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DOR DE CERNÃUÞI

U

na din acele zile de toamnã care par
desprinse din cartea cu poze a amintirii.
Mereu aceeaºi, mereu altfel, scãldatã în
luminã aurie, cu nori albi desenaþi pe un cer albastruperuzea. Drum îngust dinspre Iaºi spre Cernãuþi, prin
Paºcani, Fãlticeni, pe lîngã lacurile surprinzînd ochiul
cu nuanþele înºelãtoare ale undelor.
Siret. Vamã. De cînd cu EUropa, nu am mai avut
experienþele triste de la începutul anilor `90, cînd trecerea frontierei era o adevãratã încercare. Nimeni nu
vorbeºte româneºte ºi, pentru cele cîteva maºini din
faþã, aºteptarea se prelungeºte. Vameºi care nu fac nici
un efort sã parã umani, prinºi într-un mecanism procedural sufocant. Un tinerel în uniformã strînge
paºapoartele pasagerilor din ºase-ºapte maºini, întrebînd de numãrul de persoane... vãzute. „Dva” în cazul
nostru? Suntem siguri? ªi ne dã un talon pe care scrie
tremurat cifra 2. Dupã care, se retrage în ghereta prevãzutã cu computer. Cînd, în sfîrºit, ajungi cu maºina în
faþa ei, alþi trei vameºi încep un joc de semne pe care
trebuie sã-l joci: un semn din degetul arãtãtor te extrage
din locul tãu, o mînã îndreptatã spre portbagaj ºi, imediat, în sus anunþã un control al bagajelor. Un cuvînt, în
sfîrºit, ne nedumereºte: medicine? ?i degetul celui de-al
treilea se îndreaptã spre cap. Ca în jocurile de mim
întrebãm în cor: pastile? Pentru cap? ªi un alt semn,
aprobator ºi scurt din bãrbie ne dã rãspunsul. Apoi, o
mînã întinsã cu palma în sus, a aºteptare, pînã cînd,
febril, rãtãcim prin bagaje ºi gãsim minuscula trusã
medicalã. Un ochi vigilent trece rapid peste ea ºi, gata,
spatele întors ar putea însemna cã am trecut testul...
Înaintãm, ieºim din culoarul dintre lumi ºi, surprizã, dupã alþi 20 de metri alþi trei vameºi. Ce sã mai
urmeze? Fãrã cuvinte suntem pierduþi. Dar ºi cu ele
suntem la fel. Nu înþelegem ce ni se spune, scurt, rãstit.
Întrebãm, dacã putem vorbi în limba românã, în
englezã sau francezã sau... Nu, nu putem, o mînã care
cade a lehamite ne asigurã cã nu putem. ªi totuºi ni se
cere ceva. Precipitaþi, întindem paºapoartele ºi mîna
zice nu, certificatul de înmatriculare ºi... nu. În fine,
unul dintre ei, vizibil iritat de lipsa noastrã de perspicacitate, articuleazã grav: bilet! Aaa, talonul, pe care îl
primisem ºi pe care scria „dva”! Secunda de liniºte ce
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urmeazã se frînge brusc sub o întrebare-cuvînt: copil?
Nu, nu cred cã avem copii dar totuºi, trebuie sã punem
la dispoziþie interiorul portbagajului pentru un alt control. Încerc sã gãsesc explicaþii, mã gîndesc la traficul
de persoane, la datoria omului de la frontierã. Gãsesc
însã cã e prea mult, prea nefiresc.
Aº fi rãspuns cu bucurie unei simple întrebãri
privind scopul vizitei la Cernãuþi. Le-aº fi povestit,
într-o limbã a noastrã, cã mã cheamã amintirile bunicului meu, care în tinereþe mergea la Cernãuþi cu bicicleta, vizita oraºul ºi seara, obosit ºi fericit, se întorcea la
Rãdãuþi. Care mi-a povestit despre biblioteci, cinematografe, spitale, universitate, despre Eminescu.
Procedura se terminã, în sfîrºit, ziua este aceeaºi,
dar cerul interior nu mai e la fel. Sper ca mãcar la universitate sã fie soare...
Inauguratã în zodia balanþei (la 4 octombrie 1875,
pe locul Seminarului Teologic Liceal Ortodox) Franz
Josefs Universität a devenit, dupã unirea Bucovinei cu
România, Universitatea Regele Carol I, iar astãzi,
Universitatea Naþionalã Yuriy Fedkovych. Clãdirea
principalã, fostã reºedinþã a Mitropoliei Bucovinei ºi
Dalmaþiei (1864-1882), intratã în patrimoniului mondial al UNESCO, are o arhitecturã împresionantã.
Vizita este, din pãcate, imposibilã, dupã spusele
paznicului, peste autoritatea cãruia nu se poate trece.
Într-o limbã românã destul de clarã invocã, din nou,
regulamentul... Vizita privatã înseamnã niºte aprobãri.
Chiar dacã eºti profesor. Desigur, cîteva fotografii pot
fi fãcute. Dupã numai trei paºi pe aleea centralã ºi tot
atîtea imagini capturate, decide cã este prea mult ºi cã
vizita s-a terminat. Mîine, sau în altã zi, cu aprobare,
totul va fi altfel...
Rãmîne sã-mi imaginez cum mi s-au intersectat
paºii cu cei ai artizanilor unirii Bucovinei cu România
(proclamatã la 28 noiembrie 1918 în Sala Sinodalã de
Dionisie Bejan, Ion Nistor, Iancu Flondor), dintre care
Nistor, vicoveanul ºcolit la Viena, istoric „al ideii ºi
unitãþii naþionale” (cum l-a numit Blaga), avea sã fie
primul rector al Universitãþii româneºti. ªi sã sper cã
foarte curînd universitatea îºi va deschide frumoasele
porþi oricãrui cãlãtor prin istorie.
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