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Crucea Caraimanului 

 

PREFAȚĂ 
vârful Caraimanului aspirațiilor românești din totdeauna se 

profileaza evident și prin contribuția lui Ciprian Porumbescui,  iar ecoul 
melosului său se propagă, printre veacuri, până în mileniul al treilea. 
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Martirul Inimii, de la Stupca, este solul artistic ridicat din 
vecinătatea fostei Cetăți de Scaun a Moldovei, de pe locurile unde 
odinioară Ștefan cel Mare a veghiat, cu strășnicie, fără hodină, la liniștea 
și prosperitatea supușilor, izgonind, departe de curtea sa, minciuna, 
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zavistia, pisma, înșelăciunea, strâmbătatea și punând pe tronul Moldovei 
să împărățească dreptatea “și nu ea lui, ci el era supus ei și șerb. 

 De apuca armele, de ea se sfătuia, de judeca, pe dânsa o asculta, 
de cinstea ei îi urma și toate le făcea ca un șerb din porunca ei! “ 

Ciprian Porumbescu s-a detașat cu pâlpâiri meteorice din rândul  
Oamenilor Măriei Sale și a făcut să strălucească incandescent melosul 
folcloric românesc și idealurile străbune până departe de meleagurile 
locuite de moșii și strămoșii săi.  

El a apărut într-un moment când conștiința colectivă de la Dunăre și 
Carpați își căuta propriul drum, propria identitate, dorea să-și afle locul în 
spațiul mioritic. 
 

 
.Ștefan cel Mare la Cetatea Sucevei 
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 Identificându-se cu imperativele strigente ale momentului istoric 
trăit, artistul bucovinean a reușit să dea unele răspunsuri perene la câteva 
întrebări ridicate de frământările colectivității căreia aparținea. 
 Înlocuind spade cu portativul și buzduganul marelui voievod de la 
Putna, cu angajarea socială, cu atitudinea militantă, artistul cetățean 
Ciprian Porumbescu a mobilizat, prin exemplul și patosul compozițiilor 
sale, în mai multe etape istorice, pe românii de pretutindeni, la luptă 
pentru unitate națională, neatârnare și libertate, temeiuri atât de mult 
visate de bunii și străbunii săi. 
 
13 iulie 2015 

Paul LEU  
Kenmore, Washington, USA 
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IL 

LA BUNICII DIN ILIŞEŞTI 

Ciprian Porumbescu, cel de al doilea fiu a Emiliei şi al părintelui 
Iraclie Porumbescu, a văzut lumina zilei, în casa parohială de la Şipotele 
Sucevei, la 2/14 octombrie 1853.  

În urma morţii fraţilor săi: Emilian şi Titu, din cauza unei epidemii 
de scarlatină, care se abătuse, în vara anului 1860, pe valea Putilei, 
părinţii au hotărât să-l ferească pe Ciprian din calea molimei, ducându-l la 
bunicii dinspre mamă, ce locuiau în Ilişeşti, fiind vecini cu pastorul 
evanghelic Traugott Gorgon, care avea un băiat şi cinci fete, cea de a 
şasea, Berta, se va naşte după venirea lui Ciprian la Ilişeşti. 

Aici, a stat mai mulţi ani pentru a învăţa la şcoala din sat. După ce 
bunicul, Ştefan Klodniţcki, a plecat în lumea umbrelor  precum, o confirmă 
şi piatra funerară din ţintirimul satului, pe care stă scris: “Hir ruht Ştefan 
Klodnitzcki, K.K. Förster, geb. 1794 - gest. 1867" [Aici odihneşte Ştefan 
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Klodniztck, brigader silvic, superior kezaro-krăiesc, născut în 1794 - 
decedat în 1867].  

Ciprian, după ce a început să frecventeze cursurile liceului din 
Suceava, a venit mai rar în aşezarea de peste deal de Stupca. 
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Ciprian Porumbescu elev   

Ilişeştii, e o veche aşezare umană, atestată, pentru prima oară, 
într-un document emis de Ştefan cel Mare, la 15 martie 1490, sub numele 
de  Iliassinţi. 

Cu timpul, alături de băştinaşi, din cauza persecuţiilor românilor din 
Transilvania şi Maramureş, o parte dintre ei au trecut Carpaţii, stabilindu-
se şi în Ilişeşti, cum a fost cazul familiei viitorului etnofolclorist S. Fl. 
Marian. 
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Pe lângă români, după ocupaţia austriacă, la Ilişeşti au fost aduşi un 
număr de colonişti şvabi ce au convieţuit în bună înţelegere cu băştinaşii 
până în 1940, când au plecat în Germania. 
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Emilia Porumbescu, mama compozitorului 
Aici, a stat mai mulţi ani pentru a învăţa la şcoala din sat. După ce 

bunicul, Ştefan Klodniţcki, a plecat în lumea umbrelor  precum, o confirmă 
şi piatra funerară din ţintirimul satului, pe care stă scris: “Hir ruht Ştefan 
Klodnitzcki, K.K. Förster, geb. 1794 - gest. 1867" [Aici odihneşte Ştefan 
Klodniztck, brigader silvic, superior kezaro-krăiesc, născut în 1794 - 
decedat în 1867]. Ciprian, după ce a început să frecventeze cursurile 
liceului din Suceava, a venit mai rar în aşezarea de peste deal de Stupca. 
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Ilişeştii, e o veche aşezare umană, atestată, pentru prima oară, 
într-un document emis de Ştefan cel Mare, la 15 martie 1490, sub numele 
de  Iliassinţi. 

Cu timpul, alături de băştinaşi, din cauza persecuţiilor românilor din 
Transilvania şi Maramureş, o parte dintre ei au trecut Carpaţii, stabilindu-
se şi în Ilişeşti, cum a fost cazul familiei viitorului etnofolclorist S. Fl. 
Marian. 

Pe lângă români, după ocupaţia austriacă, la Ilişeşti au fost aduşi un 
număr de colonişti şvabi ce au convieţuit în bună înţelegere cu băştinaşii 
până în 1940, când au plecat în Germania. 

 

 
Iraclie Porumbescu și fii săi Ciprian și Ștefan. 
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Ilişeştii era un sat mare de vreme ce, prin 1890, număra 3.502 
locuitori1.  

El se situiază în partea vestică a actualului judeţ Suceava, la 18 
kilometri de fosta Cetate de Scaun a Moldovei, pe o colină brăzdată de 
pârâul Ilişasca. Odinioară, această aşezare umană era înconjurată de 
păduri de fag şi paltin 

De-a lungul comunei Ilişeşti, azi Ciprian Porumbescu, trece drumul 
împărătesc ce urcă domol prin Gura Humorului, Câmpulung, Vama şi 
abrupt spre Mestecăniş şi Vatra Dornei, pierzându-se dincolo de Carpaţii 
Răsăriteni, în podişul transilvan. 

Românii de pretutindeni au simţit nevoia să-şi înfiinţeze o şcoală 
proprie. Câte un voitor de bine, cum a fost şi cazul preotului Dimitrie 
Bucevschi, din Ilişeşti, care a deschis, în 1857, o şcoală elementară 
pentru copiii săi şi ai sătenilor ce-i păstorea, punând la dispoziţie, gratuit, 
propria-i locuinţă. 

Evocând, în 1888, acest eveniment cultural al satului, un fost elev al 
şcolii, scria“Bărbatul acela a lucrat ca un părinte bun la înaintarea 
poporului nostru. Cu toate că atunci erau nemţi la Ilişeşti, noi nu simţeam 
c-am trăi cu inamicii într-un sat. El ne conducea, fie-i ţărâna uşoară şi 
memoria eternă, pe toţi la mult bine. Mai ales străduinţele sale pentru 
luminarea şi cultivarea poporului au fost de laudă.  

El a fost iniţiatorul a mai multor instituţii bune în satul nostru. El a 
deschis, pe spesele proprii, o şcoală privată, care, mai apoi, a devenit 
comunală, a instalat un învăţător pe spesele sale, a deşteptat în popor 
gustul pentru învăţătură. 

Dovada  că pe timpul părintelui Dumitrache Bucevschi, că aşa i-a 
fost numele şi sub îndrumarea ghibace a învăţătorului Dimitrie 
Cernăuţean [...] au ieşit din satul nostru, dintre ţărani, patru învăţători şi 
câţiva ampluaiaţi de stat, iar dintre sătenii de pe atunci o mulţime de 
ştiutori de carte. 

Apoi în afacerile comunale ne conducea cu tact părintesc, aplana 
toate cele ce ar fi putut da naştere la neînţelegeri între noi şi conlocuitorii 
noştri etc. etc.”2.  

Şcoala privată din casa părintelui D. Bucevschi, în 1859, a devenit 
Şcoală comunală cu durata de trei ani, din care cauză a fost numită 
trivială. 

Şcoala trivială română din Ilişeşti era condusă, la acea dată, de 
învăţătorul Dimitrie Cernăuţean, iar cea nemţească de Simion Meier.  
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Pe atunci, în asemenea şcoli, se învăţa pe lângă scris-cititul, legile 
fundamentale ale principalelor calcule aritmetice, câteva noţiuni 
elementare din ştiinţele naturii, geografie şi legislaţie austriacă. 
Deoarece la Şipotele Sucevei nu era o şcoală primară în limba română, 
părintele Iraclie şi-a lăsat fiul să înveţe la Şcoala trivială din Ilişeşti. Copiii 
de şase ani, conform legilor austriece, erau obligaţi să frecventeze 
învăţământul organizat. 

Iraclie nu a voit să-şi înscrie fiul la Şcoala trivială ruteană, pe care o 
înfiinţase la Şipote şi, de aceea, l-a învăţat, acasă, pe Ciprian să scrie şi 
să citească româneşte, aşa că nu e de mirare când, la Ilişeşti, în numai 
doi ani şcolari [1860-1861 şi 1861-1862] a absolvit trei clase elementare, 
obţinând rezultate deosebite la purtare şi învăţătură, care-i permiteau să 
meargă mai departe, după cum rezultă din stipulările următorului 
Zeugnis:  

 
“Clasa a III-a 

Certificat şcolar 
No. 6 

Ciprian Golembiovschi, născut la Şipote în Bucovina, de opt ani, 
religie greco-orientală, elev  în clasa a III-a, a frcventat semestrul al II-
lea al anului şcolar 1862, foarte harnic la învăţătură, s-a comportat foarte 
bine şi, la bunele-i aptitudini şi foarte buna lor practică, a învăţat 
obiectele de rigoare în modul următor: 

Religia                            Foarte 
bine 

Limba romanică [româna]   Foarte bine 
Limba germană   Foarte bine 
Matematica   Foarte bine 
Scrierea   Foarte bine 

 
Acest elev merită, aşadar, să fie promovat în clasa I cu distincţie. 

 
Ilişeşti, la 30 august 1862 

Dimitrie Bucevschi,  Dimitrie Cernăuţean, 
paroh  învăţător”3. Desen de Veronica Gridinoc 
 

Şcoala în care a învăţat Ciprian, spre deosebire de cea nemţească, 
nu avea local propriu, ci funcţiona într-o cameră închiriată de la săteanul 
Chiriac Paşcan şi era situată spre marginea satului, pe o râpă, lângă un 
pârâu.  
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“Şcoala e numai o clasă, mărturisea un fost elev. Odaia şcolii e atât 
de mică, că punându-se copiii chiar ca scrumbiile-n poloboace, totuşi n-ar 
încăpea mai mult de 60.  

Suprafaţa odăii [...] este de 41,89 metri pătraţi. Sustrăgându-se 
spaţiul ce-l cuprinde tabla, masa, dulapul şi soba, care-i de 16 metri 
pătraţi, rămân pentru laiţe [a se citi bănci], cu spaţiul dintre ele, 25,89 
metri pătraţi. Înălţimea odăii este de doi metri şi zece centimetri. 

Într-o asemenea odaie e vai şi amar de copii românilor”4. 
În atari condiţii locative, învăţătorul Cernăuţean era obligat să 

desfăşoare un învăţământ simultan cu clasele I, a II-a şi a III-a, adică, în 
timp ce preda o lecţie la o clasă, trebuia să supravegheze munca 
independentă a elevilor din celelalte două.  

În această “sală de clasă”, în septembrie 1860, a apărut “un băieţel 
frumos, cu ochii mari şi fruntea lată sub părul negru, pieptănat în sus. 

Era îmbrăcat în haine nemţeşti, ceea ce a stârnit curiozitatea tuturor 
copiilor să afle cine este, îşi amintea una dintre şcolăriţele de pe atunci. Ei 
îşi închipuiau că trebuie să fie un băiat de domn de undeva, din alt sat”5. 

Curiozitatea le-a fost de îndată satisfăcută de învăţător, care l-a 
prezentat viitorilor colegi, iar “Ciprian s-a făcut, în scurtă vreme, iubit prin 
cântecul lui, care-i fermeca pe ceilalţi copii în toate pauzele”6. 

Stăpânit de neastâmpărul băieţesc, Ciprian avea un temperament 
activ, extravertit, era pornit pe joacă, glume, făcea pozne ce stârneau 
hazul, voia bună şi admiraţia celorlalte copile. 

Pe bunica, ce-i purta de grijă la Ilişeşti, nu o prea asculta şi “făcea 
adesea haz”7 de ea. 

“Noi eram mai multe copile de intelectuali care umblam la şcoala din 
sat. Umbla şi Ciprian la şcoala din Ilişeşti.  

Noi ne adunam, mergând unele la altele, și plecam împreună la 
şcoală. Era Ghenuţea lui Ionică Bucevschi, sora ei, Panoria, o copilă a lui 
Blându, sora mea, Eufrosina şi eu, îşi amintea una din fetele preotului 
Bucevschi.  

Şcoala era departe. Învăţătorul era Cernăuţean.  
Casa lui Klodniţcki era în apropierea casei noastre. Ciprian ne 

pândea când era timpul să plecăm la şcoală. Se agăţa de garduri, mergea 
pe şarampoi ca o ţarcă, sărea apoi jos şi nu-l mai vedeam. 

Deodată ieşea ca din pământ. Se arăta înaintea noastră, ne trântea 
prin omăt rând pe rând şi fugea apoi de nu-l mai vedeam.  

Când, aproape de şcoală, se ivea iară şi pentru a ne ameninţa că ne 
va bate ţol dacă vom spune învăţătorului. 
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Peste deal, la Stupca 

 
În şcoală era sfânt.  
Nici noi, la rândul nostru, nu eram sfinte. Făceam la bulgări de omăt 

şi-l bombardam mereu”8. 

 
Din revista Cutezătorii 
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În anul şcolar 1860-1861, noul venit de la Şipotele Sucevei a 
învăţat laolaltă cu  localnicul, din clasa a III-a, Simion Fl. Marian.  

Parohul ortodox din Ilişeştii Sucevei avea o grădină de vreo două 
fălci, ce se întindea până lângă casa pastorului Gorgon. În ea cultiva flori, 
arbuşti ornamentali şi pomi fructiferi, între care se afla un zarzăr cu 
roadele date în pârg, pe care preotul Bucevschi le admira şi le aştepta să 
se coacă mai repede.  

Într-o sâmbăta seara, din vacanţa de vară, când fiii săi mai mari: 
Epaminonda [viitorul pictor] şi Dionisie se aflau acasă, profitând de 
absenţa părintelui plecat la vecernie, au dat iama prin livadă “de-a valma 
cu Ciprian”9 şi “s-au apucat de unicul zarzăr să-l despoaie de toate 
fructele.  

Cele coapte le-au mâncat dumnealor, iar cele verzi ni le-au dat 
nouă, mie şi surorii mele, Frozinca. 

Tata dă de pacoste! Chiu şi vai!... 
Atunci, frăţiorul Dionisie [zise] că zarzările sunt la Frozinca! 
Papară ca aceea ce-a mâncat biata Frozinca! 

 

 
Sat bucovinean 
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Şi poate că n-o păţea aşa de rău de-ar fi avut curajul să spună că 

băieţii le-au mâncat pe cele coapte, iar noi ne-am ales numai cu cele 
verzi”10. 

Şi la Ilişeşti Ciprian a fost atras de frumuseţile naturii 
înconjurătoare, iar îngăduinţa bunicilor îi permitea să se bucure din plin 
de ele. 

Îi plăcea să cunoască viaţa sătenilor, să asculte melodiile rapsozilor, 
cum era cazul cu lăutarul Urdă, armoniile naturii,melosul popular şi mai 
ales Măi ciobane de la oi:  

Era cântecul preferat ce l-a urmărit pe Ciprian din fragedă pruncie, 
iar armoniile lui l-au obsedat toată viaţa, fapt pentru care, le-a folosit, 
creator, în aria Copiliţă de la munte, din opereta Crai nou.    

Adesea, Ciprian pleca, împreună cu Iermolai Ghiuţă să asculte 
melodiile populare ce le “ziceau” ciobani de pe la stâni. 

 

 
Școala poporală din Ilișești 

 
În faţa ochilor minţii şi a ferestrelor sufletului lui Ciprian s-au 

deschis larg două porţi: una ce dă spre viaţa cotidiană a locuitorilor din 
Ilişeşti şi alta marcată de urmele materiale şi artistice lăsate de străbuni. 

În afară de poenele înflorite şi masivii împăduriţi ai obcinilor 
carpatine, ce-l îmbiau la drumeţie, voie bună, zbenguială şi reverie, 
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Ciprian a mai descoperit, în satul bunicilor şi alte aspecte ce veneau de 
departe, din negura anilor îmbrăcate în aura legendelor sau învăluite de 
tânguitul doinit al suferinţelor.  

Ca şi fiii ţăranilor din Bărăgan, în a căror copilărie basmele erau 
înlocuite cu poveşti despre jafurile şi silniciile făcute de invaziile turceşti şi 
bucovineanul Ciprian a aflat de la vârstnici şi de la bunii şi străbunii lui 
despre silniciile făcute de tătari [Românca şi tătarii, Borşenii şi tătarii, 
Poiana Negrii etc.] şi despre faptele eroice săvârşite de înaintaşi. 

Din vremi imemorabile, ca un sânge al celor dispăruţi, faptele eroice 
ale străbunilor au pulsat spre copilul Ciprian prin inima nenumăratelor 
generaţii. Rememorările bătrânilor sfătoşi, cum a fost şi bunicul Tănasă, 
dinspre tată, încep cu luptele lui Dragoş Vodă, Sas Vodă, Ştefan cel Mare, 
continuă cu evidenţierea faptelor lui Pintea, Dediu sau Darie şi se încheie 
cu suferinţele apărătorilor anonimi ai Ţării de Sus a Moldovei, ce s-au 
petrecut prin viaţă neştiuţi de nimeni şi pe care cei doi elevi iluştri ai şcolii 
din Ilişeşti le va imortaliza în cuvinte sau armonii. 

Simion Fl. Marian le va aduna şi publica în două volume: Tradiţii 
poporale române din Bucovina 11, iar Ciprian le va concretiza în 
compoziţii ca: Altarul mănăstirii Putna, Imnul lui Ştefan cel Mare şi 
altele.  

Multă vreme legendele care circulau pe cale orală s-au numărat 
printre puţinele fragmente de istorie românească. Prin cunoaşterea lor, 
Ciprian a putut să desluşească, ceea ce şcoala austriacă evita12. 

Legendele: Ștefan Vodă şi săhastrul, localizată nu departe de 
Ilişeşti, Ștefan Vodă şi Turcii, Ştefan Vodă şi Tolpa, Ştefan Vodă şi 
ungurii etc. au atras atenţia copilului Cipran asupra marelui voievod al 
Moldovei, deoarece Ştefan cel Mare a întrupat, în mai multe etape 
istorice, visul de libertate, unitate şi neatârnare a înaintaşilor, a apărat pe 
cei mulţi, a fost scut redutabil în faţa tendinţelor de hegemonie globală a 
invadatorilor porniţi pe jaf din Asia Mică, Moscova, Istambul sau de 
aiurea.  

Viitorul compozitor s-a format acum ascultând şi învăţând, 
împreună cu alţi colegi de ai săi, din înţelepciunea populară. 

La Ilişeşti, pentru scurtă vreme, Ciprian a fost îndrumat să cânte la 
vioară de învăţătorul  Simion Meier şi mai târziu a exersat la pian muzică 
clasică germană cu pastorul Traugott Gorgon.  

La terminarea Şcolii triviale din Ilişeşti, Ciprian avea aproape nouă 
ani. Deşi certificatul eliberat menţiona că: “acest elev merită, aşadar, să 
fie promovat în clasa I cu distincţie”13, regulamentul şcolar austriac nu 
admitea în clasa I liceală de cât absolvenţi a patru clase elementare, în 
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vârstă de zece ani, aşa că elevul din Ilişeşti a trebuit să mai aştepte încă 
un an. 

Datorită unei temeinice pregătiri făcută de învăţătorul D. 
Cernăuţean, în urma unor examene susţinute la K. K. Normal 
Hauptschule, din Suceava, în vara anului 1863, Ciprian absolvă clasa a 
patra elementară şi poate concura la admiterea sa în liceu. 
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STUPCA, OAZĂ  A VISELOR ŞI 
EMOŢIILOR DE  NEUITAT 

În aprilie 1865, pe când Ciprian frecventa clasa a II-a la Gimnaziul 
Superior Greco-Oriental K. K. din Suceava, Iraclie Porumbescu a obţinut 
transferul de la Şipote la Stupca. Noua parohie este situată la treizeci şi 
doi kilometri de Suceava şi înaintează ca un golf circular în inima pădurii 
din nord-vest. 

Peste deal, la mai puţin de patru kilometri spre Gura Humorului, 
dincolo de codrii de brazi şi fagi, dai de satul bunicilor, Ilişeşti. 

Stupca, e una din aşezările vechi moldoveneşti, cu oameni harnici 
ce ştiu a învârti atât coasa şi hora, caţa şi ţapina, cât şi  vorba cu tâlc. 
Stupcanii au fost păstrători ai portului strămoşesc, datinilor, obiceiurilor, 
tradiţiilor,  meşteri la cântece din fluier, nai, caval, cobză, vioară, solz, 
pieptene, bucium şi iscusiţi la jocurile din zilele de sărbătoare. 

Ca şi la Ilişeşti, alături de băştinaşi, în secolul al XVIII-lea, în urma 
mişcărilor politice, religioase şi a anilor de secetă din Transilvania şi 
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Maramureş, mai multe familii de pribegi şi-au aflat hrană şi adăpost 
printre obcinele Carpaţilor Răsăriten 

 

 
In pădure la Stupca 

 
În satul domnesc Stupca, devenit, la începutul secolului al XVII-lea, 

proprietatea mănăstirii Solca, pe lângă multe alte nume de familie, găsim 
şi antroponimele: Brăteanu, Căileanu, Logiganu, Moroşanu şi altele din 
această familie semantică, ce indică locul de baştină a noilor veniţi: 
Brătea-Odorhei, Logig-Cluj, Căilea-Năsăud, Maramureş etc. 

Ca aproape în orice sat domnesc sau mănăstiresc, pe lângă clăcaşi 
se aflau şi robi ţigani, lingurari, fierari, lăutari, ce locuiau la marginea 
aşezării rurale, în bordeie risipite pe izlazul dinspre Ilişeşti. 

În acest mediu natural şi uman, Ciprian şi-a petrecut adolescenţa şi 
cei mai frumoşi ani ai scurtei şi martirizatei sale existenţe. 

Casa parohială în care a locuit familia preotului Iraclie Porumbescu 
era aşezată pe deal, într-o curte largă, împrejmuită de trei părţi de 
toloaca satului şi mărginită la nord-vest de o pădure vestită prin 
abundenţa fragilor, a zmeurii sau a murelor şi prin mărimea viorelelor ce 
se aflau la tot pasul. 
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Intrarea în Stupca
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De pe colina unde era aşezată tihnita casă parohială în care locuia 
familia Porumbescu se vedea panorama satului întins până departe pe 
vale. 

În faţa principalului corp de clădire, alcătuit din bârne, se afla o 
grădină dreptunghiulară, cu alei, arbuşit ornamentali tunşi, rondouri cu 
flori, iar în mijlocul ei, o movilă  acoperită de vre-o două sute cinzeci de 
tufe de trandafiri “de la alb-roz până la roşu aproape negru”1, străjuită de 
un tei falnic ce avea atârnat printre ramuri o harfă eoliană împrejmuită de 
doisprezece clopoţei de cristal. 

 

 
Conacul Popovici din Stupca 

 
“Casa mare era compusă din patru camere, despărţite printr-un 

coridor, unind veranda din faţă cu pridvorul din spate. Veranda, închisă cu 
geam, era colţul cel mai îndrăgit de familie.  

Iraclie o vopsea, în fiecare primăvară, cu lac alb, aşeza aici glastre 
cu flori. În mijloc se găsea o măsuţă rotundă cu fotolii de paie. Aici îşi 
petrecea, după amiezile mama Emilia, cosând liniştită, aici se înjghebau 
jocurile de societate, când veneau prieteni din alte sate şi când timpul 
ploios îi împiedeca să joace popice sau să stea în grădină, îşi amintea 
Mărioara Porumbescu. 
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Camera din dreapta verandei era salonul unde se afla pianul, 
biblioteca şi o mescioară la gura sobei, ce te îmbia la intimitate, mai ales 
toamna”2. 
 

 
Casa memorială  Ciprian Porumbrescu 

 
Din gospodăria cu numeroase anexe şi acareturi, astăzi a mai rămas 

doar fosta bucătărie de vară a familiei, unde Emilia făcea proviziile pentru 
iarnă, iar părintele Iraclie îşi primea enoriaşii veniţi pentru sfat de taină. E  
o mică construcţie, cu două camere şi o tindă, actuala Casă memorială 
Ciprian Porumbescu. 

Pe timpul vacanţelor de vară şi în răstimpul celor de iarnă, Ciprian, 
_Ștefan şi Mărioara se bucurau din plin de raiul casei de la Stupca, de 
iscusinţa mamei şi de priceperea şi hărnicia gospodarului părinte. 

De cum ieşeai din verandă afară şi te strecurai printr-o boltă de viţă 
de vie, aflai pomătul încărcat, vara cu cireşe şi caise, iar toamna cu mere, 
pere şi prune brumării. La capătul livezii, mai spre sud, descopereai 
prisaca, iar spre nord zăreai întinsa grădină de zarzavat şi locul de 
păşunat. 
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Casa parohială din  Stupca în care a locuit familia Porumbescu și a murit Ciprian,  

desen de Louis Hartel    
                           

“Curtea păsărilor stârnea uimirea copiilor satului când priveau 
printre uluce, îşi amintea Mărioara. În afară de orătăniile ce mai creşteau 
prin părţile locului, erau aici curcani şi bibilici. Curcanii, mai ales, îi ducea 
preoteasa la târg la Suceava, să mai facă un ban pentru copiii ce se 
găseau la școală”3. 

Stupca, cu împrejurimile ei pitoreşti, leagăn al adolescenţei şi al 
emoţiilor de neuitat, a fost şi martora primei mari iubiri, a viselor 
înaripate, a regretelor nostalgice, a creierii multor compoziţii, a legăturilor 
trainice cu cei din neamul său, cu comorile lor spirituale cu melosul 
lăutăresc, a fost o oază stenică, generatoare de energii, bucurii şi 
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necazuri, ce l-au atras irezistibil până în ultima clipă a vieţii pe cel ce avea 
să fie creatorul operetei române. 

Copilul din primele clase liceale se simţea la Stupca în largul său, ca 
şi la Ilişeşti, unde mergea să-şi vadă bunicii, colegii de şcoală, prietenii şi, 
mai ales, pe băieţii preotului Bucevschi. 

În zilele de lucru, se zbenguia, bătea mingea pe toloacă împreună 
cu alţi băieţi ai satului, nedespărţit de el era fiul vornicului Toader 
Brăteanu. 

Duminicile şi în zilele de sărbătoare, cei doi prieteni, Andrei şi 
Ciprian, însoţeau copilele din vecini în expediţiile lor prin poienele tăinuite 
ale codrilor stupcani, după poame şi flori de pădure. 
Când a mai crescut, Ciprian prefera, uneori, singurătatea şi atunci era 
văzut rătăcind prin holde, mergând în sus la stână sau afundându-se în 
desişul pădurii dinspre Ilişeşti 
 

 
Bucătăria de vară a fostei Case Parohiale din Stupca 

 
Sărbătorile de iarnă erau pentru fiul preotului din Stupca un prilej 

de a cunoaşte viaţa sătenilor şi de a strânge legătura cu ei. Adesea îşi 
însoţea părintele pe la casele oamenilor în ajunul Crăciunului sau a 
Bobotezei. 

Ajunul Anului Nou era așteptat cu multă înfrigurare de Ciprian. 
Împreună cu alţi băieţi de seama lui, se pregăteau de zor pentru a umbla 
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cu uratul. Făcându-se ecoul doleanţelor majoritarilor autohtoni din 
Bucovina, tânărul le-a inclus într-un pluguşor al băiețanilor, astfel: 
 

 
Interiorul bucătăriei de vară, a casei parohiale de la Stupca 

 
“Sus pe cer ne străluceşte, 
O stea nouă ce vesteşte 
Că se curmă de acum 
Al nevoilor greu drum. 

 
Asta-i steaua României, 
A Unirii şi-a frăţiei, 
Stea de viaţă, stea de spor, 
Stea de binevoitor. 

 
Fă-o Doamne, să lucească, 
Steaua noastră românească, 
Să steie tot între noi, 
Să nu mai avem nevoi! 
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Ori ce rele şi nevoi 
Să se ducă dintre noi,   
Să se ducă pe pustie 
Şi în veci să nu mai vie”4. 
 

 
Bucătăria 

 
În familia Porumbescu domnea un adevărat cult pentru muzică. 

Iraclie era un “cântăreţ din gură cum mai rar se întâlneşte şi povestitor 
aşa de dulce şi plăcut, încât parcă-l văd şi acum cum istoriseşte înaintea 
mai multora despre unele lucruri mari la care a luat parte sau a fost 
martor, apoi, deodată, începea a suspina şi ochii lui frumoşi şi 
strălucitori... i se umpleau de lacrămi”5,  mărturisea o contemporană.  

Cunoscutul compozitor şi textier a unor cântece îndrăgite în epocă, 
era dublat de interpretul la flaut a unor melodii populare sau de lume. 

Mama Emilia cânta frumos, Ştefan avea o voce plăcută şi putea să 
folosească mai multe instrumente.  

Un coleg de clasă, de la gimnaziul din Suceava, îşi amintea “că 
profesorul nostru de cântare, răposatul Ştefan Nosievici, îl avea aşa de 
drag pe Ştefan Porumbescu pentru glasul lui, încât îl gogolea ca pe un 
copil”6.  
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Mărioara ştia să folosească cu pricepere pianul şi, ori de câte ori se 
ivea ocazia, îşi acompania fraţii. Mai târziu, pentru a se putea întreţine, a 
fost profesoară de pian la o şcoală de fete din Buzău, calitate în care a 
pregătit mai multe serbări şcolare cu elevele sale. 

 

 
Bucătăria 

 
Pianul, după cum singură se destăinuie într-o epistolă, “a fost ecoul 

fidel al durerilor mele, căci eu cu el am plâns, cu el m-am mângâiat, nu 
m-a contrazis niciodată!”7. 

Dintre toţi copiii Emiliei şi ai lui Iraclie, Ciprian a fost cel mai sensibil 
la această pasiune transmisă de părintele lor. La insistenţele celui de al 
doilea copil al familiei, preotul a acceptat ca Ciprian să aducă acasă 
lăutarii de pe toloaca satului. 

“Ca elev de liceu şi student, îşi amintea o consăteancă, chema la el 
acasă mai ales pe Bibul, pe Ionel al lui Leonteş, pe Pârsână şi, cântând 
din vioară alături de ei, o ruga pe Mărioara să acompanieze la pian acest 
cvartet improvizat. Iar satul, care la început se mira de aceste “toane” ale 
“domnişorului Ţâprian” de a cânta cu ţiganii, se obişnuise până la urmă”8. 
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Clăcile şi toate sărbătorile de peste an erau tot atâtea ocazii când 
orchestrele şi fanfarele tarafurilor de lăutari stupcani cântau pe la casele 
gospodarilor din sat şi de aiurea. Pentru Ciprian asemenea momente erau 
de neuitat. Legătura cu muzica lăutărească stupcană era menţinută şi prin 
intermediul rapsozilor locali: Cimpoeş, Bidirel-Nagâţ, Alexa Litră şi mai 
ales prin frumoasa Ilinca a  Mielului-Capra, de la care a cules şi 
etnofolcloristul S. Fl. Marian câteva piese folclorice pe care le-a inclus în 
colecţia sa. 

 

 
Biroul părintelui Iraclie Porumbescu 

 
Ilinca ţiganca se remarca printr-un bogat repertoriu folcloric şi 

lăutăresc, prin “vocea ei alto puternic şi totuşi dulce”9 şi prin frumuseţe.  
Cei ce au cunoscut-o spuneau că era de statură mijlocie, cu ochi 

mari, negri, totdeauna înrouraţi. Părul de abanos şi bogat şi-l pieptăna 
prins pe cap cu fir de aur sau pe spate în două cozi lungi.  

Se îmbrăca cu ie înflorită cu cusături bătrâneşti, catrinţa bătută-n 
fir, se încingea cu bârneţe alese şi în picioare purta pantofi negri cu toc 
jos.Era întradevăr plină de “lichici”și “vino-încoa”,cum ziceau stupcanii 
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De la această colportoare a melosului folcloric şi lăutăresc, Ciprian a 
ascultat multe doine, hore, cântece de lume, care l-au urmărit toată viaţa 
şi au lăsat urme în unele din compoziţiile sale. 

Se povestea că pe junele Porumbescu l-a impresionat vocea 
pătrunzătoare a Ilincăi, mai ales cînd intona 

 
“Frunză verde de piper, 
Câte stele sunt pe cer, 
Toate până-n ziuă pier. 
Numai luna şi o stea 
Ştie de patima mea!”10. 

  
Ilinca putea, cu uşurinţă, improviza versurile cântecelor ei. 

Edificator prin coloritul local, muzicalitate, spontaneitate şi plasticitate 
este catrenul: 

 

 
Muzeul Ciprian Porumbescu, Stupca 

 
“Ieşi Ilincă de la pânză, 
Că te strigă Gheorghe-n frunză. 
În frunză de pădureţ, 
Gheorghe a lui Bocăneţ”11. 
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Este vorba de un anume flăcău din Stupca, care, ca şi Ciprian, era 

îndrăgostit de frumoasa ţigancă. 
Cântecele lumeşti de nuanţă antonpanescă, ca cel ce urmează, erau 

foarte gustate, nu numai de stupcani, ci şi de întreaga parte de sus a 
Moldovei, pe unde erau solicitate tarafurile lăutarilor din Stupca: 
 

“Lumea-i tristă-amăgitoare, 
Ticăloasă, `nşelătoare. 
Nu-mi pasă, nu vreau să ştiu, 
Amorez eu vreau să fiu. 

 
Fie alţii împăraţi, 
Fie domni, fie bogaţi! 
Eu sunt mult, mult mai avut, 
Când am ochi dulci să-i sărut!”12. 

 

 

 
Muzeul Ciprian Porumbescu, Stupca 
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Ciprian mărturisea că, în timpul vacanţelor, era un vizitator fervent 
al lăutarilor din bordeile de la marginea comunei Stupca. Stătea de vorbă 
ceasuri întregi, cu scripcarii bătrâni şi tineri, le asculta şi le învăţa 
cântecele, le observa tainele meşteşugului cu care au cucerit admiraţia 
multor sate din Ţara de Sus şi  Ţara de Jos a Moldovei. 
 

 
Muzeul Ciprian Porumbescu, Stupca 

 
În vara lui 1866, pe când Ciprian nu împlinise încă treisprezece ani, 

în bordeieie de pe toloacă se pripăşise mai multe familii de ţigani lăutari 
alungaţi dintr-un loc în altul de foametea ce bântuia de doi ani, în urma 
secetei. 

Întreaga violină era, la vedere, n Într-una din zilele lunii iunie, 
Iraclie vede oprindu-se la poarta curţii sale doisprezece oameni tuciurii 
lihniţi de foame. Din rândul lor s-a desprins un bătrân cătrănit şi gârbovit, 
ce se sprijinea pe o cârjă. 

Era lăutarul Stănică, care, în tinereţe, pe timpul zaverei lui Ipsilanti, 
cântând în faţa unor boieri moldoveni refugiaţi de frica turcilor la conacul 
lui Canta de la Horodniceni, a căpătat în dar, de la unul din ei, o vioară.  
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După ce, aproape trezeci de ani şi-a hrănit nevasta şi cei şapte copii 
cu dânsa, acuma, bătrân şi neputincios, dorea să o vândă pentru a nu 
muri de foame. 

Aflând de la scripcarii din Stupca că feciorul preotului ştie să cânte 
la vioară, a venit pentru a o vinde lui Iraclie.  

Cercetând ceea ce mai rămăsese din fostul instrument cu coarde, 
după ce nepoţii lăutarului se jucaseră cu el, tatăl lui Ciprian constata că 
“pieptu-i era spart, coardele, urechia şi tarniţa-i lipseau.  

umai o vechitură nearătoasă, atâta că era de un fason sprinten şi 
fudul, iar gardinele-i de pe împrejur se vedeau atât de bine sleite la un 
loc, încât păreau a fi una”13. 
 

 
Muzeul Ciprian Porumbescu, Stupca 

 
Fiindu-i milă de hămesiţi, o cumpără şi le dete, pe deasupra şi de 

mâncare pe săturate. 
După ce se consultă cu câţiva localnici cunoscători, părintele Iraclie 

expediază vioara la atelierul lutierului Martin Richter din Lemberg. 
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Peste câteva săptămâni, Iraclie primeşte vioara restaurată, însoţită 
de o scrisoare prin care i se propunea să i-o vândă pentru de 150 de 
florini. 

Uimit de suma oferită,  parohul de la Stupca a cercetat instrumentul 
muzical cu coarde mai atent pentru a dezlega taina ofertei lui Richter. 

Privind-o cu băgare de seamă a zărit, pe fundul ei, o “ţidulică”14 
galben întunecată, de culoarea viorii, pe care scria:  

“Fecit Cremonae Nicolaus Amatti, 1626"15. 
Intrând în posesia fiului său, vioara l-a întovărăşit pe Ciprian 

Porumbescu peste tot: la liceu, la închisoare, la studiile universitare din 
Cernăuţi sau Viena, la Braşov, în Italia la Nervi, pretutindeni.  
 

  
Muzeul Ciprian Porumbescu, Stupca 

 
Cu ea a cântat până în ultima clipă a vieţii, considerând-o ca fiind 

mireasa sa credincioasă. 
După timpuria dispariţie a artistului de la Stupca, la Suceava s-a 

înfiinţat o asociaţie muzical-dramatică Ciprian Porumbescu16, care 
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urmărea să-i pună în circuitul culturii locale şi naţionale moştenirea 
muzicală lăsată în diferite faze de lucru. 

Iraclie, pentru a o putea sprijini financiar a vândut vioara cu 250 
florini17. Ea a fost achiziţionată de George Crăiniceanu, din Bucureşti şi, 
mai apoi, recuperată de urmaşi.  

În timpul primului război mondial, când capitala României a fost 
ocupată de trupele germane, vioara a dispărut în urma arestării familiei 
Mărioara Raţiu-Porumbescu, sora lui Ciprian. 

Prin lăutarii “academiei” de la Stupca, Ciprian a pătruns în tainele 
practicienilor muzicii lăutăreşti. Multe din creaţiile sale de mai târziu îşi au 
punctul de plecare în cele auzite de la rapsozii satului, inclusiv melodia 
Ţiganii se sfătuiră, ori cele auzite de la colportorii satelor, sau de la 
horele de duminică, unde artistul era nelipsit.  
 

 
Muzeul Ciprian Porumbescu, Stupca 

 
Ciprian participa de-a valma cu flăcăii şi fetele la jocurile: ciofu, 

bătuta, corăbeasca, brâul, sârba şi arcanul, al căror ritm şi tonalitate l-au 
impresionat profund. 
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Câteva din cântecele populare, româneşti sau ţigăneşti, culese de la 
lăutari sau  de la de colportori, le-a inclus în Colecţiunea de cântece 
sociale pentru studenţii români, publicată la Viena, în 1880. 

Pentru compozitorul Ciprian Porumbescu Stupca a constituit ceea ce 
a fost Livenii pentru George Enescu, germenii unor creaţii viitoare, 
leagănul multor vise şi emoţii ce l-au contorsionat, l-au transformat într-
un martir al inimii sale.  

 

 
Din expoziția brasoveană 
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Parcul Muzeului Ciptian Porumbescu, din Stupca 
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 LA  STUDII  ÎN  FOSTA  CETATE 
DE  SCAUN  A  MOLDOVEI 

 

Pe la mijlocul secolului al XIX-lea în Suceava era o ambianţă socio-
culturală efervescentă, dar nu se distanţa prea mult de mediul din care 
venea proaspătul licean Ciprian. Aici, pe la 1862, era sediul principalelor 
instituţii adminstrative, executive şi juridice ale judeţului, tinere asociaţii 
profesionale, artistice sau culturale, un gimnaziu în formare, şi un 
puternic centru al rapsozilor populari, ce colportau moştenirea muzical-
folclorică românească, având ca reprezentant pe Grigore Vindereu şi 
taraful său, alături de care, elevul Ciprian Porumbescu va cânta, la Putna, 
“Daciei întregi”. 

Aptitudinile embrionale, genetice, moştenite de la antecesori ale 
copilului venit să înveţe la Suceava şi-au aflat un climat prielnic, stenic în 
noile condiţii. 

 
Obergymnasium gr.-or. k. k. [Gimnaziul superior greco-oriental 

imperial-regal] se înfiinţase la Suceava numai cu trei ani înainte de a veni 
Ciprian1. 

 

 

Suceava 
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În actul de constituire a celei de a doua şcoli medii din ducatul 
Bucovinei se stipula, printre altele, că predarea obiectelor de învăţământ, 
în primele patru clase, se va face prin intermediul limbii române. 

Pentru punerea în practică a acestui deziderat erau necesare 
manuale în limba română şi cadre didactice care să stăpânească, 
deopotrivă româna şi germana. Neexistând profesori calificaţi, manualele 
necesare şi nici candidaţi pentru clasa a I, autorităţile austriece au adus 
profesori de la alte licee din imperiu,  manuale nemţeşti şi repetenţii de la 
liceul din Cernăuţi cu care, în toamna anului 1860, au înfiinţat clasele I şi 
a II-a.  

 

Obergymnasium gr.-or. k. k. 
 

Din cei patru profesori încadraţi, numai Constantin Morariu preda, 
câte două ore pe săptămână, limba Ţării [română] şi religia ortodoxă, în 
timp ce: matematica, ştiinţele naturii, istoria, geografia şi alte obiecte de 
învăţământ erau comunicate în nemţeşte, de către cadre didactice străine. 

Deşi era finanţat din fondurile Bisericii Ortodoxe din Bucovina, 
gimnaziul din Suceava a devenit o pepinieră din care se recrutau oamenii 
necesari aparatului de stat austriac17. 
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Fiii băştinaşilor din Bucovina, ce frecventau cursurile de la 
Obergymasium  din Suceava2, nu aveau acces la istoria sau literatura 
română, însă cunoşteau istoria universală şi pe cea a Imperiului Austriac.  

Programele şi eforturile sistemului de învăţământ oficial urmăreau 
să facă din elevi nemţi. Alecu Hurmuzacki era de părere că învăţământul 
austriac avea ca finalitate ştergerea, pe nesimţite, din memoria elevilor 
români conştiinţa de neam şi “apoi din inimă toate tradiţiile părinteşti”3. 

Referindu-se la finalitatea procesului educaţional, ce se desfăşura la 
liceul din Suceava, patriotul român sublinia că noua formă de învăţământ 
“cere să ne dezbrăcăm de fiinţa noastră firească, intimă, de însuşirile 
noastre particulare, de individualitatea noastră [...] să ne pierdem 
naţionalitatea noastră păstrată cu ajutorul lui Dumnezeu şi al braţului 
român de peste un mileniu şi jumătate, să pierdem până şi amintirea cine 
am fost şi conştiinţa ce a mai rămas, cere să încetăm a fi români ca să ne 
facem Mensch”4. 

Reacţionând împotriva obiectivelor sistemului de învăţământ 
practicat la gimnaziul sucevean şi aiurea, Ciprian, instinctiv, s-a apropiat, 
treptat, de viaţa culturală de dincolo de zidurile şcolii, ce se materializa 
prin cultura orală, prin publicaţiile aduse  clandestin din România  de 
negustori etc. 

Din toamna anului 1863 şi până în martie 1873, elevul Ciprian 
Porumbecu a studiat la Gimnaziul Superior Greco-Oriental din Suceava. 

Despre această importată etapă formativă a personalităţii 
cetăţeneşti şi artistice a viitorului compozitor român, descoperim 
numeroase mărturii, mai ales în arhiva liceului. 

Relatările în legătură cu gradul de pregătire, cu aptitudinile, 
preferinţele, preocupările, reacţiile spontane şi chiar proiectele de viitor 
ale elevului Ciprian, înmatriculat în actele Obergymansului sub numele de 
Ciprian Golembiowski, aflăm, redactate în nemţeşte cu litere gotice, în 
cataloagele claselor: I5, a II-a6  şi a III-a7, ce erau depozitate la Arhivele 
statului - Suceava, în cele ale claselor a IV-a8, a V-a9, a VI-a10, a VII-a11, 
şi a VIII-a12, în dublurile  certificatelor13  a două sesiuni de bacalaureat, 
1872-1873 şi din alte documente şcolare ce erau depozitate, la data când 
am făcut investigaţiile, în arhiva Liceului Ştefan cel Mare din Suceava. 

Informaţiile documentare despre Ciprian am mai descoperit şi în 
amintirile, corespondenţa şi manuscrisele rămase de la cel de al doilea fiu 
al lui Iraclie, precum şi de la prietenii şi colegii care au venit în contact cu 
el, într-o anume împrejurare, din manuscrisele aflate în custodia Muzeului 
judeţean Suceava sau în memoria locurilor din Bucovina. 
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La Stupca, a rămas o parte din gospodăria părintească ce a fost 
reamenajată, cu ocazia centenarului naşterii, în casa memorială, iar în 
1971, a fost inaugurat Complexul muzeistic Ciprian  Porumbescu.   

În cimitirul din centrul satului Stupca, lângă biserică, se află 
înmormântaţi părinţii  Emilia şi Iraclie, copiii: Ciprian, Alexandru, 

 Eufrosina, Ştefan şi Mărioara. 
Toate mărturiile enumerate mai sus reconstituie atmosfera de epocă 

în care a trăit şi creat artistul de la Stupca,  atestă martirajul unei 
existenţe zbuciumate şi vorbesc despre frământările, visele, necazurile 
nevoile, speranţele, creaţiile  şi altele. 

De îndată ce a fost instalat la o gazdă în Suceava, proaspătul licean 
simţea nevoia de a continua exersările la vioară începute cu Carol Miculi. 

Iraclie, cu ajutorul mătuşei Olimpia şi a unchiului Joef Mally, îl 
angajează pe bătrânul violonist Anton Valentin, organistul bisericii catolice 
din Suceava, căruia îi cam slăbise auzul. 

 

 
Suceava de altădată 

 
Numai după câteva lecţii, copilul, nemulţumit, îşi părăseşte 

instructorul şi exersează singur sau cu alţi colegi, pe la gazdele lor.  
Un fost elev al lui Ciprian, amintindu-şi de aceste repetiţii, 

mărturisea emoţionat: 
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 “Darul lui Porumbescu de a fermeca din vioară adevărate sunete de 
vrajă era covârşitor. Când, în frumoasele amurguri de vară, maestrul 
cânta cu ferestrele deschise, atunci lumea se aduna pâlcuri-pâlcuri, în faţa 
casei şi rămânea vrăjite de minunatele sunete”14. 

 

 
Într-una din zile, tânărul violonist C. Schlötzer, ajutor de judecător 

la Tribunalul din Suceava, auzindu-l cântând, a fost impresionat de 
talentul precoce al gimnazistului Ciprian şi, după ce-l cunoaşte, îl invită să 
exerseze împreună. 



 

 

 50 

Între cei doi s-a legat o strânsă prietenie, care, din nefericire, a fost 
brutal curmată, la numai câteva luni, deoarece noul instructor, care-i şi 
corectase câteva eseuri componistice, moare răpus de tuberculoză. 

 

 
Grigore Vindereu 
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Un loc aparte în conturarea personalităţii lui Ciprian îl ocupă 
gimnaziul sucevean şi unii profesori ce i-a cunoscut la şcoală şi în afara 
ei.Cercetând cataloagele şi alte documente şcolare inedite, constatăm că 
elevul venit de la Ilişeşti, în primele trei clase, a învăţat bine, cu 
perseverenţă şi avea o purtare ireproşabilă, dar în următoarele apar 
oscilaţii evidene la învăţătură şi conduită, atenţia devine fluctuantă, 
inegală, absenţele de la ore sporesc. 

Spre sfârşitul semestrului I, al clasei a IV-a, Ciprian a primit la 
conduită calificativul necorespunzător. Motivul scăderii notei la purtare îl 
aflăm din consemnările făcute în catalogul respectiv: 
 

 
Casa din Suceava, în care a locuit Ciprian Porumbescu 

 
Acum 70 de ani, însă, adică l 
“Im Grunde Konferenz - Protokolls 3 Nov. 1866, imfolge erwiesener 

und einegestandener groben Verletzung des dem Katekcten Beldean 
schuldigeh Achtung”14, şi din procesul verbal al consiliului profesoral, 
încheiat la 3 noiembrie 1866. 

Într-una din zilele de la sfârşitul lunii octombrie 1866, catihetul Ioan 
Beldean, din nu ştiu ce motiv, a sancţionat pe Ciprian, din clasa a IV-a, cu 
o notă rea la obiectul religia greco-orientală. Acest act punitiv a dat 
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naştere la discuţii printre elevii gimnaziului, iar câţiva, indignaţi, s-au 
solidarizat cu cel pedepsit şi au pus la cale o ripostă infantilă. 

În seara zilei de 30 octombrie 1866, Ciprian, Ignaz Steideler din 
clasa a V-a şi Josef Maly din clasa a II-a au spart geamurile casei în care 
locuia preotul Ioan Beldean.  

Fiind descoperiţi, de îndată, au şi fost traşi la răspundere pentru 
actul de vandalism, după cum rezultă din procesul verbal amintit mai sus. 

Opiniile consiliului cu privire la manifestarea violentă, anarhică a 
celor trei adolescenţi, după audierea lor, au fost împărţite. O parte din 
profesori, în frunte cu catihetul Beldean, au propus eliminarea din şcoală a 
organizatorilor: Ciprian şi Ignaz Steidler, iar o alta, grupată în jurul prof. 
Ştefan Nosievici, au calificat actul de indisciplină ca fiind o copilărie ce 
trebuie pedepsită cu vărguţa. 

Iosif Marek, directorul gimnaziului, nu a fost de acord ca elevii 
răzvrătiţi să fie eliminaţi, deoarece sancţiunea ar lovi mai mult în părinţi şi 
nu a admis nici să fie molestaţi de către cel lezat direct. 

În cele din urmă, Marek a stabilit să fie chemaţi părinţii elevilor ce 
s-au abătut de la conduita şcolară şi ei să le aplice corecţia necesară în 
faţa catihetului şi, eventual, a altor profesori. 

Astfel, cu tactul şi discernământul ce-l caracteriza, conducătorul 
liceului a aplanat conflictul ivit între elevi şi profesor, iar Ciprian, la 
încheiere semestrului, I al clasei a IV-a, a primit, la religie şi limba 
română, calificativul: suficient, iar pe semestrul al II-lea, catihetul Ioan 
Beldean i-a pus, la religie: mulţumitor şi la limba română: lăudabil. 

O înrâurire formativă puternică, în conturarea personalităţii 
cetăţeneşti şi în orientarea artistică a elevului Ciprian Porumbescu a avut-
o entuziastul şi întreprinzătorul profesor de matematică şi muzică al 
liceului, Ştefan Nosievici. 

În cataloagele gimnaziului [1864-1873], în care figurează numele 
elevilor Ciprian Porumbescu şi Simion Fl. Marian, pe coperta interioară a 
acestora, printre semnăturile cu gotice, se află şi următorul autograf 
caligrafiat cu litere latine: “Ştefan Nosievicz predă matematica şi 
muzica”16 sau “Ştefan Nosievicz, profesor titular, predă matematica, fizica 
şi muzica”17. 

Din cele descoperite în cataloagele liceului rezultă că Ciprian nu l-a 
avut pe profesorul Nosievici numai la matematică, ci şi la fizică şi muzică. 

Dacă fizica i-a predat-o numai în clasa a IV-a, matematica şi muzica 
le-a învăţat cu prof. Ştefan Nosievici din clasa I [toamna lui 1863] şi până 
la terminarea clasei a VI-a [vara anului 1867], fără întrerupere, după cum 
rezultă din documentele şcolare amintite. 
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Autografele profesorilor lui Ciprian de la Gimnaziul KK, din Suceava 

 
În cataloagele din anii şcolari 1869-1870, 1870-1871 şi 1871-1872, 

când Ciprian a frecventat ultimele clase gimnaziale, lipseşte calificativul la 
muzică, la toţi elevii liceului.  
 

 
Vechia stradă din Suceava 

 
Ştefan Nosievici murise în noiembrie 1869, după cum rezultă din 

inscripţia încrustată cu litere chirilice, pe mormântul său din cimitirul vechi 
al mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. 
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Cvintetul de coarde organizat și dirijat de Ciprian Porumbescu 

 pe când era elev la Suceava 
 

Cataloagele 18 şi registrele Obergymnasului gr.-or. K.K. din anii 
1864-1873 furnizează date în legătură cu gradul de pregătire al elevului 
Ciprian Porumbescu la diverse obiecte de învăţământ, cu dezvoltarea 
centrelor de interes de la zece până la optsprezece ani, cu fluctuaţiile 
conduitei şcolare, precum şi cu visele sale cu privire la viitoarea carieră. 
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Mai impotant mi se pare a fi evoluţia ascendentă la obiectul muzică 
şi însemnările cu privire la profesia pe care ar fi dorit să o îmbrăţişeze, 
după terminarea liceului. 

La muzică, elevul Porumbescu a obţinut următoarele rezultate: în 
clasa I, în semestrul I, nu are calificativ, iar pe al II-lea a fost apreciat cu 
performanţe excelente; în clasa a II-a, în semestrul I: pe deplin 
mulţumitor,şi în al II-lea: performanţe excelente; în clasa a III-a, în 
semestrul I: rezultate excelente, în semestru al II-lea: rezultate 
excelente; în clasa a IV-a, în semestrul I: excelent,iar în al II-lea tot 
excelent; în clasa a V-a, pe ambele semestre: excelent; în clasa a VI-a, în 
semestrul I: lăudabil şi în semestrul al II-lea: excelent.   

Calificativele date de profesorul Ştefan Nosievici nu atestă numai 
constanţa înaltului grad de pregătire şi de interes al lui Ciprian Porumbecu 
la obiectul muzică, ci şi ataşamentul faţă de această materie şi de 
profesorul care o preda. 

Comparând calificativele primite la muzică cu rezultatele obţinute la 
celelalte discipline, constatăm că muzica era obiectul preferat pe tot 
parcursul studiilor liceale. 

Cu toate acestea, la rubrica din catalog în care se consemna 
profesia dorită de elev după absolvire, la Ciprian găsim scris următoarele: 
în clasele I-V se menţionează: nehotărât; în clasa a VI-a: medicina; în 
clasa a VII-a [din anul şcolar 1869-1870]: tehnică; în clasa a VII-a [din 
anul şcolar 1870-1871]: nehotărât. 

Probabil că repetarea clasei a VII-a i-a zdruncinat încrederea în 
perspectiva viitorului său, ca în clasa a VIII-a să reapară dorinţa de a 
studia: tehnica. 

Constatăm o contradicţie între aptitudinile şi preferinţele muzicale 
ce şi le cultiva cu asiduitate şi de care era conştient că le posedă şi 
perspectivele profesionale de medic sau inginer.  

Care să fie cauza? Să fie dilema ispitelor vârstei? Superficialitatea? 
Îndemnurile familiei?!! sau convingerea că numai o activitate practică i-ar 
putea asigura, cu prisosinţă, o existenţă confortabilă întrucât, în prezent, 
era privat de multe lucruri strict necesare?! 

Legătura de suflet dintre Ciprian şi Nosievici era indisolubilă şi 
reciprocă. Cu toate acestea, profesorul îi acorda la matematică, doar note 
de trecere, ceea ce nu s-a întâmplat şi la alţi dascăli pe care i-a avut în 
clasele a VII-a și a VIII-a, sau la primul examen de bacalaureat când a 
obţinut insuficient la acest obiect. 

Elevul Porumbescu când era în dificultate ştia să se ridice deasupra 
căderilor. El nu era inapt asimilării ştiinţelor exacte, după cum o 
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dovedeşte şi calificativul de eminent, acordat, la matematică, de prof. Karl 
von Mohr, pe primul semestru al ultimului an de liceu. 

Ciprian, simţindu-se iubit şi respectat de Nosievici, nu voi să scadă 
în ochii  acestuia la orele de matematică şi, chiar dacă nu prea avea timp 
disponibil şi pentru acest obiect, îl găsea de dragul profesorului şi astfel 
scotea calificativul de promovare. 

Cert e că Ştefan Nosievici, prin spiritul său altruist, prin activitatea 
din clasă, din şcoală şi din afara ei, prin ideile sale, prin aptitudinile 
muzicale native, a lăsat urme memorabile în conştiinţa şi caracterul 
viitorului artist-cetăţean Ciprian Porumbescu  şi a altor elevi, cum ar fi 
Simion Florea Marian. Nosievici a organizat în gimnaziul sucevean coruri, 
cvartete şi cvintete coral-instrumentale, prin care a “sădit în sufletul 
elevilor săi acea dragoste de muzică şi cântare, care nu s-a manifestat 
numai în corurile elevilor acelei generaţii, ci a devenit tradiţie, încât toate 
generaţiile de atunci încoace şi-au avut corurile lor. 

Nu era ocazie şi nu era zi în care să nu auzi, mai ales în cartierul 
elevilor din partea oraşului dinspre Zamca, arii executate de cvintetele 
corale şi instrumentale, căci elevii îşi aveau orchestrele lor”19. 

Printre aceştia se număra şi Ciprian, care avea în componenţa 
cvintetului pe: Gheorghe Hindei, coleg de clasă, pe Mihai Kipper, pe E. 
Pollak şi pe E. Greutz din clasa a V-a, după cum se poate constata şi 
dintr-o fotografie cu autograful lui Ciprian. 

În afara şcolii, Nosievici a fost sufletul primei asociații muzicale din 
Suceava, Suczawer Gesangverein, în calitate de vicepreşedinte, dirijor şi, 
parţial, compozitor al ansamblului coral-instrumental sucevean. 

Compoziţiile sale sunt cerute de necesităţile dezvoltării unui 
repertoriu românesc. O parte din cele opt creaţii corale, care au avut 
audienţă în a doua parte a secolului trecut şi în prima jumătate a celui pe 
care îl trăim, au la bază prelucrarea unor motive folclorice româneşti, 
după cum o evidenţiază şi subtitlurile: Drum bun - după o melodie 
naţională sau Tătarul - Cântec vechi de V. Alecsandri şi altele. 

Urmărind activitatea lui Cprian Porumbescu de profesor de muzică 
la şcolile Centrale Române, de organizare a ansamblurilor corale şi 
instrumentale de la Cernăuţi, Viena sau Braşov, de dirijor, compozitor şi 
animator al muzicii române, ne dăm seama că la toate aceste realizări a 
contribuit, într-o anume măsură şi exemplul modestului profesor 
sucevean. 

Ştefan Nosievici i-a dezvoltat elevului Porumbescu dragostea pentu 
munca de pionierat pusă în slujba culturii muzicale, a demonstrat 
necesitatea folosirii patrimoniului folcloric la creiarea muzicii culte, l-a 
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îndrumat cum să organizeze o formaţie coral-instrumentală, cum să 
interpreteze o melodie, cum să evidenţieze interacţiunea dintre textul 
muzical şi cel literar etc. 

Direcţia educativă a primului profesor laic de musică al liceului e o 
punere în practică a unor principii estetice romantice şi o continuare a 
iniţiativei creatorului folcloristicii naţionale, Vasile Alecsandri, după cum o 
mărturiseşte şi în subtitlul compoziţiei Tătarul - Cântec vechi de V. 
Alecsandri. 

În compoziţia amintită, Nosievici pune în evidenţă, cu multă fineţe, 
intensitatea sentimentelor patriotice de care-i animat oşteanul român ce-i 
gata să apere, chiar cu preţul vieţii, fruntariile ţării. În continuarea 
analizei, profesorul sucevean dă îndrumări metodice în legătură cu 
interpretarea textului muzical, creat special pentru amplificarea efectului 
emoţional al dominantei lirice ce o emană versurile. 

Compoziţia corală Tătarul este dedicată elevilor ce i-au împărtăşit 
gândurile, faptele şi şi-au făcut un crez din idealurile sale artistico-
cetăţeneşti. Intenţiile sunt destăinuite prin următoarea profesie de 
credinţă: 

“Iată dar că trimit copilul fanteziei şi al simţămintelor mele, în 
lumea largă, dorindu-i primire amicală şi dedicându-l învăţăceilor mei, 
anume acelora, pe care nu legea, ci amoarea i-a chemat pe această 
cale”20. 

Dacă întreg articolul ce arată izvoarele care au alimentat crezul său 
artistic, patriotismul, conţinutul fragmentului de mai sus e un semn al 
dragostei şi respectului profesorului faţă de cei mai talentaţi şi iubiţi 
şcolari ai săi, în fruntea cărora ghicim a fi Ciprian Porumbescu şi Simion 
Fl. Marian, de la care, la ore, cerea să-şi susţină teoria învăţată cu 
exemple culese de ei. 

Se spune despre Ciprian Porumbescu că a fost puţin exigent cu 
creaţia sa, că a scris grăbit, cu unele slăbiciuni tehnice. 

Printre altele, unele cauze ce au determinat asemenea minusuri ale 
tehnicii componistice îşi au rădăcini şi în pregătirea profesorului său de 
muzică de la gimnaziul sucevean, care era autodidact în acest domeniu.  

În afara elementelor de teorie şi practică muzicală dobândite, în 
mod organizat, până la abandonarea Facultăţii de Teologie, Ştefan 
Nosievici şi-a completat cultura muzicală la întâmplare şi din această 
cauză nu a putut face elevilor săi, lui Ciprian în special, în cei şase ani, o 
instruire temeinică cerută de valoarea şi sensibilitatea talentului acestuia. 

Din cele expuse, rezultă cu limpezime influenţa formativă ce a 
exercitat-o Nosievici asupra tânărului venit de la Ilişeşti. 
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Având în vedere cele expuse, nu putem fi de acord cu minimalizarea 
sau negarea contribuţiei profesorului de la liceul din Suceava la 
dezvoltarea artistului cetăţean Ciprian Porumbescu. 

Nosievici era un profesor cu vederi democratice şi cu mare putere 
de înţelegere a spiritului adolescentin, după cum a dovedit-o şi în cazul 
judecării abaterii elevului Porumbescu şi a celorlalţi doi. 

Fiii oamenilor simpli ce veneau din satele județului Suceava, îl 
stimau, îl iubeau, în el aflau, la vreme de nevoie, un prieten de nădejde, 
un sfătuitor de taină. Nosievici le descopera şi cultiva talentele, îi susținea 
în faţa celorlalţi dascăli ai liceului, îi apăra de aroganţa odraslelor claselor 
suprapuse şi de sistemul preferenţial.  

Ciprian, Simion Fl. Marian şi alţii ca ei au avut, de mai multe ori, 
nevoie de sprijinul lui. La flacăra patriotismului luminat al inimosului 
dascăl s-au modelat multe forţe intelectuale care au dus mai departe 
lupta de ridicare prin cultură a românilor din Imperiul Austriac. 

Ciprian, în timpul studiilor liceale, a  stat la diverse gazde: în strada 
Cutului, în strada Prundului, nr. 1, pe Calea Unirii, nr. 9, în Valea 
Mirăuţilor, în strada Ştefan Vodă, la verişoara mamei sale, Paula Berger şi 
în alte locuri.: întâi a locuit singur, la mătuşa Olimpia şi la unchiul Josef 
Mally, apoi împreună cu Ştefan şi mai târziu cu Mărioara. Fiind strâmtorat 
materialiceşte, părintele Iraclie îşi adăpostea copiii în casele unor oameni 
ce nu pretindeau mulţi bani, dar nici nu ofereau condiţii optime de viaţă. 

Copiii lui Iraclie locuiau în camere cu pereţi şubrezi, încălzite cu 
sobe de fontă, din care cauză, pe gerurile Bobotezei, se făcea repede frig. 
În permanenţă, Ciprian avea grijă ca în timpul nopţilor lungi de iarnă, să-
şi   acopere cît mai binele fratele şi, mai ales pe Mărioara, pentru a nu 
răci. 

Hrana era şi ea pe sponci. Din supă de cartofi şi găluşte cu povidlă, 
gazdele nu-i mai scoteau. În mai tot timpul şcolarizării copiii Emiliei şi ai 
lui Iraclie au resimţit lipsurile materiale de tot felul, deşi, la un moment 
dat, Ştefan şi Ciprian au primit, prin intermediul Societăţii pentru cultura 
şi literatura română în Bucovina, câte o bursă din partea Fundaţiei Agnes 
Popovicene şi a Fundaţiei  Emanuel, conte de Logothi. 

În afara orelor de clasă, uneori, în timpul liber, Ciprian organiza 
câte o orchestră şi diverse formaţii corale sau instrumentale cu ajutorul 
colegilor săi. Repetiţiile le făceau pe la gazdele lor sau la gimnaziu, iar 
spectacolele le susțineau în şcoală şi în afara ei. 

Adeseori, mergeau, împreună cu alţi colegi, “la serenade pe sub 
cele ferestre”. Nedespărţit de ei era şi “vestitul moş Grigore Vindireu”21. 
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Certificatul de maturitate a lui Ciprian Porumbescu 
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Concomitent cu repetiţiile colective, Ciprian continua să se 
pregătească şi singur. Era în acest timp elev şi profesor, se instruia pe 
sine şi învăţa pe alţii, se desăvârşea, desăvârşind.  

Calităţile sale organizatorice prevesteau pe viitorul profesor de 
muzică de la Gimnaziul român din Braşov. Un fost elev, din etapa 
suceveană, mărturisea că înclinaţiile pedagogice, răbdarea şi blândeţea îl 
caracterizau.  

“Niciodată, în cursul învăţăturii mele de ani de zile, n-am încasat din 
parte lui Porumbescu un cuvânt aspru”22. 

Grigore Vindireu i-a, fost în acelaşi timp, profesor şi elev. Ciprian 
învăţa de la el unele cântece populare şi-l învăţa altele. Bătrânul rapsod, 
un adevărat Barbu Lăutarul al Bucovinei, “asculta cum Porumbescu zicea 
la cântece populare şi diverse compoziţii, chiar le cânta după dânsul şi le 
învăţa în chipul acesta”23. 

Încă din fragedă pruncie, cântecul popular, zis din gură sau cântat 
la vioară de lăutarii profesionişti, l-a atras irezistibil pe Ciprian, iar 
Vindireu a răspuns la această sete de cunoaştere. De la el, liceanul 
sucevean a învăţat multe melodii folclorice, lăutăreşti şi adesea viorile lor 
răsunau împreună. 

După moartea lui Nosievici, răpus de tuberculoză,Ciprian şi-a 
continuat studiile gimnaziale însă, la sfârşitul anului a fost declarat 
repetent. Cauza repetării o găsim în catalogul clasei a VII-a, din anul 
şcolar 1869-1870. Mulți şcolari au regretat dispariţia timpurie a lui  
Nosievici. Elevul Simion Fl, Marian şi-a concretizat compasiunea prin 
elegia La mormântul lui Ştefan Nosievici 24. 

Fiind decepţionat de dispariţia iubitului său profesor, chinuit de “o 
boală de gât”25 şi preocupat de diverse activităţi extraşcolare, Ciprian a 
lăsat învăţătura pe ultimul plan.  

Lecţiile le pregătea din când în când, la şcoală mergea din ce în ce 
mai rar sau întârzia la ore, încât, la sfârşitul semestrului I a fost 
sancţionat cu insuficient la elină, istorie şi geografie.  

Pe semestrul al II-lea situaţia s-a îmrăutăţit şi mai tare, ca urmare 
a fost amânat, cu încheierea anului şcolar, în toamnă. Cauza amânării o 
aflăm din următoarea consemnare făcută în catalog: 

“Begab sich am 30 Juni zur Herstellung seiner angegriffenen 
Gesundheit nach Hause”26. 

La sfârşitul lui septembrie 1870, după ce a fost verificat la 
matematică, filozofie, ştiinţele naturii şi a primit insuficient, a plecat la 
Stupca.  
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La restul obiectelor nu s-a mai prezentat, fapt pentru care a fost 
declarat repetent. 

În anul şcolar 1869-1970 au apărut, probabil, primele semne ale 
bolii ce-i va curma de timpuriu firul vieţii. Majoritatea biografiilor lui 
Ciprian Porumbescu semnalează însă prezenţa primelor simptome 
provocate de bacilul Koch în timpul detenţiei, din perioada studiilor 
cernăuţene. 

. Oscilaţiile la învăţătură, cât şi apariţia numeroaselor absenţe în 
catalog, motivate sau nu, se datoresc, mai ales, preocupărilor muzicale, 
cetăţeneşti şi de altă natură. 

Calităţile sale intelectuale le-a dovedit în anul următor, când a fost 
calificat printre primii cinci elevi din clasă. Matematica o putea pătrunde 
şi, la un anume moment, se gândea să urmeze o facultate tehnică, iar din 
cele patru limbi străine ce le-a învăţat la liceu [latina, greaca, italiana şi 
germana], stăpânea mai bine germana. Italiana a figurat ca obiect de 
studiu la alegere şi Ciprian a studiat-o numai în primul semestru al clasei 
a VI-a, fiind apreciat cu calificativul mulţumitor, dar nu a reuşit să o 
înveţe decât mai târziu, la Nervi. 

De aceasta ne dăm seama dintr-o scrisoare expediată din Veneţia la 
Stupca,  în care, povestind despre călătoria sa în compania unor italieni, 
mărturisea că “nu puteam vorbi nimic cu ei”27. 
 

 
Suceava 

În primăvara lui 1872, după absolvirea clasei a VIII-a, Ciprian se 
afla în faţa primei sesiuni a examenului de maturitate28, probă pe care a 
ratat-o, obţinând note sub limită la matematică, istorie şi geografie, după 
cum se poate constata din Maturitas-Prufungs-Zeugnis, nr. 229. 
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După opt luni, în martie 1873, Ciprian trece cu succes examenul de 
bacalaureat, după cum se poate constata din facsimilele alăturate. 

Pentru a îmbunătăţi situaţia materială a fiilor săi, părintele Iraclie 
recurge, din nou, la ajutorul financiar oferit cândva de Societatea pentru 
cultura şi literatura română din Bucovina30. 
În cei aproape zece ani de şedere la studii în fosta Cetate de Scaun a 
Moldovei, Ciprian Porumbescu a reuşit să-şi contureze principalele 
trăsături de caracter precum şi direcţa dominantă a idealurilor sale 
artistice şi cetăţeneşti 

Aici, a continuat să exerseze şi să facă progrese la vioară, a învăţat 
cum trebuie organizat şi dirijat o formaţie instrumental-vocală şi tot la 
Suceava au apărut primele încercări componistice. 

Romantismul avântat al tinereții, climatul cultural şi, mai ales, 
revelaţiile determinate de participarea sa la serbarea de la mănăstirea 
Putna, alături de Eminescu, Slavici, Kogălniceanu şi multe alte 
personalităţi ale românilor de pretutindeni, au sădit în sufletul sensibil şi 
receptiv al lui Ciprian Porumbescu dragostea de pământul pe care au trăit 
moşii şi strămoşii lui. 
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LA PUTNA, ELEVUL CIPRIAN A CÂNTAT DACIEI ÎNTREGI 

Jubileul la 500 de ani 

Odată cu oficierea solemnă a actului de la 2 iulie 1504, s-a 
îndătinat, în inima şi conştiinţa urmaşilor lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, ca 
an de an, prin arşiţa şi gerurile istoriei, să se vină în pelerinaj la hramul 
mănăstirii Putna, pentru a se închina şi pentru a cinsti memoria celui care 
s-a identificat cu vrerea românilor dintotdeauna. 
 

 
La Mănăstirea Putna din Bucovina, România 

 
În momentele de bucurie sau de  cumpănă ale existenţii locuitorilor 

din spaţiul carpato-danubiano-pontic, gândurile şi speranţa tuturor au 
alergat către acel simbol al statorniciei, unităţii şi neatârnării ce odihneşte 
în prima sa ctitorie dintre obcinile împădurite ale Carpaţilor Răsăriteni. 
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Conştiinţa colectivă s-a manifestat adesea, de-a lungul secolelor, 
prin crearea a numeroase legende şi tradiţii ce au în centrul lor 
personalitatea şi faptele lui Ştefan Vodă.  

Umbra eroului naţional, aşa cum şi-a imaginat-o creatorul anonim, 
o aflăm ilustrată, începând de la Ion Neculce în O samă de cuvinte 
auzite din om în om... şi continuă cu alte file de istorie nescrisă, 
imaginate de fantezia Marelui Anonim, pe care, parţial, S. Fl. Marian1, 
Tudor  Pamfile, Gh. T. Kirileanu, Teodor Bogdan şi alţii, le-au scăpat de la 
pieire în culegerile lor. 

Mihai Eminescu, în articolul Răpirea Bucovinei, apărut în Curierul 
de Iassi, la 30 septembrie 1877, a consemnat, printre altele şi una din 
legendele care circulau pe această temă. 

El povesteşte că, în noaptea de 12 octombrie 1777 [data decapitării 
lui Grigore Ghica pentru că s-a opus cedării Bucovinei Imperiului Austriac 
şi s-a apropiat de Rusia], chipul lui Ştefan Vodă de la mănăstirea Putna, 
s-ar fi întristat, iar, la miezul nopţii, Buga, clopotul cel mare al sfintei 
aşezări monahale “a început să sune de la sine, întâi încet, apoi mai tare 
şi mai tare. 

 
Mănăstirea Putna, vedere panoramică 

 

Călugării, treziţi din somn, se uitară în ograda mănăstirii [...]. 
Biserica se lumină de la sine înăuntru de o lumină stranie şi nevăzută 

                                                             
1 Simion Florea Marian, Legende istorice din Bucovina, Ediţie îngrijită,  note şi studiu introductiv de Paul Leu, 
Editura Junimea, Iaşi, 1981, p. XXVIII + 194. 
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Călugării coborâră într-un şir treptele chiliilor, unul deschise uşa 
bisericii... 

Iraclie Porumbescu, fost staret al Manastirii Putba 
Candela de pe mormântul lui Vodă se stinsese, deşi avusese 

untdelemn îndestul. 
 A doua zi, Voievodul Moldovei era atât de mohorât şi de stâns încât 

pentru păstrarea memoriei lui, un călugăr ce nu ştia zugrăvi, a făcut o 
copie ce există şi astăzi” 

De mai bine de o jumătate de mileniu, în momentele lor  de 
deznădejde, speranţă sau bucurie împlinită, românii de pe cuprinsul 
Daciei întregi, au alergat, cu sufletul deschis, la mănăstirea Putna..  

 

 
Mănăstirea Putna 

 

Sămânţa ideii sărbătorii naţionale de la Putna a fost răspândită, 
pentru prima oară, de părintele Iraclie Porumbescu3, tatăl lui Ciprian, cu 
paisprezece ani înainte de a fi căpătat contururile din 1870, cunoscute de 
posteritate. 

                                                             
3 Vezi: A. Vasiliu, Iraclie Porumbescu, iniţiator al serbării de la Putna, în Bucovina literară, anul III, 
(1943, nr. 46(18 aprilie) şi D. Vatamaniuc, Ioan Slavici şi lumea prin care a trecut, Editura Academiei R. S. 
R., 1963, p. 103. 
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În reportajul său: Monastirea Putna. 12 noiembrie 1856, 
gazetarul Iraclie Porumbescu, asistând la deshumarea osemintelor şi 
făcându-se ecoul comisiei de cercetare a relicvelor străbune, propune ca 
reînhumarea lor să aibă loc  în mai sau la 2 iulie 1857, în faţa 
reprezentanţilor Bucovinei şi din celelalte ţări române. 

 

 
Mănăstirea Putna-  Intrare  

 
În acest sens, preotul reporter mai pune în dezbaterea publicului şi 

următoarele probleme: 
“3-lea. Să se reproiecteze pentru consacrare şi aşezare a relicvelor 

lui Ştefan cel Mare şi ale familiei lui, în locul unde se va ordona de înaltele 
instanţe, o celebraţie solemnă. 

Să se concheme întregul cler greco-oriental din Bucovina. 
Să se inviteze şi alte notabilităţi ale naţiunii române din Bucovina şi din 
celelalte ţări româneşti şi în acest mod să se urmeze invitarea acestora; 
circulare oficiale în Principate, prin consulate sau prin jurnale publice şi, 
care, să fie acele notabilităţi”4 
                                                             
4 Iraclie Porumbescu, Mănăstirea Putna. 12 noiembrie 1856, în  Calendarul pentru români pe anul 1857, 
XIV, Iaşi, 1857, p. 83. 
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Ideile celebraţiei solemne, a convocării la mănăstirea Putna a 
reprezentanţilor naţiunii din Bucovina şi din celelalte ţări româneşti pentru 
a sărbători pe cel care a ridicat însângerata spadă căzută din mâna lui 
Decebal şi modul de organizare a acestei serbări a plutit în atmosfera 
socio-culturală a timpului fără a se materializa. 

 

 
Mănăstirea Putna 

 
Abia, după aproape paisprezece ani, ele au reapărut public în 

conştiinţa altei generaţii de intelectuali, ce studia la Viena, în ambianţa 
unor discuţii de la Societatea literar-socială România. 

În şedinţa din 4 decembrie 1869, după dizertaţia lui C. Aronovici, 
intitulată Despre geniul lui Ştefan cel Mare,  propunerea organizării 
unei serbări naţionale la  Putna a fost preluată de la Iraclie Porumbescu şi 
însuşită de tânăra intelectualitate, după cum o confirmă Eminescu într-un 
articol din ziarul bucureştean Românul, din 15 august 1871. 

Printre adepţii fervenţi ai înfăptuirii actului epocal, ce a avut loc la 
15 august 1871, de Sântă-Măria mare, s-a numărat şi Mihai Eminescu 
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De cum a sosit la Viena, în toamna anului 1869, poetul  şi-a aflat 
colegii grupaţi în două societăţi, ce nu se înţelegeau în privinţa unor 
probleme de formă.  

 

 

Biserica în care se află mormântul lui Ștefan cel Mare  
 

Eminescu s-a înscris în ambele asociaţii spre a milita, din interiorul 
lor, în vederea realizării unirii necondiţionate. Pentru a-i convinge, tânărul 
“auditoriu la filozofie”5  a recurs, cu înţelepciune,  la următoarea pildă: 

“Domnilor! Un comerciant are un capital de 1.000.000 fl.. 
 Firma sa este Z! Capitalul său nu ar fi acelaşi dacă el s-ar numi Y, 

sau Z! 
Noi suntem o societate cu capital de principii şi de inteligenţă.  
Firma noastră este “România”. 
Presupunem că firma noastră ar fi, de exemplu, “Românismul”- 

fondul nostru, fiinţa noastră morală n-ar fi aceeaşi?  
Comerciantul de sub X presupunem că bancrutează, oare caracterul 

firmei lui, cu toate că numele a rămas acelaşi, nu se schimbă?  
 

                                                             
5 D. Vatamaniuc, vol. cit.,p. 85. 



 

 

 72 

 
Ștefan cel Mare, domn al Moldovei 
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Mormântul lui Ștefan cel Mare 
 

Dovadă dar cum că, numele nu e lucrul, fiinţa însăşi - cum e haina 
ce o poartă un om nu-i omul însăşi - cum zdrenţele unui nume obscur 
poate acoperi un geniu - cum purpura unui nume regal poate învesti pe-
un idiot. 

Cine conspiră contra legii fundamentale a României, acela e mai 
conspirator decât cel care conspiră contra numelui, a hainei, pentru că 
acea haină e strâmtă şi noi vrem să-i croim, tot acestei societăţi, o haină 
largă, în care să încapă toată lumea românească din Viena”6. 

 Nereuşind de la prima încercare să realizeze unitatea 
necondiţionată a tuturor studenţilor români din capitala imperială, 
Eminescu a persistat să susţină unirea în cuget şi simţiri pe alte căi, aşa, 
încât, abia la sfârşitul anului 1870, a putut să determine unificarea 
definitivă, iar în primăvara lui 1871, cele două asociaţii s-au contopit în 
România jună, sub deviza: Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă în simţiri! 

                                                             
6 Fondul Eminescu, 2257, f. 67, Ms. B. A. R. 
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Ideea comemorării a 400 de ani de la ctitorirea lăcaşului de veci al 
marelui voievod moldav a avut, de astă dată, profunde ecouri în rândurile 
tinerilor ce studiau la Viena şi aiurea. 
 

 
 

La sfârşitul anului 1869, cele două asociaţii vieneze, au ales un 
comitet provizoriu şi au lansat un Proiect de program pentru serbarea 
naţională la mormântul lui Ştefan cel Mare, la 15/27 august 1870, şi un 
Apel către “fraţii comilitoni” de la universităţile şi academiile din: 
Bucureşti, Iaşi, Torino, Berlin, Pesta etc., prin care chema tinerii să se 
adune “din toate unghiurile spre a ne cunoaşte unii pe alţii, a ne uni în 
cuget şi simţiri, a ne conţelege despre interesele noastre comune, pentru 
care suntem şi existăm, pentru progres şi  pentru cultivarea naţională”. 
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La Proiectul de program, Mihai Eminescu a mai adăugat un paragraf 
nou prin care se stipula ca după desfăşurarea festivităţilor să se 
întrunească un congres al tuturor tinerilor. 

 “A doua zi, iertând împrejurările, se va improviza, afară din 
mănăstire, un congres al studenţilor români de pretutindeni. Programul 
congresului îl va avea să-l statuească comitetul aranjator al serbării”7. 

Cele două documente, publicate în revista Traian şi reluate de alte 
gazete româneşti, au avut un ecou mobilizator deosebit. 

Tinerii din principalele centre universitare ale Europei au alcătuit 
comitete locale de acţiune, au lansat liste de subscripţii pentru strângerea 
fondurilor necesare acţiunii ce se va întreprinde etc. 

Studenţii români din Paris vedeau în iniţiativa vienezilor un act ce 
urmărea să şteargă graniţele arbitrare ce vrăjmăşiile istorice le ridicase în 
acel moment. “Nivelarea Carpaţilor politici, Carpaţilor ce despotismul a 
voit să petrifice pentru eternitate între părţile aceluiaşi tot; formarea unui 
lanţ indisolubil între ţările române; iată scopul suprem către care trebuie 
să jurăm că vom ţinti”8. 

Necesităţile organizatorice şi imperativele economice, sociale şi 
politice au determinat asociaţia de tineret ca, în primăvara lui 1870, să 
aleagă un Comitet central de pregătire a serbării de la Putna, care să 
continuie acţiunile iniţiale ale Comitetului provizoriu şi să înlăture 
numeroasele obstacole ce le stăteau în cale. 

Sub influenţa ideilor politice ale lui Eminescu, noul apel adresat 
tinerilor, de la universităţile şi academiile europene, se încheia cu 
următorul îndemn: 

 “Să demonstrăm lumii că geniul poporului nostru viază, să-i arătăm 
că naţiunea noastră înţelege misiunea sa”.  

Conţinutul articolelor şi a mesajelor, agitaţia provocată de febra 
pregătirilor a alertat pe guvernatorul ducatului Bucovinei. 

Într-un raport către Ministerul de Interne vienez, el scria că 
studenţii români vor să folosească serbarea religioasă, de la 15/27 august 
ca “să demonstreze legăturile românilor din Bucovina cu cei din 
Principatele dunărene şi din Transilvania şi, în urmă, să aranjeze, pe 
această cale, o serbare naţională”9. 

Că acesta era scopul nemijlocit al serbării de la Putna, o explică şi 
Mihai Eminescu în Convorbiri literare, din septembrie 1870, unde 
preciza că “exteriorul acestei festivităţi are să fie de-un caracter istoric şi 

                                                             
7 A. A. Mureşeanu, Eminescu, Aurel Mureşeanu  şi serbarea de la Putna, Cernăuţi, 1935, p. 24. 
8 Traian, anul II, (1870), nr. 12 (15 februarie). 
9 T. Bălan, Serbarea de la Putna 1871, Cernăuţi, 1932, p. 13. 
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religios; interiorul ei - dacă junimea va fi dispusă pentru aceasta - are să 
cuprindă germenii unei dezvoltări organice, pe care spiritele bune o voiesc 
din toată inima”10. 
 

 
 

Ioan Slavici 
 

Consistoriul mitropolitan din Cernăuţi ignora deliberat scopurile 
politice, iar egumenul mănăstirii, Arcadie Ciupercovici, le încuraja cu 
multă diplomaţie, pentru a nu irita autorităţile austriece şi pe mitropolitul 
Eugeniu Hacman. 

 Deoarece izbucnise războiul franco-german, cu urmări gra 

                                                             
10 Convorbiri literare, anul IV (1871), nr. 14 (15 septembrie}. 
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ve asupra Franţei şi atenţia opiniei publice era atrasă de această 
situaţie internaţională explozivă şi complexă, banca la care Comitetul 
central depusese, vreo 5.000 coroane, a dat faliment, autorităţile 
imperiale au înăsprit presiunile asupra naţionalităţilor negermane şi 
nemaghiare etc., serbarea proiectată, în august 1870, la Putna, nu a mai 
avut loc. 

După acest eşec temporar, Mihai Eminescu şi Ioan Slavici, pentru a 
asigura înfăptuirea ţelului propus şi unitatea de acţiune, intervin energic 
în adunările studenţeşti şi în presa vremii, ce apărea de ambele părţi ale 
Carpaţilor. 

Deşi Comitetul de coordonare era convins că serbarea  nu va mai 
avea loc, în Instrucţiunea de funcţionare a Comitetului central, întocmită 
în mod judicios de Slavici, se prevedea, printre altele, că serbarea “are să 
se ţină tot la Putna, de e cu putinţă, în 15/27 august 1871"11. 

Venind în întâmpinarea acestei idei, Eminescu, în adunarea din 25 
mai 1871 a României June, cerea cu însufleţire: 

“- Azi e momentul să facem un pas rezolut, să realizăm dorinţa 
noastră comună!  

Pierdem un an din viaţa noastră comună, dacă mai amânăm 
serbarea pentru anul viitor!”12, iar Slavici, cu aceeaşi ocazie, vorbind de 
lupta înaintaşilor: Traian, Decebal, Ştefan şi Mihai, le spunea celor de faţă 
că stăpânirea austriacă nu-i va împiedeca să organizeze serbarea 
proiectată, iar dacă vor încerca “avem să mergem la Putna cu desagii în 
spinare, cum s-au dus moţii, în ziua de 3/15 mai 1848, la adunarea de la 
Blaj”13. 

 Poliţia vieneză, sesizată de agitaţia făcută de Eminescu şi Slavici, îi 
convoacă pentru a da socoteală de corespondenţa pe care o purtau cu 
“întreaga Europă”, cum spuneau ei. 

Deoarece Eminescu era plecat în “ţară” pentru a conduce campania 
de presă, la chestură s-a prezentat numai Ioan Slavici.  

În urma discuţiilor avute, după câteva zile, i se aduce la cunoştinţă 
că guvernul austriac nu se va amesteca, însă totul va depinde de 
autorităţile ducale bucovinene, cărora le ordonă să supravegheze toate 
mişcările junimii române. 

În iulie 1871, Comitetul central de organizare, format din Ioan 
Slavici - preşedinte, Mihai Eminescu - secretar, I. V. Morariu - secretar II 
şi Pamfil Dan - casier, s-a deplasat la Cernăuţi pentru a pregăti 
                                                             
11 Federaţiunea, anul IV (1871), nr. 57 (26 mai/7 iunie). 
12 D. Vatamaniuc, vol. cit., p. 110. 
13 Ioan Slavici, Amintiri, Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi indice de George Sanda, 1967, Editura pentru 
literatură, p. 49. 
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desfăşurarea serbării, însă “fruntaşii bucovineni se declarară împotriva 
ţinerii serbării şi făcură studenţilor, spre marea surprindere a acestora, o 
primire lipsită de entuziasm [...]. 

O atitudine diferită are Silvestru Andreevici-Morariu, al cărui fiu, 
Vasile Morariu, făcea parte din Comitet. Tinerii decid, la sfatul lui Silvestru 
Andreevici, să nu ceară permisiunea autorităţilor austriece  pentru 
serbare, ci să le pună în faţa unui fapt împlinit”14. 

 Tot acuma, Eminescu şi Pamfil Dan, publică, în  ziarul Românul, 
din Bucureşti, din 15 august, o scrisoare deschisă către D. Brătianu, 
făcând referiri la atitudinea organizatorilor faţă de evenimentul trăit. 

 “Dacă o generaţie poate avea un merit, e acela de a fi aginte al 
istoriei, de a purta sarcinile cu necesitate de la locul pe care îl ocupă în 
înlănţuirea timpilor”15. 

În drum spre Putna, pentru a-şi asigura sprijinul populaţiei, Slavici 
şi cu Dan au vizitat mai multe localităţi bucovinene. “Ne-am oprit 
pretutindeni unde speram să ne găsim agenţi, scria Slavici. 

Toţi se bucurau că serbarea se va face şi, mai ales la Siret, unde 
Teodor Ştefanelli făcuse o vie propagandă, am ţinut chiar o mică 
întrunire”16. 

Nu ştiu dacă tinerii organizatori, în călătoria lor “cu mare 
înconjor”17, vor fi trecut şi pe la părintele ideii ce o puneau în practică, dar 
am aflat că Iraclie Porumbescu a fost un participant entuziast la 
desfăşurarea serbării. 

Un contemporan, bun cunoscător al istoriei Bucovinei, nu demult, 
remarca locul principalilor organizatori şi înfăptuitori ai propunerii 
părintelui Iraclie: 

“Contribuţia lui Eminescu şi Slavici la pregătirea şi desfăşurarea 
serbării a fost dintre cele mai importante şi intervenţia lor, în momentele 
de impas, a fost salvatoare. 

Eminescu îşi aduce contribuţia şi pe tărâm teoretic; Slavici, mai 
ales, pe tărâm organizatoric”18. 

 Ajuns la capătul călătoriei sale, Slavici găseşte în toi  pregătirea 
pentru hramul de Sântă-Măria mare. 

Egumenul Arcadie Ciupercovici, unul dintre cei mai entuziaşti 
susţinători ai ideii lansată de preotul Iraclie Porumbescu, cu ocazia 

                                                             
14 D. Vatamaniuc, vol. cit., p. 112-113. 
15 Românul, anul XV (1871), din 15 august. 

16 16, Ioan Slavici, vol. cit., p. 55. 
17 Ibidem. 
18 D. Vatamaniuc, vol. cit., p. 120. 
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deshumării osemintelor lui Ştefan Vodă, dă studenţilor un sprijin 
nelimitat. 

Erau mobilizaţi, printre mulţi alţii, şi elevii din Cernăuţi sau 
Suceava, între care se număra şi Ciprian Porumbescu, din clasa a VIII-a 
gimnazială, însoţit de un  grup numeros de colegi.  

Ei au lucrat, alături de dulgherii şi zidarii plătiţi cu ziua, la ridicarea 
porticulului festiv, a arcului de triumf, la zidirea cuptoarelor şi a vetrelor, 
la împletirea şi montarea ghirlandelor sub conducerea pictorului ilişeştean 
Epaminonda Bucevschi, la confecţionarea lampioanelor, la turnarea seului 
în ulcele şi a răşinei în ştiubeie, la căratul proviziilor, la adunatul celor 
necesare festinului ce urma să aibă loc etc. etc. 

Amintindu-şi de toate acestea, Slavici exclama: 
“Zece vieţi de-aş trăi, tot n-aş uita niciodată zelul neobosit, îndelung 

răbdător şi spiritul de disciplină al acestor muncitori, care, adeseori, se 
mulţumeau cu mămăligă goală, căci pâinea eram nevoiţi s-o cumpărăm 
de la Rădăuţi şi, adeseori, ne lipseau banii.  

Pe când unii purtau socotelile ori scriau în biroul comitetului, alţii 
făceau munca de salahor, iar alţii cutreierau satele ca să angajeze căruţe 
pentru ziua 14/26 august, ori să adune velniţe, cearşafuri şi perini pentru 
aşternuturi, farfurii, tacâmuri, feţe de masă pentru banchetul festiv şi, 
până în ziua de astăzi, mi-a rămas inexplicabilă încrederea cu care 
românii din Bucovina ne-au încredinţat avutul lor”19. 

La munca de organizare, pregătire şi primire a oaspeţilor veniţi la 
importantul eveniment naţional au participat cu entuziasm, dăruire şi 
tineri din celelalte provincii locuite de români. 

Rememorând zilele fierbinţi ale lui august 1871, unul din 
organizatori scria: “Eminescu, venit cu vreo opt zile înainte de serbare, a 
luat şi el parte la mulţumirile noastre. 

Tot acuma a sosit şi delegaţia colegilor noştri din Bucureşti: G. 
Dem. Teodorescu, Ioan Brătescu şi Grigore Tocilescu, toţi trei băieţi 
inimoşi, plini de focul sacru al tinereţii... 

Nepreţuit ne-a fost însă ajutorul care ni-l dădea I. Brătescu, care 
ştia să conducă lucrările şi să pună mâna când era nevoie. Mai ales în 
seara de 14/26 august, când publicul a dat năvală asupra mănăstirii, cel 
mai activ dintre membrii comitetului de primire era el. 

Răposatul G. Dem. Teodorescu, pe atunci un tânăr foarte simpatic, 
vioi şi zelos, alerga iute ca piperul de ici până colo, observa cu ochi ageri 
toate neajunsurile, nu trecea cu vederea nici un amănunt şi astfel se 
făcuse, în curând, indispensabil. 
                                                             
19 Ioan Slavici, vol. cit., p. 56-57. 



 

 

 80 

Tocmai de aceea ne supăram pe el, căci ne pomeneam că a dispărut 
şi stă ascuns în vreun colţ retras ca să-şi scrie dările de seamă pentru 
Românul. 

Abia astăzi am ajuns să-i dau dreptate, căci fără dările  de seamă 
făcute de dânsul, multe din cele petrecute atunci ar fi fost date uitării şi 
avea Gr. Tocilescu dreptate când zicea că abia peste o sută de ani va 
putea să ne spună dacă au ori nu vreo valoare steagurile noastre. 

Ieşenii au sosit mai târziu, dar la timp şi mai numeroşi.  
N-au luat parte la lucrările de pregătire, dar au ostenit, cu atât mai 

vârtos, în seara primirilor şi în ziua serbării. 
Stâlpul lor era Moroneanu, unul din cei mai buni prieteni ai lui 

Eminescu, şi C. Istrati, tânăr, înalt nu numai la făptură, ci totodată şi la 
fire şi om pe care timpul îl lasă neschimbat în trecerea lui. 

Deasupra tuturor se ridicau doi oameni scurţi şi îndesaţi, pe care 
toţi îi socoteam mai chibzuiţi decât noi, T. Nică şi A. Xenopol, atunci, cu 
treizeci şi doi de ani mai tineri decât astăzi. 

Împrejurul nostru steteau, în sfârşit, adunaţi vreo cinzeci de băieţi 
împărţiţi în secţiuni, fiecare cu rostul lui”20 îşi amintea preşedintele 
Comitetului de organizare al jubileului de 400 de ani de la ctitorirea 
mănăstirii Putna. 

Toţi lucrau de zor ca să poată adăposti şi hrăni circa 1500 de 
musafiri, timp de mai multe zile şi nopţi.  

În acest scop, organizatorii au angajat măcelari, bucătari, au 
cumpărat douăzeci vite mari, mai mulţi saci cu făină de grâu pentru a face 
pâine şi cozonac, două cazane mari pentru preparat bucatele, au 
confecţionat o frigare lungă de cinci metri, pentru a rumeni fripturile şi 
multe altele. 

Pictorul Carol Popp de Szathmáry a fost invitat pentru a imortaliza 
momentul cu penelul său, iar Epaminonda Bucevschi pentru a se 
preocupa de ornamentarea cadrului în care se vor desfăşura festivităţile. 

Pictorul vienez Bucevschi, încă din 1870, avea pregătit un plan în 
acest scop. Sub conducerea fiului preotului din Ilişeşti s-a construit şi 
ornat porticulul cu o capacitate de circa 2000 locuri. 

Noua lucrare arhitectonică a fost împodobită cu cetină şi ghirlande, 
pe frontispiciu “au fost puse: stema României libere iar alături, în dreapta 
şi în stânga, stemele celorlalte ţări româneşti.  

Între steme se fixau flamuri”21. 

                                                             
20 Ibidem, p. 59-60. 
21 T. Bălan, vol. cit., p. 39. 
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Aleea ce duce de la portic până la arcul de triumf a fost împodobită 
cu brazi aliniaţi deoparte şi de alta.  

Poarta mănăstirii era ornată cu cetină de brad şi străjuită de două 
mari steaguri tricolore.  

La hotarul dinspre Vicov s-a ridicat arcul de triumf, al cărui stâlpi 
erau acoperiţi cu ghirlande de cetină. 

Iată cum înfăţişează acest aspect Mihai Eminescu în calitatea sa de 
gazetar, în Curierul de Iassi, din 22 august 1871: 

 “Din sat până la mănăstire, de-amândouă părţile şoselei, pe lângă 
arborii naturali, erau înplântaţi, în pământ, cetini de brad în două şiruri 
paralele.  

Ici şi colo, în direcţia acestor alei artificile erau aşezate lampioane 
mari şi mici pentru luminaţie. 

La mijlocul drumului, considerat din sat până la mănăsture, se înălţa 
un impozant arc de triumf, construit din crengi de brad şi decorat cu o 
mulţime de   flamuri.  

Pe frontispiciul arcului se ceteau cuvintele: Memoriei lui Ştefan cel 
Mare, Mântuitorul neamului. 

De partea dreaptă a acestui arc, pe un plai ce nu se rădică mult 
peste nivelul drumului, era situat colosalul portic, o construcţie într-
adevăr minunată, încăpătoare de 1500 persoane. 

Înăuntrul acestei clădiri erau aşezate, de-a lungul, mese şi laviţe de 
brad. Pe stâlpii din mijloc atârnau emblemele ţărilor române şi-o sumă de 
flamuri mici. 

În fine, aranjamentul dinaintea porticulului, făcut din mai multe şire 
de cetină împlântate în pământ şi împodobite cu drapele, era de o 
frumuseţe rară”22. 

Dacă stemele erau pictate de mâna lui Epaminonda Bucevschi, 
pentru scrierea inscripţiilor, pentru confecţionarea ghirlandelor şi a celor 
cinci sute de lampioane roşii, galbene şi albastre, pentru umplerea celor 
cinci mii de candele şi a o sută de stupi cu răşină, pe lângă călugării de la 
mănăstire, fiul părintelui Dumitrache a mai folosit elevii şi studenţii 
bucovineni, printre care se afla şi cei veniţi de la gimnaziul din Suceava, 
sub conducerea lui Ciprian Porumbescu. 

Lângă portic a fost improvizată o bucătărie, în care bucătarii şi 
ajutoarele lor lucrau febril,  sub conducerea unei inimoase şi destoinice 
gospodine, delegată de Asociaţia doamnelor române. 

                                                             
22 [Mihai Eminescu], Serbarea de la Putna întru memoria lui Ştefan cel Mare, în Curierul de Iassi, anul IV, 
nr. 92-93, din 22-25  august 1871, p. 1. 
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Aici, s-au pregătit, pentru sătenii ce veneau la hramul mănăstirii, 
numai în prima zi, două cazane cu tocană şi s-a fript un bou. 

Pentru invitaţii sosiţi de pe cuprinsul întregii Dacii, la mesele frumos 
aranjate, au fost puse 1600 de tacâmuri, ce s-au dovedit a nu satisface 
cerinţele, după cum mărturisesc unii dintre  organizatori. 

Curtea mănăstirii, poienile din jur, pădurile bărâne ce împrejmuiau, 
odinioară, această oază de verdeaţă şi lumină, fremătau de voie bună, de 
munca neobosită a celor adunaţi să serbeze hramul mănăstirii şi pe 
ctitorul ei. 

Zarva bucuriei colective a fost zăgăzuită, pentru o clipă, de venirea 
unei unităţi a jandarmeriei austriece, ce a ordonat sistarea lucrărilor care 
se aflau în toi. 

Comandantul unităţii primise ordin, de la prefectul de Rădăuţi, să 
ocupe satul şi împrejurimile mănăstirii şi să aresteze pe acei ce nu vor 
înceta pregătirile. 

Seminariştii şi liceenii, ce veniseră fără consimţământul şcolilor din 
Cernăuţi şi Suceava, s-au risipit, de îndată, prin desişul codrilor din 
preajmă. 

Slavici, alertat, a plecat  la Rădăuţi şi, în urma unor tratative 
intense, duse cu prefectul Orest Renney, a obţinut contramandarea 
ordinului de evacuare silită. 

Autorităţile centrale şi ducale, ale Imperiului Austriac, erau speriate 
de amploarea pe care o luase pregătirile de la Putna, mai ales că printre 
sătenii bucovineni circula zvonul că, după serbare, locurile lor de baştină 
vor trece la patria mamă. 

Despre aceste dorinţe a aflat şi Slavici, chiar de la sosirea sa la 
mănăstire, deoarece oamenii locului i se destăinuiau: 

“- Ştim noi de ce aţi venit! Acum se împlinesc o sută de ani de când 
ţara a fost luată de la Moldova şi aţi venit ca s-o întoarceţi!”23. 

Constatând că ideea serbării de la Putna luase proporţii de masă şi 
era prea târziu să  stăvilească avântul colectivităţii, autorităţile districtuale 
au fost nevoite să accepte garanţiile oferite de Slavici, că manifestarea se 
va menţine la nivelul sărbătorii religioase, fapt pentru care prefectul nu a 
admis să se desfăşoare sub preşedinţia lui Mihail Kogălniceanu, ce se afla 
printre oaspeţii de seamă. 

                                                             
23 Timpul, anul III, nr. 119 (1 iunie}. 
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Bunăvoinţa autorităţilor districtuale era dictată nu numai de raţiuni 
statale, ci şi de sentimentele proromâneşti ale prefectului de Rădăuţi, 
amic al părintelui Iraclie Porumbescu.  

Legăturile sufleteşi de tinereţe, dintre preotul de la Şipotele Sucevei 
şi Orest Reney au fost trainice şi de lungă durată.  

La începutul lunii iunie 1890, cu ocazia unei vizite făcută la 
Cernăuţi, părintele Iraclie a trecut şi pe la ”bietul consilier Reney, carele a 
ologit de dambla la o mână şi un picior şi nu mai iese din casă. 

Cu lacrămi în ochi mi-a mulţămit, că acuma, când toată lumea l-a 
părăsit, eu  mi-am adus aminte de el şi l-am vizitat.  

La dânsul am şezut preste o oră”, după cum rezultă dintr-o  
scrisoare către fiica sa, Mărioara. 

Era preferabil ca, în conjunctura internaţională în care se afla 
Austria, să nu se acutizeze entuziasmul juvenil. 

 Pentru un imperiu, format dintr-un amestec etnic exploziv, era mai 
înţelept ca unele manifestări naţionale, care nu-i erau pe plac, să se 
desfăşoare într-un sat din Carpaţi, de la graniţa răsăriteană şi nu în Viena, 
cum s-ar fi întâmplat dacă ar fi interzis serbarea studenţească. 

În acest caz, România jună ar fi organizat manifestări de protest 
nu numai în capitala imperială, ci şi în alte centre universitare ale Europei 
apusene, iar efectul lor politic ar fi fost cu totul altul. 

Agitaţia studenţescă ar fi solidarizat în jurul ei şi pe unii din 
muncitorii vienezi, care erau şi aşa aţâţaţi după izbucnirea revoluţiei 
pariziene, reprimată de forţele versaieze, aliate cu armata prusacă, iar 
riscul autorităţilor imperiale, în noua situaţie, ar fi fost, poate, 
insurmontabil. 

După reîntoarcerea lui Slavici de la Rădăuţi, forfota pregătirilor 
pentru hramul jubiliar a fost reluat “cu zel îndoit, dar şi cu inima 
îndoită”24, deoarece conflictul era aplanat doar pentru moment. 

Organizotorii şi participanţii erau timoraţi de faptul că subunitatea 
de reprimare, cu manu militari a manifestării. era cantonată în cel mai 
apropiat sat, Vicov. 

 Atmosfera de lucru s-a mai destins după apariţia articolului Das 
Säkularfest im Kloster Putna în gazeta guvernamentală Czernowitzer 
Zeitung, prin care se comunica publicului că de Sântă-Măria mare, 
hramul bisericii de la Putna, va avea loc tradiţionala sărbătoare religioasă 
la care va lua parte şi o delegaţie de studenţi români ce vor depune o 
urnă de argint şi două învelitori, pe mormântul lui Ştefan cel Mare. 

                                                             
24 Ioan Slavici, vol. cit., p. 58. 
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Sfaturile date de Silvestru Andreievici-Morariu se adeverise, iar 
obstrucţia hurmuzăcheştilor se dovedise a fi neîntemeiată. 

Deşi norii incertitudinii nu se risipise complet, vestea confirmării 
oficiale a desfăşurării serbării de la Putna a dat naştere la un nou avânt 
general şi a dezlănţuit dorinţa de a înfăptui programul stabilit de studenţii 
României June, în cele mai mici amănunte. 

În momente de răgaz sau în cele de activitate febrilă, Eminescu şi 
Slavici se retrăgeau, împreună sau însoţiţi de câţiva colaboratori, în 
clopotniţa mănăstirii,(denumită mai apoi Turnul lui Eminescu), unde, de 
fapt, îşi aveau sălaşul de noapte şi aci se odihneau în fânul adus de ei, 
pentru a le fi şederea mai lesnicioasă, sau discutau şi rezolvau treburi 
organizatorice şi politice ale momentului ce avea să devină istoric.  

De îndată ce lucrările pregătitoare se apropiau de sfârşit, Comitetul 
de coordonare lărgit, cu studenţii sosiţi de la Bucureşti, Iaşi şi din alte 
părţi, a stabilit programul de desfăşurare a serbării ce urma să înceapă cu 
seara zilei de 14/26 august 1871 şi să dureze până luni, 18/28 august, 
după care avea a se ţine primul Congres al studenţilor români, propus de 
Eminescu. 

În cursul zilei de 14/26 august invitaţii începură a sosi. O parte din 
membrii comitetului de primire, format din G. Dem. Teodorescu, U. Luţa, 
N. Ciurea şi Stere, împodobiţi cu mari eşarfe tricolor, au întâmpinat, 
călare, pe oaspeţii ce soseau cu trenul în gara Hadikfalva [Dorneşti] şi s-
au îngrijit de transportul lor la destinaţie. 

Eminescu a imortalizat principalele momente ale desfăşurării 
festivităţilor jubiliare mai bine ca oricare alt gazetar al vremii. 

În reportajul intitulat Serbarea de la Putna întru memoria lui 
Ştefan cel Mare, apărut în Curierul de Iassi, anul IV, nr. 92, 93, din 25 
şi 26 august 1871, poetul reporter crede că e în interesul publicului “ce n-
a avut norocirea să călătorească la mănăstirea Putna, a-i face, întrucâtva, 
cunoscută poziţia topografică a acestui lăcaş sfânt, mândră şi duioasă 
suvenire a timpului depărtat”25, în calitate de bun cunoscător al locurilor 
pe care le îndrăgise încă din copilărie. 

“Când pleci de la Hadikfalva către Putna, pe un drum a cărui 
împrejurime, dotată de natură şi de oameni cu cele mai bogate daruri, cu 
cele mai frumoase podoabe, îți răpesc vederile şi-ți dezmiardă sufletul! 

Ziceam, când pleci spre Putna zăreşti, în depărtare, înălţându-se 
către cer, falnicele coame şi spete ale munţilor Carpaţi.  

Pe de o parte ţi-ar plăcea să ajungi cât de curând la ţelul călătoriei, 
pe de altă parte ai dori să treci perpetuu printre aceste holde înflorite, 
                                                             
25 [Mihai Eminescu}, reportajul cit., p. 1. 
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printre aceste dumbrăvi răcoroase, unde ochii nu se satură de a privi 
impozantele alei de plopi şi mănoasele ţarini din Bucovina cea drăgălaşă. 

