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C

u profesorul universitar
dr. Gheorghe I. Jernovei,
ªeful
Catedrei
de
Filologie Românã ºi Clasicã de la
Universitatea ,,Yuri Fedkovici” din
Cernãuþi, ne-am îngemãnat în patosul împlinirii creatoare, fãuritoare
de oameni, atunci cînd universitarul
ºi savantul a participat, cu ani în
urmã, la un curs de Stilisticã generalã ºi funcþionalã, ale cãrui seducþii
ºi virtuþi expresive le savuram
transfiguraþi cu studenþii anului al
patrulea al Secþiei românã-limbã
strãinã, de la Catedra de Limbi
Romanice a Facultãþii de Filologie
ºi Jurnalisticã, la acea vreme, a
Universitãþii ,,Lucian Blaga”, Sibiu, mijlocind, ca
ºef al Catedrei, precum Domnia Sa la Cernãuþi, mai
apoi, cooperarea respectivã.
Aºa a debutat o colaborare nobilã ºi fecundã, la
durabilitatea ºi proliferarea cãreia se întreceau
graniticele temeiuri rare: demnitatea, preþuirea
structuralã, izvorînd din nobleþea sufleteascã ºi spiritualã de facturã înalt umanã, preþuire în competiþia
cãreia opinteam sã fiu, întotdeauna, eu cîºtigãtorul!
Nãscut: 1 sept. 1948, satul Stalineºti, raionul
Nouasuliþã, Cernãuþi.
1969: cãsãtorit cu Anna Nisciuk. 27 ian.1970 s-a
nãscut fiul Eugen, cãsãtorit cu Nataºa, avînd 3 bãieþi:
Andrei, Vitalie, Daniel-George. 1972: absolvind
Facultatea (specializarea Limba ºi literatura
francezã) la Universitatea de Stat din Cernãuþi, este
director la Liceul din Sokyriany, regiunea Cernãuþi.
1976: Studii pentru doctorat la Universitatea din
Moscova, Catedra de Filologie. 1984: profesor asociat la Universitatea din Cernãuþi. 1985-1990: ºef al
Departamentului ºi decan al Facultãþii de Limbi
Strãine. 1991: profesor asociat la Catedra de
Filologie Românã ºi Clasicã. 1991: membru în
Biserica Baptistã ,,Isus Salvatorul”. 8 mai 1994:
soþia Anna trece în veºnicie. 1999: ordinat ca Pastor
la Biserica ,,Isus Salvatorul”. 2000: absolvirea
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Facultãþii de Teologie Baptistã din
Bucureºti. 2001: cãsãtoria cu
Marianne Jach. 2004: ºeful Catedrei
de Filologie Românã ºi Clasicã.
2013.09.12: Domnul L-a chemat
acasã.
Acestea s-au întrecut în patosul
consacrãrii, prin fapte, semenilor,
arcuindu-se ºi rodind într-o tonicã ºi
regeneratoare iubire frãþeascã ºi triumfînd în cultul muncii ºi în patosul
creativitãþii – tîlcul jertfirii ºi perenitãþii noastre!… Domnia Sa,
Magistrul Gheorghe I. Jernovei,
prezentînd expuneri la studenþii
noºtri sibieni, iar, la rîndul meu,
derulînd suita prelegerilor cursului
de Limbã literarã. Stilisticã ºi poeticã, în module
semestriale, timp de trei ani, la celebra Universitate
,,Yury Fedkovici” din Cernãuþi. Nobleþea colegialã
ºi preþuirea s-au fructificat prin publicarea a 5 studii
ale colegilor de la Catedra de Filologie Românã ºi
Clasicã în cele douã periodice ºtiinþifice: ,,Anuarul
Institutului de Cercetãri Socio-Umane Sibiu al
Academiei Române”, precum ºi ,,Cercetãri de limbã
ºi literaturã”, Filiala Sibiu a Societãþii de ªtiinþe
Filologice din România, al cãror redactor-ºef eram,
onorîndu-ne prin alegerea savantului Gheorghe I.
Jernovei în cele douã colegii de redacþie!
Acelaºi aport universitar-ºtiinþific, de aleasã frumuseþe moralã ºi patrioticã, s-a perpetuat, apoi, de-a
lungul a 8 ani, în module semestriale, deopotrivã cu
publicarea a numeroase studii în revistele menþionate, ºi la Univ. de Stat Chiºinãu, Univ. Pedagogicã
,,Ion Creangã” Chiºinãu, Institutul de ªtiinþe ale
Educaþiei Chiºinãu, Univ. ,,Alecu Russo” Bãlþi,
Univ. Pedagogicã ,,B.P. Hasdeu” Cahul etc.
Aceleaºi altitudini de preþuire, la aceleaºi cuante
emoþionale de iubire frãþeascã ºi smerenie, ca ºi la
ceremonia de la Bãlþi, au dominat ºi la Universitatea
,,Yury Fedkovici” din Cernãuþi, în aceastã toamnã,
unde, prin devotamentul, însufleþirea, clarviziunea
conceperii ºi dinamismul faptic ale savanþilor, acad.
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Grigore Bostan ºi prof.univ.dr. Gheorghe I.
Jernovei, s-au temeinicit, întru venerarea Titanului
secolului XXI, coordonatele ºi perspectivele
Colocviului Internaþional de ªtiinþe ale Limbajului
,,Eugeniu Coºeriu”, Ediþia a XII-a (CernãuþiSuceava-Chiºinãu) desfãºurat la Universitatea ,,Iury
Fedkovici” din Cernãuþi, în zilele de 19-21 sept.
