimentatã de evrei, cei ce chiar la vremea naþionalizãrii din 1948 deþineau majoritatea exploatãrilor forestiere
ºi fabricilor de prelucrare a lemnului, mulþi din ei cãmãtari
care au împovãrat împrumuturile þãranilor români cu

1. Limba ºi literatura românã, înþelegînd prin aceasta
„învãþãmîntul datinilor”, folclorului în general ºi introducerea în cunoaºterea literaturii culte;
2. Istoria, înþelegînd istoria vieþii noastre naþionale din
punct de vedere politic, economic, legislativ, cultural;
3. Dreptul – cunoaºterea legilor þãrii, începînd cu constituþia ºi terminînd cu legile dreptului civil.
Dincolo de modelul strãin, ridicarea nivelului de culturã
al sãtenilor avea la bazã teoria lui Traian Brãileanu a comunitãþii morale, ai cãrei membri sunt persoane ºi nu indivizi,
unde funcþioneazã coeziunea integralã, o relaþie sufleteascã
stabilã cu oameni ce au idealuri, îºi iubesc patria, cred în
Dumnezeu ºi în Revelaþie, adicã în Hristos ºi în lucrarea Lui
în ei prin Duhul Sfînt. E de la sine înþeles cã într-o asemenea
comunitate nu avea ce cãuta idolul marxisto-leninistocomunist al luptei de clasã. Sociologul bucovinean are în
vedere în tratatele sale aºezarea societãþii pe bazele solide
ale creºtinismului tradiþional, iar Al.Ov. Vintilã face la
sfîrºitul unui subcapitol o constatare justã, apreciind cã sociologia profesorului cernãuþean, în general, poate fi consideratã una eminamente a nãdejdii.
Ideile deja expuse vor fi reluate ºi amplificate în volumul
Politica, apãrut în 1928, cu douã pãrþi: ªtiinþa politicii ºi
Arta politicii. Aici savantul face ºi teoria statului, cu genezã
în instinctul de conservare al grupului social faþã de alte
grupuri. În cartea aceasta el acordã o importanþã deosebitã
elitelor, împãrþind forma de guvernare statalã în oligarhie
(unde circulaþia ºi rolul elitelor are parte de o perturbare
accentuatã), ºi democraþie, în interiorul cãreia elitele, întotdeauna meritocratice, aºezate pe valorile morale creºtine, au
rol fundamental. La un pas distanþã se discutã problematica
naþiunii, omul de ºtiinþã T. Brãileanu accentuînd cã naþionalismul nu aparþine unor agitatori, ci este singurul principiu
de coeziune socialã, care în cursul istoriei a menþinut echili-

brul grupurilor sociale, a creat cultura caracteristicã
fiecãrui grup.
În sfîrºit, în 1940 îi apare, dupã Al.Ov. Vintilã, cea mai
cuprinzãtoare ºi cea mai originalã scriere, avînd ca titlu
Teoria comunitãþii omeneºti. În paginile ei se regãsesc cele
douã alternative ale omului: acesta are posibilitatea
urcuºului anevoios cãtre Dumnezeu prin dragoste, ori
poate alege sã coboare în vãile lumii materiale, aflate
mereu sub stãpînirea acerbã a egoismului. Puterea în stat
folositã cu înþelepciune, adicã înscrisã în preceptele biblice, zice autorul, nu va crea tensiuni sociale ºi nici nu va
duce omenirea la revoltã. Dimpotrivã, plecînd de la individ
ºi atenþia pe care o va acorda cultivãrii Eului spiritual, se
va edifica o comunitate sãnãtoasã îndreptatã cu faþa cãtre
mîntuire. Pãrãsirea ordinii morale e gravã ºi-l duce pe om
sub imperiul ordinii naturale, transformîndu-l într-o monadã fãrã ferestre. Prin aceastã prismã, T. Brãileanu pune în
discuþie problema statului totalitar, sociologului repugnîndu-i orice fel de tiranie, cãci despotul îºi distruge în primul
rînd propriul suflet prin distrugerea comunitãþii în care a
devenit suflet.
Dublul efort al lui Al.Ov. Vintilã, acela de a recupera
opera de o incontestabilã valoare a cãrturarului cernãuþean
ºi de a o interpreta sine ira et studio, meritã a fi apreciat la
superlativ, concluzia, cumpãnitã, aparþinîndu-i în
întregime: Aºadar, putem sã afirmãm fãrã rezerve, sintetizînd, cã Traian Brãileanu este singurul filosof comunitarist autentic din cultura românã, creatorul unui areal
sociologic inconfundabil, titularul unui construct noologic
prin excelenþã, cu ramificaþii spre o dezbatere susþinutã
despre naþiune, dar ºi despre elite, spaþiu al configurãrii
paradigmei comunitãþii omeneºti, cu o concepþie dezvoltatã în baza unei filosofii sociale întemeiate pe învãþãtura hristologicã.

Constantin MÃNUÞÃ

POETUL ÎN FAÞA DILEMELOR VIEÞII

P

oet matur, pe deplin format, Mihai Liþu
Munteanu se impune ca o voce liricã distinctã
în peisajul literar ieºean. Creaþia liricã, izvorîtã
dintr-o bogatã experienþã de viaþã, iradiazã uneori o
atmosferã gravã, meditativã, avînd în centrul ei cu
predilecþie metafora ºi tonul elegiac al trecerii timpului,
în mijlocul unei existenþe dilematice ºi furtunoase.
Un cîntec sfîºietor despre viaþã, moarte ºi iubire este
volumul Lupta cu ecoul (Editura Timpul, Iaºi, 2013).
Temele ºi motivele poetice sunt aceleaºi ca ºi-n volumele
anterioare, dar în acesta din urmã predominã un acut sentiment al zbaterii ºi neliniºtii metafizice.
Lupta cu ecoul este poezia care dã titlul volumului ºi
parcã e o întoarcere în lumea copilãriei, la jocurile nevinovate de prin codrii, cînd se aºteptau rãspunsurile
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ecoului: „Nisipul nu produce ecou/ Provine din lupta dintre pãmînt ºi mare./ Se scaldã mereu între apã ºi soare/
De aceea e vechi ºi totuºi e nou...// Nisipul nu produce
ecou/ Dar în firul de nisip ne regãsim,/ ªi cînd visãm ºi
cînd iubim./ Mai creºte un fir de iarbã ºi viaþa începe din
nou”.
Toatã poezia este o îndelungatã ºi constantã confesiune despre frumoasa naturã de acasã, din Bucovina,
despre oameni ºi locuri, despre cei duºi pe alte tãrîmuri:
„Mã urc pe munte ºi lumina pare aproape/ Întinzi mîna ºi
prinzi în palme soarele./ Printre creste de munþi zboarã-n
cîrduri cocoarele/ Ochii cei dragi plutesc pe valuri de
ape.// Mã urc pe munte ºi prind în braþe lunã/ Fulgi de
nea culeg de pe creste./ Prin ochii tãi deschid largi ferestre/ Cãtre izvorul de dor care ne adunã.// Cînd urc pe
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