După o călătorie de patru-cinci ore, în fine, regiunea vegetaţiei 
bogate dispare, poalele munţilor se arată, un vânt rece te abureşte, o 
tăcere sfântă te împresoară şi puţin câte puţin te trezeşti adâncindu-te în 
creierii munţilor. 

Aici, la capătul satului, pe genunchii unei grupe de munţi, acoperiţi 
cu brazi seculari, se ridică mănăstirea cu turnurile ei maiestoase. 

De toate părţile împresurată de munţi sfâşiaţi de crăpături şi văi 
adânci şi înguste, în apropierea unor plaiuri de verdeaţă încântătoare, cu 
drept cuvânt a fost aleasă de lăcaş etern al celui ce n-a avut răgaz să se 
odihnească toată viaţa sa cum se cuvine. 

Mănăstirea se compune dintr-o biserică destul de spaţioasă, care, 
într-una din despărţiturile sale, cuprinde mormintele Domnului Ştefan cel 
Mare [...] şi-a mai multor Doamne din epocile gloriei noastre militare. 

În jurul bisericii sunt ridicate, în formă pătrată, odăile destinate pentru 
călugări, odăi, dintre care cele mai multe sunt adevărate saloane.  
La intrare, deasupra zidului, este aşezată clopotniţa cu-n turn înalt, 
înlăuntru, în partea dreaptă, o altă clopotniţă mai mică, ce conţine 
clopotul lui Ştefan cel Mare, Bugea. 

Spaţiul dintre biserică şi edificiul dintre chilii este acoperit cu 
verdeaţă şi de-o grădină plină cu flori, organizată după gustul cel mai 
bun”26. 

După itinerarul încântător, căruţele cu invitaţi ajung la hotarul 
satului Putna.  

La arcul de triumf, noii veniţi erau întâmpinaţi de o altă parte a 
Comitetului de organizare, care le urau bun venit. 

Vreo patruzeci studenţi şi elevi, printre care se afla şi Ciprian, îi 
aşteptau, ceva mai încolo, la poarta mănăstirii, pentru a-i conduce la 
locurile dinainte stabilite pentru cazare. 

Rând pe rând soseau oameni de vază din România. Mihail 
Kogălniceanu şi I. G. Sbiera veneau din partea Academiei Române să 
transmită salutul înaltului for ştiinţific al tuturor românilor. A urmat  
primarul oraşului Iaşi, H. Cerchez, o delegaţie a Mitropoliei Moldovei, 
alcătuită din: F. Scriban, I. Bobulescu, I. Buăureanu, N. Apostol şi alţii.  

Oaspeţii de seamă au fost găzduiţi în arhondaric, iar în celelalte 
încăperi, amenajate cu paturi rustice, au fost repartizate doamnele. 

                                                             
26 Ibidem. 
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Restul musafirilor au fost “adăpostiţi parte pe la săteni, parte într-
un mare pătul, pe care băieţii îl prefăcuseră într-un vast şi foarte frumos 
dormitor”27.  

Şuvoiul celor ce voiau să ştie ce se va petrece la hramul de Sântă-
Măria mare era neîntrerupt. S-au adunat oameni de pe întreg cuprinsul 
vechii Dacii, precum şi cler, poporăni din satele învecinate şi de mai 
departe. 

Odată cu lăsarea serii, aleea de brazi, ce se desfăşura de la portic 
până la intrarea în mănăstire, era iluminată de lampioane roşii, galbene şi 
albastre, aninate de copacii ce străjuiau, deoparte şi de alta,  calea de 
acces. 

Când bubuiturile de treasc au vestit că primele căruţe cu oaspeţii de 
seamă au ajuns la arcul de triumf, principalii organizatori şi animatori, 
Eminescu şi Slavici, au lăsat primirea de la poarta mănăstirii în sama 
altora, care ştiau să o facă mai bine decât ei, şi s-au urcat pe un muncel 
învecinat. 

Privind în linişte panorama însufleţită de la picioarele lor, erau 
mulţumiţi şi încântaţi de rezultatul strădaniei ce o depusese cu atâta 
osteneală. 

 “Treascurile bubuiau, steagurile fâlfâiau, vestitul taraf de la 
Suceava, vreo treizeci de lăutari, îmbrăcaţi în antireu, cânta marşul lui 
Mihai Viteazul”28, “transparentele erau luminate, lampioanele şi miile de 
candele ardeau, mulţimea izbucnea în urale, la sosirea fiecărei trăsuri şi, 
ni se cuvenea lui Eminescu şi mie - scria Slavici - să ne bucurăm în toată 
liniştea de priveliştea, pe care n-ar fi putut nici ceilalţi s-o aibă dacă noi 
am fi fost tot atât de slabi în credinţă şi tot atât de puţin stăruitori ca 
dânşii. 

Peste puţin ne-am încredinţat că va veni prea multă lume şi nu o să 
găsim adăposturi destule. 

La poarta mănăstirii învălmăşeala era din ce în ce mai mare, căci 
toţi dădeau năvală asupra mănăstirii, toţi protestau contra dispoziţiilor 
luate de comitet. 

Adevăraţii vinovaţi erau  însă, cum G. Dem. Teodorescu zicea în 
Darea de seamă, numai cei ce veniseră fără ca să fie anunţați. 

În mijlocul acestei gălăgii a sosit deputaţiune din Moldova. 
Pe drum, membrii deputaţiunii aflase că unii dintre fruntaşii 

bucovinenilor stăruiau, şi acum, în hotărârea lor de a nu lua parte la 

                                                             
27 Ioan Slavici, vol. cit., p. 61. 
28 . Unii istoriografi nu sunt de părere că taraful sucevean ar fi cântat marşul lui Mihai Viteazul. 
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serbare şi Vasile Alecsandri s-a despărţit, la Hadikfalva, de deputaţiune şi 
a urmat drumul spre Cernăuţi, ca să se întâlnească cu Hurmuzaki. 

Kogălniceanu era neliniştit şi dorea să vorbească cu mine, scria 
Slavici, ca să afle cum stăm cu stăpânirea şi dacă poate ori nu să ieie 
parte la serbare. 
 

 
Mihail Kogalniceanu 

 
Alergau, dară, băieţii în toate părţile ca să mă găsească şi 

alergătura acestora a produs un fel de panică în mulţime şi dealtfel 
agitată. 

N-are prostia omenească margini şi, în mintea multora era aproape 
gândul că, văzând primejdia, Eminescu şi cu mine am fugit! 

Iar noi făceam filozofie la marginea pădurii de brad. 
 Îl ştiu pe M. Kogălniceanu, om totdeauna scurt şi clar, vioi şi tânăr 

până la adânci bătrâneţe. Nu-l mai văzusem, dar îl ştia Eminescu şi-l 
aveam sus, în gândul meu. 
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I-am spus, cu inima deschisă, că amicii săi din Bucovina văd 
lucrurile rău, că guvernul nu ne face nici o greutate şi că, căpitanul 
districtului va asista şi el la serbare şi va închina la masă pentru poporul 
român. 

A rămas”29, mărturisea Slavici, însă Vasile Alecsandri nu a mai 
venit, fiind reţinut, la Cernauca. 

La orele 22, prin douăzeci şi una salve de treasc, ce izbucneau în 
scurte flame purpurii de pe culmele muncelelor, care împrejmuiau, ca un 
zid de fortăreaţă, lăcaşul de veci al slăvitului Ştefan Vodă, s-a vestit 
deschiderea serbării jubiliare de la Putna. 

Atunci, în tânguios dangăt de clopot, oaspeţii, din incinta sfântului 
lăcaş şi din afara lui, s-au îndreptat, cu  pioasă reculegere, spre locul 
unde se aflau osemintele marelui voievod pentru a asista la seara de 
priveghere. 

“De-abea preoţii intrase în altar, de-abia începuse sântele 
ceremonii, când, la pomenirea numelui neuitatului erou, clopotele se 
clatină, salvele de tunuri vuiesc de două părţi de pe vârfurile munţilor. 
Atunci: 

 
Muşchiul zidului se mişcă... pântre iarbă se strecoară: 

O suflare, care trece ca prin vine un fior. 
 

Este ceasul nălucirii: un mormânt se desveleşte. 
O fantomă-ncoronată din el iese... o zăresc... 

Iese.. Vine către ţărmuri... stă... în preajma ei priveşte. 
Râul înapoi se trage... munţii vârful îşi clătesc. 

 
Ascultaţi!... marea fantomă face-un semn... dă o poruncă... 

Oştiri, taberi fără număr împrejuru-i înviez... 
Glasul ei se-ntinde, creşte, repetat din stâncă-n stâncă, 

Transilvania-l aude, ungurii se înarmez. 
 

Sărutare, umbră veche! Priimeşte-nchinăciune 
De la fiii României, care tu o ai cinstit; 

Noi venim mirarea noastră la mormântu-ţi a depune; 
Veacurile ce-nghit neamuri al tău nume l-au hrănit! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

                                                             
29 . Ioan Slavici, vol. cit., p. 62-63. 
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Este imposibil de exprimat bine, prin cuvinte, acea impresiune 
înălţătoare, ce te pătrunde la auzul acelor cuvinte, îşi continua Eminescu 
reportajul de la faţa locului. 

Sunetele clopotelor împreunate, cu trăsniturile bubuitoare ale 
săcăluşelor străbăteau munţii departe-departe, şi mult în urmă auzeai 
clocotind ecourile repeţite. 

 Mai adaugi la aceasta splendida luminaţie din mănăstire şi 
strălucitoarele focuri aprinse pe piscurile de prin prejur, şi-o fericită iluzie 
te răsplăteşte şi te transportă în timpurile când viteazul, pe carele-l 
celebrăm după patru secole, sta cu fierul în mână ca un zid de apărare al 
creştinătăţii contra furiei musulmane. 

Târziu, noaptea, oaspeţii se retrag, reprezentanţii şi doamnele în 
odăile mănăstirii, iar cealaltă parte a publicului pe la casele ţăranilor”30. 

 
 

*  
 

A doua zi, sâmbătă 15/27 august, de  adormirii Maicii Domnului, la 
opt dimineaţa, prin trei rânduri de salve de treasc, publicul e vestit să 
poftească la marea sărbătoare  ce se va desfăşura la porticul festiv. 

În torent uman adunat, ce se ridica la circa trei mii de persoane, se 
afla şi cel care propusese pentru prima oară înfăptuirea unei manifestări 
de  asemenea ampluare, părintele Iraclie Porumbescu, însoţit de fiul său 
Ciprian şi alţi tineri şi vârstnici din Bucovina. 

Într-o astfel de zi memorabilă oaspeţii purtau panglici care 
simbolizau culorile drapelului României libere, în timp ce Comitetul de 
organizare îi întâmpina încinşi cu eşarfe tricolor. 

Deschiderea adunării festive a fost făcută de Ioan Slavici. 
În scurtul său discurs inaugural, după ce a evocat pe Negru-Vodă, 

Dragoş-Vodă, Mircea cel Bătrân, Bogdan, Mihai Viteazul, pe care-i 
consideră “temelia existenţii noastre” şi aminteşte junilor participanţi că 
datoria lor este să militeze pentru trezirea conştiinţei de neam şi 
împlinirea “aspiraţiilor comune”, preşedintele Comitetului de organizare 
urează tuturor un bun venit: 

“- Vă salut dară fraţilor! Vă salut surorilor! Vă salut românilor din 
câteş patru unghiurile!  

                                                             
30 . [Mihai Eminescu], reportajul citat., p. 2. 
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Vă salut la mormântul lui Ştefan cel Mare, umbra eroului să 
privigheze peste noi şi să ne conducă la adevărul speranţelor noastre!”31. 

În acest timp, din iniţiativa lui Eminescu, s-au împărţit 
participanţilor o foaie volantă ce cuprindea poezia La mormântul  lui 
Ştefan cel Mare de Dimitrie Gusti32, tipărită la Iaşi din iniţiativa poetului 
şi în care se declama că în afară de Moldova şi Muntenia şi alte teritorii 
sunt “româneşti pământuri”. 

Mulţimea adunată la porticului festiv, în frunte cu Comitetul de 
organizare şi oamenii de vază veniţi de pe cuprinsul vechii Dacii, s-au 
îndreptat spre lăcaşul de veci al voievodului comemorat. 

Mormântul lui Ştefan Vodă era împodobit cu ghirlande, făclii şi 
străjuit de o gardă formată din patru tineri ce reprezentau patru provincii 
române. 

“Aici, în decursul serviciului divin, patru tineri academici stau lângă 
mormântul lui Ştefan, detalia Eminescu în reportajul său. 

 Pe la priceasnă, părintele egumen al mănăstirii, domnul Arcadie 
Ciupercovici, ţine o predică corespunzătoare hramului, prin care, 
eminentul preot, ştiu atât de bine să vorbească sufletelor auditoriului, sub 
formă religioasă, încât dacă ni s-a încălzit sufletul de sentimente 
religioase, nu mai puţin am simţit inima noastră mişcându-se de 
patriotism şi însufleţire”33.. 

 
După liturghia de Sântă-Măria mare, participanţii au revenit la 

portic, unde erau expuse darurile aduse.  
Pe o masă se afla un votiv de argint, pe care sta scris:  
”Eroului, Învingătorului, Apărătorului existenţei române, Scutul 

creştinătăţii. Lui Ştefan cel Mare şi Bun. 
Junimea academică română.  
Anul MDCCCLXX”34. 
Mai erau două învelitori de catifea, una roşie şi alta albastră, mai 

multe steaguri ce aveau brodate pe ele nume ca: Traian, Dragoş, Radu 
Negru, Iancu, Horea-Cloşca-Crişan, Tudor Vladimirescu, precum şi chipul 
lui Ştefan cel Mare. 

După ce darurile au fost binecuvântate de egumenul mănăstirii 
Putna, studentul A. D. Xenopol a rostit discursul festiv pregătit cu mult 

                                                             
31 D. Vatamaniuc, vol. cit., p. 116. 
32 T. V. Ştefanelli, Amintiri despre Eminescu, [p. 111-112], poezia La mormântul lui Ştefan cel Mare, unde  
e publicată, fără să indice autorul, şi din această cauză a fost atribuită lui Eminescu. Perpessicius, în  Alte 
menţiuni de istorie literară şi folclor, rectifică eroarea. Apud: D. Vatamaniuc, vol. cit., p.115. 
33 [Mihai Eminescu], reportajul citat, p. 2. 
34 O copie a urnei votive se află, turnată în plumb,  la Muzeul judeţean Suceava. 
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înainte sub îndrumarea lui Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, Iacob 
Negruzzi şi Vasile Pogor. 

Printre altele, oratorul sublinia că adunarea de la  Putna nu are 
menirea numai de a cinsti trecutul glorios al eroului de la Războieni, ci 
“venim aici, spune Xenopol, şi pentru viitorul după care năzuieşte orice 
suflet mai nobil al poporului nostru, venim aici pentru a sugera puterea ce 
susţine, pentru bine şi adevăr, puterea ce izvorăşte de la mormintele 
oamenilor mari [...]. 

Cu patru sute de ani aruncăm noi gândurile şi simţirea noastră 
înapoi şi totuşi, de vom privi bine sufletul nostru, vom vedea, cum se 
amestecă în cel îndepărtat trecut, farmecul viitorului, cum fiecare faptă a 
lui Ştefan cel Mare e cu atât mai măreaţă cu cât noi, astăzi, putem să ne-
o amintim împreună pe mormântul lui, cu cât simţim că în această 
împreună amintire stă sâmburele unor puteri de viaţă, ce pot să ne 
întărească în propăşirea pe calea dreptului şi adevărului, care susţine şi 
înalţă pe popor. 

În această împrejurare a amintirii trecutului cu năzuinţele şi 
speranţele în viitor, figura lui Ştefan cel Mare încetează de a fi eroul unei 
părţi a ţărilor locuite de români şi devine un centru pentru acelaş 
neam”35. 

Spre a dinamiza într-un torent unic toate forţele naţionale, Xenopol 
îşi arată încrederea în potenţialul biologic şi spiritual al poporului, 
exprimându-şi, totodată şi credinţa fermă că se va afirma în concertul 
internaţional de valori. 

“Avem acea putere, spunea oratorul, avem acea încredere, pentru 
că sufletul acelei părţi a omenirii ce se numeşte poporul român, încă nu 
şi-a revărsat în lume comoara cuprinsului său sufletesc. 

În adâncul lui se mişcă noi armonii în sfera frumosului, noi 
descoperiri în cea a adevărului, noi tipuri de caracter ce trebuie să iasă la 
lumină, să rămână în amintirea omenirii. 

În acea fierbere interioară, a cărei urmări stau încă ascunse în sânul 
viitorului, stă dreptul nostru la trai, îndreptăţirea speranţelor ce ne 
încântă”36. 

Printre noile vlăstare şi caractere în formare despre care vorbea 
Xenopol, ce trebuie să iasă la iveală din sânul poporului, printre armoniile 
embrionale din sfera frumosului uman, ce se pârguia la dogoarea zilelor 
fierbinţi de la sfârşitul lui august 1871, se afla şi viitorul artist-cetăţean de 
la Stupca, pe atunci elev la Gimnaziul Greco-Oriental din Suceava. 
                                                             
35 Românul, anul XV, nr. 23-24, august 1871. 
36 Ibidem. 
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Spiritul său a înmugurit la iradierea benefică a profesiunii de 
credinţă a României June: Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă în simţiri şi a ideilor 
junimiste emanate de viitorul istoric Xenopol. 

Referindu-se la acelaşi moment al prăznuirii, Mihai Eminescu, în 
reportajul amintit, relua: 

“Săvârşindu-se liturghia, publicul, cu preoţii în frunte, se aranjează 
într-o procesiune maiestoasă care se opreşte la portic. 

La mijlocul porticului, pe o masă se vedeau: urna consacrativă, 
epitaful lucrat pe catifea albastră al doamnei Maria C. A. Rosetti, epitaful 
lucrat pe catifea roşie al doamnelor din Bucovina, iar lângă masă, 
răzimate de stâlpi, străluceau în toată pompa lor: frumosul stindard al 
doamnelor din Iaşi şi măreţele flamuri ale doamnei Haralambie ş-al Şcolii 
de belle arte din Iaşi. Prevăzut cu portretul lui Ştefan cel Mare, ornat cu 
diferite simboluri de aspiraţie şi glorie în viitor şi înzestrate cu inscripţii 
minunate şi demne de memoria marelui domn. 

 Toate aceste odoare se sfinţesc de către clerul oficiant, în urmă 
lumea se stropeşte cu aghiazmă, ş-apoi, în mijlocul unei tăceri adânci, 
domnul Xenopol rosteşte cuvântarea festivă. 

Această cuvântare întruneşte în sine, aprecia Eminescu, toate 
elementele ce constituie un adevărat op de elocinţă şi nu-i de mirare dacă 
mintea fiecăruia era fixată, cu toată puterea, asupra pasagelor instructive, 
ce se desfăşura într-însul, asupra învăţăturilor potrivite ce oratorul făcea 
să se reflecteze din faptele lui Ştefan cel Mare, asupra stării noastre de 
faţă. 

După aceasta veni corul compus din teologi bucovineni şi intonară, 
în quartet, imnul religios al lui Alecsandri, compus anume pentru serbare.  

În fine, lumea se înturnă, în ordinea de mai-nainte, la biserică 
pentru a se continua şi sfârşi sfânta liturghie”37. 

Quartetul bărbătesc a trezit în sufletul lui Ioan Slavici emoţii de 
neuitat. 

“Întâia oară românii din cele patru unghiuri s-au adunat la un loc ca 
să preamărească, împreună, numele unuia dintre marii susţinători ai 
neamului românesc, să se îmbărbăteze unii pe alţii şi să-şi întărească 
credinţa în viitor şi mulţi ochi s-au umplut de lacrămi când corul a intonat 
imnul: 

 

                                                             
37 [Mihai Eminescu], reportajul citat, p. 2. 
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 Medalia Sărbătorilor de  la Putna, 1871-2011, Avers  

“Etern, atotputernic, o, creator sublim, 
Tu dai lumii viaţă şi omului cuvânt. 

În tine crede, speră întreaga românime; 
Glorie ţie-n ceruri, glorie pe pământ”38. 

 
La vrema prânzului, masa festivă a fost servită de elevi şi studenţi. 
 Pentru desfăşurarea ceremonialului impus de acest moment 

solemn, Mihail Kogălniceanu a fost proclamat preşedinte de onoare. 
 

                                                             
38 Ioan Slavici, vol. cit., p. 61. 
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Putna 

 
Prefectul Orest Renney s-a opus şi a cerut ca masa să fie prezidată 

de Ioan Slavici, deoarece împotriva lui, ca supus austriac, putea oricând 
folosi jandarmii pe care îi avea cantonaţi la câţiva kilometri de Putna. 
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Slavici, având deoparte pe M. Kogălniceanu, iar de alta pe 
reprezentantul puterii austriece, a dat curs ceremonialului de rigoare. 

Pe timpul festinului s-au rostit numeroase tuasturi. I. G. Sbiera a 
vorbit din partea Academiei Române. El a felicitat pe acei ce au iniţiat, 
sprijinit şi înfăptuit o asemenea manifestaţie memorabilă, ce are meritul 
de a fi împrospătat, în sufletele tuturor, gloria străbună, în vederea 
înfăptuirii unităţii culturale a românilor de pretutindeni. 

În încheiere, prof. Sbiera îndemna generaţiile să-şi dea mâna “ca să 
cultive şi să ridice la un grad mai înalt, prin  ştiinţă, prin artă şi industrie, 
ceea ce străbunii ne-au păstrat pe câmpul luptelor cu sabia-n mână”39. 

Au mai vorbit: Bosie, Lupaşcu, Mureşan şi alţii. 
 Prefectul de Rădăuţi a pretins lui Slavici ca discursurile să-i fie 

prezentate, în scris, înainte de a fi expuse public, iar când Bosie, delegatul 
Societăţii Românismul, nu s-a conformat, reprezentantul oficial imperial a 
hotărât să fie amânat pentru a doua zi. 

Cu toate restricţiile impuse s-au rostit şi “o serie de tuasturi 
întovărăşite de discursuri patriotice şi naţionale, constata Eminescu, în 
care se releva sentimentele aprinse şi entuziasmul viu al vorbitorului, care 
nu puteau înăduşi, în sufletul lor nobil, pornirea focului patriotic, pe lângă 
toată supravegherea riguroasă a comisarului rânduit din partea 
guvernului. 

Cele mai mari emoţii au produs discursurile înfocate şi adânc simţite 
ale domnilor: Silaşi, prefect la gr. or., din Viena, Sbiera, redactorul Foiei 
Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina, Mureşanu, 
reprezentant din Transilvania şi Procopeanu, preot din Dorna”40. 

Grigore Silaşi, om studios şi cumpătat, sobru, trecut de vârsta 
entuziasmului juvenil, a emoţionat până la frenezie prin alocuţiunea: 
 

“Onorabilă adunare! 
Ca pe un român din Transilvania, ca pe unul din reprezentanţii din 

centrul şi inima Daciei traiane, la acest festin etern-memorabil pentru 
întreaga românime, inima mea de român nu mă lasă să nu vă rostesc, 
înainte de plecare, la toţi şi la toate un frăţesc şi cordial rămas bun! 

Noi ne-am adunat aici din toate unghurile româneşti, de 
pretutindeni, unde răsună dulcea limbă strămoşească, unde palpită o fibră 
a inimei române. 

                                                             
39 . I. G. Sbiera, op. cit., p. 259. Vezi: Alexandru Dobre, Idealul unităţii naţionale în cultura română, Editura 
Minerva, 1988, p. 184. 
40 [Mihai Eminescu] reportajul citat, p. 2. 
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Am peregrinat conduşi de vii simţăminte patriotice la  Sfântul 
Mormânt al românilor, ca să vărsăm deasupra lui o lacrimă de 
recunoştinţă, să-l reverim şi să dăm onoarea acelui care cu onoare şi 
mărire a încoronat numele românesc. 
 

 
Iraclie Porumbescu 

 
Am peregrinat la locul de repaos al acelui principe erou, despre care 

nu numai simţământul nostru românesc ne măguleşte, ci şi scriitori 
străini, contemporani, atestează cum că singur ar fi fost demn să fie 
ducele, să poarte sabia Europei întregi contra inamicului comun al 
creştinătăţii. 

Însă noi n-am celebrat, prin prezenta serbare, măreţia lui Ştefan-
Vodă-cel-Mare numai pe principele erou, înainte de toate, pe principele 
român, naţional şi patriotic. 
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De, fraţi români! Patriotismul, naţionalitatea sau românismul [...] 
sunt marile virtuţi care strălucesc şi se răsfrâng din toate faptele, din 
întreaga viaţă a lui Ştefan-cel-Mare. 

 Totdeauna, când cerul s-a-ndurat spre bunul nostru popor, i-a 
trimis, din când în când, atari meteori, atari străluciţi bărbaţi şi principi, 
care, înzestraţi cu acele virtuţi alese, s-au năzuit a înălţa ginta noastră 
românească la acea poziţiune în concertul popoarelor, ce-l compete după 
numărul, după însemnătatea şi multe însuşiri eminente, ce cu frunte-
nălţată putem zice că le posedăm. 

Acestor năzuinţe eminente avem mare parte de-a mulţumi noi, că 
conştiinţa naţională, în corpul naţiunii române, putem zice, niciodată n-a 
încetat cu totul, că-n ciuda tuturor restriştelor din trecut, în ciuda tuturor 
opintirilor adversarilor noştri seculari, din trecut, toţi românii au rămas 
una: una în limba noastră, una în datinile noastre, una în credinţele şi 
aspiraţiile noastre. 

Şi acum, la despărţire, ce să luăm de suvenir de la sfântul nostru 
mormânt? 

Ce alta decât aceea ce ne-a lăsat ereditate Ştefan cel Mare, decât 
patriotismul, românismul! 

Asta  să luăm şi să ducem cu noi întru memoria acestor zile 
neuitate, să le nutrim cu scumpătate şi piepturile noastre, să le lăţim în 
tot modul între conaţionalii noştri, să le plantăm,  de s-ar putea, până şi 
în inimile românaşilor din leagăn. 

Credeţi, fraţilor, că numai pe temelia acestora vom putea ajunge la 
ţinta dorită de noi: drept pentru care să şi tindem în ăst mod a ajunge la 
ea, năzuindu-ne din răsputeri a ridica cultura intelectuală şi buna stare 
materială a poporului român [...]. 

Deschideţi istoria şi veţi vedea că gintele cele mai glorioase şi mai 
puternice ce au nesocotit morala [...] au vestejit, s-au uscat şi au căzut 
din culmea măririi lor, ca stejarul de pe piscuri, pe care viermele 
stricăciunii a început a-l roade din rădăcină. Însă, o condiţie, nu mai puţin 
necesară, e şi iubirea de patrie şi naţionalismul.  

Ideea naţionalităţii a fost, este şi va fi de-a pururi una din miezurile 
cele mai puternice, care sunt în stare de a oţeli forţele unui popor în 
totalitatea sa luat, sunt în stare a i le potenţa spre o activitate 
corespunzătoare marii probleme de cultură, prosperitate şi-nflorire, ce 
dânsul năzuieşte a le rezolva. 

Din această cauză afăm la cele dintâi naţiuni ale vechimii, la greci şi 
la romani, ideea naţionalităţii, a patriotismului nutrindu-se, cu atât mai 
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mare grijă, în familie şi stat, prin scrieri şi prin fel de fel de aşezări 
publice. 

Da, să nu ne amăgim iubiţii mei confraţi! Nicodată vreun popor n-a 
trăit altă viaţă, decât viaţa naţională. 

Un popor, la care în orice împrejurări fatale ale timpului a reuşit a 
întuneca conştiinţa naţionalităţii, acel popor, ori s-a şters din cartea vieţii 
popoarelor şi-ncet, pe încet s-a stins de pe faţa pământului, sau dacă a 
mai vieţuit câtva, viaţa aceasta n-a fost decât o nefericită dormitare, un 
somn premergător morţii. 

Facă cerul ca după asemenea dormitare, mai mult sau mai puţin 
generală a românilor, solemnitatea prezentă să fie un bun augur al 
deşteptării noastre universale, să aibă pentru românimea întreagă 
rezultatele cele mai îmbucurătoare. 

 Facă cerul ca bătrânii noştri, părinţii patriei române, care cu atâta 
generozitate au sprijinit realizarea acestei festivităţi şi-n parte au 
contribuit la ea, să aibă a se bucura încă de numeroase manifestări de 
acestea ale concordiei frăţeşti dintre români şi s-ajungă a vedea cu ochii 
proprii mântuirea traianizilor. 

Facă cerul ca naţiunea română să posede totdeauna o junime aşa 
de bravă şi fidelă chemării sale, cum e junimea academică, care a 
conceput şi realizat, cu atâta înţelepciune, astă frumoasă şi memorabilă 
serbare. 

Veniţi, sfinţi părinţi, dulcilor fraţi români şi dulci surioare române! 
Veniţi să ridicăm, cu toţii, împreună, pocalul nostru, dar să ridicăm şi să-
nălţăm totdeauna vocea inimii noastre române şi să strigăm în armonie:  

- Să trăiască în vecii vecilor românismul!”41. 
Alocuţiunea lui Gr. Silaşi a stârnit un entuziasm de nedescris, iar 

oratorul a fost purtat pe umeri de mulţimea dezlănţuită, ce cânta 
Deşteaptă-te române, supranumit de atunci şi “Marseileza românilor”42. 

Duminică şi luni, după ospăţ, a început petrecerea populară. 
“Aşa erau de înveseliţi cu toţii, scria Eminescu, în calitate de martor 

ocular, încât nici ploaia ce picura din când în când, nu putea să întrerupă 
cursul danţului”43. 

 Oaspeţii s-au amestecat în învălmăşeala multicoloră de pe tăpşanul 
înverzit, de lângă porticul festiv, şi s-au prins în horă de-a valma cu 
sătenii şi sătencele venite la hram, cu studenţii şi elevii sosiţi de la 

                                                             
41 Românul, anul XV, (1871), nr. 9-10 (septembrie). 
42 Telegraphul, anul I (1871), nr. 125 (3 septembrie). 
43 . [Mihai Eminescu}, reportajul citat, p. 2. 
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Suceava şi din alte localităţi bucovinene, iar taraful lăutarilor din fosta 
Cetate de Scaun a Moldovei a desăvârşit atmosfera festivă a jubileului. 

Când hora înfrăţirii se învârtea mai cu foc pe plaiul înverzit, elevul 
Cipran Porumbescu, entuziasmat de măreţia momentului istoric, ia vioara 
din mâna lui Grigore Vindieru  şi continuă să conducă pe cei peste treizeci 
de interpreţi. 

Terminând de cântat, cu ochii scăpărând de bucurie pentru că a  
contribuit şi el, alături de ceilalţi juni, la desfăşurarea înălţătorului 
moment istoric din viaţa moşilor şi strămoşilor săi, se aruncă în braţele 
deschise ale părintelui Iracle, exclamând: 

- Tată, am cântat Daciei întregi!44 
Gestul spontan, izbucnirea adolescentină neostoită determinată de 

un moment crucial, atestă începutul orientării sale etice ce se va 
desfăşura plenar în activitatea  artistic-cetăţenească. 

Dacă tatăl său, reprezentant al paşoptiştilor, a gândit, pentru prima 
oară, la o asemenea lecţie de patriotism, iar mesajul lui l-a preluat şi 
întrupat generaţia lui Eminescu, activitatea componistică a lui Ciprian va fi 
o altă verigă în lanţul conştiinţei moştenită de la antecesorii, a cărei 
continuitate va reverbera şi în secolul al XX-lea. 

 Voia bună, cântecul şi jocul au ţinut până seara târziu, când 
participanţii, obosiţi şi mulţumiţi au plecat să se odihnească şi să viseze 
pe la gazdele unde fusereră cazaţi sau au dormit sub cerul liber. 
 

* 
A doua zi, luni 16/28 august, pe la ora opt dimineaţa, “publicul 

iarăşi se adună în portic şi pleacă, ca în ziua precedentă, la biserică 
pentru ascultarea sfintei liturghii. 

După liturghie, procesiunea, cu preoţii oficianţi, reîntorcându-se la 
portic, iau darurile, adică urna, epitafurile şi stindardele, le transportă în 
biserică, unde se depun pe mormântul aceluia pentru care le destinară 
dăruitorii lor. 

Dar înainte de a ridica darurile din portic, Prea Cuvioşia Sa, 
Părintele egumen al mănăstirii se suie la tribună şi dă cetire Cuvântului 
de îngropăciune la moartea lui Ştefan cel Mare45. 

                                                             
44 Paul Leu, Ciprian Porumbescu, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Muzicală, Bucureşti, 1978, p. 42. 
45 Vezi: Paul Leu, Lui Ştefan cel Mare, în Magazin istoric, Serie nouă, anul XXVI, nr. 7, (304), iulie 1992, p. 
94. 
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“Această oraţiune funebră este un monument literar găsit în Basarabia 
de Hurmuzaki, scria Eminescu. Când şi de cine s-a compus, nu se ştie, 
dar că nu s-a rostit la îngropăciune lui Ştefan cel Mare, cum ne spune 
titlul, este constatat. 

Fie însă compus de oricine, cu drept se potriveşte aproape de un 
model de elocinţă română şi, până azi, el te pătrunde până în adâncul 
sufletului şi te farmecă prin stilul său plăcut şi energic. 

 

 
Ciprian Porumbescu 
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 Bună idee a avut dar Comitetul a-l pune în program, căci cel ce l-a 
ascultat a trebuit să mărturisească că rostirea lui a fost unul dintre 
momentele cele mai impresionanle ale serbării..  

- Unde se descrie mai bine eroismul lui Ştefan decât în acest 
necrolog?: 

“Ca fulgerul de la răsărit la apus a strălucit; marturi sunt leşii, care 
cu sângele lor au roşit pământul nostru, marturi ungurii care-şi văzură 
soţiile şi cetăţile potopite de foc, marturi tătarii, care cu iuţeala fulgerului 
n-au scăpat de fierul lui, marturi turcii, care nici în fugă nu-şi puteau afla 
mântuire... marturi sunt toate neamurile de pe împrejur, care au cercat 
ascuţitul sabiei lui...”. 

În fine, iată ce spune necrologistul despre Ştefan cel Mare pe când 
se afla ţara în zile de pace, încheia prezentarea discursului lui Arcadie 
Ciupercovici:  

“Departe de curtea lui minciuna, zavistia legată, pisma ferecată, 
înşelăciunea izgonită, strâmbătatea împilată de tot, dreptatea împărţea pe 
scaun; şi nu ea lui, ci el era supus ei şi şerb! 

De apuca armele, cu ea se sfătuia, de judeca, pe dânsa o asculta, 
de cinstea, ei îi urma şi toate le făcea ca un şerb din porunca ei! 

Cei vechi băsmuiau că dreptatea a fugit dintre oameni, iar noi 
putem adeveri că la noi stăpânea. 

O, viaţă fericită! O, obiceiuri de aur! O, dulce stăpânire! [...]”46. 
După acest moment evocator şi profund emoţionant, în dangăt de 

clopot, membrii Comitetului de iniţiativă se aliniază pe două rânduri, 
deoparte şi de alta a drumului. 
 Convoiul, în frunte cu preoţii şi călugării ce purtau prapuri, icoane şi 
evanghelia, e urmat de steagurile primite de la Iaşi, Vaslui, Arad şi din 
alte localităţi. 

Urna votivă, cu   pământ din toate provinciile române, aşezată pe 
un  

piedestal negru, era purtată, pe umeri, de patru studenţi, cele două 
învelitori erau duse, fiecare, de către patru fete îmbrăcate în alb şi urmate 
de stindardul ce avea brodat pe el chipul lui Ştefan cel Mare.  

Cortegiul jubiliar se încheia cu oficialităţile, invitaţii şi oamenii 
locului veniţi la hramul mănăstirii de Sântă-Măria mare. 

 “În biserică urna a fost aşezată la căpătâiul mormântului. Cele 
două epitafe, adică învelitorile, au fost întinse pe mormânt, iar stindardele 
sau flamurile au fost legate de stâlpii boltei de marmură. 

                                                             
46 [Mihai Eminescu], reportajul citat, p. 2. 
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Patruzeci salve date de pe dealurile învecinate acompaniară 
depunerea darurilor pe mormânt”47. 

În acest moment solemn, când întreaga asistenţă îngenunchiase în 
faţa rămăşiţelor pământeşti ale eroului naţional înhumat la Putna, “un 
ofiţer român, maiorul Boteanu, care se întorsese din Franţa, unde luase 
parte la război, a rostit, plin de o vie emoţie, câteva vorbe, apoi şi-a 
descins centurionul de la brâu şi l-a lăsat, drept prinos din partea tinerii 
oştiri române, pe mormântul marelui căpitan. 

Acest act de spontaneitate a dat nota întregii serbări; oricine a 
putut să-şi manifeste, în toată libertatea, simţămintele”48. 

Imnul lui Ştefan cel Mare, intonat de un cor de teologi, a 
contribuit şi mai mult la sporirea tensiunii emoţionale, provocată de gestul 
maiorului Boteanu. 

Versurile bardului de la Mirceşti, create anume pentru acest 
moment jubiliar, dublate de muzica lui Flechtenmacher, vin, parcă, să 
reverbereze semnificaţia momentului istoric trăit:  

 
“Ca sentinele falnice, 

Carpaţii te păzesc 
Şi de sublima-ţi glorie, 
Cu secolii vorbesc... 
 
În timpul vitejiilor, 

Cuprins de-un sacru dor, 
Visai Unirea Daciei 

C-o turmă şi-un păstor. 
 

O, mare umbră, eroică! 
Priveşte visul tău: 

Uniţi suntem în cuget, 
Uniţi în Dumnezeu!” 

 
La vremea amiezii a avut loc un praznic dat de călugări hrămarilor 

veniţi să cinstească pe Maica Domnului, patroana bisericii şi pe Ştefan cel 
Mare, ctitorul ei. 

A fost un prilej de glorificare a  virtuţilor ce se răsfrâng din faptele şi 
întreaga viaţă a eroului de la Putna. 

                                                             
47 T. Bălan, vol. cit., p. 47. 
48 Ioan Slavici, vol.  cit., p. 61. 
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Prefectul de Rădăuţi, văzând că spiritele românismului se înferbântă 
din ce în ce mai mult, a ordonat ca serbarea să ia sfârşit şi a pus, în acest 
sens, afişe peste tot. 

Spre indignarea multora, la 16/28 august 1871,  sărbătoare 
românismului, revitalizat la  mănăstirea Putna, a luat sfârşit. 

Dacă contribuţia lui Mihai Eminescu şi Ioan Slavici, la pregătirea şi 
desfăşurarea sărbătorii de la hramul jubiliar al mănăstirii Putna, a fost 
capitală, iar intervenţiile lor, în momente de criză au fost salvatoare, cea 
a egumenului Arcadie Ciupercovici a fost decisivă, dovedind, încă odată 
rolul Bisericii Ortodoxe în păstrarea fiinţei şi conştiinţei noastre. 

“Arcadie Ciupercovici, superiorul mănăstirii, erudiţiune şi inimă cu 
excelente simţăminte româneşti, se poate numi, pe drept cuvânt, patronul 
serbării. 

Fără puternicu-i sprijin şi luminatu-i concurs nu ştiu ce am fi putut 
realiza în privinţa serbării”49, evidenţia G. Dem. Teodorescu, în Românul.  

 
 

* 
După revelaţia de la Putna, în conştiinţa gimnazistului sucevean  au 

început să gesteze noi modalităţi de a răspunde la comandamentele 
contemporaneităţii sale.  

Plecând de la convingerile antecesorilor direcţi, pe linie paternă, 
elevul Ciprian Porumbescu a răspuns imperativelor prezentului, folosind 
alte mijloace decât eroul sărbătorit. 

Înlocuind spada Măriei Sale cu pana şi buzduganul de fier cu 
militantismul socio-politic, el a acţionat asupra conaţionalilor săi prin 
intermediul celei mai eficiente arte: muzica. 

 Conţinutul avântat  şi semnificaţia etico-estetică a viitoarelor 
compoziţii i-au fost sugerate de comandamentele majore ale României 
June şi ale Junimii: unirea în cuget şi simţire, folclorul, tradiţia, istoria 
românilor de pretutindeni. 

Trecutul istoric şi folclorul s-au bucurat de o atenţie deosebită din 
partea fostului elev al liceului din Suceava, Ciprian Porumbescu, şi, din 
această cauză,  înfăptuirile componistice de mai târziu şi-au asigurat 
perenitatea, lăsând urme de neuitat în memoria posterităţii.  

Întâlnirea de la Putna, cu toată încărcătura emoţională ce a produs-
o, a contribuit la cristalizarea conştiinţei de neam în sufletul şi mintea 
tânărului gimnazist. 

                                                             
49 . G. Dem. Teodorescu, reportajul din Românul, anul XV, din 25 august 1871. 
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Aspiraţiile generaţiei de la 1871, vor prinde contururi sonore, cu 
rezonanţă în timp şi spaţiu, în compoziţiile: Imnul Unirii, Cântecul 
tricolorului, Imnul lui Ştefan cel Mare, Altarul mănăstirii Putna, 
Dup-un veac de suferinţă, Cântecul primăverii, Crai nou etc. 

Ecoul manifestărilor patriotice de la Putna a avut reverberaţii 
profunde în conştiinţa mai multor generaţii de artişti ai cetăţii, începând 
cu cea a lui Alecsandri şi Iraclie, continuând cu a lui Eminescu, Slavici, 
Ciprian şi alţii. 

Dacă studentul Mihai Eminescu a participat nemijlocit în calitate de 
organizator, animator, şi gazetar, V. Alecsandri, deşi nu a luat parte la 
sărbătorirea eroului naţional împreună cu Kogălniceanu, sufleteşte a fost 
alături de entuziasmul juvenil. 

O altă formă de manifestare a solidarităţii bardului de la Mirceşti cu 
idealurile exprimate în august 1871, la mormântul lui Ştefan cel Mare, a 
constituit-o şi poemul Dumbrava Roşie, apărut în 1872, în Convorbiri 
literare şi retipărit, imediat, într-o plachetă. 

Broşura, apărută la Iaşi, în 1872, s-a răspândit de îndată pe întreg 
teritoriul locuit de români, trecând, clandestin, graniţa şi în Imperiul 
Austriac. 

Iraclie Porumbescu s-a numărat printre primii bucovineni care au 
intrat în posesia poemului şi l-a dedicat, după cum se poate citi pe un 
exemplar aflat în biblioteca urmaşilor: “Fiului meu, Ciprian”50. 

Junele participant la serbare, a subliniat gestul patern cu 
următoarea adnotare făcută la sfârşitul plachetei: 

“De suvenir de la părintele meu Iraclie, 
  Ciprian Golembiovschi, 
  Gimnazist absolvat, 1872, august”51.  

 

                                                             
50. Nina Cionca, Ciprian Porumbescu, Editura Muzicală, Bucureşti, 1974, p. 38. 
 
51. Ibidem. 
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STUDENT LA K. K. UNIVERSITÄT 
În toamna lui 1873, Iraclie Porumbescu îşi conducea copiii la studii în 

capitala ducatului Bucovinei, Cernăuţi. Pe Mărioara a instalat-o la 
pensionul Bohmann, pe care-l va frecventa trei ani, iar pe Ciprian l-a 
înscris la  Institutul Teologic. 

În noile condiţii, sub imboldul experienţei de la Putna, tânărul 
stupcan se va forma şi afirma ca lider de frunte al studenţilor şi îşi va 
dezvolta calităţile de animator şi organizator al vieţii culturale 
româneşti. Aici va studia timp de cinci ani şi-şi va dezvolta  înclinaţiile 
native, dând la iveală primele compoziţii laice şi religioase 

 

 
Ciprian Porumbescu în timpul studiilor teologice 
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Biserica Ortodoxă din Cernăuți 

 
Mai întâi, Ciprian a frecventat Institutului Teologic, pe care-l 

absolvise, cu 23 de ani înainte1 şi tatăl său. Apoi, odată cu înfiinţarea K. 
K. Universität, institutul se va transforma în Facultatea de Teologie 
Greco-Orientală, funcţionând alături de Facultatea de Drept şi 
Facultatea de Filozofie. 
  După patru ani, la 26 iulie 1877, Ciprian va obţine  un Absolutarium 
[Diploma de absolvire a Facultăţii de Teologie] semnat de rectorul 
Universităţii germane, Ferdinand Ziglauer von Blumenfeld şi de decanul 
facultăţii, Isidor Onci 

După o întrerupere impusă de un proces politic, nevoind să devină 
preot, Ciprian Porumbescu s-a înscris, în octombrie 1878, ca student la 
Facultatea de Filozofie de pe lângă Universitatea cernăuţeană. 
 

                                                             
1 Paul Leu, Iraclie Porumbescu, monografie, Colecţia Patrimonium, Editura Euroland, Suceava, 2000, p.86-
142. 



 

 

 107

 
Universitatea din Cernăuți 

În cei cinci ani, cât a studiat în capitala ducatului Bucovinei, în viaţa 
tânărului de la Stupca s-au petrecut multiple mutaţii, facilitate de 
influenţa benefică a participării sale la defăşurarea serbării de la Putna, s-
au derulat numeroase evenimente şi experienţe ce-i vor marca sănătatea, 
existenţa antumă şi cea postumă. 
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* 
Pentru fiii oamenilor cu venituri modeste, în acea vreme, singura cale 

de a se ridica prin cultură era teologia. La Institutul Teologic, mai mult 
ca la oricare altă formă de învăţământ accesibilă categoriei sociale din 
care provenea, se preda şi disciplina preferată, muzica.  
 

 
Corul teologilor condus de Ciprian Porumbesc 

 
Aici, a continuat să-şi cultive şi să-şi dezvolte o parte din aptitudinele 

sale native. Prin studierea muzicii bisericeşti şi datorită profesorului Isidor 
Vorobchevici, atenţia i-a fost îndreptată spre aspectul polifonic ce se 
opunea exagerărilor stilului homofon al muzici bisericeşti bizantine, iar 
manualul de armonie muzicală al acestuia, Scurtă propunere a legilor 
şi disciplinelor teoretice ale armoniei muzicale, tipărit sub egida 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, i-a fost cartea 
de căpătâi. 

Înainte ca primul manual românesc de armonie, a lui Vorobchevici, să 
fie tipărit, editorul l-a trimis la Conservatorul de muzică din Bucureşti, 
cu rugămintea de a-i analiza şi aprecia conţinutul ştiinţific şi calităţile 
didactico-metodice. 
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Compozitorul, violonistul, dirijorul şi pedagogul Alexandru 
Flechtenmacher, fondatorul şi directorul Conservatorului, consultându-se 
cu profesorul de compoziţie  Eduard Wachmann, de comun acord, la 2 
septembrie 1867, a expediat, societăţii bucovinene, următoarele 
aprecieri: 

”Autorul acestui mic uvragiu merită toată lauda şi încurajarea ca primul 
încercătoriu de a elabora, în limba română, un Manual de armonie, 
care, în modesta sa tendinţă, se poate recomanda ca instructiv spre a 
prepara pe junii începători în studiul armoniei muzicale. 

Acestea sunt părerile noastre în privinţa opului în chestiune, pe care, 
cu ocazia de faţă, am onoarea a vi-l retrimite”2. 

Ciprian a acordat un interes sporit şi altor discipline de învăţământ. Cu 
satisfacţia celui care şi-a făcut pe deplin datoria, studentul stupcan 
comunica părinţilor săi: 

“Ieri am avut examenul la pedagogie.  
- A, iar Eminent! Şi astfel am fi gata cu examenele de iarnă! Cele din 

semestru al doilea sper că vor ieşi şi ele bine!”3. 
În adevăr, sârguinţa la învăţătura a lui Ciprian e confirmată şi de 

documentele şcolare oficiale. Cercetând diploma de absolvire a Facultăţii 
de Teologie constatăm că din cele şaisprezece examene pe care le-a 
promovat, în primii doi ani de studii, la treisprezece a obţinut calificativul 
Vorzugsklasse [Eminent]. 

Corul seminarului, al cărui dirijor era, a fost un alt mijloc de 
experimentare, verificare şi afirmare a calităţilor sale componistice şi 
didactice, cum a fost cazul compoziţiei Sosirea primăverii, pe versuri de 
Ion Al. Lapedatu, compusă în seara zilei de 1 mai şi interpretată, cu mare 
succes, a doua zi, dimineaţa, de coriştii seminarului teologic. 

Aria limitată a instruirii muzicale impusă de profilul instituţiei de 
învăţământ ce o frecventa nu-i satisfăcea nici măcar necesităţile minime 
cerute de talentul şi neastâmpărul său  creator şi, ca atare, a fost 
determinat să se informeze şi din alte surse externe sau din lucrări  
muzicale străine scopului urmărit de programa şcolară a institutului ce-l 
frecventa. 

Încă din semestrul I, al celui de al doilea an de studii, Ciprian dorea 
să cunoască activitatea componistică şi opiniile teoretice ale strălucitului 
reprezentant al romantismului francez, Hector Berlioz şi mai ales, 

                                                             
2 A. Flechtenmacher, scrisoare către  preşedintele Societăţii pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina, 
Bucureşti,  2 septembrie 1867, apud: Ioan V. Cocuz, Documente inedite privind legăturile culturale şi 
politice dintre românii din Bucovina şi România, la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Suceava, anuarul 
Muzeului judeţean, vol. X, 1983, p. 758.  
3 Ciprian Porumbescu către Iraclie Porumbescu, scrisoare inedită în limba germană, Muzeul judeţean Suceava, 
inv. nr. 2606. 
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Tratatul de orchestraţie, din 1844, de o excepţională importanţă pentru 
cunoaşterea istoriei simfonismului. 

După mai multe căutări, Ciprian a descoperit cartea la Vorobchevici, 
într-o traducere germană intitulată Instrumentationslehrer. 
Împrumutând-o, a luat-o la Stupca spre a o studia pe timpul vacanţei, 
după cum rezultă dintr-o scrisoare a lui Isidor Vorobchevici către Iraclie 
Porumbescu. 

Într-o epistolă din 31 ianuarie 1875, redactată în limba germană, 
Ciprian, în urma observaţiilor paterne cu privire la comportarea sa 
extraşcolară, îi asigura pe cei de la Stupca că nu va mai pierde nopţile 
colindând restaurantele în compania unor boemi, ci, va pune pe primul 
plan cultivarea talentului său. Cercetând manuscrisul misivei, aflăm că 
tânârul de douăzeci şi unu de ani situa, la loc de frunte, cultivarea 
aptitudinilor sale native, pentru a se îndepărta de tentaţiile ieftine şi 
dăunătoare, ce duceau la risipa sănătăţii, a resurselor financiare modeste 
şi a timpului, atât de preţios etapei formative a tinerilor. 

“De când cânt la pian, orice necesitate de distracţii mi se pare 
inutilă. Mă duc zilnic la doamna Prockopowitz şi îmi găsesc ceva bun de 
distracţie dacă exersez ore întregi. De unde înainte, cel puţin din când în 
când, aveam tutunul meu, găsesc acum că e un lux ca să mi-l cumpăr. 
Înainte, am băut din când în când câte o bere, acum găsesc că apa e mai 
bună ca orice. 

Să numesc asta o restricţie naturală, sau este ca urmare a unui 
motiv intern mie? Asta nu ştiu, sunt conştient însă numai că mă simt 
foarte bine şi mulţumit! 

La 6 februarie sunt invitat la hram, la Marginea, unde însă nu mă 
voi duce!”4. 

Studentul Ciprian Porumbescu obţinuse, de la conducerea 
seminarului, permisiunea de a-şi relua studiile la pian, câte două ore pe 
săptămână, de a se perfecţiona la vioară şi la violoncel, în afara 
învăţământului muzical organizat, iar la cursurile profesorului Isidor 
Voropchevici primea lecţii de compoziţie, armonie şi teorie muzicală. 

Că toate acestea nu-l satisfăceau pe studentul de la Stupca, că 
gândurile lui zburau către Konservatorium für Musik und 
darstellende Kunst din Viena, o indică şi scrisoarea din 10 februarie 
1874, adresată lui George Bariţiu, la Braşov. 

Destăinuindu-i-se acelui “tată al tuturor românilor”5, cum îl numea 
în epistola mai sus pomenită, Ciprian îi solicită sprijin material şi moral: 

“Apăsându-mă un dor nespus – pe care din cauza mizeriei ce mă 
apasă – nu-l pot îndeplini şi anume, dorul de a mă perfecţiona în arta 
                                                             
4 Ibidem. 
5 Ion N. Nedelea, Ciprian Porumbescu şi George Bariţiu, în Magazin istoric,anul VII, nr. 12(81), decembrie 
1973, p. 93. 
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frumoasă a muzicii instrumentale, spre care am o aplicare aşa de mare 
încât din fragedă-mi pruncie şi [până] în prezent am dus-o la un punct 
care-mi insuflă curaj, de a nu fi cu supărare, având un talent faţă de 
dânsa. 

Sigur fiind despre patronarea ce o aveţi, domnia voastră, faţă cu 
toate ştiinţele şi, cred că şi cu artele frumoase ale muzicii [îndrăznesc] a-
mi lua libertatea de a vă ruga  ca să-mi daţi un consiliu părintesc, prin 
care mod eu aş putea proveda (obţine) o subvenţie spre a putea continua 
dezvoltarea artei acesteia…”6  

După vreo opt luni de aşteptare, Ciprian se adresează Societăţii 
pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina, ce avea o bursă pentru 
un tânăr ce va studia ştiinţele juridice la Viena, însă nu are succes nici de 
astă dată. 

Aflând că Fundaţia Aron Pumnul a scos la concurs două burse, 
tânărul din anul al II-lea de studii teologice, în calitate de “fiu al naţiunii 
române indigene, născut la Şipote”7, cum singur o sublinia, se numără 
printre petiţionari.  

La 10/22 octombrie 1874, Ciprian cere a fi ajutat pentru a “studia 
arta muzicii la Conservatorul din Viena”8, deoarece se preocupă de ea cu 
sârguinţă, de multă vreme şi are capacitatea “înnăscută de a-şi câştiga o 
cunoştinţă şi rutină îndestulătoare în acest  ram al ştiinţelor estetice”9. 

La numai câteva săptămâni, studentul teolog primeşte o adresă prin 
care i se comunica: 

“Comitetul Societăţii pentru Cultură şi  Literatură Română în 
Bucovina considerând împrejurările mai nefavorabile ale altor petiţionari 
n-a putut, cu toată bunăvoinţa, ca să-ţi acorde domniei tale unul din cele 
două stipendii din Fundăciunea Pumnuleană, asupra cărora se scrisese 
concursul”10. 

Gândul de a studia la Viena îl va urmări peste tot şi ori de câte ori 
se va ivi ocazia, va încerca să-l transforme în realitate. Deocamdată, 
neavând altă alternativă, continuă să se instruiască la Facultatea de 
Teologie şi cu ajutorul oferit de ambianţa culturală a Cernăuţiului, care 
nici nu se putea compara cu cea din capitala imperială. 

Înclinaţiile melodice ale efervescentului talent de la Stupca, în cea 
de a doua etapă formativă, se manifestau viguros şi polivalent în 

                                                             
6 Apud: Nina Cionca, Ciprian Porumbescu, Editura Muzicală, Bucureşti, 1974, p. 22.  
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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ambianţa unui ducat de la periferia Imperiului Austriac, unde influenţa 
orientală era la ea acasă. 

Dirijorul, compozitorul ocazional, violonistul, rapsodul Ciprian 
Porumbescu era apreciat, fără rezerve, de colegi, de profesori şi de 
publicul cernăuţean. Cântecele compuse şi interpretate de Ciprian 
rămâneau, pentru multă vreme, în memoria celor ce-l ascultau. Studentul 
stupcan, uneori, storcea lacrimi cu melodiile cântate la vioară.      

Mitropolitul Bucovinei, Blajevici, îşi amintea că odată, cu mulţi ani în 
urmă, pe când trecea pe o stradă din apropierea Institutului Teologic, 
“auzii cântec de scripcă. O doină, dar atât de cu simţ şi pasiune cântată 
că, cu lacrimi o ascultai până la sfârşit şi parcă-mi părea rău că s-a 
terminat”11. 

În ambianţa vieţii de cămin, Ciprian era răsfăţat de colegi. Puterea 
talentului său interpretativ şi componistic avea un efect fascinant asupra 
auditoriului. La petrecerile de la Ceahor şi din alte localităţi, era sufletul 
junimii studioase. 

Niciodată “nu venea singur, ci însoţit de mai mulţi tineri, parcă 
anume aleşi ca să facă muzică vocală şi instrumentală: Ciprian la vioară, 
C. Morariu la flaut, Isidor Ieşan cu ghitara, mama mea, Iulia, la pian. 

Apoi doinele şi romanţele cântate cu voci admirabile, de: George 
Popescu, Iancu Cucinschi, Morariu şi Ieşan, în îmbinare cu glasurile 
îngereşti ale mătuşilor mele, copile tinere, te înălţau sufleteşte până la 
slavă”12. 

Ciprian era ca matca într-un stup. Pe colegi îi atrăgea prin 
atmosfera de voie bună pe care ştia, ca nimeni altul, să o creeze, prin 
blândeţe, prin compoziţiile sale, şi, mai ales, prin cântecele culese şi 
învăţate de la lăutarii din Supca şi de aiurea. Porumbescu ştia să cânte 
doine la vioară ca nimeni altul, calitate interpretativă care a impresionat 
până şi pe Giusepe Verdi. 

Cupletele sale umoristico-satirice: Că-i domn cu guler şi frac, cu 
castor şi papuci de lac, Bate fierul pân-ce-i cald şi Cisla, vizau 
defectele general umane, ca lăcomia, îngânfarea, aroganţa zgomotoasă, 
necinstea, inegalitatea socială şi naţională etc.,  stârneau hazul, voia bună 
şi admiraţia tuturor. Prin ele, Ciprian prefaţează cupletele muzical-satirice 
ale  lui Constantin Tănase. 

Ciprian era o fire sensibilă. Deşi avea un fizic plăpând, firav, (după 
cum constatase comisia medicală de recrutare, din 1874), era plin de 
                                                             
11 Iraclie Porumbescu, scrisoare din 4 iulie 1894, către un necunoscut, în Muzeul judeţean Suceava, inv. nr. 
2876, p. 2.  
12 Alecu Berariu, Ciprian Porumbescu. Dulci amintiri, în Glasul Bucovinei, anul XIV, nr. 3, din 1 martie 
1931, p. 145. 
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vitalitate molipsitoare. Voia bună, optimismul, încrederea în viaţă şi 
oameni iradiau în jurul său.  

Avea însă şi momente când melodiile compuse de el sau de alţii îl 
emoţionau profund şi atunci le cânta în singurătate, plângând.  

Era o fire prietenoasă, comunicativă, blândă, altruistă, de o 
bunătate dusă până la sacrificiu. Nu se supăra pe colegi, nu ţinea 
ranchiuna, nici măcar atunci când se purtau necuviincios cu el, când nu-i 
ascultau sfaturile,când îi luau, hoţeşte, compoziţiile recent create. Atunci 
el îi mustra părinteşte:  

- Apoi vezi, măi, vezi cum eşti tu!? 
Odată, un coleg “se smintise cu firea şi pătimea, sărmanul, de mai 

multe zile, trebuind chiar să fie păzit. Într-o zi, Ciprian îşi luă vioara, se 
duse la uşa bolnavului şi începu a cânta o doină, întâi foarte lin, apoi mai 
tare. Bolnavul ascultă, din odaia lui, câteva clipe în tăcere, iar mai pe 
urmă strigă: 

- Ciprian!  
Alergă la uşă, o deschise cu putere şi-l cuprinse înduioşat cu mâinile 
de grumaz”13. 
La câteva zile după fericitul incident, bolnavul se întoarse sănătos 
printre colegii săi. 
Calităţile componistice ale teologului Porumbescu s-au manifestat 

pe mai multe coordonate, încă din primii doi ani de studii cernăuţene. O 
anume orientare i-a fost impusă de cerinţele specifice institutului ce-l 
frecventa, dar şi de evoluţia muzicii bisericeşti din Europa vremii sale. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, repertoriul muzical al Bisericii 
Ortodoxe era destul de dificitar şi învechit. Ciprian, cântând aproape zilnic 
în capela seminarului şi în marea catedrală mitropolitană din Cernăuţi, a 
constatat slăbiciunile armonice ale melodiilor religioase cântate de psalţi şi 
de corul seminariştilor. 
 “Pentru aceştia, scria Ciprian,  n-au existat un Dufay, Okeghem, 
Josquin, Orlando di Lasso, Finck, Stölzer, Palestrina şi cum se mai cheamă 
toţi nobilii  şi înobilatorii măeştri ai artei muzicale.  
 În zadar au vieţuit şi muncit un Handel, Bach, Gluck, Haydn, 
Mozart, Beethoven pentru catedrala noastră. Aici muzica a încremenit în 
stadiul unei simple practici care veghează mecanic, şi, cu toate sirenele şi 
harpele cele dulci ca mierea, nu vrea să prospere […]. 
 Pe când în occident, prin orgă şi magistralele compoziţii ale unor 
celebri muzicieni, o întreagă lume de sunete şi de efecte sonore vibrează 
în sfintele bolţi şi ideea muzicală se înalţă în văzduh, în catedrala noastră, 
                                                             
13 Constantin Morariu, Ciprian Porumbescu. După 25 de ani de la moartea lui, Suceava, 1908, p. 11. 
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de cele mai multe ori, se articulează, de către nişte aproape complet 
ignoranţi într-ale muzicii, o behăială şi văicăreală, ca şi când toţi s-ar fi 
conjurat a-l izgoni, consecvent, cu strigătele lor, pe fiecare vizitator al 
bisericii […]. 
 E oare nevoie ca [în] biserica noastră să domine acel muced colorit 
de vechime a unei întimorate, morbide scrupulozităţi de anacronică 
ciudăţenie, pentru ca să ofilească orice floare din senin, calda lumină a 
zilei, nimicind-o într-o singură noapte? 
 E oare natural, cel care apriori convinge orice minte trează, atât de 
deavolicesc, încât, chiar şi în muzica bisericească, în această suverană 
artă divină, a fi urgisit, repudiat? Se întreba indignat studentul Ciprian 
Porumbescu, în 1878. 
 O! Nu, desigur, nu! Căci atunci Rafael şi Canova, Mozart şi Haydn ar 
trebui să se pârjolească în focul Gheenei până la capătul lumii, fiindcă, 
urmărind genialele lor intuiri au ascultat, în creaţiile lor, natura, au creat 
opere fireşti!”14. 
 Nemulţumit de calitatea muzicii folosite la oficierea slujbei divine, în 
catedrala mitropolitană din Cermăuţi şi având în  vedere realizările unor 
compozitori iluştri ai muzicii europene, studentul teolog s-a decis să 
creieze, pentru uzul creştinilor de rit ortodox, o muzică liturgică firească, 
înălţătoare, care să atragă auditoriul şi prin armonii memorabile. 
 Aşa că nu e de mirare când constatăm că potenţialul său creator a 
fost canalizat, mai întâi, spre compoziţiile religioase. Dorind să scoată din 
impas muzica bisericească ce se practica în vremea sa, studentul teolog 
Porumbescu s-a apucat să creieze noi compoziţii liturgice. El a imaginat şi 
dirijat numeroase: antifoane, axioane, heruvice şi chiar liturghii întregi 
(Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur,  tradiţională, datată 1 ianuarie 1875, 
Liturghia Sf. Ioan în C dur, datată 30 noiembrie 1875, Liturghia Sf. 
Ioan în A dur, Liturghia Sf. Vasile şi Liturghia Sf. Grigore). 
 Majoritatea compoziţiilor religioase au rămas în manuscris şi s-au 
transmis prin mumeroase copii, după cum o dovedeşte şi Fondul Ioan 
Vicoveanu, aflat în posesia Muzeului  judeţean Suceava şi mai puţin pe 
calea tiparului15. 
 Referindu-se la succesul compoziţiilor rituale, un contemporan 
remarca: 

                                                             
14 Leca Morariu, vol. cit., p. 216-217. 
15 Compoziţii religioase tipărite: Cristos a înviat, în Fascicola XVII, Editura Societăţii Ciprian Porumbescu, 
Suceava, Cernăuţi, 1940; Condacul Maicii Domnului, în Făt-Frumos, nr. 3, 1933 şi Cuvini-se cu adevărat şi  
Lăudaţi pre Domnul, în Patru coruri bărbăteşti, colecţie îngrijită de Grigore Onciul, Editura familiei, Cluj, 
1935. 
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 “Îmi vor rămâne pururea neuitate, mai ales, melodiile lui Ciprian din 
Liturghia Sf. Grigore, Acum puterile îngereşti, Cu credinţă gustaţi 
şi Heruvicele din săptămâna patimilor: Cinei tale cea de taină, Să 
tacă tot trupul. 
 Parcă şi acum aud melodiile acestea plutind prin bolţile catedralei 
din Cernăuţi ca nişte imnuri tainice, [cântate] de îngeri”16. 

Compoziţiile religioase ale lui Ciprian Porumbescu s-au răspândit, 
mai ales sub forma manuscriselor, la românii ortodocşi de pretutindeni, 
nu numai la sfârşitul secolului al XIX-lea, ci şi în prima jumătate a 
secolului al XX-lea. 

Spre exemplu, prin 1941-1943, la liturghiile ce se oficiau la Biserica 
Sf. Ioan, zidită de Ştefan cel Mare la Vaslui, corul elevilor Liceului Mihail 
Kogălniceanu folosea, cu mult succes, piese liturgice compuse de artistul 
de la Stupca. 

O a doua coordonată componistică, ce s-a născut în primii ani ai 
studenţiei cernăuţene, a izvorât din convingerile idealurilor manifestate la 
serbarea de la Putna şi din incandescenţa trăirilor sale intime.  

Multe din compoziţiile laice sunt ecouri ale evenimentelor 
sociopolitice ale momentelor istorice pe care le-a trăit la înaltă tensiune şi 
l-au combustionat incandescent până la martiraj. Fiul militantului 
revoluţionar paşoptist, Iraclie Porumbescu, educat în spiritul idealurilor de 
unitate naţională, reanimat de generaţiile de intelectuali ce s-au întâlnit la 
Putna, în 1871, a dat glas acestor aspiraţii prin intermediul artei şi a 
talentului său de compozitor, de poet ocazional în română şi germană, de 
militant social. 

Ca orice tânăr visător şi cinstit al epocii sale, Ciprian a simţit lipsa 
unui repertoriu muzical cerut de gustul, aspiraţiile şi interesele colective 
ale românilor aflaţi sub vremelnică ocupaţie străină şi a purces, la început, 
cu tot entuziasmul la acoperirea acestei lacune. 

Într-o noapte, din anul 1874, pe când ceilalţi colegi ai săi dormeau, 
Ciprian la vioară şi un alt coleg la flaut, au cântat, la uşa dormitorului 
acestora, romanţa Dorinţa, ce va intra în sumarul primului său opus 
tipărit. Efectul produs a fost fascinant.   

“Trezindu-se din somn, povestea unul dintre studenţii anului I, la 
melodia acelei dulci cântări, parcă nu ştiam pe ce lume mă aflam şi multe 
zile după aceea m-am simţit ca fermecat”17. 

Elegia lirică amintită mai sus a constituit debutul editorial a 
studentului Ciprian Porumbescu, marcat de O dorinţă, cuvinte de M. 
                                                             
16 Constantin Morariu, lucrarea citată, p. 79. 
17 Ibidem, p. 8. 
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Cugler, apărută la Cernăuţi, în editura proprie, W. Benicke sc. Leipzig, 
fără an.Preţul 1 franc. 

Primul opus a lui Ciprian Porumbescu a fost tipărit la sfârşitul anului 
1874, după cum  se poate deduce din următoarea scrisoare de mulţumire 
a Matildei Cugler, expediată la 14 ianuarie 1875: 

“Onorate Domn, 
Am lipsit din Iaşi în vremea când mi-aţi trimis frumoasa 
dumneavoastră compoziţie. Deşi târziu, îndeplinesc cu atât mai multă 
plăcere îndatorirea de a vă mulţumi pentru trimiterea cântecului. 

Compoziţia dumneavoastră este, după părerea mea, plină de gust şi 
scrisă cu un adînc simţ muzical, iar plăcerea care mi-a făcut-o 
egzecuţiunea acestei piese nu se poate descrie în cuvinte”18. 

Un alt manuscris, fără titlu, pentru pian şi voce, ce pare a fi o 
romanţă în fa major, este datat: 14 ianuarie 1875, iar la sfârşitul lui e 
notat un dans popular.  

În 1875, Ciprian mai crează o glumă muzicală intitulată  Vecina, pe 
versuri de Alecu Russo, o polcă pentru pian, Café Schwestwen, iar 
pentru cel de al doilea opus al său, O horă naţională. 

Altădată, tot pe când era în anul al II-lea şi stătea internat în 
spitalul institutului, Ciprian a compus un marş vesel şi valsul Răsunete 
carpatine, pentru a le trimite, ca omagiu, de ziua tatălui său. 

Împlinirea unui sfert de veac de la înfiinţarea Societăţii de Tir i-a 
prilejuit sudentului Ciprian Porumbescu să scrie un Marş festiv, ce nu s-a 
păstrat şi pentru care a fost felicitat, cu multă căldură, de preşedintele 
asociaţiei. Tot în această perioadă a mai compus valsul Un vis de 
fericire şi încă altele. 

Pe când Ciprian absolvise cel de al II-lea an de studii teologice, se 
decretează înfiinţarea K. K. Universität din Cernăuţi, cu facultăţile de: 
teologie, drept şi filozofie, iar la 5 octombrie 1875 şi-a deschis cursurile. 
Majoritatea populaţiei şcolare a universităţii germane era alcătuită din 
studenţii veniţi de la Institutul Teologic. 

Conform tradiţiei universităţilor nemţeşti, s-au organizat şi la 
Cernăuţi asociaţii pe naţionalităţi. Din iniţiativa lui T. V. Ştefanelli, la 
10/22 decembrie 1875, tineretul studios de etnie română a dat viaţă 
Societăţii literar-culturale Arboroasa. 

La ceremonialul inaugural corul a făcut să răsune următorul imn al 
asociaţiei nou creată, muzica de Ciprian Porumbescu, versurile de T. V. 
Şteinfanelli: 

 
                                                             
18 Matilda Cugler, scrisoare către Ciprian Porumbescu, Iaşi, 14 ianuarie 1875, în Glasul Bucovinei, anul XIV, 
nr. 3, din 5 noiembrie 1931, p. 642. 
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“Imn festiv 
 

I 
În Ţara-veche-a-Fagilor 

În sfântul ei pământ 
Ce are în sine oasele 

Lui Ştefan, Domn cel sfânt, 
Un falnic glas ne zguduie 
Din somnul nostru greu: 
- Uniţi să fim în cuget, 

Uniţi în Dumnezeu! 
 
II 

- Uniţi! Răsună codrii vechi, 
Dumbrăvi, câmpii şi văi, 

- Uniţi! Repetă maica.-ncet 
La copilaşii săi. 

Şi Prutul vechi, el spumegă 
În sfânt limbajul său: 
- Uniţi să fiţi în cuget, 
Uniţi în Dumnezeu! 

 
III 

În Putna, vechea matroană 
De glorii din srăbuni 

Tresar chiar temeliile! 
Ea face azi minuni. 

Căci Ştefan strigă din mormânt 
Azi, la poporul său: 

- Lucraţi uniţi în cuget, 
Uniţi în Dumnezeu! 

 
IV 

Cu toţii, deci, să ne unim 
Căci timpul este greu, 

Pe Arboroasa s-o scutim 
De duşmani şi de rău; 
Pe flamura-i să fâlfâie 
Deviza-n capul său: 

- Uniţi să fim în cuget, 
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Uniţi în Dumnezeu! 
 
V 

Iar tu, o, geniu falnic! 
Înalte Creator, 

Să oţeleşti puterile, 
Să dai la lucru spor! 
Româna viţă, falnică 
Fie-n pământul său, 
Şi noi, uniţi în cuget, 

Uniţi în Dumnezeu!”19. 

 

 
Stema Cernăuțului arborosean 

 
 
 Numele de Arboroasa a fost ales pentru a se deosebi de slavul 
Bucovina sau de nemţescul Buchenland, deoarece pe cel de Dacia şi-l 

                                                             
19 Imn festiv, muzica de Ciprian Porumbescu, versurile de T. V. Ştefanelli, în Fascicola III, Editura Societăţii 
Ciprian Porumbescu, Suceava. 
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însuşise asociaţia tinerilor germani care studiau la universitatea 
cernăuţeană. 
 Societatea academică Arboroasa urmărea, după cum rezultă din 
statut, “să perfecţioneze pe membrii săi pe teren literar şi naţional, să 
dezvolte spiritul social şi, la urmă, să sprijine membrii sărmani. 
 În acest scop, se vor aranja conferinţe, şezători literare, petreceri şi 
excursii, se va susţine un cabinet de lectură şi se va crea o bibliotecă. La 
ocazii festive, membrii societăţii vor purta o panglică albastră-galbenă-
roşie şi în cap chipiu roşu”20. 
 Asociaţia era condusă, între două sesiuni, de un comitet format din 
cinci membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar, un controlor 
şi un casier.  

Societatea Arboroasa, formată cu precădere din teologi, a avut un 
puternic ecou în conştiinţa mai multor generaţii, deşi a funcţionat legal 
numai doi ani (10/22 decembrie 1875 – 11 noiembrie 1877), cu un număr 
de membri relativ redus (44 studenţi, dintre care 34 teologi, 7 de la litere 
şi 3 de la drept] în primul an şi 51 în cel de al doilea. 

 

 

 

                                                             
20 Teodor Bălan, Procesul Arboroasei, Cernăuţi, p. 33. 
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LIDER AL STUDENŢILOR 
 ARBOROSENI 

Ciprian Porumbescu a fost cel de al doilea preşedinte al Societăţii 
academice Arboroasa de pe lângă  K. K. Universität din Cernăuţi şi 
ultimul, cu o întrerupere de trei luni, când a prezidat Iancu Cocinschi de la 
Facultatea de drept. 

Scurta întrerupere a fost provocată de ameninţările decanului şi ale 
Consistoriului arhiepiscopal greco-oriental al Bucovinei, care nu vedea cu 
ochi buni amestecul dintre teologi şi “civiliştii” de la celelate facultăţi.  

În cele din urmă, tinerii şi-au impus punctul de vedere, alegându-l 
pe acel ce le întrupa mai bine aspiraţiile. 

La început, asociaţia Arboroasa, sub preşedinţia studentului filolog 
Gherasim Buliga, şi-a manifestat prezenţa în public prin câteva şezători 
literare, ce au avut loc într-o sală a Universităţii şi la restaurantul 
Augarte. 

Tot acum, Ciprian a înfiinţat şi dirijat corul Arboroasei, cu “care a 
făcut un program foarte frumos şi a animat, în mod considerabil, 
petrecerile sociale ce le-a aranjat Societatea şi la care a participat un 
public foarte numeros. 

Aceste petreceri au fost muzicale, de declamaţie şi onoratul public a 
rămas deplin mulţumit”, se prezenta în primul raport anual al asociaţiei. 

Prestaţiile corului condus de Ciprian au încântat pe participanţii la 
şedinţele literare din 28 aprilie 1876, ce a avut loc la Augarten, cu 
compoziţiile, cu caracter umoristico-satiric: Cisla, Sosirea primăverii ş. 
a. 
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Ultima piesă muzicală, ce a rămas în antologia creaţiilor româneşti, 
a fost scrisă în ajunul zilei de 1 Mai, pe textul literar al lui Ion Lapedatu. 
Informaţii, detaliate, în legătură cu geneza şi premiera absolută a piesei 
corale Cântecul primăverii aflăm de la unul dintre contemporani. 

 “A doua zi, dimineaţa, Ciprian ne chemă pe toţi coriştii la un loc, 
învăţăm repede cântecul, apoi ne ducem la rectorul seminarului, Filipovici 
şi-l cântăm în tindă, la uşa lui, ca gratulare de întâi. 

Sfârşind cântecului, rectorul deschide uşa cu ochii plini de lacrămi, îl 
cuprinde pe Ciprian, îl sărută şi îi zice: 

- Îţi mulţumesc, dragul meu, căci ştiu că bucuria aceasta dumneata 
mi-ai făcut-o!”20. 

Ciprian Porumbescu a fost ales preşedinte al Societăţii academice 
Arboroasa la începutul lunii noiembrie 1876 şi reales în februarie 1877, 
în urma demisiei forţate. 

În toate acţiunile sale el a fost ajutat de un comitet inimos, alcătuit 
din Zaharia Voronca - vicepreşedinte, Constantin Morariu - secretar, Orest 
Popescu şi Eugen Siriteanu - membri. 

Sediul asociației era situat în aripa dreaptă a reşedinţei 
mitropolitane, în camera nr. 6. Tot aici se afla o bibliotecă şi o sală de 
lectură. 

În timpul preşedenţiei lui Ciprian inventarul bibliotecii aproape se 
triplase prin noile achiziţii şi donaţii de la familia Popovici din Stupca, de la 
Dimitrie Dan, de la gimnaziştii din Suceava, de la  S. Fl. Marian şi alţii. 

Sala de lectură era dotată cu 28 periodice românești, dintre care 
amintim: Albina, Buciumul  român, Convorbiri literare, Curierul de 
Iassi, Românul, Telegraful român, Le journal de Bucarest etc., 
precum şi câteva nemţeşti, ce apăreau la Viena sau Cernăuţi: Der Östen, 
Neue filegende Blatter, Tageblatt, Czernowitzer Zeitung. 

Pentru a sprijini financiar înfăptuirea prevederilor statutare, Ciprian 
a donat 200 de exemplare din primele sale opuri tipărite, după cum 
rezultă din următorul anunţ publicat în Familia: 

 
“Domnule redactor, 

Astăzi când spiritul naţional se pare a fi amorţit şi rece în sânul fiilor 
Bucovinei, astăzi când toată naţiunea din dulcea noastră maică Bucovina, 
progresează în cultura spirituală şi noi rămânem înapoi, astăzi când 
tezaurul nostru cel mai scump - limba şi simţul naţional - sunt în pericol a 
se şterge din inimile bucovinenilor, junimea studioasă academică se înşiră 
lângă flamura unirii, pe lângă stindardul întrunirii societăţii Arboroasa. 

Mai sunt manifestările de patriotism şi naţionalitate a acestor juni. 
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Preşedintele societăţii, mărinimosul domn Ciprian Golembiovschi, nu 
numai că încântă cu arta sa muzicală pe toţi membrii societăţii, ca o 
privighetoare blândă, dară ce este mai mult, zilele acestea a donat 
societăţii o Horă naţională română şi Dorinţa, în 200 de exemplare, 
două opuri care în Bucovina au fost deja primite cu aplauzele cele mai 
salutare. 

 

 
atiei Comitetul Arboroasei, în mijloc Ciptian 

 
Binevoiţi, deci, domnule redactor, a publica în stimata-vă foaie că se 

află sub adresa societăţii Arboroasa  de vânzare sus numitele două opere 
şi că venitul e menit pentru fondul acestei societăţi. 

Preţul Horei şi a Dorinţei e câte un franc. 
Cernăuţi, în 24/12 Faur 1877. 

 
Zaharia Voronca,      
                       vicepreşedinte  
    Constantin Morariu,  
       secretar”21. 
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Camera României, aflînd de grija ce o manifestă studenţii 

arboroseni “faţă de fraţii detrunchiaţi de la comuna maică”22, a votat 1000 
lei pentru ajutorarea societăţilor româneşti din Imperiul Austriac. 

Preşedintele asociaţiei, Ciprian Porumbescu, la 14 februarie 1877, 
trimite la Bucureşti o adresă prin care solicită o subvenţie pentru a putea 
“ajunge la realizarea devizei sale”23, alăturând Statutul şi raportul de 
activitate al Arboroasei.. 

În urma demersurilor făcute, bugetul Arboroasei, pe lângă cei 200 
franci proveniţi din vânzarea opurilor donate de Ciprian, va mai spori cu 
încă 250 lei aur, veniţi din România 

În noua sa calitate, preşedintele Arboroasei, Ciprian Porumbescu, 
“pentru a şti de ce puteri avem să dispunem în această luptă înverşunată 
pentru existenţă”24 stabileşte legături mijlocite şi nemijlocite cu alte 
asociaţii studenţeşi române din diverse centre universitare europene: 
Clubul studenţilor din Iaşi, România jună din Viena, Petru Maior din 
Budapesta, Tinerimea română din Paris, Unirea din München etc., cu 
societăţi culturale din Transilvania: Alexi Şincaiana din Gherla, Inocenţiu 
Clainiana din Blaj, Iulia din Cluj şi altele. 

Convins fiind că unirea face puterea, Ciprian a luat, în aprilie 1877, 
iniţiativa organizatorică, de a şti precis numărul şi a stabili legături cu 
tinerii ce studiau în diverse centre universitare: Praga, Bruxelles, Paris, 
Zürich, Roma, “căci peste tot avem fii de-ai noştri la studii înalte. 

Un catalog redactat în sensul acesta este astăzi de o adevărată 
necesitate şi punct de onoare naţională”23, comunica, printr-o adresă,  
preşedintele Arboroasei  prin intermediul revistei Familia, din aprilie 
1877. 

Din iniţiativa lui Ciprian, comitetul arborosenilor a expediat adrese, 
statutul, sugestii şi alte materiale tuturor asociaţiilor academice în ideea 
înfăptuirii devizei: 

 
Uniţi să fim în cuget, 
Uniţi în Dumnezeu! 
 

Pentru a facilita vehicularea evenimentelor determinate de 
proclamarea independenţii României, Ciprian a intrat în legătură directă 
cu centrele culturale din Iaşi şi Bucureşti, de unde a primit informaţii 
socio-culturale, cărţi, publicaţii şi altele. 

Comitetul arborosenilor a cerut, cu insistenţă, de la fraţii lor liberi, 
să le trimită tablourile: Asaltul redutei Griviţa şi Moartea căpitanului 
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Valter Mărăcineanu pentru a-şi pavuaza sediul. La fel procedase şi 
Iraclie Porumbescu atunci când a ornat şcoala ce o zidise la Şipotele 
Sucevei.  

Tot acuma primesc gratuit publicaţiile: Albina Carpaţilor din Sibiu, 
Globul din Bucureşti, România literară din Iaşi etc. 

Principala direcţie de acţiune a asociaţiei academice cernăuţene este 
sugerată şi de alegerea ca membri de onoare ai Arboroasei, a doi dintre 
reprezentanţii de seamă ai revoluţiei de la 1848, ce au luptat pentru 
emanciparea şi occidentalizarea românilor de pretutindeni prin cultură: 
Vasile Alecsandri şi Timotei Cipariu. 

Ciprian a contribuit, cu toate forţele şi prin toate mijloacele de care 
dispunea, pentru a transpune în viaţă prevederile statutare ale Arboroasei 
nu numai prin activist social, ci şi în calitate de compozitor, dirijor, actor, 
animator cultural etc. 

Una din principalele căi de perfecţionare a membrilor şi 
simpatizanţilor asociaţei pe terenul conştiinţei naţionale române, a 
“spiritului social”, a constituit-o manifestaţiile literar-culturale, precum şi 
petrecerea timpului liber împreună.  

Ele începeau prin câte o conferinţă în legătură cu istoria şi viaţa 
poporului [Lupta pentru existenţă, Restituirea antichităţilor române 
la Pompei, Conştiinţă naţională, Mihai Viteazul, Formarea statelor 
române în secolul al XII-lea şi altele], după care urma  un program 
muzical-literar cu specific naţional, [fără a neglija cultura universală] unde 
se citea şi din foile umoristice: Leuşteanul [1875-1877] şi Cacoveica 
Arboroasei [1877], litografiate de studenţi. 

Odată cu venirea lui Ciprian Porumbescu la conducerea asociaţiei, 
şedinţele literare s-au transformat  în adevărate recitaluri de muzică, 
poezie şi umor. În aceste momente, preşedintele tribun se desfăşura ca 
dirijor, compozitor, poet, recitator sau actor comic. 

Cercetând programele serbărilor studenţeşti, constatăm că Ciprian a 
prezentat, în premieră sau în reluare, o serie din creaţiile sale 
componistice ori improvizaţii prozodice, realizate în anii studiilor teologice. 

Dacă la şedinţa literară din 28 aprilie 1876, sunt interpretate numai 
compoziţiile Cântec de primăvară şi Cisla, la cea din 12/24 aprilie 
1877, aproape tot materialul artistic a fost selectat de comisia literară a 
Arboroasei, formată din: Dimitrie Dan, Dimitrie Onciul, din repertoriul 
muzical şi poetic al compozitorului de la Stupca. 

După îndătinata conferinţă, “au urmat cântecele: Salutare, 
cuvintele şi  textul muzical de Ciprian Porumbescu, Iarna, cuvinte de N. 
Xenopol, muzica de Ciprian Porumbescu, Tabăra română, fragment din 
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poemul Dumbrava Roşie de Vasile Alecsandri, muzica de Ciprian 
Porumbescu, Hai să ciocnim, cuvinte de T. V. Ştefanelli, muzica de 
Ciprian Porumbescu, Patria română, muzica de Ciprian Porumescu. 

Zaharia Voronca a declamat piesa Miron şi Florica, idilă de I. 
Negruzzi, i-a răspuns Ciprian Porumbescu cu o parodie a acestei piese”26. 

Concludentă, prin masiva colaborare a lui Ciprian la aceste 
manifestări artistice, e şi structura următorului program, din 17/29 mai 
1877: 

“Comitetul Societăţii academice Arboroasa are onoarea a vă invita la 
şedinţa socială a acestei societăţi, care se va ţine în 17/29 mai, în hotelul 
“Mielul de aur”, etaj I, ora 8 seara: 

P R O G R A M U L 
pentru şedinţa socială din 17/29 mai a. c.  

I. Partea oficială 
1.Imnul Societăţii, cor cu acompaniament de pian. 
2. Luna lui mai, cor de C. G. 
3. Lupta pentru existenţă, discurs de G. Popescul 
4. Altarul mănăstirii Putna, de V. Alecsandri, cor cu 

acompaniament la pian de C. G. 
5. Trio pentru vioară şi pian de Reissiger 
6. Declamaţiune 
7. Cadrilul  pentru cor cu acompaniament de pian, de C. G. 
8. L’amitie, duo pentru două viori, cu acompaniament de pian, de 

N. Lois 
9. Hai, române, de I . Văcărescu, cor de C. G. 

 
II. Partea neoficială”27. 

 
După plecarea invitaţior oficiali, în timpul petrecerii, multe din 

melodiile umoristice create de Ciprian au stat la loc de frunte până 
dinspre ziuă. 

S-au recitat poezii, s-au cântat numeroase compoziţii mai noi sau 
mai vechi ale artistului de la Stupca, dintre care amintim: Luna lui mai, 
Altarul mănăstirii Putna, cadrilul Hai române etc., după cum rezultă 
dintr-o dare de seamă a revistei Familia. 

În numai doi ani, Ciprian Porumbescu a reuşit să organizeze cele 
mai bune coruri din centrul universitar cernăuţean, promovând, totodată, 
una din cele mai efervescente vieţi culturale academice la Cernăuţi. 

Vorbind despre personalitatea compozitorului arborosean, Teodor 
Bălan concludea: 
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“Ciprian Porumbescu excela printr-o fantastică veselie şi o uimitoare 
productivitate literară şi muzicală. 

El făcea poezii, el compunea melodii, el conducea corul. Era autor şi 
actor.  

Originalitatea lui făcea din el un izvor nesecat de veselie. Era 
centrul, era chiagul societăţii. Genialitatea lui, fascinanta personalitate, 
stăpânea societatea”28. 

După terminarea anului al  III-lea, în vacanţa de vară, cerul vieţii 
nestăvilitului torent de energie şi inventivitate a fost umbrit de o pierdere 
ireparabilă. 

În ziua de 24 iulie/5 august 1876, întreaga familie se afla la Stupca. 
Emilia, soţia lui Iraclie, era bolnavă de tuberculoză. Boala o doborâse la 
pat. Nu mai putea ridica nici capul de pe pernă, respiraţia îi era 
anevoioasă. “A dorit să o ducem în odaia mare, aşa-zisul salon. 

Era o zi de vară plină de soare, flori pretutindeni. Pe pridvor, 
ceardacul dinaintea ferestrei aveam oleandri mari, plini de flori roze, îşi 
amintea Mărioara. Cum geamurile erau larg deschise ramurile florilor 
intrau în odaie. 

La un moment dat, ne cheamă s-o ridicăm şi s-o ducem la 
fereastră, unde era un fotoliu mare. 

Ciprian şi cu tata o iau de sub braţe şi o ridică. Mergând până la 
fereastră, zise: 

- Eu mă duc, rămâneţi copii sănătoşi! 
Tata o aşeză în jilţ. Ea îşi puse capul pe fereastră între frumuseţea 

de flori şi adorme lângă şi între flori şi copiii ei: Ciprian, Ştefan, Mărioara 
şi Alecuţu, numai de cinci ani. 

O noapte atât de liniştită, pot să zic, numai o sfântă ca mama 
noastră putea să moară în felul acesta”29. 

Emilia Porumbescu, mamă a cinci băieţi şi trei fete, a murit de 
“oftică pieptală”, după cum stă scris în Condica morţilor, din 1876, a 
parohiei ortodoxe din Stupca, în vârstă de 50 de ani. 

“La înmormântare, douăsprezece gospodine îi înconjurară 
mormântul cu părul despletit, bocind cu cuvintele cele mai duioase. 

Moartea mamei mele, îşi amintea fetiţa de şaisprezece ani, a fost 
cea mai mare nenorocire pentru mine. 

Sărmanul Ciprian, în prima zi, n-a putut plânge deloc. Era ca 
împietrit.  

Se speriase şi tata şi eu. Credeam că se pierde. 
Mama îşi iubea numai casa, soţul şi copiii. Era un suflet rar. Ciprian 

avea natura ei”30, constata Mărioara într-o epistolă. 
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Şi viaţa şi-a urmat cursul ei implacabil. 
Ciprian era un student inteligent, sensibil, capabil, demn, ambiţios 

şi, în timpul studiilor universitare, a obţinut rezultate meritorii chiar şi la 
“blestemata de dogmatică”, după cum se lamenta într-o scrisoare. 

Pentru a pregăti examenele, el muncea intens. 
“Eu tocesc, scria Mărioarei, că-mi ies ochii din cap. Ai avea o mare 

bucurie dacă ai vizita pe fratele tău, într-o  după amiază foarte călduroasă 
[şi l-ai vedea] în cămaşă şi pantaloni, desculţ, în cap cu o scufie de blană 
de pisică, într-un morman de cărţi şi hârtii, ca un al doilea Arhimede sau 
ca un rabin savant”31. 

Munca perseverentă şi calităţile intelectuale ale studentului teolog 
au fost apreciate de profesorii săi, în decursul celor patru ani de studii. 

O mărturie indubitabilă o consituie şi următorul certificat: 
 

“A T E S T A T 
 

Cum că domnul Ciprian Golembiovschi, alaumnul Seminarului 
mitropolitan din Bucovina, auzitor de teologie, dintru al IV-lea an, întru 
învăţătura riturilor preuţeşti, a tipiconului şi a cântărilor: bine; s-au 
aplecat şi la ispitire într-al 18/30 iulie 1877, dovada de următorul progres 
la iveală dat, precum: 

- din ştiinţa ritualurilor preuţeşti  Bine 
- din ştiinţa tipiconului  Bine 
- din cântări dupre melodia greacă             F. bine 
- din cântarea chorală F. bine 
- din cântări dupre melodia slavă F. bine 
- din cetirea cărţilor bisericeşti în  

limba română F. bine 
- din cetirea cărţilor bisericeşti în 

limba slavă F. bine 
 
care cu însăşi subscrierea şi întipărirea sigiliului o întărim, 

 
De la rectoratul seminarului 

       Cernăuţi, 1/13 octombrie 1877 
         I. Filipoviciu 

     rector”32. 
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Cu toate aceste succese şcolare, Ciprian nu concepea, din anumite 
motive,  să devină preot. Dacă ar fi acceptat această postură, i se părea 
că ar arăta ca o sperietoare de vrăbii pusă într-o holdă. 

El prefera să fie, mai curând, profesor, judecător sau chiar ofiţer 
decât faţă bisericească. 

Cu numai câteva zile înainte de susţinerea ultimelor examene de la 
Facultatea de Teologie, într-o scrisoare, din 13 iulie 1877, adresată 
Mărioarei, Ciprian riposta ironic şi energic la insistenţele Mărioarei şi a 
unei surori de a Emiliei, astfel: 

“- Ai şi tu dorinţa  şcolărească ca şi tanti, să mă vedeţi în falon? O 
sperietoare de vrăbii, aşi spune! 

Nu ar trebui să te iubesc dacă ţi-aş oferi acest spectacol îngrozitor! 
Taman aşi fi ca Filip de Konosoli!... Aceasta atârnă pe mine, ca şi la Karl 
Vogt!”33. 

Ciprian Porumbescu era slab, foarte înalt şi mereu flămând, mai 
înalt cu un cap decât ceilalţi colegi, iar îmbrăcămintea clericală îl 
dezavantaja sub aspect estetic. 

El era obsedat de această trăsătură fizică ieşită din comun [şi 
pentru care, colegii l-au numit Lunganul] şi, uneori, nu ezita să se 
autoironizeze. 

Când Mărioara îi scria să se fotografieze cu vioara, Ciprian, glumind, 
îi răspundea: 

“- Mi-e teamă că fotograful nu mă nimereşte, ştiu, de bună seamă, 
că un ten aşa de fin ca al meu nu-l nimereşte nici un penel omenesc. 

Şi apoi, această înaltă idee a ta: stând în picioare să mă las 
zugrăvit? 

Mai auzit-a lumea una ca asta? Unde ar afla dânsul aşa cogeamitea 
aparat şi aşa bucătoaie de hârtie? 

Ceri lucruri imposibile, căci atunci vioara din mână s-ar părea o 
bobiţă de păltinică! 

Nu, nu, una ca asta nu merge!34. 
Întâmplător, concomitent cu momentul absolvirii Facultăţii de 

Teologie, Ministerul Culturii şi Învăţământului din Viena a înfiinţat, la noua 
universitate din Cernăuţi, o catedră de muzică bisericească orientală.  

Tânărul Porumbescu, prin activitatea sa muzicală prodigioasă 
atrăsese atenţia profesorilor săi, cât şi ierarhilor bisericii ortodoxe. 

 De îndată ce a apărut perspectiva ocupării Catedrei de muzică, cu 
toţii s-au gândit la Ciprian şi l-au sfătuit să solicite o bursă pentru a 
merge la studii la Conservatorul de muzică din Viena, ca mai apoi să se 
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specializeze în muzica bisericească ortodoxă, câte un an la Petersburg şi 
Atena.  

Aflându-se în pragul realizării visurilor şi idealurilor sale, imaginaţia 
prolifică a lui Ciprian a conturat multe obective în legătură cu dezvoltarea 
muzicii culte. 

Cererea, însoţită de referatele senatului universitar, ce puneau în 
evidenţă calităţile componistice şi dirijorale ale tânărului absolvent, fură 
înaintate ministerului de resort vienez. 
 

 



 

 

 130

Trebuie să remarcăm că Ferdinad Ziglauer “rectorul universităţii, 
istoric erudit şi om de cultură, a preţuit mai mult spiritul de fraternitate al 
unui popor vitregit de istorie, decât interesele de stat vremelnic ale 
propriei sale patrii”36. 

În aşteptarea stipndiului ce-i va deschide alte orizonturi spre 
pătrunderea unor noi taine ale muzicii, Ciprian Porumbescu a plecat să-şi 
petreacă vacanţa de vară la Stupca 

Între timp, prezenţa sa la Cernăuţi este semnalată, în mai multe 
rânduri, de unele documente ale asociaţiei Arboroasa şi de mărturiile unor 
contemporani. 

La întrunirea comitetului a cărui preşedinte era, din 30 octombrie 
1877, Ciprian a condus dezbaterile oficiale şi conspirative, omagiind jertfa 
domnitorului Grigore Ghica, cu ocazia împlinirii centenarului decapitării 
sale, au salutat, cu entuziasm, “intrarea României în război şi cei mai 
înflăcăraţi au plecat pe front”37 

Din conţinutul procesului verbal, întocmit cu ocazia şedinţei de 
comitet, constatăm pluralitatea de probleme majore ce-i preocupau pe 
tinerii arboroseni, importanţa acestora pentru momentul istoric ce-l 
trăiau. 

Printre multe alte probleme organizatorice, politice, culturale s-a 
făcut, și aprobat în unanimitate, propunerea de a trimite o telegramă de 

omagiere şi condoleanţe primăriei Iaşului, ca un răspuns la serbarea 
centenarului anexării Bucovinei la Austria, ce se pregătea, atunci, la 

Cernăuţi 
La întocmirea ei a participat tot comitetul iar Zaharia Voronca a fost 

însărcinat să expedieze, prin poştă, următoarea telegramă:  
 

“Primăriei Iassy, 
Arborosa, societatea junimii române din partea detrunchiată a 

vechii Moldove, aduce condoleanţe membrilor săi pentru Domnitorul 
decapitat, 
 

Comitetul”38.  
 

Telegrama a fost citită la adunarea comemorativă închinată 
dispariţiei domnitorului patriot şi publicată, mai întâi, în Curierul de 
Iassi, de unde a fost reluat de alte publicaţii, declanşând “la adresa 
junilor detrunchiaţi un vifor de urale”39 şi, în acelaşi timp, au atras atenţia 
consulului austriac din România. 
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După declaraţia de independenţă proclamată în Parlamentul 
României de Mihail Kogălniceanu şi începerea ostilităţilor antiotomane, 
românii din celelalte provincii aflate sub vremelnică ocupaţie străină au 
început să se agite. 

Arborosenii au primit cu urale intrarea Ţării Mamă în războiul de 
întregire a neamului, urmărind cu înfrigurare evoluţia ostilităţilor de la 
Dunăre şi din Bulgaria.  

Unii dintre ei, cum a fost cazul lui Nicolae Popovici şi Emilian 
Ţurcan, s-au înrolat, ca voluntari, în armata română. 

Autorităţile austriece, încă de pe la sfârşitul lunii mai 1877, 
constatau că “studenţii români de la Universitatea din Cernăuţi sunt 
instigatori ai liniştii publice, vorbind şi strângând bani pentru aşa-zişii fraţi 
de la Dunăre, iar societatea Arboroasa, prin propaganda şi activitatea sa, 
unelteşte împotriva statului imperial”40. 

În asemenea circumstanţe, guvernatorul Bucovinei a cerut 
rectorului Universităţii, Ferdinand Ziglauer, să cerceteze şi, la nevoie, să 
percheziţioneze, pentru a afla cum  Arboroasa a organizat, recrutat şi 
trimis clandestin pe unii din membrii ei pentru a lupta alături de armata 
română. 

În adresa sa, din 15 iulie 1877, prof. Ziglauer răspundea că “senatul 
academic dispune de puteri disciplinare, dar nu poate exercita o putere 
poliţienească a statului şi de aceea nici nu o va exercita cândva, întrucât 
sarcina unei percheziţii cade în exclusivitate în atribuţiile poliţieneşti”41 

. 
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PROCESUL  ASOCIAȚIEI   ACADEMICE                                                                                                       
ARBOROASA 

Dacă rectorul Universităţii germane din Cernăuţi a refuzat 
colaborarea cu organele represive, Ilie Philipowicz, conducătorul 
seminarului teologic, a făcut-o din plin şi cu exces de zel, după cum 
rezultă din relatările martorilor oculari. 

Fără aprobarea forurilor clericale greco-orientale, el a introdus în 
incinta palatului mitropolitan procuratura şi poliţia, dând cheile de la 
intrarea principală şi colaborând la reuşita descinderii inopinate la sediul 
Arboroasei şi arestării membrilor comitetului. 

După confiscarea bunurilor societăţii academice cernăuţene, la 11 
noiembrie 1877, s-a emis ordinul de desfiinţare, iar la 15 noiembrie, pe la 
şapte şi jumătate seara, printr-o masivă desfăşurare de forţe, au fost 
arestaţi, în incinta seminarului, patru membri ai comitetului de conducere 
a Arboroasei [Constantin Morariu, Zaharia Voronca, Orest Popescul şi 
Eugen Siriteanu] şi, concomitent s-au făcut descinderi la sediile asociaţilor 
din Gherla şi Blaj. 

Duminică, 18 noiembrie 1877, pe la nouă şi jumătate dimineaţa, 
Ciprian se afla acasă, la Stupca şi cânta la vioară privind pe fereastră spre 
drumul ce ducea în sat.  

“Deodată aud un zgomot. Mă uit spre Ciprian, văd că i-a căzut 
arcuşul din mână şi, palid ca un cadavru, îmi zice: 

- Vine jandarmul cu vornicul din sat! Vine, dragă Mărioară, să mă 
aresteze! 

Eu încep să tremur toată şi să plâng cu hohote, văzând jandarmul 
cu baioneta lucind în zarea soarelui. Tata, sărmanul, s-a sculat de la 
masă, unde lua cafeau şi era aproape să cadă, dacă nu-l susţineam eu şi 
Ciprian. 

N-a trecut nici cinci minute şi iată jandarmul în odaie, zicând: 
- Im Mamen des Gesetzes, werdem sie arrestiert und müssen sofort 

mit mir Czernowitz! [În numele legii eşti arestat! Mă vei urma imediat la 
Cernăuţi!]. 

Ciprian, palid cu o voinţă fermă, s-a îmbrăcat, l-am ajutat căci îi 
tremurau mâinile. Şi după o sărutare şi îmbrăţişare cu sărmanul meu 
tată, bătrân şi cu mine, care nu-mi puteam stăpâni plânsul, a plecat cu o 
căruţă ţărănească”42. 
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Dar pentru a cunoaşte mai în detaliu cum a fost tratat, în temniţă, 
întreg comitetul arborosean, să lăsăm pe un martor ocular să deruleze 
tragicile evenimente. 

 
 

“Era într-o joi seara din luna noiembrie, când m-am coborât să iau 
masa împreună cu seminariştii. Dar în sufragerie n-am aflat pe nici unul 
dintre ei. 

Părăsesc degrabă sufrageria goală şi mă îndrept, numaidecât, 
înspre camerele seminariştilor. Ajuns în coridor şi îndreptându-mi paşii 
grăbiţi înspre dormitorul cel mai apropiat, un haiduc, cu puşca în spate, 
îmi taie calea şi cu glas răguşit, zice: 

- Der Eintritt ist hir verboten! [Este interzis a intra aici!]. 
Eu rămân ca trăsnit. Nu puteam crede ochilor.  
Prin coridorul lung, slab luminat, văd şi la alte uşi tot stafii 

întunecoase, cu puşca în spate şi cu ţeastă ascuţită pe ţeava puştii. 
Auzeam bătăile inimii. Eram, parcă, mut şi-mi puneam numaidecât 

întrebarea: 



 

 

 134

- Cum de-au intrat, în puterea nopţii şi-n acest lăcaş, aceşti indivizi 
necunoscuţi să steie sentinelă pe la uşile dormitoarelor seminariştilor? De 
când această onoare? 

Îmi fac drum cu mai multă putere şi intru într-o cameră străjuită, 
unde-l aflu pe Voronca singur-singurel. 

Toţi patru erau străjuiţi fiecare separat şi comisarul Straucher  făcea 
percheziţie printre hainele, scriptele, cărţile şi scrisorile celor arestaţi. 

Observând pericolul ce ameninţă, dau fuga la bunul Silvestru 
Morariu, pe atunci arhimandrit de scaun - mitropolitul Blajevici fiind 
bolnav - punându-l în curent cu cele întâmplate.  

După ce m-a ascultat, a căzut puţin pe gânduri şi îmi zise: 
- Aceasta nu se îndreaptă contra seminariştilor, ci în contra mea! 

Mergi de-i linişteşte şi nici unul să nu se opună! 
M-am reîntors în grabă şi aflu, la intrarea în seminar, pe toţi 

seminariştii postaţi într-un cordon puternic, având cu toţii hotărârea 
fermă să nu lase, cu nici un preţ, ca fraţii lor să fie arestaţi. 

Îl aflu pe comisarul Straucher care tocmai mântuise percheziţia şi 
voia să se îndepărteze, luând cu sine pe cei patru teologi. 

Îl rog să permită seminariştilor arestaţi măcar cinci minute, timp ca 
să-şi ieie îmbrăcăminte civilă, zicându-i că reverenda e pentru seminar 
dar nu pentru arestaţi! 

Straucher însă nu permise, ci mai vârtos se răsti la mine, strigându-
mi: 

- Ich verbiete Ihnem, mich in meiner Amtsfunktion zu stören! [Vă 
interzic să mă stingheriţi în exerciţiul funcţiunii!]. 

Observând pericolul ce-l aştepta pe Steaucher din partea 
seminariştilor indignaţi şi ţinând seama de porunca arhimandritului de 
scaun, Silvestru, aflu de bine ca să-l conduc pe Straucher şi pe cei patru 
seminarişti arestaţi, cu haiducii de dinapoi, prin altă ieşire. 

Seminariştii au fost, apoi, urcaţi în birje şi escortaţi aşa, în haine 
preuţeşti, înspre Piaţa Austriei şi aruncaţi în temniţa murdară, cu cei mai 
mari făcători de rele [...]. 

Vestea tristă a străbătut și întreg oraşul, lăţindu-se ca fulgerul. Toţi 
discutau cu aprindere numai despre arestarea arborosenilor, despre 
cauzele şi urmările ei. 

A doua zi dimineaţă, m-am dus să-i vizitez. I-am aflat întemniţaţi la 
un loc cu hoţii şi omorâtorii de oameni. Mi s-a părut că pereţii celulei lui 
Morariu erau văpsişi cu roşu; dar văpseala era numai sângele ploşniţelor 
omorânte! M-au umplut lacrămile. [...]. 
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În zilele următoare eu le duceam câte ceva vin, dar fiind vizita mea 
prea bătătoare la ochi, mi s-a interzis ca să-i vizitez aşa des. 

Philipowicz, aflând despre drumurile mele înspre temniţa din fosta 
Piaţă a Austriei, mă întrebă că ce caut la întemniţaţi şi că mai mult n-am 
să merg. Iar eu i-am răspuns cu fericirile, unde zice: 

- Şi pe cei din temniţă să-i cauţi! 
Consistoriul îi concedie pe seminariştii întemniţaţi şi, de la un timp, 

nici masa nu o mai primeau din institut, încă o lucrare a lui Philipowicz. 
Dar cei patruzeci şi şase seminarişti rămaşi, rupeau fărmătura de la 

gură dând, pe rând, odată unul supa, altul pâinea, al treilea carnea ş. a 
m. d., formându-se aşa, totdeauna, câte cinci porţii, care li se duceau 
celor cinci colegi nenorociţi din închisoare. 

Damele, din societatea înaltă românească, încă îngrijeau de cei cinci 
studenţi, care erau priviţi ca martiri, să nu ducă lipsă de nimic. 

 Dar şi paznicii din închisoare purtau şi ei grijă, chiar foarte mare, 
ca studenţii întemniţaţi să nu capete nici o scrisoare din afară şi toată 
pâinea şi toate bucatele aduse, ei le tăiau bucăţele şi le cercetau cu 
deamănuntul, ca doar ar afla vreo hârtiuţă scrisă şi ascunsă în 
mâncare!... 

Deci, fiecare grijea şi se interesa de soarta celor cinci 
întemniţaţi!”43. 

Îndată ce jandarmul a sosit cu arestatul de la Stupca, conducerea 
penitenciarului din Cernăuţi l-au repartizat pe Ciprian într-o celulă cu doi 
criminali. 

Deşi părintele Iraclie şi alţi prieteni au intervenit pentru a-i ameliora 
situaţia locativă din închisoare, iar boierul stupcan Popovici şi-a pus gaj 
moşia pentru a-l scoate din temniţa habsburgică, nu au reuşit. 

Insistențele lor s-au soldat doar cu încuviinţarea de a-i da vioara şi 
o gramatică franceză.  

Cu toate că Ciprian aflase că Ministerul Învăţământului de la Viena îi 
respinsese cererea prin care el solicita o bursă de studii la Conservatorul 
de Muzică din Viena, deoarece era implicat în procesul Arboroasei, nu-şi 
pierdu simţul umorului nici după gratii. 

Într-una din vizitele făcută la penitenciar, în prezenţa preşedintelui 
tribunalului, Iraclie, întrebându-şi fiul despre cum o mai duce cu viaţa de 
întemniţat, Ciprian îi răspunde: 

“- Şed în chilia mea şi cânt Gaudeamus igitur [Aşa să ne 
bucurăm], dar domnii iştia mi-au dat în chilie nişte oameni care nu ştiu 
măcar latineşte!”44. 
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În intervalul celor 11 săptămâni de detenţie, militantul social a 
conceput şi notat, pe coperta gramaticii franceze, textul literar şi muzical 
al compoziţiei Suspinul prizonerului. 