2013, ale cãrui roade artizanul ºi mentorul acestuia,
plecat la Domnul cu scurt timp înainte, nu le-a mai
putut împãrtãºi...!
...Nici un pãmîntean nu ar fi putut intui sau ghici
cã aceastã jertfire la altarul slãvirii Titanului avea sã
fie cea din urmã!...
Colocviul s-a împlinit prin devotatul, eruditul,
harnicul colectiv al Catedrei, modelat de cei doi
Întîistãtãtori ai sãi, cu evlavie ºi cinstire a
Magistrului, dupã inspirata ºi fecunda zãmislire a
acestuia, ºi s-a înnobilat prin parametri superiori de
originalitate, de consistenþã, de scientism.
În izbîndirea acestuia a slujit cu patos, cu devotament frãþesc, prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardelean,
de la Univ. ,,ªtefan cel Mare”, Suceava, care, cu priceperea, tactul, rafinamentul ºi afecþiunea cooperãrii
colegiale, în care au îmbobocit darurile sensibilitãþii
ºi nobleþei sufleteºti, ºi-a consacrat caratele alcãtuirii
umane împlinirii acestui monument de omagiere a
Titanului, în depãnarea secvenþelor înãlþãrii cãruia
se rostea întreagã românimea, rodind în fiorul hieratic al rugãciunii. Cãci întregul ceremonial academic a fost o Rugã..! ºi un jurãmînt de a împlini
crezul testamentar al Magistrului – românismul!
Prin substanþa ºtiinþificã, noutatea, actualitatea ºi
aplicativitatea achziþiilor ºi revelaþiilor lui, s-a
dovedit o mãrturie a creativitãþii spirituale a
românilor de pretutindeni, într-o prolificã
omniprezenþã, care, în incandescenþa comemorãrii,
s-a convertit într-un simbol al veneraþiei Titanului
moldovean de la Mihãileni!...
…Cu universitarul ºi savantul Gheorghe I.
Jernovei ne-am îngemãnat, apoi, nãzuinþele, în cultul pãtimaº, curat ºi regenerator al Venerabilei
ASTRA de odinioarã, a celor împãtimiþi în vrednicie ºi patriotism, care, prin fapte, era cultul, iubirea,
credinþa ºi nãdejdea tuturor românilor! În prezent
ne-am alãturat prestaþiile universitar-ºtiinþifice, la
Despãrþãmîntul ,,Mihail Kogãlniceanu”, Iaºi, al
ASTREI, coloanã vertebralã ºi filonul creativ al
ASTREI, cîrmuit inspirat, competent, creator, vitejeºte, de infatigabila ºi devotata prof. ARETA
MOªU, pentru care reprezintã o raþiune ºi o
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împlinire a bucuriei de A FI! Acolo unde se înalþã –
dupã ce am reactivat destinul ºi menirea ei,
nemurindu-se prin zidiri perene – ASTRA tuturor
românilor – dorul nostru testamentar!
El este Cel care, în confesiunile noastre frecvente
(venea mereu, cu Marianne – de o nobleþe ºi un
devotament conjugal greu de egalat – la socri, la
Cisnãdie, fiind oaspeþii noºtri de onoare la Turnu Roºu
[7 km distanþã!] dupã cum am izbutit ºi noi sã le fim
oaspeþi la Cernãuþi), precum ºi în prestaþiile realizate
ne scrutam omenescul din noi, patosul creaþiei ºi tãria
împlinirii crezului slujirii la altarul iubirii de oameni!
El a rostit axioma-memento, avînd puterea fãgãduinþei unui Sacerdot ºi tãria pietrelor de la temeliile
unei
Catedrale:
ASTRA
ÎNSEAMNÃ
ROMÂNISM! ªi precum prezicea profetic Brîncuºi:
,,Mãiastra mea va strãpunge Cerul!”…, cuvîntul
Celui neîntrecut în vrednicie româneascã va strãbate
veacurile!...
…Aºa cum înãlþa sufletele auditorilor, transfiguraþi de glasul Lui, în inima ASTREI, la Iaºi – în
Catedrala ASTREI –, acolo unde inimile astriste bat
ritmurile demnitãþii ºi, prin aceasta, dobîndesc
binecuvîntarea harului suprem: creativitatea!
Devenise un autentic ºi devotat duhovnic al
ASTREI!
Un român, care, cînd vorbea, era un apostol, iar
intervenþiile Lui, vorbirile Lui – veritabile, înãlþãtoare predici de românism, prin duhul patriotic, prin
harul elocinþei, prin binecuvîntarea înavuþirii ºtiinþifice ºi culturale, cu vraja mîngîietoare a glasului, cu
vocea seninã, caldã, calmã, mãtãsoasã, simþind, aievea, cum te înaripeazã, picurînd senin, speranþã,
credinþã! Un OM al cãrui crez era demnitatea, scientismul, ºi o inegalabilã ºi jertfitoare iubire de
semeni, îndemnîndu-i, dupã cuvîntul Domnului, la
frãþie, la purificare prin fapte nobile, la cinste ºi
omenie, la hãrnicie ºi devotament patriotic, la primenire comportamentalã ºi spiritualã întru prosperitatea ºi unitatea Neamului românesc!
Ne-ai lãsat o moºtenire ucigãtor de grea!:
ROMÂNISMUL! În crezul ºi zelul propovãduirii,
fortificãrii ºi propãºirii lui nu Te vom putea întrece
niciodatã!...
Dormi întru Domnul! Glasul Tãu ne alintã ºi ne
hrãneºte speranþa, iar jertfa ºi spiritul Tãu ne vegheazã veºnicia noastrã româneascã!
ADIO
Dragul nostru MAGISTRU – Gheorghe…!
Victor V. GRECU
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