În timpul captivităţii, vioara i-a fost cel mai apropiat confident. Pe 
când executa o doină de jale, unul dintre cei doi ucigaşi, tovarăşi de celulă 
cu  Ciprian, “izbucneşte în bocet şi plânse amar”45, după cum remarca 
unul dintre arboroseni.  

La auzul exploziei emoţionale provocată de melosul viorii sale, 
artistul gândea:  

“Doamne, dacă cu vioara mea am muiat inima unui criminal până ce 
a izbucnit în plâns aşa de amar, cât de fericit aş fi să pot avea cu mine soţ 
de chilie, măcar pentru un ceas, pe învinovăţitoriul meu, adică pe 
procuror!”46. 

Odată pe săptămână, pe când Ciprian era dus la tribunal pentru a fi 
interogat, Mărioara primea permisiunea de a discuta cu fratele ei timp de 
o oră.  

Atunci, Ciprian îi povestea “cum vin arestaţii la uşa lui şi-l ascultă cu 
sfinţenie cum cântă la vioară. 

Între aceştia, o femeie tânără şi frumoasă, care, zicea dânsa, şi-a 
omorât soţul împreună cu un fecior din sat, din Boian sau de lângă Boian.  

Femeia aceasta era de-o frumuseţe rară, naltă, bine făcută, cu ochii 
ca mura, sprâncene încadrate, guriţa ca o fragă, cu corpul mlădios, foarte 
frumoasă. 

Şi venind la uşă, îmi zise: 
- Cuconaşule, te rog să-mi cânţi o doină. Cânţi aşa de frumos! Te 

ascult în fiecare zi! Chilia mea e lângă a dumitale. Îmi pun urechia la zid şi 
ascult cum cânţi! 

Ciprian i-a satisfăcut dorinţa. Femeia plânse în hohote. S-au fost 
strâns toţi deţinuţii acolo. Paznicii numai cu sila i-au gonit în celulele lor. 

Ciprian deprinsese un fel de telegraf la zidul femeii acesteia, care se 
chema Elisaveta. Şi aşa a aflat toată istoria ei. 

Când Ciprian a ieşit din închisoare, Elisaveta i-a sărutat mâinile, 
zicând că atâta mângâiere a avut şi dânsa, iar acuma vede numai osânda 
şi deznădejdea. 

Eu i-am trimis o pereche de ghete şi o năframă, îşi amintea 
Mărioara. Aud că pe opt ani au osândit-o la Lemberg”47. 

Concomitent cu arestarea lui Ciprian, părintele Iraclie a fost pus sub 
supraveghere, iar prefectului de Suceava i se cerea ca, în termen de opt 
zile, să adune, în taină, informaţii şi să raporteze “care este atitudinea, 
îndeosebi în relaţiile cu poporul, a preotului ortodox din Stupca”48. 
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În articolul Arestări operate la Seminarul Teologic Ortodox, 
apărut în cotidianul vienez Neue Freie Presse, din 2 decembrie 1877, 
reporterul acuză ziarele din Bucureşti pentru că publică articole vehement 
ostile Austriei şi că izbânzile militare ale românilor repurtate împotriva 
turcilor, în războiul de independenţă, au determinat pe “boierii moldoveni 
şi, împreună cu dânşii şi românii bucovineni şi-au ridicat capetele, crezând 
că s-a apropiat reconstituirea vechii Dacii”49. 

Articolul gazetei vieneze conchide că aceasta a fost atmosfera care 
a otrăvit spiritele membrilor Societăţii academice Arboroasa şi i-a 
îndemnat să trimită la Iaşi telegrama jubiliară şi să învioreze lupta pentru 
unitate şi neatârnare a românilor bucovineni. 

Arestările de la Universitatea germană din Cernăuţi au determinat 
comentarii nu numai în presa nemţească, ci şi în cea românească ce 
apărea în Austria şi România. 

Curierul de Iassi, considera reprimarea arborosenilor ca fiind o 
“tristă şi revoltătoare ştire”50, ziarul Românul discuta netemeinicia 
capetelor de acuzare, iar Timpul, în mai multe numere, se situa pe 
aceeaşi poziţie, precizând: “Conspiratorii şi carbonarii nu-şi afişează 
intenţiile prin oficiile poştale! 

Intenţia acelor tineri a fost numai o pietate istorică cu ocazia unei 
prăznuiri naţionale. Severitatea faţă de aceşti “copii sărmani” care de 
paisprezece zile îndură vexaţiunile temniţei, e deci exagerată. 

Arestarea studenţilor cernăuţeni enervează în chip forţat, artificial şi 
inutil opinia publică românească”51. 

Familia de la Pesta îşi informa cititorii în legătură cu motivele 
pentru care a fost desfiinţată Arboroasa, cu acuzaţiile ce i se aduc, 
descriind, pe larg, acţiunile punitive ale aparatului represiv imperial: 

“Procurorul începu percheziţia, confiscară toate dosarele, actele şi 
bibloteca societăţii, precum şi întreaga avere, în sumă de vreo 5000 fl. v. 
a. sau 10.000 fl. 

Procurorul, terminându-şi percheziţia şi confiscarea, declară arestaţi 
pe toţi membrii prezenţi ai  Arboroasei, iar comisarii îi conduc în 
penitenciar, unde fură aruncaţi, fiecare aparte, în câte o temniţă singuri. 

Parchetul tribunalului din Cernăuţi nu se mulţumi cu atât, ci începu 
a urmări pe toţi studenţii români de la universitatea de acolo, a face 
percheziţii pe la casele lor, precum şi pe la mulţi alţi români notabili din 
Cernăuţi şi Bucovina”52, ceea ce a determinat pe mai mulţi studenți să se 
refugieze în România. 

Bucovinenii, indiferent de categoria socială din care făceau parte, 
considerau pe junii întemniţaţi ca fiind martiri ai neamului, iar 1877, anul 
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proclamării independenței naţionale ca “an de fală! An de biruinţă! An 
scris cu litere marcate, căci acum s-a făurit biruinţa strălucită, victoria 
adevărată, ce încântă pe fraţi şi uimi pe străini, iar pe români îi ridică în 
faţa lumii întregi”53. 

Solidaritatea băştinaşilor majoritari din Bucovina cu martirii lor, pe 
de o parte, şi reacţia presei străine pe de alta, au determinat pe 
guvernatorul ducatului să sisteze procesul intentat, însă, aparatul represiv 
odată pus în mişcare, nu mai putea fi uşor oprit din cursul său. 

După suspectări, urmăriri, descinderi, arestări şi insinuări în presa 
oficioasă [Czernowitzer Zeitung, Bukowina], autorităţile au înscenat 
un proces politic. 

Comitetul asociaţiei academice a fost acuzat că a răspândit “dispreţ 
şi ură contra uniunii statelor monarhiei şi contra administraţiei statului 
Austriac” şi a tulburat liniştea publică, după cum rezultă din stenograma 
publicată de Bukowina, nr. 6, din 1 februarie 1878, fiind învinuiţi de 
“crimă de înaltă trădare”.     

Capetele de acuzare ale dosarului întocmit de procuratura austriacă 
au fost următoarele: 

- comitetul trimise telegrama mai sus citată Primăriei oraşului Iaşi; 
- cu ocazia unei serbări, membrii Arboroasei au tuastat în sănătatea 

poporului şi a ostaşilor armatei române ce s-au jertfit la Plevna şi Griviţa; 
- că studenţii au fluierat, la curs, pe un profesor de drept roman 

care a insultat poporul român; 
- că au scris Ministerului Culturii din Bucureşti pentru a le trimite 

bani ca să-şi doteze biblioteca. 
Pentru aceste vine, conform articolului nr. 65, aliniatul I, din Codul 

penal austriac, se prevedea pedepsa cu 1-5 ani temniţă grea. 
 

 

* 
Procesul politic al Arboroasei54 a avut loc între 1-3 februarie 1878, 

în sala mare a palatului metropolitan al Bucovinei, din Cernăuţi, în 
prezenţa unui public foarte numeros, alcătuit din studenți, profesori 
universitari, intelectuali, preoţi ortodocşi, târgoveţi şi ţărani veniţi din 
satele învecinate. 
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Apărătorii, numiţi din oficiu, au fost avocaţii: dr. Josif Ron, dr. Iacob 
Atlass şi ajutorul de primar dr. Alexandru Tabora, ce s-a oferit să pledeze 
cauza inculpaţilor, fără onorariu. 

După lectura actului de acuzare făcută de procurorul imperial Th. 
Von Mehoffer, a urmat interogarea inculpaţilor începând cu Ciprian 
Porumbescu. 

Dezbaterile au fost furtunoase, contradictorii şi, uneori, comice, iar 
numeroasa asistenţă ce participa cu sufletul la gură, izbucnea în urale ori 
de câte ori procurorul era pus în încurcătură. 

În mai multe momente ale interogării, preşedintele complexului de 
judecată, Bendella, a trebuit să intervină pentru a restabili liniştea în sală. 

În cele trei zile, cât a durat procesul politic al românilor bucovineni, 
acuzaţii s-au transformat în acuzatori, cel mai combativ fiind Voronca.  

După deliberarea curţii cu juraţi, preşedintele acesteia, Alexandru 
Vasilco, anunţă că inculpaţii arboroseni nu sunt vinovaţi de acuzaţiile ce li 
s-au adus. 

 Era pe la miezul nopţii şi cei cinci studenţi au fost puşi în libertate.   
 

* 
În procesul politic al Arboroasei a răsunat “glasul limpede şi curat 

al conştiinţei româneşti din Bucovina robită, a fost arhimeritata palmă pe 
neobrăzatul obraz imperial-regal pentru infamia pornită în 7 mai 1775 şi a 
fost actul I al dramei Răzbunarea Istoriei... 

Pentru ca, patru decenii mai apoi, să se producă şi actul al II-lea şi 
finalul dramei”55, desăvârşirea unităţii naţionale a românilor de 
pretutindeni. 

Luni dimineaţa, la 4 februarie 1878, martirul sentimentelor sale 
nestrămutate părăseşte temniţa “salutând libertatea, cu cariera 
zdruncinată şi cu... coliva în piept”56. 

Condiţiile mizere ale temniţei i-au accentuat o suferinţă mai veche, 
şubrezindu-i într-atât sănătatea, încât bacilul Koch s-a putut desfăşura în 
trupul şubred al lui Ciprian Porumbescu ca la el acasă şi a început să-şi 
desăvârşească menirea-i nefastă. 

Pentru “vina” de a fi fost alături de interesele majore ale poporului 
din care făcea parte şi de a fi fraternizat cu izbânzile începutului 
independenţei şi unităţii naţionale, exprimate public, autorităţile 
habsburgice i-au barat cursul firesc al desăvârşirii talentului său, i-au 
şubrezit sănătatea şi l-au silit să mai piardă încă un an de studii. 
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La ieşirea din închisoare universităţile erau de mult deschise, aşa că 
Martirului Inimii nu i-a rămas decât să se ducă la Stupca. 

Temniţa şi procesul politic înscenat nu l-au oprit pe Ciprian să 
militeze, alături de ceilalţi patru tovarăşi de suferinţă, pentru întruparea 
idealurilor generaţiei sale, pentru reînfiinţarea Arboroasei, după cum 
rezultă din corespondenţa purtată cu ei, imediat după eliberare. 

“- Ce-i cu recursul Arboroasei? Cred că ar fi foarte raţional a 
persista la dânsul, căci este multă speranţă şi, aşi putea zice, chiar 
siguranţă că Arboroasa va mai exista. 

Scrieţi-mi, mă rog, despre aceasta”57, gândea Ciprian numai la 
douăzeci şi două de zile după ce scăpase de după gratii. 

Tot acuma, foştii arboroseni au pus la cale publicarea unei broşuri, 
în limba germană, în care să se dezbată drepturile legitime ale românilor 
bucovineni, însă, până la 31 martie 1878, nu s-a făcut nimic în acest 
sens, fapt pentru care Iraclie şi Ciprian Porumbescu erau foarte revoltaţi. 

“După cum înţeleg, scria Ciprian, din epistola ta, din mult 
menţionata broşură nu e nimic...  

Părintele-i foarte înfuriat. Acum era un moment atât de apt spre a 
se mişca, întrucâtva şi a arăta şvabilor că mai există şi români în 
Bucovina şi nici acum nu s-a făcut nimic.  

Când va mai fi un timp aşa de favorabil? Cine s-a mai lăsa 
închis?”58. 

Ideea continuării luptei arborosenilor îl preocupa constant pe Ciprian 
în acel moment, după cum se poate constata şi din Hora 
detrunchiaţilor, compoziţie pentru pian59 realizată în cel mai pur stil 
folcloric. 

Titlul e anume ales pentru a sugera că Bucovina a fost luată cu forţa 
din trupul Moldovei de către vremelnica stăpânire austriacă. Compoziţia, 
aminteşte de momentul de încleştare maximă dintre arboroseni şi 
aparatul represiv al ducatului, cinstind astfel pe martirii oprimaţi de un 
sistem autoritar. 

Fiind la curent cu ultimele evenimente politice şi, mai ales culturale 
survenite în viaţa popoarelor romanice şi aflând că Vasile Alecsandri a fost 
laureat al Concursului de poezie de la Montpellier, din mai 1878, Ciprian 
nu încetează a-şi arăta admiraţia faţă de prietenul tatălui său din tinereţe. 

Încântat de acordarea unui premiu internaţional poetului român, la 
22 iunie 1878, compozitorul stupcan crează o horă pentru pian pe care o 
intitulează Peneş Curcanul  şi o trimite lui Vasile Alecsandri.  
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A doua zi, mai compune o polcă cu un nume semnificativ, 
Retrocesiuni basarabene şi la 25-26 iunie, acelaşi an, realizează 
Basme Iasiene. 

Din februarie şi până în octombrie, Ciprian a fost nevoit să stea la 
Stupca, de unde, adeseori, pleca la Ilişeşti, Humor, Suceava etc., pentru 
a-şi vizita rudele, prietenii, pentru a schimba informţii şi idei în legătură 
cu situaţia politică a momentului, pentru a participa la câte o  petrecere, 
pentru a face muzică împreună cu alţii etc. etc. 

Informaţii în legătură cu preocupările, visele şi năzuinţele tânărului 
eliberat, aflăm din manuscrisele sale, din mărturiile Mărioarei, din 
amintirile rămase de la foştii elevi de la şcoala din Stupca sau Ilişeşti, 
precum şi din povestirile bătrânilor ce l-au cunoscut. 

Imaginea creatorului nemuritoarei Balade a fost, este şi va fi vie în 
memoria stupcanilor. Şi astăzi, când un vizitator străin pomeneşte de 
Ciprian Porumbescu, ei îşi vorbesc ca despre cineva apropiat şi iubit ce le 
aparţine. 

Sătenii din Stupca povestesc vizitatorilor despre “domnişorul 
Ţiprian”, bunicii deapănă amintiri nepoţilor, pentru ca aceştia, la rândul 
lor, când vor fi mari, să le transmită urmaşilor, urmaşilor lor. 

La mormintele familiei Purumbescu vine, adesea, întreg satul: 
bătrâni şi tineri, femei şi fete, copii de şcoală  îmbrăcaţi, cu toţii, în 
pitorescul lor costum naţional, pentru a priveghia o clipă şi a cinsti 
memoria celor ce le fac cinste. 

După terminarea pelerinajului de la ţintirimul din curtea bisericii 
satului, prilejuit de ziua de 6 iulie, un copil ce urca dealul spre casă, 
gândindu-se la cele văzute şi auzite, o întrebă pe bătrâna de lângă el: 

“- De ce plângi, bunică! 
- Ei, plângeam, dragul bunichii, zise ea oftând, cum să nu plâng, că 

doară eu l-am cunoscut tare bine pe domnişorul Ţiprian, l-am auzit 
cântând din scripcă şi am fost hojma în casa părintelui Iraclie, că moş-tu 
Nicolae era epitrop la biserică şi de multe ori dădea şi părintele Iraclie pe 
la noi şi-apoi, cine poate uita scripca ceea fermecată a lui Ţiprian? 

Tu nu ştii, dragul bunichii, că nici n-ai de unde să ştii cum cânta!  
Să vezi: de către sară, ieşea în faţa casei şi cânta doine şi cântece 

de-ale noastre şi se auzeau până hăt, departe în sat. 
Ştii, casa preuţească cea veche de sus, aproape de pădure, peste 

drum de uncheş-tu Alecu al Zenoviei. 
Doamne, cum le mai zicea din scripcă! 
Se adunau, doară, oamenii dimprejur pe lângă garduri şi ascultau 

de-a mai mare dragul! 
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Ţin minte c-o fată, una Ileana, tare frumoasă, bujor nu altceva, 
doară nu s-a zăluzit de cap de dragul domnişorului Ţiprian? 

 Nu se mai uita la nici un flăcău din sat şi, una două, da târcoale pe 
lângă gard ori intra în casa părintelui, făcându-şi de lucru, ba după una, 
ba după alta, că erau vecini. 

Asta a ţinut o bucată de vreme, până ce domnişorul Ţiprian s-a dus 
prin cele străinătăţi, la învăţătură mai aleasă, cum ne spunea nouă 
părintele Iraclie, mie şi lui moş-tu Nicolae...”60. 

După eliberarea lui Ciprian din detenţie, se nimerise la Stupca să nu 
fie un învăţător, iar Iraclie să suplinească onorific acest post.  

Tânărul absolvent al Facultăţii de Teologie, după vacanţa de 
Crăciun, s-a angajat să-şi ajute părintele şi pe bunul său prieten, 
directorul şi învăţătorul şcolii primare din Ilişeşti, Ignat Corvin, la 
predarea muzicii şi a educaţiei fizice. 

La Ilişeşti, într-una din zile, învăţătorul Ignat Corvin a intrat, în 
clasa a III-a, cu un tânăr “foarte înalt, foarte zvelt, foarte vesel şi frumos, 
cu capul lui semeţ şi buclat. 

După ce ne-a salutat zâmbind pe noi copiii, iară noi ne-am aşezat la 
locurile noastre şi se făcu o linişte de ne auzeam răsufletu, domnul cel 
nou, nici una nici două, prinde a face şcoală cu noi. Dar ce şcoală!”61. 

Despre calităţile pedagogice ale tânărului “învăţător de cântare şi 
gimnastică” au lăsat mărturii câţiva dintre foştii săi şcolărei. 

Un copil de la şcoala primară din Stupca a fost impresionat de 
melodiile vesele cu ritm sprinţar, ale tânărului lor învăţător. 

Toată viaţa l-au urmărit versurile şi melodia cântecului: Când era 
cioroaica barză: 
 

“Când era cioroaica barză, 
Mai venea la noi la varză: 
Dar de când s-a ciocoit 

Nici la varză n-a venit!”62. 
 

Firea deschisă, prietenoasă, spontană l-a apropiat pe învăţătorul 
Ciprian Porumbescu de elevi şi, de la primul contact cu clasa a captat 
încrederea şi simpatia copiilor. 

Talentatul pedagog se pricepea de minune să selecteze melodii pe 
măsura puterii de înţelegere a vârstei elevilor săi. De la el copiii au învăţat 
cântece patriotice, de drumeţie, şcolăreşti, hazlii şi de altă natură. 
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Educatorul patriot înțelegea că şcoala e un mijloc eficient de 
consolidare a tot ce are mai de preţ umanitatea, o formă de educare a 
cetăţeanului de mâine. 

De aceea, Ciprian se bucura de succesele şcolăreilor lui spunîndu-le, 
cu convingere, “că-n adevăr a sosit vremea ca obştea românească să se 
primenească cu vlaga de la ţară, că mulţi fii din popor, trecuţi prin cele 
şcoli, au ajuns să fie frunte între fruntaşi”63. 

Lecţiile de cântare, ţinute în faţa claselor, erau atrăgătoare şi prin 
noutatea lor. 

 “Când a prins a proslăvi cântecul românesc şi a spune că noi, 
românii, neam de ţărani şi ciobani, avem cântări mai frumoase decât 
naţiile cele domnite, ochii i se umeziră de-a binele”64, iar când le cânta 
“cu glasul lui şi vesel şi duios, câteva cântece româneşti, toate gurile 
rămâneau căscate asupra lui şi un pui de suspin plăpând purcese de 
undeva...”65, remarca unul dintre foştii săi şcolărei. 

Între “învăţătorul de cântare” şi copiii gospodarilor din Stupca sau 
Ilişeşti, s-au statornicit o legătură sufletească indisolubilă, ce s-a transmis 
şi generaţiilor următoare prin viu grai sau prin scris. 

Dorinţa de a se dărui celor din neamul bunilor şi străbunilor săi, 
dublată de neţărmurita dragoste de muzică,  s-au contopit organic în 
acţiunile întreprinse de Martirul Inimii. 

Înainte de a se despărţi de elevii săi din Ilişeşti, Ciprian, conştient 
de actul oficiat cu dăruire, le spunea: 

“Nu-mi pare rău de trudă, că cel puţin vă las o amintire [pe] care 
nu-ţi uita-o toată viaţa!  

Şi, Doamne, frumos îi cântecul care nu-l poţi uita!...”66.  
În adevăr, reverberaţia printre veacuri a multor melodii 

porumbesciene nu numai că a ajuns până în pragul secolului al XX-lea, 
dar se pregăteşte să intre şi în  mileniul al  III-lea. 

În apropierea casei bunicilor din Ilişeşti se afla şi reşedinţa parohială 
a pastorului Traugott Gorgon, un bun pianist şi mare iubitor de muzică 
clasică germană. 

Pe la el Ciprian nu mai trecuse de când avea zece-unsprezece ani de 
se juca, prin curte, cu fetele mai mari ale acestuia: Johanna, Maria, Ana, 
Adamina sau Nina, şi Melania sau Miţi, cu care rămăsese prieten toată 
scurta lui existenţă. 

Acum, tânărul de 25 ani, cu înclinaţii artistice certe, era primit cu  
bucurie de pastorul protestant Gorgon şi de soţia acestuia, Adamina, ori 
de câte ori venea însoţit de Mărioara şi sora mamei sale, Theresa. 
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Ciprian era preţuit de Gorgon, mai ales, pentru sensibilitatea lui 
artistică şi interpretativă. 

După mai multe vizite, la 21 iulie 1878, atenţia i-a fost atrasă de o 
apariţie zveltă, graţioasă, cu ochii albaştri ca viorelele din poienele 
stupcane şi cu părul castaniu ce cădea în bucle pe spate. 

Era mezina familiei, Berta Gorgon, o tânără de șaptesprezece ani, 
elevă la pensionul de fete din Biala - Bialitz.  

Fata “s-a dezvoltat admirabil ” constata Mărioara. Simplitatea, 
modestia, vorba-i cumpătată şi purtarea Bertei au atras atenţia fiului 
preotului de la Stupca. 

În atmosfera austeră ce domnea în casa familiei Gorgon, pe fondul 
muzicii de Haydn, Bach sau Beethoven, licăririle ce se aprindeau în ochii 
Bertei, când se afla în preajma oaspetelui, l-au înfiorat pe Ciprian, încât, 
prezenţa sa în ambianţa familiei de dincolo de pădure, a început să devină 
din ce în ce mai frecventă. 

Îndată, starea afectivă a tânărului teolog s-a cerut a fi transpusă pe 
note şi la 23 iulie 1878, prin intermediul a două elegii erotice, pe versuri 
de D. Petrino. 

Primul lid e străbătut de o expresivitate melodică emoţionantă şi se 
intitulează: 

“Aş  fi  murit 
Aş fi murit dacă tu, dragă, 
În viaţă nu m-ai fi iubit; 

Aş fi murit şi lumea-ntreagă 
Dacă amor n-aş fi simţit. 

 
Pe firmament n-ar mai fi soare, 
Stelele noaptea n-ar mai luci, 
Şi roua n-ar cădea pe floare, 

Amor în lume de n-ar fi!” 
 

iar cea de a doua “perlă”, cum o subintitulează Ciprian, provocată de 
muza din Ilişeşti, este C-un plâns amar. 

Tot acum, credem că Ciprian a făcut cadou, familiei Gorgon polca 
Kleeblattchen [Frunzuliţă de trifoi], deoarece, în 1883, se afla în posesia 
familiei pastorului, după cum informa Aug. Braun, într-o scrisoare 
adresată părintelui Iraclie.        
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Biserica ortodoxă Sf. Nicolae din Cernăuți, zidită între 1927 și 

1939, pe timpul administrației românești
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STUDENT LA 
ISTORIE-GEOGRAFIE 

Apropiindu-se toamna, iar Ciprian nedorind a se hirotonisi în cinul 
preoţesc, s-a înscris la Facultatea de Istorie-Geografie a Universităţii 
germane din Cernăuţi, pentru a deveni profesor de istorie şi geografie la 
vreun liceu. 
 

 
Studentul Ciprian Porumbescu 
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Facultatea respectivă, conform sistemului academic austriac, 
cuprindea, pe lângă filozofie, istorie-geografie, matematică, litere şi ştiinţele 
naturii.  

Prezenţa lui Ciprian în noua sa calitate e confirmată de 
Amneldungsbuch67  [Carnet de student], eliberat la 13 octombrie 1878, de 
notările sale făcute în Tagebuch [Jurnalul de însemnări zilnice], de 
documentele ce atestă activitatea de lider al studenţilor români prestată în 
cadrul asociaţiei Junimea şi din alte izvoare. 

De îndată ce au fost eliberaţi din detenţie, cei cinci lideri arboroseni au 
iniţiat numeroase demersuri în vederea reînfiinţării asociaţiei din care 
făcuseră parte.  

Eforturile lor nu au fost zadarnice. La 28 noiembrie 1878, printr-un 
ordin guvernamental, s-a aprobat statutul şi s-a permis reînfiinţarea 
asociaţiei academice, însă sub numele de Junimea.  

În urma unei enciclice a Mitropoliei Bucovinei, în care se recomanda 
clerului ortodox să se ferească de “luptele lumeşti”68, studenţilor Facultăţii 
de Teologie nu li s-a mai permis a se înscrie în noua organizaţie a 
tineretului universitar. 

În după-amiaza zilei de 7 decembrie 1878, în sala IV a Universităţii 
cernăuţene, a avut loc alegerea primului comitet de conducere şi a altor 
organe consultative ale Junimii.  

Noua organizaţie studenţească a păstrat statutul, imnul, deviza şi pe 
majoritatea membrilor vechii societăţi Arboroasa. 

Din primul comitet al Asociaţiei Academice Junimea au făcut parte 
următorii: 

Preşedinte: Dimitrie Onciul, student la filizofie [viitorul istoric]; 
Vicepreşedinte: Ştefan Cucinschi, student la drept; 
Secretar: Ciprian Porumbescu, student la filozofie; 
Casier: Teodor Bujor, student la filozofie; 
Controlor: Metodiu Luţa, student la filozofie. 
Viaţa, necesităţile luptei pentru unitate şi libertate naţională, l-au 

determinat pe junele Porumbescu să-şi îndrepte atenţia spre istoria 
poporului român. Aşa că nu e de mirare când, după echivalarea unor 
examene promovate la  Facultatea de Teologie, îl găsim frecventând anul 
al II-lea al Facultăţii de Filozofie, cercetând cu asiduitate istoria şi 
geografia. 

Concomitent cu activitatea socio-culturală de la Junimea, Ciprian 
Porumbescu, datorită calităţilor şi viziunii sale politice, a fost ales 
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vicepreşedinte al asociaţiei studenţilor germani: Akademische Leshalle, iar 
în plenara din 22 mai 1879, a fost reales în comitetul ce urma să coordoneze 
activitatea Societăţii academice Leshalle din anul universitar 1879-1880. 

Junele stupcan era un fervent şi activ animator al petrecerilor 
teutonice [Knepe], organizate de Clubul studenţilor germani, ca şi a acelor 
organizate de Junimea. 

Noua formă de învăţământ îi absoarbe o bună parte  din timpul ce-l 
avea la dispoziţie. Ciprian frecventa cu regularitate cursurile facultăţii pe 
care o alesese, îşi pregătea cu simţ de răspundere seminariile, lucrările ce le 
susţinea în faţa profesorilor şi examenele semestriale, obţinând rezultate 
bune şi foarte bune. 

În anul universitar 1878-1879, studentul Porumbescu a frecventat 
cursul de Einlietung in die Philosophie [Introducere în filozofie], câte două 
ore săptămânal, ţinut de prof. Masrty, cursul de geografie fizică: Geografie 
der Alpenlander, câte două ore săptămânal, şi Über Vulcanismus, câte o oră 
saptăminal, prezentat de prof. dr. Ferdinand Ziglauer, [la care Ciprian a dat 
câte un examen în fiecare semestru], cursul de Istorie universală a prof. dr. 
I. Losirth, cursul de Istorie romană, de Introducere în istoria româna  şi 
altele. 

În afară de cursurile amintite mai sus, Ciprian a participat activ, 
dovedind o anume aptitudine şi la sustinerea lucrărilor de seminar, la 
interpretarea unor texte, documente etc., după cum o atestă certificatul 
Colloquium-Zeugniss69, certificatele eliberate, în urma examenelor,  de 
prof. dr. I. Lösterth, directorul seminarului de Istorie universală, de prof. 
dr. F. Zieglauer şi de alţii. 

Din Tagebuch-ul, început la 15 ianuarie 1879, aflăm că la 5 februarie, 
Ciprian a facut, la Hisorisches Seminar Österreiche  Geschte, analiza unor 
documente, la 15 februarie a susţinut o lucrare de seminar fiind de faţă şi 
prof. I. Losirth, iar, după numai două zile, îl aflăm preocuându-se de o alta. 

“Mă scol şi mă apuc de lucrarea pentru Istoria Austriei. Lucrez toată 
dimineaţa şi termin al ora 2 p.m. 

Oare va fi reuşită? 
E suficient pentru prof. Ziglauer, am scris 6 pagini!”70. 
Studiul istoriei, în acest semestru, “înaintează mulţumitor de bine”71, 

aprecia junele stupcan.  
După încheierea semestrului I, al anului universitar 1878-1879, înainte 

de a pleca la Stupca, la 19 februarie 1979, el făcea următorul bilanţ: 
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“E ultima seară pe care o petrec la Sauseni şi totodată ultima seară, 
dinaintea semestrului al II-lea, ce o petrec la Cernăuţi. 

Dacă arunc o privire asupra timpului trecut de la 17 octombrie 1878, 
intrarea mea la Sauseni şi la filozofie, atunci ajung la următoarul rezultat: 
am îndurate în timpul acesta mult bine şi mult rău. 

Am avut adesea lipsuri, mâhniri şi supărări, dar am fost şi sunt fericit 
şi, dacă îmi va ajuta Dumnezeu, voi fi şi de acum înainte fericit.  

La Berta m-am gândit adesea şi atât de duios… cum te gândeşti la o 
fiinţă scumpă şi iubită. De multe ori m-am întrebat… ştiu eu bine ce! 
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Cu studiul meu e bine, progresez mereu. În muzică am lucrat mult în 
ceea ce priveşte exersarea, la teorie însă am făcut puţin şi puţin am compus. 
Mă supără că n-am bani ca să-mi închiriez o odaie mai mare şi să împrumut 
un pian pentru studiu. 

Cât despre gazdele mele, am pentru multe a le mulţumi! Afară de 
purtarea ursuză a lui Karl şi de flecăreala interesată a bătrânului Sause, 
lumea a fost cu mine foarte drăguţă. M-au îngrijit tot timpul bolii mele, la 
nevoie m-au ajutat, mai ales tanti mi-a făcut mult bine.  

Mi se pare că dânşii credeau că am oarecari intenţii faţă de Adela… Din 
păcate nu merge! 

Mă bucur de călătoria de mâine”72, nota Ciprian. 
În cel de al doilea semestru, studentul Porumbescu a continuat să  

situieze pe primul plan, învățătura. 
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ÎNDRĂGOSTIŢII DIN CARPA IŢI   

 
Țara Fagilor 

 Berta, unica şi marea obsesie sentimentală a artistului de la Stupca, Ciprian 
Porumbescu, s-a născut la poalele obcinelor carpatine, în Ilişeştii Sucevei, la 17 martie 
1861, fiind cea de a şasea fiică a Adaminei şi a pastorului protestant Taraugott Gorgon. 
A învăţat la Şcoala elementară germană din satul natal şi apoi la un pension de fete din 
Biala-Bialitz. 
 Deşi cel de al doila copil al Emiliei şi a preotului ortodox Iraclie Porumbescu, 
Ciprian, a locuit între 1860-1862 în Ilişeşti, la bunicii săi dinspre mamă, şi mai apoi, a 
revenit adesea în această localitate, pe Berta Gorgon a descoperit-o abia la 21 iulie 
1878, dată fatidică, ce i-a rămas veşnic în memorie. Din acest moment, imaginea ei 
angelica, înaltă, zveltă, cu părul negru și ochii albaștri, i-a stăpânit mintea, trupul şi 
sufletul şi i-a martirizat inima pentru restul vieții.  
 Iraclie Porumbescu era un om îngăduitor cu slăbiciunile semenilor săi, însă grija 
pentru viitorul copiilor îl obseda şi din această cauză, uneori, devenea intransigent faţă 
de comportarea incorectă a acestora, cum a fost cazul cu dezmoştenirea lui Ştefan, 
pentru a-l determina să se ţină de slujbă. 
 Casa parohială de la Stupca, ca şi cea de la Şipotele Sucevei, era deschisă 
tuturor. Zilnic se perindau prin ea, sau veneau pentru o cură de aer, două până la zece 
persoane din: Iaşi, Cernăuţi, Rădăuţi, Suceava, Humor, Stroieşti, Ilişeşti, Vama ş.a. Rar 
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de tot se întâmpla câte o zi, în care să se aşeze la masă numai cei de ai casei. Uneori, 
din cauza aglomerării cu musafiri, spaţiul de cazare devenea neîncăpător, şi atunci, 
membrii familiei, trebuiau să doarmă în fânul din şură sau din pod. 

 
Ciprian Porumbescu 

 
 “La amiază mâncarăm zdravăn, constata Ciprian şi după masă mă aciuai şi eu, 
Ştefan şi Prosh în pod, unde traserăm un somnişor.  

Pe urmă ne plimbarăm încoace şi-ncolo, prin grădină si numai ce vedem, pe 
drumul de la Suceava, că vine Ioji. A trecut, acuma, bacalaureatul, şi iarăşi bucuria ne 
fu nespusă!”21. 
                                                             
21 Ciprian Golembiovschi, Tagebuch [Jurnal zilnic al evenimentelor şi întâmplărilor trăite şi a altor pozne, 
consemnate la 18 ianuarie 1879], manuscris inedit în limba germană, Colecţia Muzeului Suceava, inv. nr. 32b., 
1065, p. 119. 
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7 

. 7  
Berta Gorgon 

 
 La 4 martie 1879, pe când părintele Iraclie era plecat la Stroieşti, Ciprian şi cu 
Mărioara au fost anunţaţi că vor primi vizita inspectorului şcolar de la Suceava, Drogli, 
cumnatul lui Mihai Eminescu, care tocmai venise să inspecteze Şcoala trivială din 
Stupca. “Deodată, vine un băiat de la şcoală cu o carte de vizită, prin care inspectorul 
Drogli şi un medic judeţean, dr. Kluczenko, se invită la noi. 
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- Tot e bine, Moş Mărine! Exlamă Ciprian surprins. 
În fine, dumnealor sosesc în adevăr. Mărioara serveşte un aperitiv, apoi amiaza, 

şi la ora trei dumnealor pleacă.  
Doctorul Kluzenko e un om foarte deştept, numai că are o purtare cam 

respingătoare şi e foarte rezervat. Drogli e un viţel, ca de obicei. Între altele ni se 
plângea, la masă, că dânsul cumpără zilnic câte două oca de lapte şi nu ştie ce face 
nevastă-sa cu el”22.  

La numai câteva luni, Ciprian, aflându-se în vizită la familia Berariu, din Stroieşti, 
se reîntâlneşte cu Drogli şi cu soţia acestuia, Aglaia, “care cânta ceva şi, pe o rablă de 
pian se acompania”23.  

La Stupca, studentul de la istorie-geografie se simţea în largul său şi petrecea 
“foarte plăcut şi frumos”24. Se plimba prin livadă, îl ajuta pe tatăl său, din când în când, 
să prindă câte un roi de albine din prisacă, se scălda în apa Moldovei, mergea la stână 
pentru a bea zer, de unde se întorcea “acasă discutând şi râzând”25, primea oaspeţi, 
făcea vizite prin satele învecinate, sau celor din Humor si Suceava, mânca bine, 
dormea regulat la prânz şi seara. când se întâmpla să fie acasă, se culca devreme, nu 
ca la Cerenăuţi. Pentru a-şi reface sănătatea labilă, părintele Iraclie veghia, cu 
străşnicie, ca fiul lui să ducă o viaţă cât mai ordonată, fără excese şi emoţii puternice.  

Când se abătea de la programul stabilit, prin exuberanţa şi zburdălniciile ce-l 
caracterizau, tatăl său lua “înfăţişarea cea mai întunecată posibilă”26, era trist şi 
“frământat de gânduri negre”27, preciza Ciprian in Tagebuch-ul sau.  

“Era foarte supărat că plecam, mereu, la Ilişeşti şi nu stam acasă”28. 
Petrecerile din mijocul naturii, când nu ploua, erau frecvente. Odată, după odihna 

de prânz, “ne-am dus cu toţii în pădurea cea frumoasă şi verde, am chiuit şi ne-am 
desfătat fermecaţi de natură, am cules ciuperci şi am vizitat pe cumătra mea”29, iar 
altădată au fript bureţi pe Gurăi. Ciprian mai petrecea cu Ioji la pescuit, pe apa Moldovei 
din apropierea Humorului, sau mergea cu Iulco la vânat de porumbei ori iepuri, înarmaţi 
cu puşti cu două ţevi. 

“În pădure ne prinse o furtună atât de cumplită, cu tunete, fulgere şi grindină, că, 
deşi ne adăpostirăm prin desişuri, ne-am trezit leoarcă şi ne-am întors acasă ca trei 
crai, cu cea mai jalnică înfăţişare. A trebuit să schimbăm totul, haine, lenjerie şi 
blăstămarăm ceasul în care ne-am pornit”30. 

 Răzbunându-se vremea, Ciprian şi cu alţi oaspeţi, au plecat, din nou, “la 
vânătoare de porumbei. Ne-am învârtit vreo trei ore şi n-am putut trage un foc. De văzut 
am văzut mulţi, dar n-am putut trage”31. 

                                                             
22 Ibidem, p. 54. 
23 Ibidem, p. 134. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, p. 55. 
26 Ibidem, p. 59. 
27 Ibidem, p. 55. 
28 Ibidem, p. 57. 
29 Ibidem, p. 56. 
30 Ibidem, p. 147-148. 
31 Ibidem, p. 128. 
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Cele mai multe vizite, uneori repetate de mai multe ori pe zi, sau prelungite de 
dimineaţă până seara şi, alteori, noaptea pe lună, le făcea îndrăgostitul din Carpaţi, “de-
a curmezişul muntelui”32, prin pădure, singur sau însoţit de Mărioara şi alţi prieteni, atras 
fiind de dragostea lui cea mare, Berta Gorgon. 
 

 
Ciprian și Berta 

 
În vacanţa de iarnă, de cum a venit la Stupca, s-a gândit mereu la fata adorată, 

dar nu a putut să o vadă, iar în cea de primăvară, înainte de a ajunge acasă, a trecut 
prin Ilişeşti, pentru a afla veşti despre Berta şi despre, sora sa, Melania,  care era 
bolnavă. 

Întrebând pe secretarul comunal, Naumann, despre prietena sa din copilărie, pe 
care o necăjea, spunându-i Miţi, acesta-i răspunde:  

“- O duce bine, fiindcă a plecat pe lumea cealaltă! 
Încremenit de spaimă mă uit la el, neputându-mi crede urechilor ceea ce 

auzeam. Totuşi era adevărat! Plecarăm de îndată în sus, la Gorgon. Intrarăm în casă şi 
aflarăm, în jurul mesei, pe pastor, Decker, Kraner, Minuţa, Bertuliţa şi Lola, foarte trişti. 
După un scurt salut, când îmi părea că-mi voi pierde firea, îi rugai să-mi arate pe Miţi. 
Copilele luară o lumânare şi mă conduse în salon. În cameră era întuneric. Mina 
aprinse câteva lumânări şi... iat-o pe scumpa mea, Miţi, zăcând palidă cu ochii 
scufundaţi în orbite, pe credincioasa surioară, pe amica cea mai bună cu care, de 

                                                             
32 Ibidem, p. 56. 
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atâtea ori, m-am jucat, cu care, în orele senine, de atâtea ori ne-am hărăţit, zăcând 
neînsufleţită. 

Buna, scumpa Melanie nu mai este! În hăinuţa albă, acoperită cu voal de 
mireasă şi cu cunună de mirt pe cap. Miţi visează la zilele vesele ale copilăriei, la nunta 
ei, la fericirea ei! Sărmana Miţi! Acum îi zic Miţi. De câte ori îmi interzicea să-i zic aşa, 
repetând mereu că o cheamă Melania şi nu Miţi! 

O! Aşi vrea să zac acolo, în locul tău! Ţie-ţi zâmbea viaţa atât de trandafirie! Tu 
trebuia să mai trăieşti, să fii fericită! 

Cu asemena gânduri mă uitam la biata moartă şi inima-mi era sugrumată de 
lanţurile durerii. Îmi părea că mă prăbuşesc şi, cu ochii înecaţi în lacrămi, am şovăit 
spre ieşire… 

Am vorbit numai foarte puţin cu copilele. Ni s-a servit şuncă şi vin. Bertuliţa arăta 
foarte rău. Bătrâna pastoriţă a plecat la Frasin, neputând îndura durerea acasă. Bietele 
copile, sunt cu totul deprimate, la fel şi pastorul, însă se stăpâneşte!  Am mai zăbovit 
puţin şi apoi am plecat acasă”33. 

După două zile a venit să-şi ia un ultim rămas bun de la prietena de joacă a 
copilăriei sale. 

Întrerupându-şi cursurile, la începutul lunii mai, Ciprian vine, pentru câteva zile, 
de la Cernăuţi la Stupca, pentru a o întâlni pe Berta, dar familia Gorgon era plecată la 
Rădăuţi.  

Reîntorcându-se la studii, pe când se îndrepta cu trăsura, spre gara Iţcani, “la 
Lichterberger, pe cine am văzut în fereastră?  

- Ah Doamne, pe scumpa mea Berta! M-au trecut toate căldurile! De aş fi fost 
singur aş fi intrat. 
 Berta se uita mereu după noi şi eu, şezând cu faţa îndărăt, am privit-o mereu 
până nu am mai văzut-o. Mi se făcuse aşa de jale, de greu, inima mi se făcuse boţ! 
Berta arăta foarte palidă. Sărmana copilă! Eu devenii atât de vânăt, că chiar şi Wadberg 
s-a speriat. Tot drumul, până la Cernăuţi, m-am gândit la ea, la această scumpă fiinţă, 
care-mi însoţea visele pas cu pas.  

Ajuns la Cernăuţi mi se făcu o nespusă jale. Sufeream de dor de casă şi dorul 
după iubită!”34. 
 În vacanţa din vara anului 1879, de cum a pus piciorul în Stupca, Ciprian a 
încercat să o vadă pe Berta, însă nu a reuşit să-şi realizeze intenţiile decât după câteva 
săptămâni, când, împreună cu Mărioara şi Alecu, au făcut o vizită protocolară familiei 
Gorgon. Momentele revenirii la Ilişeşti sunt evocate emoţionant. 
 “Când am intrat în casă, am fost cuprins de teamă, inima-mi bătea tare, îmi 
venea să fug! Abia putui să mă iut în ochii Bertuţei!”35. 
 În seara următoare, junele îndrăgostit s-a furişat din casa parohială, ca un 
adolscent exuberant şi, împreună cu Ioji, a zbughi-o spre Ilişeşti, pentru a petrece sub 
clar de lună, în grădina fetei iubite. 
 “A fost o noapte minunată, cu lună, şi am simţit atâta fericire şi durere. În 
grădină, la popicărie, am scris numele Bertei. Sub părul cel mare era o masă acoperită 

                                                             
33 Ibidem, p. 66-67. 
34 Ibidem, p. 83-84. 
35 Ibidem, p. 63. 
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cu o faţă de masă. Am făcut noduri în cele patru colţuri ale feţei de masă şi pe masă am 
format din frunze, iniţialele: E. W. [Wender=Minune]. Am stat acolo o vreme, apoi ne-am 
luat ca amintire câteva floricele şi am plecat spre casă”36. 
 Profitând de absenţa părintelui Iraclie, după o săptămână, Ciprian a purces-o, din 
nou, spre casa iubitei. După o scurtă vizită la cârciuma din Ilişeşti, tânarul zbură spre 
“dragul, spre scumpul meu sanctuar, la casa Gorgon. 
 

 
Peste deal, la Stupca 

 
 Deşi, de la fântână, frumoasa Karolina mi-a spus că fetele nu-s acasă. Au plecat 
cu Ana şi Michel la Rădăuţi, am intrat. Părinţii Bertei mă primiră cordial şi, după ce 
traserăm câte o secărică, ne aşezarăm la muzică. 
 Natural, a trebuit să rămân şi la prânz, când mâncarăm o supă de săcărică şi 
friptură de viţel. După amiază, făcui cu bătrânul o partidă de şah şi ajunsei mat. Apoi 
bătrânul se culcă. Eu mai discutai prieteneşte cu pastoreasa, care părea amabilă. Apoi, 
veni Decker. Ieşii în grădină, jucai cu băieţii popice, mă plimbai. Pe urmă veni şi 
Krämer. Cântai, iarăşi, cu pastorul câteva sonate de Haydn. Luarăm cafeaua. Pe la ora 
şase şi jumătate plecai, împreună cu Krämer”37. 

                                                             
36 Ibidem. 
37 Ibidem, p. 136-137. 
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 Ajuns, către seară, acasă, Ciprian era foarte bine dispus: 
 “O, Doamne! Cum n-oi fi! Am fost doar la căminul iubitei mele!”38, exclama, cu 
deplină satisfacţie, îndrăgostitul din Carpaţi, în pofida bombănelilor paterne. 
 Datorită unei vizite protocolare, făcută de părintele Iraclie pastorului Gorgon, 
Ciprian are prilejul să fie prezent, din nou, în casa iubitei. Pe Berta “o aflu din cale afară 
de drăguţă şi observ, abia astăzi, la ea, o oarecare afecţiune pentru mine. 
 Nu vreau să descriu acest sentiment, care mă copleşeşte pe nesimţite, în 
apropierea ei, nu vreau să vorbesc de ochii plini de suflet, care pătrund atât de adânc în 
inima mea, nu acest fapt vreau să-l relev, ci că o iubesc nespus de mult şi o voi iubi 
întotdeauna!”39. 
 Ciprian, incendiat de sentimentul dragostei împărtăşite, abia aşteptă să sosească 
următoarea zi, când familia Gorgon avea să întoarcă vizita protocolară a parohului 
ortodox de la Stupca. 
 A doua zi, împreună cu pastorul Gorgon sosesc şi Albertina, Mina şi Berta, 
intrând ca o furtună, în casa parohială de la Supca. Cel mai tulburat dintre gazde a fost 
Ciprian. “Mina era foarte pornită pe râs. La popicărie m-am tachinat cu Mina pentru 
graţioasa ei dare la ţintă. Berta era de partea mea şi noi pierdurăm jocul. 
 Nu-mi era mie gândul la jocul popicelor! Eu priveam pe draga mea, pe adorata 
Berta, care asăzi a fost mai frumoasă şi mai drăguţă ca oricând. Rochia ei de percal 
verde o prindea de minune!”40. 
 Cântai împreună cu Albertina. Apoi, discutai cu Berta despre câte toate, despre 
modul cum cântă ea la pian, privindu-ne unul pe altul şi fiind foarte fericiţi.  
 La urmă i-am spus că mi-ar face o mare plăcere dacă ar cânta la pian. Şi atunci 
am simţit cum roşesc tot. O priveam atât de dogoritor şi insistent încât Berta roşi până 
în vârful urechiuşelor. 
 Petrecurăm minunat. Fetele se dete în scrânciob. Berta fu cumplit de nebunatică. 
Mina deveni gânditoare şi tristă. După plecarea lor devenii foarte trist”41.   
 Starea de spirit în care se afla Ciprian după plecarea familiei pastorului era aşa 
de copleşitoare, încât nu a putut să instruiască, în cele mai bune condiţii, pe ţiganii ce 
veniseră la el să-i înveţe a cânta Hora lui Micheriu. 
 Iraclie, văzând că fiul său era foarte îndrăgostit, iar starea sănătăţii lui nu-i 
permitea să se căsătorească cu Berta, s-a hotărât să-i despartă, gândind că, poate,  
distanţa şi noua ambianţă vieneză îi  vor determia să uita unul de altul. 
 La 23 august, după cafeaua de dimineaţă, “tata îmi făcu propunerea de a pleca, 
anul acesta, să studiez la Viena. Nimic de spus, e o propunere bună! Dar e ridicol! Din 
ce să trăiesc eu la Viena? Aceasta nu mi-o spune tata!”42. 
 Cu gândul la fata iubită, tot în aceeaşi zi, Ciprian compune un galop, pe care îl 
intitulează: Zwerch ubrich den Berg [De-a curmezişul peste munte] şi i-l dăruieşte 
Bertei. 

                                                             
38 Ibidem, p. 137.  
39 Ibidem, p. 67. 
40 Ibidem, p. 68. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem, p. 72. 
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 Polca veselă, senină va fi păstrată de fata pastorului din Ilişeşti până prin 1938, 
când Aurel Morariu, fără ştirea proprietarei, o cumpără de la fiica Bertei, Niny von 
Rossignon, din Rădăuţi. 
 La 31 august, Ciprian, însoţit de Mărioara, purced, pe jos, la Ilişeşti. “Minişor şi 
Bertuliţa fură, iarăşi, deosebit de drăguţe cu musafirii. Fetele, pline de voie bună, ne 
însoţiră până la Krämer. Când ne despărţirăm luna era sus pe cer”43. 
 O altă vizită făcută familiei pastorului din Ilişeşti, împreună cu Iraclie şi Mărioara, 
îi dă, din nou, posibilitatea lui Ciprian să fie în preajma îngerului vieţii sale. 
 După ce, împreună cu tatăl fetei concertează mai multă vreme la pian, găseşte 
un moment prielnic pentru a schimba câteva vorbe cu Berta. Conducând, împreună cu 
domnişoarele Gorgon, pe una dintre prietenele lor, “la întoarcere, Berta mi-a oferit o 
floare cu spini ca să mă înţep. Eu am răspuns: 

- Pentru dumneata, scumpă domnişoară, dacă îţi face plăcerea, o fac cu 
bucurie! 

Şi când am vrut să iau floarea, Berta şi-a retras mâna, spunând: 
- Nu! Nu vreau să-ţi produci o durere!”44. 
Reîntorcându-se în salon, gazdele l-au rugat să le cânte o doină. După ce le-a  

îndeplinit dorinţa, special pentru Berta, Ciprian a executat Du bist eine Blume [Tu eşti 
o floare]. 
          Retrăind, acasă, acest moment emoţionant, Ciprin nota: “Doamne, ce-mi fu a 
îndura, mâna îmi tremura şi abia am putut să ating coardele şi atât de misterios vibrau 
sunetele viorii în salon, până ce ajungeau la urechele iubitei şi îi aduceau ştire de 
durerea mea! 

 Înfiorată, sânul ei frumos se ridica, iar inimioara ei bătea mai tare şi ameninţa să 
spargă învelişul delicat. Cântecu se apropia de sfârşit, încă o trăsătură uşoară cu 
arcuşul şi un profund suspin s-a smuls din pieptul scumpei mele. Am fost stât de 
emoţionant, încât nu mai aveam putere să rămân în casă. 

În decursul serii mai stăturăm mult de vorbă. Bătrânii jucau, cu Lagler, taroc. La 
cină era orez  cu pilaf de conopidă. Şezui lângă Berta, discutai cu dânsa cu multă 
plăcere şi însufleţire. Ea-mi arătă mâna, pe care eu o găsii atât de frumoasă şi micuţă. 
Târziu, pe la unsprezece, ne despărţirăm de dragii noştri, cu bucurie în inimă şi în 
suflet”45. 

După câte o întâlnire trăită la înaltă tensiune alături de Berta, sufletul lui Ciprian 
era invadat de o revelaţie profundă, nemaicunoscută până atunci. Stătea singur, ore 
întregi şi visa cu ochii deschişi, destăinuindu-se jurnalului său intim, retrăind momentele 
petrecute la cină, rememorând discuţiile purtate sau gândindu-se la mâna “atât de 
frumoasă şi micuţă”. 

La numai o săptămână de la vizita amintită, Ciprian, profitând de ocazie că nu 
mai era nimeni acasă, se furişează peste deal, la Ilişeşti, unde găsi acasă numai fetele, 
deoarece pastorul şi cu soţia sa plecaseră la Frasin. “Aceasta fu iară o zi de aur, nota 
îndrăgostitul din Carpaţi. Am petrecut de minune. Jucai cu Mina o partidă de şah şi 
ajunsei mat. Mă zâdărâi cu Berta, care a fost deosebit de drăguţă. 

                                                             
43 Ibidem, p. 154. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem, p. 37-38. 
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Fetele discutară şi povestiro mulţime de întâmplări. Berta, care era în săptămâna 
în care gătea, ne făcu cafea şi ne-o turnă aşa de drăguţ, de-o sorbeam cu ochii. Lenca 
era şi ea de faţă şi, îmbrăcându-se cu rochia şi boneta pastoriţei, o făcea pe bătrâna.  

Pe la ora şase plecai cu tristeţea în suflet. Berta îmi cântă un marş. Vocea ei 
minunată mă însoţi până acasă. Noaptea avui frisoane şi am aiurit teribil, capul îmi 
ardea ca focul şi sângele îmi curgea prin vine, fierbinte ca plumbul topit. Asta o face 
iubirea!”46, concludea Ciprian în Tagebuch.  
Natura abundentă şi luminoasă a verii stupcane îl trezea adesea din reverie şi îl    
scotea din casă. La 21 septembrie, “dis-de-dimineaţă, m-am dus la Gustav şi apoi am 
plecat, cu doi pădurari, la vânătoare. Eu am tras în doi iepuri, însă fără succes.  

  Către orele două ne-am întors acasă. Aici, toţi se pregăteau ca să mergem la 
Stroieşti, la hram. Mă îmbrac cât se poate de prezentabil, cu hainele mele uzate şi 
plecarăm toţi patru. Ştefan mâna caii. La Stroieşti, când intenţionam să intrăm în curtea 
popii, ne întâmpină servitoarea, spunându-ne că nu este nimeni acasă. 

- Na-ţi-o bună! Prin urmare înapoi şi încotro? Hai la Ilişeşti! 
Cine putea să-şi dea sema de bucuria mea? Ziua frumoasă, drumul bun, caii 

buni şi în plus perspectiva de a vedea Ilişeştii! Deşi ştiam că fetele nu erau acasă, m-a 
cuprins o stare plăcută şi am fost atăt de voios şi bucuros, cum de mult n-am mai fost! 
Ştefan însă bombănea mereu. Doamna Gorgon a fost singură acasă şi  s-a arătat foarte 
bucuroasă de vizita noastră. Şi pe Epaminonda Bucevschi îl vizitai cu tata"47.  
 A doua zi, luni, 22 septembrie 1879, stăpânit de imaginea iubitei pe care nu o 
aflase acasă, Ciprian a compus nocturna Berta48, expresie artistică simplă, sinceră, 
profundă, cea mai lirică piesă a lui Ciprian Porumbescu. 
 În acest moment de euforie erotică totală, când vizitele la Ilişeşti se îndeseau, 
hotărârea părintelui Iraclie de a-şi trimite fiul să studieze la Conservatorul şi Facultatea 
de Filozofie a Universiăţii din Viena, cu speranţa că acolo va afla alte fete, ce-ar putea 
să-l determine ca să o uite pe Berta, căzu ca un trăsnet asupra lui Ciprian şi îl 
descumpăni.  

Încercarea paternă de a-l izola de Berta, l-a înfuriat la culme. “Acum îmi sări 
ţandăra, scria Ciprian la 24 septembrie. Îmi făcui bagajul şi eram ferm hotărât să plec 
pentru totdeauna de acasă. Mărioara nu m-a lăsat să-mi iau lucrurile. Mi-am luat numai 
certificatele şi m-am dus la Humor”49. 
 După o săptămână a revenit la Stupca, cu gânduri mai bune, însă părintele 
Iraclie, nerenunţând la ideea sa, Ciprian a trebuit să-şi ieie bagajele şi să plece la 
Băişeşti, de unde, după două zile, a revenit, copleşit de dorul de casă.  

“Tata îmi propuse, din nou, să plec la Viena. La început însă, nici n-am voit să 
aud de una ca aceasta”50. 
 

 
 
                                                             
46 Ibidem, p. 164-165.. 
47 Ibidem, p. 37. 
48 Ciprian Golembiovschi, Tagebuch, p. 37. 
49 Manuscrisul a fost în posesia Bertrei până în 1936, când A. Morariu l-a achiziţionat, împreună cu Zwerch übrich 
den Bergh. Apud: Leca Morariu, op., cit., p. 441, 451. 
50 Ciprian Golembiovschi, Tagebuch, p. Ibidem, p. 171. 
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Înainte de a pleca la Viena, după ce i-a eşuat o altă vizită de adio la familia 

Gorgon51, s-a îndreaptat spre bunii şi vechii săi prieteni din bordeile de la marginea 
satului. “Seara, relateză Ciprian, ne-am dus la ţigani. Ei au făcut un foc mare în mijlocul 
şatrei. Sălbateci, ca nişte fantome, stăteau în jurul focului tuciurii, pe jumătate goi, figuri 
jigărite şi pârlite de soare şi de trecerea timpului şi râjeau la noi cu dinţii lor de fildeş.  

Muzicanţii începură a cânta şi, în cele din urmă, se desprinseră unii din cercul cel 
des şi începură să danseze ca indienii. Cântai şi eu cu dânşii o horă. A fost foarte 
primitiv, dar şi foarte pitoresc. Logler a fost extaziat”52. 
 Vrând-nevrând, îndrăgostitul din Carpaţi a trebuit să accepte hotărârea paternă. 
Duminică, 5 octombrie 1879, Ciprian împreună cu Mărioara, au plecat, pe jos, la Ilişeşti, 
“ca să-mi iau rămas bun de la tot ceea ce am mai drag pe lume. Toţi erau acasă şi Lola 
Lchtenberger era acolo. Am stat de vorbă până în seară. După aceea, însă, adio 
Bertichen scumpă! 
 Cu inima însângerată de durere, mi-am luat rămas bun de la fiinţa preaiubită, i-
am strâns dulcea mânuţă şi, cu ochii umezi, am plecat, ştiind bine că nu o voi mai 
vedea un an întreg.  

Aşi fi izbucnit în lacrămi, însă nu trebuia să o fac, n-am voie să arăt cât de drag 
îmi este acest înger de fată! Deci, adio, scumpă Berta, rămâi cu bine! Dumnezeu să te 
ocrotească! La revedere!  

Cu sufletul întristat am pornit peste dealul pe care n-am să-l mai trec atât de 
curând. Încă o privire spre scumpul Ilişeşti, încă un salut şi a dispărut sătuleţul acesta 
drăgălaş în întunericul nopţii.Trist, m-am înapoiat, cu surioara mea, acasă!”53. 
 Invadat din toate părţile de imaginea Julietei dintre obcini, cu inima însângerată 
şi sufletul tremurând de emoţie, gata să izbucneasă în plâns Romeo carpatin a compus, 
în ajunul plecării sale la Viena, valsul pentru pian Fleurs d’automne [Flori de toamnă], 
spre a-şi mai alina suferinţa ce-i mistuia inima în acel moment şi mai apoi. 
 La Stupca era o activitate febrilă. Iraclie se zbătea să adune banii şi cele 
necesare unei şederi mai îndelungate departe, departe de casă, fără vreun sprijin 
financiar din afară.  

Pictorul Epaminonda Bucevschi, ce se stabilise de mai mulţi ani la Viena, era 
venit, de câteva zile, la părinţii săi din Ilişeşti. Profitând de această împrejurare fericită, 
izgonitul la Viena mai trece odată dealul spre satul dragii sale pentru a se informa cum 
ar putea afla o gazdă în capitala imperială. “El a fost foarte prietenos şi mi-a propus 
locuinţa sa, pentru început, de la Viena”54. 

 
 

 
 
 

                                                             
51 Ibidem, p. 171. 
52 Ibidem, p. 172. 
53 Ibidem, p.172. 
54 Ibidem, p. 81. 
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IZGONIT LA VIENA 
În după amiaza zilei de miercuri, Ciprian, împins de autoritatea 

paternă, ca şi Nică a lui Ştefan Apetrei Ciubotariului, părăsind locurile de 
baştină, spunea:  

“- Adio, scumpă Stupcă! Adio iubiţii mei! Adio plaiurilor natale! Rămas 
bun şi la revedere!”55. 

 

 
 

După ce si-a luat rămas bun, s-a urcat în trăsura angajată de Iraclie şi, 
împreună cu Ioji, de la Iţcani a luat trenul spre Cernăuţi, iar joi, 9 octombrie 
1879, s-a îndreptat spre necunoscuta şi mult râvnita capitală a muzicii 
europene. 
 Viena, nu era ca Cernăuţiul, un târg de provincie, transformat în 
capitala unui ducat periferic, cu o populaţie pestriţă, cu o universitate în curs 
de organizare şi câteva asociaţii culturale de tip occidental, în care, aici, la 
porţile Orientului, predominau festine bahice, ci o capitală imperilă, o 
metropolă impunătoare, unul dintre cele mai importante centre culturale, 
edilitare, politice, economice ale Europei Apusene, cu instituţii academice de 
prestigiu, cu operă, universitate, conservator, teatru, cu artişti de marcă, cu 
                                                             
55 Ibidem, p. 173. 
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monumente arhitectonice numeroase şi impunătoare, cu parcuri pitoreşti, cu 
un trecut istoirc bogat şi zbuciumat, ce putea ispiti şi instrui pe un tânăr 
sensibil şi receptiv la frumos şi cultură, cum era, printre mulţi alţii şi Ciprian 
Porumbescu. 
 

 
Viena, vedere panoramică 

 
 În acest important port danubian, pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea 
şi începutul celui de al XIX-lea, s-a cristalizat şi s-a impus, pe plan european, 
şcoala componistică clasică, reprezentată de Frantz Ioseph Haydn, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Ludwing von Beethoven, iar în momentul sosirii 
îndrăgostitului de la Stupca trona, în viaţa artistică vieneză, dinastia Strauss, 
prin cei trei fraţi, compozitori şi dirijori; Johann, supranumit şi “regele 
valsului”, Joseph şi Eduard, ce va apărea, în corespondenţa lui Ciprian 
Porumbescu, sub numele de “frumosul Edi”. 
 Descinzând în gara strălucitei metropole a muzicii, îndrăgostitul din 
Carpaţi poposeşte, pentru moment, în apartamentul pictorului Epaminonda 
Bucevschi, fiul preotului ortodox din Ilişeşti, Dimitrie Bucevschi, de pe 
Corneliusgasse. 
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Epaminonda Bucevschi 

(1843-1892) 
 

La numai câteva zile de la sosirea sa în oraşul valsului [13 octombrie 
1879], Ciprian scria celor de acasă: 

“Vreau să vă comunic că locuiesc foarte elegant. Bucevschi e foarte 
bine aranjat, are mobilă frumoasă şi o mulţime de bibelouri scumpe. 

Abia aici constaţi ce talent mare are acest om. Prin colţuri se află 
numeroase modele, între altele şi o imagine, în mărime naturală, acoperită 
cu pânză, căreia puteai să-i dai poziţiile cele mai variate şi de care mă sperii 
totdeauna când trec pe lângă ea. 

Ieri a venit domnişoara Josefina, o cusătoreasă, care serveşte de 
model atât la Academie, cât şi lui Epaminonda. Am, deci, [ocazia] să admir 
minunata figură a acestei fete. E o tânără slovacă din Hardişul unguresc”56. 

                                                             
56 Ciprian Porumbescu, scrisoare inedită, în limba germană, din 13 noiembrie 1879, către familia de la Stupca, 
Colecția Muzeului  Suceava,  
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Ciprian Porumbescu nu a fost nici primul, nici ultimul june român ce a 
venit aici la studii şi a lăsat numeroase impresii şi mărturii despre strălucita 
aşezare danubiană. 

Din negura istoriei bimilenare a acestui important centru cultural 
european, se conturează silueta călăreţilor daci, Ala Prima Ulpia Dacorum, 
unitatea ce străjuia una dintre intrările străvechiului castru numit Vindobona, 
pe când aparţinea provinciei romane Nordicum. 

De atunci, rând pe rând, printre secole, numeroşi locuitori ai spaţiului 
carpatin au lăsat urme documentare şi afective. Prin veacul al XV-lea, mulţi 
negustori se aprovizionau cu mărfuri de la Viena. Tineri ca Johanes Petru 
Olahus, mergeau, să înveţe la Universitatea din Viena. Petru Şchiopul şi 
Mihai Viteazul şi-au aflat loc de refugiu tot aici, îm timp ce domnitorii: Ştefan 
Cantacuzino57 şi Gheorghe Duca au sprijinit pe vienezi în timpul asediului 
turcesc din 1683 etc. 

Mai numeroase sunt mărturiile lăsate de românii ce au studiat, s-au 
afirmat în diverse domenii ale ştiinţei şi culturii, ori numai au vizitat, în 
secolul al XIX-lea, sălile de spectacole, cafenelele, restaurantele, cum sunt; 
Troidl de pe Wollyeile sau Obermaiyer, Praterul, Schönbrunn, Universitatea, 
Opera muzeele, catedralele, palatele, statuile, cum e cea ecvestră a prinţului 
Eugeniu de Savoia etc.etc.  

De la ei au rămas mărtuirii nu numa despre instituţii de cultură, 
monumentele sau parcurile celebre, ci şi despre ospitalitatea, onestitatea şi 
obşteasca vieţuire veselă şi fericită a vienezilor. 

Studentul Ciprian Porumbescu, care a sosit la Viena cu exact zece ani 
în urma lui Mihai Eminescu, prin numeroasele sale epistole, transmise la 
Stupca şi altunde, a consemnat multe aspecte, impresii şi informaţii ce abia 
acum58 vin să întregească imaginea Vienei de la sfârşitul secolului al XIX-lea 
şi rolul metropolei danubiene în pregătirea, formarea unor intelectuali şi 
artişti, a unor tineri români, pentru a extinde civilizaţia Europei apusene 
până dincolo de Porţile Orientului.  

                                                             
57 La asediul Vienei din 1683, siliţi de Mahomed al IV-lea, au participat cu oaste şi domii Ţării Româneşti  şi a 
Moldovei. Prefăcându-se că luptă, din tunurile românilor porneau, peste zidurile cetăţii, ghiulele umplute cu câlţi şi 
cu mesaje, prin care se desconspirau planurile de atac ale turcilor. Pe locul unde se afla tabăra sa, Şerban 
Cantacuzino a ridicat o cruce. În semn de recunoştinţă, vienezii au construit, deasupra ei, o mică capelă, care poate fi 
văzută şi astăzi, în cartierul Tivoli. 
58 Pentru prima dată, aceste documente inedite, rămase de la Ciprian Porumbescu, au fost publicate în: Paul Leu, 
Ciprian Porumbescu – Monografie, Suceava, 1972, au fost reluate în ediţia a II-a, din 1978, apărută la Editura 
Muzicală, Bucureşti. şi în Martirul Inimii, Editura Licurici, Suceava, 1995. 
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Neavând cine să-l ghideze, tânărul bucovinan, ce cunoştea bine limba 
germană, a fost nevoit să facă, de unul singur, cei dintâi paşi pe străzile 
capitalei imperiale. De la primul contact a fost intimidat şi copleşit de ceea 
ce a întâlnit în cale. 

“Am văzut, nota Ciprian, un edificiu mai frumos decât altul, cum sunt: 
Palatul Politehnicii, Biserica Sf. Carol, cu cele două turnuri uriaşe acoperite 
cu figuri în basorelief, clădirea Filarmonicii ce străluceşte în aur şi splendoare 
şi unde se află şi Conservatorul, Palatul Artiştilor, Academia Artelor 
Frumoase, minunata biserică Sf. Elisabeta, Opera şi alte construcţii noi, 
neterminate încă. 

Muzeele Curţii Imperiale sunt minunate, ca şi Palatul Justiţiei. Palatul 
Parlamentului, Primăria cea nouă şi Universitatea ce nouă.  

Trecând prin Piaţa Palatului imperial, am văzut două statui foarte 
frumoase, ale arhiducelui Carol şi prinţului Eugeniu… Am trecut prin curţile 
Palatului Imperial… 

După aceea, am ajuns pe Graben, unde am văzut încântătorul palat al 
lui Haas şi fiii săi. Am intrat, apoi, în Schillerstrasse, unde sunt atât de multe 
redacţii de ziare şi, după aceea, într-un labirint de străzi, încât n-am mai 
putut să mă orientez. 

Rătăcind, am ajuns pe cheiul Franz Iosef. Am descoperit celebrul hotel 
Metropol, unde a descins Bismarck, baia Diana, canalul Dunării şi altele. 

Între timp, s-a înserat şi a trebuit să mă întorc acasă.  
Însă cum? Şi încotro? Puteţi să vă închipuiţi cât am rătăcit! Două ore 

întregi m-am plimbat până, în fine, am ajuns acasă, fireşte, foarte obosit”59. 
A doua zi, junele bucovinean a purces să-şi caute prietenii şi 

cunoştinţele ce studiau la Viena şi, călăuzit de unul dintre ei, s-a îndreptat 
spre clădirea Universităţii vechi, pentru a se informa în legătură cu înscrierea 
sa la istorie-geografie. 

“Acolo, mişunau studenţii de toate naţionalităţile, cu panglici de 
diferite culori. Aud vorbindu-se nemţeşte, ungureşte, româneşte, 
franţuzeşte, în cehă, croată etc. etc.”60. 

În această forfotă poliglotă s-a întâlnit cu Filipovici şi Verenca şi, după 
ce şi-a “cumpărat broşura cuprinzând cursurile universitare”, a plecat spre 
casă foarte obosit. 

                                                             
59 Ciprian Porumbescu, scrisoare inedită în limba germană, din 13 noiembrie 1879, către familia de la Stupca, 
ibidem. 
60 Ibidem. 



 

 

 170

La întoarcere, trecând prin cea mai importantă arteră comercială a 
Vienei, Körntnerstrasse, cu magazine de tot felul, Ciprian a fost impresionat 
de splendoarea,  varietatea şi mărimea vitrinelor. 

“Au geamuri, nu mint, înalte de zece-cinsprezece stânjeni, într-un 
cuvânt, o splendoare pe care nu am cuvinte să o descriu”61. 

Şi acum, după mai bine de o sută douăzeci de ani, Körntnerstrasse a 
rămas aceeaşi principală arteră comercială şi de agrement pentru vienez şi 
străini, ce impresionează prin multitudinea, varietatea şi bogăţia vitrinelor, a 
magazinelor, cofetăriilor, restaurantelor, rotiseriilor, hotelurilor, a localurilor 
de distracţii, prin puzderia diversă şi originală a reclamelor luminoase de 
toate mărimile, expuse pe orizontal şi vertical, într-o baie de neon, 
luminând-o a giorno. 

Devenită pietonală, Körntnerstrasse are amenajate şi spaţii verzi cu 
bănci, unde, la umbra copacilor, te poţi odihni, medita, citi ziarul, sporovăi 
sau îţi poţi face socotelile în vederea procurării cumpărăturilor ce ţi-au mai 
rămas de făcut. 

Se pare că în această perioadă, pentru a-şi asigura cât mai rapid o 
existenţă autonomă şi pentru a îndepărta din graţiile Bertei pe juncherul 
Fritz Kipper, care îi făcea curte, la sfatul lui Franini, Ciprian se gândea să dea 
un examen de admitere la şcoala de ofiţeri. 

Cu ajutorul domnişoarei Josefina Scherrer şi a prietenilor, Ciprian a 
reuşit să se mute într-o cameră mobilată, unde i se serveşte zilnic şi câte o 
cafea cam diluată, însă multă, însoţită de o franzelă, pentru care plătea, în 
plus, câte zece crăiţari de fiecare dată..  

După cafea cânta la pian. La 20 noiembrie 1879 ajunsese cu exerciţiile 
la gamele terţine, executând din sonatele lui Muzio Clemeti şi studiile lui 
Bertini. 

Prima gazdă vieneză a lui Ciprian a fost situată în IV. Muhlgasse, nr. 5, 
unde-l vom găsi locuind în decembrie 1879, în februarie 1880 şi pe care o va 
vizita adesea, după ce s-a mutat în altă parte. 

Neavând destui florini şi toate actele necesare completării dosarului de 
înscriere la Universitate şi Conservator, la 14 noiembrie 1879, Ciprian cere 
lui Iraclie să-i trimită certificatul de cetăţean austriac, “şi testemoniul de 
paupertate, asemenea şi doisprezece florin pentru taxe la Conservator şi 
cinci florini pentru cursul de pian, care-mi trebuiesc numaidecât… 

                                                             
61 Ibidem. 
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Oare să nu alătur acestea petiţiei mele către Landesausschuss şi 
Schulschein, la Conservator? 

Tare mi-ar părea bine dacă mi-ai stiliza o cerere, căci eu nu ştiu cum 
se face.  

Condiţiile sunt: 1. Să fiu bucovinean, 2. Atestatele de colocvii şi 
seminare (care le am din Cernăuţi), 3. Certificatul de paupertate”62. 

În zilele următoare, Ciprian s-a înscris ca student în anul al III-lea al 
Facultăţii de Filozofie, secţia istorie-geografie şi a frecventat, ca “ascultător 
extraordinar”, cursurile şi exerciţiile practice de la Conservator. 

Mai ales, mult visatul Konservatorium für Musik und darstellende 
Kunst , Viena, l-a impresionat profund, după cum rezultă dintr-o scrisoare 
adresată Mărioarei. 

“Când ajungi la etajul al II-lea, în coridor, tot interiorul este foarte 
elegant, cu covoare ca să nu se facă zgomote, deci, când ajungi sus, ai 
impresia că eşti în altă lume.  

Aici auzi un pian, dincolo o vioară, canto, aici trompete, colo trilurile 
unei fete, dincolo gânguritul unui tenor îndrăgostit. Cineva trage din arcuş 
sunete atât de dulci, tăiate dintr-o dată de o trâmbiţă disperată ca şi cum ar 
suna pentru Judecata de Apoi. 

În toate părţile se zdrăngăne la pian. Îţi spun sincer, te crezi 
nebun!”63. 

Problemele de teorie muzicală l-au preocupat pe studentul Porumbescu 
în aşa măsură încât putea să dea consultaţii competente şi altor cunăscători 
în materie. 

Întrebat de pastorul Gorgon în ce mod se predă disciplina muzicală ce 
studia îmbinarea vocilor, la Universitate şi Conservator, Ciprian îi răspunde, 
prin intermediul Mărioarei, că sunt folosite procedee diferite, în funcţie de 
profesor. 

Gustav Nottebohm, autor a mai multor studii despre Beethoven, îşi 
începe cursul “cu imitaţia, trece la fugă simplă şi abia apoi la contrapunct 
dublu şi la fuga cu mai multe subiecte. 

La Conservator, dimpotrivă, se începe cu invenţiuni la patru voci şi cu 
figuraţia liberă, ceea ce se predă, de fapt, la cursul de armonie, repetându-
se şi dezvoltându-se mai pe larg, la cursul de contrapunct. Apoi se trece la 

                                                             
62 Ibidem, din 14 octombrie 1879, către Iraclie Porumbescu, inv. nr. 3023. 
63 Ibidem, din 20 noiembre 1879, către Mărioara. Se află în proprietatea familiei şi a fost tradusă de Nina Cionca. 
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contrapunctul simplu şi cel dublu, la octavă, la imitaţie, fuga simplă, apoi 
contrapunct triplu şi cvadublu, fuga cu mai multe subiecte şi canon. 

La compoziţie se începe cu studiul formelor muzicale, analiza lucrărilor 
clasice, compoziţii practice pentru pian, orgă, instrumente de coarde, canto, 
solo şi cor şi abia la sfârşit instrumentaţia, compoziţia practică pentru 
orchestră şi interpretarea partiturilor. 

Când ştii toate astea şi pentru aceasta îţi trebuie trei-patru ani, devii 
compozitor complet, nu mai ai nevoie nici de teologie, nici de filozofie”64, îşi 
încheia Ciprian scrisoarea glumind. 

Cele două institutii de învăţământ superior vienez, pe care le frecventa 
Ciprian Porumbescu îi ocupa aproape tot timpul, încât nu mai avea vreme, 
ca la Cernăuţi, să piardă nopţile cu festinuri bahice, prin diverse localuri. 

Când nu era la Universitate în fiecare dimineaţă, uneori şi după masa 
de prânz, studentul bucovinean se instruia la Conservator. Participa la 
cursuri, studia, exersa la pian, discuta, în pauze, cu noii săi colegi şi, mai 
ales, colege, era încântat de atmosfera camaraderească, cordială a vieţii 
academice pe care o trăia. Despre toate acestea Ciprian scria: 

“Apoi, spre ora douăsprezece şi un sfert, ies o mulţime de fete, printre 
care şi unele frumoase, toate vesele, surâzătoare, zburdalnice şi îndrăzneţe. 
Ele cred că dacă sunt viitoare artiste pot renunţa la modestia caracteristică 
fetelor. 

Multe din ele au cursuri până la orele două şi atunci mănâncă pe 
coridor. Fiecare scoate câte o franzelă sau cozonac, pâine cu unt sau altceva 
şi se plimbă. Noi, desigur cu ele până la înapoierea în săli, unde începem, din 
nou, zornăiala.  

La două ieşi flămând ca un câine şi eşti bucros că poţi să mergi undeva 
ca să mănânci. 

În grupa mea sunt doi studenţi de la Universitate, ceilalţi sunt un fel 
de amestecătură, printre care şi tânărul Hellmersberger, violoncelist, dar 
încolo nu-i nimic de capul lui, prost botă. 

Apoi mai sunt doi fagotişti, tot nişte exemplare rare. De toti suntem 
unsprezece. 

La orele două am plecat la masă. Am condus-o, din nou, pe Mina 
Hauber, a mea, până la podul Elisabeta, i-am urat poftă bună şi ne-am spus 
la revedere.  

                                                             
64 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, scrisoare în limba germană, din 20 noiembrie 1879. Se află în 
posesia familiei şi a fost tradusă de Nina Cionca. 
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Aceasta e o fată din clasa de pian şi canto, care cântă minunat la pian 
şi din gură şi nu e deloc urâtă. Mie îmi place pentru că poartă părul împletit 
în două cozi, e zveltă, blondă, sinceră. Încolo nu-i nimic de capul ei. 

Tu trebuie să ştii că la Conservator faci uşor cunoştinţe şi prietenii, 
căci toţi urmăresc acelaşi scop, anume: însuşirea culturii muzicale şi muzica 
nivelează toate diferenţele sociale, ce ridică barierele impuse de etichetă. 

Se crează anumite relaţii colegiale, explica Ciprian Mărioarei, ce şterg 
până şi deosebirea de sex. Cu Mina, de exemlu, am fost azi, abia a doua 
oară împreună, sunt însă cu ea familiar ca şi cu tine, discutăm în mod 
absolut degajat, bineînţeles, absolut numai despre muzică, facem glume 
proaste pe socoteala profesorilor noştri etc., însă nici nu ne trece prin cap să 
ne facem gânduri din faptul că ea este fată şi eu băiat sau, să ne întrebăm 
cum ne chiamă, aşa ceva nu există.  

Numele ei l-am aflat de la un coleg, ea pe al meu nu-l ştie încă.  
De ce o conduc mereu până la podul Elisabeta? Acesta se află la o 

distanţă de Conservator ca de la casa noastră până în ogradă! De ce? Nu aşi 
putea să-ţi răspund! 

Când m-am despărţit de ea la pod, m-a întrebat: 
- Unde mergeţi? 
- La masă! 
- Da? Unde mâncaţi? 
- În strada Wollyeille! 
- A, în acest caz, drumurile noastre se despart, eu merg spre Josefsstrase, 

adio, vă doresc poftă bună! 
- Adio! I-am strâns mâna şi cu asta s-a terminat… 

Prânzul meu a durat până la orele trei şi era compus dintr-o supă şi un 
rostbeef cu cartofi. La trei, din nou la Conservator până la patru, unde 
exersăm la pian”65, aşa se încheie o zi obişnuită a studentului Ciprian 
Porumbescu. 

Cercetând Schulschein-ul [Certificatul de şcolarizare] al studentului 
Ciprian Porumbescu, din anul I, eliberat de Conservatorul de Muzică şi 
Artă Dramatică, al Societăţii prietenii muzicii, din Viena, din anul academic 
1879-1880, aflăm că tânărul bucovinean a frecventat cursurile din octombrie 
până în iunie. 

Specialitatea principală studiată a fost armonia, pe care o preda 
profesorul Anton Bruckner, unul dintre cei mai străluciţi simfonişti din istoria 
muzicii, iar obiectele secundare studiate au fost: pianul şi şcoala de cor 

                                                             
65 Ibidem. 
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[Chorschule] îndrumat de profesorul Landskron şi exerciţii de cor 
[Chorübung] cu profesorul Furstenberger. 

Din aceleaşi izvoare documentare mai resultă că Ciprian a plătit o taxă 
de înscriere de şase florini şi câte doisprezece florini pentru frecveţa pe 
lunile: octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie 
şi mai. 

Rubricile Taxa de examen şi Taxa anuală sunt barate. Studentul 
Ciprian Porumbescu e declarat ca fiind "“pe jumătate scutit"” pe baza actului 
de paupertate. 

La Univeritate, de obicei, mergea dimineaţa şi după amiaza, atunci 
când erau programate cursurile ce-l interesau, sau cele care îi completau 
cunoştinţele muzicale. 

În după amiaza zilei de 20 noiembrie 1879, aflăm că Ciprian a 
participat la cursul de istorie, ţinut de Zeusberg şi la altul de istoria muzicii, 
a cărui titular era celebrul critic muzical Eduard Hanslick. 

Profesorul de estetică a Universităţii din Viena nu l-a entuziasmat pe 
junele bucovinean nici prin calităţile sale didactice, nici prin cele fizice. 
Eduard Hanslick, consemna Ciprian, este “un omuleţ mic, gras, neînsemnat, 
seamănă puţin cu Miculi. Predă plictisitor, căci citeşte cursul şi când spune 
ceva, fără să se uite în hârtiile lui, de obicei, se poticneşte şi nu scoate o 
frază ca lumea. 

Astăzi a vorbit despre Weber, cum a compus Euryanthe, Preciosa şi 
Freischütz”66.  

În unele etape de vârf, Ciprian studia muzica organizat, până la şapte 
ore pe zi, de-i “zbârnâia capul de sunete şi armonii”, cum singur o 
mărturiseşte.  

Seara, de multe ori, mergea la România jună, unde făcea repetiţii cu 
orchestra şi grupul vocal, deoarece pregătea câte un spectacol pentru fiecare 
eveniment ce se ivea în viaţa cuoscutei asociaţii a studenţilor români din 
Viena. 

La acestea se mai adăuga şi frecventarea a numeroase săli de 
spectacole unde aveau loc concerte de operă, operetă, piese de teatru, în 
interpretarea unor artişti austrieci sau străini. 

Împins ce dorinţa de a cunoaşte, studentul Ciprian Porumbescu nu uita 
să cerceteze, îndeaproape, viaţa culturală vieneză, muzeele, oamenii, strada 
cu forfota ei etc. 

                                                             
66 Ibidem. 
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Primii fulgi de zăpadă, din noienbrie 1879, ce se abătuseră asupra 
oraşului, îl fac să viseze la iernile stupcane. 

“Da, la noi ninge cumsecade, scria Mărioarei, dar crezi tu că oamenii 
lasă zăpada în pace să se facă pârtie bună ca să te poţi da cu sania? Da de 
unde! Se curăţă tot, până la ultimul fulg şi se aruncă în canalele Vienei şi în 
Dunăre. 

 

Winter in Vienna 
 

La numai câteva zile de la sosirea sa în oraşul valsului [13 octombrie 
1879], Ciprian scria celor de acasă:  

Au nişte pluguri de zăpadă, un suport mare de vreo douăzeci-treizeci 
lopeţele, pe două rânduri. La acest plug se înhamă câte patru cai şi adună 
zăpada în grămezi, pe care, apoi, o transportă cu nişte căruţe foarte mari. Şi 
aceasta se întâmplă simultan pe toate străzile importante. 

Îţi închipui de câte căruţe şi cai e nevoie şi câţi bani costă treaba asta! 
Afară de aceasta, mai lucrează sute de oameni care adună cu lopata şi 

care mătură caldarâmul şi fiecare are câte şaizeci-optzeci cruceri zilnic! 
Toate acestea le execută Societatea de transporturi urbane. 

Costă mii de florini şi biata comună trebuie să suporte cheltuielele, de 
fapt proprietarii de case, căci costul se înglobează în taxe. 
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Treaba aceasta e mai amuzantă la tramvai. Îndată ce ninge, doi 
oameni merg de-a lungul şinelor şi unul are o roabă plină cu sare, sare 
amestecată cu grafit, ca să nu fie comestibilă, celălalt presară sare pe şine şi 
imediat se topeşte zăpada şi continuă a se topi atât timp cât ninge. 

Acuma, gândeşte-te cât costă asta! 
Dacă nu s-ar turna, ar trebui să se întrerupă circulaţia, deoarece şinele 

s-ar astupa cu zăpadă şi vagoanele s-ar împotmoli. 
Îţi spun, aici zăpada nu e o binefacere ca la noi, pentru semănăturile 

de iarnă!”67. 
Dacă iniţiativa de dezăpezire a edililor vienezi nu l-a încântat pe 

Ciprian, în schimb, îl destinde ţinuta de iarnă a locuitorilor Vienei. 
“Doamnele poartă pălării din cele mai extravagante. Apoi au şi nişte 

mantale rotunde, în care se învelesc tocmai ca porcarii noştri într-un ţol. 
Unora le şade bine, altele arată ca nişte sperietori!”68. 

Pentru a fi mai sugestiv, Ciprian desenează o femeie îmbrăcată cu o 
asemenea haină de iarnă. 

Concomitent cu audierea cursurilor de la Universitate şi 
Conservator, studentul român îşi completează cultura muzicală şi pe cea 
generală, frecventând spectacolele de teatru, operă ale stagiunii 1879-1880, 
precum şi concertele ce aveau loc cu ocazia unor sărbători religioase, în 
diverse capele, biserici şi catedrale din Viena. 

Un reazem material şi moral de nădejde, în toată perioada studiilor 
veneze, a fost prietenul său mai mare, Epaminonda Bucevschi. Într-o 
scrisoare, Ciprian i-o mărturiseşte direct: 

“Eu mă adresez, ca de obicei, dumitale întotdeauna când îmi merge 
rău şi am avut norocul şi mângâierea să plec de la dumneata liniştit!”69. 

Ilişeşteanul Epaminonda Bucevschi, care cu zece ani în urmă a răspuns 
setei de cunoaştere a luceafărului poeziei române, însoţindu-l prin muzeele 
şi galeriile de artă ale Vienei, sau ajutându-l să organizeze festiv Serbarea 
de la Putna, îl sprijină, cu aceeaşi devoţiune, şi pe artistul de la Stupca. 

Casa pictorului bucovinean era deschisă întotdeauna prietenului său 
mai tânăr, Ciprian. Aici, fiul preotului ortodox din Stupca găsea o părticică 
din ceea ce lăsase acasă, o vorbă de alinare, un sfat frăţesc.  

                                                             
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Ciprian Porumbescu către Epaminonda Bucevschi, scrisoare din 26 iunie 1881, Colecţia Muzeului Suceava, inv. 
nr. 2686. 
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Aşa că nu e de mirare când, într-o scrisoare, el mărturisea că “merg la 
Epaminonda şi beau cafeau cu el”70, uneori îi găsim marcată prezenţa de mai 
multe ori pe zi. 

Prin intermediul pictorului Bucevschi, Ciprian a cunoscut numeroşi 
români stabiliţi în capitala imperială, cum e cazul lui Sava, prieten cu Iraclie 
Porumbescu. 

Pictorul îl introduce pe mai tânărul său compatriot în viaţa artistică, 
mondenă a metropolei, merg împreună la concerte dirijate de Johann sau 
Eduard Strauss şi alţi artişti de marcă ai vremii, asistă la diverse 
reprezentaţii dramatce, la Operă, la balul artiştilor de la Albrecht Dürer-
Verein, la unele sindrofii familiare, la onomastica “duduiei Josefina” şi în 
multe alte locuri. 

Participând la un concert dirijat de unul din fraţii Strauss, într-o lojă cu 
familia Amselberg, din anturajul pictorului Bucevschi, Ciprian remarca: 

“M-am amuzat foarte mult, Strauss a cântat răpitor, adică orchestra 
lui. El ţopăia mereu, ca o păpuşă de cauciuc, dirijează cam în genul unui 
învârtitor de aluat, totuşi foarte bine. 

Cel mai mult mi-a plăcut un marş de concert pentru harpă şi orchestră 
şi Danse macabre de S. Saëns. O instrumentaţie extrordinară. Vezi şi auzi, 
parcă, clămpănitul scheletelor şi gemetele înfricoşătoare”71.  

La un alt concert, Ciprian a remarcat “pe soţia lui Strauss şi pe sora 
sa, amândouă foarte urâte”72. 

Între compozitorul şi dirijorul Strauss, ce-şi avea propria-i orchestră, şi 
bucovinenii Ciprian şi Iarcle Porumbescu au avut loc contacte directe, 
prieteneşti, marcate de vizitele făcute de studentul român şi de schimbul de 
mesaje, dintre artistul vienez şi preotul de la Stupca. 

“Odată, înainte de 1 martie 1880, povestea Ciprian, când am fost la 
Strauss, după un bal, de mi-am luat partitura… mi-a oferit cărţi de liberă 
intrare la concertele sale”73 şi după ce a citit scrisoarea primită de la 
părintele Iraclie Porumbescu, bucurându-se, “sălta şvăbucul ca un ţap pe 
lângă clavir”74 şi exclama entuziasmat: 

“- O, ce frumos! O adevărată surpriză, prezintă, din partea mea, 
tatălui dumitale, cele mai bune gânduri şi o amintire statornică! 

                                                             
70 Ibidem, scrisoara în limba germană, din 14 decembrie 1879, inv. nr. 2576. 
71 Ibidem, scrisoare din 28 martie 1881, către cei de la Stupca, inv. nr. 2575. 
72 Ibidem. 
73 Ibidem, din 1 noiembrie 1880, inv. nr. 2607. 
74 Ibidem. 
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Opera din Viena 

 
Aşadar, la dumneavoastră se vorbeşte nemţeşte! Un preot, acest stil 

epistolar este, pentru mine, o plăcere!…”75. 
Compozitorul vienez, care, de regulă, nu a acceptat să interpreteze 

valsuri străine cu orchestra sa, a  făcut o abatere, incluzând, în programul 
balului Asociaţei Albrecht Dürer, din 1880, valsul lui Ciprian Porumbescu 
Florile dalbe, ce se va numi, mai apoi, Camelii, dedicat Theresei Ed. 
Kaunitz, patroana petrecerii tinerilor. Acceptarea conjuncturală constituie un 
semn de preţuire a talentului junelui compozitor român, venit din partea 
unei somităţi de talie europeană. 

Setea de a cunoaşte şi dorinţa de a fi la curent cu tot ce-i nou şi 
valoros îl mână, într-una din zile, la Teatrul Karl, unde se  prezenta cea mai 
recentă lucrare a lui Franz Suppé, opereta Dona Juanita, dirijată de autor. 

După acordurile finale, povesteşte Ciprian, plin de admiraţie, “omuleţul 
acesta mititel a primit cununi uriaşe, spectacolul dându-se tocmai în 
beneficiul lui”76. 

Sălile de concert şi cele ale teatrelor vieneze erau des frecventate de 
junele dornic să se cultive. Pe Ciprian îl aflăm, rând pe rând,  la teatrul Am 
                                                             
75 Ibidem. 
76 Ciprian Porumbescu, scrisoare din 29 martie 1880, în Ethnos,  anul III, 1943, Focşani, Fascicola I, p. 152.  
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der Wien, la Academia de Canto, unde asistă la montajul dramatic Din 
patria noastră, la Operă, unde-l entuziasmează Hughenoţii de Giacomo 
Meyerbeer. 

Plăcându-i foarte mult piesa Croitoreasa, merge şi a treia oară pentru 
a o vedea. Tot acum, Ciprian mai asistă la prezentarea operei Faust de 
Charles Françcois Gunod, având ca interpreţi pe: Ehun în rolul Margaretei, 
care a cântat minunat, Walter în rolul lui Faust şi Meyersoffer în rolul lui 
Mefisto. 

Asistând la desfăşurarea scenică a două opere: Siegfrid şi Amurgul 
zeilor, ultimile părţi ale tetralogiei Inelul Nibelungilor, în care creatorul 
dramei muzicale, Richard Wagner, realizează o sinteză între muzică şi 
poezie, iar conflictul dramatic, scenografic şi efectele de lumină, îl determină 
pe studentul Porumbescu să uite de sine, să nu mai ştie pe ce lume se află, 
“ai putea fi omorât fără să-ţi dai seama că te desparţi de viaţă, remarca 
junele stupcan. 

Niciodată n-am auzit ceva aşa de extraordinar. Şi, la naiba, am 
ascultat destulă muzică bună până acuma!”77. 

Nepricepându-se la modă, Ciprian îşi informa surioara cu aspecte 
trepidante ale vieţii din metropola danubiană, ce o trăia în aşteptarea 
primăverii lui 1880.  

Pentru a realiza o imagine cât mai veridică, studentul român foloseşte, 
ca în neorealismul italian, alăturarea unor scene surprinse pe când umbla 
haihui pe străzile Vienei. 

În Prater, “zilnic, mica arhiducesă Valeria, însoţită de o doamnă de 
onoare şi de perceptorul ei, un preot, culege floricele, ţopăie, se bucură şi se 
zbenguieşte ca orice copil obişnuit…  

Pe numeroasele şi nesfârşitele alei se defilează, în impresionante 
torente umane, pe mai multe şiruri, formate din echipaje de tot soiul, cu 
unul, cu doi, cu trei, cu patru cai. Se plimbă călăreţi şi călăreţe cu şi fără 
însoţitor călare, având şei minunate puse pe şi mai minunaţi bidivii. Te 
apucă ameţeala. 

Praterul cârnaţilor, unde tânăr şi bătrân se bucură, laolaltă, de galopul 
căluşeilor, de teatrul de păpuşi, tiruri, panorame, hipodrom etc. etc.  

                                                             
77 Ciprian Porumbescu, scrisoarea din 22 martie 1880, către Mărioara Porumbescu. Apud: Nina Cionca, vol. cit., p. 
99. 
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Ar trebui să povestesc fără a mai termina vreo dată pentru a-ţi oferi o 
palidă imagine a vieţii, care se desfăşoară, acuma, la Viena, sub ochii 
mei!”78. 

 
Parlamentul din Viena 

 
Cu toate că metropola imperială îi oferea cele mai numeroase atracţii 

instructive şi desfătări de tot felul, junele român, retrăgându-se în 
intimitatea garsonierei sale, era sfâşiat de dorul după meleagurile stupcane 
şi îşi orna interiorul cu simboluri ce-i aduceau aminte de casă. 

Mărioara obişnuia ca, în pachetele cu primeneli şi cu de ale gurii, ce i 
le trimitea cu regularitate, să pună şi câte un buchet de flori culese din 
grădină. 

                                                             
78 Ibidem, p. 101. 
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Dorul de ţară se manifesta cu intensitate şi delicateţe, prin grija ce o 
acorda acestor mici şi preţioase simboluri. “Nu mă vei crede dacă îţi spun că 
mai am buchetul precedent în pahar şi că este încă destul de frumos?  

Bietele floricele se ţin cât pot, ca şi cum ar şti cât mi-e de dor de casă 
şi-mi povestesc, zilnic, despre frumuseţile sătucului nostru. Cu duioşie mă 
uit, atunci, la ele, le miros, le sărut şi trimit o mie de salutări celor dragi”79. 

Cheltuindu-şi puţinii bani ce-i primise de la Stupca, încă de la începutul 
şederii sala la Viena, în intervalul dintre două colete, Ciprian era încolţit de 
foame şi atunci devenea trist, fără chef, descurajat, visând la ceea ce-i 
lipsea. 

“Nu vă puteţi închipui ce binefacere e aceea dacă poţi bea dimineaţa o 
cafea cu franzelă. De abea acuma cunosc diferenţa între o dimineaţă cu 
dejun şi una fără. 

Astăzi, parcă-s cu totul un alt om, voios şi plin de dragoste pentru 
ocupăciunile mele îndătinate, pe când în celelalte zile umblam trist şi 
supărat, că nemică nu-l descurajează pe om aşa ca foamea. Până la sfârşitul 
lunii acesteia voi avea să plătesc pentru micul dejun 1 florin şi 70 de 
crăiţari”80.   

Lunganul, de circa doi metri, datorită galopului zilnic de la Conservator 
la Universitate şi aiurea, flămânzea repede şi avea nevoie de mai multă 
hrană decăt cea pe care şi-o procura din modestele sume primite de la 
Iraclie.  

Aşa că nu e de mirare când la cină devora tacticos o halcă de friptură 
de gâscă se simţea “domn” [pani], iar după un ospăţ îmbelşugat cu cârnaţi şi 
varză acră trimise de la Stupca, glumind, scria: 

“Dumnezeu să-ţi dea sănătate, surioară, şi cârnaţi de două ori mai 
lungi şi o tobă mare cât pustiul Saharei”81. 

Semnele bolii sale de piept, în acest prim an de studii la Viena, sunt 
mai puţin simţite de Ciprian, poate, şi din lipsa unor escapade bahice şi 
petreceri până în zori, prin diverse cârciumi sau restaurante, cum se 
întâmpla la Cernăuţi.  

 
 

 
                                                             
79 Ciprian Porumbescu, scrisoare inedită în limba germană, din 14 decembrie 1879, către Mărioara Porumbescu, 
Colecţia Muzeului judeţean Suceava, inv. nr. 2567. 
80 Ibidem, scrisoare în limba română către Iraclie Porumbescu, din 14 noiembrie 1879, inv. nr. 3023. 
81 Ibidem, scrisoare în limba germană, din 14 decembrie 1879, către Mărioara Porumbescu, inv. nr. 2576. 
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La ROMÂNIA  JUNĂ 
Ca şi înaintaşul său Mihai Eminescu, pe care îl cunoscuse în 1871, la 

Serbarea de la Putna, Ciprian Porumbescu se grăbeşte să-şi pună 
inepuizabilul torent de energie, talent şi experienţă în slujba organizării şi 
realizării diverselor forme de manifestare ale asociaţiei studenţilor din 
capitala Imperiului Austriac, România jună. 

Numele lui Porumbescu era cunoscut de tineretul studios din Viena cu 
încă, aproape, trei ani înainte de sosirea sa la România jună, când, în 
programul revelionului din 1877, ce s-a desfăşurat în saloanele hotelului 
Metropole,  la 31 decembrie 1876, după cum rezultă din  afişul care anunţa 
petrecerea, a fost inclusă Cisla, creată de studentul cernăuţean. 

Abia împlinise o lună de la primul contact cu oraşul valsului şi Ciprian 
participase deja la câteva şedinţe ale asociaţiei România jună. 
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El îi informa pe cei de acasă că a organizat o mică orchestră, care va 
executa, printre alte piese clasice şi compoziţa Fata de la munte şi o va 
prezenta la adunarea generală ce va avea loc la 22 noiembrie 1879. 

După ce, la 13 decembrie 1879, participase la o altă adunare a 
României june, a doua zi, comunica Mărioarei: 
 

 
 

 
“Am compus un vals românesc minunat de frumos, Florile dalbe, pe 

care-l va cânta Ziehrer, la balul românesc.  
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El va fi dedicat patroanei balului, poate că, apoi, comitetul îl va 
tipări”82 ceea ce s-a şi înâmplat. 

La 30 ianuarie 1880, Ciprian a prezentat, în faţa membrilor societăţii 
academice, conferinţa Muzica la români, însoţită de exemple sonore, a 
cărei critică a fost făcută de Andrei Bârseanu.  
 

 
 

Nici presa românească, din Transilvania, nu a trecut cu vederea 
începuturile activităţii socio-culturale ale tânărului bucovinean. Într-un 
                                                             
82 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, scrisoare inedită din 13 decembrie 1879, Colecţia Muzeului 
Suceava, inv. nr. 2527. 
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articol, apărut în Familia, nr. 20, din 21 martie 1880, se amintea de munca 
obştească, evidentiindu-se influenţa folclorului muzical românesc asupra 
creaţiei şi orientării artistului de la Stupca. 

La începutul anului 1880, Ciprian avea sub tipar, în Editura Societăţii 
România jună, valsul Florile dalbe, devenit mai apoi Camelii şi polca-
mazurcă pentru pian Zâna Dunării, pe care asociaţia o vindea cu 50 de 
crăiţari, pentru a-si scoate banii daţi pe tiparirea opului. 

Referindu-se la una din coperţile compoziţiilor enumerate mai sus, 
intr-o scrisoare către Marioara, din 22 martie 1880, Ciprian preciza: 

“Piesele mele, polca şi valsul, sunt acum tipărite, respectiv după prima 
corectură. Coperta la polcă a executat-o Epaminonda, de tot drăguţă83, dar 
pe 10 florini.  

Cum vor fi gata, ţi le voi trimite prin ramburs, fiindcă, deocamdată, 
nu-s ale mele, până la acoperirea cheltuielilor”84. 

Încă înainte de unificarea celor două asociaţii studenţeşti din Viena, în 
România jună, printre altele, erau opinii contradictorii cu privire la 
ortografierea limbii române. Unii susţineau  scrierea etimologică, latinizantă, 
iar alţii militau pentru aplicarea principiului fonetic.  

Venind la conducerea României june un comitet ce urmărea 
promovarea scrierii fonetice, a ales o Comisie literară, alcătuită din: Andrei 
Bârseanu, Ciprian Porumbecu, I. S. Paul şi I. Pipoşiu, pentru a înfăptui 
obiectivele programatice ale asociaţiei. 

rezervă, dacă nu chiar cu ostilitate de mulţi cărturari ardeleni şi 
bucovineni. 

Etimologismul ciparist şi bărnuţianismul juridic, ca şi pumnulismul 
bucovinean, predominau presa din Translivania şi din ducatul Bucovinei, iar 
noua direcţie a României june, pe care o sprijinea şi studentul Porumbescu, 
în calitate de membru a Comisiei literare, fusese adesea atacată. 

În ciuda piedicilor ridicate, revista Convorbiri literare şi ideile 
susţinute de ea, şi-a lărgit sfera de iradiere dincolo de Carpaţi, mai ales prin 
intermediul junimii studioase [deşi Ciprian folosea, cu precădere, în jurnal şi 
în corespondenţă, limba germană, presărată cu şvăbisme anevoie de înţeles 
şi tradus]. 

                                                             
83 Vezi facsimilul coperţii publicat de: Paul Leu, Ciprian Porumbescu, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 
1978, Editura Muzicală, p. 78.  
84 Ciprian Porumbesc scrisoare din 22 martie 1880, în limba germană, către Mărioara. Apud: Leca Morariu, 
Scrisoriile lui Ciprian Porumbescu către Epaminonda Bucevschi. Broşurică. 
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În Transilvania, ca şi în ducatul Bucovinei, influenţa Şcolii latiniste era 
în floare, în timp ce ideea stabilirii unei scrieri unitare a limbii române, având 
la bază principiul fonetic, lansată de Titu Maiorescu, era privită  cu  

 

 
Coperta executata de Epaminonda Bucevschi, 1880, Viena 

 
La numai câţiva ani de la apariţia  publicaţiei ieşene, la Braşov existau 

patruzeci de abonamente, datorită propagandei făcută de I. Meşota, 
directorul liceului şi fost coleg cu Maiorescu. 
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În oraşul de la poalele Tâmpei noua direcţie maioresciană a început a fi 
susţinută apoi şi de membrii României june, ce se stabiliseră, după 
terminarea studiilor, aici. Printre ei se număra şi profesorul de muzică de la 
Şcoalele Centrale Române, din Braşov, Ciprian Porumbescu. El a urmărit, 
din noua reşedinţă, evoluţia conflictului dintre cele două curente culturale 
ce-şi disputau întâietatea. 
 

 
În 1882, cu ocazia sărbătoririi, la România jună, a cinsprezece ani de 

la apariţia Convorbirilor literare [1 martie 1867], Ciprian Porumbescu, 
Andrei Bârseanu, N. Piliţea, V. Voina, C. Baiulescu, G. Chelariu şi I. Socaciu 
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s-au bucurat de izbânda noii direcţii din cultura românilor şi au felicitat pe 
organizatori, după cum rezultă şi din următoarea telegramă trimisă din 
Braşov: 

“Salutăm pe cei adunaţi în onoarea Junimii din Iaşi. Mai curând sau 
mai târziu lumina trebuie să iasă învingătoare! Trăiască Convorbiri 
literare!"85. 

Inimosul activist cultural nu era pentru colegii săi de la România jună 
numai animatorul, dirijorul, poetul ocazional, compozitorul, umoristul, 
conferenţiarul sau redactorul revistei Pipăruşa, unde  semna cu 
pseudonimele: Mephisto sau Handriu Lungînburtă, ci şi un membru care 
dădea un plus de prestigiu asociaţiei. 

La 17 noiembrie 1880, Ciprian primeşte, la sediul asociaţiei vieneze, o 
adresă prin care Societatra de lectură a studenţilor clujeni, Iulia, îl solicită 
să le trimită piese muzicale, pe patru voci, pentru corul lor. Asociaţia se 
adresează lui Porumbescu deoarece îl considera ca fiind “unul dintre cei mai 
aleşi compozitori tineri români”. 

Odată cu sosirea lui Ciprian la România jună, ca şi la Arboroasa, 
muzica a ocupat un loc de cinste la mai toate manifestările studenţeşti. 
Porumbescu făcea repetiţii regulate cu corul societăţii şi, datorită spiritului 
său de experimentat, de bun organizator, a creat un cvintet vocal alcătuit 
din studenţii: Voina, Dan, Calinciuc şi Bârseanu şi o mică orchestră ce avea 
la flaut pe Vasile Halip, la vioară pe Mihai şi Moldovan, la violă pe Pompilui 
Pipoş, iar la violoncel cănta dirijorul, Ciprian Porumbescu. 

Fostul preşedinte al Arboroasei, în tot timpul studiilor la Viena, s-a 
situat în fruntea acţiunilor cultural-artistice ale românilor din capitala 
Imperiului Austriac, conducând totodată, în calitate de Fuchsmajor 
petrecerile bobocilor sau a balicilor în pivniţa Sf. Ştefan sau aiurea, unde 
cântau Romanţa purecelui sau Cântecul lui Mephisto. 

În zilele de sărbătoare, în compania, Vechii gărzi, un grup de colegi şi 
prieteni, ce alcătuiau corul şi orchestra, Ciprian petrecea, dând frâu liber 
euforiei sale proverbiale. 

Vechia gardă era o asociaţie constituită ad hoc, fără un statut 
anume, care avea un program asemănător asociaţiilor studenţeşti de la 
Hedelbergul de altă dată. 

                                                             
85 Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1971, p. 401. 
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Multe amintiri au lăsat aceste escapade juvenile nocturne, romantice, 
cu prilejul cărora se petrecea după pofta inimii, fără a degenera în orgii 
bahice cum se întămpla la Cernăuţi. 

Într-o duminică, un grup de vreo treisprezece inşi, membri ai 
României june, hotărăsc să facă o excursie la Laxemburg, însă ploaia îi 
abate din cale într-o grădină de vară. Aici se veseliră pânâ după miezul 
nopţii. Cântecele lor voioase a atras atâta clientelă încât localul a devenit 
neîncăpător, iar patronul a fost foarte mulţumit de prezenţa lor. 

Altădată, fiind lefter, Ciprian îl trimise pe Vasile Halip să împrumute 
bani de la Epaminonda Bucevschi. Văzând că nu se mai întoarce cu parale, 
Ciprian îi lasă pe ceilalţi membri al Vechii gărzi şi pleacă la pictor acasă.  

Aflând că nici el nu are ce să le dea, se aşează trist pe un scăunel, 
scoate vioara şi cântă de jale “de-ţi părea că geme vioara ca un rănit”, apoi, 
repede, schimbă doina pe o tropoţică. 

După terminarea cântecului, îşi ia instrumentul cu coarde şi pleacă la 
camarazii care-l aşteptau într-un restaurant de pe Marokkanergasse. Aici, 
Ciprian comandă fripturi şi bere. După ce se îndestulară, Porumbescu chemă 
pe patronul localului.  

În faţa lor apăru un om mic de stat. Atunci, lunganul de Ciprian se 
ridică de la masă şi-i spuse: 

“- Domnule birtaş, am mâncat foarte bine şi am băut de ajuns, însă… 
suntem studenţi, adică n-avem parale. Fii bun şi creditează-mă! Îţi las 
pardesiul meu, căci ştiu sigur că nu-l vei îmbrăca! 

Birtaşul se uită uimit când la pardesiu, când la Ciprian şi, deodată, 
începu să râdă în hohote: 

- Jean, o sticlă de Gumpoldskirchner!”86. 
Chelnerul aduse vinul, patronul îl luă, le turnă în pahare şi, închinând 

în sănătatea lui Porumbescu, se veseli nemaipomenit de gluma cu pardesiu. 
După ce mulţumiră neamţului cel omenos, plecară cu toţii pe la 

gazdele lor. 
Ciprian era sufletul Vechii gărzi. Multe din cântecele vesele, din 

improvozaţiile oratorice pline de imaginaţie, cu aluzii hazlii la viitoarele 
profesiuni pentru care se pregăteau, au fost inventate pentru a crea voia 
bună la petrecerile lor”87. 

                                                             
86 Ion Grămadă, art. cit. p. 37. 
87 Ciprian Porumbescu, Improvizaţii la o petrecere studenţească germană, manuscris inedit în limba germană, 
Colecţia Muzeului judeţean Suceava, inv. nr. 2670. 
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Unele cântece de petrecere îşi aveau izvorul din Comersbuch-urile 
studenţilor germani, iar altele plecau de la realităţi cunoscute de membrii 
României june, cum era cazul conflictului dintre nemţi şi cehi sau 
apropierea de pământ a unei comete [Cometa]. 

În mai 1880, la un han vienez, a avut loc o încăierare între croitori 
saxoni şi bucherzi. Întâmplarea l-a determinat pe Ciprian Porumbescu să 
improvizeze versurile: Vitejia croitorilor sau Serbarea saxonilor în 
Langegasse, însoţite de un text muzical inventat ad hoc.  

Poezia cu aluzii la epopeile homerice, a fost semnată cu pseudonimul 
Mephisto. 

Cântecul Die alte Garde [Vechia gardă] imaginează o petrecere 
studenţească, la care participă tot Olimpul, în frunte cu Zeus.  

Reprezentativă pentru acest aspect al activităţii grupului condus de 
Ciprian sunt următoarele versuri, scrise în limba germană şi semnate cu 
Mephisto88. 

  
VECHEA NOASTRĂ GARDĂ 

Ce scânteie odată 
Din noaptea înstelată 

Atât de viu, 
Cu luciu roşu auriu? 

Ce trece-n fundul zării, 
Ca negura-nserării, 

Semeţ păşind 
Cu vers voios cântând? 
E vechea noastră gardă! 

 
Cine-ntârzie adese 
La încărcate mese, 

La chef şi vin, 
Golind pocalul plin? 
Şi-nfruntă vijelie 
Şi-a zeilor urgie, 

Mereu voioşi, 
Cu foc şi curajoşi 

E vechea noastră gardă! 

                                                             
88 Ibidem, inv. nr. 2665. 
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A cântecului culme 

Cine-o atinse-n lume 
Şi-al cui cuvânt 

E sfânt pân-la mormânt? 
Cine pentru onoare 

Şi pentru ţară moare, 
Purtând cu drag 

Al gărzii mândru steag 
A noastră veche gardă!89. 

 
Chiar din primele luni de studii la Viena, Ciprian s-a bucurat de o mare 

popularitate şi simpatie din partea studenţilor şi studentelor de la 
Conservator şi de la Universitate, datorită caracterului său deschis, 
prietenos, amabil, glumeţ, cât şi pentru compoziţiilor sale care circulau 
printre junii români şi de alte naţionalităţi. 

 
                                                             
89 Vechia noastră gardă, traducere în limba română de N. Dracinschi, în Junimea română, anul IX, [1912],  nr. 2-
3, p. 36. 
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PRIMA COLECŢIUNEA DE CÂNTECE 
SOCIALE 

PENTRU STUDENŢII ROMÂNI 
La sosirea lui Ciprian Porumbescu în capitala Austriei, Asociaţia 

România jună avea un repertoriu muzical sărac. În afară de valsuri, polci, 
mazurci, creații corale, asociaţia studenților români veniți să învețe la Viena 
mai aveau nevoie de cântece patriotice, de petrecere şi voie bună, de 
melodii vesele, cu specific folcloric, aşa cum aveau tinerii celorlalte etnii 
împreună cu care studiau, petreceau în bună înţelegere. 

Făcându-se ecoul cerinţelor momentului, Ciprian Porumbescu a hotărât 
să umple acest gol şi să alcătuiască, după modelul celor care circulau printre 
studenţii germani, prima culegere de acest gen pentru uzul junimii române 
de pretutindeni. 

Neizbutind să o tipărească sub auspiciile României june, aşa cum se 
întâmplase cu opurile 3 şi 4, hotărăşte să o facă în editură proprie. În acest 
scop, a împrumutat 60 de coroane de la asociația de tineret și s-a angajat să 
depună, la România june, 130 de exemplare din Colecţiune spre a fi 
vândute cu 60 crăiţari bucata. 

La 2 decembrie 1879, Ciprian lansează un apel către diverse asociaţii 
de tineret şi particulari, prin care cere să i se trimită, până la 15 ianuarie 
1880, subscripţii “de abonament”, în vederea  stabilirii tirajului. 

După ce sublinia “lipsa de cântece studenţeşti române”, junele 
Porumbescu îşi preciza, în apelul lansat, intenţiile astfel: 

“Voiesc a dedica studenţilor români o colecţiune de cântece 
studenţeşti române, puse pe muzică, spre a contribui, prin această 
ediţiune, măcar căt de puţin la cultivarea cântecului şi alimentarea spiritului 
social”. 

Am aflat puţine răspunsuri la apelul lansat de Ciprian. Spre exemplu, 
profesorii braşoveni, prin intermediul lui Lazăr Nastasi, au comandat 40 de 
exemplare. Nu credem că tirajul ediţiei Colecţiunii de cântece sociale 
pentru studenţii români să fi depăşit 500 de exemplare. 

Cel de al cincilea op a lui Ciprian Porumbescu, Colecţiune de cântece 
sociale pentru studenţii români, compuse şi dedicate Junimii 
academice române de Ciprian Golembiovschi-Porumbescu, candidat de 
profesor şi elev la Conservatorul de muzică din Viena, tipărit la tipografia lui 
J. Venay, la Viena, în 1880, cuprinde douăzeci de piese corale şi cântece la 
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unison și este cel mai autentic document al activităţii muzicale prestat de 
artistul cetăţean, în calitate de membru de vază al României june. E o 
lucrare unică, fără egal în literatura muzicală română, atât prin rezonanța, în 
timp a mesajului socio-politic lansat, cât şi prin structura ei deosebită. 
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Studentul compozitor, în Prefaţa broșurii de buzunar, după ce face 
referiri la geneza şi scopul urmărit prin publicarea opului său, stabileşte 
paternitatea celor douăzeci de texte literare şi muzicale. 

“Ideea de a introduce în cercurile studenţilor români cântece vioaie şi 
sociale este veche, însă, din felurite cauze, nu a putut să se realizeze până în 
prezent. 

Lipsa de astfel de cântece – mai ales pentru asociaţiunile studenţeşti 
[de] la universităţi – e foarte mare. În considerarea acestei lipse m-am 
decis, deci, a scoate din complexul lucrărilor mele muzicale vreo câteva 
cântece, a le compune într-o selecţiune şi a le da la lumină spre 
întrebuinţarea studenţilor şi colegilor mei. 

Cântecele sunt simple, ariile sunt melodice şi, ca şi poeziile, fără multă 
măiestrie şi artă, pentru ca fiecare, fie şi neexpermentat în muzică, să şi le 
poată uşor însuşi, ce este chiar scopul meu. 

Melodiile sunt acomodate numai pentru o voce; însă o singură 
repetare, presupunând şi puţin auz muzical, poate, sigur, acompanierea 
acelei voci. 

Poeziile, afară de numerele: 1, 2, 6, 7, 10 şi cele populare, sunt ale 
mele proprii, precum şi melodiile, afară de numărul 7 şi cele populare.  

Cântecului gintei latine i-am dat o arie nouă, fiind prea grea 
executarea melodiei introdusă de Marchetti şi cu puţine mijloace, imposibilă.  

Sperând că micul meu op va afla o călduroasă îmbrăţişare în sânul 
junimii române, cred a contribui, cât de puţin, la înaintarea şi prosperarea 
spiritului social între studenţii români. 

Viena, în ianuarie 1880 
Autorul”90. 
Scrisă în maniera şi stilul cântecelor nemţeşti de petrecere şi 

străbătută de evidente inflexiuni armonice folclorice şi puternice sentimente 
patriotice, Colecţiunea a avut un larg ecou în epocă şi o mare răspândire 
printre studenţii români şi străini, din diverse centre universitare ale Europei. 

Imediat după tipărirea ei, în Convorbiri literare, din 1 mai 1880, 
apare o succintă şi substanţială prezentare.  

“Recomandăm această interesantă cărticică tuturor studenţilor români 
de pe la universităţile din ţară şi din străinătate. Ea va contribui mult la 
veselele lor petreceri.  
                                                             
90 Colecţiunii de cântece sociale pentru studenţii români, compuse şi dedicate Junimii academice române de 
Ciprian Golembiovschi-Porumbescu, candidat de profesor şi elev la Conservatorul de muzică din Viena, tipărit la 
tipografia lui J. Venay, la Viena, în 1880, p. 3-4. 
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Este însă de dorit ca la o nouă ediţie culegerea să se completeze şi să 
se îmbogăţească  cu alte cântece naţionale vechi, de exemplu Tata Noe cel 
bătrân, precum şi altele noi, pentru a căror transcriere muzicală tânărul 
autor are talent deosebit. 

Printre altele, sunt apreciate şi melodiile folclorice, în formă de doină, 
despre care se scrie că “sunt duioase şi… foarte bine puse pe note de junele 
compozitor. 

Cele mai hazlii, atât în muzică cât şi în text, sunt două cântece 
ţigăneşti, cu care sfârşeşte mica publicaţiune”91. 

Cel de al cincilea op cuprinde 20 de cântece studenţeşti şi după cum 
mărturisea autorul în Prefaţă, numai Hai, fraţi cu bucurie nu e melodia lui 
Ciprian. 

Pe primul loc se situiază cele cu caracter patriotic sau de îndemn la 
acţiune şi visare: Cântecul gintei latine, Imnul Unirii, Cântecul 
tricolorului, Inimă de român şi Hora, iar pe cel secundar sunt plasate 
melodiile studenţeşti de petrecere şi folclorice: Guadeamus igitur, Hai, 
fraţi, cu bucurie, Nu-i viaţă mai plăcută, Leliţă de la Munteni [cântec 
popular], Hai să ciocnim, Bericică cristalină, Fraţi la masa asta-ntinsă, 
Tu, Ileană dintre brazi [cântec popular], Quo usque tadem [Cicero], Să 
ciocnim, Anacreon cânta să bem, Frunză verde de piper [Cântec 
popular], Dragoş Vodă cel vestit, Pân-cioroaica era barză [Cântec 
ţigănesc] şi Ţiganii se sfătuiră [Cântec ţigănesc]. 

Cântecele sociale, folclorice şi bahice, datorită simplităţii versurilor şi a 
textului muzical la unison, erau la îndemâna oricui şi, din această cauză au 
avut o mare audienţă şi circulaţie în timp şi spaţiu, încât, la un moment dat, 
au devenit populare, uitându-se cine le-a compus. 

Datorită succesului de masă ce l-a avut Colecţiunea de cântece 
sociale, autorul ei poate fi considerat un pionier de seamă al cântecului 
social-militant român. 

Ideile-forţă ale istoriei, generate de dialectica socială ce au călăuzit 
drumul evoluţiei naţiunilor din Europa, au suscitat atenţia multor 
compozitori. Revoluţia franceză, Risorgimento-ul italian, răsturnările 
capitale, contorsionate din viaţa poporului român [revoluţia de la 1848, 
Unirea, Războiul de Independenţă] au lăsat urme profunde în evoluţia 
muzicii europene şi româneşti. 

                                                             
91 Colecţiune de cântece sociale..., în Convorbiri literare, anul XXIV, nr. 2, Iaşi, din 1 mai 1880, p, 88. 
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Dacă pentru artiştii români evocarea faptelor şi a evenimentelor 
revolute, sau a istoriei trăite, a fost o prezenţă vie, constantă ce a dominat 
dezvoltarea muzicii şi a celorlalte arte, pentru creatorii Europei Apusene, 
tema pusă în discuţie a evoluat cu multe stagnări şi discontinuităţi, datorită 
dispariţiei, temporare, a unor ameninţări externe. 

Prezenţa sentimentului istoric şi a melosului folcloric într-o bună parte 
a cântecelor social-militante, au sădit şi continuă să determine încolţirea în 
conştiinţa şi inima oamenilor simpli de pretutindeni a ideilor de demnitate, 
unitate şi neatârnare, a continuităţii milenare a poporului român în 
perimetrul spaţiului mioritic, constante ce jalonează calea devenirii din 
trecut, prin prezent spre viitor, până în mileniul trei. 

Stăpânit de coordonatele amintite, artistul cetăţean a pus accentul pe 
muzica programatică şi pe cea cu textul simplu, pentru ca mesajul 
evenimetelor istorice trăite şi simţite de Ciprian Porumbescu să fie întrupate 
într-o formă melodică convingătoare, accesibilă tuturor, dinamizatoare. 

Un exemplu ilustrativ în acest sens îl aflăm şi numai dacă urmărim 
evoluţia în timp şi spaţiu a semnificaţiei simbolice, a efectului emoţional 
produs de conţinutul muzical-literar a mai multor compoziţii din  
Colecţiunea de cântece sociale pentru studenţii români,  ce au devenit 
imnuri naționale a trei state şi a numeroase asociații entice. 

Printre cei care au contribit la statornicirea muzicii cu caracter social-
militant, la noi, se numără şi Ciprian Porumbescu. Colecţiunea de cântece 
sociale pentru studenţii români este prima de acest fel în cultura 
naţională şi, ceea ce are ea mai valoros, confirmă din plin cele afirmate de 
noi mai sus, deoarece, ca şi la Vasile Alecsandri, la crearea multor compoziţii 
din amintitul op au contribuit o serie de evenimente istorice trăite de 
colectivitatea românească şi filtrate prin mintea şi sufletul artistului cetăţean 
de la Stupca, după cum putem constata din biografia sa şi din propriile-i 
mărturii. 

Caracterul militant, angajat, trăsături esenţiale ale muzicii culte 
române, îşi trage substanţa forţei sale din milenara creaţie folclorică ce a 
constituit, de-a lungul istoriei zbuciumate a etniei de la Dunăre şi Marea 
Neagră, o armă de luptă şi un mijloc de alinare a suferinţelor, o coloană 
vertebrală invizibilă, care în zilele noastre începe a se șubrezi. 
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ECOUL PRIMULUI PREMIU 
INTERNAȚIONAL 

 LA ROMÂNIA JUNĂ 
în 1876, provensalii şi catalanii, întrunindu-se, la Avignon, cu ocazia 

Sărbătorilor Latine, au hotărât să înființeze o manifestare socio-culturală 
ce urma să-și desfășoare activitatea, odată la patru ani. Intelectualii 
provensalo-catalani doreau să adune laolată, în Montpellier, pe toți acei ce 
vorbesc o limbă romanică în Europa și în restul lumii, pentru a conștietiza 
spirtitul latin.  
 

 
Sur le pont d’Avignon 

 
După doi ani, Societatea pentru studiul limbilor romanice, din 

Franţa, cu ocaziunea  jubileului bimilenar al cetăţii Montpellier, a organizat 
un concurs literar internațional cu tema Cântecul latinului, ce avea ca 
trofeu o cupă de argint. La competiție au participat 56 poeți din ţările ce 
vorbesc limbi romanice. Românii au avut trei reprezentanți: un anonim din 
Târgul Mureş, Romulus Scriban din Galaţi şi Vasile Alecsandri. Bardul de la 
Mircești nu a participat cu gândul de a câştiga, ci pentru a face cunoscut 
popoarelor surori că și locuitorii ce sălășluesc de milenii la Porțile Orientului 
vorbesc o limbă de origine latină.   

La 19 mai 1878, juriul, compus din poetul francez de limbă provansală, 
Frédéric Mistral, filologul francez Alfred de Quintana, filologul italian Graziado 
Ascoli şi românul Mihai Obedeanu, a  deliberat ca premiul internațonal să fie  
decernat poeziei Cântecul gintei latine, ce s-a dovedit, mai apoi, a fi a lui 
Vasile Alecsandri.  

 

Cântecul gintei latine 
Latina gintă e regină 

Între-ale lumii ginte mari; 
Ea poartă-n frunte-o stea divină 
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Lucind prin timpii seculari. 
Menirea ei tot înainte 

Măreț îndreaptă pașii săi. 
Ea merge-n capul altor ginte 
Vărsând lumină-n urma ei. 

Latina gintă e vergină, 
Cu farmec dulce, răpitor; 
Străinu-n cale-i se înclină 

Și pe genunchi cade cu dor. 
Frumoasă, vie, zâmbitoare, 
Sub cer senin, în aer cald, 

Ea se mirează-n splendid soare, 
Se scaldă-n mare de smarald. 

Latina gintă are parte 
De-ale pământului comori 
Și mult voios ea le împarte 

Cu celelalte-a ei surori. 
Dar e teribilă-n mânie 
Când brațul ei liberator 
Lovește-n cruda tiranie 

Și luptă pentru-al său onor. 
În ziua cea de judecată, 

Când față-n cer cu Domnul sfânt 
Latina gintă-a fi-ntrebată 

Ce a făcut pe-acest pământ? 
Ea va răspunde sus și tare: 

,,O! Doamne,-n lume cât am stat, 
În ochii săi plini de-admirare 

Pe tine te-am reprezentat! 
 

Manifestările de acordare a distincțiilor internaționale au avut loc între 
22 şi 30 mai 1878 pe Esplanade du Peyrou, „sous le grand toit du ciel, en 
face du soleil, en face de la mer d’Azur, en face des Alpes et des Pyrénées, 
témoins des destinées de la Latinité”. 

Acordarea primului premiu international literaturii române s-a oficiat în 
absența laureatului, în faţa a şaizeci de mii de invitaţi, iar versurile Bardului 
de la Mircești, vehiculate de o melodie anume creată de compozitorul italian 
Filippo Marchetti, au răsunat la deschiderea ceremonialul de la Montpellier. 
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Cu această ocazie, Frédéric Mistral a citit un poem, dedicat 

evenimentului, din care au fost selectate patru versuri și încrustate pe o 
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placă de marmură, fixate pe zidul unei clădiri din secolul XVIII, situată în 
apropiere  arcului de triumf.  

                 
A urmat recitarea odelor premiate, iar seara  a avut loc un banchet, 

unde s-a citit telegrama celor douăzeci şi unu de deputaţi români adresată 
„fraţilor latini”, pe care-i  invită să vină la București, în septembrie 1879.  

Evenimentul epocal s-a produs când “armata română a stors respectul 
şi stima inamicilor, lira română a câştigat iubirea şi simpatia amicilor. Arma 
şi lira s-au unit, Plevna şi Montpellierul şi-au întins mâinile pentru a mări 
triumful românilor”, remarca un contemporan a lui Alecsandri. 

Din acest moment, Cântecul gintei latine, prin intermediul limbilor: 
română, franceză, italiană, spaniolă, portugheză s-a difuzat peste tot în 
lume. Întreaga intelectualitate din Europa Occidentală și Orientală: poeți, 
compozitori, filologi, tinerimea studioasă a fost entuziasmată și puternic 
înrâurită de realizarea lirică a lui Vasile Alecsandri.  

Din acest moment, Cântecul gintei latine, prin intermediul limbilor: 
română, franceză, italiană, spaniolă, portugheză s-a difuzat peste tot în 
lume. Întreaga intelectualitate din Europa Occidentală și Orientală: poeți, 
compozitori, filologi, tinerimea studioasă a fost entuziasmată și puternic 
înrâurită de realizarea lirică a lui Vasile Alecsandri.  
 

 
 

Filippo Marchetti 



 

 

 201

 
Placa din Montpellier cu versurile lui Frédéric Mistral  

 
Răsunătorul success, în timp şi spaţiu, al imnului latinităţii s-a datorat 

atât calităţilor artistului cetăţean, cât şi ambianţei creată de Societatea 
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pentru studiul limbilor romanice, din Franţa, care a organizat concursul 
literar cu tema Cântecul latinului.  

Succesul, de la Montpellier atestă, pe plan mondial, ideea originii latine 
a limbii române. 

 
Cu acest prilej, presa franceză a caracterizat oda ca fiind „la 

nationalité, la gloire et la foi latine du lauréat en faisait une manifestation de 
panlatinisme politique”. 

Convorbiri literare, din 1 iunie 1878, comentează: „Griviţa şi 
Montpellier sunt astăzi două nume inseparabile şi tot atât de dragi 
Românilor, pentru că reprezintă două victorii strălucitoare prin care Românii 
au afirmat dreptul şi voinţa lor de a exista”. 

Intelectualii români de toate vârstele, participând la entuziasmul 
romaniştilor europeni, nu s-au lăsat mai prejos. La Iaşi, la numai o zi de la 
decernarea premiului, junimiştii: P. P. Carp, Iacob Negruzzi, S. G. Vârgolici, 
B. Conta, A. Manu, George C. Negruzzi, D. Rosetti, P. Vernali, A. D. Xenopol 
etc., “întruniţi pentru prima oară după triumful de la M Principalele asociaţii 
române din fostul Imperiu Austriac transmit, la Mirceşti, mesaje din cele mai 
entuziaste. ASTR, de la Sibiu, îl felicită călduros pe cel ce a primit “coroana 
de lauri a poeţilor latini”92 şi se bucură că Vasile Alecsandri a fost  în fruntea 
“gintei latine şi, putem zice, a lumii întregi, onoarea şi gloria naţiunii 
române, sentinelă perpetuă a civilizaţiei la porţile Orientului”93. 

Tot acum, G. Hurmuzaki, preşedintele Societăţii pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina, îl feliciă pe vechiul său prieten, 
bucurându-se că “între poeţii popoarelor latine chemaţi la concurs, spre a 
compune cântecul gintei latine, a fost un poet român”94, care a ieşit 
învingător şi a dus faima compatrioţilor în lumea întreagă. 

Ciprian Porumbescu, în calitatea sa de fost preşedinte a Arboroasei 
cernăuțene, într-o scrisoare, din 30 iulie 1878, dă glas, admiraţiei sale faţă 
de succesul dobândit de cel ce a sintetizat strălucuit aspiraţiile gintei latine. 

Exemplul laureatului l-a încurajat pe acest “modest încercător de a 
cultiva muzica naţională”95, pentru a-i trimite una din primele sale 
compoziţii, O horă naţională română, publicată la Cernăuţi, în 1875. 

Mesajul poetului român a constituit un exemplu pentru activitatea de 
viitor a elevului şi studentului Porumbescu, după cum singur o mărturiseşte: 

                                                             
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem, 449. 
95 Ibidem, p. 382. 
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ontpellier, îşi exprimă admiraţia pentru iubitul poet”96. 
 

 
Edificiul cu placa comemorativă (în stânga privitorului) 

 
 “Îndemnuri mari deşteaptă şi puteri slabe! Hora alăturată e un mic şi 

modest fruct al simţirilor mele după citirea epocalului poem al domniei tale: 
Peneş Curcanul. Cutezanţa-mi însă, a Ţi-o dedica şi trimite, prea onorate 
domn, această Horă, mi-o dete gloriosul şi fermecătorul Cântec al gintei 
latine”97… 

Sosind la Viena, Ciprian află aceeaşi atmosferă entuziastă faţă de 
laureatul de la Montpellier și hotărăște să introducă, în prim plan, oda lui 
Alecsandri în cel de al patrulea op. Ca urmare, la 14 decembrie 1879, se 
indigna de încetineala celor de la Stupca, pe care îi interpela mustrător: 

                                                             
96 Scrisori către Vasile Alecsandri, Ediţie îngrijită, prefaţă şi note, traduceri de Marta Anineanu, Editura Minerva, Bucureşti, 
1978, p. 445. 
97 Ibidem. 



 

 

 204

“De ce nu-mi trimiteţi Rapsodia şi Cântecul gintei latine de 
Marchetti? Trimiteţi-mi-le imediat, [trimiteţi] şi piesa aceea compusă de 
mine, Două perle din poeziile lui D. Petrino. Am nevoie de ele!”98. 

Deoarece melodia lui Marchetti i se părea dificil de executat, chiar 
imposibil, cu puţine mijloace de expresie armonică, ce făceau un deserviciu 
conţinutului avântat al versurilor lui Vasile Alecsandri, Ciprian s-a hotărât să 
creeze un nou text muzical99, împletind astfel elementele melodice 
autohtone cu cele ale imnului romantic din Europa Apuseană a realizat un 
nou text musical. 

Referindu-se la noua melodie creată de Ciprian Porumbescu pentru 
versurile bardului de la Mirceşti, revista Convorbiri literare, din 1 mai 
1880, remarca talentul tânărului compozitor şi particularităţile primei piese a 
plachetei. 

“Colecţiunea începe cu Cântecul gintei latine, nu cu melodia 
domnului Marchetti, nici cu celelalte cunoscute în România, ci cu una nouă a 
autorului […]”100.  

Cântecul gintei latine 
Text muzical de Ciprian Porumbescu 

 

                                                             
98 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, scrisoare în limba germană, din 14 decembrie 1879, Colecţia Muzeului 
judeţean Suceava, inv. nr. 2576. 
99 Ciprian Golembiovschi-Porumbescu, Colecţiune de cântece sociale pentru studenţii români, compusă şi dedicată Junimei 
academice române, Viena, 1880, Editura proprie, p. 5. Vezi şi: ibidem ediţia a II-a, cu un cuvânt înainte de Nicolae Cârlan, 
Suceava, 1983, p. 42.  
100 Convorbiri literare,  anul XXIV, nr. 2, din 1 mai 1880, p. 88. 
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Faptul că bardul de la Mirceşti a întrupat, în versurile sale, mai bine ca 
mulţi alţi artişti, comunitatea spirituală, aspiraţiile și trăsăturile caracteristice 
ale popoarelor romanice, a atras atenţia, simpatia şi respectul poeţilor felibri. 

În 1882, cu prilejul sărbătoririi centenarului poetului francez Jean 
Baptist Favre, Vasile Alecsandri a fost invitat ca oaspete de onoare, 
acordându-i-se o atenţie deosebită. 

“Patru societăţi corale vor executa Cântecul gintei latine, tradus în 
patru idiome: provansal, catalan şi încă alte două… 

Traducerea lor va fi făcută de Mistral, în limba provansală şi în 
franceză de Bronier, sau, poate chiar de Victor Hugo, mă asigură unii. Les 
bonets de la comtesse, mica mea piesă, se va juca pe scena teatrului din 
Montpellier. Vezi şi tu că e destul de atrăgător pentru mine”101, scria 
Alecsandri fratelui său. 

Personalitatea laureatului de la Montpellier a fost pusă în evidenţă şi 
de jurnalul ilustrat: Le Centenar de Favre. În primul său număr, pe o 
pagină întreagă apare poezia: Le chant du latin, însoţită de melodia lui 
Marchetti şi încadrată de traducerea, în provansală a lui Mistral şi de cea în 
dialectul languedocian a lui A. Laugland. 

În următoarele trei numere ale aceleiaşi publicaţii, mai pot fi întâlnite 
şi poeziile lui Alecsandri: Lou Sergent [Sergentul], La cadeno per la 
Siberia [Pohod na Sibir] în traducerea lui A. Tavan şi altele, iar portretul 
poetului român a figurat printre medalioanele celorlalţi felibri.  

După ocuparea României de către Armata Roșie, începând din 1949, 
succesul răsunător al acestei realizări lirice de valoare universală, care se 
învăţa şi se cânta la toate serbările şcolare, a fost voit dat uitării deoarece 
vehicula idea latinității limbii române, ce frâna politica de rusificare a noilor 
colonii cucerite de Armata Roșie. 

Ca urmare, sistemul instructiv-educativ interbelic a fost înlăturat și 
înlocuit cu unul de tip sovietic. În școala din RPR s-a introdus o programă ce 
falsifica sau combătea valorile unanim acceptate occidentale, pentru a crea 
“omul de tip nou”, dotat cu “ochelari de cal”.  

În acel moment de cumpănă eram student la Facultatea de Filolgie a 
Universității din Iași și am simțit acut efectul ce traumatiza spiritul și știința 
din România interbelică. S-a introdus un curs special, I. V. Stalin și 
problemele lingvistice, ce, printre multe alte aberații, se atribuia Teoria 
circulației cuvintelor a lui B. P. Hasdeu, emisă în 1887, în  prefața 

                                                             
101 Vasile Alecsandri, Cele mai frumoase scrisori, Ediţie îngrijită de Marta Anineanu, Editura Minerva, Bucureşti, 1972, p. 
345. 
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dicționarului Etymologicum Magnum Romaniae, lui I. V. Stalin pentru a-l 
combate pe N. I. Maar. 

Când am semnalat titularului cursului inexactitatea, opera 
enciclopedică a lui Hasdeu a fost scoasă din sala de lectură a Bibliotecii 
Universitare din Iași și trecut la interzise etc. 

La cursul de lingvistică generală s-au inventat definiții false, ce 
contraziceau experiența și realizările cercetătorilor Lumii Civilizate, și, pe 
baza lor, s-au imaginat, fără acoperire științifică,  existența unor limbi noi. 
Panlatinismul a fost înlocuit de panslavism etc. etc. 

Și în prezent mai persistă unele sechele antiștiințifice emanate de 
interesele politice ale Moscovei. Vasile Stati, demnitar de frunte al Partidului 
Comunist din Republica Moldova, ce se pretinde și om de știință, susține că 
idiomul vorbit între Prut și Nistru este limba moldovenească și nu un dialect 
dacoromân a limbii române. E ca și cum am afirma că cei ce locuesc în 
Statele Unite ale Americii nu vorbesc engleza, ci o altă limbă, 
americăneasca.  

Datorită acestor “acte revoluționare” și poezia laureată la Montpellier, 
Cântecul gintei latine, a fost scoasă din programele școlare antebelice și 
anatemizată de influența exercitată de expansionismul sovieto-țariste, ce 
urmăreau să acrediteze ideia falsă, că limba română este de origine slavă și 
nu romanică.  

Cei care încercau să reactiveze, în învățământul organizat de ocupanții 
sovietici, oda închinată popoarelor romanice erau considerați cosmopoliți, 
”dușmani ai poporului”, dați afară din sistemul educațional, fiind pasibili de 
detenție. 

Idealurile pentru care Ciprian Porumbescu a militat odinioară, cu 
mijloacele artei sale, s-au perpetuat, fără întrerupere, în conştiinţa altor 
popoare romanice, până în zilele noastre. O dovadă irefutabilă în acest sens 
o constituie manifestarea ştiinţifică din 9-16 mai 1978, de la Avignon-Franţa, 
prilejuită de  comemorarea a o sută de ani de la sărbătorirea acordării 
premiului internaţional pentru poezie lui Vasile Alecsandri, cu care ocazie s-a 
dezvelit şi o placă comemorativă pe zidul celei mai frumoase clădiri, Palais 
de Roure”102. 

Recenta formă de manifestare internaţională recunoaşte, printre altele, 
şi ideea latinităţii limbii şi a poporului român, pentru afirmarea căreia a 
militat cu ardoare şi studentul Porumbescu. 

                                                             
102 Vezi conţinutul inscripţiei în: Alexandru Balaci, în România literară,  anul XI, nr. 20, din 18 mai 1978, p. 12. 



 

 

 207

“Ideea latină a purtat în sine, întotdeauna, o încărcătură de 
umanism şi de încredere deplină în modelarea unei lumi pe măsura 
omului, singura faptă raţională din univers”103. 

 

 
 

 
 
 

                                                             
103 Ibidem. 
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GENEZA IMNULUI UNIRII 
Ideea unității studenților români veniți la Viena, din diferite provincii, 

se impunea ca o necesitate, deoarece ei aparțineau la două asociații ce nu se 
prea înțelegeau între ele. În aceste condiții, Ioan Slavici cu înțelepciuna sa 
seniorială și Mihai Eminescu, au militat pentru a le unifica, iar în primăvara 
lui 1871, ambele s-au contopit în România jună, sub deviza: Uniţi-vă în 
cuget, uniţi-vă în simţiri! 

În vederea transpunerii devizei în realitate, noul comitet a instituit un 
premiu pentru acela care va realiza cel mai potrivit text literar, iar muzica 
urma să fie compusă de studentul de la Stupca, ce avea experienţă în acest 
domeniu, deoarece făcuse acelaşi lucru şi pentru Arboroasa. 

La concurs s-a prezentat însă numai o singură poezie, scrisă de Andrei 
Bârseanu. Versurile fuseseră alcătuite în înţelegere cu Ciprian Porumbescu, 
care i-a recomandat să folosească metrul şi ritmul Cântecului gintei 
latine. 

Juriul nu a fost mulţumit de creaţia prezentată la concurs. Cele trei 
strofe, a opt versuri fiecare, au fost considerate ca fiind prea abstracte, 
îndepărtate de ţelul imediat al asociaţiei. 

Ciprian, pune capăt discuţiilor, spunând: 
- “Mie-mi place şi am aflat melodia potrivită!”104. 
Neavând de ales, comisia a aprobat, provizoriu, textul lui A. Bârseanu, 

până la ivirea altor versuri mai bune, iar autorul a renunţat la premiu. 
După câteva zile, odată cu distribuirea partiturilor, studentul 

Porumbescu, pentru a satisface pe cei nemulţumiţi, a adăugat o a patra 
strofă poeziei lui Andrei Bârseanu: 

 
“Şi-un sacru jurământ răsună: 

Chiar pân-la moarte-uniţi să fim 
Şi scumpa Românie jună 

De-orce duşman s-o scutim. 
Atunci şi maica noastră gintă 

Va fi măreaţă pe pământ. 
Nainte, fraţi! Deci înainte! 

Cu noi e însuşi Domnul sfânt!” 

                                                             
104 Ion Grămadă, Ciprian Porumbescu la “România jună”, în Junimea literară, anul IX, nr. 2-3, din februarie-
martie 1912, p. 34. 
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Şi astfel, la repetiţiile făcute în vederea şedinţei festive, imnul cel nou 

al României june a mulţumit pe toţi membrii asociaţiei vieneze. 
La premiera ce a avut loc într-un salon al unui restaurant din Viena, 

deoarece de faţă era şi un comisar imperial, Toma, ce ştia româneşte, 
Ciprian nu a permis a se cânta şi apoi a se recita strofa compusă de el.  

Din imnul junimii studioase a rămas, pentru posteritate, doar 
următoarea versiune literar-muzicală: 

 
Pe-al nostru steag e scris Unire, 

Unire-n cuget şi-n simţire 
Şi sub măreaţa lui umbrire, 
Vom înfrunta orice lovire. 

Acela-n luptă grea se teme 
Ce singur e rătăcitor, 

Iar noi uniţi în orice vreme, 
Vom fi, vom fi învingători! 

 
Am înarmat a noastră mână 

Ca să păzim un scump pământ, 
Dreptatea e a lui stăpână, 
Iar domn e adevărul sfânt. 
Şi-n cartea veşniciei scrie 



 

 

 210

Că ţări şi neamuri vor pieri, 
Dar mândra noastră Românie105 

Etern, etern va înflori! 
 

Învingători cu verde laur, 
Noi fruntea nu ne-o-npodobim, 
Nici scumpele grămezi de aur 

Drept răsplătire nu dorim. 
Ştiind că-n viaţa trecătoare 

Eterne fapte-am împlinit 
Şi chinul morţii-ngrozitoare, 
Bogat, bogat e răsplătit”106. 

 
Graţie melodiei solemne, încărcată de viaţă şi de semnificaţii simbolice 

Imnul Unirii, cum l-a intitulat Ciprian Porumbescu în  Colecţiunea de 
cântece sociale pentru studenţii români, compuse şi dedicate Junimei 
academice române, s-a impus peste veacuri șI milenii. 

Încă de la începutul secolului al XX-lea, imnul României june a 
devenit un bun al românilor de pretutindeni, un cântec de masă, cunoscut, 
mai apoi, sub numele de Pe-al nostru steag, titlul dat de primul vers a 
primei strofe creată de Andrei Bârsean, în colaborare cu Ciprian Porumbescu. 

În perioada interbelică, îmbinarea armonioasă dintre melodie şi poezie 
a ocupat un loc de cinste în repertoriul diverselor formaţii corale şi a fluturat 
pe buzele românilor de pretutindeni, indiferent de vârstă. 

O dovadă a penetrării sale în timp şi spaţiu o constituie şi faptul că 
varianta lui Marţian Negrea pe tema luptei duse de Tudor Vladimirescu, 
circulând în Transilvania, are asemănări, “cel puţin în prima sa parte, cu un 
alt cântec de mare audienţă, atât atunci, la pragul dintre secolele al XIX-lea 
şi al XX-lea, cât şi până astăzi, […] Pe-al nostru steag e scris unire de 
Ciprian Porumbescu”107, constata muzicologul Mircea M. Ştefănescu. 
 

 

                                                             
105 În Colecţiune…, din cauza cenzurii habsburgice a fost tipărit –mpărăţie, în loc de Românie. 
106 Ciprian Golembiovschi Porumbescu, Colecţiune de cântece sociale pentru studenţii români, ibidem, p. 6-7. 
107 Mircea M. Ştefănescu, Cântecul revoluţionar şi patriotic românesc, Editura muzicală, Bucureşti, 1974, p. 176. 
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Tricolorul din 1848 cu menţiunile "Dreptate, Frăţie":  

acuarelă de C. Petrescu 
 

În timp şi spaţiu compozițiile lui Ciprian Porumbescu au mai fost 
folosite ca imnuri proprii de către numeroase grupări etnice sau politice care 
luptau pentru a se elibera de sub ocupaţie străină, sau de sub tutela unor 
puteri dictatoriale.  

Carol al II-lea, pentru a contrabalansa influenţa crescândă a Mişcării 
Legionare în rândurile tineretului, în 1934, a înființat Straja Țării, iar Pe-al 
nostru steag a devenit Imnul Străjerilor.  
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Posteritatea, pe parcursul mileniilor doi și trei, a fost și este receptivă 
la portretul moral șI la mesajele artistice transmise de textul muzical și 
literar a mai multor opere ale lui Ciprian Porumbescu. 

El a cultivat sentimentului demnităţii româmilor de pretutindeni, a 
afirmării naţionale în lume, și, din aceaste cauze, artistul de la Stupca a 
devenit un simbol al spiritualității românești, fapt pentru care Academia 
Română a instituit premiul Ciprian Porumbescu pentru lucrările merituase 
de muzicologie, iar numeroase instituții i-au purtat și îi poartă numele.  

Conţinutul entuziast, antrenant, mobilizator al compoziţiilor ce 
exprimau atitudini colective tranşante, a atras atenţia nu numai 
compatrioților contemporani, ci și unor asociații de tineret de diferite 
naționalități (Arboroasa, România Jună, Liga albaneză, Drita, Kombi, 
Bashkimi) sau a mai multor țări ce le-au ales ca imnuri de stat, cum este 
cazul Albaniei, a Republicii Socialiste România, a Republicii Prezidențială 
Molossia, din America de Nord. 

În imnul de stat al Israelului, Hatikva (Speranța), se resimt 
inflexiunile melodice al cântecului popular sălăjan Cucuruz cu frunza-n 
sus.  

Melodia populară românească, “Cucuruz cu frunza-n sus”,  adusă la 
Rișon LeȚion, Palestina de țăranul Shmuel Cohen, născut la Ungheni, pe 
malul Prutului, a fost folostă la crearea Imnului de Stat Hatikva, după cum 
remarca și unul dintre ambasadorii Israelului la București. 
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CÂNTECUL  TRICOLORULUI 
PRINTRE SECOLE 

 

 
Muzeul Stupca 

Compozitorul-scriitor Ciprian Porumbescu a fost si este inima in inima 

romanilor de pretutindeni si a altor etnii. Si  din aceasta cauza, unele 
din cantecele sale au devenit, in anumite momente istorice, 
imnuri ale unor asociatii sau state.  

La  scurt timp după ce Mihail Kogălniceanu, la Bucureşti, a declarat, în 
parlament, independenţa României şi război Imperiului Otoman, la Cernăuți, 
liderul organizaţiei studenţeşti Arboroasa, ca și pictorul  Nicolae Grigorescu 
în cazul Atacului de la Smârdan, s-au  solidarizat cu lupta şi aspiraţiile 
istorice ale românilor de pretutindeni și au simţit nevoia să exprime, melodic 



 

 

 214

și plastic, starea de spirit a momentului, pentru a mobiliza sub faldurile 
tricolorului pe fraţii neliberi. 

Semnificativ în acest sens e faptul c pedepsiţi cu ani grei de temniţă. 
 

ă prima jertfă din Războiul de Independenţă, de la 1877, este un 
bucovinean.  

 

 

Atacul de la Smârdan-de Nicolae Grigorescu 

Datorită evenimentelor istorice cruciale, în mintea și sufletul artistului 
cetăţean a început a se cristaliza un text literar şi muzical închinat culorilor 
stindardului românilor de pretutindeni, ce a fost difuzat, începând din 6-18 
februarie 1880, în următoarea formă: 

 

Nicolae Grigotrscu, autopurtret 
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Trei culori cunosc pe lume 
Ce le ţin de-un sfânt odor. 

Sunt culori de-un vechi renume 
Suveniri de-un brav popor. 

 
Roşu-i focul ce-mi străbate 

Inima-mi plină de dor 
Pentru sânta libertate 

Şi al patriei amor. 
 

Auriu ca mândru soare 
Fi-va-l nostru viitor 

Pururea-n eternă floare 
Şi cu luci netrecător. 

 
Iar albastrul e credinţa 

Pentru naţiea ce-o nutrim, 
Credincioşi, fără schimbare, 

Pân-la moarte o să fim. 
 

Pân-pe cer şi cât în lume 
Vor fi aste trei culori, 

Vom avea un falnic nume 
Şi un falnic viitor. 
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Iar când, fraţilor m-oi duce, 
 
 

De la voi şi-oi fi să mor, 
Pe mormânt, atunci, să-mi puneţi 

Mândru nostru tricolor!”108. 
 

English translation 
Three colours I know in the world 
And I hold them like a holy jewel 

They are colours with an ancient fame 
Reminders of a brave nation. 

As long as in the sky and in the world 
There will be these three colours 

We'll have a glorious name 
And a glorious future. 

Red is the bravery's fire 
Sacrifices that won't ever be lost 

Yellow, the plain's gold 
And blue is our sky 

For many centuries they fought 
O, brave and undismayed heroes 

So that we can live free in our country, 
Builders of the new world 

Until the sky and the world 
There will be these three colors 

We have a glorious name 
And a glorious future 

And you, brethren, lead me 
Since you have to die soon 

The tomb, let me put 
Our proud three colors 

 
 

                                                             
108 Ciprian Golembiovschi-Porumbescu, Colecţiune de cântece sociale pentru studenţii români, compusă şi 
dedicată Junimei academice române, Viena, 1880, Editura proprie, p. 8-9. 
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Textul literar-muzical, mai sus prezentat, este un imn de slavă, ce 
preamăreşte culorile drapelului de stat  al României dintotdeauna, este uşor 
de memorat şi intonat, străbătut fiind de un puternic suflu eroic, patriotic şi 
se încheie cu crezul şi testamentul politic al autorului, care-i va străjui locul 
de veci. 
 

 
România Mare 

 
Versurile imnului creat de Porumbescu sunt grele de sensuri simbolice. 

Roşul semnifică aspiraţiile de unitate naţională şi libertate a etniei române, 
dublat de ataşamentul artistului la cauza comună. Galbenul exprimă dorinţa 
compozitorului de a vedea România puternică, bogată, strălucind asemenea 
soarelui printre celelalte surori de gintă latină, iar albastrul simbolizează 
credinţa sa într-un viitor măreţ al tuturor românilor strâns uniţi în jurul 
faldurilor patriei mume. 

În strofa finală, Ciprian Porumbescu îşi defineşte crezul său artistic, 
idealul şi sensul întregii sale existenţe umane şi activităţi creatoare, 
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declarându-se cu trup şi suflet alături de spiritul şi lupta poporului din care 
face parte.  

Ultima strofă, în care parcă-şi presimte apropiatul sfârşit accelerat de 
ftizie, are un ton solemn, de testament artistic şi social, ce-l lasă 
compozitorul cetățean Ciprian Porumbescu urmaşilor, urmaşilor săi. 

De îndată ce a fost tipărită, compoziţia a continuat, ca şi manuscrisul, 
să se răspândească printre şi cu ajutorul tinerilor din România jună, ce-au 
cântat-o, dirijată de autor, la diverse întruniri, petreceri intime, serbări, 
serate muzicale şi chefuri în aer liber. 

Răspândirea Cântecului tricolorului a continuat să se facă prin 
intermediul corurilor şcolare, a asociaţilor muzicale de amatori, din diverse 
oraşe şi sate, conduse de intelectualii ce-şi făcuseră studiile la Viena, apoi a 
fost preluată de profesionişti din ţinuturile locuite de români.  

Imnul nu a lipsit, la sfârşitul secolului al XIX-lea, nici din repertoriul 
corurilor ce cântau la tradiţionalele manifestări de arminden, sau la maialuri 
şi nu a lipsit nici de la serbările şcolare şi de tineret până la invadarea 
României de Armata Roșie. 

Armonizarea pentru cor mixt a fost făcută, încă de la începutul 
secolului al XX-lea, de D. G. Kiriac şi Gh. Dima, fiind inclus în programele 
corurilor profesionoste [Carmen] şi a manifestărilor străjerești. 

Expresivitatea liniei melodice, dublată de intensitatea sentimentelor 
patriotice, condensate în versurile lui Porumbescu, constituie secretul 
prospeţimii şi tinereţei bătrânului imn cântat şi explică marea lui răspândire 
prin intermediul formaţiilor de prestigiu, a discurilor, a posturilor de radio 
interbelice etc. 

Compoziţia creată de artistul cetăţean a continuat să aibă un rol 
mobilizator asupra locuitorilor din spaţiu carpato-danubiano-pontic şi în 
secolul al XX-lea.  

La Oituz, Mărăşeşti şi Mărăşti, Cântecul tricolorului devenit 
Tricolorul, ca şi Imnul Unirii, devenit Pe-al nostru steag, au îmbărbătat, 
în momente de cumpănă, pe luptătorii din tranşeie şi pe cei din spatele 
frontului pentru a rezista şi înfrânge expansiunea germană, iar în sunetele 
lor s-a înfăptuit România Mare. 
 

După realizarea întregirii naţionale, poporul român a continuat, ca şi în 
etapele istorice precedente, să fie agresat de hegemonismul seminţiilor 
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“străine care îl încongiură şi îi ameninţă pe tot momentul cu peirea clădirii ce 
şi-a făcut”109, după cum remarca M. Eminescu, încă din 1871.  

Dictatul de la Viena, pactul Ribentrop-Molotov şi ultimatumul data de 
Uniunea Sovietică, în noaptea de 26 iunie 1940, au dus la amputarea părţii 
de nord a Transilvaniei, la răpirea Basarabiei, a două judeţe din Bucovina şi 
a ţinutului Herţei. 

În aceste momente, când România Mare la care a visat Ciprian 
Porumbescu şi generaţia sa, era grav mutilată de raptul provocat arbitrar de 
pretendenţii la hegemonia mondială a lui I. V. Stalin, compoziţiile 
porumbesciene gemeau în sufletele desnădăjduite ale fiilor meamului greu 
încercaţi, sădeau, ca şi atunci când au fost create, îndemnuri la unitate, 
solidaritate şi luptă pentru refacerea României, încrederea în viitor. 

Melodiile artistului cetăţean, transformate în marşuri de îmbărbătare, 
au mângâiat, deopotrivă, pe refugiaţii şi deportaţii din provinciile româneşti 
cotropite, pe cei ce au avut neşansa să rămână sub ocupaţie străină, pe 
combatanţii ce se pregăteau să plece pe fronturile celui de al doilea război 
mondial pentru reîntregirea ţării. 

Cântecele şoptite sau răspicate cu voce plină alinau chinurile, trezeau 
speranţe şi mângâiau sufletele celor căzuţi în robia totalitarismului şi 
fanatismului stalinist sau hortist, îmbărbătau pe cei ce se aflau prizonieri în 
lagărele sovietice, deoarece exprimau atitudini colective perene.  

Cele mai rezistente compoziţii ale lui Ciprian s-au identificat, în mai 
multe etape istorice, cu vrerea dintotdeauna a românilor de pretutindeni, 
fiind nişte simboluri colective. Poate și din această cauză, Ion Ilirscu și a lui 
ceată de neocomuniști l-au înlocuit din funcția de Imn de Stat al țării. 

Pornind de la ideea că un popor fără memorie nu poate fi liber, Ciprian 
Porumbescu a evocat, cu insistenţă, în compoziţiile sale devenite simboluri 
colective [Altarul mănăstirii Putna, Tabăra română, Peneş Curcanul, 
Sergentul, Hai române, Cântecul gintei latine etc.], câteva aspecte 
esenţiale, cardinale, pilduitoare din viaţa antecesorilor, ajutându-ne astfel, 
ca în momente de răscruce, să ne amintim cine suntem, să ştim de unde 
venim şi încotro  trebuie să ne îndreptăm. 

 Din acest motiv, o parte din melodiile porumbesciene au fost și sunt 
suflet în sufletul neamului său, sunt atitudini colective eterne ale conştiinţei 
române. 

                                                             
109 [Mihai Eminescu], Serbarea de la Putna întru memoria lui Ştefan cel Mare, în Curierul de Iassi, anul IV, nr. 
92-93, din 22-25 august 1871, p, 1. 
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În urma celui de al doilea război mondial, armata de ocupaţie sovietică 
a adus cu sine şi P. C. R., pegătit, cu mulţi ani înainte, la Moscova, de 
Comintern.  

Prima conducere comunistă, ce a instaurat în România civilizaţia 
pufaicii şi a cizmelor de cauciuc, a fost alcătuită din oameni străini, care nu 
aveau  nici o tangenţă cu problemele adevărate ale ţării şi, în marea lor 
majoritate, nici nu ştiau româneşte. 

Agentura P. C. R., de la Bucureşti, urmărea comunizarea României, cu 
ajutorul teroarei cominterniste, a educării maselor în spiritul ideologiei 
marxist-leniniste și includerea ei în proectata Republică Sovietică 
Mondială, cu capitala la Moscova.  

Ori, printre multe alte hotărâri “revoluționare” au fost interzise și 
cântecele patriotice ale lui Ciprian Porumbescu, deoarece se opuneau politicii 
de internaţionalizare sovietică, iar cei ce încercau să le intoneze erau 
pedepsiţi cu ani grei de temniţă. 
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PE-AL NOSTRU STEAG, 
imn  de stat al Republicii  Albania  

 

 
Tirana 

Sute de ani popoarele balcanice au trăit în climatul despotismului 
determinat de tendinţele expansioniste, hegemoniste otomane, ce intrau în 
conflict, uneori deschis, cu celelalte două imperii multinaţionale, care s-au 
dezagregat: Austro-Ungaria și Rusia țaristă. 

Legăturile de prietenie şi întrajutorare a popoarelor balcanice au 
constituit piatra de temelie a luptei pentru eliberare şi independenţă. 
Relaţiile amicale s-au statornicit între români, pe de o parte şi bulgari, 
albanezi, sârbi, muntenegreni, greci etc., pe de alta, ce suferau de pe urma 
ocupaţiei otomane, habsburgice, ţariste sau italiene. 

Între 1878-1912, statul român a creat condiţii din cele mai favorabile 
mişcărilor de eliberare, refugiaţilor politici bulgari şi albanezi, stabiliţi la 
Bucureşti şi în alte centre culturale ale ţării. 

În capitala României s-au înfiinţat mai multe asociaţii albaneze cu 
caracter cultural-politic [Liga albaneză, 1878, Asociaţia scriitorilor 
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albanezi, 1880, Drita, Kombi, 1905, Bashkimi, 1909 etc.], s-au tipărit 
ziare şi reviste în limbile: albaneză, franceză şi română [Atdheu, Shqiptari, 
Sqiperja, La renessance d‘Albani, Steaua Albaniei şi altele], s-au editat 
manuale şcolare, lucrări beletristice, s-a înfiinţat o şcoală normală, un 
institut albanez etc. 

Încă din 1903, când a apărut primul număr al periodicului La 
renessance d‘Albani, comitetul de redacţie, printre altele, punea problema 
creării unui imn, care să simbolizeze aspiraţiile de veacuri şi interesele 
prospective imediate ale poporului albanez aflat sub ocupaţie turcească. 

Unul dintre membrii asociaţiei Bashkimi, poetul ce semna cu 
pseudonimul Asdren110, entuziasmat de mesajul colectiv transmis prin 
cuvinte şi imagini sonore de artistul de la Stupca, a selectat mai multe 
compoziţii, din Colecţiunea de cântece sociale pentru studenţii români, 
pentru a le  folosi la adunările lor, în vederea grupării intelectualităţii 
albaneze în jurul unor valori perene. 

Gheorghe Danga, dirijorul corului refugiaţilor albanezi ce lucrau  sau 
studiau în România, a inclus în repertoriul acestuia, printre altele şi Imnul 
Unirii, devenit, mai apoi, imnul organizaţiei Bashkimi [Unirea]. 

Gelcu Maksutovici, preşedinte de onoare a UCAR şi Baki Ymeri, redactor şef 
al revistei Albanezul, aruncând o privire retrospectivă asupra sprijinului 
acordat de România, sintetiza: 

“Albanezii s-au bucurat întotdeauna de ospitalitate în România. 
România este Franţa Orientului şi a tuturor libertăţilor, scriau albanezii în 
urmă cu 100 de ani. România este patria de obârşie a mamei mele, şi în 
această ţară am întâlnit un miracol istoric: legăturile de rudenie româno-
albaneză, o ţară de vis şi poezie şi mândria de a fi român.  

În urmă cu 160 de ani, în România, albanezii au întocmit primul 
abecedar în limba maternă (1844). Aici au fost întemeiate primele societăţi 
culturale şi patriotice albaneze (de la 1884 încoace). Pe strada Lipscani a 
funcţionat prima tipografie albaneză (1886). În urmă cu 120 de ani, în 
România a apărut primul număr al săptămânalului Shqiptari – Albanezul 
(1888). 

 Pentru şcolile albaneze din Albania, în perioada regală, au apărut în 
Bucureşti zeci de mii de exemplare de manuale şcolare şi cărţi diferite.  

Între anii 1887-1938, la Brăilă, Bucureşti şi Constanţa, au apărut în jur 
de 30 de ziare şi reviste albaneze. La Biserica "Dintr-o Zi" s-a ţinut prima 
liturgie albaneză (1911), iar într-o şedinţa istorică ţinută în hotelul 
"Continental" s-a hotarât ca Albania să obţină independenţa (1912)”.  
                                                             
110 Asdren [Alex Stavri-Drenova] 1872-1947. A scris volumele de versuri: Reze djelli [Raze de soare], 1904, 
Psallme murgu, [Psalmii pusnicului], 1910, Endra e lote [Vis şi lacrămi], 1912. 
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După înfrângerea turcilor în primul război balcanic, la 28 noiembrie 
1912, imnul asociaţiei Bashkimi, ce a sprijinit, prin mesajul său, lupta de 
independenţă a Albaniei, devine Imn de Stat. 

Atât melodia lui Porumbescu, cât şi textul literar creat de Bârseanu, au 
fost adoptate și traduse în albaneză aşa cum erau în Colecţiunea de la 
1880.  

Excepţie a făcut primul vers, al primei strofe, ce a suferit o uşoară 
deviere de la sensul original, când a fost tradus în albaneză de Asdren. 

În loc de Pe-al nostru steag e scris Unire! Imnul de Stat al Albaniei 
începe cu: Reth flamurit te per bashkuar [Uniţi să fim în jurul drapelului!] 

După obţinera independenţei, Albania a fost principat, apoi republică 
şi, din 1928, a fost proclamată regat. Odată cu încoronarea  lui Ahmed Zogu 
ca rege al Albaniei, Imnul Unirii a lui Ciprian Porumbescu, a coexistat 
alături de cel regal. În 1939, Italia a ocupat Albania. 

După eliberare, la 11 ianuarie 1946, Albania a fost proclamată 
republică populară (Republika Popullore e Shqipërisë). Tânărul stat socialist, 
având în vedere rolul jucat în lupta de eliberare naţională a organizaţiei 
Bashkimi şi respingând simbolul regalităţii, a repus în drepturile sale 
următoarea compoziţie, tradusă în albaneză de Asdren:  

 
Himni i Flamurit 

I 
Rreth flamurit të përbashkuar 
Me një dëshir' e një qëllim, 
Të gjith' atij duke iu betuar 

Të lidhim besën për shpëtim. 
II 

Prej lufte veç ai largohet 
Që është lindur tradhëtar, 

Kush është burrë nuk frikësohet, 
Po vdes, po vdes si një dëshmor! 

III 
Në dorë armët do t'i mbajmë, 

Të mbrojmë atdheun në çdo kënd, 
Të drejtat tona ne s'i ndajmë; 

Këtu armiqtë s'kanë vënd! 
IV 
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Se Zoti vetë e tha me gojë 
Që kombe shuhen përmbi dhé, 

Po Shqipëria do të rrojë; 
Për të, për të luftojmë ne! 

V 
O Flamur, flamur, shenj' e shenjtë 

tek ti betohemi këtu                                                                                                         
për Shqipërinë, atdheun e shtrenjtë, 

për nder' edhe lavdimn e tu.     

VI 

Trim burrë quhet dhe nderohet 
atdheut kush iu bë therror. 
Përjetë ai do të kujtohet 

mbi dhe, nën dhe si një shenjtor! 

 
Și astfel, Imnul Unirii a lui Ciprian Porumbescu a redevenit Imn de Stat al 
Republicii Albania 
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CÂNTECUL TRICOLORULUI 
imn de stat al Republicii Socialiste  

ROMÂNIA 

 

 
În ultima parte a secolului al XX-lea, după moartea lui  

Gheorghiu Dej, când guvernanţii comunişti conduși de Nicolae 
Ceaușescu, s-au văzut izolaţi de popor, prin Decretul din aprilie 1965 
al C. C. al P. C. R., ei au oficializat politica naţional-comunistă, iar, ca 
urmare a acestor hotărâri, o parte din melodiile îndrăgite de popor și 
interzise de dictatura proletariatului, au fost repuse, trunchiat, în 
slujba intereselor lor de clasă, pentru a crea un anume fundal istoric 
pe care să poată fi proiectată imaginea “genialului” conducător. 

Pentru a drapa substanţa nefastă, inumană a politicii comuniste, ce 
agresa deopotrivă conştiinţa, adevărul, bunul simţ elementar şi mersul firesc 
spre progres, bunăstare, de voie, de nevoie, național-comuniștii au acceptat, 
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reintroducerea compoziţiilor: Cântecul tricolorului, Pe-al nostru steag, 
Limba noastră, Deşteaptă-te române, Pui de lei, Imnul eroilor, 
Trompetele răsună, cântece patriotice ce se intonau, cu entuziasm, înainte 
de invazia sovietică.  

În vederea cosmetizării feței hâde a comunismului instaurat de 
Moscova în România, Nicolae Ceaușescu, cu sprijinul Uniunii 
Compozitorilor și a Uniunii Scriitorilor, a demarat un concurs pentru 
schimbarea imnului de stat creat de Matei Socor, pe versuri scrise de Aurel 
Baranga și, mai  apoi, de Eugen Frunză şi Dan Deşliu. 

După moartea lui Gheorghiu Dej, timp de 12 ani, au apărut mai multe 
propunieri în legătură cu alegerea imnului, cum ar fi: lucrări muzicale 
inspirate din folclor (Miorița), compoziții ce evocă trecutul istoric (Cântecul 
Tricolorului), sau lupta muncitorilor în ilegalitate (Doftana) etc. etc. 

În cele din urmă, echipa de selecție, dirijată de Nicolae Ceaușescu, a 
ales ca Imn de Stat al RSR melodia Cântecului Tricolorului, de Ciprian 
Porumbescu, a cărui text literar nu mai are nimic de-a face cu cel original  

Versurile lui Porumbescu au fost grav mutilate, iar iniţiatorul 
mistificărilor a fost chiar “marele strateg al epocii de aur”, cum îl numea 
corul lăudătorilor de profesie pe Nicolae Ceauşescu.  

Pentru ca cei neavizaţi să nu-şi dea seama de grava mistificare a 
originalului în folos propriu, de denaturările simbolice, etice şi estetice ale 
Cântecului tricolorului, creat cu mai bine de o sută de ani înainte, 
“conducătorul epocal” a substituit, de la autor, unele vocabule şi expresii 
memorabile. 

Din cele şapte strofe ticluite de “primul poet al ţării”, se degajă o 
elementară lipsă de cultură lingvistică, prozodică, estetică, o crasă deturnare 
a semnificaţiei etice, negarea trecutului şi altete. 

Dacă în strofa I [versul 3 şi 4], el scrie că suntem un popor “cu vechi 
renume/În luptă triumfător”, în cea de a IV-a renunţă la  străvechea 
reputaţie, înlocuind-o “cu un nou renume”, comunist, de import din U. R. S. 
S., cu totul străin locuitorilor din spaţiul mioritic. 

Versurile scorniceşteanului par a fi, mai degrabă, o suită de lozinci 
oloage, scrise cu scopul de a le înaripa cu ajutorul melodiei porumbesciene. 
În acest sens, el a mai folosit şi câteva cuvinte cheie luate din ilustru model, 
ca: vechi renume sau brav popor, pe care le compromite nu numai sub 
aspect estetic, ci şi semantic. 

Dacă tricolorul e “al nostru”, poporul este “al meu”, ţine să precizeze 
dictatorul comunist. 
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În textul adaptat apar pleonasme supărătoare [“Tot mereu să 
dăinuieşti”], exprimări tautologice, accente ce fluctuiază inadmisibil, repetate 
busculade consonantice etc. 

Această subcompunere şcolărească versificată a circulat o vreme, 
întocmai ca scrisorile interne de partid, prin redacţiile unor reviste ale 
Uniunii Scriitorilor, printre care se numără şi Convorbiri literare, dar 
nimeni nu a îndrăznit să-şi spună părerea în mod public, deschis. 

În urma discuţiei ce a avut-o cu un grup de scriitori, printre care se 
aflau Mihai Beniuc şi Nichita Stănescu, Nicolae Ceaușescu a decretat: 

- Rămâne cum este, puteţi pleca! 
 

 
 

Şi astfel definitivată, compunerea subfolclorică a fost impusă, prin 
decret, la sfârşitul lui octombrie 1977 și a circulat, timp de doisprezece ani, 
sub numele de “Text adaptat”. 
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Prin 1980, Ceaușescu a mai decretat Imnul Unire de Ciprian 
Porumbescu, ca imn al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste 
(FDUS) pentru a atrage pe cei care nu erau membri ai PCR. Aceeaşi soartă a 
avut şi textul literar al lui Andrei Bârseanu, scris pentru compoziţia Pe-al 
nostru steag.  

Deși, din punct de vedere muzical, melodia era „cea mai accesibilă şi 
mai uşor de cântat dintre toate imnurile de până acum ale României“, după 
cum remarca un muzicolog brașovean,  Cântecul Tricolorului a fost 
înlocuit, prin decret legal, în 1990, de Ion Iliescu și a lui ceată, cu 
Deșteaptă-te române.      

 

 
 

Pentru ca “textele adaptate” ale compoziţiilor de mare audienţă ale lui 
Ciprian Porumbescu să fie înlăturate, iar originalele să fie repuse în 
drepturile lor fireşti, Muzeul judeţean Suceava a reeditat în 1980, în 
10.000 de exemplare, ediţia a II-a Colecţiunea de cântece sociale 
pentru studenţii români, tipărită la Viena iar în 2008 a apărut și ediția a 
III-a. 
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Sfidând toate intemperiile, adversităţile istorice şi atentatele politice de 
moment, partea perenă a operei artistului de la Stupca va continua să se 
impună ca o necersitate, ca un anticorp generat de agresivitatea tendinţelor 
hegemoniste şi expansioniste ale marilor puteri, pe care M. Eminescu le 
semnala, încă din 1877, în Curierul de Iassi. 
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PE-AL NOSTRU STEAG, 
imn  de stat al  Republicii Molossia 

din Statele Unite ale Americii 

 
 

 
La granița Molossiei 
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Steagul Republicii Molossia din USA 

 

 
MOLOSSIA 
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Stema Molossiei  

 

O alta comunitate umana care a selectat Imnul Unirii sau Pe-al 
nostru steag e scris unire, este statul lilputan denumit Republica 
Molossia (cuvânt spaniol morro= mici dealuri stâncoase) de lângă Dayton, 
Nevada U S A.  

În 1977, a apărut idea creerii celui mai mic stat din lume, cu capitala 
la Espera, o enclavă, de aproximativ 58.000 de acri, situată pe teritoriul 
USA, în interiorul statului Nevada. 

La 3 septembrie 1999, prin secesiune, Kevin Baugh a inființat statul 
pitic Molossia, a proclamat independența și suveranitatea lui, a stabilit 
granițele, locul de acces în noul stat, punctul de vamă, a adoptat forma de 
guvernământ republicană, condusă de o Adunare Națională, a tipărit o 
monedă proprie, Valora, a stabilit ca limbi oficiale: engleza, 
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esperanto,  ”griko”, a ales stema și imnul de stat al Molossiei:  Pe-al nostru 
steag, sau Imnul Unirii, compus de Ciprian Porumbescu etc. etc. 

Molossia a fost prima țară care a recunoscut independența Kosovoului, 
chiar în ziua proclamării ei. 

 

 
Calea ferată din Republica Molossia 

 

 
 

Valora, moneda Republicii Molossia   
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Președintele Molossiei 

 
 

 
Președintele Republicii Molossia, 
 Kevin Baugh( n. 30 Iulie,1962 

 



 

 

 235

 
 

Organizația de tineret a Republicii Molossia 
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Luftarii în excursie la Perchtoldsdorf 
 

Luăm bilete până la Mödling şi veseli o pornim la drum. La dreapta 
fumuri, nesfârşita Vienă, în stânga vasta câmpie presărată cu diverse așezări 
rurale.  

Ceaţa se destramă, nici urmă de fum, o proaspătă înviorătoare, 
dimineaţă de primăvară. Soarele străbate în plină strălucire prin ferestrele 
deschise ale compartimentului. Pasagerii se întind în locuşoarele lor. Eu unul, 
cu ochii mari, scrutez zările, noile privelişti, căutând doritele sătuleţe, mult 
aşteptata ţară.  

Dar, încă nimic de văzut!  
 

 
Palatul Schonebrunn din Viena 

Abia, patru minute de călătorie, Hetzendorf! Mulţime de lume urcă, 
gata! Şi locomotiva iar se năpusteşte înainte!  
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Deodată, în dreapta, un tren trece fulger înainte, altul la sânga. La 
naiba! Ce-o mai fi şi asta? Trei linii alături!  

Hetzendorf! Peisajul devine mai rustic. La dreapta, în fundal, castelul şi 
parcul de la Schönbrunn. Abia te-ai întors, Atzgersdorf! Şi aici o oprire numai 
de douăzeci-douăzeci şi cinci de secunde, ca la fiecare haltă.  

Cât ai clipi şi urcă o sută de inşi şi altă sută coboară. Nici un 
conductor, nimeni n-are grijă de pasageri. Biletul se marchiază la staţia 
respecivă şi se înapoiază la staţia de destinaţie. Iată tot controlul! 

Ţara, unde-i ţara? Nima! Fabrici şi iar fabrici, furnale şi coşuri şi 
hornuri înalte, care, chiar şi astăzi, în duminica Paştilor, îşi pufăiesc negrele 
rotocoale de fum pe cerul senin. 

Liesing! În sfârşit, apar dealuri şi păduri, acolo, departe, departe… 
Perchtoldsdorf – Brunn. Frumos, minunat de frumos! Totul scânteie în razele 
aurii. Începe şi ţarina, conacuri… Şi ar fi şi mai şi, dacă ar dispare 
îngrămădeala asta de fabrici! 

Mödling! Aşadar, am scăpat!  
Mi-e atât de aromit tot sufletul! Parcă visez. Te simţi atât de străin, de 

singur, departe, în ţară străină, între oameni neştiuţi! Nimeni nu se uită la 
tine, nimeni nu se sinchiseşte de noi! 

Ca unul care a mai fost prin partea locului, Raţiu ni-i călăuză. Mödling 
e frumos, foarte frumos. Străzi largi, frumoase, trotuare, becuri cu gaz 
aerian, amenajări de capitală! Dar e atât de liniştit! Abia ici colo câte un om 
pe stradă. 

Ce deosebire faţă de Viena! Ici, Strada Mare, nr. 79, căci pe aici  până 
şi în comunele rurale străzile au nume şi casele sunt numerotate.  

O casă străveche, încă din secolul trecut. Sus, o placă comemorativă:  
În această casă a trăit Beethoven, în vara anilor 1818, 1819 şi 1820. 

Aşadar, aici şi-a compus sonatele marele maestru. Mi-aş scoate pălăria 
în faţa acestei case.  

Când, un căpuşor bălăior se uită din fereastră. Beethoven n-a fost 
blond. Bălăioara asta se vede că n-are nimic a face cu marele Beethoven! 

Dar, iată şi muzică răsună de sus! Un pian… Poate o sonată… Nici 
urmă! Valsul din Boccacio!  

Deci, iar la drum! Şi tot la drum până la Vorderbruhl. Descindem la un 
han şi luăm masa. Comentăm, apoi, peisajul.  

Jur-împrejur stânci cu lariţe şi pini, din care răsar ruinele unui vechi 
castel, scări artificiale, chioşcuri, puzderii de vile minunate, grădini pitoreşti, 
căsuţe în stil elveţian, destulă privelişte superbă! 
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După masă, la picior, înainte, în sus, la Templul husareilor. Sus, în vârf 
de deal, panoramă magnifică! Apoi pe Tâmpa câinelui, o ruină peste 
Hinterbrühl, peste podgorii şi câmpii şi ţarina de la Giesshubel, localitate 
mică. Şi apoi, peste deal, în curmeziş, la Perchtoldsdorf, un târg mititel, cât 
Ilişeştii de mare şi frumos ca Rădăuţul, dacă, anume, Rădăuţul ar fi mai 
frumos cu jumătate de cum este.  

Suntem morţi de oboseală, trecem, apoi, prin faţa casei lui Dr. Hirtl, 
vestitul Hirtl, care s-a retras aici. 

Traversăm piaţa, trecem prin strada Glogauer, în strada Vienei, nr. 23, 
la ospătăria Cununa verde. Ne adăpostim aici veseli şi gălăgioşi. Raţiu îl 
cunoaşte pe birtaş de mai înainte.  

Înfulecăm pâine cu unt şi brânzoaice cu ridichi, carne afumată şi mai 
tragem câte o bere, care, aici, costă şase cruceri litru. 

La ora şapte e Învierea. La opt şi jumătate trebuie să fim la gară, la 
Liesing, pentru a ne înapoia încă astăzi. Acum e ora şapte şi jumătate, se 
pare că nu mai plecăm. Ne ştergem ghetele, ne curăţăm hainele, ne 
îndreptăm cravatele, suntem doar studenţi vienezi şi trebuie, cât de cât, să 
ne impunem perchtoldsdorfilor acestora. 

La mine şi la Codru treaba merge lesne. Raţiu însă avea pantalonii cu 
desăvârşire rupţi pe jos şi destrămaţi, încât trebui să-i suflece ca la noroi. Pe 
braţ purta, cochet, un pardesiu rupt, pălăria veche, găurită, barba ţepoasă, o 
bâtă de salcâm în mână, cui naiba să-i impună! 

Intrarăm, deci, în biserică, o veche, străveche, uriaşă biserică. 
Procesiunea iese, acum, din biserică afară.  

- Har Domnului! Christos îi gata de înviat! Deodată, ce aud? Muzică!  
Imediat după prapuri, păşeşte un taraf format numai din cetăţeni. 

Numai alămuri. Fără să vreau, mi-adusei aminte de muzica lui Timiger, din 
Clit. Că, zău, nu era mai bună!  

Bieţii oameni nu ştiau, se vede, ori poate că aşa e obiceiul, ca să 
trâmbiţeze înviatului Christos, în toiul procesiunii, şi, fiindcă, probabil, nici nu 
prea ştiau altceva, îi trăgeau, pur şi simplu, o polcă veselă, într-un tempo 
ceva mai lent, dar cu o nepăsare, care mă făcu să mă prind de pântece. 

Şi nici c-o uit! Merge aşa… aşa… şi încă o dată tot cam aşa, în vreme 
ce-o cârjobătură şi ştiurlubătură de helicon şi o hodorogitură de bombardon 
cântau consecvent şi în loc de do şi la, sol! 

Cornii şi trompeţii făceau obligatul secund, cu hmtratarata, de-ţi 
venea, mai curând, să tragi o tropoţică, decât să fii pios. 
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Iată-l, apoi şi baldachinul. În frunte trei fetişcane în alb, cu rochiţe 
scurte şi pulpe groase cât doniţele, pe braţe cu perniţe, pe care se vedeau 
sculele: Sfântului Aer, cununa de spini, piroane, ciocane etc. 

Sub baldachin veneau patru ţârcovnici cu şaisprezece clopoţei şi trei 
popi cu Sfânta Sfintelor. Pe dreapta şi stânga, în spalier, trei cavaleri din 
Perchtoldsdorf, în haine negre, cu cravate albăstrui, înflorite, mănuşi galbene 
ori albe, cu lumini de milly şi cilindroane în mâni.  

Pe urmă, norodul, care Dumnezeu ştie ce cânta, de vreme ce când 
unul, când altul, ba începea, ba isprăvea litania, ori ce-o mai fi fost aia… 

De la Mödling, trebuie că priveliştea acestei procesiuni să fi fost văzută 
frumoasă. De aproape, însă, om să fi fost ca să o suporţi! Dinainte muzică, 
în dos cântec! Să mori nu alta! În sfârşit, ocolind toată piaţa, casele şi piaţa 
erau luminate, cortegiul reintră în biserică. 

Ne urcăm în cafas, unde se înfiinţase şi Societatea de cântare şi 
Filarmonica perechtoldosdorfeză, reprezentată prin: un tenor prim, un al 
doilea tenor, un bas secund, basul prim lipsea, două clarinete, un corn, două 
viori şi două timpane. 

Primul tenor era, din întâmplare, un cunoscut  al lui Raţiu. Îi fui 
prezentat  ca “expert” şi suplinii baritonul. Deci, îi dădurăm drumul! 
Cântarăm mai ştiu eu ce imn: Din slava Ta, Doamne! etc. 

Primul tenor stătea pe un scăunel şi dădea măsura în trei pătrimi, 
piesa fiind în patru pătrimi.  

Cântarea a fost groaznică. Cei doi tenori distonau cumplit, basul doi nu 
se auzea deloc, nici nu ştiu dacă şi el cânta cu noi. Noroc că orga şi 
timpanele înăbuşeau totul. Timpanistul bubuia atât de furios, fusese soldat şi 
făcuse campania în Italia, de parcă s-ar fi aflat în toiul unei bătălii. 

O cârâială şi o miorlăială, de parcă toţi strigoii s-ar fi fost năpustit prin 
văzduh. Viorile tălălăiau ca nişte pui de vrabie, cornul zbârnâia ca o drâmbă 
stricată, clarinetele ţârâiau ca nişte lilieci.  

- Dar cui ce-i păsa? Aşa au tot dus-o până la sfârşit. 
În cele din urmă mi-au mulţumit pentru binevoitoarea colaborare şi, 

când ajunserăm la critica fiecărui cântăreţ, atunci primul tenor îmi spuse, 
aşa, de tot confidenţial, prieteneşte, că în cutare loc aşi fi greşit, dar lucru 
nu s-a observat, fiindcă orga a acoperit totul cu al ei forte.  

Asta-mi fu mulţumita!…  
Intrarăm într-o ospătărie, cinarăm, mai făcurăm cunoştinţă cu un 

bărbat de la ţară, sas din Mediaş, care vorbea foarte bine româneşte şi ne 
duserăm la culcare, în camera destinată pentru noi, o enormă sală de dans. 
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Noaptea fu rece, chilota îngustă şi scurtă, dârdâii de frig ca un pui de 
bogdaproste. În sfârşit, adormii.  

La o bucată de vreme mă trezesc. Unul hodorogea, ca acela! 
 

 
Perchtoldsdorf 

 
- Care-i acolo? 
În bătaia luminii zăresc o arătare albă, Raţiu! 
- Da, eu îs, frate!… 



 

 

 241

- Da, ce faci? 
- Caut nişte chibrituri! 
- La ce, dracu, ţi-s bune chibriturile? 
- Apoi, să aprind lumânarea, că mă sfârşesc ploşniţele! 
În adevăr, aprindem noi o lumânare şi dăm iama prin ploşniţe… Pe 

mine, din întâmplare, nu erau aşa de multe, la cei doi, însă, plin! Ce te faci, 
acu! 

Raţiu îşi luă pardesiul şi pantalonii şi-şi aşternu  pe o masă şi dormi 
acolo mai departe. Eu rămăsei în pat. Codru ieşi afară, în curte şi se culcă 
într-un omnibus. 
 Dimineaţa, ne plătim gazda şi-o luăm înainte. Raţiu scuipa foc, 
blestemând, oasele şi încheieturile îi erau zdrobite. 
 Era însă o dimineaţă senină şi înviorătoare şi astfel le uitarăm pe 
toate. Cântând şi săltând voioşi, descinserăm la berăria Liesingului. 
Dejunarăm aici, ne urcarăm, apoi, pe un deal cu o minunat de frumoasă 
privelişte.  

E o regiune încântătoare, departe, în întinsul zării, se vedea apeductul, 
care vine din Schneberg, de le aduce vienezilor apa de izvor de munte. 
Canalul traversează câmpia, fabrici, berării, castele, vile, sate înfloritoare, 
uriaşe întinderi industriale, pretutindeni semne ale hărniciei şi strădaniei 
omeneşti, ale talentului şi binecuvântatei culturi. 
 Lumea aici şi pretutindeni, e atât de prietenoasă, de parcă ne-am 
cunoaşte de cine ştie când. Ne credeau, fiindcă îndeolaltă vorbeam 
româneşte, unguri. Unul, care se credea mai deştept, îşi dădu cu părerea că 
am fi italieni. Şi când le spuserăm că suntem români, încremeniră şi nu mai 
izbutiră să-şi închidă gurile căscate, de parcă am fi fost provenit din fundul 
Asiei. 
 În Liesing, luarăm trenul şi plecarăm la Laxemburg, locul de viligiatură 
al împăratului, localitate mică, alcătuită, mai ales, din clădiri ale curţii, care 
toate-s zidite în stil de vile.  

Cel mai frumos e parcul castelului. Acesta a fost clădit în stil vechi, 
german, încununat cu creneluri, turnuri, portaluri, diferite metereze şi un lac 
cu lebede, raţe, gâşte etc. 
 Parcul e o minune. Mulţime de pârâiaşe se strecoară printre plantaţii, 
cele mai fantastice poduri se arcuesc peste atâtea pârâiaşe. Ici un bazin, 
colo o colnice artificială cu plante, ici imitaţia unei grote, colo un foarte 
pitoresc chioşc, un iaz mic cu crapi enormi, arbori şi arbuşti de toate 
varietăţile.Totul conferind parcului un aspect impozant, grandios. 
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 La ora cinci pornirăm. La ora şase am fost în Viena. De la Laxemburg 
la Viena e tot atât cât e de la Suceava la Humor"111. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
111 Ciprian Porumbescu, scrisorile din 29 şi 30 martie 1880, în limba germană, către Mărioara Porumbescu, Colecţia 
Muzeului judeţean Suceava, Fascicolele 1-4, p. 154-161. Titlul  de mai sus, traducerea și stilizarea  scrisorilor din 
nemțește în românește aparține lui Paul Leu. 
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CIPRIAN REVINE LA VATRA VISELOR 
 

  
 

 Ciprian Porumbescu, însoţit de bunul său prieten, Vasile Halip, după o 
călătorie obositoare de aproape trei zile, la 19 iunie 1880, ajunge în mult 
iubita şi dorita lui Stupcă.  

Nu după mult timp de la sosire, întâlnindu-se, în sat, cu pastorul 
Traugott Gorgon, este poftit de acesta, cu insistenţă, la Ilişeşti.  
 Împins de doruri multe, jenat de emoţia inerentă, încât abia a putut să 
scoată câteva vorbre, păşea timid peste pragul casei unde trona zâna 
visurilor sale. În salon însă nu se află decât Ana şi Johana ce tăifăsuiau cu o 
prietenă din Rădăuţi.  

Berta, deşi era acasă, din anumite motive, nu-şi făcu apariţia decât 
după o îndelungă trecere de vreme.  

Mare-i fu surprinderea şi dezamăgirea studentului vienez când fata 
mult iubită i-a răspuns la salut cu o răceală şi o indiferenţă ce l-au speriat. 
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 Pe înserate, “cu moartea în suflet”, Ciprian se strecura absent şi grăbit 
pe cărarea ce străbătea pădurea dintre Stupca şi Ilişeşti, spre a se destăinui 
grabnic şi cere sfat sfetnicului său de taină, Mărioara, pentru a afla cauza 
unui asemenea comportări. 

 

 
 

 Berta aflase câte ceva despre unele escapade ale lui Ciprian din timpul 
şederii sale la Viena şi devenise geloasă.  

Nemulţumirea şi-o destăinuise, într-o scrisoare, Lolei Lchtenberger, 
prietena lor comună din Iţcan:  
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 “- Spunei lui Ciprian că eu cunosc viaţa pe care a dus-o la Viena. Ah, 
nu pot să-l iert!”. 
 Acasă, Iraclie încearcă să-l potolească, să-l facă să renunţe la fata 
pastorului de peste deal. Totul e în zadar.  

La 19 august, de îndată ce părintele său a plecat cu treburi la 
Cernăuţi, îndrăgostitul dintre obcini, nerăbdător, s-a furişat la Ilişeşti, cu 
speranţa că va reuşi s-o întâlnească pe Berta, măcar câteva clipe. 
 Dar în zadar, fata mult visată îl evita. Ce se petrecea în sufletul 
studentului Porumbescu în acel moment de incertitudine şi derută, ne-o 
destăinuie, parțial, romanţa-lid Reignasion, pe care a definitvat-o la 9 
septembrie 1880, cu gândul şi inima la Berta. 

 
 

“Reignasion 
Muzica si textul literar de Ciprian Porumbescu 

I 
Ich suchte Worte,um Dir zu sagen 

Wie sehr ich Dich liebe; ich fand sie nicht. 
Ich suchte in Tönen, mein Leid dir zu klagen, 
Doch Töne verstummen, wenn Liebe spricht. 

II 
Ich klaugt’ es am Abend, dem Mond und den Sternen, 

Am Morgen den Blűmlein, im rosigen Licht; 
Ich klagt’ es den Wolken, in weiten Fernen, 
Doch alle sie, alle, verstanden es nicht!... 

III 
Und weinend trag ich im Busen mein Sehnen. 

Es teilt wohl niemand mit mir meinen Schmerz. 
Bis dass, erschöpft von Weh’und von Tränen. 
Mein Auge erloschen, gebrochen mein Herz”. 

 
Resemnare 

(Traducerea în limba română  
făcută de Paul Leu) 

 
I 

Cercat-am  vorbe în stare să-ţi spună 
Cât mi-eşti de dragă, dar nu le-am găsit! 
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Cercat-am în armonii durerea-mi nebună, 
Dar dragostea-mi frânge cuvântul ivit! 

 
II 

M-am plâns la stele, la lună în noapte, 
La flori ce din rouă podoabe îşi ţes, 

M-am plâns la norii uriaşi de departe, 
Dar mută e firea: căci nu m-a-nţeles! 

 
III 

Plângând, duc dorul ascuns în suflet 
Şi nimeni nu ştie durerea ce port. 
Pân-ce va fi de chin şi de lacrimi 

Privirea mea stinsă şi trupul meu mort!112 
. 

 Studentul vienez sufera în tăcere şi, pentru a-şi mai uşura inima 
sfâşiată de durere, pleaca în vizită la rude, prieteni, colinda codrii stupcani, 
mediteaza, se confeseaza Mărioarei sau compunea113. 
Odată cu creerea romanţei-lid Resignation, pe acelaşi manuscris, junele a 
notat primele acorduri ale unei balade, fragmente tânguioase, rupte din 
sufleul său pustiit de dorul după iubita care-l evita.  

Inflexiunile melodice baladeşti vor reapărea, la 16 octombrie, pe un 
portativ, după ce definitivase hora pentru pian Lina Carolina şi lidul, de tip 
clasic german, pentru pian, O, frage nicht! [O, nu-ntreba!], pe versuri de 
Robert Prutz. 

La 21 octombrie, Ciprian, lăcrimând la gândul că e părăsit de fata 
iubită, a imortalizat una dintre cele mai de seamă creaţii muzicale ale sale, 
nemuritoarea Baladă pentru vioară şi pian, ce va intra în repertoriul clasic al 
românilor dintotdeauna şi de pretutindeni 

                                                             
112 Vezi treaducerea: Paul Leu, Ciprian Porumbescu – Monografie, Muzeul Suceava, 1972, p. 181 şi stilizarea 
versurilor făcută de Nina Cionca, Ciprian Porumbescu, o viaţă, o epocă, un ideal,  Editura muzicală, a Uniunii 
Compozitorilor, Bucureşti, 1974, p. 110-111. 
113 În acest interval, îndrăgostitul din Carpaţi a compus: Zefir de toamnă, la 13 septembrie, Te-ai dus iubito!, la 22 
septembrie, Dorul, polca Nalba, la 2 octombrie, A căzut o stea, pe versuri de Matlida Cugler, la 23 octombrie ,Pe 
câmpiile Stupcii, cu o dedicaţie pentru Berta, la 25 octombrie. 
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Pentru a ieşi din starea în care se afla, cauta societatea numeroşilor 
săi amici şi pe cea a rudelor din Ilişeşti şi din alte localităţi situate între 
obcinele carpatine. 

Este vizitat de Emil şi Dorin Mandicevschi, de Chelariu, Pişta, Nicuşor, 
Berar şi de alţii, merge la Solca pentru a-l vedea pe unchiul Michas, e bine 
primit în familia Faulhaber din Frasin şi, împreună cu sora sa Mărioara şi 
Corciu, întreprind o călătorie veselă până la Pojorâta, unde funcţiona ca 
brigader silvic fratele lor, Ştefan. 

Toate peregrinările sunt însă zadarnice. Gândul îi zbura mereu la fata 
din casa de dincolo de pădure. 

Atitudinea glacială, nepăsarea Bertei i-a răscolit toată fiinţa şi i-a 
năruit multe vise şi proiecte de viitor.  

Nemaiputându-le suporta, printr-un gest disperat, pe la mijlocul lunii 
octombrie 1880, Ciprian se hotărăşte să o ceară în căsătorie, în pofida 
adversităţilor din partea tuturor, inclusiv ale lui Iraclie. 
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CEREREA ÎN CĂSĂTORIE  
După un sfat de taină cu Mărioara, prin intermediul surorii sale, 

Ciprian Porumbescu expediază, la Ilişeşti, două scrisori. Una e adresată 
Bertei, iar celaltă doamnei Adamina Gorgon, prin care-i cere mâna ficei sale.  

Deşi Berta înţelesese de mult că este iubită de fiul preotului din 
Stupca, deoarece Ciprian ştia atât de rău să tăinuiască ceea ce simţea 
pentru ea, epistolele aduse de Mărioara veneau să expliciteze  intenţiile şi 
imensitatea sentimentelor trăite de tânăr. 

“Desigur, scria Ciprian, că ar putea părea nefiresc şi banal să faci din 
sentimente şi porniri sfinte obiectul unei scrisori. Dar, Dumnezeu ştie, altfel 
n-am putut. Mi-a lipsit curajul necesar să spun ceea ce mi-a încătuşat, atâta 
vreme, întreaga fiinţă, să rostesc ceea ce a încolţit în inima mea, ceea ce am 
cultivat în taină şi acum a crescut mare.  
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De asemenea, mi s-a părut un lucru mult prea serios să-l comunic, pur 
şi simplu, prin intermediul discuţiilor noastre plăcute, de fiecare zi, iar ca să-l 
dezvolt, în mod iscusit, îmi lipsesc cuvintele şi talentul de care am nevoie. 

Şi chiar dacă, stimată domnişoară, asupra mea ar plana reproşul de 
laşitate şi de comportare comună, fie! 

Te asigur că am luptat mult şi din greu cu mine însumi până a mă 
hotărâ să-ţi scriu. 

Că te iubesc, scumpă domnişoară, îngădue-mi, pentru prima şi ultima 
oară să folosesc aceste cuvinte, desigur că nu ţi-a scăpat! Eu am ştiut atât 
de rău să tăinuesc aceasta! 

Numai un lucru vreau să mai adaug, că te iubesc infinit de mult, te 
ador, eşti viaţa mea, tot ce am pe lume! 

De când te-am văzut, m-a cuprins acel fior de fericire, căruia i-am dat 
amprenta sublimului, fără să ştii! Dumneata ai devenit idealul gândurilor, 
dorinţelor şi speranţelor mele şi, cuprins de o adâncă sfinţenie, mă apropii 
timid şi şovăitor de dumneata,  ca să te întreb dacă voieşti să-mi vii în 
întâmpinare şi să consimţi a fi soţia mea! 

Cât de uşor este să aşterni această cerere pe hârtie! Dar mă cutremur 
la gândul consecinţelor colosale implicate de răspunsul la acestă întrebare! 

Fericirea unui om depinde de modul cum vei răspunde. 
ta 

Dumneata ai puterea de a da temei acestei fericiri sau de a o distruge! 
După ce vei citi până la capăt aceste rânduri, dumneata vei hotărâ 

dacă mai trebuie sau nu să predai adresantei, scrisoarea anexată. 
Ea cuprinde, pe lângă cele comunicate mai sus şi unele detalii 

neînsemnate cu privire la profesia mea, la cariera mea etc. 
Şi acum, nemaivoind să prelungesc o lectură, poate, chinuitoare şi 

neplăcută pentru dumneata, închei cu rugămintea insistentă de a mă ierta 
dacă te-am supărat sau am ofensat sinceritatea şi bunătatea dumitale 
obişnuită şi de a face să-mi parvină răspunsul pe adresa surorii mele, pentru 
a evita, eventualele, bârfeli, neplăceri. 

De răspunsul dumitale va depinde dacă bietul Ciprian va mai valora 
ceva pe lumea asta  sau nu!   

Te rog să binevoieşti a primi, încă odată, asigurarea celei mai sincere 
iubiri, a respectului şi devotamentului din partea prietenului care te 
adoră”114.  

                                                             
114 Ciprian Porumbescu, manuscrisul ciornei scrisorii inedite de cerere în căsătorie, în limba germană, expediată la 
Ilişeşti, prin Mărioara, Muzeul judeţean Suceava, inv. nr. 165c. 
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Dacă Berta va fi răspuns sau nu la cererea lui Ciprian Porumbescu nu 
am aflat. Însă, având în vedere cutumele ce guvernau în casa pastorului, 
credem că nu a fost lăsată să o facă. 

În epistola anexată, adresată doamnei Gorgon, în numele 
sentimentelor sale profunde, îi cere să abandoneze prejudecăţile de castă ce 
i le ridica drept stavilă pentru a-l îndepărta de fiica sa. 

Ciprian sublinia că în calea încununării plenare a sentimentelor ce le 
nutreşte pentru Berta stau “profesia mea neînsemnată, diferenţa de condiţie 
socială şi acea adâncă prăpastie care se deschide larg între mine şi 
domnişoara Berta din cauza diferenţei de religie şi naţionalitate”115, 
declarându-se hotărât să lupte împotriva acestor false obstacole, pentru a le 
înlătura cu orice sacrificiu. 

Scrisoarea de cerere în căsătorie e străbătută de o înaltă tensiune 
emoţională, înveşmântată într-un limbaj politicos, condescendent, dar ferm 
şi, din acesată cauză, merită a fi reprodusă integral. 

 
“Stimată Doamnă, 
Când veţi citi aceste rânduri veţi fi prevenită de domnişoara Berta 

despre conţinutul lor. 
Oricât de greu mi-ar veni să vă aduc şi dumneavoastră la cunoştinţă 

ceea ce vreau să vă comunic, e totuşi mai uşor decât dacă ar fi trebuit să vă 
spun prin viu grai. 

Mă tem de dreapta dumneavoastră severitate, ştiu însă, pe de altă 
parte, să preţuiesc judecata bine cumpănită şi hotărârile dumneavoastră de 
nestrămutat, în consecinţă, sunt gata pentru orişice. 

Cer mâna domnişoarei Berta. Cererea mea poate să vă pară curioasă 
şi să vă trezească un surâs compătimitor, dar numai bunul Dumnezeu ştie 
cât de cinstit îmi e gândul. 

Profesia mea neînsemnată, diferenţa de condiţie socială şi adânca 
prăpastie care se deschide larg între mine şi domnişoara Berta, din cauza 
diferenţelor dintre religie şi naţionalitate fac să pălească ecoul puternic ce ar 
trebui să-l aibă aceste cuvinte în sufletul dumneavoastră. 

Totuşi dumneavoastră, stimată doamnă, veţi şti să apreciaţi şi să 
înţelegeţi ce simte un tânăr îndrăgostit, care este dispus să-şi lege existenţa 

                                                             
115 Ciprian Porumbescu către Adamina Gorgon, scrisoare inedită în limba germană, Colecţia Muzeului judeţean 
Suceava, inv. nr. 1683. 
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şi fericirea sa de viaţa celei mai scumpe fetiţe şi doreşte să-i fie devotat, 
fidel până la moarte, fiind gata de orice jertfă. 

 

 catre Bego 

Scrisoarea lui Ciprian către Bera 
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Vă rog să nu ignoraţi aceste sentimente adevărate şi sfinte, 
sentimentele mele faţă de copila dumneavoastră..  

Nu pot să vă plictisesc mai mult. 
Divergenţele noastre confesionale şi naţionale sunt aşa de puternice 

încât, într-adevăr, par a fi o nebunie a te agăţa de o idee, care, fără îndoială, 
nu s-ar putea realiza în condiţii normale. 

Eu mă bizui, stimată doamnă, pe sentimentele dumneavoastră nobile, 
pe dreapta dumneavoastră judecată care nu dă greş niciodată. Faptul că vă 
rog, chiar acum, să daţi sentinţa şi nu mai tăinuiesc intenţiile mele, se 
datoreşte apariţiei unui moment hotărâtor în alegerea carierei mele. 

Sunt pe cale să primesc o bursă pentru a mă instrui, în continuare, în 
arta muzicală şi a mă lega pentru totdeauna […] de scumpa mea patrie. Am 
şansa să ocup, în scurt timp, un post de profesor de muzică la Seminarul 
Teologic din Cernăuţi. Voi şti să-mi fac, de va fi nevoie şi şederea la ţară 
destul de acceptabilă. Aţi trăit, doar şi dumneavoastră destul de bine la ţară 
şi va depinde numai de domnişoara Berta dacă va voi să rămână la ţară sau 
să se mute la oraş. 

Nu se va atinge nimeni, cât de puţin, de simţămintele ei religioase şi 
naţionale.Amândouă mi-au fost şi îmi vor rămâne totdeauna sfinte. Morala ei 
va fi şi morala mea. 

Dumneavoastră doamnă şi domnişoara Berta aveţi, de acum înainte, 
soarta mea în mâini. Decideţi asupre ei pe cât se poate fără prejudecăţi şi cu 
blândeţe 

De dumneavoastră va depinde dacă voi rămâne în Bucovina şi-mi voi 
întemeia un cămin alături de cea mai scumpă fiinţă pe care o iubesc şi o 
ador cu toată văpaia curată a sufletului meu, sau de nu, voi fi alungat 
departe de lume, rătăcind în durere şi suferinţă, consumându-mă până la 
sfârşitul vieţii cu amintirea celui mai frumos vis al tinereţii mele. 

Iertaţi-mi îndrăzneala, stimată doamnă, dacă cu scrisoarea mea v-am 
provocat vreo neplăcere, însă nu am găsit altă cale. Trebuie să procedez 
astfel pentru a fi drept cu mine însumi. 

Ce pot să fac dacă iubesc pe copila dumneavoastră cu atâta pasiune? 
Pe de altă parte sunt ferm hotărât a face acestei scumpe copile o viaţă 

mai plăcută, căci pentru asta se străduieşte întreaga voinţă şi energie 
umană. 

Depinde numai de hotărârea dumneavoastră, stimată doamnă, ca să 
pot pune în practică această dorinţă a mea. 
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În aşteptarea binevoitorului dumneavoastră răspuns neîntârziat, vă 
rog să primiţi expresia celei mai profunde consideraţii, cu care am onoarea 
să semnez. 

Al dumneavoastră prea devotat,  
   Cyprian”116. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
116 Ibidem. 



 

 

 256

ZBATERILE ÎN AȘTEPTAREA 
VERDICTULUI 

 

În așteptarea verdictului cardinal, pentru a se mai uşura de tensiunea 
momentului, Ciprian Porumbescu compune, la 25 noiembrie 1880,  valsul 
Galgenhumor [Surâsul condamnatului]. 

Şi întradevăr, cererea timidului martir al inimii sale primeşte, a douia 
zi, vetoul familiei Gorgon, drapat de sentimente  de stimă şi respect. 
 

 
 

Răspunsul trimis de soţia pastorului evanghelic, prin intermediul 
Mărioarei, îl condamnă pe Ciprian la însingurare, tristeţe şi suferință veşnică, 
până la trecerea sa în lumea umbrelor. 

Familia Bertei îi scria că nu este de acord cu căsătoria lor întrucât “e în 
contra tuturor principiilor noastre. Nu ne putem da copila unui preot ortodox, 
deoarece ştim că ea ar trebui să creadă în ceea ce noi avem mai sfânt. 
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Şi dacă ar fi să apuci dumneata altă cale, atunci l-ai supăra pe 
părintele dumitale şi pe episcopul care te protejează atăt de mult. 

De aceea, decide-te repede, aruncă-te în braţele celei de a doua iubite 
a dumitale. Caută-ţi mângâierea în muzică. Orice altă carieră nu-i pentru 
dumneata. 

Am prevăzut cele întâmplate şi m-am străduit să le lămuresc, dar 
dumneata nu m-ai înţeles. 
 

 
 

De aceea nu fi supărat pe noi! Poţi să ne crezi că ne vine greu şi 
bucuroşi te-am primi ca fiu, dar asta n-o permite situaţia bărbatului meu. 
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Am cumpănit noi chestiunea toată ziulica şi am judecat totul, dar nu 
merge. Nimic în contra persoanei dumitale. Ne desparte numai abisul pe 
care-l recunoşti şi dumneata şi nu vedem nici o punte peste care am putea 
trece. 

Fă-ţi datoria, gândeşte-te la noi fără ură şi fii asigurat de prietenia 
noastră”117, scria Adamina Gorgon.  

Furtunile dragostei pornite în vara fierbinte a anului 1880 îl vor 
combustiona fără încetare pe Ciprian.  

Regretul şi dezamăgirea îşi fac loc, din ce în ce mai adânc, în sufletul 
sensibil al artistului de la Stupca, iar sentimentul iubirii neîmplinite se va 
destăinui în melodii răscolitoare.  

După ce i-a fost refuzată cererea în căsătorie, Ciprian a continuat să 
gândească şi să viseze la Berta şi a încercat, în mai multe rânduri, să fie în 
preajma ei, să-i scrie sau să discute cu ea, însă toate tentativele au eşuat. 
Ele se loveau de zidul de nepătruns ridicat de interdicţiile familiei Gorgon 

Mărioara era suspectată şi primită cu o oarecare răceală, ceilalţi 
membri ai familiei şi prietenii, ce încercau să intervină în favoarea celor doi 
tineri, erau sancţionaţi, poşta era cenzurată, se instaurase o adevără stare 
de asediu în casa de la Ilişeşti. Bertei i se interzise, cu desăvârşire, să-i scrie 
lui Ciprian. 

Văzând că toate măsurile întreprinse nu sunt destul de eficiente, soţii 
Gorgon au trims-o pe Berta în alte localităţi bucovinene, pe la rude şi 
cunoscuţi. Şi astfel tânăra de nouăsărezece ani ce visa la Ciprian a voiajat 
prin Rădăuţi, Iţcani, Cernăuţi etc. fără a o determina să-l uite pe junele 
candidat la mâna ei.  

Într-un gest de disperare, Adamina a hotărât să-şi trimită fiica în 
Anglia, ca acolo doară, doară îl va uita de Ciprian. 

Pe de altă parte, însingurat în noaptea târzie, când, prin ploaia rece 
molclomă şi apăsătoare, începeau să apară primii fulgi de nea, Ciprian se 
aşeza la mescioara de lângă gura sobei încinse şi-şi aşternea zbuciumul pe 
portativ118, iar, mai apoi, lua vioara şi, acompaniat de Mărioara, îşi tânguia 
soarta şi dădea frâu liber patimei sale amare, sau, renunţând la toate, sta 
ore în şir dus pe gânduri. 

                                                             
117 Mihai Gr. Posluşnicu, C. Porumbescu, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1926, p. 33. 
118 Dedicaţiune, compusă la 12 decembrie 1880, Ein miniature, 21 decembrie, Ich liebe dich, pe versuri de 
Herman Ling, o dedică Bertei, Pe malul Prutului, 27 ianuarie 1881, Absched von der Heimat [Bun rămas patrie], 
marş-polcă scris la 21 februarie 1881. 



 

 

 259

Părintele Iraclie, văzându-şi fiul într-o asemenea stare de nelinişte, s-a 
hotărât să întreprindă ceva pentru a-l ajuta. 

Veniturile restrânse ale familiei Porumbescu făceau incertă posibilitatea 
continuării studiilor la Conservatorul şi Universitatea din Viena.  

După mai multe căutări şi intervenţii ale parohului din Stupca pe la 
Consistoriul arhiepiscopal greco-oriental al Bucovinei, în ajutorul lui Ciprian 
vine mitropolitul Silvestru, care intenţiona să-l pregătească pentru a fi 
succesorul profesorului Isidor Vorobchevici119. 

În acest scop Silvestru Morariu cere Ministerului Cultelor şi a 
Învăţământului de la Viena să aprobe o bursă.  

Prin decizia din 12 ianuarie 1881, junele stupcan obţine “un stipendiu 
anual de 300 florini, în scopul specializării sale în înalta muzică bisericească, 
pe termen de un an, din fondul greco-oriental”120. 

E o sumă modestă, suficientă pentru a nu muri de foame în Viena, dar 
neîndestulătoare pentru a trăi omeneşte nesăţiosul june de circa doi metri. 

 
Vestea acordării bursei, martirul inimii sale o primi ca pe o eliberare, 

cu multă bucurie, mai ales că mitropolitul ducatului Bucovinei nu-i ceruse ca 
după terminarea studiilor prevăzute în protocol să se preuţească sau să 
îndeplinească vreo altă condiţie. 

Cu ajutorul sacrificiilor materiale ale părintelui Iraclie şi cu gândul la 
bursa ce o va primi, junele Ciprian se reîntoarece la Viena abia în seara zilei 
de 20 februarie 1881, când colegii lui de la Conservator şi Universitate deja 
terminase semestrul I al anului academic 1880-1881.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
119 Mihai Gr. Posluşnicu, vol. cit., p. 33. 
120 Mitropolitul Silvestru Morariu către Ciprian Porumbescu, scrisoare din 9 februarie 1881, Colecţia Muzeului 
Suceava, inv. nr. 2585. 
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DIN NOU LA VIENA 
 După o călătorie cu popasuri prelungite în Lemberg, Cracovia şi o 
absenţă de şapte luni şi opt zile, Ciprian Porumbescu descinde în gara 
metropolei de pe Dunăre, de unde, cu o birjă, merge de-a dreptul la 
reşedinţa pictorului Epaminonda Bucevschi.  

Ca şi în anul trecut, s-a ostenit îndelung pentru a-şi afla o locuinţă 
convenabilă, însă fără nici un rezultat. A fost scos din încurcătură tot de 
domnişoara Josefina, care i-a găsit o cameră mobilată, la un negustor, în VI. 
Gumtendorfestrasse, nr. 69, la parter, apartamentul nr. 2, “în imediata 
apropiere a lui Epaminonda.  

Locuiesc într-o odaie foarte elegantă, amenajată cu tot confortul 
posibil, intrare separată şi vedere la Munzwardeingasse, la nişte oameni 
bătrâni şi foarte amabili, scria Mărioarei.  

 

 
Birjă vieneză 

 
Gazda are prăvălie în faţă, fiind comerciant în branşa sticlăriei. Are un 

băiat de vreo optsprezece ani, cred eu şi o fată cam de aceeaşi vârstă, foarte 



 

 

 261

blondă, nu urâtă, care îmi face întotdeauna reverenţe pline de respect şi, 
când trec prin bucătărie, se ridică în picioare, plină de modestie. 

Am un pat ca Domnul din cer, două pilote, rulouri, perdele şi obloane 
la ferestre. O masă de scris, o masă rotundă cu cuvertură, o canapea 
elegantă, verde, patru scaune frumoase, o oglindă mare, un lavabou, un 
şifoner, noptieră, comodă, cuier, tablouri frumoase şi, nu mai puţin de trei 
ceasuri: o pendulă ca la noi acasă, un ceas mare de perete, frumos, negru, 
care bate orele şi sferturile şi, în sfârşit, un ceas de masă de argint, foarte 
drăguţ, sub un cilindru de sticlă. 

Podeaua e ceruită, pereţii zugrăviţi frumos, de plafon atârnă o lustră 
frumoasă, pe scurt, foarte elegant, foarte comod, foarte frumos.  

Camera costă 15 florini, inclusiv serviciu”121. 
Datorită apariţiei a numeroase ploşniţe, a umezelii şi a unor 

neînţelegeri cu gazda, la 1 iulie 1881, Ciprian se mută pe VII. Albertgasse, 
nr. 13, I. Stok, 12, unde s-a simţit confortabil şi a plătit numai câte 10 florini 
pe lună.  

A fost, probabil, locuinţa ce a păstrat-o până la plecarea sa definitivă 
din Viena. 

La numai câteva zile de la sosirea sa în capitala imperială, Ciprian s-a 
întâlnit cu mitropolitul Bucovinei, Silvestru Morariu, la hotelul Zum 
Österrechischen  Hof, unde, de comun acord, stabilesc eşalonarea achitării 
bursei aprobate pentru a studia la Conservator.  

Pentru lunile ianuarie, februarie primeşte banii deodată, urmând ca 
mai apoi, pe baza unei chitanţe trimise anticipat, să i se expedieze, lunar, 
prin mandat postal, restul stipendiului. 

Cu Prea Sfinţia Sa s-a mai revăzut, după câteva săptămâni, în atelierul 
de pictură a lui Epaminonda.  

“A stat cam o jumătate de oră. Bucevschi tocmai făcea portretul 
doamnei Amselberg, îmbrăcată într-un costum de ţigancă din Ungaria. 

La sosirea lui, ea s-a ascuns în cabinet şi cred că el a observat această 
manevră deoarece şi-a scurtat vizita. De astfel, îl aştepta birja jos, căci mai 
avea şi alte vizite de făcut. 

Lui Bucevschi i-a spus, când a văzut muierile pe jumătate goale şi 
goale pe pereţi, în glumă: 

- Aşa, în loc să pictezi sfinţi, faci blazgonii de acestea! 
Noi l-am condus până la trăsură.  

                                                             
121 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, scrisoare inedită din 26 februarie 1881, Colecţia Muzeului 
judeţean Suceava, inv. nr. 13, p. 31. 
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Locuitorii casei au ieşit, tiptil, din toate camerele, pe coridoare, mai 
ales femeile şi s-au uitat la el ca la un Wau-Wau!   

O, vienezele astea sunt atât de curioase!”122. 
 

 
 
                                                             
122 Ibidem, în limba germană, din 28 martie 1881, nr. 2575. 
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BERTA ȘI CIPRIAN, 
între vis și cotidian 

De cum a sosit la Viena, Ciprian Porumbescu era obsedat de ceea ce 
lăsase printre obcinile bucovinene. Imaginea Bertei Gorgon îl însoţea 
pretutindeni: la promenadă, pe bulevardele largi ale metropolei austriece, în 
restaurante, la un bal mascat, când privea perechile dansând, în visurile din 
timpul nopţilor, pretutindeni.  

Dragostea ce o purta iubitei l-a determinat să afle diverse căi 
conspirative, pentru a menţine legătura cu dânsa.   

Dacă zilele îi erau pustii, triste, apăsătoare, chinuitoare, pline de 
regrete, îndoieli şi amarăciune, în nopţile lungi de iarnă, sufletul îi era 
inundat de un farmec sfânt, provocat de apariţia, în vis, a îngerului adorat. 
Dragostea refulată e compensată de incantaţia onirică, după cum rezultă şi 
din jurnalul său intim. 

Îndată ce s-a instalat în confortabilul apartament din 
Gumtendorfstrasse, nr. 61, gândurile lui Ciprian zburau, fără încetare, spre 
casa pastorului din Ilişeşti.  

“Am visat, se destăinuia jurnalului său intim, că eram cu Berta, Mina şi 
Marica.  

Se făcea că cerusem mâna scumpei mele, iar ea stătea tăcută şi 
intimidată, fără să-mi dea vreun răspuns.  

Mina o întrebă: 
- Oare, nu vrei să-i fii soţie? 
Dulcea fată îmi cuprinse, deodată, grumazul cu braţele şi, printre 

săruturi, suspine şi lacrimi, spuse: 
- Vai, dar cum aşi putea să nu doresc?!  
Doamne-Dumnezeule, fă ca acest vis să se realizeze, să se transforme 

aevea în realitate!”123. 
Ori de câte ori se întâlnea în aburul noptii cu fata adorată, Ciprian era 

bucuros nevoie mare şi convins că a doua zi totul îi va merge bine.  
Participând la un bal mascat şi fiind înconjurat de explozia juvenilă a 

petrecăreţilor vienezi, Îndrăgostitul din Carpaţi era trist, însingurat, copleşit 
de zidul ridicat, între el şi Berta, de convenţiile sociale şi de castă. 

                                                             
123 Ciprian Porumbescu, Tagebuch, manuscris inedit în limba germană,  2 august 1880 - 10 noiembrie 1881, în 
Colecţia Muzeului Suceava, inv. nr. 3300. 
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“Am stat destul de nepăsător, scria la 28 februarie, şi am privit cu 
groază şi indiferenţă la mutrişoarele şi mutrele acelea mascate şi nemascate, 
cum se învârteau în cerc, cum râdeau, cum se tachinau şi, câteodată, 
deveneau chiar brutale… 
 

 
 

Plictisit, dar mai mult chinuit de un dor nespus pentru scumpa mea 
Berta, am plecat acasă pentru a linişti, în somn, nepotolita mea durere”124. 

În ultimile zile ale carnavalului vienez, tineri şi mai puţin tineri, 
împreună cu perechile lor, erau veseli, dansau, se zbenguiau, chicoteau, 
strigau se dezlănţuiau frenetic, în timp ce Ciprian trecea însingurat, gânditor, 
prin tumultul vieţii debordante, era cu gândul departe, departe, la îngerul 
viselor sale, pentru a-i transmite, pe aripile vântului, că ea, Berta, reprezintă 
totul pentru dânsul: “bucurie, durere”125. 

                                                             
124 Ibidem. 
125 Ibidem. 
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După necruţătorul refuz primit de la Ilişeşti, Ciprian nu a încetat o clipă 
de a se interesa de soarta fetei adorate şi de strategia familiei Gorgon 
folosită pentru a o izola de el. 

Aflând ca la finele lunii februarie, 1881, va avea loc un bal la Suceava, 
Martirul Inimii o roagă pe Mărioara să-i comunice ultimele evenimente 
mondene. 

Cu această ocazie, Ciprian află că Berta nu a participat, iar sora sa, 
Mina, s-a purtat rece, distant cu fata parohului ortodox de la Stupca. 

De când a revenit în capitala imperială, aproape că nu trecea o noapte 
fără ca Berta să nu-i apară în vis. 

La 10 martie “toată noaptea am fost împreună cu scumpa mea iubită, 
se destăinuia Ciprian jurnalului său intim. Am sărutat-o atât de drăgăstos, 
ea m-a îmbrăţişat cu atâta căldură şi era aşa de dulce şi frumoasă! 

Când m-am deşteptat îmi era atât de greu, dar aveam, totuşi, inima 
plină de fericire. Mă gândeam la ea, la draga mea atât de îndepărtată şi, ea, 
poate, Dumnezeu ştie, nici nu se gândeşte la mine! 

Într-un elen nestăpânit, am luat portretul ei, l-am strâns la piept şi l-
am sărutat de nenumărate ori! 

Mă apucă jalea când mă gândesc la viitorul meu, care, fără această 
fiinţă, se scufundă în neant!”126. 

Apropiindu-se 17 martie, ziua de naştere, când Berta împlinea 
douăzeci de ani, Ciprian hotărăşte să-i facă un cadou. Deşi nu avea bani, 
comandă, la o legătorie de cărţi, un album “foarte frumos, în special, 
monograma este minunat executată şi se reliefează evident pe fondul roşu-
bordo”127. 

 
                                                             
126 Ibidem. 
127 Ibidem, 15 mai 1881. 
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Ciprian si Berta în Albumul dăruit de Martirul Inimii 

 
Neavând cu ce achita comanda, junele stupcan şi-a amanetat 

pantalonii şi lanţul de la ceas.  
Albumul, format obișnuit, este legat în mătase roșie. Pe copertă, 

monogram batut în aur B.G. Pe prima pagină desenat în tuş albastru: 
 

,,Eine Widmung von Cyprian”. 
 

Pe pagina a doua, ornată bogat în stil baroc, o fotografie a Bertei, sub 
un luceafăr auriu și un vers în limba germană.  

Apoi vie pagina următoare, caligrafiat într-o excelentă scriere gotică, 
ce are următoarea dedicaţie: 

“Dem wohlgeborenen Fraulein Bertha Gorgon, zur  freundlichen 
Erinnerung  dnd Cyprian”128 (Prea distinsei domnişoare Berta Gorgon, 
amicală aducere aminte de la Ciprian) şi este  însoţit de următoarea versuri: 

“Mein Sinnen und mein Streben 
Gilt Dir bis in den Tod… 

                                                             
128 Vezi Albumul din vitrina existentă în Complexul muzeistic “Ciprian Porumbescu”, Stupca, comuna “Ciprian 
Porumbescu”, judeţul Suceava.  
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Du bist mir Welt und Leben 
Noch mehr… Du bist mir Gott! 

C.”129. 
În restul paginilor costisitorului cadou sunt fotografiile celor doi şi 

următoarele  compoziţii muzicale ale lui Ciprian Porumbescu: Nocturna, cu 
un text literar scris, probabil, de autor; Ich libet Dich! (Eu te-am iubit!), cu 
un text literar a lui Herman Lingg etc.130. 

La 14 martie 1881, aflând că Berta era la Rădăuţi, expediază albumul, 
însoţit de o scrisoare, prin care o roagă să-i răspundă dacă consimte sau nu 
să-i fie soţie. 

“Drumurile noastre se despart, oare?  
Ale mele, de acum înainte, sunt înceţoşate, fără ieşire şi numai 

imaginea dumitale aruncă, în gândurile mele, o scânteie de lumină asupra 
tristei mele existenţe.  

Sper în izbânda dorinţelor mele şi dacă bunul Dumnezeu nu mă va 
părăsi, totul se va schimba în bine. 

Să dea Dumnezeu, stimată domnişoară, să poţi înfăptui scopurile 
dumitale netulburată şi nesinchisindu-te de mine!  

Dacă, însă, se va ivi vreodată, totuşi, o împrejurare mai prielnică, nu 
mă îndoiesc că vei ezita să faci ceea ce inima şi mintea ţi-o cer, va fi fapta 
cea mai cuminte. 

O, dacă aş putea să-ţi scriu cât mai mult te iubesc, dar şi aşa mă tem 
că am mers prea departe şi, deoarece nu pot şti cine va mai arunca privirea 
asupra scrisorii mele, trebuie să închei, însă cu o rugăminte. 
 Dacă vei fi la Rădăuţi şi dacă îţi va fi posibil, atunci doresc să-mi scrii. 
Cea mai strictă şi sacră discreţie va feri scrisoarea dumitale de privirele 
oricărui om. 
 Din gura şi de mâna dumitale aş vrea să-ţi aflu părerea asupra SORTII 
MELE.  

Sentinţa dumitale liberă şi nesilită de nimeni să hotărască ceea ce am 
de aşteptat, ceea ce am de sperat! Mai mult nu pot scrie”131.  

                                                             
129 Traducerea: Ce simt şi vreau/E pentru tine pân-la moarte./Tu, lume-mi eşti şi soare/Mai mult, chiar 
Dumnezeu!/ C(iprian).  
130 Albumul a fost păstrat de Berta până la adânci bătrâneţe, când, pe ascuns, a fost vândut, de fiica sa, Niny Rosegnion, familiei 
Morariu. 
131 Ciprian Porumbescu către Berta Gorgon, scrisoare inedită în limba germană, expediată din Viena, la 14 martie 
1881, Muzeul judeţean Suceava, inv. nr. 2684. 
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În final, Ciprian îi declară (a câta oară?) că o “iubeşte infinit de 
mult”132. 

La 15 martie 1881, în momentul expedierii scrisorii şi al albumului, 
îndrăgostitul stupcan se întreba: 

“- Oare îmi va răspunde? Mă îndoiesc! Nici nu ştiu dacă îmi va primi 
darul şi, dacă nu cumva, mâini duşmane nu vor interveni pentru a ne ţine 
departe unul de altul. (…) 

Am felicitat-o de ziua ei de naştere.  
O Doamne, parcă e nevoie de un astfel de pretext pentru a-i dori ce 

poate fi mai bun?  
Pentru mine, fiecare zi e ziua ei, căci în fiecare zi mă gânesc la draga 

mea, urându-i sănătate şi numai bine”133. 
La 17 martie, aflând că Berta nu mai este la Rădăuţi, Ciprian a intrat în 

panică. Se temea că “o să afle bătrânii şi atunci va izbucni un tărăboi 
drăcesc. 

În ce conflict am aruncat-o, acum, pe biata fată!”134, se tânguia 
îndrăgostitul alungat de la Stupca. 

Ciprian continuă să menţină legătura cu Berta şi prin intermediul Lolei 
Lichtenberger, fata primarului din Iţcani. Lola a fost, o vreme, una din 
puţinele legături sigure ale lui Ciprian cu fata pastorului, după cum ne dăm 
seama din schimbul de epistole ce a avut loc între cele două femei. 

Pe această cale, Martirul Inimii îşi reînnoieşte cererea în căsătorie, 
primind şi de astă dată un răspuns echivoc. 

“Scrie-i lui Ciprian că nu stă în puterea mea să-l fac fericit, că eu, 
totuşi, nu sunt singură, că am obligaţii pe care mi le-a impus viaţa şi pe 
care, pentru a le scutura de pe umeri, îmi lipseşte, poate, curajul. 
 Purtarea mea faţă de el n-a fost o minciună, mi-a fost drag chiar de la 
început, când l-am văzut. Am ştiut, totuşi, că nu voi atinge niciodată ţinta 
speranţelor mele. 

Deja, atunci, am vărsat lacrămi şi o dragoste pe care o porţi atâta 
vreme în inimă, nu este o minciună, ci ea durează veşnic. 
 Cum să încetez de a-l mai iubi! El va fi totdeauna sprijinul meu 
sufletesc, dar să devin a lui nu pot!  

Dacă soarte, dacă o cer părinţii de la mine, mă voi mărita, dar el să 
ştie că nu dragostea mă va fi îndemnat la asta, ci gratitudinea şi obligaţia 
                                                             
132 Ibidem. 
133Ciprian Porumbescu, Tagebuch, ibidem, din 15 martie 1881. 
134 Ibidem, din 17 martie 1881. 
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faţă de părinţii mei şi aceasta îmi va da putere să rămân credinceoasă 
hotărârii mele! 

 

 
 

El să se împace cu acest gând, să nu fie slab acolo unde o fată are 
tăria necesară! El trebuie să se gândească la câţi oameni au fost forţaţi să 
îndure această soartă şi să nu fie înveninat şi supărat pe nimeni.  

Eu, prin acest refuz, îmi produc mie însămi cea mai mare durere… Îi 
transmit lui: 
  Rămîi cu bine!  

Dacă, mai târziu, se va apropia de mine ca prieten, îi voi fi veşnic 
recunăscătoare pentru acest fapt, precum îi sunt astăzi pentru dragostea lui, 
care mi-a adus atâta suferinţă, dar şi multă fericire! 
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- Sunt mândră de dragostea lui!”135.  
Observăm că Bertei îi lipsea curajul de-a înfrunta cutumele şi 

interdicţiile părinteşti şi din această cauză a recurs la serviciile Lolei de la 
Iţcani, în speranţa că nu va fi descoperită. 

Gorgonii vigilenţi, surprinzând reînnoirea legăturilor dintre Îndrăgostiţii 
din Carpaţi, dar neştiind pe ce cale s-a făcut, recurg la noi măsuri spre a-i 
izola. 

Mărioare e prima care le suportă şi se plânge lui Ciprian. 
Pentru a o consola şi a-şi împărtăși suferința, studentul vienez îi scra 

că “nu-i deloc frumos din partea lor. Desigur, că n-o să-i mai scriu Bertei. 
Dar dacă Berta ar avea într-adevăr simpatie şi dragoste pentru mine, 

mi-ar părea rău de biata fată! Dar ce pot să fac mai mult de cât am făcut? 
Dacă sunt absurzi să persiste în încăpăţânarea lor, nu trebuie ca şi eu 

să fiu atât de prost să-mi pun toată viaţa şi existenţa în joc. Dar de durut mă 
doare, tare mă doare! 

Aş vrea să ştiu dacă Berta o să-mi mai scrie? Cred că n-are să-mi 
scrie, ci, poate, va căuta o ocazie să vorbeasacă cu tine”136. 

In acelasi timp, la mii de kilometri depărtare, in pofida interdicțiilor 
familiare, Berta continua să viseze la dragostea ei ce inflorise năvalnic, ca o 
scurtă si vijelioasa primăvară carpatină.  

La Ilișești, Suceava sau Rădăuți, însingurată printre ai săi, Indrăgostita 
din Carpati, continuă să viețuiască intr-o profundă dezolare, întristare și 
suferință. 

La numai 20 de ani, Berta iși simtea tinereța vestejită, viața sfarșită, 
existența fără sens. Această stare de spirit, a consemnat-o pe un portret ce 
l-a daruit, la 26 noiembrie 1881, unei prietene din Rădăuți: 

 “Der letzet schabige Reat 6 Gorgonischen  Schwestern ist als 
Relique zu bewharen. Denn glaube mit, so etwas finds du nicht 
meher! 

Und so finds Du Mich auch nie meher den. Des Libens Mai bluht 
einmal und nicht weider mir hat er abgebluht!”137. 

                                                             
135 Berta Gorgon către Lola Lichtenberger, scrisoare inedită în limba germană, nedatată, Colecţia Muzeului 
judeţean Suceava, inv. nr. 2445. 
136 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, scrisoare în limba germană, din 28 martie 1881, ibidem, inv. 
nr. 2575. 
137 Textul original, după cum se poate constata din facsimil, este  redactat în germană  cu litere gotice . 
 Din 1945, în Republica Federală Germană s-a înlocuit, legal, alfabetul gotic cu cel latin, iar eu am folosit, la  
transcriera manuscrisului rămas de la Berta Gorgon, literele latine pentru a putea fi mai ușor înțeles de actualii citiori 
de limbă germană. 
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 [Traducerea: Ultimul vlăstar sărac al celor șase surori Gorgon trebuie 
păstrat ca o relicvă, căci, crede-mă, așa ceva nu mai găsești! Și nu mai afli 
niciodată, deoarece primăvera vieții nu înflorește decât o singură dată.  

A mea s-a vestejit!]. 
         Aşa s-a şi întâmplat. Nu l-a uitat până când a murit departe de locurile 
dragi, în vârstă de 86 de ani. 
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Scrisoarea  Bertei către Mărioara 
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PE URMELE LUI EUSEBIE MANDICEVSCHI 
Trecând mai bine de doi ani de la prima întâlnire a lui Ciprian 

Porumbescu cu Eusebie Mandicevschi, la Cernăuţi și simţindu-i lipsa, 
studentul stupcan se hotărăşte să-l revadă pentru a face “teoria cu el şi 
alţii”, deoarece intenţiona, ca până în iulie 1881, să susţină examenul pentru 
a fi profesor de muzică, dar nu ştia unde să-l găsească pe acest distins 
profesor și compozitor bucovinean. 

Aşa că nu e de mirare când, la 26 februarie 1881, îl aflăm pe artistul 
de la Stupca la Poliţia din Viena, pentru a descoperi “adresa lui 
Mandicevschi”138. 

La numai două zile de la vizita făcută lui Mandicevschi,  Ciprian nota: 
“Am vorbit unele chestiuni, am luat câteva note muzicale de la el şi am 

hotărât să mă înscriu la Academia de Canto”139.  
Vineri, 4 martie “mă duc, devreme, la Mandi. Studiem împreună 

compoziţiile mele. El găseşte, cum e firesc, o mulţime de greşeli. După 
aceasta soseşte Heureberger, un muzician genial, şi am cântat, cu Mandi, 
câteva din cântecele lui.  

Într-adevăr, opere magistrale, ce vrea să le publice. Mă uit la amândoi 
aşa cum stau la pian şi cugetam:  

-Dacă eu aş şti numai jumătate din ceea ce ştiu ei, ar fi îndeajuns”140. 
Între cei doi compozitori bucovineni a mai avut loc şi o dispută pe 

seama conceptului de muzică românească, în legătură cu posibilităţile de 
realizare şi valorificare a acesteia, a necesităţii pregătirii teoretice, tehnice 
etc. 

În atare împrejurare s-a confruntat “ideea muzicii universale, bazată 
pe principiile abstracte şi cea a muzicii naţionale”141. 

Abia la 18 martie 1881, “dis de dimineaţă”142, studentul Porumbescu ia 
“prima lecţie”143 de la Mandicevschi. 
 

                                                             
138 Ciprian Porumbescu, Tagebuch, ibidem, din 26 februarie 1881. 
139 Ibidem, 28 februarie 1881. 
140 Ibidem, 4 martie 1881. 
141 Liviu Rusu, Perspective şi preocupări teoreice în istoria muzicii româneşti, în Studii de muzicologie, Vol. II, 
Editura Muzicală, Bucureşti, 1966, p. 260. 
142 Ciprian Porumbescu, Tagebuch, ibidem, 18 martie 1881. 
143 Ibidem. 
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Eusebie Mandicevschi 

(1857-1929) 
 

Câte şedinţe de pregătire va fi avut cu compozitorul, muzicologul şi 
dirjorul român, care, pe atunci, era profesor la Akademie für Musik und 
darstellende Kunst, din Viena, arhivar şi bibliotecar muzical la 
Gesellschaft der Musikfreubde, din aceeaşi localitate, nu ştim, dar am 
aflat că Mandicevski conducea corul Wiener Singakacademie (1880-1882) 
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şi este exclus ca elevul său de la Stupca să nu fi participat la repetiţiile 
făcute, deoarece uneori, era invitat să audieze şi concertele date pentru 
marele public vienez. 

 
Într-o seară, pe când Ciprian se întorcea de la vizionarea operetei lui 

Robert Planquette, Clopotele din Croneville, ce avusese loc la teatru An 
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der Wienn, găseşte o scrisoare de la Mandicevschi, cu un bilet pentru 
concertul din 9 noiembrie 1881. 

Mergând la Academia de Canto îl afă dirijând la pupitru.  
“Corurile au mers excelent, mai ales madrigalul italian de Lotti şi două 

cântece a lui Mandicevschi.  
Domnişoara Randow, o solistă alto, nu prea mi-a plăcut fiindcă, în 

părţile înalte, avea o disonanţă înspăimântătoare. 
A urmat Cântecul lui Myrian de Schubert. A fost splendid, mai ales 

fuga finală Salut Domnului din toată inima”144, nota cronicarul muzical 
ocazional, Ciprian Porumbescu, în jurnalul său intim. 

Structura psihologică a celor două personalităţi ale muzicii bucovinene 
era diametral opusă. Mandicevschi, deşi mai tânăr cu patru ani decât 
Ciprian, avea o fire potolită, taciturnă, nu-i plăceau adunările studenţeşti 
zgomotoase, euforiile bahice, pe care le considera pierdere de vreme şi le 
evita.  

Era muncitor şi de o seriozitate în studio ieșită din comun, trăsături 
caracterologice care au atras atenţia şi, mai apoi, prietenia lui Johannes 
Brams.  

Porumbescu, ca şi contemporanul său Iacob Mureşianu, era deschis în 
afară, receptiv la viaţa din jur, dornic de a fi mereu în clocotul cotidian, 
încât, în scurt timp, devenise purtătorul de stindard al studenţilor români de 
la Viena.  

Interesul pentru muzică, însă, i-a apropiat pe cei doi bucovineni, 
pentru scurtă vreme, în două răstimpuri. 

Mandicevschi era de părere că Ciprian Porumbescu, după cum şi singur 
recunoştea, “nu şi-a cultivat talentul. Nu ştie nici armonie nici 
contrapunct”145. 

La numai câteva zile după a doua întâlnire a lui Mandicevschi cu 
Ciprian Porumbescu, profesorul de la Academia de Canto, într-o scrisoare 
către mama sa, o informa, printre altele, că aşa cum se prezenta studentul 
stupcan,  în acel moment, “trebuie să-l consider pe om lipsit de orice talent.  

Ceea ce însă este foarte trist şi regretabil din punct de vedere moral, 
este faptul că mulţi, bine-înţeles că toţi oameni fără cunoştinţe şi cultură, îl 
consideră un mare talent.  

                                                             
144 Ibidem. 
145 Emil Riegler, Amintiri despre Eusebiu Mandicewski (1857-1929), în Studii de muzicologie, nr./1958, p. 6. 
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Probabil pentru că aşează capete de note deasupra unor texte 
româneşti”146.  

Cât de întemeiate sau neîntemeiate sunt opiniile lui Mandicevschi o 
confirmă sau infirmă posteritatea. 

 

 
 

Nu ştim care vor fi fost compoziţiile cercetate de Mandicevschi, la 4 
martie 1881, ce l-au determinat să-l considere pe studentul Porumbescu un 
“om lipsit de orice talent”, ce doar “aşează  capete de note deasupra unor 
texte româneşti”, însă timpul, care e cel mai bun filtru al valorilor, a selectat, 

                                                             
146 Eusebie Mandicevski către mama sa, scrisoare din 11 martie 1881, apud: Nina Cionca, vol. cit. p. 131. 
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pentru eternitate, un număr important de piese antologice ale creatorului 
operetei româneşti, fie că ele se numesc: Balada sau Cântecul 
tricolorului, Imnul Unirii sau ariile din Crai nou şi altele ce au intrat în 
mileniul al treilea, pe când asupra compoziţiilor lui Eusebiu Mandicevschi, 
redactate corect din punct de vedere tehnic, teoria mutaţiei valorilor şi-a 
spus cuvântul, oprindu-le în arhiva muzical-documentară a secolului al XIX-
lea. 

Concomitent cu frcventarea diverselor forme de activitate organizate 
de instituţiile de învăţământ superior vienez, studentul Porumbescu, în 
ultimul an al şederii sale în capitala imperială, a luat lecţii nu numai de la 
Mandicevschi, ci şi de la profesorul dr. Franz Krenn, organistul Curţii 
Imperiale, specialist în muzică bisericească. 

În luna mai, primind ceva parale de la Oraviţa, în urma vânzării 
opurilor sale 6 şi 7, studentul Porumbescu a achitat, anticipat, costul a 
câtorva lecţii ţinute de papa Krenn, “care a avut amabilitatea să-mi permită 
să cânt în corul bisericii Arhanghelul Mihail şi să-mi dea îndrumările necesare 
când studiam unele piese muzicale, în legătură cu compoziţia şi arta 
dirijorală. 

Am mai avut norocul să fac pe dirijorul la o asociaţie muzicală de aici, 
se înţelege, în mod onorific, ceea ce mi-a fost de mare folos.  

Înveţi, cu ocazia aceasta, lucruri pe care nu le găseşti în cărţi şi de 
care ai atâta nevoie în viaţa practică”147, constata studentul Porumbescu. 

De la profesorul Krenn, Ciprian a primit un atestat pe care l-a anexat 
la cererea adresată Eforiei Şcoalelor din Braşov, penru a obține un post de 
profesor de muzică. 

 

 

                                                             
147 Ciprian Porumbescu către Eusebie Mandicevski, scrisoare din 25 iulie 1881, Colecţia Muzeului Suceava, inv. 
nr. 2686. 
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ȘTEFAN ȘI MĂRIOARA,  
oaspeți la Viena 

Pe la jumătatea lui iulie 1881, Ciprian Porumbescu a fost vizitat de 
fratele şi surioara sa din Bucovina. Mărioara a venit la Viena pentru a 
cunoaște Austria și a se confrunta cu frumusețile capiltalei imperiale, iar 
Ștefan pentru a fi consultat de un medic cu autoritate profesională, care i-ar 
puta ameliora boala ereditară ce-i măcina, iremediabil, sănătatea.  

 

 
Bad Gleichenberg, Austria  

 
În calitate de gazdă primitoare, studentul vienez le-a arătat 

Schonbrunul, locurile de agrement din împrejurimile Vienei și apoi și-a 
condus fratele la unul dintre cei mai renumiți pneumatologi ai vremii. 
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După un consult făcut de Kanderes, asistentul prim al lui Bamberger, 
Ciprian află “că boala lui Ştefan nu e atât de periculoasă. Plămânul stâng, în 
lobul de sus, e atăcat şi e potrivit a-l trimite la Gleichenberg”148, o staţiune 
climaterică din Austria. 

Conform prescripțiilor medicale, Ştefan a plecat la sanatoriul indicat de 
Kanderes, iar Mărioara, după mai multe zile de petrecere la Viena, îl va 
urma.  

La Gliechenberg vor sta cam până pe la mijlocul lunii august. În 
absența lor, Ciprian, împreună cu Woitko, au proiectat să facă “o excursie 
timp de o săptămână, în Alpii Austrieci, până la Salskammergut”149. 

Excursia, parcursă pe jos şi cu trenul, a avut următorul itinerar: Viena, 
Sechecarezensee, Gschaid, Murzstag, Weicheslbaden, Wildalpe, Heifland, 
Admont-Stiria, Eisenerz, Leiben, Mürzzenschlag, Viena şi a durat de la 5 la 
14 august 1881. 

Deşi intenţiona ca în 16-18 august să plece la Stupca, împreună cu 
Ştefan şi Mărioara, Ciprian a fost nevoit să mai  rămână la Viena din motive 
financiare şi pentru că între 15-16 august trebuia să corecteze şpalturile în 
vederea tipăririi lucrării didactice Metodica de cântare150, după care va 
preda muzica în scurta sa viață de profesor. 

Lipsa banilor îl determină pe tânărul bucovinean să facă socoteli de tot 
felul, după cum rezultă din următoarele adnotări: 

“1. Nu pot obţine acum nici o reducere deoarece începe vacanţa, iar 
acelea care erau destinate lui Ştefan au fost utilizate de altul. 

2. Nici eu, nici tata nu avem bani. 
3. În cazul că eu aş pleca, n-aş putea rămâne acasă decât două 

săptămâni, deoarece trebuie să plec la 1 septembrie la Braşov. 
De ce să fac o călătorie atât de costisitoare? 
Ar fi rentabil oare să azvârl 50-60 de florini pentru două săptămâni? 
Aşa, plec de aici direct la Braşov şi mă va costa mai puţin, deoarece de 

la Stupca ar trebui să plec prin România, alt drum nu este. 
Recumoaşte, deci, că nu mă pot gândi să plec acasă. În privinţa asta 

am scris şi tatii”151. 

                                                             
148 Ciprian Porumbescu către Iraclie Porumbescu, scrisoare în limba germană din 16 iulie 1881, Muzeul judeţean 
Suceava,  inv. nr. 2572. 
149 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, scrisoare inedită în limba germană din 16 iulie 1881, Muzeul 
judeţean Suceava, inv. nr. 2588. 
150 Ciprian Porumbescu, Tagebuch, pagină izolată, din 7 august 1881, ibidem, inv. nr. 2605. 
151 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, scrisoare inedită în limba germană din 29 iulie 1882, Muzeul 
judeţean Suceava, inv. nr. 2588. 
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Ștefan, Mărioara și Ciprian Porumbescu, 1881, Viena 
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Nu putem preciza dacă, în a doua jumătate a lunii august sau în 
septembrie,  Ciprian va fi mers sau nu acasă, însă avem dovezi că la 7 
octombrie 1881, el se găsea încă la Viena, măcinat de îndoieli, iritat şi trist 
că se află departe de iubita ce i-a martirizat viaţa.  

“Este îngrozitor! M-am înşelat, poate, de această persoană, care îmi 
devenise așa de dragă, sau vor ei să mă țină cu forța departe de casă și să 
distrugă acea speranță la o eventuală legătură cu această ființă dragă”, scria 
Ciprian Mărioarei într-o corespondență din 7 octombrie 1881. 

În acelaș timp, la mii de kilometri depărtare, în pofida interdicțiior 
părintești, Berta continua să viseze la dragostea ei ce înflorise năvalnic, ca o 
scurtă și vijelioasă primăvară carpatină.  

La Ilișești, Suceava sau Rădăuți, însingurată printre ai săi, continua să 
vețuiască într-o profundă dezolare, întristare și suferință. 
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GÂNDURI ȘI PROIECTE  LA SFÂRȘITUL 
STUDIILOR VIENEZE 

Între 1-15 noiembrie 1881, studentul Porumbescu se mai afla încă la 
Viena, după cum rezultă din consemnările făcute în Tagebuch. 

Strâmtorarea materială în care se zbătea Ciprian și întreaga sa familie 
îl forțează să-și găsească o ocupatie de pe urma căreia să poată viețui. Încă 
din februarie 1880, căuta o slujbă, după cum rezultă dintr-un schimb de 
scrisori cu prof. Lazăr Năstasi, ce i-a difuzat, la Brașov, Colecțiunea de 
cântece sociale. 

Între altele Ciprian îl întreabă: 
“Eu sunt teolog greco-oriental absolvent cu examen de stat (cu 

excelență). Îbn anyul acesta finesc filozofia (cu absolutariu). Pe lângă 
noțiunile mele muzicale nu aș putea să capăt un post de profesor de muzică, 
la Brașov? 

De mi s-ar oferi vreun angajament convenabil, mai că l-aș primi”152. 
Din sondajele făcute, Porumbescu află că în Transilvania sunt libere 

două catedre de muzică, una la Brașov și alta la Gimnaziul Grăniceresc, 
din Năsăud. 

Familia Porumbescu avea față de brașoveni o afecțiune deosebită, 
după cum o dovedesc legăturile stabilite, cu mai bine de un sfert de veac. 
Emilia Porumbescu, mama lui Ciprian, răspunzând la apelul Reuniunii 
femeilor române din orașul de la poalele Tâmpei,contribuie la sporirea 
                                                             
152 Ciprian Porumbescu către  L. Năstasi, scrisoare din 19 februarie 1881,  Ibidem. Inv. Nr. 2354. 
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fondului de asistență socială și aderă la programul asociației brașovene, 
solicitând să fie înscrisă pe lista membrilor ei, după cum rezultă dintr-o 
scrisoare a sa. 

Iraclie Porumbescu, în 1855, a publicat în Foaia pentru, minte, 
inimă și literature supliment literar al Gazetei de Transilvania, condusă 
de Iacob Mureșianu,balada Anița. Poartă corespondență cu redactorii 
gazetei, expediază bani și se interesează de “fondul tipăririi cărților 
populare” etc,  

Între 1888-1889, va publica, în Gazeta de Transilvania, o bună 
parte din amintiri, reportajul despre dezhumarea lui Ștefan cel Mare și Două 
incidente în viața celestului Francis Severais. 

Animat de aceleași sentimente, fiul lor Ciprian trimite, în 1875, 
Reuniunii femeilor române din Brașov, zece exemplare din compozișia O 
dorință, pentru a sprijini manifestările artistice organizate cu diverse 
prilejuri. 

Legăturile sale cu importantul centru economico-cultural transilvan, pe 
măsura trecerii timpului, s-au amplificat. În 1879, Reuniunie de 
gimnastică și cântare îi solicită compoziția Cisla, pentru a o interpreta, iar 
in 1880, la intervenția lui L. Năstari, i se acoră un premiu de 20 de florini 
rezervați pentru a se încuraja crearea pieselor “muzicale originale, 
naționale”, după cum rezultă din consemnările făcute de un document ce se 
află depozitat la Arhivele Statului.Brașov. 

Că toate aceste antecedente nu au rămas fără un anume ecou, o 
demonstrează și hotărârea lui Ciprian Porumbescu de a solicita postul de 
profesor de muzică la Gimnaziul român din Brașov, în pofida faptului că mai 
avea un concurent, pe Gheorge Dima. 

Deși ar fi putut solicita o catedră de germană-istorie, vacantă la liceul 
brașovean, tânărul Porumbescu întocmește, prin intermediul tatălui său, un 
dosar cu 26 acte originale, prefațat de următoarea cerere: 

 
“Prea Onorată Eforie, 

Referitor la concursul publicat de prea onorată Eforie, N. 96, a. c., 
pentru postul de profesor de muzică la Școala medie din Brașov, îmi permit 
a adresa prezenta petițiune cu respective-mi rugăminte de a-mi acorda 
menționatul post. 

Întemeiez petiția mea cu următoarele documente: 
1-2-3 Testemoniul de maturitate, absolutariu și testemoniu de stat de 

la Facultatea de Teologie; 
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4-92 testemonii de colocvii și seminare împreună cu absolutariu de la 
Facultatea de Teologie; 

10-12 testemoniile de muzică de la domnul Voropchevici, Renn și de la 
Conservatorul din Viena; 

13-24 unele din compozițiile mele muzicale, parte lumești, parte 
bisericești și în urmă; 

25 școala mea de Cântare pentru școlile poporale și normale, care, în 
prezent, se află sub presă (cu ortografia Academiei din București). 

Mai alătur și decretul k. R. Căpitănatului din Suceava în urma căruia 
familia noastră și-a schimbat numele din Golembiowski în Porumbescu. 

În încheiere, rog ca, în cazul că prea onorata Eforie ar afla de bine a-
mi da postul din chestiune, a-mi trimite, prea gracios întotdeauna, și un mic 
avans pentru voiajul meu la Brașov. 

Stupca, poșta Ilișești, Bucovina, 13/25 septembrie 1881. 
Ciprian G. Porumbescu 
Teolog și filozof absolvat”153. 
 
Petiția e însoțită de cele 14 documente, ce atestă studiile făcute de 

solicitant și 12 caiete cu unele din compozițiile lui Ciprian, dintre care unul se 
intitulează Elementele musicei vocale pentru școalele poporale și 
normale”154. 

Dosarul a fost restituit lui Iraclie Porumbescu, la 23 iunie 1883,  de 
Eforia Școalelor Române, după moartea fiului său.   

Deși solicitase catedra cu începere  de la 1 septembrie 1881, nefiind 
liberă la acea dată, Ciprian Porumbescu a fost angajat, oficial, abia în urma 
ședinței Eforiei Școlare din 5/17 octombrie, iar la 28 decembrie, întrunindu-
se delegații școlilor, l-au numit profesor provizoriu de muzică și cântare. 

* 
Propunerea făcută de mitropolitul Silvestru Andreievici Morariu, de a 

ocupa o catedră de muzică la Facultatea de Teologie a Universităţii din 
Cernăuţi, Ciprian Porumbescu o considera ca fiind, de fapt şi de drept, locul 
ce i se cuvenea şi, încântat de perspectiva  deschisă, şi-a intensificat 
pregătirea în domeniul muzicii bisericeşti şi a celei laice.   

                                                             
153 Țara Bârsei, anul V, nr. 5, septembrie-octombrie 1933, p.408. 
154  Ciprian Golembiovski-Porumbescu, Elementele musicei vocale pentru școalele poporale și normale. După o 
metodă catihetică cu un apendice de Exerciții, cântări lumești, și imnuri bisericești (fără an),manuscris inedit în 
limba română, Colecția Muzeului Suceava,  inv. Nr. 3026, Anexa, inv. Nr. 3025. 
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Dimineaţa, aproape în fiecare zi de sărbătoare sau duminica, îl aflăm 
pe tânărul bucovinean elogiind sau criticând interpretările unor piese 
muzicale religioase, interpretate de diverse ansambluri corale mai mult sau 
mai puțin profesioniste, iar seara, aproape nu era concert, spectacol de 
operă, operetă sau reprezentaţie dramatică de la care să lipsească. 

Adeseori, Ciprian era văzut ascultând muzică bisericească grecească 
sau stând fascinat de execuţia excelentă a unor compoziţii din operele lui 
Hayden, Schubert sau Brahms, în capela Curţii Imperiale. 

Într-o duminică, din luna martie 1881, a fost la “nu mai puţin de patru 
biserici, între orele opt şi dousprezece.  

Îţi închipui ce muzică diversă poţi asculta! Scria Mărioarei. De la opt la 
nouă, în Biserica Minoriţilor, o liturghie în stil gregorian, cu un foarte redus 
acompaniament instrumental şi cu o orgă dezacordată. 

De la nouă la zece, în biserica Franciscanilor. Acolo, am observat că la 
Viena se poate auzi şi muzică bisericească mizerabilă. Într-un loc, sopranul 
s-a oprit deodată, cu totul şi şi-a lăsat, cu cea mai pură resemnare, soarta 
pe seama unei tobe acordată cu un semiton mai jos, iar toboşarul, pentru a 
face faţă situaţiei penibile, plin de disperare, bătea cu furie… 

De la zece la unsprezece am fost la Capela Grecească… iar de la 
unsprezece am fost la Capela Curţii. Acolo a fost frumos, acolo e întotdeauna 
frumos!”155. 

Experienţa practică îl face pe junele compozitor  să observe că 
valoarea artistico-emotivă a unei partituri  constă în simplitatea inspiraţiei.  

Apreciind efectul unei compoziţii de Brhams, scria că “a fost atât de 
frumos interpretată, cum n-am mai auzit niciodată!  

Oamenii aveau ochii plini de lacrămi”156. 
Referindu-se la melodia care a produs un aşa de mare efect emoţional, 

studentul Porumbescu constata: 
“Şi pare atât de simplu construită, cu mijloace atât de neînsemnate şi, 

totuşi, atât de minunate!  
Dar tocmai aceasta e măiestrie, să creezi din ceva atât de neînsemnat 

ceva deosebit!”157. 
E o definire a  măiestriei compoziţionale ce merită toată atenţia, 

deoarece o aflăm pusă în practică de Ciprian Porumbescu în unele din 
realizările sale. 
                                                             
155 Ciprian Porumbescu cătrre Mărioara Porumbescu, scrisoare inedită în limba germană, ibidem, inv. nr. 2575. 
156 Ibidem. 
157 Ibidem. 
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St. 
Charles's Church, Vienna 

Cât a stat la Viena, Ciprian a audiat numeroase concerte, le-a 
comentat şi a reţinut ceea ce-l interesa pentru viitoarea sa carieră, după 
cum singur o spune.  

Pictorul Epaminonda Bucevschi adesea cumpăra bilete  şi-l însoţea la 
Operă, la Academia de Canto, la Filarmonică, la concertele date de Strauss şi 
la teatru. 

Participând, împreună cu mai mulţi prieteni şi cunoscuţi de ocazie, la 
spectacolul Broboada de dantelă a reginei, Porumbescu considera 
interpretatra ca fiind “mai slabă decât Liliacul, dar mai bună decât 
Carnavalul din Roma. 

Prea multe motive de vals, de altfel admirabil de bine orchestrate”158, 
iar opereta comică Mascotta de Audrian, o găseşte ca fiind o noutate. “Atât 
libretul, cât şi muzica e inferioară lui Strauss sau Planquetti. Este, de 
exemplu, un duet nu prea bine lucrat, nici vorbă de un ansamblu de muzică 
superioară.  

Şi corurile simple, însă simpatice şi pline de idei originale”159. 
Concertele dirijate de Strauss erau cele mai frecvente. 

                                                             
158 Ciprian Porumbescu, Tagebuch, ibidem. 
159 Ibidem. 
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Ciprian, uneori, obişnuia să studieze acasă partitura, timp de mai 
multe zile, înainte de a o audia, sau, alteori, să audieze aceeaşi compoziţie 
de mai multe ori, la anumite intervale de timp. 

În jurnalul său intim, găsim notat:  
“Stau acasă până la patru, studiez Fidelio”160, sau, în altă zi, “studiez 

pe dragul meu Fidelio, deoarece duminică se va reprezenta”161. 
După ce părăseşte sala Operetei vieneze, unde audiase creaţia 

beethoveniană mult aşteptată, copleşit de intensitatea trăirilor intime, 
Ciprian se destăinuia: N-am putut dormi toată noaptea din cauza emoţiilor 
ce m-au cuprins”162. 

Studiul anticipat audierii spectacolelor muzicale îi facilita accesul şi 
înţelegerea spre rezolvarea unor probleme dificile de natură componistică şi 
dirijorală.  

În jurnalul său intim, aflăm că uvertura Leonora “a fost magistral 
executată, iar opereta Fidelio a avut un succes colosal. 

Distribuţia rolurilor a fost excelentă: Leonora = Vaterna, Roco = 
Reichemberg din Hanovra, Picano = Beck, Florestan = Marcellini… Jaguarino, 
Fabian Veta”163. 

Viaţa artistică vieneză a fost pentru studentul de la Stupca un excelent 
profesor. Simfoniile, operele, operetele, piesele dramatice, concertele dirijate 
şi interpretate de personalităţi ale muzicii europene, de profesionişti de 
înaltă clasă, compoziţiile audiate în acompaniamentul orgelor marilor 
catedrale i-a oferit lui Ciprian ocazia  să înveţe, să reflecteze şi să compună. 

În această atmosferă a apărut ideea creerii primei operete naţionale, 
inspirată din folclorul românesc. Vasile Halip, membru al României june şi 
prieten  al lui Ciprian, îşi aducea aminte când interpreta, cu “orchestra 
improvizată de Ciprian, mai multe fragmente care compun astăzi Craiul 
nou. Îl vedeam, pe Ciprian, dând tactul… majestor, fudul, căci totul mergea 
strună”. 

Din jurnalul perioadei vieneze mai aflăm că, la 11 martie 1881, a 
compus Sergentul, iar după un bal al Societăţii Albrecht Dürer, mergând la 
o cafenea, împreună cu un anturaj de nouă persoane, a “compus ceva 
pentru ei”164, în cartea de dans a fiecăruia. 
                                                             
160 Ibidem. 
161 Ibidem. 
162 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, scrisoare în limba germană din 7 martie 1881, ibidem, inv. nr. 
2587a. 
163 Ciprian Porumbescu, Tagebuch. 
164 Ibidem, 11 martie 1881. 
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Cu puţin înainte de a părăsi, pentru ultima oară, strălucitul oraş al 
muzicii, Ciprian Porumbescu constata că s-a ales cu foarte multă experienţă, 
care-l va ajuta să treacă, “în ori ce ocazie, cu multă uşurinţă, peste orice 
greutăţi”165. 

Atmosfera vieneză nu  numai că l-a instruit pe tânărul Porumbescu şi 
i-a fortificat echilibrul psihic traumatizat de drama sa sentimentală şi de 
ftizie, dar, într-o oarecare măsură. i-a consolidat şi sănătatea. 

El era de părere că pentru un bolnav “o raţională folosire a unei 
călătorii la Viena face, după părerea mea, cât doi – trei ani într-o staţiune 
balneară, asta are s-o recunoască oricine”166. 

Dacă în anul universitar 1879-1880, studentul Porumbescu a fost 
întreţinut de cei de la Stupca şi controlul patern  se exercita din plin încât, 
uneori, îl exaspera, după refuzul Gorgonilor, Iraclie s-a abţinut de a-l mai 
ţine din scurt. 

Bursa primită, din fondurile religionare greco-orientale, i-a asigurat lui 
Ciprian un anume grad de independenţă din punct de vedere material, 
lăsând pe plan secundar frecventarea învăţământului organizat, dedicându-
se satisfacerii înclinaţiilor sale fireşti. 

Îndată după sosirea sa la Viena, la 26 februarie 1881, tânărul s-a 
gândit să alcătuiască un proiect de buget, care “ar trebui să arate cam în 
felul acesta: 

Venituri 
Pentru martie, aprilie, mai, iunie şi jumătarte din iulie: 175 fl. 

De la Oraviţa primesc 20 fl. 
Dacă mai fac vreo compoziţie 20 fl. 
În casă 3 fl. 
Total 218 fl. 
 Din aceştia am nevoie lunar de câte 40 fl. 180 fl. 
Mai rămâne un rest de 38 fl. pentru plata drumului de înapoiere 

acasă”167. 
Că cheltuielile suplimentare neprevăzute nu i-au permis să se poată 

încadra în cei 40 de florini alocaţi pentru câte o lună, din care 10 florini erau 
pentru gazdă, o dovedesc scrisorile şi însemnările din Tagebuch. 

                                                             
165 Ciprian Porumbescu către Epaminonda Bucevschi, scrisoare din 25 iunie 1881, Colecţia Muzeului Suceava, inv. 
nr. 2686. 
166 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, scrisoare din 28 martie 1881,ibidem, inv. nr. 1575. 
167 Ibidem, scrisoare din 26 februarie 1881, dosar nr. 13, p. 31. 
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Din cauza dezechilibrului bugetar au apărut zile în şir când, Ciprian, 
rămânând fără bani, nu mânca decât odată pe zi sau recurgea la diverse 
stratageme, folosite şi la Cernăuţi, pentru a căpăta un prânz sau o cafea pe 
gratis. În asemenea situaţii de acută jenă financiară el era nevoit să 
împrumute bani fără ştirea lui Iraclie.  

La 25 iulie 1881, într-o scrisoare către Epaminonda Bucevschi, Ciprian 
făcea următorul bilanţ cu privire la proiectul de buget, întocmit la sosirea sa 
la Viena. 

“N-am multe datorii, dar prea multe pentru a le putea plăti în condiţiile 
de astăzi. Am datorii la restaurant, pentru masa zilnică luată începând de la 
25 iunie. Cei 25 florini ai mei mi-au ajuns numai bine pentru locuinţă şi 
pentru Krenn.   

Dar păcatele vechi, acelea sunt greu de îndreptat. Înţeleg prin aceasta 
bonurile de la Muntele de Pietate, vai, acelea mă sufocă! 

S-a dus totul… haina, pantalonii, ceasul, inelul etc. Nespus de multe 
obiecte pe care trebuie să le scot acum. 

Prea onorate şi scumpe domn Bucevschi, ajută-mă!”168. 
Cu toate că se întâmpla să nu aibă întotdeauna suficienţi bani de masă 

şi uneori suferea şi de frig, la Viena s-a simţit mult mai sănătos ca în 
perioada studenţiei cernăuţene. 

Despre o acutizare a bolii sale de piept aflăm  doar, la 31 iulie 1881, 
dintr-o scrisoare către un prieten. În epistola amintită, Ciprian se jeluia că, 
pe lângă cumplita secetă din buzunare, ce-i pricinuia destule îngrijorări şi 
necazuri, mai este şi “destul de bolnav. 

De trei zile tuşesc cu sânge şi, numai prin bunătatea unui prieten, care 
mi-a obţinut, pe numele lui, un certificat de la Asociaţia bolnavilor, sunt 
foarte fericit de a beneficia de tratament şi medicamente gratuite…  

Medicul mi-a interzis orice supărare, iritare şi grijă, în mod serios.  
Da, lui îi este uşor să recomande asta, el spune că mi-a plesnit o 

arteră la plămâni, nu din cauza unei defecţiuni organice, ci ca urmare a unor 
afecţiuni psihice şi, în special, din cauza stării sufleteşti foarte zguduitoare, 
ce au avut o influenţă foarte puternică asupra mea. 

Eu îl cred, căci el trebuie să ştie, este doar Duchek”169. 
În ultimul an de şedere în capitala imperială, îl aflăm pe Ciprian 

Porumbescu printre colegii şi prietenii săi de la România jună, cu sediul în 
Sonnenfeldgasse, la cafeneaua Vindobona, la câte un restaurant, la 

                                                             
168 Ibidem, din 25 iulie 1881. 
169 Ibidem, din 31 iulie 1881, inv. nr. 2685. 
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Schonwese, la baluri, în Wurstelprater, la promenadă prin Prater, cu rucsacul 
în spate prin Alpii Austrieci etc. 

La pictorul Bucevschi se simţea ca la Stupca, lui îi destăinuia 
suferinţele şi dezamăgirile ce-i copleşiseră inima, la el găsea bani cu 
înprumut, sau să mănânce, atunci când nu avea altunde. 

Pentru Ciprian, fire sensiblă, uşor impresionabilă, Bucevschi era o 
părticică din locurile de baştină şi din această cauză, când pictorul pleca din 
Viena, Ciprian era neliniştit.  

“Vei râde dacă îţi scriu că mă plictisesc şi nu mă simt bine din pricina 
dumitale.  

La început mi-a fost destul de greu să mă duc la Josefina, ea plânge şi 
eu trebuie s-o mângâi. Dumnezeu mi-e martor că eu însumi aveam nevoie 
de mângâiere şi, de multe ori, a trebuit să mă furişez în umbra perdelelor 
pentru a-mi ascunde lacrămile”170. 

La România jună se întâlnea cu prieteni vechi şi mai noi şi tot acolo a 
legat numeroase amiciţii trainice.  

În martie 1881, Comitetul a hotărât să se serbeze 10 ani de la 
înfiinţarea asociaţiei studenţilor români de la Viena. Tot atunci s-au distribuit 
sarcini pe diverşi membri. Ciprian, prin intermediul lui Damian, a fost rugat 
“să aranjeze, pentru jubileul de zece ani al României june, un concert”171. 

Referindu-se la iradierea formativă exercitată de atmosfera culturală a 
României june asupra studentului venit de la Stupca, Valeriu Branişte 
aprecia că junimea română din Viena “primiseră cu braţele deschise 
curentul172 venit de la Iaşi. 

Curentul asanator a avut o excelentă influienţă asupra dezvoltării lui 
Ciprian Porumbescu, care, în urma educaţiei sale muzicale de până atunci, 
era cu sufletul legat de produsele poporului. Direcţia  ce a urmat-o până 
acum mai mult instinctiv, a început să devină tot mai conştientă, până s-a 
cristalizat ca program al vieţii şi lucrărilor sale”173. 

Printre mijloacele civilizate de petrecere a timpului liber cât mai plăcut, 
ce au contribuit efectiv la restabilirea echilibrului psiho-fizic a studentului 
bucovinean trebuiesc amintite şi locurile de agrement preferate de societatea 
vieneză şi, mai ales, parcurile de distracţii. 

                                                             
170 Ibidem, din 25 iulie 1881. 
171 Ciprian Porumbescu, Tagebuch. 
172 Este vorba de curentul naţional-popular iniţiat de Dacia literară. Vezi Introducţiunea. 
173 Valeriu Branişte, Ciprian Porumbescu, Lugoj, 1908, p. 81. 
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În ziua de 1 mai 1881, Ciprian se afla în Prater, împreună cu un grup 
vesel de colegi.  

“O mare de oameni, trăsuri nenumărate se perindau pe chei în sus şi 
în jos. Toate restaurantele, toate cafenelele erau pline şi era un Wurstel, un 
hallo ca la război”174. 

După ce, împreună cu ceilalţi prieteni, el “am făcut, în mod obligatoriu, 
pe gură cască, adică ne-am uitat la diverse trăsuri, printre care se aflau: cea 
a împărătesei Gisela, a prinţului moştenitor, a diverşilor arhiduci etc., ne-am 
aşezat la Ronacher, la o masă, pe care am cucerit-o cu greu şi am băut 
bere”175. 

De la berăria mai sus amintită au purces-o, apoi, spre Wurstelprater, 
unde au participat la petrecerea generală. Au tras la ţintă, au săltat pe 
căluşei etc. Cu această ocazie, Ciprian, obsedat de talia sa ieşită din comun, 
glumea: 

“Închipuieşte-ţi-l pe lunganul tău de frate călare pe o cămilă”176. 
Pentru a încheia petrecerea de arminden, s-au îndreptat spre 

hipodrom., “un fel de circ, unde, pentru 20 de crăiţari, te poţi lăsa scuturat, 
timp de cinci minute, de  o mârţoagă vie. Trântitul pe jos e gratis.  

Vei înţelege, desigur, uşor că aceasta s-a întâmplat chiar unora dintre 
noi, după ce, atât de greu, se poate ajunge în situaţia de a călări astfel de 
armăsari nobili. 

Cât timp este încă comanda la pas, (e unul care comandă şi gloabele 
ascultă), mai treacă meargă, dar când se comandă trap, ajungi, din ce în ce, 
într-o situaţie mai critică, te apuci, cu frica de moarte, de orice, numai de şa 
şi de frâu nu, şi ajungi, adesea, chiar şi în genunchi pe spatele calului, ceea 
ce are, fără îndoială, ca urmare o inevitabilă tumbă. 

Eu, din fericire, m-am ţinut destul de bine, am pierdut însă frâul, 
scările şi şaua şi am ajuns pe gâtul armăsarului! 

Le-aşi mai fi dat încă douăzeci de crăiţari să mă lase să cobor. Am 
mulţumit tuturor sfinţilor când m-am văzut cu picioarele pe pământ! 

Unul dintre noi a atins, cu armăsarul lui, pe o nobilă maghiară, care 
făcea pe nobila cu cei douăzeci de crăiţari ai ei şi care şedea în şa ca o 
prinţesă.  

                                                             
174 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, scrisoare în limba germană din 3 mai 1881, Muzeul judeţean 
Suceava, inv. nr. 2586a. 
175 Ibidem. 
176 Ibidem. 
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Deoarece el, în frica lui de moarte, n-a putut să-şi ţină calul în frâu, s-
a ciocnit, prea puţin delicat, de focoasa fiică a Pustei, care i-a aruncat un 
fioros: 

- Basamac teremetete! În obraz”177. 
 

 
Ștefan, Mărioara și Ciprian Porumbescu 

în epoca studiilor vieneze 
 

                                                             
177 Ibidem. 
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BRAȘOVUL, 

leagăn al operetei româneşti 

După 15 noiembrie 1881, Ciprian Porumbescu a sosit în oraşul de la 
poalele Tâmpei. El s-a hotărât, pentru moment, să profeseze în Transilvania 
deoarece la Suceava nu era liberă catedra de muzică, iar ca să ocupe postul 
făgăduit de mitropolitul Bucovinei Silvestru Morariu, va fi nevoit să mai 
aștepte ”cel puțin unul sau doi ani până voi ajunge acolo unde este locul ce 
mi se cuvine”178 scria Mărioarei la 28 martie 1881, deoarece Isidor 
Voropchevici nu voia să-i facă loc 

. 

 
Brașov 

                                                             
178 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, scrisoare în limba germană, din 28 martie 1881, Colecția Muzeului Suceava, 
inv. Nr. 2575. 
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Brașov, piața centrală 

Din cele două catedre vacante ce i le ofereau gimnaziile ardelene, 
Ciprian a optat pentru cea de la poalele Tâmpei, deoarece, acolo, era un 
important centru cultural românesc din Imperiul Austriac ce contribuia la 
închegarea conștiinței naționale a populației majoritare. Tot aici se aflau mai 
mulți prieteni ce studiaseră, împreună cu el, la Viena, dintre care amintim: 
Andrei Bârseanu, Vasile Voinea, Băiulescu, bucovineanul Lazăr Năstai din 
Siret, Gheorghe Chelariu din Stroești, Ipolit Ilasievici etc. 

Cu ajutorul prof. Lazăr Năstasi a găsit, în apropiere de locuința 
acestuia, pe Angergasse, nr. 1541, (astăzi, str. Prundului nr. 31, în preajma 
Colegiului Naţional Andrei Şaguna), la tâmplarul  Copony, un 
apartament de trei camere, pe care l-a închiriat și mobilat după necesitățile 
de prim ordin și în funcție de modestele posibilități materiale, inerente 
oricărui începător.  

A cumpărat, mai întâi, perdele la geamuri, o canapea cu ladă, unde-și 
depozitase, printre altele, compozițiile rămase în manuscris și pe cele tipărite 
(cum ar fi Potppourris și Hora), un pian, o măsuță de scris, lavoar, o sticlă 
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pentru apă cu două pahare, două ulcele, un lighean, un sufertaș, un coș de 
nuiele etc.  

Pe pereții dormitorului erau dispuse cadre și fotografii, între care se 
distingea un tablou mare, cu chipul compozitorului și un altul al Bertei 
Gorgon, realizate, în ulei, de pictorul Mişu Popp, lucrări artistice ce se află 
expuse, alături de pianul compozitorului, în sala mare a Muzeului Memorial 
Ciprian Porumbescu de la Stupca. 

“În timpul șederii sale la Brașov, profesorul Porumbescu a luat masa 
alături de pictorul Mișu Popp, Andrei Bârseanu, Horea Petrescu și alți 
intelectuali, într-o modestă pensiune particulară din apropierea Gimnaziului 
Andrei Șaguna. 

Camera era împodobită cu un tablou (cărbune pe carton) al pictorului 
Mișu Popp, în care era prezentată societatea mesenilor. Tratat ca o șarjă 
amicală, desenul făcea aluzie la condițiile pecuniare modeste ale cercului 
intelectualilor brașoveni. Tabloul a fost numit Masa Calicilor. 

Dar în ciuda aspectului de boemă, masa la această pensiune se 
transforma într-un fel de casină particulară, unde se purtau ample discuții în 
legătură cu viața politică și culturală a epocii. 

La această masă a fost hotărâtă montarea  operetei Crai nou și tot 
aici s-a pus la cale, din inițiativa lui Andrei Bârseanu, construcția unui 
monument dedicat poetului Andrei Mureșeanu”179. 

Mărioara Porumbescu a sosit la Brașov cu câteva zile înaintea premierii 
absolute a operetei Crai nou și a plecat la Stupca după închidera anului 
școlar 1881-1882. 

La Brașov, Mărioara Porumbescu a venit cu gândul de a-și ajuta fratele 
și de a învăța "cunoștințele necesare spre a se putea, mai târziu, susține 
singură”180 ,după cum resultă dintr-o scrisoare a compozitorului către tatăl 
său.  

Cei doi frați locuiau împreună  în perfectă înțelegere. Ori de câte ori 
Ciprian se întorcea acasă, pe Angergasse, nr. 1541, își afla sora dereticând, 
gătind ceea ce știa că-i place mai mult, sporovăind cu vecinele, jucându-se 
cu copii acestora, cântând la pian sau citind. În afară de pian, Mărioara mai 
lua lecții de limbă și literatură de la Andrei Bârseanu. 

Dorind să-și completeze studiile liceale pentru a-și face un rost în 
viață, Mărioara învăța sârguincios, până noaptea târziu, spre a putea 
promova examenele de bacalaureat, după cum am aflat dintr-o epistolă a lui 
Ciprian.  

Între cei doi copii ai Emiliei și ai lui Iraclie Porumbescu se statornicise o 
o profundă legătură sufletească, tonifiantă. Mărioara i-a fost nu numai soră, 

                                                             
179 Ibidem. 
180 În Ciprian Porumbescu către Iraclie Porumbescu, scrisoare din 3 iunie 1882, Fondul Muzeului Suceava, inv. Nr. 2613. 
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ci și mama. Ei îi destăinuia bucuriile, necazurile, suferințele și de la ea 
primea sfaturi și mângâiere în ceasuri amare. 

La rândul său, Ciprian era capabil de orice sacrificiu pentru ea. “Nu știu 
sigur ce o să decideți dumneavoastră în privința Mărioarei, scria fiul către 
tată, cât o s-o mai lași în Brașov și după cât timp crezi dumneata că va 
putea ea să-și câștige cunoștințele necesare pentru a se putea, mai târziu, 
susține singură. 

Eu, din parte-mi, sunt gata s-o țin la mine până la moarte, chiar și fără 
ajutorul de acasă. Ba chiar și cu sacrificiul acela, că spre a ne susține pe  
amândoi, să renunț la vreo căsătorie, care și așa a devenit foarte 
problematică”181, consemna Ciprian într-o scrisoare din 3 iunie 1882. 

În apartamentul de pe Angergasse, Ciprian s-a simțit confortabil până 
la 13/25 noiembrie 1882, când a fost nevoit să plece în Italia. 

 
 

 
  
 
 
 
                                                             
181 Ibidem.  . 
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PROFESOR LA BRAȘOV 
 

 
Gimnaziul românesc  gr. ort. din  Braşov  

Ajuns la Brașov, Ciprian Porumbescu solicită postul de profesor de 
muzică la Gimnaziul greco-ortodox român din localitate.  
Prin contract, “Eforia Școlară angajază pe d-nul Ciprian G. Porumbescu ca 
profesor secundar de cântare la Gimnaziu, la Școala Comercială reală, 
precum și în clasa a II-a și a I-a de fete, cu un salariu anual de 500 de 
florini”182 pentru a preda ”muzica vocală în acele școale cu 12 ore pe 
săptămână după planul dat de Direcțiunea școalelor noastre medii”183.  

Catedra profesorului Ciprian Porumbescu, din anul școlar 1881-1882, 
era alcătuită, după cum rezltă din Anuarul gimnaziului brașovean, din 10 
ore rezervate predării noțiunilor teoretice de muzică vocală băieților din 
clasele I-IV gimnaziale (4 ore),  I-IV reale (4 ore), fetelor din clasele a IV-a 

                                                             
182 Axente Baciu, FamiliaPorumbescu și Brașovul, în Țara Bârsei, anul V, nr.5, septembrie-octombrie  1933, Brașov, p. 409. 
183 Axente Baciu, FamiliaPorumbescu și Brașovul, în Țara Bârsei, anul V, nr.5, septembrie-octombrie  1933, Brașov, p. 409. 
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și a V-a (2 ore) și 2 ore erau atribuite organizării corului elevilor din clasale 
V-VIII de gimnaziu și clasele I-III de la Școala Comercială. 

 

 
Elementele musicei vocale pentru școalele poporale și normale, 
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Experiența pedagogică și didactico-metodică obținută în calitate de 
învățător de cânt la școlile elementare din Stupca și Ilișești, de dirijor, 
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compozitor și animator al corului seminariștilor cernăuțeni, de inițiator al 
ansamblului artistic studențesc de la Arboroasa, Junimea și România 
jună, precum și cea receptată de la profesorii săi, în timpul studiilor vieneze, 
s-a concretizat într-un manual de metodică a predării muzicii în școală, pe 
care l-a intitulat Elementele musicei vocale pentru școalele poporale și 
normale, și-l avea gata redactat și pregătit a fi tipărit în anul 1881, înainte 
de a părăsi Viena. 

Manual de muzică prin care Ciprian Porumbescu oferă informații utile 
în legătură cu  concepția didactică, cu principiile pedagogice ale autorului, cu 
metodele, procedeele, cu materialul demonstrativ, cu exercițiile aplicative 
folosite de “profesorul de cântări”184 Ciprian Porumbescu, precum și cu 
conținutul și volumul materiei predată în anul școlar 1981-1982 la Brașov. 

Stăpânind pe deplin conținutul științific, căile de transmitere, a 
noțiunilor elementare, teoretice și practice ale muzicii vocale la nivelul 
înțelegerii școlarilor, tânărul profesor a început predarea muzicii după  
următorul plan de lecție introductivă: 

Stabilirea obiectivelor predării 
“Scopul exercițiilor de cântare, preciza Porumbescu în Metodica 

predării muzicii în școală, este de a cultiva și perfecționa vocea  și auzul 
muzical, de a delătura însușirile lor cele rele și de a înmulți pe cele bune”.  

În vederea realizării obiectivelor instructiv-educative propuse, 
profesorul își începea activitatea formativă cu elevii prin intermediul 
vocalizelor și continua cu interpretarea melodiilor laice și religioase anume 
alese. 

Predarea cunoștințelor noi 
„Precum vorbirea constă din cuvinte, iar acestea din silabe și sunete, 

așa și muzica, care se produce prin instrumente sau voce omenească, constă 
din arii, melodii și acestea iarăși din sunete care sunete se numesc în muzică 
tonuri. 

-Prin ce ne răspicăm vorbirea? Întreabă profesorul. 
-Prin cuvinte care constau din sunete și silabe! Răspunde un elev. 
-Prin ce ne răspicăm noi în muzică? 
- Prin melodii și arii care constau din tonuri! 
- Ce sunt tonurile? 
- Tonurile sunt sunetele produse prin muzică! 

                                                             
184  A XVIII programă a Gimnaziului mare, public, român de religie ortodoxă-răsăriteană, Brașov, pe anul 1881-1882, p. 
62.bidem. 
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- Ce este aia, dară, muzica? 
- Muzica este arta care-și exprimă vorbirea prin tonuri! 
- În ce mod se produc tonurile? 
- Tonurile se produc sau prin instrumente muzicale, precum de 

exemplu, vioara,(violin) trompeta, fluerul și altele, sau prin voce omenească. 
- Cum se numește muzica produsă prin instrumente? Întreabă 

profesorul. 
- Muzica produsă prin instrumente se numește muzică instrumentală! 

Răspunde elevul. 
 - Dar muzica produsă prin voce omenească, cum se numește? 

- Aceasta se numește muzică vocală! 
- Noi ne vom ocupa de aceasta din urmă, precizează profesorul și scrie 

pe tablă: 
I. Muzica vocală 
II. Note. Liniile de note. 

Spre a arăta cuvintele și sunetele din vorbe prin semne vizuale 
întrebuințăm scrierea și scriem acele sunete cu litere, adică: A, B, C...și 
altele, continuă profesorul. 

Asemenea e și cu muzica. Și aici putem exprima tonuri , adică sunetele 
muzicale, prin semne vizibile, semne care se numesc note și care au formă 
de puncte sau de elipse. 

Precum fiecare sunet are litera sa, așa are și fiecare ton nota sa. 
Precum se scriu literele, parte pe linii și parte printre linii, așa este și scriera 
notelor și se întrebuințează la scrierea acestora cinci linii. 

Liniile de note au această formă: (se scrie pe tablă) 

 
Pre linii și printre liniile acestea se fac semnele notelor. Locul cuprins 

între două linii se numește spațiu. Atât liniile cât și spațiile se notează de jos 
în sus.  
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Fixarea cunoștințelor predate 

- Ce sunt literele? 
- Literele sunt semne vizuale pentru sunetele vorbirii! 
- Ce sunt notele muzicale? 
- Notele muzicale sunt semne vizuale pentru sunetele muzicii! 
- Ce formă au notele? 
- Notele au formă de punct sau elipsă! 
- Unde se scriu notele? 
- Notele se scriu, parte pre linii și parte între linii! 
- Câte linii ne trebuie la scrierea notelor? 
- Cinci! 
- Cum se numește locul desenat între două linii? 
- Locul desenat între două linii se numește spațiu! 
- Câte spații sunt? 
- Sunt patru spații! 
- Cum se numără liniile și spațiile?  
- Liniile și spațiile se numără (arătându-se pe tablă): linia întâia, 

spațiul întâi; Linia a doua spațiul al doilea; linia a treia spațiul al 
treile și așa mai departe... ”185. 

Consolidarea cunoștințelor 
După ce școlarii terminau de asimilat un capitol cu noțiuni teoretice, 

profesorul Ciprian Porumbescu trecea la consolidarea și aprofundarea 
cunoștințelor asimilate la lecțiile precedente prin intermediul unor aplicații 
practice. 

Cântecul gintei latine a lui Vasile Alecsandri pus pe  muzica lui 
Ciprian Porumbescu se situa, încă din anul școlar 1881-1882, la loc de 
frunte, alături de: Limba românească, Imnul școalei. Cântec de 
primăvară, Rândunica, Dor de călătorie și altele. 

                                                             
185 Ciprian Golembiovski-Porumbescu, Elementele musicei vocale pentru școalele poporale și normale. După o 
metodă catihetică cu un apendice de Exerciții, cântări lumești, și imnuri bisericești (fără an),manuscris inedit în 
limba română, Colecția Muzeului Suceava,  inv. Nr. 3026, Anexa, inv. Nr. 3025, p.46-47. 
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Melodia Limba românească inclusă în exercițiile aplicative obligatorii 
ale ineditei metodici redactată de Porumbescu, a continuat să fie folosită ca 
mijloc eficient de educare patriotică a numeroase generații de elevi, până  la 
mijlocul secolului al XX-lea, când a fost înlăturată de dictatura  comunistă 
instaurată de trupele sovietice.  

La maialuri, alături de Cântec de primăvară, izbucnea din piepturile 
tinerilor  și mult îndrăgita melodie: 

 
Limba românească 

 

 
 

I 
 

Mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim 
Altă limbă armonioasă ca ea nu găsim 
Saltă inima-n plăcere când o ascultăm 
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Românașul o iubește ca sufletul său 
Și pe buze-aduce miere când o cuvântăm 

Vorbiți, scrieți românește, pentru Dumnezeu! 
 

II 
 

Glumele sunt mai bogate 
Au tonul mai firesc 

Românește cuvântate 
Așa să trăiesc! 

Pentru-o glumă românească 
Sufletul mi-aș da, 

Iar pe una chinezească, zău, nici o para! 
Ce-i strein nu se lipește 

Pentru Dumnezeu! 
 

III 
 

De ce limba strămoșească 
Oare s-o uităm? 

Am voi ca să roșească 
Țărâna ce călcăm? 

Limbă, Țară, vorbe sfinte 
La străbuni erau 

Ei ar plânge în morminte 
Când ne-ar asculta! 

A lor geniu ne șoptește 
Din mormânt mereu 

-Vorbiți, scriți în românește 
Pentru Dumnezeu”186. 

 
 
 

 
 

 

                                                             
186 Ibidem, Anexă, inv. Nr. 3023, p.9. 
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Cântecul gintei latine 
Text muzical de Ciprian Porumbescu 

 
 

Latina gintă e regină 
Între-ale lumii ginte mari; 

Ea poartă-n frunte-o stea divină 
Lucind prin timpii seculari. 

Menirea ei tot înainte 
Măreț îndreaptă pașii săi. 

Ea merge-n capul altor ginte 
Vărsând lumină-n urma ei. 

Latina gintă e vergină, 
Cu farmec dulce, răpitor; 
Străinu-n cale-i se înclină 

Și pe genunchi cade cu dor. 
Frumoasă, vie, zâmbitoare, 
Sub cer senin, în aer cald, 

Ea se mirează-n splendid soare, 
Se scaldă-n mare de smarald. 

Latina gintă are parte 
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De-ale pământului comori 
Și mult voios ea le împarte 

Cu celelalte-a ei surori. 
Dar e teribilă-n mânie 
Când brațul ei liberator 
Lovește-n cruda tiranie 

Și luptă pentru-al său onor. 
În ziua cea de judecată, 

Când față-n cer cu Domnul sfânt 
Latina gintă-a fi-ntrebată 

Ce a făcut pe-acest pământ? 
Ea va răspunde sus și tare: 

,,O! Doamne,-n lume cât am stat, 
În ochii săi plini de-admirare 

Pe tine te-am reprezentat! 
 

Înainte de ași începe repetițiile cu ansamblul coral vocal, constituit din 
elevi de la școlile medii din Brașov, profesorul Ciprian Porumbescu îi învăța 
cum trebuie să se comporte în fața publicului. 

“Ținuta cea mai potrivită a corpului, la cântare, este cea statornică și 
anume în poziția aceasta: capul ridicat, pieptul înainte, picioarele puțin 
depărtate deolaltă, mâinile ușor alăturate de corp, respirația va fi liberă, 
pieptul se va mișca ușor și regulat, gâtul nu va deveni nici întins, nici apăsat, 
cântarea va fi fluidă, ușoară și neostoitoare, preciza profesorul. 

Dacă însă se cântă așezat, atunci corpul să nu se razime cu spatele 
nici să se plece înainte, ci să șadă drept, cu pieptul înainte,  capul ridicat și 
mâinile să le ție pe genunchi sau răzimate pe bancă. 
Gura trebuie deschisă moderat, cât de lărgimea unui deget, nici, adică, prea 
tare nici prea puțin. 

Toată fața trebuie să fie plăcută, adică, nu cum să zice, fața 
schimonosită, dea să pară ceva zâmbie și fruntea neîncrețită. 

O mare influență asupra cântării o are respirația. Aceasta trebuie să fie 
lină, fără zgomot și regulată. De aceea copiii trebuie să se exerseze în 
respirație astfel ca să tragă mult aer în sine și după aceea să-l sloboadă 
încet. 
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Exercițiile acestea trebuiesc făcute de mai multe ori pe zi, nu prea des 
căci atunci devine stricător sănătății”187. 

Având o fire sociabilă și fiind un fin pshiolog și pedagog înăscut, 
profesorul Porumbescu găsea ușor căile de access pre inima și mintea 
discipolilor săi, cum puțini o pot face în învățământul românesc.  

El purcedea la transmiterea noilor cunoștințe folosindu-se de fondul 
aperceptiv format la alte discipline de învățământ.  

Pornind de la cunoscut la necunoscut de la simplu la complex, de la 
concret la abstract, de la intuitive la deductive, de la particular la general,  
trece la consolidarea celor învățate prin aplicarea definițiilor în practică. 
Profesorul bucovinean reușește să se facă înțeles, să fixeze, să consolideze 
temeinic cele predate și să determine preocupări etice și estetice. 

Calitățile didactice, tactul pedagogic, dăruirea entuziastă și omenia de 
care a dat dovadă profesorul Ciprian Porumbescu în scurta sa ședere la 
Brașov, l-a făcut cunoscut, iubit și prețuit nu numai de elevii și colegii săi, ci 
și de cetățenii urbiei de la poalele Tâmpei.  

Mulți dintre părinții cu dare de mână l-au asaltat să le mediteze 
odraslele cu înclinații musicale, iar sprijinitorii corului din Șchei au hotărât 
să-i folosească talentul la reorganizarea ansamblului vocal al Bisericii Sf. 
Nicolae. 
 

 
 

Biserica Sf. Nicolae din Șchei 

                                                             
187  Ciprian Golembiovski-Porumbescu, Elementele musicei vocale pentru școalele poporale și normale. 

După o metodă catihetică cu un apendice de Exerciții, cântări lumești, și imnuri bisericești (fără an),manuscris 
inedit în limba română, Colecția Muzeului Suceava,  inv. Nr. 3026, Anexa, inv. Nr. 3025, p. 9.46-47.. 
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DIRIJOR LA BRAȘOV  
Cu salariul de profesor Ciprian Porumbescu n-ar fi putut viețui decât 

mereu strâmtorat de sărăcie, fapt pentru care a fost nevoit să solicite funcția 
de dirijor a mai multor formații corale brașovene.  

În acest scop, Ciprian a acceptat să dirijeze corul Reuniunii române 
de gimnastică și cântare, a Societății de lectură a studenților români,  
a Biserici Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului etc.  

Tânărul bucovinean a venit în Brașov la sfârșitul lui octombrie, 
deoarece la 14 noiembrie 1881, depune următoarea cerere la Comitetul 
parohial al Bisericii Sf. Nicolae din Șchei, înregistrată cu nr. 82 din 1881: 

 
„Prea Onorat Comitet, 

 
Subscrisul profesor de muzică la Școalele 

centrale greco-orientale române, din localitate, 
cetind în Telegraful român despre concursul 
din 25 octombrie 1881, își permite a cere 
pentru sine postul de diriginte al corului de la 
biserca cu hramul Sf. Nicolae, din suburbia 
Șcheiu, obligându-se el, după putința puterilor 
mele și amăsurat relațiilor de aici, a crea un 
cor și a executa, în toată duminica și 
sărbătoarea, cu coru, acesta, cântările liturgice 
în amintita biserică. 

Atestatele și documentele mele se află 
de prezent, la prea onorabila Eforie a Școalelor 

mai sus menționate. Voi dovedi, cred pe deplin, că cunosc basul general și 
că am mai funcționat ca diriginte precum se vede aceasta din atestatul 
domnului profesor și organist al Curții Imperiale, Kren. 

Adaug numai cât că în decursul petrecerilor mele în alaumatul 
seminarial din Cernăuți, prin patru ani, am condus corul metropolitan de 
acolo. 

Durere că momentan nu mă pot legitima despre aceasta cu vreun 
atestat. 

Cât despre ritualul și cântările bisericești române greco-orientale îmi 
iau voia a prezenta alăturatul atestat. 
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Brașov, 14 noiembrie 1881 
Cu deosebit respect, 
C. G. Porumbescu 

profesor. de muzică vocală, 
Absolvent de teologie și filozofie”188.  

 
Președintele comitetului ce a aprobat numirea lui Ciprian Porumbescu 

ca dirijor, începând de la „1 decembrie 1881, era un profesor al gimnaziului, 
David Almășan, iar printre membri se număra și directorul gimnaziului 
românesc, Ștefan Iosif, tatăl poetului Șt. O. Iosif. 

După sucesul incontestabil al spectacolului operetei, concomitent cu 
alte preocupări, compozitorul-dirijor își îndreaptă atenția asupra corului 
Bisericii Sf. Nicolae din Șcheiul Brașovului, ce se afla la zece minute de 
locuința sa. 

Porumbescu nu era mulțumit de structura și condițiile tehnice în care 
se desfășura activitatea celor treizeci și patru de coriști, deoarece construcția 
lăcașului de rugăciune era “ de tot neacustică”189 și, ca atare, se impunea 
imperios crearea unui cor mai muneros, pentru ca bucățile muzicale 
executate să nu-și piardă din valoarea emoțională. 

Pe de altă parte, școlarii nu puteau constitui singuri osatura unui astfel 
de cor, deoarece, unii dintre ei, nu aveau cunoștințele muzicale necesare și 
nici vocea potrivită, iar alții, fiind din jurul orașului, plecau acasă în unele zile 
de duminică și sărbătoare, descompletând formațiunea. 

În astfel de situații, pentru a salva prestigiul corului, dirijorul apela la 
bunăvoința unor maturi. 

După patru luni de la reînființarea ansamblului vocal, Ciprian 
Porumbescu s-a adresat Comitetului și Sinodului parohial, cu propunerea de 
îmbunătățire  a activității și structurii corului. 

Cercetând adresa întocmită de Ciprian, aflăm că el dorea să facă un 
cor mare, “al cărui trunchi să fie, pe cât se poate, (de) invariabil și numai 
unele puteri să fie variabile”190, adică elevii de la școlile unde funcționa ca 
profesor. 

                                                             
188 Mitropolia Ardealului, anul IX, nr. 6-8, iulie-august 1964, p.461. 
189 Mitropolia Ardealului, anul IX, nr. 6-8, iulie-august 1964, p.464. 
190 Ibidem.. 
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Structura urma să fie alcătuită din “juni și bărbați din popor, precum și 
soțiile lor, respectiv fetele lor... Cum se fac în alte părți corurile plugarilor, 
așa putem și noi crea un cor și încă puternic din sânul poporului nostru”191. 

Trecerea de la un cor fluctuant la unul stabil, alcătuit din oameni dotați 
din punct de vedere muzical,recrutați din sânul maselor, era o idee ce a fost 
reluată și înfăptuită de compozitorul  George Dima.  

Totodată, Ciprian mai cerea să se stimuleze activitatea coriștilor și să 
se plătească procurarea și copierea partiturilor, iar “pentru un număr de vreo 
350 de ore de instrucție și dirijat”192,  să i se achite 540 florini. 

Corul creat și instruit de Ciprian Porumbescu avea obligația 
contractuală de a cânta în toate duminicile, și sărbătorile de peste an, la 
finele anului școlar, la festivități extraordinare și la înmormântarea 
persoanelor distinse. 

Adunate toate la un loc depășeau optzeci de ieșiri publice pe an. 
Munca de pregătire a unui așa de mare număr de manifestări îi ocupa o bună 
poarte din timpul liber și-i consuma o mare cantitate de energie fizică și 
intelectuală. 

La toate acestea, se mai adăuga și truda pentru a compune textele 
musicale necesare. Numai pentru necesitățile corului bisericesc din Șchei, 
Porumbescu a creat vreo cinzeci de compoziții religioase. Dintre ele s-au 
impus piesele pentru concert liturgic, diverse “rugăciuni și imnuri, psalmii 88 
și 95, 149, 100, două oratorii pascale și altele. În fruntea lor stă rugăciunea 
Tatăl nostru”193. 

Munca școlară, extrașcolară, activitatea dirijorală la mai multe 
formațiuni, reorganizarea corului de la Sf. Nicolae, meditațiile, ambiția de a 
se autoperfecționa și, mai ales,atmosfera umedă, friguroasă din toamna, 
iarna și primăvara anului școlar 1881-1882, din Brașov, au contribuit din plin 
la înrăutățirea mai vechii sale maladii. 

Acest ultim aspect iese în evidență și dintr-o scrisoare expediată la 3 
iunie 1882, lui Iraclie, în care fiul său i se destăinuia: 

“Catarul meu de gât de care am suferit, neputând vorbi nemica 
douăsprezece zile, împreună cu tusea și durerea de gâtlej, mi-au venit de 
hac... 

                                                             
191 Ibidem. 
192 Mitropolia Ardealului, anul IX, nr. 6-8, iulie-august 1964, p.464. 
193 M. Șesan, Comemorarea lui Ciprian Porumbescu, în Mitropolia Ardealului, anul VIII,, nr. 7-8, iulie-august 1963, p.592.. 
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N-am slăbit deloc,  din contra, zic oamenii, că de când sunt în Brașov 
n-am arătat (niciodată) așa de bine, dar, cu toate acestea, mi-au slăbit 
membranele vocii și, în fine, și plămânul din cauza tusei”194. 

Ciprian se îngrijește, face inhalații, cură de apă minerală de la 
Gleichemberg, ia medicamentele prescrise, ce l-au costat peste 100 de 
florini. 

Pe la sfârșitul semestrului (28 iunie 1882 s.v.), Ciprian intenționa să 
meargă la Tușnad pentru a face o cură de zer și aer curat. “E ca la 
Gleichemberg, o regiune de brădet cu apă minerală, băi etc. și foarte 
frecventată, mai ales de românii de prin România”195. 

Profesorul-dirijor era conștient că trebuie să lupte împotriva bolii ce i-a 
marcat existența pentru a fi util semenilor săi, pentru “ocupăciunile mele 
multiple și diferite”, deși își dădea seama că “pe deplin nu poți nicodată să te 
faci sănătos”196. 

La 26 mai, părăsind camera de suferință, Ciprian avea impresia că “nu 
mai este vorba de reconvalescență, ci pur și simplu de sănătate”197. 

Și brașovenii arătau un interes deosebit pentru starea sanitară a noului 
venit, informându-se, în permanent de la medicul curant al compozitorului, 
dr. Neagoe. Cunoscuții, prietenii sau necunoscuți, barbati, femei, fete, 
școlari, coriști veneau să-l viziteze acasă.  

După accesul din luna mai, când Ciprian a fos nevoit să stea la pat, 
ieșind pentru prima oară din casă, a aflat “o satisfacție deplină în urările de 
fericire ce le primea de la oamenii ce-i întâlneam, iar copii de la școală 
zâmbeau cu toată fața văzându-mă iarăși printre dânșii”. 

Prinzând de veste că Porumbescu a trimis vorbă să se adune corul 
pentru repetiție, președintele Eforiei Școlare îl sfătuiește să-și 
contramandeze intențiile până la deplina însănătoșire. 

Tumultul vieții înconjurătoare îl chema și sociabilul Ciprian nu putea să 
stea deoparte și se hotărăște să participle la serbarea câmpenească 
organizată de elevi în luna mai, în cinstea primăverii, la Maialul din Stejăriș, 
însă condițiile metro îi sunt ostile și de astă data. 

“Alaltăieri, joi, scria Ciprian, Mărioarei, la Stupca, a fost Maialul. Au 
ieșit toate școlile disdedimineață cu pompă și muzică militară. Afară, pe la 
orele zece, deja a început o ploaie, care a durat până ieri. Băieții, publicul și 

                                                             
194 C. Porumbescu către I. Porumbescu, scrisoare din 3 iunie 1882, Ibidem, inv. Nr. 2613. 
195 Ibidem. 
196 Ibidem. 
197 Ibidem. 
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profesorii au trebuit să se întoarcă pe la orele trei. Da’ cum s-au întors? Ca 
românii după lupta din Teutoburgrnwald. 

Mulți studenți, dintre care partea cea mai mare erau în costume 
naționale, numai în cămășuțe,alergau dârdâind cu dinții ca niște huhurezi, 
lipindu-li-se cămașa udă de trup, profesorii cu cilindrele și rocurile ploate ca 
niște căței aruncați în apă, iar damele...! ca vaide ele. 

Fiecare îmbrăcase ce avea mai bun și când colo, nimica, ba încă și 
pagubăși, poate și morburi. Plouase ca din cofă. Soldații de la muzică veneau 
scârbiți, parcă din Bosnia. 

În fine, se decise a se continua Maialul în sala mare a Gimnaziului și 
într-adevăr, după ce merseră toți și toate acasă, spre a –și schimba 
tualetele, începu o viață veselă și vioaie în sală de parcă n-ar fi fost nimica. 
Muzica cânta, studenții și profesorii dansau pe-ntrecute, până la ora nouă. 
După aceea se fini Maialul. 

Bieții studenți mici, și care tot anul așteptau nerăbdători Maialul,n-au 
avut, firește, nici o despăgubire, ca cei mari. Pentru aceștia o să se mai facă 
o excursie într-o după amiază. 

Eu și cu Marica am avut nas foarte bun că n-am mers. Fiind dimineața 
cam răcoare, ne-am decis să mergem de abia după prânz, pe la două. Dar 
nu mai era de lipsă. 

După ce executase muzica, împreună cu studenții, înaintea 
Gimnaziului, cântecele compuse de mine, merserăm acasă, iar studenții 
plecară cu marșul din Crai nou în Stejăriș cu inima plină de bucurie și 
cântând colo... ”198. 

În această nouă calitate profesorul de muzică vocală al gimnaziului 
românesc înființează corul bisericii Sf. Nicolae din Șchei folosind și elevii mari 
de pe la școlile unde lucra. 

 Printre cei selectați s-au numărat și Ion Bogdan, din clasa a VIII-a 
gimnazială, viitorul slavist român de prestigiu. 

Concomitent cu preocupările didactice și dirijorale, profesorul de la 
Gimnaziul greco-ortodox român “Andrei Şaguna”, din Braşov, mai era și 
dirijor second la Reuniunea română de gimnastică și cântare, dădea 
meditații la vioară, compunea, se instruia pe sine cu asiduitate, . 

“Tocmai acum a plecat Geffrig, a avut o oră de meditație cu mine, 
scria Mărioarei. Cânt gama, apoi cele 200 de exerciții ale lui Czerny și mi-am 
comandat marele manual de Lebert și Stork. 

                                                             
198 Ciprian Porumbescu către Iraclie Porumbescu, scrisoare din 3 iunie 1882,Colecția  Muzeului Suceava, inv. Nr.2613.. 
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Progresez destul de bine. Progresez destul de iute și Geiffrg e de 
părere că el se va mândri odată cu mine”. 

După o lecție de pian Ciprian a mers cu Hermann Geiffrig,dirijor şi 
organist la Biserica Negră. “Eu am cântat la orgă și el a cântat ceva, dar cât 
de măreț, cât de patetic și sublim răsună această orgă! Și apoi, cântul său! 
El cântă mai bine ca concert-maistru acela!”, preciza Ciprian. 

La Brașov, Porumbescu se lăsa instruit în timp ce instruia pe alții, 
respecta și aprecia munca celor mai pregătiți ca el și era respectat de toți 
concetățenii. 

În iureșul acestor eforturi, când elevul sârguincios devenea profesorul 
model și da lecții școlarilor sau unor doamne și domnișoare, umorul, 
zâmbetul îngăduitor sau câte o privire mustrătoare nu-l părăseau niciodată. 

Referindu-se la câteva din elevele ce le medita, profesorul constata 
ironic: 

„Am mai căpătat, săptămâna trecută, o oră de cânt la o damă tânără 
care îmi plătește câte un florin pe oră. Nu știu dacă o voi ține mult, că dama 
e cam corpolentă și gâfâie la vocalize ca și când ar sui un deal. 

Da! și astfel de dame vor să se realizeze cu ceva în lume. Dar pentru 
aceasta, demozelele mele, de care am acum zece, îmi fac bucurie nespusă, 
cântă la vocalize și solfegii ca privighetorile. Și-m vin înainte cu dragoste, 
reverențe și respect, de mă jenează chiar.  

Cea mai tânără are cinsprezece ani. Toate fete mari,  dar, trebuie să 
mărturisesc, toate de o modestie rară! 

Se întâmplă ca în decursul orei să mai facă una sau alta vreo 
bazaconie, d-apoi o unică căutătură din partea- mi le face să li se suie 
sângele până-n vârful urechilor...”,  se destăinuia Ciprian Mărioarei. 

Profesorul de muzică al Gimnaziului Românesc din Brașov, încă din 
primele zile ale lunii ianuarie 1882, după un concert  dat cu elevii săi, se 
remarcă ca fiind un un bun organizator, dirijor, precum și un talentat 
compozitor. Noua sa realizare, Hora Sinaiei a fost mult apreciată de public 
și bisată. 

Gazetele brașovene Noua bibliotecă română, condusă de Theochar 
Alex,  Gazeta Transilvaniei și ziarul de limbă germană Kronstadter 
Zeitung nu au trecut cu vederea hărnicia și iscusința noului profesor de 
muzică. 

Referindu-se la o reuniune a Societății de lectură a studenților  
români din Brașov, la 6 ianuarie 1882, Gazeta Transilvaniei relata: 
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“Sala de gimnastică era îndesată de un numeros public care a ascultat 

cu cel mai mare interes producțiunile literare și muzicale. Ele au și mulțumit 
pe toți, astfel încât publicul a aplaudat viu pe directorul gimnaziului, când, la 
finele spectacolului a mulțumit conducătorului Societății, d-lui Andrei 
Bâreanu, pentru frumosul rezultat. 

În special s-a distins noul profesor de muzică, domnul C. G. 
Porumbescu, care a știut, în scurt timp, să organizeze un cor studențesc a 
cărui producțiuni îi fac mare onoare.  

Hora Sinaiei, prelucrată de domnia sa pentru cor, a fost mult 
aplaudată și a trebuit să se repete”. 

Sociabilul Ciprian Porumbescu s-a încadrat cu ușurință, din mers, la 
cerințele vieții culturale Brașovene.  La numai câteva luni de la sosirea sa în 
orașul de la poalele Tâmpei, îl aflăm lucrând la pregătirea repertoriului 
orchestrei orașului, formată din 30 de instrumentiști, deosebit de dotați, 
printre care sa afla prietenul și colaboratorul lui Ciprian, Friederich Bohme, 
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sau sprijinind activitatea muzicală a Societății de lectură a școlarilor 
români din Brașov. 

Entuziasmul și elanul de care era săpânit Porumbescu pentru a 
dinamiza viața artistică brașoveană, îl putem deduce și din următoarea 
adresă 

“Prea Onorată Eforie, 
Subsemnatul, împreună cu mai mulți colegi ai săi și cu  mai mulți 

membri ai Reuniunii române de gimnastică și cântare, are de cuget a da 
vreo câteva reprezentațiuni teatrale în favoarea studenților bolnavi de la 
institutul nostru și al mai multor instituțiuni filantropice naționale din loc. 

Neavând alt local pentru scopul  acesta, diletanții mai sus numiți își 
permit a ruga pe mult onorata Eforie a Școalelor Române și medii din 
Brașov, să binevoiască a le concede , pentru câtăva vreme, Sala cea mare a 
edificiului școlar. 

Brașov, în 3 februarie 1882 
Cu deosebit respect, C. G. Porumbescu, 

Profesor de muzică”199. 
 

 
Foto Nicoleta Leu 

 
                                                             
199 Țara Bârsei, anul V, nr. 5, Septembrie-octombrie 1993, p.409-410.. 
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Ciprian Porumbescu,  
scriitor germano-român 

cetățeanul austriac de origine română, Ciprian Porumbescu, s-a 
remarcat nu numai prin compozițiile sale cu rezonanță printre secole și 
milenii, ci și printr-o bogată activitate literară germano-română, în genurile 
liric, epic și dramatic.   

Marea majoritate a manuscriselor cu caracter literar, rămase de la Ciprian 
Porumbescu, redactate în nemțește, cu litere gotice, surprind numeroase aspecte 
din Imperiul Austriac, așa că se poate afirma că muzicianul de la Stupca este și 
scriitor germano-român.  

Fondul documentar-literar rămas de la Ciprian Porumbescu, în diferite 
depozite din România,  este, în proporțe de peste 95%, redactat în limba 
germană.  

Artistul de la Stupca a lăsat posterității atrăgătorul izvor documentar 
intitulat Tagebuch, numeroase epistole expediate din Stupca, Cernăuți, 
Viena, Brașov, Roma, Napoli, Nervi, adevărate jurnale de călătorie, realizări 
lirice și epico-satirice de valoare artistică indubitabilă, cum ar fi: Lirik, 
Resignation, Nocturna, Blau, Der Bukowiner Wald, Die alte Garde, 
Legende von Shuster und Schneider, La vioara mea, Din an în an, 
Candidatul Linte, La malul Prutului, Marșul cântăreților, Serbarea de 
la Chizătău200, Luftarii în excursie la Perchtoldsdorf, Umbrela lui 
Drey, Pe urmele lui Romulus, Cezar și Cicero și multe altele.  

Ciprian Porumbescu era conștient de valoarea literară a Jurnalului și 
a scrisorilor sale adresate familiei, prietenilor, cunoscuților, deoarece își 
propusese, ca după o vreme, să le transcrie și să le publice în revistele 
vremii, după cum îl înștiința pe Lazăr Năstasi: 

“Am stat la Florența și la Paris și despre tot ce am văzut mi-am făcut 
notițe, care, viind acasă, o să le compun și o să le public în vreun jurnal”201. 
 

                                                             
200 Articolul e semnat cu Longinus. Pseudonim literar ce sugerează înălțimea ieșită din comun a lui Ciprian 
Porumbescu. La Cernăuți și Viena studentul Porumbescu era poreclit Lunganul, Amselberg i se adresea cu 
Steingelberg,  o fetță de 4 ani, Cecea, la Nervi,  îl numea Grand Signiore etc. 
201 Ciprian Porumbescu către L.Năstasi, scrisoare în limba română, din 9 februarie 1883, Colecția Muzeului Suceava, inv. 
Nr.2650. 
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Aceleași intenții le aflăm mărturisite și într-o misivă expediată la 
Stupca din Roma, la 4 februarie 1883”202. 

Dintr-o scrisoare adresată Mărioarei aflăm că Ciprian a scris un roman, 
al cărui manuscris, după cum mărturisea compozitorul,  s-ar afla la prietenul 
său bucovinean, Vasile Halip. Un alt manuscris inedit a lui Porumbescu dă la 
iveală intenția de a scri o lucrare intitulată Dramă, pentru a fi reprezentată 
pe scenă. Piesa urma să fie într-un act și o scenă, iar conflictul cu caracter 
satiric, urma să fie  între slugă și stăpân, între Friederch de Halleswvarigen 
și Frantz, servitorul său.  

Din păcate Timpul n-a mai fost îngătuitor cu el. 
Manuscrisele germano-române sunt puțin cunoscute, iar o parte din 

ele au dispărut în timpul refugiului cauzat de invazia sovietică sau de 
neglijența oamenilor.  

Cele rămase în custodia Muzeului din Suceava impun prin 
importanța lor documentară și literară, prin umor, dinamism şi realism, prin 
portrete umane caricaturale, prin nararea unor aventuri trăite cu intensitate, 
ce pot fi incluse, fără ezitare, printre implinirile de seamă ale literaturii 
române actuale, deşi ele au fost redactate cu mai bine de 131 de ani în 
urmă.   

Jurnalul zilnic şi majoritatea scrisorilor, caligrafiate de artistul 
stupcan cu litere gotice, sunt redactate într-o germană vorbită de coloniștii 
bucovineni şi, din aceste cauze ele ridică în faţa traducătorului numeroase 
probleme.  

Cel mai mare obstacol, aproape insurmontabil, îl constituie folosirea 
şvăbismelor, a cuvintelor şi expresiilor dialectale, pentru care cu greu afli 
sensul şi corespondentul lor în limba română. 

 E o dificultate asemănătore cu cea întâmpinată la tălmacirea 
moldovenismelor, din opera lui Ion Creangă, într-o limbă de circulaţie 
europeană, piedici care au contribuit la răspândirea modestă a operei 
humuleşteanului în lume.  

În prefața Colecţiunii de cântece sociale pentru studenţii români, 
compuse şi dedicate Junimii academice române, Ciprian Porumbescu 
ținea să precizeze: „Poeziile, afară de numerele: 1, 2, 6, 7, 10 şi cele 
populare, sunt ale mele proprii”.  

                                                             
202 Vezi capitolul: Înclinații beletristice din volumul: Paul Leu, Martirul Inimii, Liga Tineretului Român din 
Bucovina, Editura Licurici, Suceava, 1995, p. 406-419. 
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Creațiile literare ale lui Ciprian Porumbescu sunt marțiale (Trei 
culori), umoristice (Cislei), elegiace (La vioara mea), epico-eroice (Der 
Bukowiner Wald=Codrul Bucovinei) și, mai ales, satirice. 

În timp ce revista Tribuna României, la rubrica de muzicologie, într-o 
recenzie a monografiei: Paul Leu, Ciprian Porumbescu, Ediţia a II-a 
revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1978, Editura Muzicală, abia aminteşte, de 
înclinaţiile literare ale artistului de la Stupca,  Convorbiri literare face acest 
lucru mult mai pe larg:  

“Nu ne vom referi aici la importanţa muzicianului. Specialiştii au făcut-
o şi perenitatea, cel puţin a unei părţi a operei sale, o dovedeşte, faptul că 
ea se poate adresa şi astăzi auditoriului.  

Ne vom opri doar la câteva date ale unei scurte existenţe care a 
marcat istoria culturii româneşti. 

Ştiind să sintetizeze cu siguranţă un vast material bibliografic, în mare 
parte inedit, Paul Leu a reuşit să reconstituie fidel traiectoria umană 
estompată, până acum de încercările anterioare, excesiv romanţate.  

Ciprian Porumbescu, “artist cetăţean”, cum îl numeşte mai întotdeauna 
autorul biografiei, a fost un tânăr cu o structură complexă şi bogată, atras 
puternic de viaţă, cu o sete de a trăi proprie, nu rareori, celor ce-şi simt 
sfârşitul aproape.  

Toată activitatea sa s-a desfăşurat sub semnul dăruirii de sine. 
Adolescentul dotat n-a fost elev premiant, cum nu fusese, cu câţiva ani mai 
înainte, nici Eminescu. Personalităţile de excepţie nu se dezvoltă după 
programe analitice.  

Atras de ceea ce poate oferi viaţa unui tânăr cu fire deschisă, a ştiut să 
despartă, din ceea ce era tumult trecător, accentele pline de patetism şi de 
înaltă concentrare a sentimentelor.   

Autor şi antologator al unor melodii studenţeşti, a compus şi muzică 
plină de patos, care întrunea aspiraţiile naţionale ale românilor de atunci şi 
din totdeauna.  

Unul dintre cele mai mari merite ale biografiei lui Paul Leu este acela de 
a ne releva un Ciprian Porumbescu scriitor, aspect cvasi cunoscut pentru 
contemporanii noştri. Şi nu e vorba numai de numirea acestor aptitudini ale 
muzicianului, ci şi de citarea in extenso, a multor pagini de literatură 
originală,  care pot fi citite, fără concesii, şi astăzi.  

Scrisorile din perioada vieneză, cele din timpul profesoratului la Braşov 
şi mai ales epistolele din timpul petrecut în Italia, puţin înainte de sfârşit, 
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constituie o mică antologie capabilă să trezească interesul pentru 
memorialistica tânărului de treizeci de ani.  

Şi încă, aşa cum ne sugerează Paul Leu, poate n-ar fi inutil o cercetare 
atentă a poeziilor în limba germană scrise de Ciprian Porumnescu”203, cum e 
cazul :  
 

“Reignasion 
de Ciprian Porumbescu 

I 
Ich suchte Worte,um Dir zu sagen 

Wie sehr ich Dich liebe; ich fand sie nicht. 
Ich suchte in Tönen, mein Leid dir zu klagen, 
Doch Töne verstummen, wenn Liebe spricht. 

II 
Ich klaugt’ es am Abend, dem Mond und den Sternen, 

Am Morgen den Blűmlein, im rosigen Licht; 
Ich klagt’ es den Wolken, in weiten Fernen, 
Doch alle sie, alle, verstanden es nicht!... 

III 
Und weinend trag ich im Busen mein Sehnen. 

Es teilt wohl niemand mit mir meinen Schmerz. 
Bis dass, erschöpft von Weh’und von Tränen. 
Mein Auge erloschen, gebrochen mein Herz”. 

 
I. Resemnare 

(Traducere în limba română 
de Paul Leu) 

I 
Cercat-am  vorbe în stare să-ţi spună 

Cât mi-eşti de dragă, dar nu le-am găsit! 
Cercat-am în armonii durerea-mi nebună, 

Dar dragostea-mi frânge cuvântul ivit! 
II 

M-am plâns la stele, la lună în noapte, 
La flori ce din rouă podoabe îşi ţes, 

                                                             
203 C. Patraşcu, Paul Leu: Ciprian Porumbescu, în Convorbiri literare, nr. 1, ianuarie 1979, p. 12. 
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M-am plâns la norii uriaşi de departe, 
Dar mută e firea: căci nu m-a-nţeles! 

III 
Plângând, duc dorul ascuns în suflet 
Şi nimeni nu ştie durerea ce port. 
Pân-ce va fi de chin şi de lacrimi 

Privirea mea stinsă şi trupul meu mort!204. 

* 

Din Italia, Ciprian Porumbescu a întreținut o vastă corespondență, în 
proză, cu familia, rudele și prietenii, majoritatea ei find redactate în limba 
germană.  

Numai în colecția Muzeului din Suceava se află patruzeci și trei de 
scrisori adresate lui Iraclie și Mărioarei Porumbescu, unsprezece lui Lazăr 
Năstasi, la Brașov, nenumărate trimise Bertei, prietenilor, cunoscuților 
(Vasile Halip, Chelariu) etc. etc. 

Parcurgându-le conținutul aflăm importante și autentice informații, 
înregistrate în momentul derulării lor, în legătură cu activitatea artistică și 
componistică, cu noile relații statornicite pe când se afla la Nervi, cu evoluția 
bolii, impresiile produse de vizitele făcute la Roma, Florența, Pisa, Genova și 
prin satele italiene învecinate, dorul de țară, proiectele de viitor, lipsurile și 
grijile ce-l tulburau etc. etc. 

. Chiar de la începutul lecturii acestor scrisori, cititorul este frapat de 
talentul literar al creatorului operetei românești, talent moștenit de la primul 
prozator al Bucovinei, Iraclie Porumbescu. 

Cu acest prilej am intenționat să evidențiez caracterul literal, 
memorialistic indubitabil al Taghebuch-ului și al scrisorilor trimise de 
artistul cetățean Porumbescu. 

Sugestive sunt portretele umane, uneori caricaturale, luate din lumea 
prin care a trecut, descrierile de natură, prezentarea obiceiurilor și a 
comportamentului general uman, însoțit de comentarii acide etc. 

Rând pe rând, defilează prin fața ochilor noștri imaginea celor veniți 
să-și caute sănătatea pierdută în stațiunea de la Nervi.  

                                                             
204 Vezi traducerea: Paul Leu, Ciprian Porumbescu – Monografie, Muzeul Suceava, 1972, p. 181 şi stilizarea 
versurilor făcută de Nina Cionca, Ciprian Porumbescu, o viaţă, o epocă, un ideal,  Editura muzicală, a Uniunii 
Compozitorilor, Bucureşti, 1974, p. 110-111. 
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Printre tinerii din anturajul compozitorului se numără și candidatul la 
inginerie Kuhan, din Brűnn. Situația lui de student sărac și neglijent e 
sugerată, la prima vedere, prin prezentarea câtorva amănunte vestimentare: 

“Inginerașul umblă cu niște ghete cârpite și cu un spențer a la Ștefan, 
un fel de Jagdrock (haină de vânătoare) , care, însă, și-a pierdut fasonul și, 
neavând dinainte nasturi, îl tine cu mânile strâns să nu-l piardă”205. 
         Pe un alt tânăr îl imortalizează prin evidențierea ticurilor verbale ce-l 
caracterizau: “ascultați”, “să vedeți”,… “ei, nu, asta mi-e egal!” și altele.  

Despre un vienez, Ciprian scria că “e un băiat foarte elegant, vorbește 
franțuzește, englezește și nemțește foarte bine, cântă minunat la clavir.  

A cântat și Potpuriul din Crai nou, din care am un exemplar cu 
mine”206. 

Trăsăturile tipologice ale unui cuplu venit de peste Canalul Mânicii sunt 
surprinse în substanța lor doar în câteva tușe sigure: 

 Ea “este o englezoaică subțire, cât mine de lungă, dar e o damă atât 
de fină și de delicată, atât de nobilă în purtarea ei față de ceilalți, încât n-ași 
fi crezut, în viața mea, că englezoaicele pot fi astfel. 

E și bărbatul ei cu dânsa, un om de comerț, dur, egoist, care mi se 
pare că o tratează cam rusește”207. 

Pensionarii hotelului Vittoria sunt numeroși, “cinci fete bătrâne, 
mucegăite, o adevărată colecție de mostre, trei poartă ochelari, una are 
mereu un câine după ea, iar o englezoaică uscată și lungă ca o prăjină 
târăște veșnic o perniță pentru picioare”208. 

În hotel se mai află și o italiancă sașie cu barbă veritabilă, ce se uita 
languros la Ciprian, “un consul german din Riga cu două fete și o guvernantă 
tânără, foarte deșteptă, două fete orfane din Frankfurt, o fetiță germană 
care are un ten vinețiu dar o siluetă foarte frumoasă, domnii Weissmandl din 
Viena și Drey din Dresda.. Disideri italianul, un tânăr din Hanovra ș. a”209. 

În povestirea pe care noi am intitulat-o Umbrela lui Drey, prin 
intermediul selectării faptelor semnificative,  a vorbirii și a modului de a 
gândi și acționa, scriitorul Ciprian Porumbescu realizează, cu multă 
ingeniozitate și humor, următorul portret memorabil: 

 

                                                             
205 Ibidem.din 26 noiembrie 1882, inv. Nr. 2625. 
206 Ibidem. 
207 Ibidem. 
208 Ibidem, din 3 decembrie 1882, inv. Nr. 2627.. 
209 Ibidem. 
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Umbrela lui Drey 
“Mergând la Genova să-și cumpere o umbrelă, Drey uită de ce a venit 

și se întoarce fără ea. În ziua următoare se duce din nou, tot la Genova, dar 
nu nimerește magazinul și vine tot fără umbrelă. După masă,  a plecat  
iarăși la Genova și s-a întors cu o umbrelă enormă.  

Noi credeam că vom muri de râs! 
-Da, auziți oameni buni, n-am găsit nici o umbrelă cum trebuie și am 

luat-o pe asta! E destul de mare și mă apără de soare! zicea el. 
Era o umbrelă asemănătoare celei pe care o aveam eu acasă. Aici o 

întrebuințează italienii când se duc la țară.  
Ei, în sfârșit, Drey și-a luat o umbrelă.  
În ziua următoare am mers la plajă. Nu era o zi însorită, dar bătea 

puțin vântul. Deodată îl vedem pe scumpul nostru Drey cum vine, navigând 
cu umbreal lui deschisă și clătinându-se mândru de ea. 

- Da, de ce ai luat, astăzi, umbrela dacă nu e soare? 
- Ah, am luat-o contra curentului, care nu mai încetează! Am niște 

dureri de dinți groaznice! N-am dormit toată noaptea. 
În timp ce se clătina continuu cu umbreala, deodată, o rafală serioasă 

de vânt venit pe neașteptate, îi smulge umbrela. Ea se rostogolește în jos, 
pe stânci, în apă și plutea pe mare ca un vas uriaș. 

Noi, nu ne putean ține de râs. El stătea cu mânerul în mână, căci 
doară aceasta-i mari rămăsese și țipa ca un zănatic: 

-Umbrela mea, umbrela mea! 
În sfârșit, coborâ în fugă pe stânci până aproape de apă și credea că o 

va prinde cu mâinile. Dar a venit un talaz și l-a udat complet, iar umbrela s-
a îndepărtat de țărm odată cu talazul.  

Drey începu a țipa: 
-O barcă, o barcă, umbrela mea, biata mea umbrelă! Și continua să 

țină mânerul în mână. 
Veni o barcă, se urcă în ea și apoi începu vânătoarea umbrelei. Când 

barca s-a apropiat de ea destul de mult, umbrela s-a scufundat, aruncând o 
ultimă privire stăpânului, care nu avea să o mai vadă. 

Se întoarse ud până la piele, cu mânerul în mână, cu o figură jalnică. 
Toți viligiaturiștii de pe plajă s-au adunat, în grabă, să compătimească pe 
eroul zilei. 
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- Ei, zice el, dacă ași fi avut la dispoziție, imediat, o blestemată de 
barcă, umbrela mea nu s-ar fi scufundat într-un mod atât de mizerabil, biata 
de ea!!”210.  

Notă 
În primăvara lui 1880, Ciprian Porumbescu simţindu-se apăsat de zidurile 

metropolei danubiene, sufocat de negura ce plutea pe străzi şi peste acoperişuri, a 
hotărât, împreună cu medicinistul Codru şi cu Raţiu, student, în ultimul an la 
Politehnică, să organizeze, cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paştelui, o evadare la 
aer curat şi iarbă verde, în afara Vienei. 

Prezentarea itinerariului excursiei luftarilor e făcut de Ciprian cu umor şi 
talent, încât autorul acestui fagment al jurnalui său de călătorie, redactat în limba 
germană sub forma a două scrisori adresate surorii sale și pe care noi l-am intitulat 
Luftarii în excursie la Perchtoldsdorf, poate fi inclus, fără ezitare, printre 
realizarile memorialişilor de seamă ai literaturii Românie.  

Fragmentul epistolar, pe care îl publicăm mai jos, a fost scris la  29 şi 30 
martie 1880, în momentul când pionierul memorialisticii naţionale, Ion Ghica, abia 
începuse [1880] a-şi redacta Scrisorile către Vasile Alecsandri, și dovedeşte că 
Ciprian Porumbescu era, la acea dată, un autentic scriitor memorialist, umoristico-
satiric, calități literare pe care le dezvăluim, în premieră, prin publicarea 
eșantionului de față. 

Memorialistica ramăsă de la Ciprian Porumbescu evidenţiază, cu 
prisosinţă, locul de frunte a artistului de la Stupca în peisajul literar al epocii 
sale, a literaturii germano-română din Bucovia aflată sub ocupație austriacă 
și în istoria literaturii române dintotdeauna.  

 

                                                             
210 Scrisoare către Iraclie și Mărioara Porumbescu, din 21 decembrie 1882, în limba germană, Colecția Muzeului 
Suceava, inv. Nr. 2531. Titlul portretului de mai sus, traducerea și stilizarea textului german în limba română 
aparțin lui Paul Leu 
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Desen de PIM 

 

ÎNTRUPAREA UNUI VIS  
Descoperind, la Brașov, condiții prielnice pentru prezentarea unor 

spectacole musical-dramatice de anvergură: spațioasa sală de festivități a 
gimnaziului, o orchestră numeroasă și bine instruită, un cor exersat și mai 
mulți prieteni cu voci cultivate, Ciprian Porumbescu a hotărât să întrupeze 
realizarea unui vis mai vechi, experimentat, parțial și incomplet, la 
Cernăuți,cu Candidatul Linte.  

Visul de a crea o operetă românească a fost amplificat pe când studia 
în capitala valsului și viziona acolo spectacole de prestigiu. În cei doi ani, cât 
a stat la Viena, Ciprian Porumbescu a venit în contact direct cu opereta 
europeană, cultivată de Strauss, Suppe, Planquette etc. și și-a însușit, în 
manieră proprie, trăsăturile acestei specii muzicale. 
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Ambianța cultural-economică a Brașovului a stimulat înclinațiile firești 
ale artistului de la Stupca, ce avea, pe drept cuvânt, “vână melodică, umor, 
talent poetic și dramatic”, determinând preludiul afirmării operetei Crai nou.  

 

 
 

Folosinnd drept libret comedia Crai nou a lui Vasile Alecsandri ce 
proiectează, pe un fundal de bas, mitul că dorințele tinerilor îndrăgostiți se 
împlinesc odată cu apariția Lunii noi,a Craiului nou al nopții înstelate, 
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Porumbescu realizează o compoziție veselă, optimistă, senină, stenică, 
inundată de vis, tandrețe și melancolie. 

 
 

Subiectul comediei lui Alecsandri mai fusese folosit și de Alexandru 
Flechtenmacher și de Ion Andrei Wachmann însă “fără darul melodic al lui 
Porumbescu, al cărui mari însușiri au asigurat operetei o viață mai lungă în 
activitatea formațiilor de artiști amatori din Transilvania și Bucovina. 
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Deși era suprasolicitat de activitățile școlare, extrașcolare și 
cetățenești, Ciprian Porumbescu a găsit timp ca din noiembrie 1881 și până 
la începutul lui februarie 1882, să compună muzica pentru opereta Crai nou 
și să distribuie partiturile interpreților. 

Textul literar-muzical original folosit de Porumbescu la transpunerea 
scenică a lucrării sale lirico-dramatică, în două acte, pare a fi manuscrisul nr. 
73 existent la Biblioteca muzeului primei Școli românești din Șcheii 
Brașovului, sau, poate, exemplarul pierdut după care românii din Bela 
Crikva, Jugoslavia, (Biserica Albă din Banatul sârbesc) l-au copiat, folosit și 
apoi l-au trimis Mărioarei Pațiu-Porumbescu. 

La 9/21 februarie 1882, rolurile se cunoșteau iar repetițiile se 
desfășurau cu success. Moralul artiștilor amatori angajați la o asemenea 
realizare și a compozitorului dirijor era ridicat, după cum o confirmă Ciprian 
într-o scrisoare către Iraclie: 

„Opereta mea merge, deja, foarte bine. De luni începem probele pe 
scenă și de duminică, acum în două săptămâni, o reprezentăm. Publicul este, 
deja, foarte nerăbdător și nu mai poate aștepta ziua repetiției. 

Interesul e atât de mare încât oamenii care priveau la început 
întreprinderea mea cu compătimire, auzind de proiectul ce-l fac acum, 
manifestă zelul cel mai călduros  pentru cauză.  

De o să aibă succes bun o vom da de trei ori. De două ori pentru 
scopuri filantropice, a treia oară în beneficiul meu”211.  

Obstacolele ce se ridicau în fața unei asemene  inițiative îndrăznețe și 
dificile au fost surmontate cu ajutorul acordat de prieteni și colegii de la 
liceu, de sufleorul Pandele Dima, de sprijinul material și moral dat de 
regizorul amator Ioan Bucur Popp, mare negustor din Țara Bârsei, ce a 
suportat toate cheltuelele de regie necesare punerii în scenă a operetei, fără 
a se gândi că le va recupera vreodată.  

Brașovenii discutau cu inters etapele pregătirii spectacolului românesc 
și așteptau nerăbdători premiera absolută. Gazeta Transilvaniei întreținea 
atmosfera anunțând că: 

“O trupă de diletanți, compusă din membri ai Reuniunii locale de 
gimnastică și cântare studiază cu mare zel opereta Crai nou de Vasile 
Alecsandri pentru care domnul Ciprian Porumbescu a scris o muzică foarte 
frumoasă. Cele mai fermecătoare din cântecele noastre populare variază cu 
cele mai potrivite coruri pentru subiectul piesei în chestiune. 
                                                             
211 Axente Baciu, FamiliaPorumbescu și Brașovul, în Țara Bârsei, anul V, nr.5, septembrie-octombrie  1933, Brașov, p. 
409.Scrisoarea lui Ciprian Porumbescu, din 9/21 februarie 1882, inv. Nr.  
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Cu coriști cu tot, vor fi vreo 60 de persoane, dintre care, mai bine de 
20 de dame. 

Deoarece opereta nu va putea să ocupe o întreagă seară, se va 
reprezenta, totodată și mica comedie Rămășagul, scrisă tot de simpaticul 
nostru Alecsandri. 

După cum suntem informați, credem că reprezentarea va fi de 
duminică într-o săptămână (27 februarie stil vechi).  

Localul va fi sala cea mare a Gimnaziului român de aici. 
Așteptăm cu nerăbdare! ”212. 
După șase zile de la anunțul pomenit mai sus, organizatorii au făcut să 

apară pe străzile Brașovului actul de naștere al operetei românești, afișul ce 
anunța: 
 

“O SOCIETATE DE DILETANȚI 

Va reprezenta 
Sâmbătă, în 27 Februarie st. v.(1 martie st. n.) 
În sala cea mare a Gimnaziului român de aici 

 

Opereta 
 

CRAI NOU 
 

de Vasile Alecsandri, muzica de  
Ciprian Porumbescu 

 

Personajele 
Moș Corbu, cimpoier bătrân 

Anica, orfană 
Bujor, căpitan de jandarmi 

Dochița, tânără țărancă 
                                                             
212 Gazeta Transilvaniei, nr. 20, din 17 februarie/1 martie 1882, p. 4.. 
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Leonaș, tânăr 
Fete, flăcăi de munte 

Ispravnicul 
Jandarmi 

 

-------O------- 
 

Prețurile: 
Fauteill 1 fl., loc numerotat parter 40 cr. 
Pe galerie 80 cr. Entrée parterre 40 cr. 

Biletele se află de vânzare la librăria H. I. Ciucu și seara la cassă 
Începe la 7 ore seara 

Brașov, 22 februarie st. v. 1882 
Aranjorii”213. 

 
 Susținut de colegii săi de la gimnaziu și de alți intelectuali, 

concomitent cu punerea la punct a partiturilor, cu recopiera și orchestrarea 
lor de către Fredrich Bȏhme, instrumentist ce cânta cu măiestrie din corn, 
repetițiile se desfășurau cu succes, iar Gazeta Transilvaniei, din 23 
februarie (7 martie) 1882, continua să-și anunțe cititorii că “Teatrul român  
din Brașov, o societate de diletanți, va prezenta în 27 și 28 februarie, în 
sala cea mare a gimnaziului român, de aici opereta Crai nou”214.   

Vestea punerii în scenă a unui spectacol musical-dramatic românesc s-
a răspândit cu iuțeala fulgerului prin Brașov, Șapte Sate, Râșnov, Bran, 
Ghimbav, Cristianu, iar la spectacol au venit cu mic cu mare, încât spațioasa 
sală a gimnaziului a devenit cu totul și cu totul, neîncăpătoare. 

În pregătirea spectacolului au fost folosiți peste șaizeci de artiști 
amatori, iar rolurile principale ale operetei Crai nou au fost interpretate de: 
Carolina Lenghel (Anica), Cornelia Roman (Dochiţa), Andrei Bârseanu 
(Bujor), Vasile Voinea (Leonaş), G. Strâmbu (Ispravnicul), Zosim Butnaru 
(Moş Corbu). Sufleur a fost Pandele Dima, iar regizor Ioan Bucur Popp.  

                                                             
213 Afișul premierii absolute a operetei Crai nou de Ciprian Porumbescu, din 27 februarie/11 martie 1882, se află în Biblioteca 
Universitară din Cluj,Napoca, Fondul Andrei Bârseanu,sertar 303/3, publicat de Constantin Catrina, în  Ciprian 
Porumbescu, 125 de ani de la naștere, Brașov, 1978, p. 12., 
214 Gazeta Transilvaniei, din 27 și 28 februarie 1882. 
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Spectacolul a beneficiat și de concursul orchetrei Societăţii 
Filarmonice din Brașov. 

 
Af 
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NAȘTEREA OPERETEI ROMÂNEȘTI 
La 23 februarie\1 martie 1882, cu mai bine de 130 de ani in urmă, la 

Brasov, s-a zămislit  o noua specie a muzicii culte naționale:opereta. Această 
realizare epocală este confirmată de afișul reprodus mai jos, de presa 
românogermana a vremii și de epistolele rămase de la parcipanti 

 
Actul de naștere a operetei românești  
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După căderea cortinei, într-un entuziasm delirant, oamenii din 
 Țara Bârsei au ovaționat nașterea operetei românești și pe profesorul lor de 
muzică pentru că a introdus pe scenă viață din viața lor și suflet din sufletul 
lor. 
 Premiera absolută a primei operete românești s-a bucurat, la Brașov, 
de un succes deplin, necunoscut de nici o altă compoziție originală,  similară, 
din secolul al XIX-lea, încât organizatorii au fost nevoiți să dea, într-un 
interval de timp extrem de scurt, mai multe spectacole. 

Meritul succesului premierei absolute a fost cu atât mai mare, cu cât 
opereta era interpretată de un colectiv de artiști amatori, cu pregătiri 
profesionale diverse. Spectacolul lirico-dramatic a fost grandios, a depășit 
toate așteptările și a lăsat impresii profunde.  

O participantă, după căderea cortinii, nota: 
 

 

Sala Festivă a Gimnaziului Românesc - sala premierei absolute a  operetei 
„Crai nou”, Brașov 
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“Opereta a avut un succes extraordinar. Totul a mers de minune, toți 
erau așa de încântați încât nu mai știau cum să-și manifeste bucuria, băteau 
din picioare, strigau, aplaudau. 

Când a ieșit Ciprian din culise ca să ia loc la pupitrul dirijorului, a fost 
primit cu aplauze furtunoase. După uvertura așa de frumoasă și melodioasă, 
cortina s-a ridicat. Această imagine va rămâne veșnic în memoria mea, o 
sorbeam cu ochii.  Pe de o parte a scenei erau fetele, iar pe cealaltă flăcăii. 
Ei se găseau cu toții într-o pădure, sus strălucea luna, Craiul nou, și tineretul 
a ieșit afară să se închine la Craiul nou.  

Toți în costume naționale care scânteiau și străluceau de te orbea. 
- Ce costume splendide!  
Mă credeam transportată într-o pădure din povești. Nu poți, scumpul 

meu tată, să ai o idee ce aspect frumos era!  
Vreo douăzeci de fetițe frumoase, toate îmbrăcate în aceste costume 

fermecător de frumoase, cele mai multe sunt din catifea albastră, neagră, 
roșie cu bogate broderii din fir de aur și argint. 

Cămășile frumoase, salbe din ducați de aur și au împletit în păr 
monede de aur. Pe lângă astea, siluete frumoase, tenuri pline de 
prospețime, să le mănânci, nu alta, pe aceste româncuțe! 

Bine zicea Moș Corbu: De aeste fete să ai șapte sate pline, poți să le 
sorbi cu catrințe cu tot! 

Flăcăii au cioareci din stofă albă, cămăși lungi și frumoase din cașmir 
alb, bogat brodate cu mătasă tricolor, la mijloc încinși cu un brâu brodat cu 
aur și în felurite culori, pe ambele părți le atârnă panglici tricolore, pe cap cu 
niște pălăriuțe mici, negre și rotunde, puse pe o ureche.  

În pălării au o pană sau o floare și, de asemenea, le atârnă panglici 
tricolor lungi. Flăcăii aceștia au fiecare și câte o bondiță pe umeri, de 
asemenea din stofă albă, bogat brodată cu negru și tricolor. 

Bietul Bârseanu! Arăta groaznic ca ispravnic bătrân, purtând perucă și 
barbă sură, având un nas roșu și un zăbun vechi, încins cu un tulpan mare, 
roșu și o căciulă din mătase, așezată strâmb pe cap, în mână cu o umbrelă 
mare, roșie, sub care se ascundea mereu de frică.  

Își juca foarte bine rolul, iar lumea se prăpădea de râs. 
După primul act, lumea striga cât putea: 
- Porumbescu! Porumbescu! 
După al doilea act își întrecură măsura, bătăi din picioare, strigăte 

nesfârșite:  
- Porumbescu, Porumbescu, Porumbescu! 
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Două coriste și Mărioara Porumbescu îmbrăcate în costumele 

 folosite la premiera absolută a operetei Crai nou 
 

Cortina cade, Ciprian sta în mijlocul lor. Toți cei din jurul lui sunt palizi 
și emoționați.  
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Ciprian era îmbrăcat într-un costum negru care ieșea atât de curios în 
relief printre cei costumați. Deodată, prima doamnă, Doamna Lengher, îi 
predă o liră foarte frumoasă, din metal, încadrată  în frunze de laur, sus o 
fundă mare tricoloră, apoi o panglică albă și lată moirè cu franjuri de aur, pe 
care era scris cu litere de aur: 

„Lui Ciprian Porumbescu, spre aducere aminte de prima 
reprezentație CRAI NOU”. 
 Apoi, încă un domn (nn regizorul amator Ioan B. Bopp) îi predă o 
coroană de lauri, frumoasă și mare”215. 
 După spectacolul de duminică, 28 februarie 1882, Mărioara aprecia că 
succesul a fost “ și mai strălucit ca în seara trecută. Aplauzele erau colosale, 
publicul în culmea entuziasmului. 

Diletanții i-au făcut lui Ciprian, pe la orele trei noaptea, o serenadă cu 
taraful unguresc”216. 

Încă de când era copilandru, Ciprian visa la sucesul obținut de 
premiera absolută a operetei Crai nou.  

Imediat după concertul din 27 februarie, într-o scrisoare către tatăl 
său, artistul de la Stupca își amintea că, într-o seară de vară, pe când 
mergea împreună cu Iraclie, în căruța lui Alexandru Botușan din Burla, pe 
drumul spre Comănești “se ivise vorba despre mine, despre viitorul meu și, 
între altele, spuneați că să sfârșesc teologia și pe urmă o să se vază ce va 
mai fi. 

Iar eu, în juna-mi extază, mă cugetam numai la muzică și vă spuneam 
că dorința mea cea mai fierbinte este de a putea compune odată și de a mă 
vedea orecând în mijlocul orchestrei, înaintea scenei, dirijând. 

Ce mi-ai răspuns dumneata nu mai știu, știu însă că, la Țurcan am 
mâncat colțunași, de care făcuseră prea puțini și nu ajunseră pentru toți și 
am băut must.    

Și astăzi, astăzi am ajuns să-mi văd dorința împlintă, mi-am văzut 
visul cu ochii, am avut aplauze frenetice pentru opul meu, am auzit clamând, 
sute de voci pline de entuziasm și căldură, numele meu, m-am văzut ridicat, 
lăudat, măgulit, laureat. 

Ce să mai zic, ce să mai aştept de la viaţa mea, de la viitorul meu? 
Puteam să am și să mă aștept la o răsplată mai mare, a studiilor și 
ostenelilor mele de până acum, decât am aflat-o, azi? 
                                                             
215 Mărioara Porumbescu către Iraclie Porumbescu, scrisoare în limba germană, din  27februarie/ 1882, Colecția Muzeului 
Suceava, inv. Nr. 2859. 
216.Ibidem. 
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Numele meu este întemeiat, viitorul meu îmi luce înaintea ochilor cu 
culorile cele mai vii, mi-am  câștigat simpatia acelor oameni cu care am să 
trăesc împreună. 

Și poate să fie un câștig mai prețuit, mai îmbucurător decât acest? 
Îmbătat de vuetul din partea publicului și, căzând cortina, îmbrățișat 

fiind din toate părțile de fete și flăcăi, care, în momentul acela, își uitaseră 
chiar marginele etichetei și ale bunei cuviințe, sărutându-mi chiar și mâinile, 
aceste momente, când toți cu lacrămi în ochi, care de care se întreceau să-
mi strângă mâna mai tare și eu stam între dânșii, fără a fi în stare a putea 
zice barem un cuvânt, curgându-mi lacrămile de bucurie, aceste momente 
vor rămâne neșterse în viața mea. Publicul era nebun și aplauda de credeam 
că nu mai sfârșește”217. 

Datorită numeroaselor solicitări făcute de spectatorii brașoveni, la 
numai două săptămâni a fost programat cel de al treilea spectacol al 
operetei Crai nou și ultimul ce s-a desfășurat sub bagheta  compozitorului 
Ciprian Porumbescu. 

Fiind în plin proces de creație, artistul stupcan, în spectacolul din 
14/26 martie 1882, a inclus, între actul prim și cel second, cea mai nouă 
lucrare a sa, Hora Brașovului. Ca un omagiu adus celor care l-au primit cu 
brațele deschise, au apreciat calitățile omului Porumbescu și au stimat 
personalitatea artistului. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                             
217 Valeriu Braniște, Ciprian Porumbescu, Lugoj, 1908, p.91-92.. 
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ECOURI ÎN PRESA VREMII LA PREMIERA 
ABSOLUTĂ A OPERETEI CRAI NOU 
Lansarea primei operete românești la Brașov, a avut un ecou 

intermitent în presa transilvană, ce a născut și unele discuții contradictorii. 
După cel de al doilea spectacol, zelul și promptitudinea masmediei locale a 
încetinit, dând gazetarilor un răgaz pentru a medita asupra unui eveniment 
de importanță națională petrecut la Brașov. Gazeta Transilvania în numărul 
25, din 28 februarie/12 martie 1882, confirmă premiera operetei Crai nou, iar a 
treia zi după ultimul spectacol dirijat de Ciprian Porumbescu, la 3/15 martie 
1882, informa 

“Cele două reprezentații ale operetei Crai nou de Vasile Alecsandri, 
muzica de Ciprian Porumbescu, au avut un suces peste așteptări”. 

Cu probitate profesională, presa de limbă germană, Kronstädter 
Zeitung”, nr. 3 din 15 martie 1882, în cronica muzicală Crai nou operette 
von Porumbescu, sublinia că succesul operetei nu se datorește numai marii 
simpatii de care se bucura autorul, ci mai ales,  valorii artistice a compoziției 
porumbesciene. 

Spectacolul musical-dramatic “a fost primit cu vânzarea totală a 
biletelor şi cu multe aplauze. La aceste aplauze nu a putut contribui numai 
simpatia naţională,ci trebuie să recunoaştem că mai ales compoziţia a contat 
la aplauzele specialiştilor. 

Dacă nu vrem să trecem cu vederea acest succes în care mândria 
națională și preferința personală își spun cuvântul, trebuie să recunoaștem 
că opereta poate conta pe un succes estetic, mai ales, în fața spectatorilor. 

Ea este concepută cu mare îndemânare și rutină, mai ales corurile sunt 
minunat compuse, iar romanțele vor face întotdeauna  o mare impresie 
asupra ascultătorilor, astfel, încât compoziția se poate încetățeni pe scenă.  

Dacă putem obiecta ceva – din acest punct de vedere – aceasta este 
împărţirea. Are de fapt un singur act care durează aproape două ore fapt 
pentru care recomandăm împărţirea operetei în două acte şi unele scurtări în 
interesul dezvoltării mai repede a acţiunii.  

Reprezentaţia de aici, prin diletanţi, a fost foarte bună”218,  preciza 
cronica redactată în limba germană. 
 

                                                             
218 Crai Nou, operette von Porumbescu, în . Kronstädter Zeitung”, nr. 3 din 15 martie 1882, p. 3., 
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După aproape o săptămână de la premieră, în Gazeta Transilvaniei, 
cronica muzicală Teatrul românesc la Brașov, ce avea ca motto Crai nou, 
Crai nou, Crai nou, la noi bine-ai venit!, Aurel Mureşianu scria: 

“Suntem siguri că mulți vor aștepta cu nerăbdare ce cronică vom face 
reprezentațiunii de sâmbătă și duminică a operetei Crai nou (Lună nouă) 
scrisă de Vasile Alecsandri pentru care domnul Ciprian Porumbescu, profesor 
de muzică la Gimnaziul român de aici, a compus muzica. 

Am asistat la amândouă reprezentațiuni, dar trebuie să mărturisesc că 
puține momente am putut dedica criticii, căci voiam să gustăm deplin 
bucuria ce simțeam la aspectul frumoaselor româncuțe, care cântau și jucau 
cu atâta grație, de-ți râdea inima în piept. 

Dacă ne-ar trebui o dovadă pentru aceea că toate neajunsurile 
timpului, societatea noastră română din Brașov, a progresat mult, apoi 
aceasta ne-a dat-o pe deplin cele două reprezentațiuni din săptămâna 
trecută.                                                                                                                             
Cei ce cutează, câștigă! zice un proverb nemțesc și domnul Porumbescu a 
experimentat adevărul lui prin efectul cel bun ce l-a produs compozițiunea 
asupra publicului român de aici și chiar asupra străinilor. 

Am zis, a cutezat, pentru că prima încercare a unui componist este 
întotdeauna cutezanța. Domnul Porumbescu posedă, fără îndoială, un talent 
promițător și o fecunditate mare în compozițiune. 

Muzica ce a compus-o pentru Crai nou e vie, fără îndoială și ne 
dovedește că a studiat cu multă diligență operele compozitorilor moderni 
Offenbach, Genee, Strauss, Suppé, Lecocq ș. a. 

Corurile sunt foarte frumoase și pline de efect. O impresiune plăcută 
fac și solourile și duetele melodioase ale operetei, dar afară de cântecele 
naționale intercalate, puține sunt părțile de originalitate ce ar trebui să o 
întâlnim la o operetă populară română. 

Cântecul Dochiței, de la începutul actului, conține, spre exemplu, 
frumoase motive românești, dar și acest cântec pierde mult din efectul lui 
prin pauzele prea mari ce se fac între versuri. 

Pe de altă parte, valsul cântat de Dochița și ispravnic nu se potrivește  
nicidecum nici cu caracterul Dochiței, nici cu cel al întregii operete a lui 
Alecsandri. 

Dar nu trebuie să uităm că este prima încercare a domnului 
Porumbescu și atât muzica, cât și încercarea și executarea operetei a 
surprins și a mulțumit pe toți, ceea ce au documentat desele aplauze 
repetate. 

La frumosul succes al noutății a contribuit mult entuziasmul cu care au 
jucat și au cântat damele și domnii executanți. Doamna Carolina Lenger 
(Dochița) are o înfățișare foarte plăcută, pe scenă cântă și joacă foarte 
frumos. Domnișoara Cornelia Roman (Anica) e simpatică și grațioasă în 
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cântecele ei, domnul Andrei Bârseanu face minunat pe ispravnicul și-a 
studiat rolul cu multă pricepere. Domnul Z. Butnaru joacă foarte bine și cu 
multă siguranță pe Moș Corbu și mișcă pe auditori cu vocea lui plăcută. 
Domnul V. Voinea (Bujor) este un impozant și flexibil căpitan de jandarmi, 
iar domnul G. Strâmbu (Leonaș) cântă binișor. 

Pentru buna executare a corului, felicităm cu deosebire pe toate 
frumoasele coriste  care, ca și coriștii, au fost îmbrăcate toate în costum 
național. 

În fine, nu putem să nu facem mențiune cu mulțumire de multa silință 
ce și-a dat-o și de dibăcia ce a dovedit-o și cu această ocazie domnul Ioan B. 
Popp ca regizor, precum și aranjarea scenei  ș.a. Domnia sa a încurajat mult 
pre actorii diletanți și a contribuit, astfel, la asigurarea succesului serii”219. 

În baza drept la replică, acordat de Gazeta Transilvaniei, în numărul 
29 din 14 / 26 martie, Ciprian Porumbescu afirma:  

“Prea stimate domnule redactor, 
 Vă rog binevoiți și dați loc următoarelor rânduri în coloanele prețuitului 
dumnevoastră ziar, primind, totodată, expresia distinsei și profundei mele 
stime și considerațiuni. 
 În numărul 27, din 5 martie a. c. a prețuitului dumneavoastră ziar, se 
află o recenzie asupra operetei mele Crai nou, în care, între altele, se zice 
că muzica acestei operete dovedește că aș fi studiat cu multă diligență 
operetele compoziturilor moderni  ș. a. 
 Spre rectificarea aserțiunii acesteia, îmi permit a declara, la locul 
acesta, că eu, din toată literatura muzicii moderne, chiar componiștii aceștia 
îi cunosc mai puțin și nicicând nu i-am făcut obiect de studio, neocupându-
mă mai deloc de dânșii.  

Şi dacă este vorba de vreun componist, pe care l-am studiat şi-l 
studiez şi acum cu multă diligenţă, atunci îmi permit a spune că componistul 
acesta e însuşi poporul nostru român, carele stă peste Offenbach, Genée, 
Suppé etc.  

Cu privire la celelalte obiecţiuni din menţionata recensiune, eu nu mă 
exprim mai departe, ci las să vorbească opul meu şi toţi aceia care au asistat 
la reprezentaţiune şi ştiu să-l taxeze după adevărata lui valoare. 

Brașov, 8 martie 1882 
C. G. Porumbescu, 

profesor de muzică”220. 
 

În acelaşi număr în care a apărut precizarea lui Ciprian Porumbescu cu 
privire la principiul estetic al activității sale artistice, redacţia Gazetei 
Transilvaniei reia punctul de vedere al directorului, astfel: 
                                                             
219 Gazeta Transilvaniei,nr. 27, din 5/17 martie 1882, p. 4. 1882. 
220 C. G.Porumbescu, Prea stimate domnule redactor, în Gazeta transilvaniei, nr. 31, din 14/26 martie 1882. 



 

 

 343

 

 
Filmul Ciprian Porumbescu 

 
“Nu înţelegem ce vrea domnul Porumbescu cu rândurile de mai sus. În 

critica făcută de noi nu am zis, că d-sa n-ar cunoaşte alţi compozitori, decât 
Offenbach, Suppé, Strauss ş.a., ci am voit să zicem numai, că muzica ce a 
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compus-o pentru “Crai Nou” dovedeşte o mare afinitate cu muzica din 
operetele numiţilor compozitori.  

Fraza despre “poporul român componist” nu se prea potriveşte cu 
seriozitatea ce se cere de la un specialist în muzică. Ne îndoim foarte, că 
domnul Porumbescu ar fi studiat cele două valsuri şi cântecele în tempo de 
vals din opereta d-sale de la poporul român, şi mai curând credem, că le-a 
studiat dacă nu de la tânărul Strauss apoi negreşit de la Strauss cel bătrân.  

Dacă domnul Porumbescu ne asigură, că studiază cu mare diligenţă 
compoziţiunile poporului român, apoi îl felicităm, căci are talent şi poate să 
ajungă departe.  

Dar noi nu l-am consilia să persiste pe cărarea, pe care a apucat cu 
prima sa operetă căci, repetăm, muzica ce a făcut-o pentru versurile lui 
Alecsandri poate fi cât de frumosă, vie şi plăcută, iar originalitatea îi lipseşte 
mai de tot. 

 Apărând aserţiunea din critica noastră pe care domnul Porumbescu nu 
a putut-o răsturna, odată ne va fi mulţumitor pentru observaţiunile noastre 
sincere”221.  

La 2/14 noiembrie 1882, apare în "Gazeta Transilvaniei” o altă cronică, 
scrisă de medicul curant a lui Ciprian, Gh. Băiulescu, violonist concertist 
diletant.  

ne aducem aminte să se fi întrunit de mult ca în seara memorată. Sala 
de concert era aşa de ocupată, încât mulţi au trebuit să se întoacă, neavând 
loc.  

L-am consilia ca la soliştii vocali să folosească mai puţin cornetul şi să 
se servească mai mult de flaut, care se apropie mai mult de instrumentul 
nostru tradiţional, de fluier… Să se ferească a da o extensiune prea mare 
compoziţiilor d-sale, spre a evita în chipul acesta repetiţii …  

Dirijorul a ştiut, în numai câteva repetiţii, să iniţieze nişte muzicanţi 
străini în caracterul pieselor noastre naţionale.  

Ariile din  Crai Nou au devenit la noi poporale …, cu atât mai mult 
regretăm că opereta nu a fost cerută de Teatrul Naţional Bucureşti …  

Orchestra a trebuit să repeteze o parte din rapsodie, iar compozitorul a 
fost aclamat din toate părţile“. 

Datorită numeroaselor solicitări ale publicului, la numai două 
săptămâni are loc cel de al treilea spectacol și ultimul, ce s-a desfășurat sub 
bagheta compozitorului. 

                                                             
221 Ibidem. 
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Fiind în plin process de creație, Porumbescu, in spectacolul din14/26 
martie 1882, a intercalat, între actul prim și cel second, cea mai nouă 
lucrare a sa, Hora Brașovului. 

Actul protocolar era un semn de respect și prețuire atât pentru acei  
care l-au primit cu brațele deschse, l-au apreciat și i-au stimulat 
personalitatea creatoare, cât și reconfirmarea crezului său artistic, direcția 
artei sale. 

Cele trei spectacole ale operetei Crai nou, dirijate de Ciprian 
Porumbescu, în martie 1882, la Brașov, au pus piatra de temelie teatrului 
liric românesc, iar meritul revine artistului cetățean ce a purces de la 
folclorul muzical românesc. Bucuria întreitului succes a fost împărtășită nu 
numai de locuitorii din Țara Bârsei, ci și de românii de pretutindeni. 
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Gara Ițcani, Suceava 

 

ÎN CONCEDIUL MEDICAL  
LA STUPCA 

Odată cu încheierea primului an școlar, Ciprian Porumbescu renunță 
la gândul de a merge la Tușnad pentru refacerea sănătății șubrezite și 
hotărăște a se trata la Vatra Dornei și acasă.  

În acest scop, la 27 iulie 1882, el adresează Comitetului Bisericii Sf. 
Nicolae din Șchei, următarea cerere: 

“Nedat fiind cu clima de aici, din Brașov, îndată după sosirea mea, 
ocupând postul de profesor de muzică la Gimnaziu, am avut de suferit în 
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privința sănătății, loviturile cele mai cumplite, căci mă făcură să pătimesc tot 
anul fără ca să mă fi putut întrăma pe deplin. 

 

 
Mărioara Porumbescu 

 
Acuma, în timpul feerilor, sunt necesitat, conform ordinăciunei 

medicilor, să fac o cură de apă minerală la baia Dorna, din Bucovina spre 
care scop rog preaonoratul Comitet să binevoiască a-mi acorda concediul de 
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șase săptămâni și a-mi lichida salariul pentru luna august acuma, deja la 1 
iulie ca să-mi pot acoperi, întrucâtva, spesele curei mele”. 

A doua zi, profesorul de muzică și directorul corului bisericesc a fost 
anunțat, oficial, că i s-a aprobat concediul solicitat pe lunile iulie și august. 

După o ședere de circa patru luni la Brașov, Mărioara, însoțită de 
Ciprian, s-a întors la Stupca. Revederea satului bucovinean îi provoacă 
profesorului venit în concediu o bucurie de nedescris, însă mare i-a fost 
dezamăgirea când nu a fost lăsat nici măcar să privească pe fata visurilor 
sale. Toate încercările directe au dat greș, zdrobindu-se de zidul izolării ce-l 
ridicase familia Gorgon în fața lui Ciprian și a Mărioarei. 

Atunci, îndrăgostiții din Carpați au recurs la o intermediară ce avea 
acces nelimitat în casa Gorgon, Lola Lichtenberger. De la ea Berta a aflat 
totul despre Ciprian, noua situație socială, materială, sanitară, succesele 
componistice și altele. 

Doamna Gorgon, vigilentă, a descoperit mesagerul indezirabil, l-a 
certat cu toată asprimea și i-a interzis să le mai calce pragul casei, iar pe 
Berta a dat-o în paza unor rude de la Rădăuți. 

De această stare conflictuală ne dăm seama dintr-o scrisoare a 
îndrăgostitei prin care cerea scuze Lolei: 

“Te rog să nu fii supărată pe mine, fii sigură ca eu regret mult și sunt 
foarte îndurerată că te-am amestecat în nenorocirea mea. Nu se va mai 
întâmpla... Nu te voi mai întreba de suferința și sănătatea lui. Tu nu trebuie 
să-mi mai scrii despre el”222. 

Starea deprimantă a lui Ciprian este agravată și de o criză de 
hemoftizie. 

Ca răspuns la noua situație creată, Adamina Gorgon trimite celor de la 
Stupca o fotografie a întregii familii strâns unită în jurul Bertei. 

Ciprian nu a disperat nici de astă dată. El  a reîncercat să-și facă drum 
către fata iubită. În acest sens, expediază lui Michel, vărul Bertei de la 
Rădăuți, o scrisoare cu rugămintea de a i-o înmâna. Acesta, deși-i era 
prieten, nu dă curs rugăminții lui Ciprian. 

 

                                                             
222 Berta Gorgon către Lola Lichtenberger, Scrisoare în limba germană,Colecția Muzeului Suceava, inv. Nr. 2631. 
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Bustul lui Ciprian Porumbescu, din Parcul Ioan Nemeș, Suceava,  

realizat de Cârdei Ion 

În timpul șederii sale la Stupca, artistul român oscila între bucuria  
succeselor obținute la Brașov, plăcerea de a se simți înconjurat de cei dragi 
și tristețea provocată de dragostea neîmplinită. 

Firea extrem de sensibilă a artistului l-a făcut să oscileze între o 
comportare optimistă, tonifiantă și momente de disperare profundă ce-l 
ducea până la lacrimi, în tot timpul concediului său din vara anului 1882. 

Din această stare de marasm Ciprian evada, din când în când, 
gândindu-se la oamenii entuziaști și primitori, la realizările și la meleagurile 
din depresiunea Bârsei.  

Un indiciu în acest sens îl constituie faptul că artistul a scris, la Stupca 
mai multe compoziții închinate celor pe care-i lăsase, pentru o vreme, spre 
a-și petrece concediul mai aproape și totuși foarte departe de Berta. 
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Artiști ai Ansamblului Ciprian Porumbescu, din Suceava 
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ACASĂ LA BRAȘOV  
 

Dorind să fie punctual, profesorul Porumbescu, la 31 august 1882, ia 
trenul din gara Ițcani și trecând prin Pașcani, Roman, Ploiești, traversează 
Carpații și ajunge la Brașov după câteva ore. Călătoria a fost foarte lungă și 
obositoare. 

“Drumul până la Câmpina și Sinaia este foarte stricat, trenul merge 
încet, ca să evite, pe cât posibil, zguduirile. Am scăpat însă cu pielea intactă. 

La Sinaia l-am văzut pe generalul Davila și mai mulți ofițeri care 
veniseră să-l întâmpine pe Slătineanu. 



 

 

 353

De la Predeal, consemna Ciprian într-o scrisoare către Mărioara, am 
călătorit cu mai mulți cunoscuți din Brașov, printre care un anume Zănescu 
cu soția. 

De la Câmpina încă s-a simțit aerul rece al Bucegilor și a plouat 
neîncetat. Bucegii erau învăluiți cu totul în nori și ceață. Dincolo de Predeal a 
început ploaia, dar aerul a rămas rece. 

La Brașov, în gară, n-ași fi crezut că mă așteaptă cineva. Și totuși, 
ghici cine era? Bunul, bătrânul Böhme, care mi-a ieșit înainte, până la ușa 
compartimentului. Cu lacrămi în ochi m-a îmbrățișat, față de tot publicul, cu 
atâta căldură, încât aproape că m-am rușinat. De trei zile mă tot aștepta la 
gară. S-a ocupat, imediat, de lucrurile mele și a căutat o trăsură. 

Eu am rămas pe peron să mă uit la oameni, și, deodată, pe cine crezi 
că văd? Nu-mi venea să cred ochilor, pe profesorul de teologie Repta, din 
Cernăuți! 

Deoarece întotdeauna mi-a fost drag, îmi venea să-i săr de gât. Și el 
s-a bucurat când m-a văzut. Era în drum spre Cluj. 

Acuma, închipue-ți, face omul o călătorie prin Ardeal, vine la Brașov să 
cunoască liceul, profesorii stă trei zile, vede liceul dar nici un profesor! 

El a fost la școală și a întrebat dacă poate vorbi cu vreun profesor și, 
Dumnezeu știe ce idiot, ia răspuns că toți profesorii sunt plecați! 

Astfel i s-a arătat doar sala cea mare și el a fost foarte mirat de 
frumusețea instituției noastre. Și Brașovul i-a plăcut foarte mult. 

Spre regretul meu, n-am putut sta de vorbă cu el mai mult, deorece-i 
pleca trenul. M-a rugat să-i trimit un program și o fotografie a 
Brașovului”223. 

 Ciprian Porumbescu devenise o personalitate îndrăgită de  urbia unde 
funcționa ca profesor, iar un brașovean, care l-a cunoscut îndeaproape pe 
timpul șederii sale în Țara Bârsei, cu pricepere și spirit de observație, i-a 
făcut, următorul portret: 

Ciprian Porumbescu „era de statură foarte înalt (cel mai înalt bărbat 
din Brașov), zvelt, cu părul castaniu. Deja atunci se putea observa, pe fața 
lui, imprimată expresia suferințelor fizice și a cugetărilor profunde.  

Era de un temperament vesel, glumeț, avea o conversare simpatică și 
era prea bun la inimă. 

Cântarea lui pe vioară era, în general, curată, melodioasă și elegantă. 
Doinele le cânta cu o plăcere supremă și cu o duioșie de tot profundă, cânta 
                                                             
223 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, Scrisoarea este proprietate Nina Cionca, București. 
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și cânta cu atâta simț de cugetai că toate accentele îi vin din profundul 
inimii. 

 

 
Brașov, vedere generală. 

 
Adesea vărsa lacrămi când cânta. Și avea o comoară întreagă de 

cântece naționale”224. 
 Brașovenii l-au reprimit pe iubitul lor profesor, compozitor și dirijor, 
Ciprian Porumbescu, cu brațele deschise. Pe tot timpul absenței sale ei s-au 
gândit la el și i-au pregătit o revedere cât mai confortabilă și plăcută. 
 “Ajuns acasă, rememora Ciprian în epistola către Mărioara, m-a văzut 
Năstase, din coridor și m-a salutat prietenește, iar la fereastră era doamna 
Copony și la ușiță m-a întâmpinat bătrânul Popescu, care m-a salutat 
prietenește și nu mai înceta să mă laude cât de bine arăt. 

                                                             
224 N. Petre Petrescu, stud. Cit. P. 66-67. 
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Astfel mi-am făcut intrarea în curte cu Böhme. El pășea atât de 
caraghios cu vioara mea în mână.Cizmărița cea mică era la ușă și a salutat 
atât de prietenos, tâmplărița a ieșit imediat, iar cealaltă familie de cismar 
stătea in corpore, la ușă. 

Cizmarul, cu o ghiată în mână, tuși și dădu băiatului un ghiont. 
Sus, pe scări, erau cei doi puști drăgălași ai lui Copony, pe care i-am 

răsfățat și care m-au întrebat imediat: 
- Domnișoara n-a venit? 
Camerele, deși goale, erau foarte plăcute, sofaua cea lungă pe care ai 

dormit tu, era tot acolo ca și celelalte mobile ale mele pe care nu le-am 
trimis încă. Pianul era încă foarte bun, dar dezacordat. Deodată însă intră 
Eliza și zice: 

-Mama întreabă dacă nu doriți o cafea caldă? 
Atât de bună și drăguță este această femeie! Eu, bineînțeles, am fost 

foarte bucuros deoarece de dimineață nu mai mâncasem nimic cald. Și, într-
adevăr, nu după mult timp, a și sosit pe masa mea o cafea bună, pe lângă 
fructe proaspete pe care mi le-a trimis, accentuând că sunt din grădina 
noastră. 

Poate că sosirea mea ar fi fost mai tristă, deoarece tu îmi lipsești atât 
de mult, se destăinuia Ciprian surioarei sale,dar când am văzut copii cei 
drăgălași și pe Böhme, care nu mai știa ce să mai facă pentru mine și 
scormonea peste tot cu bonțișoarele sale ca să facă ordine în lucrurile mele, 
parcă mi-a fost mai ușor și am început să mă simt iar ca acasă. Servitoarea 
lui Copony veni și zise: 

-Doamna vă spune, că dacă aveți nevoie de ceva, n-aveți decât să 
dispuneți! 

A venit Chelariu. El mă așteptase cu o zi înainte la gară. Ne-am așezat 
și am început pălăvrăgeala. A trebuit să-i povestesc și să-i  tot povestesc. S-
au discutat o mulțime de lucruri. 

A venit și studentul Ieremia, după care trimisesem eu și pe care l-am 
pus să-mi adune cântăreții. 

Apoi am mers la Năstasi. Copii săreau ca veverițele în jurul meu și 
întrebau despre toate, dar, în special, despre tine. De acolo, am mers la 
Ciurcu, care, ca de obicei, s-a plâns că-i merge prost. Apoi,am mers la o 
cafea. 

Acolo, am găsit pe cunoscuții mei: Socaciu, Bălan, Pop, Stoleriu etc. și 
a mai venit și Babeș cu tatăl său. Pe bătrân îl cunoscusem încă de la Viena și 



 

 

 356

a trebuit să mă așez într-un colț și să-i povestesc tot ce știam despre 
congres și despre alte probleme bucovinene, în cele mai mici amănunte. 

M-am străduit, pe cât posibil, să-l satisfac și, în sinea mea, îi 
mulțumesc lui Dumnezeu că am fost la Burla și că, acolo, am aflat pe Onciu. 
Atât despre congres! El a întrebat, cu atâta interes, de tata, pe care-l ține 
minte perfect, încât am stat de vorbă cu el mai bine de două ceasuri. 

El și-a adus doi feciori la școală ca să-i învețe românește, căci ei 
vorbesc numai nemțește, doi țigănași mici și negri, care seamănă foarte 
mult cu fratele lor mai mare. 

Am mai mers, apoi,la Rosenkrsnz, deoarece îmi dădusem, acolo, 
întâlnire cu Celeriu. Aici am găsit o mulțime de cunoștințe: avocatul Sorescu 
cu soția, Mărgineanu, Boureanu etc. 

După cină m-am întors acasă și m-am culcat”225. 
A doua zi, după o noapte de odihnă deplină, Ciprian se simțea 

reconfortat în urma istovitorului drum parcurs de la Suceava la Brașov și 
gându-i zbura la cei de la Stupca. Dorind să stea de vorbă cu ei, continuă 
dialogul epistolar cu Mărioara. 

“Deci, iată-mă, din nou în simpatica mea cameră, la vechia masă de 
lângă canapeaua cea comodă. 

E ora șapte și jumătate, dimineața, soarele intră atât de prietenos, 
încât, parcă-mi urează bun venit după o absență lungă. 

Camerele sunt curat deriticate și spălate, că e o plăcere...Și acum stau 
singur de tot și scriu scumpei mele surioare, care și ea a stat odată aici, 
lângă mine, a umblat prin aceste încăperi, dar m-a părăsit necredincioasa, 
glumea Ciprian și acum este departe, departe de mine. 

Toate mă înconjoară cu intimitate și comoditate și mereu îmi vine să 
cred că te văd undeva, ori că ar trebui să-mi vorbești, dar tu stai tihnită. 
Asta nu-i frumos din partea ta,Maricuțo! 

Mai vorbește ceva să-ți aud glăsciorul, dar mai tare! Mai tare! ”226. 
De îndată ce a sosit la Brașov, dirijorul Porumbescu a chemat coriștii, 

iar a doua zi a fost în cafas și cânta la liturghia de duminică. 
 
 
 
 

 
                                                             
225 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, Scrisoarea este proprietatea Nina Cionca, București 
226 Ibidem.. 
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O NUNTA LA DÂRSTE  
Porumbescu se folosea de toate împrejurările pentru a cunoaște 

îndeaproape viața, datinele, obiceiurile din principalele momente ale 
existenții omului și muzica românilor de pretutindeni. 

Îndată după reîntoarcera sa la Brașov, vechiul său prieten de la 
România jună, Andrei Bârseanu, îl invită pe Ciprian să participe la nunta 
surorii sale, ce s-a desfășurat în satul Dârste, de lângă Brașov. 

Datorită acestui eveniment cardinal, la sfârșitul lunii august sau 
începutul lunii septembrie 1882, îl găsim pe profesorul Ciprian Porumbescu, 
alături de familia lui Lazăr Năstase, participând la o nuntă țărănească din 
Dârste de lângă Brașov. 

 
Dârste 

“Nunta a fost foarte interesantă, nota Ciprian într-o scrisoare redactată 
în limba germană, în special pentru mine, deoarece niciodată n-am văzut 
așa ceva.  

Înainte de toate, trebuie să știi că preotul face nunta pentru acei 
oameni cu care și în urma cărora trăiește, deci pentru țăranii săi! Aceasta e 
caracteristic.Ceilalți participanți, musafirii, sunt persoane secundare. 
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Deci, enoriașii săi sunt musafirii săi, cu care petrece și cărora le acordă 
toată atenția posibilă. Aceasta se datorește împrejurărilor locale, unde 
preotul este atât de dependent de țărani. E inutil să spunem că, de fapt, așa 
ar trebui să fie, mai ales la noi românii pe care ne ține strâns o legătură, 
aceea națională. 

Nunul mare este un țăran, iar nună, soția sa. Muzicanții cântă bucăți 
românești, lumea stă la mese și mănâncă. Unde? În grădină, sub pomi, sunt 
așezate mese lungi, frumos acoperite. 

La acestea stau toți, curat îmbrăcați, femeile în rochii de mătase, toate 
cu acele specifice ștergare, fine, în jurul capului, cu pieptărașe de mătase 
sau catifea, strânse pe corp, cu salbe etc. 

Dar fetele? Fetele? 
Nu există. Fetele nu merg la nuntă, asta nu se cuvine.Numai bărbați și 

femei. 
Au fost mai multe mese în formă de potcoavă, dintre care la una ședea 

nunul mare lângă socru mare. În fața lui erau cele două lumânări care se țin 
la cununie. 

La masa din mijloc, la mijloc, ședeau notabilitățile, deci, de exemplu, 
eu, Năstase, bătrânul Nicolau, viitorul socru, Bârseanu,Catinca, etc. și mirii. 
Eu ședeam la un colț și lângă mine Leni,ce a venit cu mama ei, deoarece a 
făcut rochia miresei și au îmbrăcat mireasa. Lângă Leni ședea mirele, 
mireasa etc. 

Mireasa nu era urâtă, deși nu s-ar putea spune că e frumoasă. O față 
prelungă și slabă, statură mijlocie, ochii fratelui ei. Mirele este fercheș, tânăr 
și deloc prost. Mireasa purta o rochie de brocart de mătase, de culoarea 
porumbului, un văl lung cu acea mirtă artificială, pe care am văzut-o noi, 
odată, la Laszol. 

În timpul mâncării, care a fost foarte bună, s-au ținut câteva tuasturi. 
Apoi, cam pe la friptură, s-a început încasarea darurilor. Fiecare care voia să 
dea ceva, bineînțeles, numai bani, mergea la nunul mare și-i depunea pe 
masă. 

Acesta striga, la fiecare, cu voce tare ca să audă toți 
- De la Dumnezeu mai mult, de la Domnia lui N N doi florini! 
El însuși dăduse cinci florini, ceilalți câte unul, doi, trei, iar eu doi 

florini. 
Eu n-am lăsat să-mi spună numele, ci de la un muzicant din Brașov. 
După un timp, a cântat muzica o bucată oarecare, ce e cunoscută 

oamenilor, semn că masa s-a terminat. Și toată lumea s-a sculat. 
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A urmat promenada prin grădină și aranjamentul pentru dans. S-a 
dansat în grădina vecină, deoarece acolo era iarba cosită. Muzica s- postat la 
mijloc, împrejur erau bănci lungi, improvizate, care, din când în când pârâiau 
suspect sub greutatea dârstencilor grăsuțe și acum începu dansul cum n-am 
mai văzut vreodată și atât de frumos, ca mai rar! 

A fost o nuntă românească, cum trebuie să fie la un preot. Toți joacă, 
tineri și bătrâni. Întâi hora miresei, când trebuie să joace toți (eu totuși n-
am dansat), însă o horă minunată! Un rondou imens, ce se mișca atât de 
frumos, în tact, cu acei anumiți pași cu mâinile, splendid! 

Apoi a urmat Brâul, Bârsăneasca, o polcă, Breaza, Ardeleanca, 
Hațegana Hora Dârstei, Învârtita etc. Dumnezeu știe, că nu se mai sfârșea 
un joc mai frumos ca celălalt. Și cum știau să danseze! Nici n-ai crede că 
acești bărbați, aparent atât de greoi și neîndemnatici, în cizmele lor mai pot 
păși atât de ușor și de sprinten și fac cele mai frumoase figuri și fiecare 
dintre ei, bărbați sau femei, joacă atât de bine! 

Fiica preotului cunoște toate aceste dansuri și le joacă cu fiecare. De 
fapt, este așa: îndată ce o femeie este luată la joc, ea joacă atât timp cât 
ține muzica, bărbatul când este obosit, predă dansatoarea lui altuia, același 
iarăși altuia, astfel încât o dansatoare joacă opt-zece dansuri, fără să 
părăsească locul de joc. Nunul și nuna joacă într-una. Noi ședem pe bancă și 
privim.Eu cred însă că ai privi un an întreg fără să te saturi. Odată cu lăsarea 
serii, încetează jocul și oamenii se răspândesc pe la casele lor. 

Noi am intrat în casă, ni s-a dat tortă și vin și am plecat acasă. 
Nuntașii, cei mai intimi, împreună cu mirii, se  duc, seara, la nunul 

mare, acolo se mămâncă, se bea și se joacă”227.  
Prezentarea obiceiurilor prilejuite de unul din momentele importante 

ale vieții românilor, nunta, este făcută cu umor și minuție, datorită spiritului 
de pătrundere al observatorului experimentat, ce înțelegea, în esența lor, 
valorile etno-folclorului autentic și nu livresc. 

Străvechiul ceremonial desfășurat la nunta fetei preotului Bârseanu din 
Dârste, pe care artistul de la Stupca îl surprinde derulându-se maiestos, 
sobru sub ochii săi, îi întărește convingerea că singurul componist pe care 
trebuie să-l studieze pentru a crea muzica cultă românească este poporul 
român, iar comorile sale trebuiesc  puse la temelia dezvoltării compozițiilor 
originale moderne de la noi.  

                                                             
227 Ciprian Porumbescu către Mărioara, scrisoare în limba germană, din 3 și 4 septembrie 1882, Colecția Muzeului din Suceava, 
inv. Nr. 2533... 
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ÎN POIANA BRAȘOVULUI  
 

 
Poiana Brașovului 

După desfătarea prilejuită de autentica și pitoreasca  manifestare 
folclorică și etnografică, Ciprian , în compania unui grup de prieteni, între 
care sa afla și familia pictorului Mișu Pop, face o excursie, de o zi, în Poiana 
Brașovului. 

Cântând și discutând tuișii adhoc se pomenesc în mijlocul covorului de 
verdeață și lumină, presărat cu margarete de pe spinarea Postăvarului. 

O parte dintre turiștii brașoveni, între care se afla și profesorul Ciprian 
Porumbescu,  au continuat urcușul. Ajungând pe cea mai înaltă stâncă, 
Vârful Postăvarului,  excursioniștii au rămas extaziați de priveliștea ce li s-a 
așternut la picioare. 

“De aici, scria Ciprian Mărioarei, de-abia se pot vedea și munții ceilalți, 
pe care, din Brașov, nu-i vezi: Bucegii, Ciucaș, Piatra Craiului, Neagoiu, 
Piatra Mare, niște piramide colosale și parcă, în dispreț, ne uitam la lumea 
de jos. 

Ne simțeam liberi, departe de vuietul lumii, aproape de cer și de 
Dumnezeu. Nu-ți pot descrie ce simțăminte năvălesc într-un astfel de 
moment, dar îți pot spune că e ceva deosebit. 
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Pe de o parte te crezi ca o nimica în fața măreției naturii, iar pe de altă 
parte te simți ridicat și entuziasmat, știindu-te domn al înălțimii acesteia, te 
simți înaripat de idealuri sublime și, parcă,te ții de ceva mai mult decăt un 
om. 
 

 
Vârful Postăvarul 

Am stat aici, sus, pe stânca cea mai înaltă a Postăvarului, peste o oră 
și ne-am delectat cu priveliștea prea frumoasă, am respirat un aer curat și 
limpede ca în rai. Am mâncat și ne-am întărit pentru marșul pe care aveam 
să-l facem îndărăt. 

Înapoi nergeam ca și cu vaporul. Într-o oră și jumătate am ajuns jos, 
în Poiană, unde ne aștepta, deja, societatea cealată și ne primi cu strigăte 
de: 

-Vivat! 
Eu zic societate pentru că fiecare venise cu toată familia.   
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Era un foc mare asupra căruia stau tingirile cu tocană și fleicile. O 
mămăligă mare se făcuse , aveau o mașină de sifon și am mâncat, am băut 
am râs. Mai ales cu Paulina Popp făceam comedii grozave. 

Pe la șase seara ne-am întors la Brașov, unde am ajuns la opt și 
jumătate. 

M-am culcat îndată și am adormit dus, căci eram obosit grozav. A doua 
zi mă dureau picioarele și abia le mai ridicam. 

Astăzi însă nu-mi este nimica și, trebuie să-ți spun că, la început, îmi 
era frică să fac partida, căci credeam că, poate, n-o să mai pot sui așa de 
sus. Dar, din contra,mă simt atât de bine, parcă-s cu totul alt om, nu tușesc 
deloc, sunt gras la față de se miră toți de mina mea, pârlit îs, ca un 
țigan”228. 

 

Juni braşoveni, delegaţi la Marea Adunare Naţională de la  

Alba Iulia, din 1918 
                                                             
228 Ciprian Porumbescu către Mărioara Porumbescu, scrisoare în limba germană proprietetea Nina Cionca, București.. 
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LA PROMENADĂ PE CORSO 
 

  
 

După revenirea de la Stupca, fără Mărioara, Ciprian  era mereu cu 
gândul la Berta, al cărui portret atârna în dormitor. Zilele însorite îi crea 
bună dispoziție, se simțea în putere. Atunci i se părea că “Tâmpa  se uita așa 
de senină și verde prin fereastra mea, cerul râdea așa de splendid în cel mai 
curat albastru, soarele împodobea cu azur crestele munților din jur, eu 
sănătos și fără griji, ce e de mirare să te gândești, atunci, la ce ți-e mai drag 

Eu am avut meditație cu Stăncescu, apoi o repetiție corală. Dar 
încontinuu mă apăsa ceva pe inimă. M-am plimbat prin Groaver, nu puteam 
să mă liniștesc. 

După dejun, m-am dus acasă. Am cântat la vioară și am făcut exerciții 
la pian, dar aveam sentimentul că totul se întâmplă în neștire din parte-mi. 
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M-am întins în pat și am adormit de-a binele.Când m-am trezit m-a cuprins 
o așa de mare neliniște că, nu râde, a trebuit să plâng. 

Mă scotea ceva afară din casă, n-aveam aer în cameră. M-am dus pe 
Corso. După mesuțele acelea, pe care le știi.  , la ce ți-e mai scump! Astfel 
trecu dimineața. 

 

 
Poarta Ecaterinei, în stil clasic 
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-Cine îmi iese în cale? Frieda Lassel! Așa de frumoasă, așa de 
grațioasă într-un costum deschis la culoare și cu o pălărie drăguță, care o 
prindea așa de bine... și semăna foarte mult cu Berta. 

Doamne, doamne, sunt așa de  păcătos! Când am zărit-o mi s-a urcat 
tot sângele în inimă, un leșin groaznic a pus stăpânire pe mine, credeam că 
mă prăpădesc. Mă așezai repede pe o bancă fără să o mai privesc. 

După ce a trecut a venit, întâmplător, un prieten de-al meu, Petrescu, 
care m-a întrebat dacă nu-s cumva bolnav, deoarece sunt grozav de palid. 

I-am spus că nu și am continuat plimbarea cu dânsul până la capătul 
Corso-ului. Când ne-am întors s-a întors și Frida din drumul ei. Atunci mi-am 
adunat toate puterile, am strâns din dinți și, când ea se găsea aproape de 
noi, am privit-o drept în față. Dar și cu mine se isprăvise! 

Ea se roși toată și învârtea jenată mânerul umbrelei. Petrescu îmi 
spuse însă: 

-Frate! să te duci acasă că ești palid ca peretele, mă tem să nu-ți fie 
rău! 

I-am urmat sfatul deoarece mă temeam să nu întâlnesc fata din nou.  
M-am dus acasă, mi-am luat paltonul și am voit să mă duc la cafenea, Când 
trec peste Groaver, am văzut-o mergând, pe jos, pe Corso. Eu însă nu m-am 
uitat într-acolo și am evitat-o. 

Mie mi-e așa de greu la inimă ca și când ar trebui să mor , sau i s-a 
întîmplat ei, (Bertei), poate ceva rău”. 

În dimineța următoare, Ciprian continua confesiunea sa făcută în 
nemțește, către Mărioara.  

“N-am dormit aproape deloc, capul mi-e așa de greu, ceea ce nu mi s-
a mai întâmplat încă de când m-am întors de acasă. Aceasta e o stare 
groaznică. 

Astă noapte mă temeam să nu am un acces similar celui avut acasă și 
îmi pregătisem picăturile mele, dar n-a fost nimic, numai o febră puternică 
m-a cuprins. 

Către orele patru, am ațipit și am dormit liniștit până la șapte”229. 
Ca și în timpul concediului de vară, Berta Gorgon îi răscolea toată ființa 

hipersensibilului îndrăgostit si-l aducea în culmea disperării.  Se pare că 
drama sa sentimentală începuse a fi cunoscută și la Brașov. Mișu Popp îi 
pictase, în ulei, un tablou mare cu chipul Bertei. 
 
                                                             
229 Ciprian Porumbescu către Mărioara, scrisoare în limba germană, din 8 septembrie  1882, Colecția Muzeului Suceava, inv. Nr. 
2542. 
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La promenadă pe Corso 

 
Mulți brașoveni și mai ales brașovence, erau curioși să afle câte ceva 

despre fata iubită. “Închipue-ți că în absența mea, după cum îmi spune 
tâmplăreasa, au fost la mine mai multe femei pentru a vedea fotografia 
Bertei: Brezin, fetele Popazu și altele pe care nu le cunoștea. Ce ființe 
curioase și îndrăznețe! Și Copony a văzut fotografia.  

Fetele, după cum spune, și-au prins capul în mâini, admirând 
frumusețea fotografiei”230. 

În momente de cumplite frământări, Ciprian o visa pe Berta și pe loc 
se însenina, iar sufletul era învăluit de “sfințenie, seriozitate și, totodată de 
bucurie și veselie”231, iar inima i se umplea de focul sacru și misterios al 
dragostei. Atunci din nou a apelat la prietenul său din Rădăuți, Michel, însă 
de data asta cu mai mult succes. 

Deși Berta îi răspundea rece la toate epistolele din ultima vreme și-l 
ruga pe Ciprian să nu-i mai scrie, la numai câteva zile după întâlnirea de pe 

                                                             
230 .Ibidem. 
231 Ibidem, din 14 septembrie 1882, inv. Nr. 2579.. 
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Corso, obsedat de imaginea iubitei, recidiveaza. În misiva de la 8 septembrie 
1882, între altele, sublinia: 

„Noi ne iubim cu atâta tărie și sfințenie și ne consumăm în tăcere din 
cauza izolării forțate și, atunci, de ce să fie de mirare că în disperarea mea 
încerc, totuși să vă scriu?  

Noi ne aparținem și nici o putere pământească nu trebuie să ne 
despartă! 

Și chiar dacă niciodată nu veți fi soția mea, rămaneți totuși unica, 
scumpa, mult iubita mea, Berta și nici o altă femeie din lume nu-mi va 
profana dragostea mea sfântă! 

I-am scris lui Michel atât de amical și l-am rugat atât de insistent să ne 
ajute. Însa el nici nu mi-a răspuns.  

Ce vreau eu? Eu nu cer să vă schimbați religia, nici nu e nevoie de așa 
ceva pentru căsătoria noastră, putem doar încheia si o căsătorie mixta... 
”232. 

Pentru Ciprian Berta devenise o obsesie. Deși multe fete cautau să-i 
atragă atenția, el nu le lua in seamă. 

După ce-și expediază, prin postă, misiva către iubita sa din Carpați, s-
a așezat pe o bancă. 

„Atunci a sosit familia Sotir, bătrana doamnă dr. Ciobanu, văduva și 
fata. Eu am vrut să mă scol și să plec, dar femeile m-au rugat, atât de 
amabil, să rămân, că doar nu au voit să mă alunge! 

S-au așezat și eu am ajuns să stau, bineînțeles, lânga fată. În sfârșit, 
ne-am sculat, după ce am intrat în joc, n-am mai avut încotro, nu am putut 
să plec și așa am rămas lângă fată. 

Celelalte mergeau înainte. Încă de două ori pe promenadă în sus și în 
jos. Eu cred că au făcut-o cu intenții, ca să mă rețină mai mult lângă ele. 

Areti e o fată foarte fină, a întrebat și de tine și se uita la mine cu 
atâta suflet și drag, încât m-a apucat spaima. Nu pot spune că n-am succes 
la fete și totuși sunt printre ele atât de nenorocit”, i se destăinuia Ciprian 
Mărioarei. Uneori, artistul de la Stupca punea la îndoială luaialitatea Bertei. 

 „Câteodată îmi vine să cred că se ferește de mine pentru că nu mă 
iubește și că numai inventează piedici pentru a nu o rupe așa, dintr-odată, 
cu mine. 

Chiar faptul că mă roagă mereu să nu-i mai scriu nimic despre 
dragostea mea este atât de regretabil. 

                                                             
232 Ibidem. 
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Cred că atunci când iubești îl asculți pe cel ce-l iubești, cu atât mai 
mult și mai cu drag”233. 
 

 
Peisaj brașovean 

 
 

                                                             
233 Ibidem, scrisoare din 14 septembrie 1882.. 
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Oravțta 

PRINTRE BĂNĂȚENI 
Viena, datorită ambianţei culturale elevate, l-a ajutat pe tânărul 

stupcan să-şi consolideze sănătatea fizică, să mai uite de Berta, să se 
instruiască organizat şi, din când în când, să compună câte o melodie în 
afară de cele impuse de ambianța vieneză. 

Prin intermediul unor colegi bănăţeni de la România jună, între care 
se număra şi medicul Gh. Crăciuneanu din Ciclova, localitate minieră de 
lângă Oraviţa, Ciprian ajunge să fie cunoscut şi să cunoască valea Caraşului. 

De la contemporanul său, Iuliu Birou, aflăm că studentul Porumbescu a 
vizitat Oraviţa în 1880. Pe când străbătea  drumul abrupt şi colţuros ce 
ducea, prin pădurea nesfârşită de fag, spre Anina, în mintea artistului s-a 
zămislit o nouă melodie, pe care a intitulat-o: Marşul cântăreţilor din 
Oraviţa.  
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De remarcat e faptul că, în mica aşezare de la poalele Apusenilor, se 
aflau două reuniuni muzicale, una germană şi alta română.   

“Manuscrisul acestui marş, ne informează Virgil Birou, s-a păstrat în 
arhiva corului din Oraviţa, până în preajma celui de al doilea război 
mondial”234. 
 

 
 

Lucrarea muzicală a circulat, apoi, sub titlul de Marşul cântăreţilor.  
Tot la Oraviţa, în 1880, a fost tipărit, pentru prima dată, opusul nr. 6 a 

lui Ciprian Porumbescu, intitulat Cântec de primăvară, pe versuri de V. 
Bumbac.  

Evenimentul editorial a fost remarcat şi de revista Familia, astfel: 
“Dl. C. G. Porumbescu, june compozitor român din Bucovina, a scris 

iarăşi un cvintet, nou. Acesta e intitulat Cântec de primăvară [Op. 6], 
cuvinte de V. Bumbac.  

A apărut la Oraviţa, în Banat, ca proprietate şi editură a librăriei I. E. 
Ţieranu, care a făcut un fapt vrednic de laudă, dând o mână de ajutor la 
                                                             
234 Scrisul bănăţean, nr. 1, 1955. 



 

 

 371

editarea acestei compoziţiuni, care, desigur, va fi îmbrăţişată cu căldură din 
partea publicului”235. 

Melodia avântată, plină de lumină şi voie bună a corului bărbătesc 
Cântec de primăvară, după 1895, a devenit marş de drumeţie, cântat la 
petrecerile de arminden, la diverse adunări școlărești şi cu alte ocazii. 

Prin 1937, fragmentul melodic de la începutul Cântecului de 
primăvară a servit, o vreme, ca semnal al pauzelor de la postul de Radio 
Bucureşti și marș de drumeție pentru expedițiile organizate de Straja Țării. 

La scurt timp după difuzarea Cântecului de primăvară, tipograful-
librar I. E. Ţieranu tipăreşte cel de al 7-lea opus, sub titlul: Coloane 
române. Quadrille, compuse din motive de arii naţionale române 
pentru pian de C. G. Porumbescu236. 

Modestul tipograf, iubitor de cultură şi arte frumoase, a trebuit să 
recurgă la serviciile imprimeriei Iosef Eberle, din Viena, pentru a tipări 
partiturile şi a le pune la dispoziţia publicului bănăţean, a dirijorilor corurilor 
săteşti şi asociaţiilor muzicale din Transilvania. 

În anul universitar 1879-1880, studentul Ciprian Porumbescu şi-a 
canalizat aproape întreaga energie pregătirii organizate în ambianţa centrului 
academic european, aşa că nu e de mirare dacă constatăm că a compus 
relativ puţin în acest interval de timp. Pe lângă cele șapte opusuri tipărite la 
Cernăuți, Viena şi Oraviţa, el a mai dat la iveală încă câteva lucrări de mică 
întindere. 

La 8 martie 1880, cu ocazia zilei de naştere a lui Iraclie Porumbescu, 
Ciprian i-a trimis tatălui său un Imn de urare, la 30 martie realizează corul 
bărbătesc Numele tău, pe versuri de Dimitrie Bolintineanu, iar la 23 iunie 
1880, creează valsul pentru pian Souvenir de Viena. 

În sesiunea de vară a anului 1880, studentul Porumbescu promovează 
toate examenele de la Conservator şi de la Facultatea de Filozofie a 
universităţii vieneze, după cum o atestă Schulschein-ul eliberat de 
Conservatorium für Musik und darstellende Kunst, Schuljahre 1879-
1880 şi Absolutarium eliberat de Rector der K. K. Universtät zu Wien 
und Decan der philosophichal Facultät. 

                                                             
235 Familia, nr. 46, din 4 iulie 1880. 
236 Piesele muzicale ce au fost tipărite pe cele şapte pagini, format mare, sunt: Corăbiasca, Vin de mă sărută, La bătaie, Fie 
pâinea cât de rea, Şi, oare te-am pierdut, Hora, Of, of, dragă mi-i oiţa, Dac-aşa, iac-aşa, Leliţă de la Munteni şi încă două 
melodii folclorice fără titlu. 
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Încheindu-şi primul an de cercetare sistematică a muzicii şi pe cel de 
al treilea an de studiere a istoriei şi geografiei, în dimineaţa zilei de 17 iulie 
1880, condus de gazda sa Hendrik Eidmeyer şi de domnişora Josefina, 
studentul integralist părăseşte mulţumit oraşul lui Schubert şi Strauss şi, 
după o absenţă de aproape zece luni, revine la Stupca cu gândul  de a o 
vizita cât mai grabnic pe Berta Gorgon. 

 

 
Catedrala din Oravița 
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INVITAT DE ONOARE LA  
CONCURSUL DE LA CHIZĂTĂU  

 Împlinindu-se un sfert de veac de la înființarea, în1857, a Corului 
țăranilor plugari din Chizătău, compozitorul-profesor Ciprian a fost invitat 
să participe la importantul eveniment cultural din Banat, pentru a onora 
grandiosul festival al cântecului, portului și dansului românesc. 
 

 
Corul plugarilor din Chizătău la serbările ASTRA-ei, Sibiu, 1892 

În Banat, „adică prin Lugoj, Timișoara, Caransebeși, constata Ciprian 
Porumbescu, oamenii mă cunosc mai bine decât la noi în Bucovina. Cu 
respect se purtau cu mine... mă purtau în brațe, iar la Lugoj, făceau, în 
onoarea mea, suarele splendide”237. 

                                                             
237 Scrisul bănățean, anul..VII, nr. 9(420, DIN 9 SEPTEMBRIE 1957,P. 55. 
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La Oravița, se formase un adevărat cult pentru muzica lui Porumbescu. 
Spre exemplu, la serata din 13 mai 1882, data de Reuniunea română de 
cântare, din cele șase compoziții prezentate publicului, patru erau luate din 
repertoriul artistului de la Stupca și anume La malul Prutului, Serenada, 
Luna lui mai și corul bărbătesc Sergentul, pe versuri de Vasile Alecsandri. 

„La data serbării de la Chizătău, constata Virgil Birou, faima și 
popularitatea sa în această provincie era generală și de nezdruncinat, nu 
numai în urma legăturilor sale mai vechi cu orăvițenii și... chiar cu coriștii 
muncitorilor de la Reșița, ci, mai cu seamă, prin prezentarea, la Brașov,a 
operetei  Crai nou”238. 

În dimineața zilei de 20 septembrie 1882, împreună cu corul lugojan, 
Ciprian Porumbescu și Ion Lengher, președintele asociației Reuniunea 
română de gimnastică și cântare, din Brașov, au descins la Chizătău în 
dangăt de clopot și sunet de treasc. 

Aici s-au adunat să se înfrunte corurile plugarilor români din 
douăsprezece sate bănățene, precum și formațiile muzicale ale inteligenței 
române și germane din Lugoj și de la Filarmonica din Timișoara. 

Ciprian Porumbescu a fost ales, cu drept de vot deliberativ, în juriul de 
decernare a premiilor.  

În după-amiaza zilei de 20 septembrie, rând pe rând corurile țărănești 
din Belinți, Cebza, Grui, Budinți, Coșteiul Mare, Ietar, Herendești, Paniova, 
Satul Mic,Sembac, Sâlha și Chizătău au prezentat programele lor în fața unui 
public entuziast și a unui juriu exigent. 

Pe unii dintre artiștii plugari i-a chemat într-o cameră separată și i-a 
chestionat. Pentru el, activitatea artistică de masă a bănățenilor a fost o 
experiență fără precedent. 

După decernarea premiilor, seara, a participat la spectacolul dramatic 
Nuntă țărănească de Vasile Alecsandri, în interpretarea artiștilor amatori 
din Chizătău. La sfârșitul spectacolului  au dansat, îndeolaltă, țărani și 
intelectuali, numai jocuri românești Lugojana, Ardeleana,Pe picior,De doi etc. 

Pe la trei, după miezul nopții, Ciprian, plecând la Lugoj, exclama: 
“- Așa ceva n-am mai văzut și probabil că nici nu voi mai vedea atât 

de curând! ”239. 
Impresionat a fost profesorul brașovean  nu numai de calitățile 

artistice ale cântăreților, ci și de oamenii și așezările lor.  

                                                             
238  Virgil Birrou, Ciprian Porumbescu la Chizătău, în Scrisul bănățean, anul VII, nr. 9(420, din septembrie 1957, P. 55.. 
239 Ciprian Porumbescu către Mărioara,i ibidem, inv. Nr. 2543.. 
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“Chizătăul este un sat care, după ordinea și curățenia ce domnește 
întrînsul, s-ar putea asemăna, cu tot dreptul,cu un oraș” preciza Porumbescu 
într-un articol din Gazeta Transilvaniei nr. 117, din 15/27 septembrie 
1882. 

Toate dovedesc starea materială bună a locuitorilor săi. Casele sunt 
mari și bine curățate, șurile și grajdurile sunt în cea mai bună rânduială. 
Ulițele sunt largi, bine îngrijite, sădite cu arbori pe amândouă părțile. 

Podoaba cea mai de frunte a satului însă este școala și biserica, 
lăcașuri vrednice de înalta lor menire.  

Bărbații sunt de statură mijlocie, vânjoși, bine făcuți, curați, mai toți 
cu ochi ageri și cu fizionomie plăcută. Ei își rad barba, poartă numai mustăți 
răsucite.  

Iar femeile, femeile nu știu cum să le asemăn mai bine ca să nu 
greșesc, sunt ca niște zâne. Statura lor e maestoasă, mersul cumpănit și 
contururile feței vrednice de penelul oricărui artist. 

Dar portul! Pe cap au o ceapsă împodobită cu monede de aur și de 
argint, numită tulbet, dedesubtul acestuia, un conciu negru sau șoșu în 
formă de fes, iar la grumaji o mândră salbă care, adeseori, reprezintă o 
avere. 

Trupul chizătencilor este învelit cu o ie cu mâneci largi, înfrumusețată, 
pe piept și la gât cu flori și cu dungi de fir de aur, cu o fustă albă ca zăpada 
și cu cătrință, care îndărăt se termină în ciucuri lungi roșii și albi. Cătrința 
este, de obicei,de lână chindisită cu fir, nu arareori însă vezi și cătințe din 
catifea sau de mătase. Mijlocul este încins cu un brâu lat, frumos împodobit. 

Dalbă ca o zînă este românca din Banat. Durere însă, că nu se 
mulțumește numai cu ce a înzestrat-o darnica fire, ci, nu arareori,caută  a se 
folosi și de invențiunile omenești. Mai la tot pasul ai prilejul să te convingi că 
multe din țărăncile despre care e vorba își dau pe obraz cu alb și cu roșu… 

Cu un cuvânt, că sătencile din jurul Chizătăului se apropie de oraș și în 
această privință”240. 

După o ședere la Lugoj, deși ar fi dorit să viziteze și Turnul Severin, se 
îndreaptă spre Timișoara. Aici stă trei ore și în Arad una. 

Porumbescu aprecia că: “Timișoara este foarte drăguță, având case cu 
două-trei etaje. Face, într-adevăr, impresia unui oraș modern. Aradul mai 
puțin. 
 
                                                             
240 Longinus,(Ciprian Porumbescu) , Serbarea de la Chizătău, în Gazeta Transilvaniei, anul XIV, nr. 107,  din 15/27 
septembrie 1882... 
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Casă din Chizătău 

 
Regiunea pe care am traversat-o de la Lugoj până la Arad este 

binecuvântată din belșug cu toate darurile, țăranii sunt foarte avuți, satele 
noastre cele românești sunt ca și cele săsești, case mari de zid, biserici 
splendide și drumuri. 

La dreapta căii ferate se văd vii întinse, la stânga plantații de 
tutun”241. 

Primele emoții receptate din călătorie la Chizătău se grăbește, ca de 
obicei, să le împărtășească Mărioarei, căreia-i mai scrie că “în puține zile mi 
s-au adunat în cap așa de multe impresii încât aș avea nevoie de coale 
întregi pentru a face o dare de seamă amănunțită despre tot ce am văzut și 
am auzit, acolo, în Banat. 

Va apărea în Gazeta Transilvania, în numărul viitor, un foileton scris 
de mine. Pot doar să-ți spun că a fost extraordinar! Acolo trăiește anume un 
alt popor decât pretutindeni la noi, un popor care  ia lucrurile într-un mod 
serios și cu sfințenie în ceea ce privește situația și misiunea lui și dă la iveală 
numai lucru temeinic și adevărat, departe de toate cunoscutele fanfaronade 
românești. 

 

                                                             
241 Ciprian Porumbescu către Mărioara, ibidem, inv nr. 2534.. 
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Sateancă din Chizătău 
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Numai în câteva zile m-au copleșit atâtea impresii, încât mi-ar trebui 
coale întregi, ca să-ți scriu despre tot ce am văzut și auzit în Banatul cela.  

Societățile de cântare au prestat, după mine, lucru neasteptat. Corurile 
premiate sunt atât de minunate, încât societatea noastră de cântare din 
Brasov, îi, față de ele, nimica întreagă. Și ele sunt societăți formate numai 
din țărani, instruite și dirijate de țăran.  

Era mișcător să vezi cum s-au urcat pe scenă cu notele în mână aceste 
figuri marțiale, cum s-au așezat în semicerc, iar dirijorul la mijloc dădu tactul 
cu mâna aceea pe care noi eram obișnuiți conducând plugul sau purtând 
securea. 

Seara, teatru și apoi dans. Dar asta fu un dans general; intelectuali si 
țărani de-a valma. Și numai dansuri naționale: Lugojana, Ardeleana, Pe 
picior, De doi, etc.  

Lucru ca acesta nu mi-a fost dat să văd și poate nici nu-mi va fi dat 
să-l mai văd așa curând. 

Când, la urmă, toate corurile, trei sute de cântăreți, au intonat 
Deșteaptă-te române, n-a rămas ochi neînlăcrimat. 

Publicul, peste două mii de oameni, stătea cu pălăria în mână și orice 
om trebuia să-și spună că un asemenea popor, plin de viață și de 
deșteptăciune nu poate să dispară niciodată, ba mai mult, că lui îi aparține 
viitorul”242. 

În urma certitudinelor căpătate la Festivalului de la Chizătău, 
Porumbescu s-a simțit obligat să le popularizeze și prin intermediul Gazetei 
Transilvania, spre a le oferi ca pildă și îndemn românilor de pretutindeni. 
De astă dată Ciprian Porumbescu a semnat articolul cu Longinus. 

Foiletonul scris la îndemnul lui Ion Lengher constitue un document 
important pentru cunoașterea culturii bănățene din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, deoarece este întocmit de cel mai competent participant 
la jubileul de la Chizătău. 

Pentru acest motiv  selectăm următoarele aspecte surprinse, pe viu, 
de dirijorul și compozitorul Ciprian Porumbescu, membru  cu drept de vot 
deliberativ al juriului. Referindu-se la momentul începerii competiției 
artistice, Longinus remarca:  

“Acuma se începe lupta de întrecere. Cele unsprezece coruri înaintau 
spre scenă în ordine alfabetică, ca să arate ce pot și știu. 

                                                             
242 Ibidem, inv. Nr. 2863.. 



 

 

 379

Când se urcă primul cor, cel din Belinți, pe scândurile ridicate, se făcu 
o tăcere adâncă. Toți se uitau cu drag la voiniceștele staturi ale plugarilor 
noștri și la costumele lor albe ca zăpada. Era ceva încântător, când vedeam 
pe acești români luați de la coarnele plugului, așezați, acum, în semicerc și 
ținând cu siguranță notele în mână. 

Nerăbdarea era la culme. Dar iată că dirigentul, cu opinci și căciulă 
lungă, își ridică brațul său bine făcut și, ajutat de o singură flaută, dă tonul și 
tactul necesar! 

El urmărește, cu atenție, vocile ce răsună cu putere ,  la caz de lipsă, 
mai dă ajutor într-o parte sau într-alta. 

Executarea pieselor din program a fost, în general, foarte bună., fără a 
lua în considerare că cântăreții erau niște oameni simpli,puțin cunoscători în 
ceea ce privește arta muzicii. Abstrag de la tot ce poate influența asupra 
unei critici nepărtinitoare., las la o parte preocuparea națională cu care 
suntem deprinși a privi lucrurile la noi și nu consider pe concurenții de la 
Chizătău de cât ca pe niște cântăreți care s-au supus judecății unui public 
nepreocupat. 

Cu toate acestea, mă văd silit a constata că producția țăranilor pe care 
am avut norocul de a-i auzi, a întrecut orișice așteptare. Corurile acestor 
țărani sunt niște instituțiuni cu o bază solidă, care pot servi în orișice loc 
spre fala neamului românesc. 

Orișice fiu adevărat al poporului nostru trebuie să se bucure  din inimă  
când vede pe omul de la sat că se interesează și de lucruri mai ideale decât 
cele din viața de toate zilele, când îl vede făcând progrese așa de 
încântătoare pe unul din cele mai mândre terenuri.  

O! De s-ar imita exemplul dat de frații bănățeni în toate colțurile 
pământului românesc! 

Dacă m-ar întreba cineva cu de-amăruntul asupra părții curat muzicale 
a producțiunii despre care e vorba i-ași spune următoarele 

-Constat, mai întâi, frumusețea vocilor. Tenor curat și bas puternic. 
Cântăreții au rămas strict în voce , numai la cor a distonat tenorul puțin. 

În ceea ce privește deosebirea corurilor mărturisesc că cel puțin la 
Sihla, ma surprins prin claritatea vocilor lui, iar cel de la Cebza și cel de la 
Coșteiul Mare prin precizia cu care au executat piesele Steaua României de 
Karas și Serenada de Ceaka, piese care pretind o cunoaștere destul de 
profundă a muzicii vocale. Corul din Silha a înlocuit piesa fixată în program 
prin Imnul României de Humpel și a avut un succes deosebit. 
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Corul Ruga din Chizătău 
 

 Tot așa de bine au cântat și celelalte coruri. Piesele au fost bine 
studiate, vocile au fost plăcute, executarea lor, în general, precisă”243. 
concludea Longinus în articolul Serbarea de la Chizătău. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
243 Longinus, ibidem.. 
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În ajunul  ultimului concert  
 

 

Primul semestru al anului școlar 1882-1883, îl readuce pe profesorul 
Ciprian Porumbescu în torentul muncii cotidiene. Se mișcă ca argintul viu, 
când îl aflăm printre elevii școlilor la care funcționa, când la repetițiile 
corurilor ce le dirija, când pregătind, cu înfrigurare,  un concert planificat 
pentru octombrie, când instruindu-se cu Geiffrig, când visând la Berta, când 
distribuindu-și opurile sale... Încă din iunie 1882, avea gata de tipar Hora 
Brașovului, o Polcă din operetă și urma să apară un Potpuriu cuprinzător 
din Crai nou. 

În ajunul zilei sale de naștere, Ciprian se afla singur, în camera sa de 
lucru și se odihnea cu gândul la cei de acasă, la anii copilăriei, când mama și 
tata îl sărutau, îl dezmierdau și-i ofereau bucatele preferate, la clipele 
frumoase petrecute cu prietenii de la Gimnaziul din Suceava. După cină, cum 
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stătea la pian, aude în bucătărie o serenadă, cântată de mai multe voci 
tinere. Erau actualii săi elevi de la Gimnaziul Românesc din Brașov. 

În dimineața zilei de 2/14 octombrie 1882, când împlinise douăzeci și 
nouă de ani, pe la cinci, când visa că acorda un pian împreună cu Berta și 
doamna Gorgon, se trezește în armonia unei muzici minunate. 

“Nu știam dacă visez, consemna Ciprian într-o scrisoare redactată în 
limba germană. Mi-am închis strâns pleoapele pentru a prelungi, cât se 
poate de mult, această clipă minunată.  

Bőhme, Bătrânul meu Bőhme, cu încercatul lui cvartet de suflători, 
cânta în camera alăturată. Suna așa de frumos, așa de frumos! Ei executau 
Aceasta este ziua Domnului.  

Nu puteam să mă smulg din visul meu și în clipa aceea mi-a fulgerat 
prin piept o durere atât de profundă și de neexprimată în sunetele dulci ale 
instrumentelor și eu am plâns amar. 

-Doamne, Dumnezeule! Ce biet nenorocit sunt, totuși! 
Bőhme a intrat apoi în cameră și m-a felicitat. Eu m-am sculat am 

aruncat ceva pe spate și am trecut în odaia alăturată. Bőhme mi-a făcut 
cadou, atunci, un tablou splendid realizat numai din albumițe pe o periniță 
de catifea neagră, ghirlande sub sticlă într-un cadru auriu. Extraordinar de 
frumos! 

Am fost așa de mișcat, ca un putinei de bătut unt și l-am sărutat de 
sute de ori pe bătrân. Ei au mai continuat să cânte apoi au plecat. 

La orele opt m-am dus să iau micul dejun, m-am întors acasă ,am 
cântat la pian. A venit Geiffrig, a ținut lecția, apoi, la orele zece m-am dus la 
școală, am ținut cursurile până la douăsprezece. 

M-am dus la masă și am primit felicitările colegilor mei de masă. 
Altminterea, n-a știut nimeni de onomastica mea, nici măcar Năstasi”244. 

”După masă, continuă să povestească Ciprian într-o altă scrisoare 
către Mărioara, m-am dus la promenadă. A fost așa de frumos! Drumul era 
presărat cu așa de mult frunziș, care foșnea așa de plăcut!  

Era foarte multă lume. Printre alții și Frieda. Când am văzut-o de 
departe venind, m-am întors. Ea era cu domnișoara Kuhlbrand și trebuie să 
mă fi observat, căci, deodată, am băgat de seamă, că iuțește pasul pentru a 
mă ajunge din urmă. 

În sfârșit, am prins curaj și când se găseau destul de aproape de mine, 
m-am întors subit și m-am găsit față în față cu ea. Ea nu se aștepta la asta. 
S-a făcut roșie ca focul și a trecut repede mai departe. Și apoi și-a continuat 
promenada. 

Ne-am întâlnit, încă, de câteva ori și ne-am privit așa de obraznic ca și 
când noi am fi fost niște vechi prieteni, știe Dumnezeu, de când lumea. 
                                                             
244 C. Porumbescu către Mărioara, scrisoare în limba germană din 14-15 octombrie 1882, Colecția Muzeului Suceava, inv nr. 
28-60.. 



 

 

 383

Ea poartă acum pălărie neagră, cu care nu mai aseamănă cu Berta. Și 
apoi ea râde nițel cam mult”245. 

Porumbescu intenționa, după cum rezultă dintr-o scrisoare din 28 
septembrie 1882, ca în patru săptămâni să dirijeze ultimul său concert dat la 
Brașov, cu proprile-i compoziții: 1. Uvertura la Crai nou, 2. Hora 
Prahovei, 3. Ah, suflete!, 4. Vals, 5. Te-ai dus, 6. Mazurca, 7. Doina 
pentru piston (Flugelhorn), 8. Potpuriu de cântece naționale. 

Abia la 16 octombrie, după ce a primit felicitările de la Iraclie, 
Mărioara, Ștefan, Laura și de la Lola, Ciprian a simțit că a fost ziua lui de 
naștere și a devenit, vesel, bine dispus. 

“Astăzi am primit frumoasele tale cadouri de ziua mea scria surioarei 
sale. Numai lucruri drăguțe și foarte necesare. În special fularele.  

Îți mulțumesc scumpă surioară din toată inima, pentru toate și pentru 
abajururile așa de vesele. Îi mulțumesc și tatii, în special pentru florintul de 
argint, care a plecat în pușculiță. Umorul tău m-a înveselit mult cum n-am 
fost deloc astăzi. 

Azi a avut loc prima repetiție generală pentru concertul meu și merge 
admirabil. Concertul a fost însă amânat cu câteva zile deoarece Terschak n-a 
putut să dea concertul lui vineri, din motive de boală, ci a trebuit să-l amâne 
pentru vinerea viitoare. 

Eu, la început, n-am vrut să aud nimic despre asta, când, într-o după 
masă, a venit la mine domnișoara Dolli personal și m-a rugat să-mi amân 
concertul. Eu n-am putut să o refuz”246. 

La reîntoarcerea din vacanța de vară, Ciprian se simțea destul de bine, 
după cum singur o declara într-o  scrisoare, “dar odată cu începutul lui 
octombrie, în urma unei răceli, am contractat un catar ușor împreună cu 
tuse, așa cum am mai avut adeseori. 

Acest catar, în mare parte, e în legătură cu călătoria mea de la 
Chizătău. Atunci deja tușeam destul de tare. A mai venit, apoi, o vreme 
foarte agitată pentru mine.  

Din cauza nervozității, am început să compun și am compus întreg 
programul pentru concertul meu”247. 

Profesorul se afla la acea dată într-o permanentă stare de febră „la 
care se mai adaugă și oboseala de la școală și biserică. Dar eu nu m-am dat 
bătut, am urmat programul cu strictețe și am făcut și prima repetiție cu 
orchestra pentru concertul care urma să aibă loc vineri. 

Prima repetiție a avut loc luni, a doua marți. Era o vreme rea și 
posomorâtă. Seara m-am dus la școala de gimnastică, unde făceau domnii 
exerciții și mă uitam la ei. 
                                                             
245 Ibidem. 
246 Porumbescu către Mărioara, ibidem, din 12 ianuarie 1883, inv. Nr. 2639.. 
247 Țara Bârsei, anul V, nr. 5, Septembrie-octombrie 1993, p.409-410.. 
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Atunci m-a prins pe mine dorul să fac exerciții gimnastice așa cum 
făceam în trecut cu băieții de la Stupca. Deci, sus la bară fixă, mă învârt de 
câteva ori și mă scobor iarăși, mă țin însă numai cu mâna stângă și rămân 
câtva timp astfel agățat. Când sar jos, simt ceva ciudat în partea stângă a 
pieptului, dar a fost ceva trecător. 

Ne-am dus la cină la Popp. La orele zece eram în pat și am adormit 
foarte liniștit. Către ora unu, m-am trzit și am simțit pieptul plin cu ceva și 
horcăind îngrozitor. 

Oho! Gândesc eu, e rău! Aprind lumina, scuip, sânge! Aceasta se 
repetă. Continuai să-mi aplic comprese reci,aveam însă doctoria de la bunul 
meu Zihlaz. Am luat-o, dar sângele nu se oprea. Sufeream chinurile morții 
singur, fără nici un ajutor, noaptea,ceva groaznic! 

 Vai! Noaptea asta nu o s-o uit toată viața, iar starea asta de disperare 
îmi făcea și mai rău. Dacă ași fi putut să mă liniștesc mi-ar fi fost imediat 
mai bine. Credeam că acuma s-a sfârșit cu mine. 

Se făcuse două și jumătate și sângele continua să curgă din pămâni. 
Atunci, m-am gândit să trimit după medic. M-am dus încealaltă odaie, mi-am 
adus cele necesare pentru scris și i-am trimis un bilețel lui Neagoe să 
binevoiasă a veni imediat la mine. 

Dar un lucru ciudat. Când am terminat de scris biletul, m-am calmat și 
sângele a încetat cu încetul. Am șezut liniștit în pat, n-aveam voie să mă 
lungesc, până către orele patru, când am constatat că pericolul trecuse. 

M-am liniștit complect și m-a cuprins un somn ușor. Dimineața, pe la 
șapte și jumătate, a venit doamna Tischler și am trimis-o după Neagoe. 

De câte ori țușeam scuipam sânge. Neagoe nu era acasă. 
După masă a venit Băiolesu și m-a sfătuit să nu dau concertul. Eu n-

am cedat. Afișele erau deja lipite, tot publicul îl aștepta cu înfrigurarare, sala 
din clădirea Redutei n-aș mai fi primit-o așa de curând, deoarece acolo 
dădea reprezentații o trupă de teatru maghiar. Deci concertul trebuia dat! 

Asta se întâmpla miercuri. Eu am rămas în pat și joi am fost liniștit, 
am luat doctorii. Vineri la orele zece a avut loc reprezentația generală. M-am 
dus, așa slab cum eram și am dirijat repeția de la zece până la două după 
prânz, căci bucățile erau grele și nu prea mergeau bine,în special Rapsodia. 
M-am întors acasă și am stat liniștit în pat, până seara. Băiolescu m-a vizitat 
de mai multe ori și mi-a dat calmante.  

La șapte și jumătate am plecat, cu o birjă, spre sala Redutei. Toată 
lumea sosise, de asemenea și orchestra. Sala era tixită de lume,așa după 
cum ți-am mai scris. Orchestranții și-au ocupat locurile, era orele opt, eu am 
mai luat un praf efervescent și am ieșit pe scenă. 

Am luat liniștit bagheta și, să fie cu noroc, dăi drumul până la sfârșit. 
După concert m-am dus cu trăsura acasă, am dormit liniștit, am 

rămas, ziua următoare, în pat. 
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Din nenorocire, în noaptea următoare s-a repetat hemoragia. Aveam 
însă hemostatice și s-a terminat cu bine. 

Începând de atunci am continuat să tușesc și să scuip din ce în ce mai 
mult sânge. N-am spus nimănui nimic despre asta pentru că oamenii, care și 
așa mă calomniază că sunt tuberculos, să nu facă și mai mare vâlvă. M-am 
plâns lui Neagoe, lui Chelariu și Năstasi” 
 

Brașovul iarna 
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Ecouri la ultimul concert  
dirijat de compozitor 

La 27 octombrie/8 noiembrie 1882, Ciprian Porumbescu, cu ajutorul 
orchestrei Societăţii Filarmonice, a prezentat,  în sala Redutei, ultimul 
său spectacol dat brașovenilor.  

 

 
Afișul ultimului concert dirijat de C. Porumbescu  

la Brașov 
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Cu această ocazie compozitorul-dirijor a interpretat: Rapsodia 
Română, Uvertura la opereta Crai nou, Potpuriu naţional, marşul La 
Carpaţi, valsul Fantome, mazurca Catincuţa, Hora Prahova, cvartetul de 
corni Mugur, mugurel (la cornul I, bunul său prieten, Fr. Böhme) ş.a.  

 

 
Centrul Cultural Reduta, Brașov 

 
Remarcabilul eveniment artistic a prilejuit presei de la poalele Tâmpei 

un moment de a se afirma. La 4 noiembrie 1882, apare în Gazeta 
Transilvaniei următoarea cronică, scrisă de medicul Gh. Băiulescu, violonist 
concertist, care îl îngrijea pe Ciprian Porumbescu:  

“Public atât de numeros şi ales din loc şi dimprejur nu ne aducem 
aminte să se fi întrunit de mult ca în seara memorată. Sala de concert era 
aşa de ocupată, încât mulţi au trebuit să se întoarcă, neavând loc. 

 L-am conciliat ca la soli (“solişti vocali”) să folosească mai puţin 
cornetul şi să se servească mai mult de flaut, care se apropie mai mult de 
instrumentul nostru tradiţional, de fluier… Să se ferească a da o extensiune 
prea mare compoziţiilor d-sale, spre a evita în chipul acesta repetiţii …  

Dirijorul a ştiut, în câteva probe (“repetiţii”) să iniţieze nişte muzicanţi 
străini în caracterul pieselor noastre naţionale. Ariile din < Crai Nou> au 
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devenit la noi poporale …, cu atât mai mult regretăm că opereta nu a fost 
cerută de Teatrul Naţional Bucureşti …  

Orchestra a trebuit să repeteze o parte din rapsodie, iar compozitorul a 
fost aclamat din toate părţile”248,  Observaţiile critice din articol nu l-au 
supărat pe Ciprian Porumbescu.  
 La 28 octombrie, Ciprian Porumbescu, în sala Redutei, ticsită de 
oameni, atât la parter cât și la galerie, a fost ovaționat cu un delir de 
aplauze. Primul concert, din cele trei programate, a fost magnific, aproape 
toate piesele a fost nevoit să le repete. La Rapsodie  și la Potpuriu 
compozitorul avea impresia că spectatorii și-au ieșit din minți, așa de mare 
larmă făceau. 
 Ciprian preciza într-o scrisoare către Iraclie și Mărioara, că nici el nici 
publicul n-au avut încă un astfel de concert românesc cu piese atât de alese, 
bine compuse și bine executate. 
 “Gazeta Transilvaniei  umblă iarăși cu șovăire, credea dirijorul 
compozițiilor,așa că în publicitate puțin o să iasă ceva despre concert. Și 
anume, din cauza aceasta, redactorul Mureșan e dus la Iași. 
 În locul lui e Bârseanu. Omul acesta a fost atât de slab, că n-a mers 
nici la concert.O să vină, așadar, numai o simplă notiță de la un altul. 
Aseară am putut cunoaște că numele meu e deja pus pe baze solide și cum 
că opurile mele sunt destul de bune și destul de coapte”249. 
 Absența unui om autorizat de gazetă nu a împiedicat, totuși, ca, în 
coloanele acesteia, să apară o prezentare amănunțită a concertului, “scrisă 
cu bună judecată și pricepere de Băiulescu” și  pe care Ciprian a considerat-o 
ca fiind “o critică demnă de gazetă, de concert și de publicul care a fost la 
concert”250. 

Succesul concertului instrumental de vineri  27 octombrie 1882, ce 
întrupează noua concepție estetică a compozitorului-dirijor, prin care 
preconizează creerea și dezvoltarea muzicii culte românești a fost pusă în 
evidență de Gazeta Transilvaniei cât și de Noua bibliotecă românească. 
 Presa brașoveană și-a dat seama de semnificația acestui moment de 
pionierat, când se năștea teatru liric național și se conturau, în orașul de la 
poalele Tâmpei, noile direcții ale dezvoltării muzicii instrumentale originale 
românești. 
 “Concertul domnului Porumbescu a însemnat începutul unei vieți 
muzicale în care ritmul și melodia populară românească se statorniceau în 
sălile de concert din care, apoi, continuau să fie fredonate în diferite 
societăți, convenții colegiale”251, remarca dr. Băiulescu și se indigna că 
                                                             
248 Gh. Băiulescu, în Gazeta Transilvania, din 4 noiembrie 1882. 
249 Ciprian Porumbescu catre Iraclie Porumbescu, scrisoare din 28 octombrie 1882, Colectia Muzeului Suceava, , dosar nr. 13, 
p. 41 
250 Ibidem, din 6 noiembrie 1882, inv. Nr. 2616. 
251 Gazeta Transilvaniei, nr.127, din 27 noiembrie 1882, p. 4.. 
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opereta Crai nou nu a fost introdusă încă în repertoriul Teatrului Național 
din București. 
 

 
 

Atmosfera brașoveană în care se contura o nouă etapă de organizare 
și dezvoltare a muzicii instrumentale a fost relatată, cu lux de amănunte, în 
revista Noua Bibliotecă Română   ce urmărea realizarea unei culturi 
unitare naționale. 
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 După ce cronicarul muzical de la publicația bilunară din Brașov 
amintește, că la spectacol a venit un numeros public din oraș și din 
împrejurimi, cum nu-și mai amintește să fi văzut, continuă: 

“Sala de concert era așa de ocupată, încât mulți au trebuit să se 
întoarcă, neavând loc. Dovadă eclatantă de  simpatia generală de care se 
bucură zelosul nostru compositor. 

Concertul începe cu marșul vioi intitulat La Carpați, după care urmeză 
uvertura operetei Crai nou pe care o cunoaștem mai demult și care ne 
amintește, iarăși, toată frumusețea măiestriei compoziției a operetei Crai 
nou. 

Valsul Fantome, cu motive românești, a fost o lucrare destul de 
0serioasă și putem observa diferența dintre aceasta și multe altele de genul 
lui, scrise numai cu scopul de a pune în mișcare picioarele. Cântecul Ah! 
Suflete și Hora Prahovei au fost și trebuiau să fie repetate. 

Partea a II-a începe cu Rapsodia română, unică piesă de felul acesta 
în muzica românească. Ea ar merita să fie apreciată de un specialist și 
cunoscător de muzică, ca să i se creadă ce se poate face din muzica 
românească în mâna unui compositor. ce poate acesta să producă din 
frumoasele și prețioasele motive ale lirei românești. 

Am rămas uimiți și, în intimitatea noastră, ne-am format convingerea 
că dacă muzica noastră a apucat pe o cale atât de solidă și sănătoasă, în 
scurt timp o să vie și pentru ea momentul când  va fi prețuită și din partea 
străinilor, după cum se cuvine. 

Rapsodia română de domnul Porumbescu   poate sta cu drept pe o 
treaptă cu Rapsodia ungară de Liszt. 

Concertul se fini cu un Potpuriu national realizat cu rară dexteritate 
și artă, ariile plăcute și melodioase curgeau atât de natural și armonic una 
din alta încât întregul potpuriu a fost ascultat până la fine cu mare încordare 
și atenție, cu toate că timpul înaintase binișor. 

Când răsunară pătrunzătoarele acorduri din Deșteaptă-te române 
publicul nu se mai putea reține și erupse în salve de aplauze, care  se 
potențară fără întrerupere și, la fine, sala  fierbea ca un Vulcan, concertantul 
a fost chemat de repetate ori pe scenă și întâmpinat cu frenetice urări de 
bravo. Piesa a trebuit să se repete. 

Felicităm pe iubitul nostru compozitor pentru succesul brilliant ce a 
obținut cu tot dreptul, îi suntem recunoscători pentru plăcutele momente de 
distragere ce ne-a cauzat și dacă ar fi să mai adăugăm ceva este să-l 
asigurăm, că dacă cu frumosul său talent va cultiva și pe viitor muzica 
națională cu același zel, inima română totdeauna va fi cu domnia sa și cu 
toții vom fi mândri de dânsul”252. 

                                                             
252 Concertul D-lui Porumbescu, în Noua Bibliotecă românească, Brașov, 1 mai 1882-1 septembrie 113, p. 305. 
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Ciprian Porumbescu obișnuia, mai ales în Tagebuch, ca după trecerea 
unei etape din zbuciumata și meteorica sa existență, să-și sintetizeze 
realizările și să-și evidențieze lipsurile. Așa a procedat după încheierea anilor 
de studii de la Cernăuți, Viena și Brașov. 

Într-o scrisoare adresată lui Vasile Halip, la 2 noiembrie 1882, Ciprian 
îl anunța că “aici, în Brașov, îmi merge foarte bine, dar numai în privința 
materială. 

Sunt profesor de muzică la Școalele Centrale Superioare, unde am un 
salariu de 600 florini, sunt directorul corului de la biserica cea mare de aici, 
unde am o mie de florini și mai am unele ore private, așa că am cu totul 
2.000 de florini pe an, dar ce folos că nu sunt sănătos. 

În curând,pe 15 noiembrie, plec în Italia pe trei-patru luni, sper să-mi 
restaurez plămânii, care au apucat un drum periculos sănătății mele. 

Elemente apte de muzică am aici, în Brașov, destule. 
Am compus o operetă, pe care am prezentat-o de mai multe ori cu 

succes foarte strălucit. Dau concerte cu orchestra orășenească, treizeci de 
inși, muzicieni excelenți, susțin, în biserică,un cor de dame și bărbați, peste 

cinzeci etc., așa că în privința muzicală am teren destul de larg.Și  
ce este mai mult, am un public care știe a prețui osteneala mea, un public 
înțelegător și cu dare de mână”253. 

 

 
 

                                                             
253 Ciprian Porumbescu către Vasile Halip, scrisoare din 2 noiembrie 1882,  Colecția Muzeului Suceava, inv. Nr. 2529.. 
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INTRE A FI ȘI A NU FI 
Cât a stat la Brașov, sănătatea compozitorului dirijor a continuat să 

se deterioreze galopant. După hemoptizia ce o avusese în vară, la Stupca, a 
urmat o scurtă perioadă de ameliorare. In ultima parte a sederii lui Ciprian 
Porumbescu la poalele Tampei, existenta i-a fost dominata de lupta dintre viata si 
moarte 

Spre sfârșitul lui octombrie, Ciprian se simțea din ce în ce mai rău. În 
tot acest răstimp el nu putea spune că a fost bolnav, dar nici sănătos nu era. 
Cu toată viața ordonată, cruțarea și îngrijirea avută ba tușea, ba avea 
catar… “ba fierbințeală, ba una ba alta, în scurt, nu sunt sănătos. Slăbiciunea 
aceasta a mea, în timpul din urmă, a crescut foarte mult, îi scria lui Iraclie la 
6 noiembrie 1882. 

Acum, ce e de făcut? 
De murit nu vreau să mor și, poate că nici n-am să mor așa curând, cu 

toate acestea, cu situația sănătății mele prezente e lucru periculos sau cel 
puțin dăunăcios să intru așa în iarnă. 

Toate acestea eu nu le-am observat, dar alții, străinii, și se vede că 
acum, la concert, s-ar fi precugetat, văzând că tot sunt de folos națiunii și 
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dorind ca să trăiesc și să lucru cât mai mult, s-au convenit, între ei, să mă 
trimită, peste iarnă, la Italia”254. 

Prietenii, alarmați de acutizarea maladiei ce-l stăpânea, l-au sfătuit pe 
Ciprian ca, după concerul dat în onorea sa, să schimbe clima aspră carpatină 
cu cea mediteraniană. 
 

 
 

Lazăr Nastase 
 

Ciprian, ascultător și înspăimântat, solicită un concediu de trei luni, (de 
la 1 noiembrie 1882 până la 1 februarie 1883), pentru a-și petrece iarna 
într-o climă mai caldă, cerută de ”mizera și periculoasa“ sa stare sanitară. 

Doctorul Neagoe i-a eliberat un certificat medical prin care să ateste 
că: 

                                                             
254 Ciprian Porumbescu către Iraclie și Mărioara Porumbescu, scrisoare din 6 noiembrie 1882, ibidem, inv. Nr. 2616.. 
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 “Domnul Ciprian Porumbescu, profesor de muzică vocală la Gimnaziul 
Greco-oriental din loco, suferă de un morb cronic de plămâni și că, spre 
vindecare, îi este neapărat de lipsă a cerceta patru luni de iarnă clima Italiei 
la Mentone. Fiind temperatura și schimbările ei, prea dese și mari în loco și 
periculoasă deocamdată”255. 

Împreună cu certificatul medical Ciprian se adresează Comitetului 
Parohial al bisericii, în a cărui responsabilitate financiară intra şi gimnaziul, 
următoarea solicitare: 

  

 
Marea Mediterană 

 
 „Preaonorat Comitet,  
 -Mizera şi periculoasa mea stare sanitară mă necesitează a pleca 

peste iarnă într-o climă mai caldă  şi a petrece acolo cel puţin 3 luni, spre a 
mă cura şi a-mi recâştiga iarăşi sănătatea mea. 

 Pentru adevărul acestei aserţiuni, servească atestatul medical ce-l 
alăturez aice… 

Rog deci prea onoratul comitet, având în vedere trista mea poziţie în 
care mă aflu de prezent, care poziţie e numai drept consecinţă a dificultăţilor 
remarcabile în oficiul meu, să binevoiască a-mi da un concediu de trei luni, 
adică de la l noiembrie până la 1 faur 1883.  

Pentru postul meu ca dirigent al corului m-am îngrijit de un substitut, 
pentru timpul absentării mele, carele o să conducă corul la serviciile 

                                                             
255 Dr. Neagoe, Atestat medical, în Arhivaele Statului, Brașov, document necatalogat... 
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liturgice, aşa încât în privinţa dătorinţelor mele în oficiul meu, nu va proveni 
nici o împiedicare sau scădere”. 

Comitetul parohial și mai apoi conducerea gimnaziului, la 24 octombrie 
1882 îi aprobă “concediul cerut pe lunile noiembrie, decembrie și ianuarie 
1883, spre restaurarea sănătății, precum și salariul pe lunile amintite”256. 

Eforia școlară, prin adresa nr. 4185, din 8 noiembrie 1882, a mai 
alocat 30 florini anual, pentru plata lui N. Popp și Pantelemon Dima ce vor 
suplini pe Porumbescu, asigurând pregătirea corului bisericii din Șchei cu 
Vasile Voin. 

Pentru a-i facilita plecarea pe țărmul însorit al Mediteranei, un comitet 
de brașoveni a organizat un concert, ce a avut loc în salonul hotelului nr. 1, 
în prezența lui Ciprian Porumbescu, cu “următorul program: 1. Cor 
bărbătesc, 2. Piesă pentru vioară și clavir, (Băiolesc și Geifrig),  3.  
Spinnerlied de Liszt (M-lle Sotir), 4. Solo pentru cor cu clavir (Bohme), 
5. Violon-solo (Băiolescu), 6. Fantezia română, de Wimlos (M-lle Sotir), 
7. Cor bărbătesc”257. 

De astă dată, fiind stresat, Ciprian își destăinuie telegrafic impresiile 
despre noua formă de manifestare publică a simpatiei brașovenilor față de 
el.  

Imediat după concert, luni 13 noiembrie 1882, Mărioara află că “acesta 
a reușit foarte bine. Piesele executate fură primite cu aplauze entuziaste. 
Domnișoara Sotir a cântat frumos de tot.  

Eu am mai stat puțin la dans și pe la douăsprezece m-am dus acasă, 
invidiindu-i pe colegii mei din adâncul inimii că petrec atât de bine și eu, 
bietul, sunt exclus de la astfel de plăceri”258  

Nu cred că voi pleca azi - sunt prea obosit de ostenelile zilelor trecute - 
şi azi e foarte frig, chiar acuma ninge cumsecade.  

Mâine însă desigur plec. (...) M-am decis să mă duc la Nervi ş-apoi, 
dacă voi putea şi va fi necesar, mă voi duce şi în alt loc.  

Scumpă surioară, plec şi Dumnezeu ştie... mi-i jale grozav... Te rog, 
cântă compoziţiile mele şi gândeşte-te la mine, scumpă, unică soră, la care 
ţin cu iubire şi credinţă până la moarte. Dar ce? Trebuie să uit dorul! 

Deja mă cheamă frumoasa Veneţia cu gondolierii ei cântăreţi, deja văd 
vârful domului din Milano, deja simt zefirul cald al Rivierei cereşti - deci plec 
cu aceste gânduri"…  

"Acum ce e de făcut? De murit nu vreau să mor şi poate că nici n-o să 
mor aşa curând, cu toate acestea starea sănătăţii mele prezente e 

                                                             
256 Aprobarea concediului de către  Comitetul Parohial, 24 octombrie 1882, nr.192/882,Arhivele Statului, Brașov, document 
necatalogat.. 
257 Ciprian Porumbescu către Iraclie Porumbescu, scrisoare din6 decembrie 1882, Colecția Muzeului Suceava, inv. Nr. 2616.. 
258 Ibidem, din 13 noiembrie 1882, inv. Nr. 2618. 
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periculoasă sau cel puţin nefavorabilă şi să intru cu ea în iarnă, şi mai rău! 
(...)  

Parcă-l văd pe tătuţa cum se întristează şi cum o fi zicând: 
 -Oho, dacă-l trimet la Italia, apoi rău trebuie să mai steie cu 

sănătatea, bietul Ciprian! 
 

 
Italia 
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Dar nu-i aşa. Spre a evita pe viitor bolire mai grea, spre a întări 

plămânile şi a evita o tuberculoză, care uşor s-ar putea furişa, e mai bine să 
mă duc şi să mă restaurez, decât mai târziu, când n-a mai folosi la nimica".  

Din venitul realizat în urma vinderii biletelor (450 fl.), suma de 340 
florini i-a fost înmânată de o delegată a comitetului (doamna Neagoe) spre 
a-i facilita plecarea.  

Toți brașovenii au sărit să-l sprijine pe artistul ce le sintetiza aspirațiile 
și le întrupa gândurile.  

“Familia Diamandi e așa de bună cu mine, scria Ciprian lui Iraclie. Ei 
mi-au dat, pentru drum, mâncare, vin dulce grecesc, prăjituri, ba mai mult, 
o cămașă de flanelă și ciorapi călduroși. 

În general, toți oamenii sunt ca zăpăciți și se străduesc, după 
posibilitățile lor, să-mi fie serviabili”259.  

În aceste momente Ciprian era trist și abătut. 
Uneori, gândindu-se la mult lăudata Veneție și la melodiile 

gondolierilor, parcă simțea răsuflarea caldă a celestei Riviere și atunci se mai 
însenina. 

Totuși presimțea că nu se va mai întoarce în ospitaliera urbie de la 
poalele Tâmpei, leagănul operetei românești și locul unde a putut valorifica 
multe din visele sale, inclusiv acela de a realiza o Uniune a Compozitorilor 
Români, care să coordoneze edificarea muzicii culte, inspirată din folclor. 

Prezența unor asemenea presimțiri este confirmată și de febrilitatea cu 
care căuta să-și pună în ordine toate socotelile înainte de a pleca. 

Într-o scrisoare către  tatăl său, Ciprian detalia: 
“Afacerile mele mi le-am pus toate în ordine.  
Efectele și notele mele, mai ales partiturile mele scumpe, le-am 

consemnat într-un registru, care, împreună cu cheile de la ladă, le-am 
predat amicului meu Năstasi. 

Treburile mele financiare, cu persoanele cărora le datoresc: croitorul, 
tipograful, librarul cu care stau în relații bune, le-am regulat și le-am 
comunicat, toate, lui Năstasi. 

 Clavirul, precum am mai scris, l-am dat M-emei Mureșieanu, în 
împrumut și am plătit pe el, până acum, 150 de florini, precum alăturez 
chitanța. 

Acestea le-am făcut.  
Și scriu și dumneavoastră de aceea, căci omul nu știe ce-l poate 

ajunge pe o călătorie atât de mare.  
Nastasi îmi e destul de sincer și am încredere în el. Opurile mele 

nepublicate se află la el.  

                                                             
259 Ibidem, din 13 noiembrie 1882, inv. Nr. 2618 . 
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Despre toată averea mea, la vreo catastrofă eventuală, puteți, 
dumneavoastră, ca tatăl meu, să dispuneți după plăcere“. 

Scrisoarea testament a fost concepută la 13 noiembrie 1882, în 
Brașov și pare a fi mărturia cea de pe urmă lăsată de Ciprian Porumbescu 
posterității.  

Din epistolă se degajă luciditatea artistului român în fața dezintegrării 
persoanei sale fizice. 

Gândul morții îl urmărea ca un spectru învăluit în mantia tristei sale 
existențe. În ultima epistolă, din 14 noiemrie 1882, adresată de la Brașov 
Mărioarei, Ciprian își exterioriza starea sufletească de care era stăpânit 
înaintea plecării sale în Italia: 

“Eu plec și, știe Dumnezeu! Sunt îngrijorat de moarte. Cine știe dacă 
eu mă mai…”260. 

Deși, inițal, dorea să-și petreacă iarna la Mentone, renunță la acest 
gând deoarece, stațiunea era “ mai mult pentru oamenii avuți și care se duc 
acolo numai din cauza sportului”261, alege Nervi. Deoarece este o stațiune 
climaterică situate la sud de Genua, tot atât de eficientă ca Mentone, însă 
viața este mai ieftină, cu 30% și mai liniștită. 

În seara zilei de 14 noiembrie 1882, înconjurat de numeroși brașoveni, 
Ciprian Porumbescu părăsește  pentru totdeauna orașul în care a început 
cristalizarea și maturizarea sa artistcă. 

“La gară, povestește un martor ocular, ne-am luat ultimul Adio!  
A fost o despărțire  tristă. Amicii lui ne sileam să facem glume, dar nu 

ne succedeau. Eram mai tăcuți. Un presimț tainic ne suprima graiul”262. 
După patru săptămâni de ședere la Nervi, gândurile lui Ciprian zburau 

către ambianța și prietenii lăsați la poalele Tâmpei. 
“Am părăsit odăița mea dragă din Brașov, cu simțămâminte nedefinite, 

am părăsit-o cu sentimentul ce-l ai când te desparți de  un lucru ce, prin 
întrebuințare îndelungată, ți-a devenit scump și iubit. 

Am părăsit orașul și gara Brașovului, luându-mi un cordial adio de la 
scumpii mei amici, care mă acompaniaseră până la ușa vagonului și care îmi 
uraseră: 

-Voiaj bun și însănătoșire perfectă! 
Eram mișcat și, câtu-s de bătrân, îmi sta lacrămile în ochi, ca unui 

mucos de șapte ani”263 
 
 

 

                                                             
260 Ibidem, din 13 noiembrie 1882, inv. Nr.2618.. 
261 Ibidem.. 
262 C. Porumbescu către Lazăr Năstasi, scrisoare din 12 decembrie 1882, inv. Nr. 93... 
263 . Petra-Petrescu, stud. Cit. P. 68 
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Spre Riviera Di Levante 
Pe măsură ce trenul de Budapesta alerga cu viteză, traversând 

podișul transilvan spre inima Europei, artistul român se gândea la prietenii 
care l-au condus la gară. Rând pe rând îi treceau pe dinaintea ochilor 
chipurile lui Andrei Bârseanu, N. Petrea-Petrescu, Chelariu, Frederch Böhme 
și a altora... 

Îi venea în minte activitatea doamnelor din societatea brașoveană și 
mai ales frăsuiala lui Lazăr Năstasi care, în ultima săptămână, a alergat 
dintr-un loc în altul pentru a-i pregăti bagajele și cele necesare pentru lunga 
sa călătorie. 

Deodată filmul imaginilor recente s-a întrerupt și gândul i-a zburat 
spre necunoscuta Italie. Ciprian visa, cu ochii deschiși, la întinderile albastre 
ale Mediteranei, la clima ospitalieră ce-l așteaptă.  

Prin minte i se deruleau numeroase secvențe născute din fantezia sa și 
hrănite cu cele ce citise și auzise despre locurile de baștină ale strămoșilor.  
 

 
Riviera Di Levante 
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Și tocmai când i se părea că respiră “aerul cald și îmbălsămat din 
cereasca Rivieră, rememora Ciprian într-o scrisoare către Lazăr Năstasi, mă 
vedeam deja preumblându-mă în umbra portocalilor, pășeam, plin de 
admirație, pe malul mării, când, deodată, mă poticnesc de o piatră și cât pe 
ce eram să cad în abis, numai ce aud, ca din cer, cuvintele: 

-Ou partirez vous, Monseur? 
Mă reculeg și, în fine, îmi vin în fire. Privesc în jur. Văd o damă 

tinerică, frumușică, ba chiar și oacheșă, lângă mine, care-mi adresase aceste 
cuvinte. 

În momentul acesta eram stăpânit de iluzii italiene și nu-mi venea să 
mă cuget la o conversație și încă în franceză, nici chiar cu o damă frumoasă. 

Cât de scurt mă întrebă, pe atât de scurt îi și răspunsei: 
-Escusez M-em, mais  je ne parle pas francais! 
Se făcu o pauză și eu mă pusei, iarăși, pe gânduri italiene. Când, 

deodată, aud iarăși: 
-Hava… (Unde plecați)? 
Îi replic iarăși: 
-Nem tudok magyarul! ( Nu știu ungurește). 

Urmă un:  
  -Ah! Din partea damei, tras pe tact de 4/4 din în timp de alegro. Se 

făcu iarăși o pauză. 
-Wohin fahren zi? țipă dama curioasă. 
Atunci îmi pierdui și eu puțin cumpătul și într-un ton destul de tare, 

încât se putea auzi și prin vagoanele celelate, îi urlai: 
 

-Nacht Italia! 
Doamna se depărtă puțin de mine și începu, într-un ton mai domol, a 

conversa cu mine în limba germană. 
 -Mi-am închipuit îndată, zise ea, că trebuie să plecați într-o țară 
îndepărtată, căci am văzut acompaniindu-vă atâțea amici. Dumneata ești un 
conte? 
 -Ba nu, răspunsei uimit, numai baron! 

Cugetam, dacă mă ține ea de conte, ce-mi strică mie să fiu, înainta ei, 
baron? 

-M-am gândit eu îndată, zâmbește oacheșa damă, că dumneata 
trebuie să fii nobil, căci ai ceva aristocratic în tăsăturile domnieitale.  
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 Era să mă umfle râsul, cu toate acestea rămăsei serios și mă simții, 
deocamdată, mândru de trăsăturile mele, căci așa ceva nu mi-a spus  inca 
nimeni. 
 -Dumneata ești român? Mă întrebă frumușica damă. 
 -Da! 
 -Cunoști dumneata pe baronul Brătianu, din București? 
 -Baronul Brătianu?! Regret, dar pe acesta nu-l cunosc! 
 -O, bărbatul meu îl cunoaște foarte bine, căci bărbatul meu este 
Rittenmeister și eu sunt născută baroneasă, deși maghiară, dar în casă nu 
este iertat să vorbim ungurește. Nu e nobil, noi vorbim numai franțuzește! 
 -Și cum vorbiți dumneavoastră cu servitoarea? 
 -Cu servitoarea nu vorbesc deloc! Bărbatul meu a învățat-o câteva 
vorbe franțuzești, așa încât ne putem înțelege cu dânsa! 
 Baroneasa par force începu să-mi placă în originalitatea ei. Văd lângă 
dânsa un pachet mic și  întreb ce cărți sunt acelea. Ea îmi răspunde 
 -O ediție nouă a baronului Schiller! 
 - Baron Schiller? Pe cât știu eu, nu era poetul Schiller  baron!  
 - O! da! Imediat înaintea morții sale, pe când finisa el nemuritorii săi 
Hoți, căpătă titlul de baron de la împăratul nostru! 
 Aveam destul... Spre fericirea mea, ajunserăm deja la stația în care 
baroneasa literată să se dea jos. Și cu un:  

-Noapte bună, domnule baron! părăsește ea cupeul. 
Eu răsuflu ca după un vis greu și-mi dădui toată silința să uit atât pe 

baroneasă, cât și pe baronul Brătianu și pe baronul Schiller. 
Mă pusei iarăși pe gânduri italiene și ținui intrarea festivă în Roma, 

unde în Vatican, fui înconjurat de toți îngerii lui Rafael și ai lui Paolo 
Veronese, care mă legănau și mă adormiră sub aripile lor. 

Pe la orele șase dimineața, mă trezesc în sunetele marșului Radetzki, 
care-l intona o capelă militară pe peronul gării în care intra trenul nostru.  

Eram în Cluj. Un transport de soldați își lua rămas bun de la maicile 
lor, nevestele și drăguțele lor, iar muzica cânta marșul lui Radetzki, acel 
marș care te face să uiți de lacrimile de adio, te face să pleci mai ușor la 
bătălie, ba chiar și să mori mai ușor! 

Eram emoționat văzând românii noștri care își sărutau părinții, 
nevestele și copii, își răsuceau cu durere mustața, mai scrâșneau din dinți ș-
apoi plecau în vagoane. 

Muzica intonă iarăși marșul eroic, între sunetele căruia se amesteca și 
țipătul locomotivei.  
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Trenul se porni, soldații mai strigau din ferești: 
 -Rămâneți cu Dumnezeu!  
Și se căpătară cu răspunsul: 
 -Mergeți cu Dumnezeu! și trenul plecă spre Bosnia.  

După scurt timp jalea și lacrămile făcură loc resignațiunii raționale, 
care-l mângâie pe om atât de singur și sunetele melodice ale cântecului care 
îi acompaniază în astfel de momente. 

Și în scurt timp auzii vagoanele clocotind de doine și hore cântate din 
gură, trișcă și fluier. 

Îmi suna încă în urechi ultimele tacte ale marșului lui Radetzki, dar 
când auzii sunetele acestea părintești, îmi părea marșul, cu toate trâmbițele 
și tobele militare, numai ca un bâzâit de muște în zilele de vară”264. 

 

 
Ciprian Porumbescu văzut de Neil K Kempseli  

 

                                                             
264 .Ciprian Porumbescu către L. Năstasi, scrisoare din 13 decembrie 1882, , Nervi, Biblioteca Universității Cluj-Napoca, 
Fondul A. Bârseanu, Corespondența, mss.,  Vol. III, p. 64-67. 
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Riviera Di Levante 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 404

Prin pustă, spre Budapesta 

 
Popas in Pusta 

 

În ziua de 15 noiembrie 1882, Ciprian Porumbescu își continua 
călătoria, prin Ungaria, spre însorita Italie.  

”Cu cât intram mai adânc în glorioasa țară a lui Arpad, scria Ciprian lui 
Năstasi, de la Puspok începe oribila pustă maghiară, cu o uvertură de 
mlaștini și bălți nenumărate, care răsunau de concertul broaștelor, ce cântau 
mult mai aprig decât broaștele noastre. 

În bălțile și mlaștinele acestea, văzui înotând gâștele sălbatice și cât 
priveai cu ochii nu vedeai nimic alta, decât un plai întins, fără capăt, ici colo 
câte o fântână sau câte o baltă și întrânsa, o casă. 

Era un aspect de tot straniu. Ba chiar și păsările care zburau prin pusta 
asta, parcă nu le cunoșteam. Trestia zbârcită și niște nuele mizerabile 
formau deplorabila floră a locurilor acestea.  

O mulțime de mori de vânt întâlnești. Se vede că maghiarii țin mult la 
vânt. O, extra Hungariam... 
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Vederi din Pusta Ungară 
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Cu acuratețea exemplară, adică cu o întârziere de două ore, sosirăm în 

Pesta, unde stătui, peste o jumătate de oră, în ploaie, până ce căpătai un 
hârb de birjă cu care mă cărai în cetate obosit și flămând ca vai de mine”, se 
lamenta Ciprian lui Năstasi. 

 

 
Budapesta 

 
 După o binecuvântată noapte de odihnă la Budapesta, artistul călător a 
pornit-o reconfortat și vesel cu trenul spre Triest. 

 “Începând de la Laibach totul era acoperit de mantia iernii, brazii cei 
bătrâni își plecau rămurișul spre pământ apăsați de povara zăpezii. 

După Adelsberg încep munții Carst, goi și morți, printre care se ridică 
blocuri de stânci izolate, asemănătoare monumentelor hunice din nord. 

Calea ferată, artistic construită, merge în cea mai mare parte printre 
stânci sfărmate și tunele. Am avut norocul să fiu aproape singur în 
compartiment pe parcursul întregii mele călătorii. 
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În continuare, am avut un compartiment de clasa a doua pentru 
nefumători. Aici nu m-a deranjat nimeni, cel mult câte o duduie din când în 
când, care dispărea prea repede, ca un meteor.  

Una însă, care s-a urcat în tren la Sessana, înainte de Triest, și a mers 
împreună cu mine până la Nebresiana, mi-a făcut o impresie puternică, de 
neuitat. 

Începând de la Nebresiana se zărește malul mării până la Triest. Când 
am văzut, pentru prima dată, întindera albastră și nemărginită a 
Mediteranei, mi-am zis, în sinea mea de mai multe ori: 

-Deci, asta e marea, asta e marea! Am văzut marea! ”265. 
 

 
Budapesta 

 

 
                                                             
265 Ciprian Porumbescu către Iraclie și Mărioara, scrisoare în limba germană, din 18 noiembrie 1882, Colecția Muzeului Suceava, 
inv. Nr. 2620. 
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Popas la Veneția 
 Sâmbătă, 17 noiembrie 1882, la orele 18, compozitorul român a 
coborât în larma gării Triest și este luat de omnibuzul hotelului Daniele. 

După o călătorie de trei zile și două nopți, Ciprian abia parcursese 
numai o parte din drum. Fiind foarte obosit se culcă devreme și cu toată 
duritatea perinelor umplute cu păr de cal, dormi dus, fără a tuși prea mult. 

 

 
Veneția 

 
A doua zi, vremea fiind ploioasă, renunță la excursia proiectată la 

Miamare.  
Vineri, dis-de-dimineață, pe o vreme admirabilă, ia acceleratul din 

Triest și, la două și jumătate, coboară în gara Veneția.  
Din depărtare, înainte de a trece podul peste lagună, lui Ciprian i se 

părea că domurile, palatele și casele venețiene înotau în mare. 
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Din gară, ia o gondola și se cazează la hotelul Sandwirth, situat pe 
Riva degli Schiawoni, în imediata apropiere a Mediteranei. “Fața reală a 
Veneției, deși splendidă, majestoasă, nu e frumoasă”, constată noul sosit.  

Imaginea falsă ce și-o făcuse Porumbescu despre așezarea umană de 
pe lagună se datorește fanteziei fertile a poeților ce l-au dezamăgit, 
deoarece ei au privit orașul “totdeauna de la sânul languroaselor venețiene, 
din gondole”, pe când el era singur, bolnav și cu gândul la Berta. 

 

 
Veneția 

 
Veneția “a făcut asupra mea o impresie rea. Deja gondolele negre, 

toate sunt negre, cu suprastructura lor neagră și posomorâtă, nu sunt foarte 
atrăgătoare.  

Apoi orașul! Pe unele din canale domnește o liniște de moarte, numai, 
din când în când, răsună strigătul monoton al gondolierilor: 

-Poppe! (atenție la pupa), iar când cotește după colț: 
-Gia e! (s-a făcut) 

Canalele sunt înguste, casele îți fac impresia că ar fi pe jumătate ruinate, 
deoarece mortarul și tencuiala lor sunt stricate aproape de tot.  
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Ușile, care ajung până în apa mării, pentru ca să te poți coborâ ușor 
din gondola, sunt încuiate, fapt care produce o impresie sinistră și îți aduc 
aminte, fără să vrei, de vremurile groaznice ale tiraniei dogilor. Canalul 
Grande, canalul cel mai mare și lat, care traversează Veneția în forma unui 
S, e mai animat. 

  

 
Veneția 

 
 Străzile, construite numai pentru pietoni, întrucât, aici, nu se văd cai și 
trăsuri, sunt înguste și întunecoase, cu greu pot circula trei-patru  persoane 
una lângă alta și ele sunt atât de tăcute și liniștite, ca și când ar fi părăsite. 
 În piața San Marco și pe Riva, unde locuesc eu, domnește activitate 
animată.  

Piața San Marco este adevărata arteră a Veneției. Ea este splendidă. 
Pavată cu marmură și trachit, e netedă ca o oglindă. 
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În jurul ei se găsesc splendide palate, minunata Catedrală San Marco, 
Campanela etc.  Toate sunt extrem de frumoase”266., aprecia Ciprian într-o 
scrisoare din 30 noiembrie 1882, adresată lui Iraclie și Mărioarei. 

După masă Ciprian se amestecă în forfota orașului. În Piața San Marco 
admiră melodiile executate de o fanfară militară și constată că aici oamenii 
se plimbă pentru a fi văzuți. 

Sărbătorindu-se onomastica unei personalități oficiale peregrinul 
inopinat participă la un foc bengalez, se animă de veselia generală, apoi, cu 
o gondolă, pleacă la teatru. 

 

 
Piața San Marco 

 
La Veneția răcește și starea lui sanitară se agravează. 

Călătoria continuă spre Riviera, însă, după un popas la Milano de 
patru ore, e nevoit să doarmă o noapte la Genova, la hotelul englezesc 
Smith, deoarece acceleratul cu care se deplasa nu oprea la Nervi. 
                                                             
266 Ciprian Porumbescu către Iraclie și Mărioara Porumbescu, .scrisoare din 20 noiembrie 1882, Fondul Muzeului Suceava, inv. 
Nr. 2620. 
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Scurta vizită din nordul Italiei îl încântă pe Ciprian si-l determină să 
exclame: 

 “E cel mai frumos oraș pe care l-am văzut până acum. Ași putea 
compara cel mai bine Milano cu o fată frumoasă și tânără în tualetă de bal, 
pe frunte are o diademă de briliante, făcute din pietre de mare preț, acesta 
este Domul și la gât un colan, la fel este și Galeria Vittorio Emanuele”267. 

= 

 

Veneția 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
267 Ibidem, din 22 noiembrie 1882, inv. Nr. 2623. 
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LA NERVI, 
între extaz și agonie 

În după amiaza zilei de 22 noiembrie 1882, compozitorul român se 
afla la Nervi 4, localitate situată în golful Genova, unde Apeninii Ligurici își 
scăldau stâncile în Mediterană. Era locul hotărât pentru a-și petrece iarna și 
a se înzdrăveni. 

Era o stațiune încântătoare, situată “imediat lângă malul mării, 
înconjurat, de toate părțile, de dealuri înalte sădite cu portocali, lămâi și 
măslini, scutit de orice vânt, cu o climă plăcută, în scurt, scria Ciprian celor 
de la Stupca, un loc pe care, nu exagerez dacă îl numesc picior de rai ”268. 

 

Nervi, Genova, Italia 
 

                                                             
268 Ibidem, din 23 noiembrie 1882, inv. Nr. 2624.. 
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De cum a pus piciorul pe peronul gării, deși se simțea destul de rău, a 
fost încântat de stațiunea aleasă. Tusea cu sânge care a încetat abia după 
câteva zile de tratament la hotelul sanatoriu. 

 

 
Nervi 

 
La gară a fost întâmpinat de dr. Schilteling, proprietarul hotelului 

Vittoria, care l-a invitat pe Ciprian să locuiască la el.  
Noul venit  primește invitația. Contra 8 franci pe zi patronul i-a oferit o 

cameră elegantă, de gust rafinat, o pensiune în stil francez, combinată cu 
bucătăria italiană, încât, adesea, era pus în situația de a nu ști ce bucate 
gustoase mănâncă.  

În timpul șederii sale la Nervi, Ciprian Porumbescu s-a îngrășat cu 6 
kg., ajungânt la greutatea de 78 kg. 

De asemenea, hotelul Vittoria, în care a locuit trei luni, era orientat 
spre mare și bine întreținut de un personal competent, foarte politicos.  
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Hotelul Vittoria unde a locuit C. Porumbescu 

 

 
Hotel Vittoria,  interior 
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Hotel Vittoria,  interior 

 

 
Hotelul Vittoria, interior 
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Intrarea principală  era spre sud, spre mare. În față se afla un parc cu 
plante tropicale și flori rare. Din loc în loc se găseau scaune sau bănci. 

Salonașul care-i fusese rezervat lui Ciprian era luminos, cu mult soare, 
iar marea și grădina o vedea și din pat. Îi stăteau la dispoziție un camerist, o 
camerisă și un valet. 

Apoi, curiosul pacient nou sosit făcu îndată o recunoaștere a 
promenadei, unde oaspeții, agățați parcă de țancurile de stânca, se soreau 
privind marea.  

Chiar de a doua zi, Ciprian trimite la Stupca primele impresii și, 
totodată, expediază Mărioarei o Barcarolă, o broșă cumpărată din Veneția, 
ilustrate din Triest și de la Nervi. 

Pe una din vederi se remarcă promenada de lângă mare, iar pe alta 
hotelul în care locuia și pe care, printr-un V, Ciprian a marcat fereastra 
apartamentului său cu nr. 48, de la etajul al treilea. 
 

 

Nervi 
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Nervi 
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PRINTRE  LOCATARII  
HOTELULUI VITORIA  

Existența diurnă a locatarilor apartamentelor de la hotelul-sanatoriu 
Vittoria, din Nervi 4, era bine organizată, fapt ce dădea satisfacții depline 
celor veniți la tratament și cură heliomarină. 

Artistul român se scula la oraele opt, se îmbrăca elegant și mergea să 
ia micul dejun în Salle a manger, unde citea și Franfukfurter Zetung. Pe 
vreme frumoasă se plimba pe țărmul Mediteranei pentru a inhala aerosoli, ca 
altădată la Stupca. 

Alteori, făcea excursii prin satele învecinate sau se plimba prin livezi de 
lămâi și portocali, cu care ocazie, din când în când, încerca și savuroasele 
fructe. 

Vremea posomorâtă și mai ales ploaia îl țintuia în hotel. Atunci mergea 
la Salle de lecture, se tolănea pe o sofa și răsfoia gazetele italiene, franceze 
sau engleze „pe față și pe dos“, cum singur preciza, asculta cu interes cum 
vecinii vorbeau limba engleză și, uneori, se trezea pronunțând câte un Yes, 
cerceta notele de pe pian și alteori cânta. 

“Eu stau de vorbă în franțuzește de se duce pomina, dar cel mai mult 
în limba germană. Învăț italiana și pot să mă înțeleg, destul de bine”, scria 
Ciprian celor de la Stupca. 

La vremea prânzului, după cel de al doilea sunet de clopoțel, artistul 
român era din nou la masă, unde dejuna copios.  

După-amiază se odihnea, se plimba asculta muzică, discuta, glumea, 
scria și aștepta cina. Uneori, la masa de seară, era pus în încurcătură de 
unele bucate necunosute lui, cum a fost cazul cu mâncarea servită pe scoici, 
numită Muscheln, sau cu budinca de smochine arzând. 

În amurg, pe vreme frumoasă, ieșea la plimbare, iar când se abătea 
câte o furtună însoțită de o puternică canonadă a Sfântului Ilie, Ciprian 
stătea la fereastră și se minuna de teribilele descărcări electrice, exclamând: 

“-E o priveliște grandioasă, cum se frământă fulgerele în mare și 
marea strălucește pentru o clipă într-o lumină albăstruie!“. 

Adormind, se visa adesea printre cei dragi de la Stupca, sau din 
Ilișești. Unele imagini onirice îi apăreau și în stare de veghe. 

Din Italia, Ciprian Porumbescu a întreținut o vastă corespondență cu 
familia, rudele și prietenii, majoritatea ei fiind redactate în limba germană cu 
litere gotice.  
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Nervi 

 
Numai în colecția Muzeului din Suceava se află patruzeci și trei de 

scrisori adresate familiei, unsprezece lui L. Năstasi, la Brașov, nenumărate 
trimise Bertei, prietenilor, cunoscuților (Vasile Halip, Chelariu) etc. etc. 

Parcurgându-le conținutul aflăm importante și autentice informații, 
înregistrate în momentul derulării lor, în legătură cu evoluția bolii, activitatea 
artistică și componistică, cu noile relați statornicite pe când se afla la Nervi, 
impresiile produse de vizitele făcute la Roma, Florența, Pisa, Genova și prin 
satele italiene învecinate, dorul de țară, proiectele de viitor, lipsurile și grijile 
ce-l tulburau etc. etc. 

. Chiar de la începutul lecturii acestei cărți, cititorul este frapat de 
talentul literar al creatorului operetei românești, talent moștenit de la primul 
prozator al Bucovinei, Iraclie Porumbescu. 

Cu acest prilej am intenționat să evidențiez caracterul literar, 
memorialistic indubitabil al Taghebuch-ului și al scrisorilor trimise de 
artistul cetățean Porumbescu. 
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Sugestive sunt portretele umane, uneori caricaturale, luate din lumea 
prin care a trecut, descrierile de natură, prezentarea obiceiurilor și a 
comportamentului general uman, însoțit de comentarii acide etc. 

Rând pe rând, defilează prin fața ochilor nostri imaginea celor veniți 
să-și caute sănătatea pierdută în stațiunea de la Nervi. Printre tinerii din 
anturajul compozitorului se numără și candidatul la inginerie Kuhan, din 
Brűnn.  

Situația lui de student sărac și neglijent e sugerată, la prima vedere, 
prin prezentarea câtorva  amănunte vestimentare: 

“Inginerașul umblă cu niște ghete cârpite și cu un spențer a la Ștefan, 
un fel de Jagdrock (haină de vânătoare) , care, însă, și-a pierdut fasonul și, 
neavând dinainte nasturi, îl tine cu mânile strâns să nu-l piardă”. 

Unui alt tânăr îi imortalizează ticurile verbale ce-l caracterizau: 
“ascultați”, “să vedeți”,… “ei, nu, asta mi-e egal!” și altele. Despre un vienez, 
Ciprian scria că “e un băiat foarte elegant, vorbește franțuzește, englezește 
și nemțește foarte bine, cânta minunat la clavir. A cântat și Potpuriul din 
Crai nou, din care am un exemplar cu mine”. 

Trăsăturile tipologice ale unui cuplu venit de peste Canalul Mânicii sunt 
surprinse în substanța lor doar în câteva tușe sigure. Ea “este o englezoaică 
subțire, cât mine de lungă, dar e o damă atât de fină și de delicată, atât de 
nobilă în purtarea ei față de ceilalți, încât n-ași fi crezut, în viața mea, că 
englezoaicele pot fi astfel. 

E și bărbatul ei cu dânsa, un om de comerț, dur, egoist, care mi se 
pare că o tratează cam rusește”. 

Pensionarii hotelului Vittoria sunt numeroși, “cinci fete bătrâne, 
mucegăite, o adevărată colecție de mostre, trei poartă ochelari, una are 
mereu un câine după ea, iar o englezoaică uscată și lungă ca o prăjină 
târăște veșnic o perniță pentru picioare”. 

În hotel se mai află și o italiancă sașie cu barbă veritabilă, ce se uita 
languros la Ciprian, “un consul german din Riga cu două fete și o guvernantă 
tânără, foarte deșteaptă, două fete orfane din Frankfurt, o fetiță germană 
care are un ten vinețiu dar o siluetă foarte frumoasă, domnii Weissmandl din 
Viena și Drey din Dresda.. Disideri italianul, un tânăr din Hanovra ș. a“. 

În povestirea Umbrelei lui Drey, prin intermediul selectării faptelor 
semnificative,  a vorbirii și a modului de a gândi, scriitorul Porumbescu 
realizează, cu multă ingeniozitate și humor, un portret memorabil din 
anturajul său de la Nervi. 



 

 

 422

“Plecând la Genova să-și cumpere o umbrelă, Drey uită de ce a venit și 
se întoarce fără ea.  

În ziua următoare pleacă din nou, tot la Genova, dar nu nimerește 
magazinul și vine tot fără umbrelă”.  

Sfătuit de Ciprian „a plecat  iarăși la Genova și după masă,  s-a întors 
cu o umbrelă enormă. Noi credeam că vom muri de râs! 

-Da, auziți oameni buni, n-am găsit nici o umbrelă cum trebuie și am 
luat-o pe asta! E destul de mare și mă apără de soare! zicea el. 

Era o umbrelă asemănătoare celei pe care o aveam eu acasă. Aici o 
întrebuințează italienii când se duc la țară. Ei, în sfârșit, Drey și-a luat o 
umbrelă.  

În ziua următoare am mers la plajă. Nu era o zi însorită, dar bătea 
puțin vântul. Deodată îl vedem pe scumpul nostru Drey cum vine, navigând 
cu umbrela lui deschisă și clătinându-se mândru de ea. 

- Da, de ce ai luat, astăzi, umbrela dacă nu e soare? 
- Ah, am luat-o contra curentului, care nu mai încetează! Am niște 

dureri de dinți groaznice! N-am dormit toată noaptea. 
În timp ce se clătina continu cu umbrela, deodată, o rafală serioasă de 

vânt venit pe neașteptate, îi smulge umbrela. Ea se rostogolește în jos, pe 
stânci, în apă și plutea pe mare ca un vas uriaș. 

Noi, nu ne putean ține de râs. El stătea cu mânerul în mână, căci 
doară aceasta-i mai rămăsese și țipa ca un zănatic: 

-Umbrela mea, umbrela mea! 
În sfârșit, coborâ în fugă pe stânci până aproape de apă și credea că o 

va prinde cu mâinile. Dar a venit un talaz și l-a udat complet, iar umbrela s-
a îndepărtat de țărm odată cu talazul.  

Drey începu a țipa: 
-O barcă, o barcă, umbrela mea, biata mea umbrelă! Și continua să 

țină mânerul în mână. 
Veni o barcă, se urcă în ea și apoi începu vânătoarea umbrelei. Când 

barca s-a apropiat de ea destul de mult, umbrela s-a scufundat, aruncând o 
ultimă privire stăpânului, care nu avea să o mai vadă. 

Se întoarse ud până la piele, cu mânerul în mână, cu o figură jalnică. 
Toți viligiaturiștii de pe plajă s-au adunat, în grabă, să- compătimească pe 
eroul zilei. 
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Nervi 

 
- Ei, zice el, dacă ași fi avut la dispoziție imediat o blestemată de barcă, 
umbrela mea nu s-ar fi scufundat, biata, într-un mod atât de mizerabil!”. 

Altă dată, englezoaica cea înaltă se plângea: 
“- Domnule, eu tușesc ca un câine! 
Lui Drey, în naivitatea-i inconștientă, i s-a părut că interlocutoarea sa 

a făcut un dezacord și prompt o corectează: 
- Pardon doamnă, dumnevoastră tușiți ca o cățea!”. 
Printre alte viligiaturiste, Ciprian descoperă  “o fată oacheșă din 

Ehrand, numai durere, că are un diavol de mătușă cu sine care o păzește ca 
un demon, se destăinuia într-o scrisoare adresată lui Năstasi. 

Dar i-am găsit leacul! Mătușii menționate îi place grozav când cânt la 
violin și cu asta o captivez și apoi ne mai beukuim cu fata și mai aflăm câte 
una alta. 

Am întâlnit-o astăzi singură la mare și abia am schimbat vre-o câteva 
cuvinte, când, deodată ne vedem cu dracul de mătușă în spate. 
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Biata copilă, s-a speriat atât de mult încât i-a căzut umbrela în mare. 
Eu am sărit ca un Ritter ohne Trucht de pe stâncă până la mal și, dând-o un 
val spre țărm, am prins umbrela cu bastonul și i-am dat-o fetei”. 

Frumosul peisaj al Rivierei di Levanti, farmecul naturii l-au atras pe 
Ciprian Porumbescu, i-au îndepărtat gândurile de la boala ce-i măcina 
ireversibil sănătatea, ultimele resurse de viață.  

El sta ceasuri întregi pe țărm și privea admirabilul spectacol al 
încleștării mării cu uscatul. 

Valuri uriașe, de câte patru-cinci metri, se izbeau cu furie de sâncile 
colțuroase, spărgându-se în milioane de picături fine, pe care Ciprian le 
inhala cu nesaț, alături de ceilalți bolnavi ai stațiunii. 

Deși se simțea mai bine după răceala de la Veneția, încă mai tușea. 
După opt zile de la sosirea sa la Nervi, Ciprian s-a hotărât să meargă 

la medicul stațiunii. 
După aproximativ o oră de investigații, medicul german i-a 

recomandat să evite supărările, să facă gimnastică, să se fortifice fizic, să se 
spele cu apă rece, să se plimbe pe țărmul mării, să-și caute societate, să fie 
vesel și, în șase luni, va pleca sănătos. 

“Trebuie să mai adaug, scria Ciprian la Stupca, că doctorul acestea e 
un corifeu ca medic de plămâni și eu sunt bucuros că am găsit, în sfârșit, un 
asemenea om. 

Au trecut deja cinci zile de când practic această gimnastică de cameră, 
exerciții de întărire și anumite inhalații de aerosoli pe malul mării și trebuie 
să mărturisesc, spre marea mea bucurie, îmi fac foarte bine”. 

Urmând prescripțiile medicale, artistul român se scula devreme pentru 
a admira spectacolul dimineții italiene când “soarele încă n-a răsărit în 
întregime și își ascunde capul, înconjurat de raze, în spatele lui Monte Fino 
și, acesta, strălucește admirabil, fiind încununat cu o aureolă. 

Acum, soarele, de un roșu aprins, urcă deasupra muntelui aurit și 
aruncă o lumină magică pe întinsul mării. 

Valurile mișcate de adierea slabă a vântului de dimineață se reliefează 
în razele purpurii și strălucitoare ca niște stele de diamant.  

E o dimineață admirabilă. 
Mie imi merge destul de bine, exceptând tusea, de care totuși nu pot 

scăpa, ținea să precizeze Ciprian celor de la Stupca. 
Avem, de vreo paisprezece zile, o vreme splendidă, cu o temperatură 

care nu scade sub optăsprezece-douăzeci de grade, preciza Ciprian la 21 
decembrie 1882.  
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Marea e așa de liniștită, ca oglinda. Bărcile lunecă pe ea lin ca niște 
pescăruși cu aripi ușoare. O liniște adâncă domnește de jur împrejur și 
numai, din când în când, plescăitul gingaș al unui val ce se lovește de mal. 

Departe, la orizont, se vede ridicându-se o dungă întunecată, ca și 
când ar fi marginea mării. Nourași albi, gingași, trec pe cer și te fac să vezi 
adâncul albastru al cerului italian ca printr-un văl. 

În depărtare trece un cargobot mare, poate din Indiile de Est, cu 
pânzele întinse, într-o splendoare majestoasă. 

Un vaporaș se rostogolește pe lângă el ca un spiriduș negru. 
Pe plajă șed, se plimbă viligiaturiștii. Stâncile sunt întrețesate de lume. 

Toți jubilează și se bucură dar și suspină. Poate că vine, acum, odată 
ameliorarea. 

Altminterea, îmi petrec timpul destul de agreabil. Distracția mea cea 
mai plăcută este să șed, ceasuri întregi, pe plajă și să privesc imensul mării“. 

O altă formă de destindere a artistului de la Stupca, în afară de 
excursiile prin împrejurimi, era muzica. Ascultându-l pe Weissandl cântând la 
pian se împrietenește cu acesta și, adeseori, îi aflăm împreună organizând 
adevărate concerte. 

Muzica i-a facilitat compozitorului român numeroase prietenii. După ce 
audiază o poloneză de Chopin, împreună cu dr. Szerleki din Mũlhause, 
Alsacia, Ciprian se adresează bătrânului medic în limba polonă, deși el 
vorbea cu soția  numai în franceză.  

Acestuia “nu-i venea să creadă urechilor. De treizeci și trei de ani nu 
mai auzise nici un cuvânt polonez. 

Poți să-ți închipui bucuria lui. În timpul revoluției poloneze el fusese 
ofițer și a trebuit să fugă din Cracovia, unde își luase tocmai diploma de 
doctor la Facultatea de Medicină. 

A plecat în Franța, a luat și la Paris doctoratul în medicină și a obținut 
cetățenia franceză. S-a însurat cu o franțuzoaică și e, de treizeci și trei de 
ani, medic și anume, în ultimii doisprezece ani, la Mȕlhouse.  

El suferă de insomnie și a trebuit să plece spre sud, după ce a lăsat, în 
locul lui, pe fiul său, care e și el medic.  

La bătrân s-au trezit toate amintirile despre suferințele de odinioară 
ale polonezilor, precum și idealurile lor. El îmi povestea, ceasuri întregi, 
despre năzdrăvăniile lui și îmi spunea că viitorul e al polonezilor și ca eu să-
mi sporesc cunoștințele de limbă polonă căci odată voi avea nevoie de ele. 
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Până la chestiunea din urmă, bătrânul este foarte agreabil, eu, de 
altfel, nu am nimic de obiectat nici în ceea ce privește viitorul polonezilor”, 
comenta Ciprian Porumbescu. 

În timp ce natura Rivierei îl extazia, făcându-l să evadeze din condiția 
mizeră a trupului său, iar oamenii din mediul ambiant, cu calitățile și 
defectele lor, îl fac pe artist să le caute prietenia, să se bucure și să râdă 
împreună cu ei, să fie îngăduitor sau ironic, în schimb degradarea biologică a 
ființei umane, produsa de bacilul Koch, îi provoacă compasiune, disperare, 
sau chiar agonia spiritului său altruist.  

Privind la suferinzii veniți la Nervi ca să-și cârpească sănătatea, câtă 
le-a mai rămas, valorosul memorialist surprinde scene zguduitoare, pe care 
le dezvăluie cititorului cu compasiune, dând astfel la iveală calitățile sale de 
fin și subtil analist al sufletului uman în agonie și disperare. 

“Cîți oameni nenorociți mai sunt pe lumea asta! Exclamă scriitorul 
Porumbescu.  

Aici se află o biată mamă cu fiul ei de douăzeci de ani, ce suferă de 
tuberculoză, în cel mai înalt grad. Chiar noaptea trecută a avut o groaznică 
hemoptizie. 

Biata femeie, e numai un schelet de atâta jale și suferință!  
Un domn, cu soția lui și cu trei copii adorabili, se află și ei aici. Săraca 

nevastă-sa, se mai mișcă doar ca o umbră! Când ședea, uneori, la La table 
d’hotel, între copii și micuții îi surâd dulce, atunci simți un junghi în inimă. 

Bietul soț! Suspinând își scoate batista pentru a-și ascunde lacrămile 
durerii! 

Aici se găsesc mai mulți oameni în suferință ca aceștia și fiecare speră 
să se facă mai bine, iar când e câte o zi însorită, cu toții se cred că sunt 
foarte sănătoși și se bucură că vor putea pleca, cât de curând, în patria lor și 
îi vor revedea pe cei dragi”. 

Vrema pe Riviera se înrăutățise, ploua mereu, marea era acoperită de 
ceață și Ciprian era nevoit să doarmă noaptea, când afară se răcorea bine, 
cu ferestele întredeschise, dar cu jaluzelele lăsate.  

Odată, în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1882, Ciprian uită să  lase 
jaluzelele. 
 “Seara, scria Mărioarei, am mâncat mult și am transpirat în timpul nopții. 
Temperatura scăzuse mult și eu m-am trezit cu frisoane puternice. Povestea 
a început din nou și așa mai departe”.  

Accesul ftiziei s-a manifestat,cu furie și fără întrerupere. ”De cinci zile 
nu mă simt prea bine, scria celor de acasă, iar doctorii apelează la 
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medicamente. Febră, junghiuri, răgușeală, dureri în gât, arsuri la rinichi și 
încă multe altele de acest fel. 

Medicul e un om foarte conștiincios și el e singura mea mângâiere. Dar 
nu numai el, ci și hotelierul, soția lui, întreaga pensiune a participat la 
suferința mea. 

Tu nu-ți poți face o idee ce influență bună are aceasta! 
Când te simți așa de părăsit și singur și zaci în patul de suferință plin 

de îngrijorare și durere și vine chelnerul și îți spune: 
-Domnul acesta sau celălalt, doamna aceasta sau cealaltă vă transmite 

salutări și întreabă de sănătate! 
O doamnă din Strasburg mi-a trimis un borcan cu dulceață, iar o 

italiancă unul cu miere. Prietenii mei intimi veneau încontinu la mine, îmi 
citeau sau îmi povesteau. 

Hotelierul îmi aducea personal doctoriile din Genova și spunea, după 
prescripțiile medicului, să nu fac băi cu sare la picioare. Firește că primeam 
și de mâncare tot ce doream. 

Se află aici o doamnă care are o fetiță foarte drăguță, în vârstă de 
patru ani. Aceasta e favorita mea, o chiamă Egidia, dar o strigăm Cecia. Cu 
ea mă joc de multe ori și ea mă iubește mult. 

Când m-am îmbolnăvit, n-a putut să rabde să nu vină la mine și să 
vadă pe Grand Signore (domnul cel lung, așa cum îmi zice ea). Mă întreabă 
așa de drăguț. 

-De ce stă Grand Signore în pat? Îl rog să nu mai stea în cameră! 
Cecea vrea să meargă la plimbare cu Grand Signore ș. a.  

Când am ieșit, astăzi, ea m-a văzut în grădină, a fugit întru 
întâmpinarea mea și s-a bucurat nespus de mult că m-am sculat din pat”. 

După acest acces, artistul se simțea, cum singur o mărturisea ” ca o 
haină veche și defectă, pe care trebuie să o cârpești în orice clipă pentru ca 
s-o poți îmbrăca. 

Și așa, cârpesc și eu la bietul meu trup, atât cât se va mai putea. 
Chiar când cred că acum e totul bine atunci se rupe iarăși vreun colț și 

apoi, pune-te din nou pe cârpit”. 
După acest asalt al bacilului Koch, Ciprian slăbise tare, încât nu mai 

putea nici să scrie fără a se întrerupe. Pentru epistola expediată la 14/27 
decembrie 1882, el a făcut eforturi mari, a trebuit să o redacteze numai 
după numeroase întreruperi spre a-și reînprospăta forțele. 

Artistul român regreta că doctorul i-a interzis să scrie, să cânte la 
vioară și să compună. 
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Deși, în acel moment, se afla într-o situație gravă, Porumbescu încerca 
să se auto îmbărbăteze, scriind alor săi că ”de tuberculoză nu poate fi vorba. 
Sângele nu vine din piept, ci din gât, precum m-am încredințat și singur”. În 
aceste momente dorul de casă era atotstăpânitor.  
 

 
 

”Pădurea Stupcii, azi, toată ziua, mi-i în cap, parc-o văd albă și plină 
de zăpadă! 

Doamne, doamne, vedea-voi încă odată scumpa mea Stupcă!, O, 
numai încă odată s-o mai văd și apoi să…!”. 

Uneori, gândurile i se strecurau pe cărările împădurite ce duceau peste 
deal, spre Ilișești.  

La 18/30 decembrie, Ciprian consemna în jurnalul său de la Nervi 
”Mă gândesc la Berta mea, doar e îngerul meu păzitor! …”. 
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Deși fata pastorului din Ilișești era măgulită de dragostea artistului 
căruia i-a inspirit atâtea compoziții, datorită presiunilor externe nu a fost în 
stare să răspundă cu același spirit de sacrificiu.  

Berta, din lipsă de fermitate, nici nu a încercat să înfrunte 
prejudecățile categoriei sociale căreia aparținea. 

Despre această stare de fapt ne dăm mai bine seama citindu-i o 
scrisoare adresată unei prietene, Lolei Lichtenberger, căreia-i preciza: 

”Dacă aș fi singură ași îndepărta din cale orice obstacol, atunci nu m-
ar înspăimânta nimic. Deoarece nu sunt, nu mă pot despărți de toate și nici 
nu vreau să mă despart.  

Nu știu dacă aș putea să-i ofer lui Ciprian ceea ce se așteaptă de la 
mine?”. 

Deși, la început, Berta a aspirat către înălțimea sentimentelor nutrite 
de artist față de ea, nu a putut ajunge la ele și, precum Cătălina din 
cunoscutul poem eminescian, s-a resemnat, mulțumindu-se cu un om pe 
măsura-i, cu văduvul Alfred von Rosignon, din Rădăuți. 

Bolnav, departe de casă, înstrăinat de fata iubită, Ciprian înfrunta cu 
bărbăție  boala, singurătatea și aflând că trebuie să renunțe la meseria de 
profesor și dirijor, face noi planuri de viitor.  

O parte din gândurile sale le destăinuie fratelui său, Ștefan: 
”Vreau să mă cruț anul acesta destul de bine, vreau să dau cu 

orchestra din Brașov câteva concerte, la Brașov și București și apoi, cu banii 
agonisiți de la ele, precum și din vânzarea compozițiilor mele, să-mi fac un 
mic capital să mă retrag în patria mea și să-mi închei acolo sărmana mea 
viață. 

Și știi tu unde vreau să mă duc? La Pojorâta! 
Nu știu de ce mă atrage așa de mult această localitate? Neîncetat 

gândesc la acest loc frumos și în special la locuința ta idilică, o văd așa de 
viu înaintea ochilor! 

Acolo ași vrea să mă retrag, să mă retrag în munți, departe de orice 
zgomot și de toată agitația lumii, numai eu singur și cu gândurile mele și, 
eventual, cu vioara mea! 

O ce dulce trebuie să fie să șezi singur la focul de lemne de brad, ce 
pârâie și să visezi…sau să visezi în pădurea de brad ce freamătă, șezând pe 
mușchi moale, să visezi mereu! 

O, doamne, dacă-mi doresc ceva atunci îmi doresc o astfel de viață! 
Lumea mi-a devenit așa de insipidă, așa de grețoasă, oamenii așa de 

plictisitori!  
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Muzica ar putea să mă înveselească, să-mi alunge toanele mele, dar 
mizerabilul meu cadavru nu vrea să o admită, sunt doar bolnav. 

Mi-i așa de dor să cant la vioară și eu n-am voie să cant mai mult de 
jumătate de oră, căci capăt opresiuni și palpitații. N-am voie nici să compun.  

Acum, n-am voie nici măcar să cânt la vioară! Medicul mi-a luat vioara 
și hârtia pentru note. Mi-e interzisă și corespondența, dar eu nu mă 
sinchisesc de asta. 

Să nu scriu eu dragului meu frățior? Iubitei mele surioare? Doar am 
numai una! Să nu scriu eu scumpului meu tată? O, el este unic și singurul! 
Starea lui bolnăvicioasă mă neliniștește destul de mult. O, dacă ar vrea să se 
mai cruțe? 

Are o constituțiune tare, ne va supravețui”. 
Dragostea de locurile de baștină, de oamenii cu care a venit în contact 

pe timpul copilăriei și adolescenței e o constană invariabilă  ce străbate 
întreaga existență a artistului de la Stupca. Ea îl anima, îi dă puterea de a 
trăi, îl mobilizează să poată crea. 

Patria este sensul major a existenței artistului cetățean, este 
adevărata casă părintească a sa și a celor de o seamă cu el. 

”Eu am avut, din copilărie, tu mai puțin, scria Ciprian lui Ștefan, o 
antipatie de neînvins contra înstrăinării. Îți aduci aminte de bocetele noastre 
când trebuia să ne întoarcem la școală, după vacanță și cum blăstămam noi 
biata Suceavă! 

Eram legat cu atâta duioșie și dragoste de patria mea, de casa 
părintească, că îmi cădea întotdeauna greu să mă îndepărtez de ea, chiar 
pentru scurtă vreme și de câte ori n-a trebuit ca fiind deja măgar bătrân, să 
ascund lacrămile mele proaste.  

Că această patrie, această casă părintească… mi-a devenit tot mai 
scumpă, se înțelege de la sine”, scria lui Ștefan la 20 decembrie 1882. 

Pentru artistul cetățean patria însemna ”freamătul dulce al pădurii, 
unde nu-ți asurzește urechile un jargon înmiit, ci auzi numai sunete dulci, 
inteligibile… ale limbii tale materne, dulci și scumpe! 

În ajunul noului an Ciprian rememora, de la Nervi, tradițiile și 
obiceiurile de la sărbătorile străbune, unice în felul lor și la țiganii, ce în 
asemenea momente, cântau sub fereastra casei părintești de la Stupca și i 
se părea că-l aude pe Iraclie spunând: 

-Dă-le, Saftă, câte o bucată de colac, ia și câte um măr, săracii, c-or fi 
degerat de frig!”. 
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Génova Nervi, Italia”. 

 
Dorul nemărginit de țară îi răscolește viforos toată ființa.  
”Nu puteți să vă închipuiți cât mi-e de dor de scumpa mea patrie”, le 

scria Ciprian celor de la Stupca. Artistul înstrăinat se voia prezent de Crăciun 
printre ai săi și, de aceea, îi ruga: 

”Puneți această scrisoare pe masă undeva și în fața ei puneți o 
plăcintuță, așa ca și cum aș fi eu de față și, când veți ciocni paharele, puneți 
și pentru mine un pahar și ciocniți și cu mine, iar Marica să ia porție dublă de 
grâu fiert, una pentru ea și una pentru mine. 

Și dacă și Lola va fi acolo, ea trebuie să bea un pahar plin de bere, în 
sănătatea Bertei, până la fund. Ilincăi, vă rog să-i dați, dacă va cânta, 20 de 
crăițari în mod special și să-i spuneți că sunt de la mine. 

În vremea asta mă voi închide în camera mea, mă voi gândi la toți și 
voi cânta o horă veselă” 

. Imaginea meleagurilor de baștină nu apar numai în ajunul noului an, 
ci și în cele mai diverse împrejurări. Într-una din zilele însorite ale primăverii 
mediteraniene ”țesută cu aur și argint”, artistul coboară printre stâncile 
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Apeninilor Ligurici, într-un loc liniștit din imediata apropiere a marii, se 
așează pe un pled și privește distrat oglinda albastră a apei. 

 

 
Desen de PIM 

 
La 31 decembrie 1883, Ciprian, visând, scria tatălui său: 
”Era o căldură așa de plăcută, apa, legănându-se în bazinul micuț de 

lângă mine și vărsându-se printre crăpăturile stâncilor, producea o muzică 
murmurândă, de parcă auzeam armoniile sirenice ale nimfelor mării și, 
închizând ochii parcă aud murmurul pârăiașului Putnei de lângă casa lui 
Ștefan și mă văd la malul lui unde o mulțime de păstrăvi argintii înoată prin 
apa cristalină și parcă întind mâna în apă să prind unul.  

Când colo, mă trezesc cu mâna în mare!  Mă jucam ca un copil cu 
mâinile în apă și mi-am udat manșetele. 

Mă uitam în jurul meu și admiram acțiunea secretă a mării.  
Acu, dinapoia mea, pe stâncă, dacă te uiți prin micuțele crăpături și 

borticele, afli, în fiecare, câte o scoicuță sau un cobelc mititel, de mărimea 
unui fir de cânepă.  

În timp ce marea era agitată, de se aruncau valurile până la stânci, 
infuzorii cei mai mici din apă rămâneau pe piatră. Prin  influența acesteia și a 
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razelor solare se dezvoltă până la forma organică de sus și rămân lipite de 
stâncă și acestea sunt vietăți?  

Mă uitam pe fundul apei, care, lângă mine, nu era mai adâncă de 
jumătate de metru, apa curată că se vedea fiecare pietricică pe fund. Mă 
uitam la niște peștiuți mititei cum se mișcau încoce și încolo, toți deodată, 
parcă aveau un conducător care le arăta calea!  

Şi iarăşi mai închideam ochii şi mă visam acasă, cugetând cum şedeţi 
undeva cu Marica lângă sobă şi vă încălziţi şi afară fluieră un crivăţ de-ţi ţiuie 
urechile...!  

-O! Italie, Italie! Frumoasă şi dulce mai eşti!  
-Ah, dar ce folos? Nu plăteşte toată frumuseţea şi dulceaţa ei o ceapă 

friptă, dacă colea peste gard nu mă pot sui la Stupca!...". 
Deși își dădea seama că numai clima blândă de pe țărmul Rivierei îi 

este prielnică și ar fi o nebunie să plece  iarna  acasă, deoarece atmosfera de 
odaie ar fi însemnat ruinarea sănătății, sentimentalul Ciprian, mânat de 
dorul de țară ar fi vrut să se vadă, cât mai repede, printre ai săi. 

Dragostea de Stupca, de ținuturile natale, de oamenii lăsați la poalele 
Carpaților Răsăriteni apare, aproape, în fiecare scrisoare expediată de la 
Nervi. 

Nostalgia după locurile de baștină, grijile materiale și mai ales urmele 
lăsate de agravarea bolii, după răceala contractată după întoarcerea, cu 
barca, de la întâlnirea cu Giuseppe Verdi, l-au slăbit mult și l-au determinat 
să piardă încrederea în recomandările medicilor din Nervi. 

Văzând că noapte de noapte asuda abundent și era nevoit să schimbe 
trei-patru cămăși, avea temperatura 29 grade C, tușea, slăbea, nu putea 
umbla, Ciprian a intrat în panică. 

În ianuarie 1883, a plecat la Genova spre a consulta pe dr. Breitinger. 
După o învestigație amănunțită, îi recomandă să se plimbe necontenit 

într-un decor natural variat, fără ca să se obosească, să se distreze cu 
lucruri simple, să mănânce mult, să doarmă bine și să bea untură de pește. 

Îi mai recomandă ca dimineața și seara să se forteze cu apă de mare și 
să meargă la poalele Etnei, în localitatea siciliană Aciareale, de lângă 
Catania. 

Diagnosticul pus de dr. Breitnger este ”Complicațiune de boală la 
plămâni, inimă și afect”, având, seara, pulsul de 120-150. 

Respectând prescripțiile medicale  Ciprian a început să se simtă ”foarte 
bine, nu asuda noaptea, tușea mai puțin și parcă și dispoziția era alta. 

Dacă ași rămâne așa, o Doamne, ce fericit ași fi”, exclama el. 
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La 16 ianuarie reveni la Genova și i se elibără următorul certificat 
medical: 

”Zeugnis 
Herr Ciprian Porumbescu aus Kronstadt lerder an einem acuten 

bronchial Lungenspitzenkcathharth und ist zu semer Gensensumg der 
Affenthalt dessielben in einen sudlchen Klima meht nur geboten sondern 
unenteehrlich Wie  sein Zusand gege wrtig ist musste dreiselbe unbeding 
noch 3-4 Monate in diesem Klima zburingen das einem Heimireise desselben 
sowie eine Weideraufnalime seiner Berufsbesechaftugneg von Ablauf dieser 
Zeitnur die bedrohichsten Fologen yhaben konnte. 

Genua 16 ianuarie 1883 
Dr. Breitinger”. 

 
Pe baza acestui certificat medical Ciprian a solicitat prelungirea 

concediului de boală, după cum constatăm din următoarea cerere: 
 
”Prea Onorat Comitet, 
Cu sfârșitul lunii acesteia expiră concediul meu dat pe trei luni. Starea 

mea sanitară însă recere, pentru un succes favorabil al curei mele ca să 
petrec încă trei luni în clima aceasta caldă, precum se vede din alăturatul 
atestat medical 

Rog, deci prea onoratul Comitet să binevoiască a-mi prelungi concediul 
meu sub tot aceleași condițiuni ca până acum, până la finele lunii aprilie a.c. 

Totodată îmi permit a ruga ca salariul meu să mi se plătească până, 
inclusiv, 1 aprilie a. c. anticipat, deoarece cu 1 februarie, având calamități 
neplăcute și scăderi foarte mari prin trimiterea lunară în sumă mică. 

Nervi, Italia 7/19 ianuarie 1883 
      Ciprian Porumbescu 

Director al corului în concediu”. 
  
A mai trimis către Eforia Școlară din Brașov o cerere, aproape 

identică cu cea reprodusă mai sus, prin intermediul lui Lazăr Năstasi. Ambele 
petiții au fost rezolvate favorabil, imediat iar banii au fost încasați anticipat 
de prof. Ciprian Porumbescu, putând astfel să facă mai multe călătorii în 
Italia și mai multe consultații la dr. Breitinge 
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Genova 
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Concerte ad-hoc la țărmul  
Mediteranei 

Artistul român, fiind profund îndrăgostit de muzică, nu putea trăi fără 
Cremoneza sa. Chiar de a doua zi de la sosirea sa pe Riviera, Ciprian l-a 
rugat pe Năstasi să-i trimită vioara și partiturile: Sonatei a V-a pentru 
vioară și pian de Beethoven, Simfoniei pentru vioară și pian de Mozard, 
Concertul pentru vioară și pian de Bériot și altele pentru a le interpreta 
împreună cu un pianist vienez. 

 

 
Nervi 

 
În pofida obiecțiilor ridicate de medicii brașoveni, Neagoe și Băiulescu, 

el insistă, prin intermediul mai multor scrisori, să-i expedieze vioara și 
promite că nu va cânta ceva greu care să-l obosească. 
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La 12 decembrie 1882, în amurg, Ciprian era nemaipomenit de 
bucuros, îi venise cremoneza din Brașov, împreună cu câteva partituri. 

“Cum mi-a adus-o, fără s-o mai despachetez, am luat-o subsuară și 
am grăbit cu ea la mare.  

Întuneacase, dar oaspeții încă n-au ieșit la plimbarea ce o făceau 
seara. 

 

 
Nervi 

 
La mare, m-am coborât pe țărm, jos, lângă apă. Era o seară plăcută, 

să o pui la sân, cum zice românul. Aerul era lin, marea liniștită și cerul așa 
de curat, încât nici măcar un singur fulgușor de nor nu se vedea pe el! 
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Stelele de pe bolta senină, măreață și încântătoare, se oglindeau așa 
de frumos în adâncul mării, de mi se părea că am un cer deasupra mea, altul 
la picioarele mele.  

Întreaga fire părea că doarme un somn dulce și liniștit. 
Atunci, scoțând vioara din cutie și pe când îi cercetam strunele, am 

gândit:  
- Oare ce să cânt? “ 
-M-am răzimat cu spatele de un pisc de stâncă ce străbătea din fundul 

mării la țărm și, tot gândind, mi-am zis, în sfârșit: 
- Ah, știu ce să cânt! Voi cânta acestei mări Mediterane ce e mai drag 

și scump românului, ca marea să ducă acest cântec oceanului și oceanul să 
spună lumii care cântec e mai scump și mai drag neamului meu! 

Am cântat, pare-mi-se, ca niciodată până atunci, așa de lung și cu 
adâncă simțire: Doina.  

Am zis că aerul, marea și întreaga fire erau ca într-un somn dulce și lin 
și cântând mi se părea că acordurile viorii ajungeau departe, peste apa mării 
și de acolo se întorceau la urechile mele, la inima mea și încă mai dulci și 
mai duioase de cum le scoteam eu din draga mea Cremoneză! 

După ce am sfârșit, am suspinat adânc și am vrut să șed jos.  
Dar ce zăresc la spatele meu? O doamnă culcată pe haina ei și cu 

capul rezemat pe o mână. 
-Domnule, zice ea către mine în limba franceză, cu un glas fraged, 

rugător, Domnule, ce cântec atât de trist și pătrunzător ai cântat dumneata, 
acum? 

Glasul fraged și parcă rugător ce-i vorbea în limba franceză era a 
desenatoarei Emily de Poppen, după cum va afla Ciprian ceva mai târziu. 

Întrucâtva surprins și voind să-i răspund, aud sus, pe țărm, sute de 
mâini bătând din palme și mulțime de guri strigând: 

-Bravo, bravo! iar unii zicând în limba franceză 
-Domnule, dumneata ești un maestru!... și, între aplauze, mai aud un 

glas bărbătesc, grăind tot în franceză: 
-Domnule, dumneata ești român? 
Și mai surprins de cum eram am răspuns: 
-Da! 
-De unde? Mă întrebă acel glas. 
-Din Bucovina! răspunsei eu. 
Glasul acela, din cât am putut vedea prin zare, era al cuiva ce sta 

ținându-se de braț cu un altul. 
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-Ah! Zice acel glas mai departe, eu cunosc Doina, căci Doină se 
chiamă ceea ce ai cântat dumneata. Am auzit-o, dar nu din vioară, ci din 
fluieraș, pe câmpiile Bulgariei, unde o cântau ostașii români! 

Apoi, întorcându-se câtre cel cu care se ținea de braț, zise: 
-Doina, cîntecul cel mai drag  și mai scump românilor, cuprinde în 

sine, întreaga lor istorie, suferințele lor de veacuri, durerile și nădejdile 
lor”269. 

Vocea ce se distingea clar în liniștea nopții de pe Riviera era a 
generalului rus Eduard Ivanovici Totleben, inginer militar care, în timpul 
războiului româno-ruso-turc, a condus operațiunile de  asediere a Plevnei. 

Italienii numeau doinele cântate de Ciprian Porumbescu elegii fără 
cuvinte. 
 

 
Nervi 

 

                                                             
269 Mihai Poslușnicu, Ciprian Porumbescu, Editura Cartea românească, 1926, p.51-52. 
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După concertul ad-hoc, violonistul, săritor și amabil cum era din fire, o 
ajută pe fata de lângă el să urce faleza îngustă, formată din praguri de 
stâncă, spre locul unde se aflau numeroșii spectatori ocazionali, ce-și făceau 
plimbarea de seară. 

„A doua zi de dimineață, pe când eram încă în pat, căci tușisem toată 
noaptea, intră în odaia mea o copilă de cinci-șase ani, cu un buchet de flori 
în mână. 

Era Cecea, fiica unei doamne din Verona, ce se afla, bolnavă ca și 
mine, la Nervi. Această copiliță drăgălașă se ținea lipcă de mine, în 
plimbările mele și, în nevinovăția ei copilărească, mă numea Grand-
Signore, (domnul cel lung). În dimineața aceea copilița vine la mine și-mi 
dă buchetul, zicând: 

-Na, Grand-Signore, domnișoara de aseară, de la mare, ți-l trimite! Și 
apoi fuge. 

Ce-i asta! Socot eu slab ca vai de mine. Mă uit la buchet, era din flori 
de portocal și violete. Mai purtându-l în mână, văd, între flori, o carte de 
vizită cu numele Emily de Poppen, iar dedesubt scris cu creionul: din Reval 
in Estland”270. 

De la tânăra estonă Ciprian va mai primi în dar o copie după un desen 
reprezentând un flăcău Italian, precum și o acuarelă inspirată de nocturna 
Suveniri de Nervi. 

După câțiva ani, Iraclie Porumbescu, publicând compoziția amintită, va 
imprima pe copertă acuarela pomenită mai sus. 

Între compozitor și Emily de Poppen, chiar în timpul sejurului 
mediteranian, a avut loc un schimb de scrisori, ce s-a continuat și după 
moartea lui Ciprian, cu cei de la Stupca. 

Emily s-a atașat sufletește pentru multă vreme de tânărul “atât de 
spiritual, sensibil la ceea ce e frumos și totodată plin de umor”, cum singură 
îl caracteriza într-o epistolă. 

Vestea morții lui Ciprian Porumbescu a întristat-o profund. 
Rememorând clipele de neuitat petrecute alături de el în liniștita și înstelata 
noapte mediteraniană, Emily  de Poppen i se părea că aude ”încă tonul dulce 
al viorii sale” și era copleșită de ”o profundă melancolie, deoarece ea a 
amuțit pe veci”. 

Tot la Nervi Ciprian a mai cunoscut un “copil drăgălaș” de vreo 
optăsprezece-douăzeci de ani din Riga, prietena Emilyei de Poppen, pe 

                                                             
270 Ibidem, p. 54-55.. 
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Hedwig Gernet, cu ochi frumoși, căprui și mari, pe bătrânul critic și literat 
Camillo Boito, colaborator a compozitorului Giuseppe Verdi, pe tânărul poet 
italian Marco Sala etc. 

Că tânara apariție cu ochi căprui nu l-a lăsat indiferent pe Ciprian o 
dovedește și dorința lui de a-i fi în preajmă, părerea de rău și tristețea ce l-a 
cuprins ca niciodată, după despărțirea de ea.  
 

 
Marea Mediterană 

 
Pe când frumoasa estonă se afla la Florența, Porumbescu a compus 

două liduri special pentru ea, iar mai apoi, el a trimis Hedwigăi Gernet mai 
multe scrisori și partituri. 

Lunganul spiritual, plin de umor, sensibil la frumos, omul care știa atât 
de bine să-și zăgăzuiască suferințele proprii, ascunzându-le sub masca 
veseliei și a seninătății, a declanșat în inima Hedwigăi “o iubire fierbinte, 
dincolo de orice margini”, după cum singură o mărturisea într-o epistolă. 

Pentru Hedwiga compozitorul din Carpați a constituit marea și unica 
dragoste a vieții, ideal căruia i-a fost credincoasă până la moarte. 

“Pătrundera în simțămintele lui profunde și minunate fac parte din tot 
ce mi-a dat Dumnezu mai plăcut pe acest pământ.  

Că aceasta nu a rămas fără nici o urmă, că nesocotința, încăpățânarea 
și răsfățul meu au dispărut atunci, o datorez amintirii lui, se destăinuia 
plăpânda stea a nordului celor de la Stupca. 
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Și încă pentru ceva trebuie să-i mulțumesc. Este marea lui bunătate pe 
care o consider ca pe un dar minunat și nemeritat”. 

După moartea lui Ciprian, însingurată printre ai săi Hedwiga Gernet, 
zbura mereu cu gândul la locurile de baștină ale iubitului ei dispărut 
pretimpuriu. 

De la Stupca și Frătăuții Noi Hedwiga primea, din când în când, 
tipăriturile ce se refereau la artist, traduse în nemțește de Mărioara, 
informații bibliografice, vești domestice, partituri litografiate sau tipărite s. 
a., ce le difuza în îndepărtatul nord al Europei. 

Generoasa ei dragoste s-a revărsat cu aceeași intensitate, spirit de 
sacrificiu și asupra celui pe care ar fi dorit să-i fie socru, Iraclie Porumbescu.  

Când a aflat că Mărioara s-a căsătorit și parohul bucovinean a rămas 
singur, Hedwig Gernet îi scria cu o devoție filială: 

“- De ce nu pot sa fiu eu lângă dumneavoastră pentru a vă invălui cu o 
dragoste fierbinte și nețărmurită.  

Și dumneavoastră trebuie și ați fi dator să mă iubiți! M-aș furișa în 
inima dumneavoastră pe mii de căi, v-aș alunga mâhnirea de pe frunte, atât 
cât îmi vor permite puterile!”. 

„Îndepărtata lumină a nordului”, Hedwig Gernet, nu și-a putut pune în 
practică gândurile și sentimentele ce o animau. Ea a rămas singură, cu inima 
la acel ce a apărut meteoric în viața ei și a continuat, până la moarte,  să-i 
cultive memoria. 

Bucuros de succesele repurtate la Nervi și Genova, la 13 decembrie 
1882, Ciprian expediază o carte postală la Stupca, prin care o anunță pe 
Mărioara, următoarele: 

“De ieri Vioara mea e aici, am o bucurie irezistibilă. Pianistul cântă 
foarte bine. Oaspeții sunt foarte entuziasmați de modul meu de a cânta și nu 
știu de ce… Sunt sănătos!“.  

În misivă Ciprian cere Mărioarei să-i trimită de urgență, printr-un 
colet, Septuorul lui Beethowen și operele pentru vioară și pian ale  titanului 
de la Bon. 

Porumbescu la vioară și Weismandl la pian au dat, pe Riviera, 
adevărate concerte. Când începeau cei doi să cânte, “bolnavii hotelului-
sanatoriu (Vitoria) ieșeau ca la comandă, din toate ungherile și apoi 
aplaudau ca nebunii. 

Am compus, de curând, o nocturnă pentru vioară cu acompaniament 
de pian și am executat-o într-o seară când se umpluse sala“.  
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Credem că e vorba de nocturna creată la 1/14 decembrie, cunoscută 
sub numele de Souvenir de Nervi.  

 

 
Nervi 
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Tot acum, a realizat și executat, în premieră, o gavotă, valsul 
Fantome și Hora de salon. Toți locatarii hotelului îl răsfățau, îl lăudau pe 
compozitorul-violonist și îl rugau să le dea partiturile concertelor pentru a le 
copia.  

Din acest moment nu mai avea liniște. Bătrânul medic Szerlecki, din 
Alsacia, era de părere că felul lui Porumbescu de a “cânta este ca un discurs 
profund studiat“ ce vorbește “din inimă direct la inima omului. 

Tonurile sunt ca un dans… plin de parfumuri aromate și de adieri 
insinuante, pe o muzică ce pătrunde la inimă și-l ridică pe om deasupra 
cadavrului mizerabil, făcând din el un om adevărat“. 

Fără să-și dea seama, împins de pasiunea ce o avea pentru muzică, 
artistul-interpret, prin concertele date ad-hoc, prin crearea și copierea unor 
compoziții proprii (Suvenir de Nervi a copiat-o de mai multe ori și a dat-o 
dr. Szerlecki și unui irlandez), s-a obosit peste măsură. 
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ÎN VIZITĂ LA GIUSEPPE VERDI 
 

Îndată după concertul improvizat ad-hoc la țărmul Mediteranei, 
Ciprian, obosit de emoții și eforturi, în uralele ascultătorilor ocazionali, s-a 
îndreptat spre hotel.  

Mergând agale deodată s-a simțit încadrat de doi italieni care începură 
a-i vorbi “ba pe italienește, ba pe franțuzește, spunând că se bucură a 
cunoaște un frate și încă un muzician din colonia română de răsărit. 

 

 
Giuseppe Verdi 
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Apoi mă întrebară, povestea Ciprian, Mărioarei, de n-aș dori să merg 
să văd pe maestrul Verdi, care locuiește nu departe de Genova”271. 

Cei doi spectatori de la concertul ad-hoc de pe promenada 
mediteraniană erau Marco Sala și Arrigo Boito. Primul e poet, al doilea 
compozitor.  
 

 
Giuseppe Verdi 

 
În discuțiile avute cei doi italieni îi spuseră muzicianului din Carpați că 

Verdi și-a exprimat dorința, în repetate rânduri, de a afla cât mai multe 

                                                             
271 Ciprian Porumbescu către Iraclie și Mărioara Porumbescu, scrisoare din Nervi, 3 ianuarie 1883, publicată în C. 
Porumbescu, Călătoria și petrecerea la Nervi (încheiere), în Familia, anul XXIV, nr. 30, din 24/iulie/3 august 
1888, p. 338. 



 

 

 447

despre muzica românilor și-l întreabă dacă nu dorește să-l întâlnească pe 
proeminentul reprezentant al teatrului liric european. 

La rândul său, Ciprian îi răspunde: 
“- Prea bucuros m-aș duce la vestitul maestru și chiar, pentru mine ar 

fi o nespusă, o mare fericire de a vedea pe maestrul compozitor!”272. 
A doua zi, 13 decembrie 1882, Boito și Sala au plecat la Verdi pentru 

a-l anunța că la Nervi se “află un muzician român de departe, din Bucovina.  
Pe la orele unsprezece se întoarseră și aflându-mă promenând  pe 

malul mării, îmi spuseră, cu aerul cel mai vesel, că Verdi e fericit de cele ce 
a auzit de la ei și că m-ar primi cu cea mai mare bucurie (…). 

Grăbii acasă, mă îmbrăcai, dejunai cu Boito și Sala și plecarăm la 
Verdi”273, preciza Ciprian într-o scrisoare din 3 ianuarie 1882, publicată în 
Familia nr. 30, din 5 august 1888, p. 338, adresată celor de la Stupca. 

“Ne-am dus la mare, unde aștepta o barcă, în care am trecut pe o 
scândură. În două ore am fost la Genua, de unde, cu o birjă, în curând am 
ajuns la vila lui Verdi. 

Doi servitori stăteau la intrare, al treilea la ușă, pe care o deschise cu 
o adâncă închinăciune și cu cuvântul: 

-Aprego! adică poftim. 
Verdi, încă slab, ședea, în salon, într-un fotoliu și de departe îmi zise, 

în limba franceză: 
-Iartă, domnule și june amice, că nu mă scol, sunt încă ceva bolnav, 

dar foarte mă bucur! și întinzându-mi amândouă mâini, se uită lung la mine, 
apoi zice cu bucurie vădită: 

-Ah! tip romanic, foarte mă bucur! Am auzit aseară de la dumnealor, 
foarte mă bucur!  

Un fecior ne dete și nouă fotolii, iar Verdi, tot cu ochii țintă la mine, mă 
întrebă, mai întâi, de unde sunt ce slujbă am, ce boală m-a adus încoace și 
altele. Apoi mă întrebă despre români, despre aflarea lor în toate părțile, pe 
unde locuesc și, în sfârșit despre muzica lor. 

Răspunzându-i la toate, el mă întreabă din ce instrumente cânt. I-am 
răspuns că din vioară și clavir. 

-O, zise Verdi, cântecele romanice, după firea lor, pe vioară se 
potrivesc! Fii bun, te rog, colo pe pian e o vioară, cântă un cântec românesc, 
să-l aud!  

                                                             
272 Ciprian Porumbescu, Ibidem.  
273 Ciprian Porumbescu, Ibidem. 
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Eram, se înțelege, nu numai mișcat văzându-mă înaintea lui Verdi, dar 
să și cânt înaintea lui, parcă nu mă simțeam în putere. 

 

Casa lui Giuseppe Verdi 
 

După ce mi-am mai împrospătat și am prins curaj, am cântat Doina. 
M-am uitat de câteva ori la bătrânul maestru și l-am văzut cu ochii 

ațintiți asupra mea. Când am isprăvit de cântat el a zis cătră Boit: 
-Mare lucru, cântecul acesta nu mi-i cunoscut, dar toată gama lui o 

simțesc și o pricep! 
Mi s-a părut că bătrânul vrea să se scoale și să vie la mine. Eu am 

pășit spre dânsul. El iar mi-a întins amândouă mâinile și strângându-le pe 
ale mele, îmi zise cu suflet mișcat: 

-Da, frați ne sunteți! Atestatul că suntem frați vi l-am auzit acum!”274.  
Vizita la Giuseppe Verdi l-a impresionat profund pe Ciprian iar 

imaginea compozitorului italian l-a urmărit multă vreme.  
Deși i se părea, în momente de euforie, că este sănătos, boala lui 

Ciprian își arăta mereu colții. 

                                                             
274 Mihai GR. Poslușnicu ,Ciprian Porumbescu Editura Cartea Românească, 1926., p. 55-57. 
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 “La întoarcerea de la Verdi, porni o ploaie cu furtună, marea era 
foarte agitată, vîntul rece și umed”275, iar artistul de la Stupca s-a îmbolnăvit 
de-a binelea, încât “medicul a fost de câte două ori pe zi la mine“, se tânguia 
Ciprian celor de la Stupca. 

La mai bine de o lună,  de la fericitul eveniment, Porumbescu scria lui 
Iraclie și Mărioarei că Verdi s-a purtat cu el “cum nu se poate mai amabil. 
Îmi venea să cad în genunchi înaintea lui“.276.  

Cu cele două călăuze ce i-au facilitat calea spre Giuseppe Verdi, 
Ciprian  Porumbescu s-a împrietenit și a colaborat pe tot timpul șederii sale 
în Italia. 

La 23 ianuarie, Marco Sala, vecin de camera la hotelul Vittoria, i-a 
trimis lui Ciprian un întreg maldăr de note, splendide cântece populare 
italiene, iar la 25 ianuarie, dimineața, îi mai dăruiește “încă un caiet de 
cântece siciliene“, după cum rezultă din Tagebuch-ul său. 

 

 
Arrigo Boito (1842 – 1918) 

                                                             
275 Ciprian Porumbescu, Tagebuch, 22 februarie 1883, Fondul documentar al Muzeului Suceava. 
276 Ciprian Porumbescu către Iraclie și Mărioarea Porumbescu, scrisoare din 3 ianuarie 1883, publicată în C. 
Porumbescu, Călătoria și petrecerea la Nervi (încheiere), în Familia, anul XXIV, nr. 30, din 24/iulie/3 august 
1888, p. 338. 
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Timp de mai multe zile, cei doi au cântat împreună la pianul din incinta 
hotelului, fragmente de cântece populare italiene și siciliene. 

Fiind fin psiholog, cu un ascuțit spirit de observație, Porumbescu știa 
să descifreze din vorbe, comportament și înfățișarea celor cu care venea în 
contact, ceea ce avea caracteristic. 

Lui Arrigo Boito, autorul operetelor Memfistofele, Nerone și 
libretistul compozițiilor lui Verdi: Otello și Falstaff, prin câteva amănunte 
semnificative, îi conturează următorul portret: 

Compozitorul și literatul italian era “un om înalt, cu un mers puțin 
obosit și aplecat.  

Avea o pieptănătură simplă cu cărare la mijloc, brun, cu ochelari 
pince-nez, mustață, o față puțin inteligentă, dar cu o trăsătură de blândețe, 
bunătate și, ași zice,durere. 

Nu părea la înfățișare artist și mai puțin un artist italian, care sunt atât 
de mândri și aroganți. 

El este și poet și-a scris singur textele muzicale. O operă, Nerone, se 
pare că în curând va fi terminată și reprezentată pe scenă”277. 

Despre vizita făcută la Verdi, în urma contactului nemijlocit cu membrii 
familiei Boito și cu Marco Sala, Ciprian a început să adune  folclor muzical 
italian și spaniol pentru a se documenta și a-l studia. Pe cele mai realizate 
din punct de vedere muzical, artistul de la Stupca intenționa să le 
interpreteze cu iubitorii de muzică populară de la poalele Tâmpei. 

La 1/13 februarie 1883, Ciprian avea pregătită, în acest scop, o mapă. 
“Am lucrat, în timpul din urmă, multișor, pentru Mapa mea muzicală și am 
niște piese italiene și spaniole foarte frumoase cu care, la întoarcerea mea în 
Brașov o să-i surprind pe muzicienii noștri”278, scria lui Lazăr Năstasi.  

Menționăm că la acea data artistul român avea gata un cor bărbătesc, 
intitulat Cântec Sicilian pe versuri de Vasile Alecsandri. 

La Nervi, împreună cu Boito și Sala, Porumbescu cânta potpuriul din 
Crai nou, iar colaboratorilor săi le-a făcut cadou câte o copie din horele sale 
compuse pentru operetă, primind în schimb Cântece populare siciliene, 
napolitane,lombarde și spaniole, în șase volume. 

Întâlnirea lui Porumbescu cu Giuseppe Verdi nu a fost una accidentală, 
deoarece proeminentul reprezentant al teatrului liric italian “a arătat, de mai 

                                                             
277 Ciprian Porumbescu, Tagebuch, 22 februarie 1883, Fondul documentar al Muzeului Suceava,  
278 Ciprian Porumbescu către L. Năstasi, scrisoare din 13 februarie 1883, Colecția Muzeului Suceava, inv. 
Nr.2363. 
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multe ori, arzătoarea dorință de a asculta cântece naționale ale românilor, 
care se trag de la vechile colonii ale împăratului Traian”279. 

Așa se explică de ce mulți reprezentanți ai muzicii și folclorului 
românesc, ca Haricleia Darclee, Ciprian Porumbescu, violoncelistul George 
Murgu, folcloristul Dimitrie Vulpescu și alții s-au bucurat de ospitalitatea 
marelui compozitor Verdi. 

Întâlnirea dintre Verdi și Porumbescu a fost pusă la îndoială de mulți 
amatori în ale cercetării din ultima sută de ani. 

 Aproape că nu există în istoria muzicologiei române fapt mai 
controversat ca acest eveniment de seamă din viața compozitorilor de la noi. 

Astăzi, sunt cunoscute suficiente mărturii irefutabile, care atestă cu 
minuțiozitate pregătirea și întâlnirea cu Giuseppe Verdi a lui Ciprian 
Porumbescu, cum ar fi manuscrisele epistolelor trimise lui Năstasi, la Brașov, 
corespondența lui Ciprian cu familia, informațiile răspândite de Gazeta 
Bucovinei sau Familia, scrisorile rămase de la C. Morariu, Vasile Halip, 
prieteni și colegi ai compozitorului, amintirile surorii sale etc. 

Menționăm că la Muzeul din Suceava nu am găsit cărțile de vizită ale 
Boito și Sala, cum s-a afirmat, nu demult, în presă 

 

 

                                                             
279 Mihai Gr..Poslușnicu, op.cit. P. 54. 
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În excursii locale 
În urma unor dificile și îndelungate chibzueli și socoteli contabile, 

chiar dacă s-ar fi întâmplat să-și vândă ”pantalonii cei de pe urmă”, artistul a 
cutezat să viziteze: Veneția, Roma, Florența, Pisa, Mentone, Peglia, Rusta, 
Genua, Recco, Camoglia și altele. 

La 12 ianuarie 1883, îl aflăm pe Ciprian mergând într-o excursie la 
Mentone. La Peglia îl impresionează, în mod deosebit, parcul vilei Palavicina, 
pe care-l asemuiește cu "grădinele din basmele orientale". 

Pe o costișă de munte stă suspendat un parc amenajat de inteligența 
omului, cu plante exotice, arbori de cafea, de scorțișoară, de plută, bambuși, 
grote inundate cu apă de pe tavanul cărore atârnă stalactitele și în care se 
poate plimba, în voie, cu barca, chioșcuri chinezești, turcești, japoneze ș. a. 

Frumusețile de pe Riviera îi distrăgeau atenția de la suferințele fizice 
cotidiene, îl făceau să se simtă sănătos. 

Din Peglia a expediat o carte poștală, în care Ciprian se arăta foarte 
încântat de excursie, iar despre starea sa sanitară scria tatălui său: 

"Mi-este tot mai bine, astă noapte n-am asudat și n-am tușit așa de 
mult". 
 Conformându-se recomandărilor făcute de medic, pacientul Cipran 
Porumbescu se va afla, în mai tot timpul prielnic, în mijlocul naturii 
călătorind pentru a cunoaște Italia. 

”Nu șed o clipă fără ocupație, la mare, în barcă, în grădină. Vila 
Goppalo, Ponzone, pe dealuri, la Genua, Recco, Camoglia.  

Mi-am făcut o corăbioară de carton pe care o arunc în mare și privesc 
cum se joacă valurile cu ea  ș.a.m.d.  

Alaltăieri, am fost la Rusta, cu vecinul meu de masă, Andreas, profesor 
la școala medie din Frankfurt, un om foarte agreabil, cu care poți schimba, 
uneori, o vorbă cuminte.  

Rusta e o localitate la aproximativ două ceasuri depărtare de aici, 
situată sus de tot, pe un deal foarte pitoresc.  

Până la Rusta am plecat cu trenul și de acolo am mers pe jos, pe 
șoseaua ce șerpuiește aproximativ o oră până la Rusta. A fost o plimbare 
splendidă.  

Atmosfera era așa de curată și însorită, în depărtare strălucea marea 
ca o suprafață netedă de ghiață. Numai pe ici colo încrețită de câte un curent 
ușor de aer.  
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Pretutindeni întâlneam fete gătite și femei. E duminică. Ele stau la 
șosea, ca și noi, în grupuri mici sau șed afară, în fața ușii la soare și 
sporovăiesc, Dumnezeu știe despre ce. 

 Din Rusta, care e situată, cum am spus, sus pe deal, e o vedere 
splendidă asupra mării, până departe spre, Genova, spre lanțul înzăpezit al 
Apeninilor, până departe de tot.  

Jos, la poalele dealului, pe malul mării, e situată Camolia, un orășel 
bogat, locuit de marinari, cu case foarte înalte și femei cu ochi de foc.  

Ne-am scoborât pe un deal lung și cam pietros de unde am scos 
biletele și am plecat acasă”. 

Orașul port Genova l-a vizitat de peste zece ori. Lui Ciprian îi plăcea să 
colinde pe străzi și să admire panorama urbiei ce părea un colosal amfiteatru 
ce se înălța, lin, la țărmul Mediteranei. 

Artistul român venea aici pentru a se interesa de plecarea vapoarelor 
pe ruta Napoli-Constantinopol-Brăila, pentru a afla mersul trenurilor 
internaționale, pentru a găsi bilete cu preț redus, pentru a cumpăra cadouri 
celor dragi de la Stupca.  

A căutat, de mai multe ori, pe fotograful Noack și, la 17 februarie 
1883, găsindu-l, face ultima sa fotografie de care nu-i prea mulțumit, deși 
anume a amânat fotografiera pentru se reface spre a arăta mai bine în poză. 

Colindă străzile Genovei, admiră clădirile de piatră de câte opt-
douăsprezece etaje, vagoanele cu pereți de sticlă ale tramvaielor, trenul etc. 

Mergând odată în port, a rămas uimit de prezența a trei nave de 
război, două englezești și una americană.  

”Pe fiecare câte douăzeci și patru de tunuri, iar în interior, colosal de 
înarmate, blindate. Coloși, gigantici! 

Sala de mașini este ca o mare fabrică, așa de multe roți, pârghii, 
pompe și săli pentru cazare, șase etaje. Cabinele soldaților, ofițerilor etc., 
mecanismele tunurilor, pe scurt extraordinar... ”. 

La 31 ianuarie 1883, prin Genova, peregrinul bucovinean pleacă la 
Florența. De aici scria lui Iraclie: ”Rămân o zi-două, s-o văd pe Madona de la 
Sedia a lui Rafael… și apoi plec la Roma”. 

La Florența ajunge pe o vreme ploioasă și friguroasă, însă, în timp ce 
cerceta operele de artă pe care le consideră ca fiind niște sanctuare mărețe 
”în care maeștrii și-au pus inima și sufletul în intenția de a crea ce e mai bun 
și frumos”, vremea s-a înseninat și s-a încălzit. 
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 Ceea ce l-a uimit pe compozitor a fost aspectul cu totul modern al 
orașului Florența și mai ales realizările: Madona de la Sedia a lui Rafael, 
Tezeu cu capul  Meduzei de Benvenuto Cellini, Grupul de marmură a lui 
Michelangelo și Domul. 
 Excelentele realizări ale renașterii italiene l-au făcut pe vizitatorul 
român să se simtă într-o dispoziție sărbătorească. ”Tot îmi părea că umbra 
lui Rafael și Michelangelo mă petrece pas cu pas.  

N-am văzut mult, scria Ciprian, dar tot ce-i mai important și ceea ce 
am văzut a făcut asupra mea o impresie neașteptată”. 

Pe o zi călduroasă și senină  de primăvară, încât i se părea că cerul 
râde bucuros, ștrengărește în albastrul lui întunecat, artistul peregrin își 
continua călătoria spre Cetatea Eternă și se încântă de ceea ce vede din 
goana trenului. 
 ”În spatele Florenței, terenul e muntos, dar pleșuv și stâncos, având 
totuși o vedere frumoasă. În spatele lui, regiunea începe să fie foarte 
asemănătoare cu cea de la noi. Pâlcuri mici de fagi și de stejari, desigur 
desfrunziți, ca și la noi în vreme de iarnă. 
 Turme de oi și porci hoinăresc printre ele, iar agricultorii cultivă deja 
ogoarele lor cu orez.  

Cam două ceasuri înainte de a ajunge la Roma, începe Campagna 
Romană. Acolo am văzut, pentru prima dată, anul acesta, mielușei albi și pe 
acei păstori (ciociari) cu picioarele înfășurate în  piei de capră și cu pătura 
aruncată pe spate, cum se văd adesea pe portrete”. 
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PE URMELE LUI ROMULUS, REMUS,  

CEZAR ȘI TRAIAN 

Atras de celebritatea vestigiilor romane și de pitorescul Italiei 
contemporane, Ciprian Porumbescu nu concepe să plece din Nervi fără a 
vedea Roma, Napoli, Pisa. ”Dacă n-aș faci-o mi-ar plânge inima de durere”, 
scria celor de la Stupca. 

Ajuns în Cetatea Eternă, Ciprian descinde la hotelul Milano. 
Nerăbdător să vadă orașul mult visat iese în plin centru, ”pe Corsa” și e 
impresionat de extraordinara animație de pe stradă. Fiind obosit de atâta 
cale, se duce să se culce devreme. 

A doua zi, la orele opt, a purces să colinde cetatea Romei. Vizitând 
catedrala și mormântul Sfântului Petru a rămas mut de admirație în fața 
imensității și frumuseții arhitectonice a acestui edificiu monumental. 

În mijlocul numeroaselor splendori maiestoase, gândul lui Porumbescu 
zbura, fără să vrea, ”la mizeria mea și am plâns”.  

După trei ore de reculegere la picioarele statuei Sf. Petru și în fața unei 
icoane gigantice ”lucrată în mozaic ce reprezenta Liturghia Sf. Vasile (un fel 
de cuminicătură după ritul nostru)”, Ciprian iese în impozanta piață cu 
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columne și obelisc. Ia omnibuzul și merge în Montorino, de unde se deschide 
o perspectivă largă asupra celor douăsprezece coline, pe care-i situată 
vechia capitală a Imperiului Roman. 

7  
Toate drumurile duc la Roma 

Vremea era excelentă. Soarele, ce sta să apună, ”își mai arunca încă 
razele aurii asupra orașului etern. Aerul era atât de limpede, curat încât se 
putea vedea fiecare casă, fiecare dâmb, oricât de mic, până în cel mai 
îndepărtat orizont. 

Stam și mă uitam peste orașul impozant și nu mă mai puteam despărți 
de priveliște”.  

Având în față panorama Romei, emoționat, Ciprian Porumbescu a emis 
opinii memorabile. ”Operele de artă florentină au un efect insinuant, care 
merge la inimă, ași spune că aproape te vrăjesc. Privindu-le ți se încălzește 
și înmoaie sufletul, plângi chiar. 
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Columna lui Traian 
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Roma din contra, produce un efect copleșitor prin grandoarea ei 
maiestoasă. O privire de la Montorino și o reamintire momentală a vechii 
Rome, cum a existat ea aici de la Romulus până la Augustus. 

 

 
Roma 

 
Trebuie să fii de bronz ca să nu plângi ca un mucos, întocmai așa cum 

am făcut eu. 
Această priveliște îmi va rămâne de neuitat”. 
Coborând din Roma neliniștită de altădată în Piza Venezia, Ciprian 

găsește aici o vie animație. Era în timpul marilor sărbători de încheiere a 
carnavalului, la care participa toată suflarea, indiferent de vârstă, sex sau 
poziție socială, de la ciocari (păstori de oi și capre) și până la frumoasa 
regină Margherita, pe care artistul roman a aplaudat-o cu frenezie. 

Aproape de ambasada austriacă, în Piața Veneția, era instalată o 
fanfară militară. ”O mulțime de oameni, cât cuprinzi cu ochii, umpleau Pizza 
și se așezase de-a lungul Corso-ului, în timp ce prin mulțime se înghesuiau 
trăsuri, cortegii de măști și tot felul de nebuni ce montau manevrele lor 
carnavalești. 
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O zarvă și o larmă. Toți aruncă și se aruncă asupra lor flori de hârtie, 
confetti, bomboane, de la ferestre și de pe balcoane, care sunt aranjate 
special în acest scop, ai putea spune că plouă cu asemenea nimicuri. 

 
 

 
Toate drumurile duc la Roma 

 
Toți, mic și mare, bătrâni și tineri, toți gesticulează ca nebunii. Și să nu 

crezi că e vorba de oameni din păturile de jos ale populației, scria Ciprian, 
Mărioarei, nu, de la cea mai înaltă aristocrație cu mască de mătase, în 
trăsuri elegante până la ciociarii care au venit și ei la oraș pe măgărușul lor 
mic și au agățat câteva panglici și s-au alăturat, și ei, la cortegiu și aruncă, 
cu multă îndrăzneală, buchețelele lor, în echipajul apropiat al unui conte. 

Frumoasă era trăsura amenajată ca coș de flori, numai pansele, în ea 
fete și tineri acoperiți cu flori. Apoi un cortegiu al spaniolilor.   

Comică era trăsura medicilor. O locomotivă gigantică, trasă de doi 
măgari, care se mișcau foarte iute, deasupra o siringă uriașă pentru clistir și, 
în față, o tablă cu inscripția Progresul artei medicale”. 

Una după alta se perindau pe dinaintea ochilor uimiți ai turistului 
român: trăsuri elegante cu femei și bărbați mascați și nemascați, trase de 
cai împodoboți cu panglici și jucării, măgari ciudat decorați, însoțiți de 
păstori, un grup de halibardieri înarmați cu tridente și securi mici, negre ”un 
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car decorat frumos în forma unei peștere ce se afunda într-o stâncă mare, 
pe care ședeau o mulțime de ninfe și zâne”. 

Coloana costumată în frumoase și pitorești costume iberice l-a surprins 
și încântat pe Ciprian Porumbescu prin fantezia și ineditul ei.  

În frunte aveau pe cunoscutul personaj literar creat de Miguel de 
Cervantes Savedra, Don Quijoti de la Mancha, călare pe Rosinanta, urmat de 
un cortegiu ce călăreau pe ”cai, pe muli și pe măgari, bărbatul și femeia tot 
pe acelaș animal, cum e datina în Spania 

”. 

 
Colosseum 

 
Reflectând asupra acestui spectacol nemaiîntâlnit altundeva, Ciprian 

nota: 
”O! Romulus! Romulus! De te-ai scula din morți și țe-ai vedea urmașii 

te-ai întoarce înjurând și n-ai mai gândi la fondarea de orașe!  
Dar nu! Că sunt și lucruri frumoase, lucruri sublime pe care le-au adus 

urmașii tăi la lumina zilei, ce sunt demne de tine și de tot neamul tău”. 
În urma participării la veselia generală și molipsitoare, Ciprian se 

simțea năucit și obosit de atâta larmă și, strecurându-se prin ploaia de 
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buchete și confete, reușește să ajungă, în cele din urmă, la hotel unde se 
culcă imediat. 

În ziua următoare, după ce asistă la o liturghie din Catedrala Sf. Petru, 
de unde iese nemulțumit de calitatea corurilor audiate, admiră Roma veche, 
Columna lui Traian, Capitoliu, Forumul, Coloseum etc. 

Ajuns pe locul vechiului For Roman, călătorul din Carpați a fost 
străbătut de fiori și sfială când a văzut locul de sfat al străbunilor săi. 

Emoția i-a fost atât de mare cu cât știa că, după mii  de ani, pe 
pavelele pe care au mers odinioară Cezar și Cicero, calcă el, fiul urmașilor 
statorniciți la Dunăre și Carpați. 

Stând și contemplând rămășițele maiestoase ale trecutului, 
Porumbescu se simțea mic, neînsemnat și se întreba nedumerit: 

-Cum de a fost posibil ca aceste minunății să fie concepute de  mintea 
omenească? 

Obosit de drum și emoții, Ciprian își încheie ziua cu vizitarea 
Panteonului, ”o clădire rotundă, colosală, cu o cupolă înaltă, boltită și cu o 
singură deschizătură în vârf rămasă încă de pe vremea romanilor și care a 
fost prefăcută într-o biserică, mormântul lui Victor Emanuel și a lui Rafael. 

O placă simplă de marmură, în perete, arată locul modest unde 
odihnește marele maestru”. 

Mergând pe urmele strămoșilor poporului său, artistul român a fost 
zguduit de frumusețea și măreția vestigiilor romane.  

Din atmosfera glorioasă a trecutului istoric de mult apus, artistul 
cetățean Porumbescu a coborât cu gândul la soarta românilor contemporani 
cu el. 

Destăinuindu-se lui Lazăr Năstasi, la 9 februarie 1883 îi  scria: 
”Am stat pe vechiul For Roman, poate chiar pe același loc pe care au 

umblat străbunii Cezar și Cicero, am stat rezemat de stâlpul de granit și 
privind la rămășițele triste ale poporului roman, am plâns.  Am plâns și m-
am gândit la bietul nostru popor carele e atât de mic și slab: 

-Putea-va el rezista în decursul timpurilor năvălitorilor puternici 
străini? 

Ce putere ingenioasă a dezvoltat Imperiul Roman și iată rămășițele 
gloriei sale! 

-Dar încă pe pigmeul român oare ce-l așteaptă?”. 
A patra zi de ședere la Roma, Ciprian a rezervat-o vizitei la Vatican. 

Mai întâi, a solicitat permisiunea de a pătrunde în Muzeul Vaticanului și a 
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primit, în acest scop, o Carte de acces, redactată în limba italiană, ce se află 
în Colecția Muzeului din Suceava, inventariată la nr. 2634. 

De cum s-a aflat în perimetrul Statului Papal atenția i-a fost atrasă de 
garda alcătuită din feciori frumoși ce purtau ciorapi lungi, negri-galbeni, 
pantaloni pe picior de culoare roșie, pelerină vânătă-sură, chipiu de aceeași 
culoare și pușcă pe umeri. 

Intrând prin ”Sala reginei” în Capela Sixtină, Ciprian a rămas mut de 
admirație când și-a aruncat ochii pe plafon și a descoperit magnifica pictură 
a lui Michelangelo Buonaroti. 

Păcat că numai la dumnezeiasca frescă culorile au devenit palide odată 
cu trecerea timpului. Tavanul avea mici fisuri și ”se afuma din cauza 
nefericitelor cădelnițe.  

Stanzele și logiile lui Rafael nu sunt mai puțin frumoase decât lucrarea 
lui Michelangelo. Dar, îmi place mai mult cea din urmă, mărturisea Ciprian 
lui Năstasi. 

Aici este mai mult spirit, concept general, pe când acolo prevalează 
mai mult formele frumoase și expunerea artistică.  

În Belvedere mi-a plăcut mult fresca Apollo și grupul Laocoon, în 
Pinacotecă Murillo și Rafael. “Punerea în mormânt” de Caravaggio este de 
asemnea excelentă”. 

Frânt de oboseală și epuizat de emoții, peregrinul român plecat pentru 
a reconstitui drumul strămoșilor săi, nimerește la restaurantul Europa, unde 
pe lângă plăcerea de a servi o masă copioasă a avut și o aleasă desfătare 
vizuală. 

”La o masă, vizavi de mine, observa Ciprian, ședea o damă elegantă 
cu bărbatul ei. Vorbeau franțuzește, dama era de o așa minune de 
frumusețe, cum nu cred să mai fi văzut o altă femeie așa de frumoasă. Tot 
mereu trebuia să mă uit la dânsa încât, spre sfârșit, mă jenam și fusei 
bucuros când plecară”. 

După dejun, turistul amator pleacă la hotel prin Piața Sf. Ioan și 
privește forfota carnavelească a străzii. Deodată apare regina într-o caleașcă 
și trecând prin piața Luciana, ”foarte aproape de mine intră într-un Palazzio 
al unei contese, care-i era damă de onoare, ca de aici, de la balcon, să vadă 
și să audă gălăgia carnavalului.  

La vederea ei, mulțimea striga și bătea din palme ca niște îndrăciți. 
Regina e foarte iubită, constata Ciprian. E și frumoasă, aș putea zice, foarte 
frumoasă”. 
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Seara a mers la teatrul Apollo, unde se prezentau primele trei  acte 
din Profetul și noul balet Italian Excelsior de Manzotti, muzica de Marengo. 
Și aici, comportarea publicului ca și la teatrul Rimini din  Veneția, lăsa mult 
de dorit. 

”Capelmaistru are spatele sus, peste tot publicul … urlă! Se vorbește 
tare, cântă, se sfădesc, în loje se aud chicote, larmă, tropote, căci oamenii 
dau și primesc acolo, vizitele lor, nu! 

Eu nu înțeleg una ca asta, poate că nici nu sunt deprins, căci, la noi, e 
tăcere și smerenie ca într-o biserică, scria spectatorul român. 

Orchestra, cam la șaptezeci de oameni, e bună, tot așa și corul. Soliștii 
au voci eminenente, numai păcat că nu știu să cânte. Ei zbiară și încă așa de 
tare și țiuitor, încât de multe ori trebuie să-ți astupi urechile. O artistă era ca 
o zână, dar cânta fără nici o căldură și nuanțare.  

Se vede că aici cântarea nu are un debut fin și precugetat, ci mai mult 
o probă de putere ciclopică, extraordinară și am observat că cu cât striga 
tenorul (Profetul) mai tare, cu atât mai mult era aplaudat.  

A cânta nu știu, dar la dans se pricep, aprecia spectatorul din Carpați. 
Baletul Excelsior e atât de grandios încât m-a fermecat, în sensul strict al 
cuvântului. 

Nu știu ce să admir mai mult, decorul artistic, luxuriant, costumele 
pompoase sau formele de zâne zvelte și frumoase ale balerinelor, sau 
execuția figurilor în adevăr artistice!? 

Baletul în duet între prima balerină și maur, este colosal!”. 
Peregrinul carpatin cu greu s-a putut despărți de antecesorii săi. Atât 

la Roma antică, cât și cea de la 1883,a fost uluit și încântat  peste 
măsură,toată noaptea a visat cele văzute și ascultate peste zi și mai ales, 
fragmente din spectacole. 

La 6 februarie Porumbescu a vizitat  o expoziție de sculptură și pictură 
din Roma.  

”Dintre statuile de marmoră mi-a plăcut mai mult o nudină rezemată 
cu totul pe spatele unui delfin, fin de tot cioplit, apoi o lucrare de Giotto, La 
Sorpresa, nimfa mării.-, Seara de Weizenburg din Estlandia. 

În gips, mi-a plăcut E tardi e ancor nontorno De minune. Frumoasă 
este tânăra femeie de pe malul mării ce-și așteaptă bărbatul. Grija pentru 
soțul scump e minunat redată pe fața ei. 

Victor Emanuel în gips te face să râzi. E o figură scurtă, foarte groasă 
și îndesată, aproape ca un butuc, fără formă. 

Dintre figurile de bronz e un băiat cu raci, maiestos, făcut.  
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Și galeria de pictură are mai tot lucrări eminente,                                                                           
pînă și de Semidraki este o icoană alegorică, o figură dezbrăcată cu un 
fluture pe gurguiul pieptului, sugând dintrânsul. 

Ideea nu-i rea, în tot cazul e originală. Două soiuri de animale de Rosa 
Bonheur, un cerb și un porc sălbatic, atât de naturali încât, la cerb, mă 
credeam, fără voie, într-o pădure. 

Sculpturi pompoase, dulapuri maiestoase, mese în mozaic, broderii de 
mătase și atlas, dantele, sticlă venețiană, obiecte de bronz, oglinzi. 

Această expoziție e destul de bogată și dovedește o activitate artistică 
viguroasă și sârguincioasă din partea italienilor”. 

Timpul petrecut la Roma a fost de basm, ca în Șeherezada, iar 
imaginea străvechiului oraș îl va urmări multă vreme, încât consemnările 
făcute cu acest subiect intenționa să le refacă și să le publice. 

După Roma, Ciprian vizitează Pisa și apoi, la 9 februarie 1882, sosește 
la Nervi ”bine dispus dar fără un crăițar în pungă” 
 

 
Pisa. 
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Deși nu avea toți banii necesari reîntoarcerii în Bucovina natală, 
nerăbdător și "destul de mulțumit cu sănătatea, mai puțin cu punga, care-i 
foarte strânsă", convalescentul artist își adună de zor lucrurile în cele două 
geamantane mici, cu care intenționa să plece, cât mai repede, acasă. 

Glumind pe seama penuriei financiare, scria celor de la Stupca: 
"Numai sănătos să fiu, oi găsi drumul potrivit acasă, mă agăț de un 

cocostârc care se întoarce primăvara acasă și mă duc până la pod, la 
căsoaie, unde mă dau jos". 

Cât a stat la tratament pe Riviera di Levanti, Ciprian a învățat să 
stăpânescă satisfăcător italiana și franceza. Drept mărturie stau scrisorile 
redactate, partial, in limbile lui Dante și Racine, cum e cazul celei expediate 
la 15 februarie 1883, ce se află în colecția Muzeului din Suceava, inv. 
Nr.2639. 

De îndată ce își încheie periplul italian, Ciprian  expediază acasă și 
ultima sa epistolă: 

"O! Nu vă puteţi închipui cât îmi e de dor să mă duc odată acasă! Să 
şed în căsuţa caldă lângă sobă, să văz prin fereastră cum cade zăpada şi să 
visez la mândra Italie, unde am petrecut atâtea zile frumoase, unde mi-am 
recâştigat, întrucâtva, pierduta sănătate, le scria el din Italia în februarie 
1883, cu puțin înainte de a pleca acasă. 

În zilele trecute m-am fotografiat la Genova şi mâine capăt primele 
exemplare, de care vă voi trimite unul.  

Întâi să mă vedeţi în poză şi apoi în natură.  
La epistola aceasta nu-mi mai puteţi răspunde, căci cred că în ziua 

aceea când o veţi primi mă aflu deja pe tren, în drum spre Stupca, Stupca!" 
 La hotelul Vittoria îl aștepta un mandat de 35 de florini, trimiși de la 
Brașov și vestea că în curând o să-i sosească încă 82 de florin, salariul de la 
școală pe lunile martie și aprilie. 
 Cu toate acestea, Ciprian mai avea nevoie de cel puțin 80 de franci 
pentru a merge acasă, cu trenul, pe ruta: Nervi – Viena - Karl Ludwig – 
Krakau – Lemberg - Ițcani. 

Dorul de țară și lipsa de bani îl determină să părăsească Riviera di 
Levanti.  

"Îți spun adevărul că mi-e dor de patrie și restul curei îl voi face acasă, 
la vatra părintească, sub îngrijirea surorii și a părintelui meu", iar la 16 
februarie nerăbdarea lui Ciprian crește.  
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Adresându-se celor de la Stupca, înstrăinatul se tânguia "numai să mă 
văd acasă. Parcă n-o să mai ajung, așa mi-e de dor". 

În timp ce aștepta restul banilor necesari deplasării acasă, artistul 
român se plimba pentru a respecta sfaturile medicului. Citind presa, el află 
că, la Veneția, a murit Richard Wagner.  

Dispariția reformatorului operei și a înoitorului armoniei, Porumbescu o 
consideră "o lovitură grozavă pentru toată lumea muzicală. 

Chiar și italienii care nu s-au împrietenit cu muzica lui, scriu foarte 
simpatic despre dânsul". 

Gândindu-se, probabil, la soarta propriilor compoziții, în scrisoarea ce 
comenta moartea lui Wagner, se întreba: 

"-Ce o să se facă cu muzica lui, acuma? ". 
După ce sâmbătă, 24 februarie 1883, Ciprian expediază o telegramă la 

Stupca, prin care-și anunță plecarea, se urcă în tren, însă, neavând destui 
bani, coboară la Pontofel, unde ridică 45 florini, trimiși de Năstasi, la post 
restant și, cu ei, își continuă călătoria. 

Tot de aici, mai expediază o telegramă cu următorul conținut: 
 
"Miercuri, după-masă, Ițcani, 

Ciprian". 
 

Inițial, Ciprian intenționa să se oprească mai mult la Viena, pentru a 
cumpăra cadouri celor de la Stupca. Lipsa banilor l-a constrâns însă să-și 
schimbe intențiile. 

De îndată ce a ajuns la Gara de Sud a Vienei, Ciprian a plecat la Gara 
de Nord, pentru a-și continua călătoria fără întrerupere. 

Datorită penuriei pecuniare, Ciprian a solicitat de la direcția căilor 
ferate austriece să-i acorde unele facilități. Pe ruta Karl Ludwig – Krakau – 
Lemberg, a obținut bilet de călătorie cu reducere de preț, însă, pe celelalte 
distanțe, a fost refuzat. 

La Ițcani a ajuns fără nici un ban în buzunar, însă bucuros, nevoie 
mare, că își va revedea familia, prietenii și mult doritele meleaguri natale. 

R 
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 „Iar când fraților, m-oi duce...” 

 
 

După o călătorie de aproape patru zile și patru nopți, miercuri 27 
februarie 1883, Ciprian Porumbescu coboară din trenul de Cernăuți în gara 
Ițcani-Suceava extenuat de drum. Deoarece îi era “prea greu a prourma 
călătoria mai departe, încă astăzi”280, prin intermediul birjarului unei trăsuri, 
care aștepta pe un instrumentist chemat de Mărioara pentru a-i acorda 
pianul, Ciprian trimite o scrisoare tatălui său, iar el, rămâne, peste noapte, 
la Lola Lichtenberger, rudă apropiată a Gorgonilor și bună prietenă cu Berta. 

După ce aflase ce s-a mai petrecut în familia pastorului din Ilișești, în 
dimineața zilei de 28 februarie, Ciprian purcede spre mult dorita lui Stupcă, 
unde ajunge la vremea prânzului. Îmbrățișările lui Iraclie și ale Mărioarei, 
bucuria revederii locurilor copilăriei, adolescenței și a primei sale iubiri, 

                                                             
280 Scrisoarea lui Ciprian Porumbescu trimisă lui Iraclie Porumbescu din Ițcani-Suceava, Colecția Muzeului Suceava, inv. 
Nr.2658.. 
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precum și urările de bun sosit ale prietenilor, sătenilor, lăutarilor stupcani, l-
au înviorat pentru moment și l-au făcut să uite starea sanitară deplorabilă în  
care se afla.  
 

 
Ceremonial funerar 

 
 Trecerea bruscă de la primăvara mediteraniană la iarna aspră, 
bucovineană, a determinat însă agravarea bolii și l-a doborât și la pat. Într-o 
scrisoare către Năstasi, redactată la numai 14 zile de la sosirea sa acasă, i 
se plângea că de când a venit de pe Riviera, zace țintuit la pat, tușește și 
nu-și află echilibrul sufletesc de odinioară. 
 “Diferența grozavă între clima italiană și cea de aici, lipsa de aer 
proaspăt, cald mă fac să pierd aproape tot ce, cu atâtea greutăți, mi-am 
câștigat în Italia. 
 Medicul vine, medicul se duce și numai atâta mângâiere-mi dă, că 
dacă o să se facă mai cald și mie o să-mi fie mai bine. 
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 La noi e iarnă grea, zăpadă de jumătate de metru și mai bine, frig de 
(minus) 15-20 grade, așa că e necesar să stau tot timpul în pat”281.  
   De la o zi la alta Ciprian se simțea tot mai sleit de puteri, încât nici nu 
mai putea scrie epistole către prieteni fără a lua o pauză. Eforturile fizice de 
acestă natură îl oboseau peste măsură. 
 Simțindu-și sfârșitul aproape, la 25 martie 1883, Ciprian preciza: 

„Pe zi ce trece mă simt tot mai slab, mai debil și mi-e teamă că nu mai 
am mult de încurcat lumea asta...  

Pe trei ani mi-a dat medicul cruțarea cea mai strictă, abținerea de la 
ocupațiunile obișnuite, viață regulată, pază de răceală, dacă mai am de gând 
să exist”282.  

Temându-se că o absență mai îndelungată de la îndatoririle de 
profesor și de la conducerea corului din Brașov, va atrage după sine 
pierderea posturilor, la 29 martie/10 aprilie 1883, Ciprian expediază 
următoarea cerere: 

„Prea Onorată Eforie, 
 

Concediul care a binevoit Prea Onorata Eforie a mi-l da pentru 
căutarea atăcatei mele sănătăți expirează cu finea lunii acestea, însă, 
durere, sănătatea mea nu este restabilită și, după cum îmi spun și medicii, 
sub a căror îngrijire continuă mă aflu, nici n-am speranță a fi curând așa de 
sănătos, ca să pot reîncepe activitatea oficiului meu, ci desprimăvărându-se  
bine, mai trebuie, mumaidecât, să fac o cură la Gleichenberg, în Stiria. 

Sub atari împrejurări, sunt ne-evitamente silit a mă ruga la Prea 
Onorata Eforie, cu toată onoarea și supunerea, să binevoiască a prelungi 
concediul pe 6 luni, după care termen, aflându-mă restaurat în sănătatea 
mea, oiu reîncepe bucuros împlinirea obligămintelor la care m-am angajat. 

Ce se atinge de salariul meu, apoi, cauza aceasta o las, cu toată 
supunerea, la bunăvoința sau posibilitatea Prea Onoratei Eforii, de a mi-l 
lăsa, adică salariul și ulteriormente sau ba. 

La întâmplarea, însă au cu, au fără salariul, Prea Onorata Eforie nu mi-
ar putea încuviința prelungirea concediului de care mă rog, atunce, deși cu 
adevărat, durere, sunt necesitat a mulțumi Prea Onoratei Eforii cu toată 
căldura și cu toată sinceritatea inimii mele pentru distinsa-i bunătate, ce mi-
o arătat până acum totodată însă, a-mi da și demisia din oficiul ce-l ocup în 
Școala Centrală, nefiindu-mi nicidecum posibil a reîncepe activitatea mea 

                                                             
281 C. Porumbescu către I. Năstasi,  scrisoare din 15 martie 1883, Colecția Muzeului Suceava, inv. Nr. 2361. 
282 Ibidem, din 15 martie 1883, inv. Nr. 2360. 
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de profesor de muzică la acele școli în situațiunea-mi sanitară, în care mă 
aflu și care situațiune, după cum zisei mai sus, mai reclamă numaidecât o 
ulterioară căutare a ei, în locul de cură Gleichenberg. 

Stupca, în Bucovina, 28 ianuarie/10 martie 1883 
Ciprian Porumbescu, profesor de muzică”283.  

La intervalul de numai o zi, Ciprian mai trimite încă o adresă, parțial 
asemănătoare cu cea citată mai sus, Comitetului de Administrație al 
Bisericii Sf. Nicolae din Șchei și de la care, prin adresa nr.56, din 2/14 mai 
1883, primește aprobarea de concediu pentru încă 6 luni. 

Adesea, gândul îi zbura spre cele mai frumoase momente ale 
împlinirilor trăite la Brașov, unde, înainte de a pleca pe Rivera, pusese la 
cale, împreună cu Theochar Alexi, redactorul revistei literare Noua 
Bibliotecă Română, crearea unei noi operete naționale. 

Artistul de la Stupca nu era îngrijorat foarte mult de faptul că-și va 
pierde slujba din orașul de la poalele Tâmpei, deoarece ar fi putut găsi o alta 
“de director al corului de la Mitropolia din Cernăuți”284, ci, mai ales, era 
frământat de soarta ce vor avea compozițiile și proiectele sale cărora nu le-a 
putut da curs datorită acutizării maladiei de care suferea. 

Prevenitor, expediază o scrisoare lui Tudor Flondor, la Cernăuți, prin 
care-l roagă să vină la Stupca. După numai câteva zile de la expedierea 
misivei, Ciprian are bucuria de a-și vedea prietenul trecându-i pragul casei.  

Nedorind ca ideia unei noi operete românești să moară odată cu el, 
compozitorul Porumbescu înmânează oaspetelui un caiet ce cuprindea shița 
unei operete în patru acte, Noaptea Sfântului Gheorghe, concepută în 
ultima parte a existenții sale, pe un text literar creat de Theochat Alexi, 
special în acest scop. 

În adevăr, Tudor Flondor, cel mai tânăr talent bucovinean al 
momentului, a evoluat pe “o cale apropiată de ce a lui Ciprian Porumbescu în 
ceea ce privește creația și duce mai departe flacăra artei românești, creind o 
muzică națională de largă accesibilitate”285.  

Nu ne îndoim că la orientarea realizărilor de mai târziu ale lui Flondor a 
contribui și experiența din ultimele momente ale vieții artistului stupcan, pe 
care nu a voit să o lase să dispară odată cu trecerea sa în lumea umbrelor. 

Pentru a nu i se irosi truda depusă la organizarea corului de la Biserica 
din Șcheiul Brașovului, inimosul artist, aflat în grea suferință, îl roagă pe I. 

                                                             
283 Țara Bârsei, anul V, nr. 5, septembrie-octombrie 1933, p. 412-413. 
284 Ciprian Porumbescu către L. Năstasi, scrisoare din 25 martie 1883, Colecția Muzeului Suceava, inv. Nr. 2360. 
285 Corneliu Buescu, Restituiri muzicale.-Carol Miculi și Tudor Flondor, Editura Muzicală, București, 1977, p. 97.. 
 Nina Cionca, Ciprian Porumbescu, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, București,  1974, p. 291.. 
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Năstasi să intervina pe lângă dirijorul și compozitorul Gheorghe Dima, spre 
a-i continua realizările, deoarece în Vinea nu prea avea încredere. 

Tot acum, sociabilul Ciprian, continuă să facă schimb de epistole cu 
prietenii și cunoștințele făcute la Nervi: Domnișoarele Mȕhlen, Roberto 
Desider și alții.  

De la ei află că de când a plecat din Italia a început o vreme oribilă și a 
nins. La Nervi, în luna martie nu se mai văzuse zăpadă din 1832.  

Așa că Ciprian nu avea de ce regreta schimbarea făcută de la 
primăvara italiană la iarna stupcană. 

Cu toate că boala-l țintuise la pat, tânărul artist mai spera că odată cu 
schimbarea vremii o să se simtă și el mai bine și, împreună cu Ștefan, să 
poată merge la Gliechenberg sau Meran. 

La 8 mai 1883, gândul plecării îl preocupa intens și chiar începuse a-și 
face bagajele. În acest scop, îl roagă pe Nastasi să-i trimită țundra și 
bastonul, ce se aflau printre lucrurile rămase la Brașov. 

“N-aș mai avea trebuință să-mi trimiți chiar bastonul din Brașov, dar 
m-am dedat cu el și va fi pentru slăbiciunea mea pe promenada din 
Gliechenberg foarte bun”286.  

Soarele de mai a trezit la viață întreaga natură bucovineană, 
răsfrângându-se și în grădina Porumbeștilor. Ciprian stătea trist și, prin 
fereastra deschisă, privea cu jale cum trecea, pe lângă dânsul, bucuria de a 
trăi.  

Simțindu-se din ce în ce mai istovit, spre finele lunii florilor de liliac, a 
așternut pe portativ, sub impresia gândurilor neguroase și a ultimelor clipe 
trăite, compoziția Tempi passati ce nu-i altceva decât o reluare a 
Nocturnei Berta pe care o compusese, la Stupca, în 22 septembrie 1879. 

În seara zilei de 5 iunie, presimțindu-și sfârșitul apropiat o roagă pe 
sora sa, Mărioara, să aibă grijă de bătrânul lor tată și de manuscrisele sale 
pentru a nu muri odată cu el. 

În zorii zilei de 6 iunie 1883, când pădurea din marginea satului 
clocotea de zumzet și se trezea la o viață nouă, în casa parohială de la 
Stupca se petrece dintre cei vii unul din cei mai de seamă bărbați ai Țării de 
Sus a Moldovei, artistul cetățean Ciprian Porumbescu, ducând cu sine, în 
lumea neființei, comorii de armonii nexeprimate încă. 

 

* 
                                                             
286 C. Porumbescu către L. Năstasi, scrisoare din 5 mai 1883, Colecția Muzeului Suceava, inv. Nr. 2358.. 
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 Nașterea, nunta și moartea, evenimente capitale din viața omului pe 
pământ, sunt întâmpinate cu un anume ceremonial. La români, după un 
străvechi obicei, atunci când moare un fecior holtei sau o fată mare, se 
obișnuește a se folosi, concomitent cu rânduiala statornicită la îngropăciune 
și obiceiurile practicate la nuntă, simulând astfel căsătorirea tinerilor 
dispăruți cu perechea rămasă în viață, deoarece ”moartea pentru dînșii se 
consideră ca o nuntă”. 
 

 
Mormintele familiei Porumbescu în cimitirul de la Stupca 
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Pentru a împlini postum legea firii, părintele Iraclie Porumbescu a 
hotărât să dea curs liber desfășurării datinilor străbune. 

 

 
Mormântul lui Ciprian Porumbescu din cimitirul de la Stupca 
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Astfel, Ciprian a fost înmormântat în costum de mire, iar colegul său 
arborosean, preotul Constantin Morariu, a fost, după cum singur o 
mărturisește, “celebrantul cununiei scumpului dumneavoastră Ciprian cu 
iubita-i Berta. 

Actul oficiat e doar o încununare simbolică a puternicelor sentimente 
ce i-au unit de veci pe cei doi Martiri ai Inimii, deoarece, în realitate, Ciprian 
zăcea pe catafalc la Stupca, pe când fata pastorului din Ilișești își deplângea 
soarta departe de el, la Manenghaim, în Anglia. 
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Rămășițele pământești ale artistului au fost conduse pe ultimul drum, 
cu alaiul îndătinat la cununie. Sicriul a fost încadrat de patru vătăjei, sau 
conăcari, aleși dintre rudele și prietenii apropiați ai răposatului.  

Druștele erau îmbrăcate cu cămeși albe, cusute cu strămătură neagră, 
încinse cu catrințe și pe deasupra aveau bundițe. Ele purtau sfeșnice cu 
lumânări aprinse.   

Vătăjeii, ce le însoțeau descoperiți, aveau cămeși de bumbac cu 
peptărașe, erau  încălțați cu ciubote, în mână aveau câte o ploscă și un băț 
de care era legată o basma neagră, nu alba ca la nunțile din Stupca. 

După înhumare ce a avut loc în cimitirul satului, vătăjeii, alături de 
ceilalți membri ai familiei, s-au postat la porțile țintirimului și au dat 
participanților să bea, rachiu sau vin din ploștile ce le aveau, întru pomenirea 
răposatului. 

Conform dorinței testamentare a artistului cetățean Ciprian 
Porumbescu, tatăl său a pus să se scrie pe crucea ce-i străjuiește mormântul 
următoarele versuri: 

 
“Iar când fraților, mo-i duce 

De la voi și-o fi să mor, 
Pe mormânt atunci să-mi puneți, 

Mândrul nostru tricolor”  
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EPILOG 
     Amurgul unei femei celebre 

 

Îndată după 6 iunie 1883, vestea morții lui Ciprian s- întins pe întreg 
teritoriul locuit de români. Iraclie și Mărioara Porumbescu au primit 
numeroase scrisori de condoleanțe de la diverse asociații, din partea unor 
oameni de seamă ai timpului, printre care s-a numărat și Vasile Alecsandri, 
de la admiratorii ilustrului dispărut pretimpuriu, la 29 de ani etc. 

 

 
Berta Gorgon, 1881 
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Fiind izolată în Anglia, la una dintre surorile mamei  
sale căsătorită cu pastorul anglican Grunwald, Berta a aflat ceva mai târziu 
de plecarea în eternitate a iubitului ei. 
 

 
Autograful Bertei Gorgon către o prietrnă din Rădauți 
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La îndemnul lui Iraclie, când fratele și prietenul ei de taină nu se mai 
afla printre cei vii, Mărioara s-a simțit obligată să-i împărtășească trista 
veste și Bertei Gorgon, să-i detalieze starea sufletească ce-l tortura pe 
Ciprian până în clipa morții și să-i transmită ultimele sale dorințe. În epistola 
adresată Bertei, Mărioara a mai anexat: compoziția Tempi passati, 
portretul ei și al celui plecat pe veci. 

Nu după multă vreme, Berta, copleșită de durere, îi răspunde: 
“Greu de suportat este nenorocirea care ne-a lovit. Sufăr nespus de 

mult. Prin ireparabila pierdere mi s-a spulberat tot ce am sperat și am dorit 
mai mult în viață. Mi s-a răpit norocul. 

O, cât de mult îți mulțumesc pentru mângâietoarele tale rânduri și 
pentru portretul scumpului dispărut, ancoră de care îmi voi rezema lupta cu 
viața și în continuare. El e menit să mă mângâie și să-mi amintească mereu 
că iubirea nu poate muri. Trebuie să fie o revedere, altfel, sărmana mea 
inimă unde să-și afle un reazim?  De acest gând mă agăț. O, numai așa pot 
să suport marea durere ce m-a copleșit! 

Scumpă Mărioară, mulțumește, în numele meu, și iubitului tău tată 
pentru mângâierea ce o primesc, pentru compasiunea sa plină de afecțiune, 
față de mine. Vreau să păstrez sfânta icoană, ultima creație și celelalte 
compoziții dăruite de Ciprian. 

De ce nu dorești să-mi păstrezi portretul? Lasă-mi să aflu locul în 
inima ta de soră, pe lângă iubirea care e a Lui și gândește-te la nenorocirea 
Bertei. Portretul reprezintă doar numai copilul fericit al cărui noroc s-a stins 
așa de curând.  

Nu pot scri mai mult, puterile m-au lăsat. 
Roagă-te, dragă Mărioară, la mormântul Lui și pentru mine. 
Ție ți-i dat să fii în preajma Lui, tu ai putea să-i arăți iubirea ta prin 

îngrijirea plină de jertfă. O, de ce n-am putut și eu? 
Mai scrie-mi, ajută-mă să-mi port durerea și dragostea!”. 
Făcându-se ecoul suferințelor și dorințelor Bertei, în numele acesteia, 

Mărioara a depus pe mormântul lui Ciprian o coroană de Nu mă uita, însoțită 
de inscripția La revedere. 

După o vreme, Berta a obținut consimțământul părinților de a se 
întoarce de la Manengham la Ilișești. Familia, pentru a-i risipi tristețea și a-i 
afla un nou anturaj, o trimite să viziteze rudele și prietenii răspândiți prin 
satele și târgurile bucovinene. 

La Rădăuți, după căderea lui Napoleon I Bonaparte, se stabilește un 
emigrant francez, Jean Rossignon, căsătorindu-se cu una din cele cinci fete 
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ale farmacistului Johan Binder von Lengenfeld, din Botoșani. Cu ajutorul 
socrului său, Jean, în 1822, deschide prima farmacie a târgului pe care o 
numește Zum Elephant. 
 

 
Berta Gorgon 
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Unul dintre urmașii acestuia a avut mai mulți copii. Pe cel mai mare l-a 
făcut medic și a profesat la Fălticeni, pe un altul inginer agronom și a lucrat 
pe una din moșiile lui Brăteanu iar pe Alfred, născut la 21 iunie 1849, după 
ce a studiat farmacia, l-a oprit să-i fie de ajutor la Rădăuți, iar după moarte 
i-a luat locul. 

Căsătorindu-se cu o vieneză frumoasă, Alfred von Rossignon a avut 
trei fete (Maria, Elisa, Adriane) și un băiat (Ferdinand). Spre sfârșitul 
secolulul al XIX-lea, Alfred rămâne văduv. 

 
Ciprian si Berta 

 
 Până la această data familia pastorului din Ilișești nu găsise, pentru 

fata lor cea mica, nici un pretendent care să corespundă cutumelor lor 
rigide. Ivindu-se această conjuctură neprevăzută, Gorgonii și-au îndemnat 
fata să-l accepte de soț pe doctorul în farmacie Alfred von Rossignon. Așa 
că, la începutul secolului al XX-lea, pe când împlinise 40 de ani, Berta e 
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determinată să se căsătorească cu un văduv de 52 de ani, tată a patru copii 
apropiați ca vârsta de ea.  

A fost un mariaj conventional, bazat pe interese materiale din ambele 
părți. În noua situație matrimonială Berta se simțea izolată, înstrăinată, 
neavenită. Copii soțului o tratau cu răceală, ca pe o mamă vitregă și din 
aceste cauze nu s-a înțeles niciodată cu ei, iar Alfred a neglijat-o chiar din 
prima zi a mariajului. După noaptea nunții a preferat să se culce cu 
menajera, ce o avea angajată pentru treburile gospodărești și nu cu noua sa 
soție. 

 

 
Dragoș Vodă și zmbrul 

 
Victima aranjamentelor familiale a continuat să fie o ființă nefericită, 

stingheră în noul mediu, nefolositoare vieții în care pătrunsese inopinat. În 
consecință, ea s-a izolat de cei ce alcătuiau noul cămin, refugiindu-se în 
atmosfera de vis creat de rememorarea romanticelor și zguduitoarelor 
întâmplări petrecute cu douăzeci de ani în urmă. 
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Singura mângâiere o afla în interpretarea, la pian, a compozițiilor 
dăruite de Ciprian și revederea corespondenții și a albumului primit pe când 
împlinise douăzeci de ani. Fiind pusă în umbră și de imaginea celei pe care o 
înlocuise, Berta se răzbună pe defunctă, înlocuindu-i toate portretele din 
casă. 

Prin 1902, cea de a doua soție a farmacistului Rossignon dă naștere 
unei fetițe, căreia îi pune numele de Melania (Niny). Dar nici de data aceasta 
nu are motive de bucurie, deoarece rodul căsniciei sale s-a născut cu 
dificiențe auditive și cu o malformație la piciorul stâng și toată viața a trebuit 
să folosească o proteză cu suport de oțel pentru a putea să se deplaseze 
dintr-un loc în altul. 

 
 

 
Catedrala in spatele căreia se află farmacia și casa  

unde a locuit Berta 
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Îmbătrânind, Alfred von R ignon își arendează farmacia lui Berll Adolf, 
iar în relațiile cu soția sa devine conciliant, înțelegător. Pe măsură ce Niny 
creștea, legăturile dintre cei doi soți se îmbunătățeau și adesea erau văzuți 
la câte o cafea fumănd țigări de foi sau jucând șah ore întregi în pomătul 
casei. 

 
     Pe când împlinise șaptezeci de ani, Alfred Von Rossignon se hotărăște să 
cedeze legal Bertei dreptul de proprietate asupra farmaciei, casei și grădinii 
situată în actuala Piață a Repubicii, la nr. 4, în spatele Catedralei din Rădăuți                                            

În noua sa calitate, Berta arendează farmacia lui Duglaci Mozes și, mai 
apoi, lui Schifint. 

În timpul celui de al treilea Reich, Hitler a declanșat o campanie de 
repatriere a etnicilor germani răspândiți în diverse colțuri ale Europei. Berta 
a făcut uz de această inițiativă a statului german cu gândul că își va putea 
vindeca fata infirmă. Înainte de a pleca a vândut dreptul de proprietate 
asupra imobilelor ce le deținea farmacistului Schifint, ce le-a stăpânit până la 
naționalizare.  

În 1940, împreună cu Niny, Berta părăsește Rădăuțiul pentru 
totdeauna. Principala grijă ce a avut-o înainte de a pleca a fost să-și întrebe 
fiica dacă, în bagaje, au fost puse compozițiile și albumul primit în dar de la 
Ciprian Porumbescu. Niny a asigurat-o că totul e în regulă deși, în ascuns, ea 
vânduse lui Aurel Moreriu albumul si o parte din compoziții. Datorită acestei 
tranzacții secrete albumul și compozițiile  se află în custodia Complexului 
Muzeistic "Ciprian Porumbescu" de la Stupca. 
Cele două femei se stabilesc, mai întâi la Bialitz, locuind într-o cameră și 
bucătărie, situate lângă Biserica Protestantă a orașului, în apropierea 
pensionului de fete unde Berta, cândva, învățase și visase la fiul parohului 
din Stupca 

Zilnic, Berta ieșea în balconul camerei sale de la etajul al treilea a 
imobilului în care locuia și privea curtea interioară a internatului unde, cu 
mai bine de șaizeci de ani în urmă, trăise câteva clipe senine și fericite ale 
tinereței sale. Niny primise o educație îngrijită, avea înclinații lirice, 
compunea spontan, uneori devenea visătoare... Era obsedată de gândul că e 
infirmă și că nici un medic nu-i poate ajuta să devină normală. 

În acest timp, între Niny și un ostaș al armatei germane, ce lupta pe 
frontul antisovietic, s-a înfiripat un viu dialog epistolar, așa cum s-a obișnuit 
pe timpul celui de al doilea Război Mondial. 
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Calitățile intelectuale și imaginația bogată a fetei l-au atras pe tânăr și, 
pentru a se cunoaște, au provocat un schimb de fotografii. Îndrăgostindu-se 
de la distanță, oșteanul s-a hotărît să se căsătorească cu Niny, prin 
corespondență. Atunci, Niny, prevăzătoare, i-a destăinuit adevărul în 
legătură cu infirmitatea de care era stigmatizată, însă pretendentul a insistat 
în cererea sa.  
 

 
Rădăuți 

 
Terminându-se cea de a doua conflagrație mondială cu distrugerea 

întregii Europe, tânărul insistă să se cunoască direct. După întâlnirea ce a 
avut loc la Viena, îndrăgostitul prin corespondență a dat bir cu fugiții, 
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prilejuind alte supărări celor două femei ce nu-și aflau locul într-o Germanie 
răvășită  și sărăcită de război. 

După o ședere de cinci ani în Bialitz, cu gândul la cele lăsate în 
Rădăuți, încolțite de acute lipsuri materiale și singurătate, cele două femei s-
au mutat în Germania Federală, la Lucow-Hanovra, pe Kalandstrase, nr. 4, 
unde au continuat să-și ducă existența și să se gândească la odiseea vieții 
lor risipite. 

Deși greu încercată și împovărată de trecerea anilor, la 83 de ani, 
Berta era suplă, adusă ușor de spate, cu părul argintiu și continua să 
trăiască din ceea ce a fost cândva, în primăvara existenții sale, căutând 
mereu albumul și partiturile dispărute. Adesea, ea destăinuia, cui sta să o 
asculte, tragedia iubirii sale ca pe un basm petrecut cândva în negura anilor. 
Cuvintele ei radiau de o  fericire ciudată, aparte, neînțeleasă de cei din jur. 
În ziua de 17 februarie  1947, la orele două și jumătate după amiază, în 
vârstă de 86 de ani, Berta Gorgon Rossignon își dă obștescul sfârșit lăsându-
și fica singură. 

Prin 1953, Melania (Niny) Rossignon a încercat să se întoarcă la 
Rădăuți, oferindu-se ca guvernantă într-o familie cu copii mici, după cum 
rezultă din corespondența purtată cu una dintre prietenele sale rămasă 
acasă 

 

 
 

Mănăstirea Bogdan Vodă, Rădăuți 
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Cârja văzută dinspre Gârla Leoaicei. ce desparte Boiereasca  
de pășunea obștească 

 

Comuna   Cârja şi alte familii din Cârja, 
Vaslui, 

Paul Leu, este unul dintre aceştia.  
Principalul său bibliograf, Octavian Nestor, în  „Paul Leu, un 

condei pe două continente, Micromonografie”, editura 
Euroland, Suceava, 2002, îl consideră ca fiind istoric, istoric şi 
critic literar, etnolog, muzicolog şi esteist socio-politic, lucrările lui 
aflându-se în marele biblioteci din ţară şi străinătate: SUA, Marea 
Britanie, Germania, Austria, Franţa, Italia, Suedia… 

Născut în 1927, la Cârja de Sus, după absolvirea şcolii 
primare din satul natal, în 1939 a fost admis la Liceul „Mihail 
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Kogălniceanu” din Vaslui, a continuat studiile medii la Liceul „B. P. 
Hasdeu” din Chişinău, le-a terminat la Şcoala Normală „Vasile 
Lupu” din Iaşi, iar între 1950-1954 a frecventat şi a absolvit, ca 
şef de promoţie, Facultatea de Filologie a Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi. 

 

 
La malul bălții din Cârja 

 
Din septembrie 1954 şi până în iunie 1996, Paul Leu  a 

funcţionat ca profesor de limba şi literatura română la şcolile 
elementare din Cârja de Sus, Vaslui, Arbore-Centru, Suceava, la 
Liceul Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung-Moldovenesc, la 
Facultatea de Filologie a Universităţii „Ştefan cel Mare”, din 
municipiul Suceava, la liceul ”Ştefan cel Mare”, Liceul Industrial 
nr. 4, „Petru Rareş”, Liceul economic din Suceava. 
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După moartea soţiei sale, Cornelia, la 21 ianuarie 1997, a 
plecat la fiica sa Cecilia, la Miami-Florida.  

În iunie 2000, împreună cu familia, se mută la Seattle, pe 
coasta Pacificului, în statul Washington. 

În 2002 se recăsătoreşte cu o americancă şi se stabileşte în 
Kenmore, acelaşi stat, Washington, satelit al Seattle. 

 

 

Balta de la Cârja 

 
În 2003 obţine statutul  de rezident permanent în USA, iar în 

ianuarie 2009 primeşte Certificatul de naturalizare, acordându-i-
se calitatea de cetăţean al Statelor Unite al Americii. 

Obţiunea lui în viaţă a fost şi a rămas Cartea şi Şcoala. 
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La cei aproape 90 de ani ai săi, Paul Leu este  autor a peste 
40 de cărţi – 5 apărute la Miami-Florida, una la Seattle – dintre 
cele mai de interes uman, istorie şi literatură documentară, a 
circa 1000 de studii, eseuri şi articole documentare, scenarii, 
filme T.V., recenzii, interviuri la presă, radio şi televiziune, 
publicate în mass-media australiană, canadiană, în SUA, 
Republica Moldova, dar şi în peste 70 de publicaţii din România și 
alte ţări ale Europei, Australia, America de Nord. 

Contribuţia sa ştiinţifică şi literar-documentară a fost şi este 
pozitiv receptată, selecţionată şi păstrată nu numai în bibliografia 
de referinţă din România şi Germania în special, dar şi în 12 
Dicţionare redactate în limba engleză, ceea ce punctează interesul 
pentru persoana, ştiinţa, munca şi autoritatea autorului. 

The Library of Congress, cea mai apreciată Bibliotecă a 
lumii, este posesoarea a 21 din cărţile sale, considerându-se 
onorată. 

Cunoscut şi bine apreciat în ţară şi peste hotare, cercetătorul 
provenit din meleagurile vasluiene, este purtătorul prestigiosului 
titlu de „Om al anului 2001” conferit de Institutul American 
Biografic (Carolina de Nord), este inclus în The Contemporary 
Who’s Who, 2004 (SUA), fiind solicitat de Institutul Internaţional 
de Biografii Cambrige să participe la alcătuirea celei de-a XIII-a 
ediţii, 2003-2004,  a The International Register of Profiles, 
alături de nume ale altor 250 personalităţi ale lumii. 

Referindu-se la activitatea sa gazetărească redactorul 
publicaţiei „Pagini Româneşti” din Montreal, Canada, spune că 
„este receptată cu interes şi cu bucurie că există persoane care 
nu obosesc să spună adevărul, să tragă semnale de 
alarmă”,  când este cazul, iar Veronica Anghelescu, redactor-şef a 
publicaţiei bucureştene Nr. 14 Plus Minus, Contemporany 
Music Journal consideră articolele lui ca fiind „un act de mare 
actualitate, un act de mare cultură:” 
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Fiu al lui Costache Leu (1891-1939), văr primar cu episcopul 
de Roman şi Huşi Grigore Leu – martirizat de comunişti – tată a 
preotului militar şi arhiereu (1940-1945) a lui Victor Vasile Leu, 
ajuns după război Episcop Ortodox Român al Europei Apusene şi 
a Orientului Apropiat, confesor şef în Armata Atlanticului, toţi sunt 
porniţi din părţile Covurluiului,  Fălciului, a Tutovei:  Cârja-
Murgeni-Tutova-Vaslui. 

În Monografia Liceului militar „Ştefan cel Mare” din 
Câmpulung Moldovenesc – unde a fost profesor  cu soţia sa în 
anii 1954-1965 – este astfel prezentat de autorul lucrării, Mihai 
Bejinaru, director de studii a şcolii: 

 “Fire liniştită în viaţa de toate zilele şi activitatea didactică. 
Un om prevăzător şi meticulos în calcule de tot felul, model ca 
stăpânire de sine şi bun simţ”(ed. 1994, p. 259-260). 

„Limba română o predau soţii Leu (Paul şi Cornelia). Oameni 
posaci, nesociabili, mereu încruntaţi, rar îi vedeai zâmbind. Aş 
putea număra pe degete de câte ori i-am văzut râzând”, îi descrie 
profesorul Constantin  Manoliu, coleg de altă catedră cu 
evocatul,  în cartea „Iubiri pasagere”, ed. PIM, Iaşi, 2011, p. 403. 

Fireşte, nu aveau pentru ce zâmbi. Erau posaci şi nesociabili 
aparent pentru că aveau experienţa tragică şi proaspătă a vieţii 
lor şi a familiei din care proveneau şi de care rămâneau intim 
ataşaţi. Episcopul Grigore Leu, otrăvit de supuşii guvernului Petru 
Groza, era nu de mult pus sub lespedea de piatră din incinta 
Episcopiei Huşilor, dormindu-şi somnul de veci, pentru că nu 
acceptase pactul cu…diavolul.  

Toţi  chemaţi şi  rememoraţi, de Paul Leu,  în cărţi și articole  
cu titlurile: „Martiri ai Bisericii Neamului”, „Grigore Leu, arhiereu 
al Moldovei şi Bucovinei”, „Voluntar în războiul de eliberare a 
Basarabiei şi Bucovinei de Nord”, „Răpit de KGB şi condamnat la 
moarte”, viitorul arhiepiscop al emigraţiei române, „Invazia 
sovietică şi urmările ei”, „70 de ani de la declanşarea războiului 



 

 

 492

de eliberare”, „Cum a dezertat locotenentul Emil Bodnăraş din 
armata română” etc. 

Lucrările sale „Îndrăgostiţii de Carpaţi”, „Berta şi Ciprian 
între vis şi cotidian”, ineditele rămase de la Simion Florea Marian, 
Ciprian Porumbescu, Iracle Porumbescu, Iosef Marek,  Ştefan 
Nosievici, desconspiră şi vehiculează numeroase adevăruri din 
Istoria contemporană a Bucovinei. 

Privitor la activitatea lui de senior în cultură, la locul pe care 
îl ocupă în istoria muzicii româneşti, prof. univ. George Pascu-Iaşi 
scrie: 

 „Paul Leu vine să umple un gol de mult resimţit 
în  muzicologia noastră. 

 Biografia lui Ciprian Porumbescu a fost romanţată şi 
mitizată, astfel că o exegeză a operei sale muzicale nu găsea  un 
suport temeinic”.  
         Universitarul ieşean apreciază că Paul Leu restituie 
biografia, clarificând impreciziunile, dă date noi, pertinente,  cu 
trimitere la documente, fără să-i dea rigiditatea care, uneori, o 
dau arhivele.  

„Cartea realizată  este încălzită de suflul artistic al autorului 
şi de cultul ce-l are acesta pentru obiectul monografiei Ciprian 
Porumbescu”. 

Pe baze factologice, scriitorul-cercetător dezvăluie relaţiile 
ştiinţifice ale lui Simion Florea Marian cu Academia Română, 
Societatea Junimea, Titu Maiorescu, Vasile Alecsandri, Jan Urban 
Jarnic,  Gustav Weigand, Angelo de Gubernatis, A. E. Picot,  Hugo 
Schuchard, Mathias Friedwagner, Henry Carnoy, 
prinţesa  Ştefania a Austriei, a determinat locul folcloristului în 
procesul  constituirii etnografiei, etnobotanicii româneşti şi 
europene, cum sunt ediţiile monografice Simion Florea Marian, 
ctitorul etnografiei române (I, II), Simion Florea Marian, 
academician, cele patru volume de basme populare româneşti, 
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apărute la editurile Minerva  şi Euroland şi republicate de Ioan 
Şerb, în Colecţia Arcadia a Editurii Grai şi Suflet – Cultura 
Naţională, volumul de Nuvele şi amintiri. 
 

 
Balta Cârjei 

 
Reamintim, la ediţia a VI-a a Festivalului de Etnografie şi 

Folclor Simion Florea Marian,  care a avut loc la Suceava, între 2-
4 octombrie 1998, etnologul Paul Leu, sub genericul : „1988, anul 
editorial Simion Florea Marian”, a lansat opt cărţi, toate realizate 
din ineditele autorului etnobotanicii, dintre care șapte apărute în 
România, una  la Miami-Florida. 
        Referindu-se la repertoriul bibliografic al lui Paul Leu, la 
preocupările sale de evidenţiere a personalităţilor bucovinene, 
cum ar fi activitatea lui Simion-Florea Marian, Iracle şi Ciprian 
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Porumbescu, academicianul Constantin Ciopraga aprecia 
eforturile şi le califica a fi drept fundamentale în creaţia lui: 
     „Repertoriul bibliografic al lui Paul Leu relevă o temeinică 
activitate în domeniul regionalismului cultural, de unde explorări 
exemplare în arealul bucovinean, în special”. 

Intr-o altă carte, despre ierarhii-martiri, chiar din familia 
Leu, profesorul realizează reactualizarea meritele pilduitoare ale 
unor slujitori ai altarelor afirmând „Cred în valul episcopilor 
români răpiţi şi asasinaţi de KGB”, Bucureşti, 2005, cartea fiind 
pentru cititorii ei o însemnată contribuţie istoriografică, ţintind 
speranţa că istoricii Bisericii Ortodoxe Române o vor avea în 
atenţie, scria şi profesorul Octav Nestor. 

Lucrarea memorialistică „Lumea prin care am trecut” 
înseamnă încă patru volume de istorie contemporană. 

Referindu-se  la metodologie şi reuşite, scriitoarea Angela 
Furtună socoteşte că „în această epocă a defrişării arhivelor, Paul 
Leu a adunat cristal după cristal, ca într-un mineral perfect, 
prezentând în volumul „Răpit de KGB şi condamnat la moarte” 
adevăruri dureroase din istoria noastră”.  

Este viaţa şi efigia arhiepiscopului exilului românesc  Victor 
Vasile Leu, realizată prin „aşezarea faţă în faţă de 
documente  găsite şi extrase  de către acesta din arhivele 
Comitetului Naţional Român din Washington D.C. şi din arhivele 
Securităţii române”, spune acelaşi analist Octav Nestor. 

De reamintit pentru românii de-acasă şi faptul meritoriu 
pentru cei din exil că, la Hemilton, în Canada, pe „Câmpul 
Românesc”, în „Mica Românie”, la peste 10.000 km. de Bucureşti, 
unde regretatul sculptor român Nicăpetre  a creat „Aleea 
Scriitorilor Români din Exil”, unde sunt aşezate cu pietate şi 
respect memorialistic, cultural şi istoric, busturile cunoscuţilor şi 
merituoşilor Mircea Eliade, Aron Cotruş, Vintilă Horia, Horia 
Stamatu, George Donev, Vasile Posteucă, dar şi Mihai Eminescu, 
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anual, la invitaţia lui Alexandru Tomescu, redactor al revistei 
„Alternativa”, se adună în sărbătoare, fiind prezent, în ultimii ani 
şi Paul Leu de la Cârja-Murgeni-Tutova-Vaslui-România. 

Aici, în Campusul Românesc, Asociaţia Culturală Română îşi 
adună tot ce are mai bun şi se bucură sărbătorind România de-
acasă! 

Conferinţa „Pagini  de istorie contemporană românească” e o 
reconstituire, pe bază de documente, a epocii colonelului confesor 
Vasile Leu, voluntar al frontului antisovietic, duhovnic al Casei 
Regale Române, trecut în cinul monahal cu numele de Victor, 
hirotonisit – mai întâi în ţară, în taină – ca episcop şi apoi în exil, 
ca şi alte prelegeri ale lui Paul Leu: marea monografie „Răpit de 
KGB şi condamnat la moarte”, „Participarea lui Emil Bodnăraş la 
sovietizarea României”,  „70 de ani de la declararea războiului de 
eliberare a Basarabiei şi Bucovinei”, „Despre 130 de ani de la 
moartea lui Ciprian Porumbescu”, toate cuvântări ale lui ţinute la 
„Campusul Românesc”, publicate apoi în România şi ţările 
Europei, în Australia şi SUA.  

Ele constituie „o fantastică documentare, un material 
interesant, util pentru cei care îi mai interesează complicata şi 
necunoscuta încă istoriei a exilului românesc”, rememorează în 
‚Observatorul” de Toronto, Canada, directorul revistei Dumitru 
Puiu Popescu. 

Se înţelege, la cei 87 de ani ai săi, Paul Leu,  al doilea copil 
al familiei Elena şi Costache Leu, cu o copilărie zbuciumată  – 
cum i-a fost şi maturitatea – , trăită pe ambele maluri ale Prutului 
românesc, rămâne un optimist că,  nu prea târziu,  cele două 
teritorii vremelnic despărţite vor aparţine aceleaşi patrii căreia el 
îi serveşte, indiferent de depărtarea la care se află.  
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Harta satului și a lacului de la  Cârja 

 
Recenta încheiată „Logodnă a  Basarabiei” cu Uniunea 

Europeană – cum a numit-o Radu Popescu în Ziarul de Iaşi, 
semnată la 27 iunie 2014 -, pe post de mireasă la semnarea 
Acordului de Asociere şi Liber Schimb cu U.E., la Bruxelles, fiind şi 
Ucraina şi Georgia, trei foste republici sovietice, se constituie într-
o completare şi, sperăm, împlinire a credinţei concetăţeanului 
nostru Paul Leu în cultură, ştiinţă, politică şi patriotism… 

În ce ne priveşte, suntem mândri că vieţuim concomitent cu 
asemenea om, emblemă a românismului de  astăzi şi mâine. 

Să nu-l uităm pe Paul Leu, profesorul, scriitorul, 
jurnalistul,  care prin nume, fapte, tradiţie şi actualitate rămâne 
la noi acasă, în România. 

Ion  N. OPREA, 22 Iul 2014 

(Ion N. OPREA, Răsfoind în arhive (ii), Comuna  Cârja şi alte familii din 
Cârja, Vaslui, în Luceafărul, Fondat în 2009, ISSN 2065-4200, Anul VII, 2015.)  
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Difuzare transcontinentală 

Prodigioasa activitate de cercetare a profesorului Paul Leu a 
fost difuzată în numeroase anuare, buletine, reviste de 
specialitate şi ziare de pe trei continente, după cum se poate 
constat din cele ce urmează:  

Actualitatea Muzicală, Albina românească, Alternativa, 
Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor al Academiei 
Române, Anuarul Liceului Ştefan cel Mare, Suceava, 
Anuarul Muzeului judeţean Suceava, Apărarea Patriei, 
Arboroasa studenţească, Ateneu, Atheneum din Canada, 
Blogul Admin, Blogul Nicolae Veselin. “Вопросы Истории 
Русской Зарубежной Церкви", Historical Studies of the 
Russian Church Abroad, Lives of Bischops, ROCOR, 
Bucovina literară, Buletinul de Informaţii al Asciaţiei 
Românilor din Australia, Buletinul Societăţii de Ştiinţe 
Filologice din România, Caiete botoşănene, Candela, Când 
amintirea începe să vorbească, Cercetări istorice, 
Clement.media, Clopotul, Colocvii, Comunicări şi referate 
metodico-ştiinţifice, Convorbiri literare, Crai nou, Cuvântul 
Ortodox, Cronica, Curierul de Bucovina, Curentul 
Internaţiona, Cuvântul  Ortodox,, Făt-Frumos, Forumul 
gălăţenilor de pretutindeni, Gazeta învăţământului, GID-
Romania, Glasul Bucovinei, Imagini şi permanenţe în 
etnologia românească, Însemnări literare, In the History of 
the Genuine Orthodox Church Jubileu l25, Jurnalul de 
Drajna, Jurnalul Românesc, ziar independent al tuturor 
românilor din Austria,,  iLimbă şi literatură, Limbă şi literatură 
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română, Lucrări ştiinţifice ale cadrelor didactice, 
Luminătorul, Magazin istoric, Melidonium, Memoria, 
Revista gândirii arestate, Milcovul, Momentul de Suceava, 
Monachos. net, Orthodoxy thorugh Patristic. Monastic & 
Liturgical Study, Monitorul de Suceava, Muzica, New York 
Magazin, Neamul Românesc, Noi, Noi Dacii, Nord-Litera, 
Obiectiv, Orașul Suceava, Observatorul, Orizont, Pagini 
bucovinene, Port@leu, Procesul Comunismului, Radio 
Metafora, Rădăcini, Război întru Cuvânt, Revista de 
Etnografie şi Folclor, Revista de Lingvistică şi Ştiinţă 
Literară, Republica Artelor, No14 Plus Minus – 
Contemporary Music Journal (online), Revista română, 
Romanian Meridian, RoLiteratura. Ro, Romanian Times, 
Românul Canadian, Rost, Salonul Literar, Scriptum, 
Septentrion, Sită Deasă, Studii şi cercetări ştiinţifice, Studii 
şi comunicări Simion Florea Marian, Studium, Telegraful 
Român, Tradiţia Românească, Tribuna României, Tribuna 
şcolii, Ţara Fagilor, Universul Românesc, Zori noi, filme TV, 
de scurt metraj,: Martirul Inimii, Perspective inedite ale 
operei lui S. Fl. Marian etc. etc. 
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CĂRȚI DIFUZATE ONLINE 

PAUL  LEU 

Răpit de KGB  

şi  

condamnat la moarte 
EDIȚIE ELECTRONICĂ 

 

Publicat în săptămânalul New York Magazin 



 

 

 501

PAUL LEU 

 UN MARTIR AL INIMII- 

 

Publicat în revista  electronică No. 14 plus minus (iunie 2011-
septembrie 2015) și în New York Magazin 
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The Library of Congress of the United 
States of America 

 

 

 

About Displaying and Searching Using Non-
Roman Characters 

Frequently Asked Questions - Help Contents - 
Requesting Materials Online  

QUICK SEARCH:   Submit  

Try the new version: Library of Congress Online 
Catalog 

 

Biblioteca Congresului USA 
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The Library of 
Congress 

 
 

 

Online Catalog timed 
out. 

 1  

 

Marian, Simion Florea, 1847-1907. 

Basme populare Roma ̂nes ̦ti / S. Fl. Marian ; edit ̦ie i ̂ngrijita ̆ și 
prefața ̆ de Paul Leu.  

1986  

GR257 .M28 1986  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 2  
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Leu, Paul. 

Ctitorul etnografiei roma ̂ne : monografie / Paul Leu.  

1999  

GR55.M3 L477 1999  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 3  

 

Leu, Paul. 

Iraclie Porumbecu [i.e. Porumbescu] : monografie / Paul Leu.  

2000  

PC839.P68 Z69 2000  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 4  

 

Marian, Simion Florea, 1847-1907. 
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Plantele noastre / S. Fl. Marian ; edit ̦ie critica ̆, prefat ̦a ̆ și note de 
Paul Leu.  

2000  

GR257 .M297 2000 OVERFLOWJ34?  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms (FLS2) 

 5  

 

Marian, Simion Florea, 1847-1907. 

Pepelea s ̦i pa ̆cala ̆ / S.Fl. Marian ; edit ̦ie îngrijita ̆ de Paul Leu.  

1998  

GR257 .M523 1998  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 6  

 

Marian, Simion Florea, 1847-1907. 

Facerea lumii : legende cosmogonice s ̦i zoologice / S.Fl. Marian ; 
edit ̦ie i ̂ngrijita ̆ de Paul Leu.  

1998  

GR257 .M295 1998  



 

 

 506

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 7  

 

Nestor, Octavian. 

Paul Leu, un condei pe doua ̆ continente : micromonografie / 
Octavian Nestor.  

2002  

CT3990.L48 N47 2002  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 8  

 

Leu, Paul. 

S. Fl. Marian, academician / Paul Leu.  

1998  

GR55.M3 L48 1998  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 9  
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Leu, Paul. 

Martirul inimii / Paul Leu.  

1995  

SELECT TITLE FOR HOLDINGS INFORMATION 

 10  

 

Leu, Paul. 

Colegiul Nat ̦ional S ̦tefan cel Mare, Suceava : monografie / Paul 
Leu.  

2000  

LF5143.S83 L58 2000  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 11  

 

Leu, Paul. 

Ctitorul etnografiei roma ̂ne : monografie / Paul Leu.  
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1998  

GR55.M3 L477 1998  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 12  

 

Leu, Paul. 

Ciprian Porumbescu. Monografie / Paul Leu.  

1972  

ML410.P785 L5  

Request in Performing Arts Reading Room (Madison, LM113) 

 13  

 

Marian, Simion Florea, 1847-1907. 

Basme din T ̧ara de Sus / Simeon Florea Marian ; edit ̧ie îngrijita ̆ de 
M. Ca ̆ra ̆us ̧u s ̧i Paul Leu ; [ilustrat ̧ii de Theodor Bogoi].  

1975  

PZ90.R6 M29 1975 FT MEADE  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms - STORED 
OFFSITE 
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 14  

 

Leu, Paul. 

Ciprian Porumbescu / Paul Leu.  

1978  

ML410.P785 L5 1978  

Request in Performing Arts Reading Room (Madison, LM113) 

 15  

 

Marian, Simion Florea, 1847-1907. 

Nuvele și amintiri / S.Fl. Marian ; edit ̦ie îngrijita ̆, prefat ̦a ̆ s ̦i note 
de Paul Leu.  

1994  

PC839.M32 N88 1994  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 16  

 



 

 

 510

Legende istorice din Bucovina / Simion Florea Marian ; edit ̦ie 
i ̂ngrijita ̆ cu note și studiu introductiv de Paul Leu ; [ilustrat ̦ii, 
Maria-Luiza Diaconescu].  

1981  

GR257 .L42 1981  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 17  

 

Leu, Paul. 

Simion Florea Marian, ctitorul etnografiei roma ̂ne / Paul Leu.  

2013  

GR55.M3 L477 2013 OVERFLOWA5S?  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms (FLM1) 

 18  

 

Nestor, Octavian. 

Paul Leu, un condei transcontinental : monografie / Octavian 
Nestor.  

2012  
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CT3990.L48 N47 2012  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 19  

 

Leu, Paul. 

Ra ̆pit de KGB s ̦i condamnat la moarte / Paul Leu.  

2009  

BX699.L48 L48 2009  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 20  

 

Leu, Paul. 

Martiri ai bisericii neamului / Paul Leu.  

2006  

BX699.A1 L48 2006  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 21  
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Bibliografie s ̦i referint ̦e critice despre Paul Leu, octogenar.  

2007  

CT3990.L48 B53 2007  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 22  

 

Leu, Paul. 

Episcopi roma ̂ni ra ̆pit ̦i s ̦i asasinat ̦i de KGB / Paul Leu.  

2005  

BX699.A1 L48 2005  

Request in Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

 23  

 

Marian, Simion Florea, 1847-1907. 

Cosmogeneza : legende cosmogonice s ̦i zoologice / [S. Fl. 
Marian].  
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2004 

 
The Great Hall interio 

 

Congresul Statelor Unite ale Americii în sesiunea comună 
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Cornell University Library 

New York 

 

New York 
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Cornell Law Library 
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Search Request: Author Browse = 
LEU PAUL 

 

Submit

   

 

# Author Title  Date 
 

 

[ 1 ]  

Leu, 
Paul  

Basme populare roma ̂nes ̦ti / S. Fl. 
Marian ; edit ̦ie îngrijita ̆, prefat ̦a ̆ s ̦i note 
de Paul Leu.  

1997  

Library Location: 
Olin Library 

Call Number: 
GR257 .M37 1997 

Status: See 
record for details 

 

 

 

[ 2 ]  

Leu, 
Paul  

Bibliografie s ̦i referint ̦e critice despre 
Paul Leu, octogenar.  

2007  

Library Location: 
Olin Library 

Call Number: 
PC617.L48 N47 2007 

Status: Not 
Charged 

 

 

 

[ 3 ]  

Leu, 
Paul  

Colegiul Nat ̦ional S ̦tefan cel Mare, 
Suceava : monografie / Paul Leu.  

2000  

Library Location: 
Olin Library 

Call Number: 
LF5145.S883 L48 2000 

Status: Not 
Charged 
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[ 4 ]  

Leu, 
Paul  

Cosmogeneza : legende cosmogonice s ̦i 
zoologice / [S. Fl. Marian].  

2004  

Library Location: 
Olin Library 

Call Number: GR257 
.M374 2004 

Status: Not 
Charged 

 

 

 

[ 5 ]  

Leu, 
Paul  

Ctitorul etnografiei roma ̂ne [electronic 
resource] / Paul Leu.  

1999  

Library Location: 
Library Annex 

Call Number: Disk 
GR257 .L48 1999 

Status: Not 
Charged 

 

 

 

[ 6 ]  

Leu, 
Paul  

Ctitorul etnografiei roma ̂ne : monografie 
/ Paul Leu.  

1998  

Library Location: 
Olin Library 

Call Number: 
GR257 .L48 1998 

Status: See 
record for details 

 

 

 

[ 7 ]  

Leu, 
Paul  

Episcopi roma ̂ni ra ̆pit ̦i s ̦i asasinat ̦i de 
KGB / Paul Leu.  

2005  

Library Location: 
Olin Library 

Call Number: 
BX699.A1 L49 2005 

Status: Not 
Charged 

 

 

 

[ 8 ]  

Leu, 
Paul  

Iraclie Porumbecu : monografie / Paul 
Leu.  

2000  

Library Location: 
Olin Library 

Call Number: 
GR55.P67 L488 2000 

Status: Not 
Charged 

 

 

 
Leu, 
Paul  

Martiri ai bisericii neamului / Paul Leu.  2006  
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[ 9 ]  Library Location: 
Olin Library 

Call Number: 
BX699.A1 L48 2006 

Status: Not 
Charged 

 

 

 

[ 10 ] 

Leu, 
Paul  

Plantele noastre / S. Fl. Marian ; edit ̦ie 
critica ̆, prefața ̆ și note de Paul Leu.  2000  

Library Location: 
Olin Library 

Call Number: GR780 
.M37 2000 

Status: Not 
Charged 

 

 

 

[ 11 ] 

Leu, 
Paul  

Ra ̆pit de KGB s ̦i condamnat la moarte / 
Paul Leu.  

2009  

Library Location: 
Olin Library 

Call Number: 
BX699.A1 .L495 2009 

Status: Not 
Charged 

 

 

 

[ 12 ] 

Leu, 
Paul  

S. Fl. Marian, academician / Paul Leu.  1998  

Library Location: 
Olin Library 

Call Number: 
GR55.M3 L48 1998 

Status: Not 
Charged 

 

 

 

[ 13 ] 

Leu, 
Paul  

Simion Florea Marian, ctitorul 
etnografiei roma ̌ne / Paul Leu.  2013  

Library Location: 
Olin Library 

Call Number: 
GR55.M3 .L48 2013 

Status: Not 
Charged 

 

 

 

[ 14 ] 

Leu, 
Paul  

Suceava : anuarul complexului Muzeal 
Bucovina  

1977  

Library Location: 
Olin Library 

Call Number: 
DR296.S9 A58 

Status: Not 
Charged 
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       15.Paul Leu, un condei pe doua ̆ continente: 
micromonografie  

by Octavian Nestor 

 Book : Biography 

Language: Romanian   

Publisher: Suceava : Editura Euroland, 2002. 

Libraries that own this item: Cornell University Library 
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Indiana University Library 

 Catalog 

 

 

Top of Form 

author "leu paul" search found 19 titles. 

#1. Răpit de KGB și condamnat la moarte by Leu, Paul. 
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Răpit de KGB și condamnat la moarte  2009 

Author Leu, Paul.  

Publisher Edition [Suceava] : Euroland, 2009.  

Holdings 

Copy available at Blmgtn - Herman B Wells Library (B-WELLS) in 
Wells Library - Research Coll. - Stacks  

 #2. Bibliografie și referințe critice despre Paul Leu, octogenar by 
Leu, Paul. 

Bibliografie și referințe critice despre Paul Leu, octogenar , 2007 

Author Romanian-English ed. Leu, Paul.  

Edition Seattle, Wash. : [s.n.], 2007.  

Holdings 

Copy available at Blmgtn - Herman B Wells Library (B-WELLS) in 
Wells Library - Research Coll. - Stacks  

#3. Martiri ai bisericii neamului by Leu, Paul. 

3.Title Martiri ai bisericii neamului , 2006 

Author Ed. 2., revăzută și adăugită. Leu, Paul.  

București : Fundația Episcopul Grigorie Leu, 2006.  

Holdings 

Copy available at Blmgtn - Herman B Wells Library (B-WELLS) in 
Wells Library - Research Coll. - Stacks  

#4. Episcopi români răpiți și asasinați de KGB by Leu, Paul.   

Title Episcopi români răpiți și asasinați de KGB , 2005 
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AuthorLeu, Paul.  

Edition București : Fundația Episcopul Grigorie Leu, 2005.  

Holdings 

Copy available at Blmgtn - Herman B Wells Library (B-WELLS) in 
Wells Library - Research Coll. - Stacks  

Search Result #5. Cosmogeneza : legende cosmogonice și 
zoologice by Marian, Simion Florea, 1847-1907. 

#5. Cosmogeneza : legende cosmogonice și zoologice  

Title Cosmogeneza : legende cosmogonice și zoologice , 2004 

Author Ed. 3. / îngrijită, prefață și note de Paul Leu. Marian, 
Simion Florea, 1847-1907.  

Edition Kenmore, Wash. : [s.n.], 2004.  

Holdings 

Copy available at Blmgtn - Herman B Wells Library (B-WELLS) in 
Wells Library - Research Coll. - Folklore Collection  

#6. Plantele noastre by Leu, Paul. 

6.Title Plantele noastre , 2000 

Author Leu, Paul.  

Edition Suceava : Editura Euroland, 2000.  

Holdings 

Copy available at Blmgtn - Herman B Wells Library (B-WELLS) in 
Wells Library - Research Coll. - Folklore Collection  

#7. Iraclie Porumbescu : monografie by Leu, Paul. 
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7. Title Iraclie Porumbescu : monografie  2000 

Author Leu, Paul.  

Edition Suceava : Editura Euroland, 2000.  

Holdings 

Copy available at Blmgtn - Herman B Wells Library (B-WELLS) in 
Wells Library - Research Coll. - Folklore Collection  

#8. Colegiul Național Ștefan cel Mare, Suceava : monografie by 
Leu, Paul. 

8. Title Colegiul Național Ștefan cel Mare, Suceava : monografie, 
2000 

Author Leu, Paul.  

Edition Suceava : Colegiul Național Ștefan cel Mare : Editura 
Euroland, 2000-  

Holdings 

Copy available at Blmgtn - Auxiliary Library Facility (B-ALF) in 
Auxiliary Library Facility - Stacks  

#9. S. Fl. Marian, academician by Leu, Paul. 

Title S. Fl. Marian, academician  1998 

Author Leu, Paul.  

Edition Suceava : Editura Euroland, 1998.  

Holdings 

Copy available at Blmgtn - Herman B Wells Library (B-WELLS) in 
Wells Library - Research Coll. - Folklore Collection  
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#10. Ctitorul etnografiei române : monografie by Leu, Paul. 

Title Ctitorul etnografiei române : monografie  1998 

Author Leu, Paul.  

Edition Suceava : Editura Euroland, 1998-  

Holdings 

Copies available at Blmgtn - Herman B Wells Library (B-WELLS)  

#11. Martirul inimii by Leu, Paul. 

11.Title Martirul inimii 1995 

Author Leu, Paul.  

Edition Suceava : Editura Licurici, 1995.  

Holdings 

Copy available at Blmgtn - Herman B Wells Library (B-WELLS) in 
Wells Library - Research Coll. - Stacks  

 #12. Basme populare Românești by Marian, Simion Florea, 
1847-1907. 

12. Title Basme populare Românești  1986 

Author Marian, Simion Florea, 1847-1907.  

Edition București : Minerva, 1986-  

Holdings 

Copies available at Blmgtn - Herman B Wells Library (B-WELLS 

#13, Bibliografie și referințe critice despre Paul Leu, octogenar. 
Leu, Paul. 2007.  
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#14. Paul Leu, un condei pe două continente : micromonografie. 
Nestor, Octavian. 2002.  

#15, Plantele noastre. Leu, Paul. 2000.  

#16. Răpit de KGB și condamnat la moarte. Leu, Paul. 2009.  

` #17.Martiri ai bisericii neamului. Leu, Paul. 2006.   

Continue Your Search In OneSearch@IU...  

#18. Octavian Nestor: „Despre Paul Leu,un valoros scriitor al ...  
Cornell University Library din New York, Indiana University 
Libraries din Bloomington 

#19. PROFESORUL PAUL LEU, Un aspect semnificativ al locului 
pe care-l ocupă Paul Leu, în ... Washington DC, Cornell 
University Library din New York, Indiana University 
Libraries din Bloomington. 

 

IU Main Library 

mailto:OneSearch@IU...
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Rezultate Căutare 

1. Paul Leu, Un condei transcontinental | Curentul 
International 

www.curentul.net/2010/06/10/paul-leu-un-condei-
transcontinental/ 

o În cache 
10 iun. 2010 - A urmat un alt profesor, un cercetator istoric, Paul 
Leu, venit de la ... Cornell University Library din New York, 
Indiana University Libraries din ... 

2. [DOC]Paul Leu, un condei transcontinentatal - Noi Dacii 

www.noidacii.ro/41-42/PROFESORUL%20PAUL%20LEU.doc 

o În cache 
Pentru profesorul şi scriitorul Paul Leu viaţa a însemnat, de la 
bun început, .... Indiana University Libraries din Bloomington, 
Washington University Library din ... 

3. Paul Leu – Răpit de KGB și condamnat la moarte - Orașul ... 

orasulsuceava.ro › Evenimente › 2009 › 05 

o În cache 
28 mai 2009 - Paul Leu a dat tiparului 39 de volume, la edituri 
româneşti sau din ... Online Catalog, Cornell University Library, 
Indiana University Libraries etc. 

4. Catalog Record: Ctitorul etnografiei române : monografie 
... 

catalog.hathitrust.org/Record/006939075 

http://www.curentul.net/2010/06/10/
http://www.noidacii.ro/41-42/PROFESORUL%20
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HathiTrust Digital Library ... Ctitorul etnografiei române : 
monografie / Paul Leu. ... Indiana University); Limited (search 
only)v.2 (original from Indiana University). 

5. Profesorul si scriitorul Paul Leu - Observatorul 

www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail
&ID... 

o În cache 
5 ian. 2010 - Pentru profesorul si scriitorul Paul Leu viata a 
însemnat, de la bun .... Cornell University Library din New York, 
Indiana University Libraries din ... 

6. Paul Leu isi lanseaza la Suceava cartea | ROL.ro 

stiri.rol.ro/Paul-Leu-isi-lanseaza-la-Suceava-cartea-quot-Rapit-
de-KGB-si... 

o În cache 
26 mai 2009 - Paul Leu ?şi lanseaza la Suceava cartea \"Rapit 
de KGB şi ... USA Online Catalog, Cornell University Library, 
Indiana University Libraries etc. 

7. Program - University Library - Indiana University-Purdue 
... 

https://www.ulib.iupui.edu/.../program 

o În cache 
Traducerea acestei pagini 

Indiana State Library Library Education Unit credits: All 
sessions (with one ... Exception session, "Adventures in Building 
a Graphic Novel Collection" = 1 General LEU .... Jason Paul 
Michel, Miami University ... Over the past year, the Miami 

http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail
https://www.u
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University Libraries developed an open source catalog, 
Solrpac, using Solr, an open ... 

8. Remove constraint Collection - iucat - Indiana University 

iucat.iu.edu/?f%5Blanguage_facet%5D%5B%5D...G... 

o În cache 
IU Bloomington - Folklore Collection253; Wells Library (IUB) - 
East Asian ... Author: Leu, Paul; Publication Date: 2013; Edition: 
Ediția a III-a revăzută și adăugită ... 

9. Paul Leu, un condei pe două continente : micromonografie 
... 

www.worldcat.org/title/paul-leu.../54765913 

o În cache 
Traducerea acestei pagini 

Indiana University also holds these formats: Close ... Search 
this library's catalog for this format (Compact disc) ... Named 
Person: Paul Leu; Paul Leu; Paul Leu. 

10. Catalog of Copyright Entries. Third Series: 1970: 
January-June 

https://books.google.ro/books?id... - Traducerea acestei pagini 

Library of Congress. Copyright Office - 1972 - Copyright 

London, Routledge & Kegan Paul. 142 p. ... Ann Arbor , 
University Microfilms Library Services. Microfilm. ... Industrial 
supplies, machinery, machine tools; catalog 74. St. Louis, J. S. 
Swift Co. 724 p. (The Original Swift-Compact catalog) © Harry 
P. Leu, Inc.; 13 May 70; AI58773 . ... Indiana University 
Press; 25Feb70: A144359. 

http://www.worldcat.org/title/
https://books.google.ro/books?id...
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Este posibil ca unele rezultate să fi fost eliminate conform 
legislației privind protecția datelor din Europa. Aflați mai multe  

Ctitorul etnografiei roma ̂ne : monografie 

Author: Paul Leu  

Publishe
r: 

Suceava : Editura Euroland, 1998- 

Edition/
Format: 

 Print book : RomanianView all editions and formats  

Databas
e: 

WorldCat 

Rating: (not yet rated) 0 with reviews - Be the first. 

  Marian, Simion Florea, -- 1847-1907.  
 Folklorists -- Romania -- Biography.  
 Ethnologists -- Romania -- Biography.  
 View all subjects 
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Seattle 

Library of University 
Washington, 

Seattle ,WA ,98195-2840 
United States 
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Suzzallo Library Reading Room, University of Washington 

 

 

1  

 

 

This feature 
requires 
javascript  

 

Material 
Type:  

 

Paul Leu, un condei pe două 
continente : micromonografie 

Octavian. Nestor 2002 

 

Available at Suzzallo and Allen 
Libraries Stacks (CT3990.L48 N47 
2002 )  

This feature requires javascript  
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Print Book Availability & Request Options  

Locations  

Item Details  

Reviews & Tags  

Similar Articles  

Virtual Browse  

2  

 

 

This feature 
requires 
javascript 

 

 

Material 
Type:  

Print Book 

 

Episcopi romani rapiti si 
asasinati de KGB 

Leu, Paul 

 

Check request options - held by 
Summit libraries  

Availability & Request Options  

Item Details  

Reviews & Tags  

Similar Articles  

3  

 

 

This feature 
requires 
javascript 

 

Colegiul Nat ̦ional S ̦tefan cel 
Mare, Suceava : monografie 

Paul. Leu 2000- 

 

Available at Suzzallo and Allen 
Libraries Stacks (LF5145.S883 L48 
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Material 
Type:  

Print Book 

2000 )  

This feature requires javascript  

Availability & Request Options  

Locations  

Item Details  

Reviews & Tags  

Similar Articles  

Virtual Browse  

4  

 

 

This feature 
requires 
javascript 

 

 

Material 
Type:  

Print Book 

 

Ctitorul etnografiei roma ̂ne : 
monografie 

Paul. Leu 1998- 

 

Available at Suzzallo and Allen 
Libraries Stacks (GR257 .L48 1998 ) 

This feature requires javascript  

Availability & Request Options  

Locations  

Item Details  

Reviews & Tags  

Similar Articles  

Virtual Browse  
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5  

 

 

This feature 
requires 
javascript  

 

Material 
Type:  

Print Book 

 

Martirul inimii 

Paul. Leu 1995 

 

Available at Suzzallo and Allen 
Libraries Stacks (PC839.P68 Z73 
1995 )  

This feature requires javascript  

Availability & Request Options  

Locations  

Item Details  

Reviews & Tags  

Similar Articles  

Virtual Browse  

6  

 

 

This feature 
requires 
javascript  

 

Material 
Type:  

Print Book 

 

Nuvele și amintiri 

Simion Florea Marian 1847-
1907. Paul Leu 1994 

 

Available at Suzzallo and Allen 
Libraries Stacks (PC839.M32 N88 
1994 )  

This feature requires javascript  

Availability & Request Options  



 

 

 535

Locations  

Item Details  

Reviews & Tags  

Similar Articles  

Virtual Browse  

7  

 

This feature 
requires 
javascript  

 

Material 
Type:  

Print Book 

 

Basme din T ̧ara de Sus 

Simion Florea Marian 1847-
1907. 1975 

 

Available at Suzzallo and Allen 
Libraries Stacks (PC819 .M37 )  

This feature requires javascript  

Availability & Request Options  

Locations  

Item Details  
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 Ziaristul Grigore Culian și 
săptămânalul său,  New York 
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Magazin, fac istorie în presa 
românilor de pretutindeni 

 

Grigore Culian și Hillary Clinton 
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Rezultatele căutării pentru Paul 
Leu – 

(57 rezultate) 
 

DIN NOU LA VIENA 

  ... lata, la un negustor, in VI. ... 
[Nr. 804: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4527&numar=804] 

 

ZBATERILE ÎN AȘTEPTAREA VERDICTULUI 

  ... mor [Surâsul condamnatului]. ... 
[Nr. 803: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4503&numar=803] 

 

CEREREA ÎN CĂSĂTORIE 

  ... r trăite de tânăr. ... 
[Nr. 802: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html

http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
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?aid=4479&numar=802] 
 

CIPRIAN REVINE IN TARA VISELOR 

  ... dorita lui Stupcă. Nu ... 
[Nr. 801: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4460&numar=801] 

 

Luftarii în excursie la Perchtoldsdorf 

  ... #351;teptata ţară. ... 
[Nr. 800: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4446&numar=800] 

 

CÂNTECUL TRICOLORULUI PRINTRE SECOLE 

  ... lui pe fraţii neliberi. ... 
[Nr. 799: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4424&numar=799] 

 

CÂNTECUL TRICOLORULUI, imn de stat al 
Republicii Socialiste ROMÂNIA 

  ... nialului" conducător. ... 
[Nr. 798: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4408&numar=798] 

 

PE-AL NOSTRU STEAG, imn de stat al Republicii 
Albania și al Republicii Molossia 

http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
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  ... , Rusia țaristă... ... 
[Nr. 797: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4392&numar=797] 

 

Geneza Imnului Unirii de Ciprian Porumbescu 

  ... 5;i-vă în simţiri! ... 
[Nr. 796: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4374&numar=796] 

 

Primul premiu internaţional decernat literaturii 
române 

  ... 537;tietiza spirtitul latin. ... 
[Nr. 795: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4357&numar=795] 

 

PRIMA COLECŢIE DE CÂNTECE SOCIALE PENTRU 
STUDENŢII ROMÂNI 

  ... etreceau în bună înţelegere. ... 
[Nr. 794: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4340&numar=794] 

 

Ciprian Porumbescu la ROMÂNIA JUNĂ 

  ... ului Austriac, România jună. ... 
[Nr. 793: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html

http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
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?aid=4326&numar=793] 
 

CIPRIAN IZGONIT LA VIENA 

  ... capitală a muzicii europene. ... 
[Nr. 792: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4312&numar=792] 

 

ÎNDRĂGOSTIŢII DIN ŢARA FAGILOR 

  ... n de fete din Biala-Bialitz. ... 
[Nr. 791: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4296&numar=791] 

 

CIPRIAN PORUMBESCU, STUDENT LA ISTORIE- 
GEOGRAFIE 

  ... şi geografie la vreun liceu. ... 
[Nr. 790: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4284&numar=790] 

 

PROCESUL ASOCIAȚIEI ACADEMICE ARBOROASA 

  ... latările martorilor oculari. ... 
[Nr. 789: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=4276&numar=789] 

 

CIPRIAN PORUMBESCU, LIDER AL STUDENŢILOR 
ARBOROSENI 

http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid


 

 

 542

  ... i de la Facultatea de drept. ... 
[Nr. 788: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4246&numar=788] 

 

CIPRIAN PORUMBESCU, STUDENT LA K. K. 
UNIVERSITÄT 

  ... cris la Institutul Teologic. ... 
[Nr. 787: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4226&numar=787] 

 

LA PUTNA, ELEVUL CIPRIAN A CÂNTAT DACIEI 
ÎNTREGI 

  ... erea romanilor dintotdeauna. ... 
[Nr. 786: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4205&numar=786] 

 

CIPRIAN PORUMBESCU, LA STUDII ÎN FOSTA 
CETATE DE SCAUN A MOLDOVEI 

  ... a proaspătul licean Ciprian. ... 
[Nr. 785: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4183&numar=785] 

 

STUPCA, OAZĂ A VISELOR ŞI EMOŢIILOR DE 
NEUITAT 

  ... inima pădurii din nord-vest. ... 

http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
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[Nr. 784: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4165&numar=784] 

 

CIPRIAN LA BUNICII DIN ILIŞEŞTI 

  ... ei, la 2/14 octombrie 1853. ... 
[Nr. 783: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=4146&numar=783] 

 

INFORMAȚII BIOGRAFICE DESPRE COLONELUL 
CONFESOR VASILE LEU 

  ... i a culturii clasice latine. ... 
[Nr. 781: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=4123&numar=781] 

 

Colonelul confesor Vasile Leu, călugărit în taină 
și hirotonisit episcop 

  ... rea normalităţii ameninţate. ... 
[Nr. 780: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=4104&numar=780] 

 

SOBORUL DE TAINĂ AL SINODALILOR 
ORTODOCȘI ANTICOMUNIŞTI 

  ... poliţia politică sovietică. ... 
[Nr. 778: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid

http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
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=4058&numar=778] 
 

CONTRIBUTIA MOSCOVEI LA ÎNTRUPAREA 
SOVROMPATRIARHIEI 

  ... poliţia politică sovietică. ... 
[Nr. 777: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=4038&numar=777] 

 

DE CE ȘI CUM ANCHETA SECURITATEA PE 
"DUȘMANII POPORULUI" 

  ... le Ponta și alții. ... 
[Nr. 776: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=4019&numar=776] 

 

ASPECTE DIN GULAGUL ROMÂNESC 

  ... manilor "clasei muncitoare". ... 
[Nr. 775: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3995&numar=775] 

 

DE CE JUSTIȚIA COMUNISTĂ CONDAMNA LA 
MOARTE PE DUȘMANII COMINTERNULUI? 

  ... întocmit cu această ocazie. ... 
[Nr. 774: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3974&numar=774] 

 

http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
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AMNEZIILE ISTORICE NASC ŞI MONŞTRI 

  ... or amăgitoare ale crimei... ... 
[Nr. 773: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3955&numar=773] 

 

"Iar când fraților, m-oi duce..." 

  ... ni-Suceava extenuat de drum. ... 
[Nr. 769: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=3886&numar=769] 

 

EPISCOP AL EXILULUI ANCHETAT ȘI TORTURAT 
LA LUBIANKA 

  ... a fost anchetat si torturat. ... 
[Nr. 768: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3875&numar=768] 

 

RĂPIT DIN VIENA ȘI ÎNCARCERAT LA MOSCOVA 

  ... a Europei Apusene etc. etc. ... 
[Nr. 767: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3860&numar=767] 

 

PARISUL, A TREIA REŞEDINTA EPISCOPALA SI 
CONFLICTUL CU LEGIONARII SIMISTI. 

  ... G.B-ului erau pe urmele lui. ... 

http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
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[Nr. 766: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3841&numar=766] 

 

RUPERA RELATIILOR CU BISERICA ANGLICANA 

  ... a conflictuala s-a acutizat. ... 
[Nr. 765: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3820&numar=765] 

 

CONFLICTUL EPISCOPIEI ORTODOXE DIN EXIL 
CU BISERICA ANGLICANA 

  ... oar câtiva fugind în Canada. ... 
[Nr. 764: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3797&numar=764] 

 

HIROTONISIREA EPISCOPULUI ALES AL 
EXILULUI EUROPEAN 

  ... d se afla printre fanarioţi. ... 
[Nr. 761: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3751&numar=761] 

 

EPISCOPUL VICTOR LA PATRIARHIA ECUMENICĂ 
ORTODOXĂ DIN ISTAMBUL 

  ... ală, USA şi alte continente. ... 
[Nr. 760: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html

http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/cultural.html
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?aid=3728&numar=760] 
 

CONTRIBUŢIA ARHIEPISCOPULUI VICTOR LEU 
LA LICHIDAREA RĂZBOIULUI CIVIL DIN GRECIA 

  ... ală, cu capitala la Moscova. ... 
[Nr. 753: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3609&numar=753] 

 

UN PREOT SOLDAT PE FRONTUL ANTISOVIETIC 

  ... n partea nordică a României. ... 
[Nr. 752: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3592&numar=752] 

 

INITIATORUL EMISIUNILOR RELIGIOASE DE LA 
BBC 

  ... în puterea cominternistilor. ... 
[Nr. 751: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=3562&numar=751] 

 

LA REŞEDINŢA ARHIEPISCOPALĂ DIN LONDRA 

  ... episcopiei să fie la Londra. ... 
[Nr. 750: 
Cultural]  [http://www.nymagazin.com/cultural.html
?aid=3547&numar=750] 

 

ROMÂNIA ÎN NOAPTEA NEPUTINȚEI 

http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/cultural.html
http://www.nymagazin.com/cultural.html
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  ... smul multilateral dezvoltat. ... 
[Nr. 749: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3540&numar=749] 

 

LA CONSILIUL ECUMENIC DIN GENEVA 

  ... la Universitatea din Londra. ... 
[Nr. 748: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3526&numar=748] 

 

ÎNFIINŢAREA EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE 
ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ 

  ... pribegie şi sub persecuţii". ... 
[Nr. 747: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3506&numar=747] 

 

ÎN LUMEA LIBERĂ 

  ... acolo îi va aştepta cineva. ... 
[Nr. 746: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3492&numar=746] 

 

EVADAREA DIN LAGĂRUL SOCIALIST 

  ... femistic, Lagărul Socialist. ... 
[Nr. 745: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid

http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
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=3480&numar=745] 
 

Istorie contemporana 

  ... i a culturii clasice latine. ... 
[Nr. 744: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3465&numar=744] 

 

ZBUCIUMATUL EXIL AL MITROPOLITUL 
VISARION 

  ... ate la adevărata ei valoare. ... 
[Nr. 743: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3450&numar=743] 

 

REGELE CAROL AL II-LEA ÎN EXIL 

  ... brutal de Armata Roșie. ... 
[Nr. 742: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3434&numar=742] 

 

Pregătiri pentru preîntâmpiarea celui de al 
Treilea Război Mondial 

  ... actului de la Varșovia. ... 
[Nr. 741: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3423&numar=741] 

 

REGELE MIHAI ÎN EXIL 

http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
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  ... de revenire la normalitate. ... 
[Nr. 740: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3411&numar=740] 

 

PREGĂTIRI PENTRU DECLANŞAREA CELUI DE AL 
TREILEA RĂZBOI MONDIAL 

  ... războiul să ruineze Europa. ... 
[Nr. 739: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3398&numar=739] 

 

Emil Bodnăraş, organizator al poliţiei politice în 
RPR şi Ungaria 

  ... celei din Ungaria etc. etc. ... 
[Nr. 738: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3384&numar=738] 

 

Răfueli mafiote între ilegaliştii PCR 

  ... proprierile, ce au avut loc. ... 
[Nr. 737: 
Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3374&numar=737] 

 

70 de ani de la declansarea razboiului de 
eliberare a Basarabiei si Bucovinei 

  ... i ramasese din România Mare. ... 
[Nr. 730: 

http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
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Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3272&numar=730] 

 

Pregătirile lui I. V.Stalin pentru realizarea 
Republicii Sovietice Mondiale 

... de Nord, Ţinutul Herţei etc. ... 
[Nr. 729: 

Opinii]  [http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
=3254&numar=729 

 

* 

 
 

  

 

http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
http://www.nymagazin.com/opinii.html?aid
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Australia – Sydney 
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 Ora României: 18:20:06 azi Duminică, 6 Octombrie, 2013   
 

 

 

 Ora 
României: 18:20:06 azi Duminică, 6 Octombrie, 2013   
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Ora Australiei-Sydney:1:36:54 azi Luni, 7 Octombrie, 2013
Ora României: 16:36:54 azi Duminică, 6 Octombrie, 2013 

Ora locală: 7:36:54 azi Duminică, 6 Octombrie, 2013 

Rădăcini 
 

| BI Ediţie Specială | 

 

ProFile: 
Astăzi despre: 
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- Profil - 
 

 

Simion Florea Marian, 
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Paul Leu, 
 

Un condei Transcontinental 
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- Profil - 

 
Pagină personală de Web: 

 
[http://www.dura.go.ro/index.html] 

Omagiu Profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani 

Romeo Niram 
 

 

http://www.dura.go.ro/index.html
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Citiți biografia... 

Adresa Web: http://www.romeoniram.com 

Dan Lake 
 

 

 

http://www.romeoniram.com
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EUROPA                           
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Doina Cernica 

 

 

Cel mai citit articol, despre Tricolor, 
al unui sucevean 

Doina Cernica 

Sub titlul ,,Locul prof. Paul Leu în publicistica 
digitală intercontinentală”, am primit chiar în 
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primele ore ale Anului Nou o veste de două ori 
frumoasă şi emoţionantă. 

 

Familia Paul Leu 

 Cântecul Tricolorului printre secole  

Spiritual  
Făcându-şi bilanţul la sfârşitul anului 2013, 

,,Revista No14 Plus Minus” a numărat îmbucurător: 70 
000 de vizitatori unici în anul 2013, cu o medie de 6000 
de vizitatori unici per ediţie. (…) De asemenea, în anul 
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2013 au fost publicate 398 articole dedicate culturii  şi, 
mai ales, muzicii româneşti şi contemporane”.  

În continuare, redacţia prezintă ,,un top 5 al celor 
mai citite articole din acest an:  

Paul Leu: Cântecul tricolorului printre secole (1504 
lecturi);  

Raul Passos: Erik Satie and Claude Debussy, Two 
Rosicrucian Composers (1105 lecturi);  

Veronica Anghelescu: Antoaneta Tănăsescu – In 
Memoriam (cu regretul nostru profund că un astfel de 
articol a fost necesar) (1054 lecturi);  

Mircea Valeriu Diaconescu: Psaltirea bisericii 
reformate române din Transilvania şi Psaltirea în versuri 
a lui Dosoftei, Mitropolitul Moldovei (862 lecturi);  

Veronica Anghelescu, Mircea Valeriu Diaconescu: 
Psaltirea în literatura română veche şi nouă (759 
lecturi)”.  

Vestea de două ori frumoasă şi emoţionantă aparţine 
de-acum cititorilor noştri: cel mai căutat articol al acestei 
reviste cu cititori din toată lumea este unul dedicat 
Tricolorului românesc, iar autorul este distinsul profesor 
şi scriitor sucevean Paul Leu.  

Ne bucurăm şi îl felicităm din toată inima pe autor, îi 
dorim sănătate, bucurii şi numai veşti bune. De la 
Domnia Sa pentru noi, de la noi pentru Domnia Sa. 

 
 (Doina Cernica ,Cel mai citit, articolul despre Tricolor al unui sucevean, 
in Crai nou, Nr.6438,rubrica Spiritual, sâmbata 4 ianuarie 2014)  
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* 
12 iulie 2015 01:35:20 

 

Maestre Paul Leu, 

Sunt foarte fericită și onorată de îndelungata și excelenta 
noastră colaborare, articolele dumneavoastră sunt printre cele 
mai citite, după cum bine știți!  

Ar fi, după părerea mea, minunat să continuăm colaborarea.  

Sunteți printre cei care, lună de lună, îmi dau puterea de a 
continua cu această Revistă! 

Înainte de a trece la Iraclie Porumbescu, ce părere aveți, 
am putea publica Martirul inimii integral, îintr-un studiu amplu, 
pentru ca cititorii să îl poată descarca.  

Ar fi puțină muncă, e adevărat - aveți fișierul integral? 

Dacă nu, trecem direct la Iraclie! 

Cu prețuire, 

Veronica 

 

 

* 
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JURNAL UNIVERSUL ROMÂNESC 

1. Re : România în noaptea neputinţei - Paul LEU (Kenmore, 
Washington, USA)  

1.Un articol exemplar al unei personalități exemplare. 
Acesta este un adevărat model moral, un adevărat lider al 
societății civile. 

      Felicitări pentru inițiativa de a posta acest articol și 
sper să persistați în această direcție !  

Sergiu SIMION 
sdsimion@gmail.com 

http://sergiusimion.blogspot.com 
http://aon-bibliotecababel.blogspot.com/ 

www.universulromanesc.com/.../1604-România-în-noaptea-
neputinţei-Pa... 
În cache 
31 oct. 2011 - 2 postări - 2 autori 

mailto:sdsimion@gmail.com
http://sergiusimion.blogspot.com
http://aon-bibliotecababel.blogspot.com/
http://www.universulromanesc.com/.../1604-Rom
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2.Degetul pe rana vie a demisiei morale a multor 
intelectuali români. 

 

* 

 

 
 

 

PAUL LEU – UN CONDEI TRANSCONTINENTAL 
Autor: Prof. Octavian NESTOR (Suceava, România) 

POSTED BY STEFAN STRAJER ON JUNE - 10 – 2010 

 

One Response to “Paul Leu – Un 
condei transcontinental” 

Oana says:  

April 3, 2014 at 10:55 pm  

Mi-a fost profesor de limba și literatura română, 
la Liceul ”Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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O persoană pedantă, îngrijită, cu o ținută 
remarcabilă care impunea respect. 

Ca profesor era extrem de exigent. 
Mulțumesc, domnule profesor Paul Leu! 
 

Oana Rotariu (fostă Doboșeriu), cu drag! 
 

 
 

* 
Răspunsul lui Ioan Florin Stanciu în Ianuarie 22, 

2012 pe 12:37pm 

Nici nu pot  să-mi  imaginez, prin ce labirinturi ale memoriei 
noastre s-a rătăcit povestea asta, dar, de data aceasta, chiar am 
avut senzaţia că o aflu, cu uimire şi cu recunoştinţă, pentru prima 
oară.  

Mii de mulţumiri, mai ales că de cartea domnului LEU nici nu 
aflasem şi nici nu cred că aş fi întâlnit-o curând. 
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* 
 

Răspunsul lui Gabi Schuster în Ianuarie 22, 
2012 pe 10:30pm  

 

Să  ştii că şi eu am fost atât de uimită încât... am socotit că 
nu ar fi rău să ne împrospătăm memoria pe Republică. 

O frumoasă poveste de dragoste mereu ne încălzeşte inimile. 

 

* 
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Către: Paul Leu 

 
  
Trimis:26 ianuarie 2014 10:44:34 

Către:  Paul Leu (paulleu@hotmail.com) 

  

  

Maestre Paul Leu! 

      Sunt un admirator al extraordinarei munci de cercetare 
pe care o realizaţi în paginile Revistei No14 Plus Minus! 

mailto:(paulleu@hotmail.com)
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Cu respect, 

Adrian Georgescu 

Adrian Georgescu (ageorgescu2009@gmail.com) 

 

* 
 

" Despre lucrurile pe care oamenii 
le-au făcut cu pasiune, nu se poate scri 
fără pasiune". 

Richard Pipes, 

Profesor la Universitatea Harvad, USA 

 

Geneza monografiei  

"Răpit de KGB şi condamnat la moarte" 

(Conferință) 

mailto:(ageorgescu2009@gmail.com)
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  În pragul acestui 
mileniu, pe când începusem să-
mi scriu amintirile, răsfoind o culegere de documente [1], extrase 
din Arhivele MAI am fost impresionat de ineditul şi bogăţia 
informaţiilor în legătură cu mecanismul represiv practicat de 
poliţia politică cominternistă pentru a izola poporul român de 
civilizaţia din care făcea parte şi a transforma România într-o 
colonie sovietică. 
 Datorită acestor realităţi am plasat lucrarea memorialistică 
pe un plan secundar [2], dând prioritate subiectului acut de 
istorie contemporană. 

Împins de dorinţa de a şti mai multe despre secretele lumii 
zbuciumate prin care am trecut în calitate de premilitar [3], 
participant la cel de al II-lea Război Mondial şi la evenimentele 
dramatice care au urmat până în zilele noastre, am investigat cu 
atenţie conţinutul interogatoriillor, procesele verbale întocmite de 
torţionari în timpul anchetelor efectuate de Serviciile III şi IV ale 
Securităţii, referatele lor, rechizitoriul procurorului, deliberările 
instanţei făcute în secret, sentinţele şi hotărârile redactate de 
Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, înainte şi în timpul 
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procesului ordonat şi supraveghiat îndeaproape de consilieri 
sovietici, mandatele de execuţie a pedepsei, protestele oficiale ale 
arhiepiscopului Victor Vasile Leu, inventarele întocmite cu ocazia 
unor percheziţii, ordinele prin care deţinutul era mutat dintr-un 
penitenciar în altul, dintr-o celulă în alta, observaţiile, precizările 
şi informaţiile transmise cu această ocazie, foile de transfer ale 
deţinuţilor cu vagonul penitenciar, sau cu duba, procesele verbale 
de depunere şi percheziţie corporală, caracterizările 
comandanţilor din diferite centre de detenţie, corespondenţa 
dintre diverse închisori din RPR, rapoartele gardienilor, delaţiunile 
unor informatori, declaraţiile câtorva martori, documentele 
tăinuite de sufraganii şi familia arhiepiscopului Victor Leu, din 
care rezultă, fie şi parţial, strategia şi metodele folosite de KGB, 
cu sprijinul nemijlocit al Securităţii, pentru a înlătura pe cei mai 
de temut adversari ai expansiunii imperialismului sovietic spre 
Europa Occidentală şi pentru a distruge economia de piaţă.  

Scenele de viaţă adevărată, consemnate de documentele 
poliţiei politice a PCR, le-am organizat în evoluţia lor firească, 
dându-le o formă fluidă, accesibilă nu numai cercetătorilor, ci şi 
consumatorilor de cultură şi le-am proiectat pe fundalul epocii în 
care a supraveţuit generaţia mea. 

Meditând asupra celor constatate, am hotărât ca, pe baza 
informaţiilor din arhive şi a propriilor mele constatări, atestate de 
documente, să reconstitui drama episcopilor Grigorie şi Victor 
Leu, proiectată pe fundalul catastrofelor geopolitice, sociale, 
psihologice şi economice din ultimii şaptezeci de ani, pentru ca 
viitorimea să cunoască originea Răului şi să prevină reapariţia lui, 
care încă mai ameninţă impetuos şi arogant, visând la măreţia 
imperiului sovieto-ţarist. 

Lucrând pe baze documentaristice solide aserţiunile mele nu 
mai pot fi uşor contestate de culturnici, nostalgici, de cripto-
comuniştii [ce se prefac a combate vremurile de tristă amintire 
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dar, de fapt, ei le apără], de o parte a presei care tânjeşte după 
vremurile definitiv apuse şi lucrează la "două capete" etc. 

Un prim pas pe calea conturării unei imagini a momentului 
istoric, provocat de acţiunile iniţate şi înfăptuite de KGB şi poliţia 
politică a PCR pentru a instaura, prin forţă, dictat şi asasinate, 
regimul comunist în România, a fost marcat de apariţia, în mass-
media diasporii şi în cea din ţară, a circa o sută de studii.  

Pentru a testa potenţialul impact al conţinutului şi 
importanţei documentelor amintite mai sus, le-am oferit celor 
interesaţi, prin intermediul presei, clasice şi electronice din 
România [Albina românească, Blogul lui Rafael Udrişte, 
Forumul gălăţenilor de pretutindeni, Grupul Independent 
pentru Democratie (GID-Romania), Memoria - revista 
gândirii arestate, NordLitera, Port@leu, Procesul 
comunismului - arhiva de documente, Rost] Australia 
[Buletinul de Informaţii al Asociaţiei Românior din 
Australia], Canada [Alternativa, Observatorul, Românul 
Canadian] Statele Unite ale Americii, [Curentul Internaţional, 
Gândacul de Colorado, Romanian Meridian, New York 
Magazin, Romanian Times] şi altele. 

 

* 
 

Am continuat munca de organizare şi structurare a 
informaţiilor extrase din materialele de arhivă pe criteriul 
tematico-cronologic stabilit, transformându-le în capitole, care să 
marcheze momente ale evoluţiei instaurării dominaţiei sovietice în 
România ce a determinat calvarul episcopilor martiri Grigorie şi 
Victor Leu şi am dat tiparului, treptat, mai multe volume.  

Adnotând şi completând cu noi argumente articolele 
publicate le-am compactat, mai întâi, în cartea Martiri ai 
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credinţei în Hristos, Ediţia I, Kenmore, Washington, USA, 2005, 
128 p. 

Cu această ocazie am încerput să schiţez profilele celor doi 
episcopi cruciaţi, care au fost victimizaţi de zguduitoarea dramă 
umană a poporului român, cu intenţia de a proiecta câteva raze 
de lumină în imensul întuneric lăsat de secretomania gulagului 
românesc, la adăpostul căreia comuniştii au suprimat conştiinţa 
luminată a inteligenţii naţionale, pe susţinătorii autocefaliei 
Bisericii Ortodoxe Române şi ai altor culte. 

A urmat cel de al doilea volum: Episcopi români răpiţi şi 
asasinaţi de KGB, Fundaţia Episcopul Grigorie Leu, Bucureşti, 
2005, 216 p.  

De astădată, fragmentele de istorie contemporană, surprinse 
în scurgerea lor cronologico-tematică, au avut un anume ecou în 
rândul cititorilor din ţară. 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române din acea vreme, mi-a 
"împărtăşit părinteasca binecuvântare" [4] iar mitropolitul 
Banatului, ÎPSS Nicolae Corneanu, m-a felicitat "pentru osteneala 
de a reactualiza figura unor ierarhi martiri" [5].   

Regretatul academician Constantin Ciopraga, referindu-se la 
calitatea ştiinţifică a conţinutul şi la forma de expresie a textului 
volumului de istorie contemporană, a ţinut să precizeze: 

"Noua carte, despre dinastia de ierarhi-martiri, pe nume 
Leu, reactualizează meritele unor pilduitori slujitori ai altarului.  

Apreciez, în special, documentarea riguroasă şi tonul 
polemic adecvat. 
 Cred că volumul Episcopi români răpiţi şi asasinaţi de 
KGB, Fundaţia Episcop Grigorie Leu, Bucureşti, 2005, contribuţie 
istoriografică de mâna întâia, va intra în atenţia istoricilor Bisericii 
Ortodoxe Române" [6]. 
 Într-un alt comentariu, apărut în mai multe publicaţii din 
România, se mai precizea că apariţia editorială "este inspirată de 
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martiriul a doi slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române care, prin 
activitatea lor, au atras atenţia vestitului serviciu de securitate 
sovietic, KGB.  

Este vorba de două feţe bisericeşti: episcopul Grigorie Leu şi 
de arhiepiscopul Victor Leu, tată şi fiu... 

Impresionant martiriul acestui <stră-strănepot al lui Mihai 
Leu, popă de tabără a lui Ştefan cel Mare>, cum singur a scris pe 
propriul ferpar, pe care profesorul Paul Leu a avut lăudabilul gând 
de a ni-l descrie într-o carte care se citeşte pe nerăsuflate. 

Atât cât a avut acces la informaţii, autorul cărţii descrie 
calvarul celui care a pus mai presus de viaţa sa interesele 
neamului, oferindu-ne, la finalul celor două capitole şi bibliografia 
de care s-a folosit" [7].  

Cea de a treia carte, Martiri ai Bisericii Neamului, Ediţia a 
II-a revăzută şi adăugită, Fundaţia Episcopul Grigorie Leu, 
Bucureşti 2006, 440 p., conturează, cu mai multă exactitate, 
profilul în posteritate a celor două personalităţi ale ortodoxiei, 
delimitează situaţiile critice din timpul Războiului Rece şi 
stabileşte locul printre contemporani a episcopului Grigorie şi a 
fiului său, arhiepiscopul Victor Vasile Leu [8]. 

De astă dată, am constatat că subiectele de istorie 
contemporană, puse în discuţie, s-au bucurat de o mai mare 
atenţie din partea presei diasporei româneşti de pe continentul 
australian şi nord-american, unde, unele articole au fost preluate 
de la o publicaţie la alta, fără ştirea autorului, cum este cazul 
eseului Biserica e totuna cu Adevărul, Remember : 
Episcopul Grigorie Leu, a celor scrise de Tiberiu Cosovan, 
Angela Furnică, Iacob Cazacu-Istrate din Basarabia s. a.  

Din păcate, majoritatea românilor din ţară, preocupaţi de 
galopul existenţei cotidiene, orbiţi de demagogia politrucilor 
perestroichişti şi cripto-comuniştilor sau duşi în eroare de o parte 
dintre acei ce au fost înscăunaţi de regimul cominternist, au 
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devenit apatici la evenimentele trăite de bunicii şi părinţii lor, cu 
execpţia publicaţiei Uniunii Scriitorilor Memoria - revista 
gândirii arestate, a TVR1, ce a difuzat, la emisiunea Semne 
din 21 februarie 2008, un reportaj documentar pe aceeaşi temă, 
a revistei Rost, a rubricii Aldine din România liberă, a ziarului 
Monitorul de Suceava, NordLitera şi a altor câteva.  

Acest dezinteres îl constată şi amintita emisiune de la TVR1, 
care, cu ajutorul unor buni cunoscători [clerici şi mireni] ai istoriei 
contemporane, s-au străduit să răspundă la întrebarea:  

- De ce nu canonizăm martirii anticomunişti? 
Cu acest prilej moderatorul, pe baza răspunsurilor difuzate, 

a evidenţiat următoarele cauze: 
"Pentru că structurile de putere sunt încă în mâna foştilor 

nomenclaturişti şi securişti comunişti, pentru că Sinodul 
BOR este vinovat şi fricos, pentru că marea masă a 
creştinilor e ignorantă şi nepăsătoare." [9]. 

O excepţie fericită de la aceste atitudini reprobabile o 
constituie şi numărul 73 (martie 2009) al revistei ROST, care 
este închinat "Episcopului ortodox Grigorie Leu, cel care a fost 
martirizat de comunişti, în urmă cu 60 de ani, pentru că s-a opus 
anexării Bisericii de un regim ateu şi criminal" [10] după cum ţine 
să sublinieze directorul publicaţiei amintită mai sus. 

Revista Rost, care, datorită tenacităţii lui Claudiu Târziu şi în 
pofida sabotajelor care s-au exercitat asupra sa pentru a nu 
publica rememorarea unui martir anticomunist, a reuşit să facă 
cunoscută publicului imaginea veridica a episcopului "Grigorie 
Leu, care a păstorit în nefericita Basarabie şi care s-a împotrivit 
din toată fiinţa sa politicii de distrugere pusă la cale de sovietici şi 
aliaţii lor”, preciza un articol din România liberă. 

Din corespondenţa lui Paul Leu, tocmai din Kenmore 
Washington, aflăm despre Soborul secret al sinodalilor 
anticomunişti:  
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"La începutul verii anului 1948 şi în 1949, în jurul vlădicăi 
Grigorie  a continuat să se  adune un număr din ce în ce mai 
mare de arhierei, călugări şi preoţi, ca o reacţie firească la 
intenţia antihristului cominternist de a subordona BOR din ţară şi 
diasporă, de a transforma Patriarhia BOR în 
Sovrompatriarhie, de bolşevizare a structurilor ei". 

Limbajul documentelor, aşa cum se vede, oferă numeroase 
faţete şi nici nu mai ştii pe care s-o citeşti întâi. De aceea e mai 
bine să ne limităm în a consemna o mărturie sau alta [11].  

Cu satisfacţie, am constatat că fragmentele de istorie 
contemporană, surprinse în studiile şi în cărţile ce le-am publicat, 
au atras atenţia, cu precădere, mai multor ceretători, feţe 
bisericeşti şi consumatori de cultură din: Franţa, Belgia Flamandă, 
Olanda, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia etc.  

Preotul prof. dr. Ioan Dură din Bruxelles, cercetător obiectiv 
[12] şi bun cunăscător al istoriei contemporane a BOR, într-un E-
mail, comunica redactorului revistei Albina Românească, 
că:  "... am citit, deja, articolul d-lui prof. Paul Leu, Biserica e 
tot una cu Adevarul şi mi-a plăcut extrem de mult. Pune 
punctul pe i.  

Şi avem atâta trebuinţă de asemenea texte.  
Apropo, de unde şi cum aş putea procura cartea dânsului, 

"Martiri ai Bisericii Neamului", care m-ar interesa foarte 
mult?". 

Dr. Radu Şerban, Ministru-Consilier la Ambasada României 
din Bruxelles, citind o parte din studiile publicate de mine în 
presa din ţară şi străinătate, a încercat, fără rezultat, să intre în 
legătură cu autorul lor, după cum rezultă şi din următoarea 
epistolă electronică adresată unei publicaţii din România: "ROST 
- cultural, politic, religios, 

Scrierile domnului Paul Leu mă interesează.  
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Îndeosebi mi-a plăcut ce a scris în "Quo vadis Creştine!" 
despre episcopul Policarp Moruşca.  

Deoarece am publicat, recent, o carte despre Prea Sfinţitul 
Policarp Moruşca, aş dori să i-o dăruiesc.  

La ce adresa i-o pot trimite? 
Cu mulţumiri pentru eventuala adresă poştală a domnului 

Leu, 
 

Radu Şerban 
23 august 2007" [13]. 

 
De o atenţie asemănătoare a beneficiat monografia Martiri 

ai Bisericii Neamului, din partea enoriaşilor Bisericii "Sfinţii 
Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail" din Paris, datorită 
părintelui Iulian Nistea, ai parohiei The "Three Holy Hierarchs" 
Church din Seattle - Washington şi a altor slujitori şi enoriaşi ai 
Bisericii Ortodoxe din afara graniţelor României. 

Graţie părintelui Constantin Alecse, protopop al 
Protopopiatului ortodox al Coastei Pacificului, paroh al 
Bisericii Sfânta Treime din Los Angeles [14], California, a 
câtorva publicaţii transoceanice şi din ţară, cititorii au aflat că 
monografia Martiri ai Bisericii Neamului are un puternic 
caracter documentar şi evocator ce ar ajuta pe cercetători să 
întregească fericit epoca.  

"Unele articole, care aduc aminte de Episcopul Policarp, Pr. 
Gh. Calciu, Mitropolitul Dr. Antonie Plămădeală, George Enache, 
Paul Leu şi alţii, pot întregi, fericit, cunoaşterea epocii'' [15]. 

"Până acuma, remarca părintele Gheorghe Naghi, din 
California, USA, nu s-a scris o monografie asupra vieţii Părintelui 
Gh. Calciu. Este de înţeles. Rămâne cea mai bună descriere cea a 
lui Sergiu Grossu, publicată în Franţa şi, ulterior, a lui Răzvan 
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Codrescu, din prestigioasa revista ROST, apărută cu puţin timp în 
urmă.  

Se va scrie mai târziu, când colbul uitării se va aşterne peste 
patimile acestei vieţi şi trecerea implacabilă a timpului va 
evidenţia doar zbuciumul vulcanic al acest vieţi pline de verva 
depusă de Părintele Calciu în slujba Neamului şi a Bisericii 
Ortodoxe. Însă va trebui să se ţină cont şi să se studieze intreaga 
literatură a "inchisorilor", fără de care nu se poate inţelege 
complet zbaterea Părintelui Calciu şi a altor nenumăraţi eroi şi 
sfinţi mărturisitori pe care Biserica ni i-a dat. 

Pentru a inţelege martirajul Bisericii Ortodoxe Române din 
acele timpuri şi prin ce au trecut, trebuie văzută o amplă 
bibliografie apărută, după 1989: Diaconul Teodor V. Domşa, care 
a executat mai mulţi ani de închisoare politică, a relatat pentru 
Almanahul eparhial al Mitropoliei Banatului; Monografia dedicată 
Pr. martir Prof. Ilarion V. Felea de la Arad; Paul Leu, Martiri ai 
Bisericii Neamului, Silviu Alupei în Monitorul religios, Iaşi 
(ediţia specială din 12-19 Octombrie 1996), îl citeaza pe Pr. 
academician Dumitru Staniloae (1903-1993), care a trecut el 
însuşi prin gulagul românesc; F. M. Florescu, Benone Prodan, 
Noii martiri ai Bisericii Ortodoxe Române (1945-1965)" [16] 
etc.  

Dezvăluirea trecutului istoric apropiat e necesar deoarece 
"sunt atît de multe ororile şi nedreptăţile care s-au petrecut în 
deceniile comuniste în România, încât simpla lor înşiruire 
reprezintă un mijloc de a ne trezi din indolenţă. Iar dacă mai şi 
intrăm în detalierea cazurilor de atrocităţi şi execuţii sumare, 
imaginea pe care o căpătăm e cea a unei bolgii naţionale", 
constata, în România literară, ochiul magic al unui cronicar. 

 

* 
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Între timp, cercetând acest subiect, am mai descoperit şi o 
altă sursă documentară importantă extrasă, tot de un jurnalist 
[17], din Arhiva Comitetului Naţional Român [18] [Guvernul 
provizoriu la românilor din exil] ce se află la Washington DC 
şi  care se referea la aceeaşi perioadă istorică, însă de pe poziţii 
diametral opuse.  

De data aceasta, studiul de istorie contemporană l-am 
întrupat nu numai cu ajutorul documentelor ce s-au conservat în 
arhivele Securităţii, cum am făcut în cazurile precedentelor 
volume, ci şi a celor aflate în arhiva fostului Guvern provizoriu 
al românilor din exil, cu sediul la Washington DS, denumit, din 
motive diplomatice, Comitetul Naţional Român, în rapoartele 
CNR din diverse părţi ale mapamondului, în corespondenţa dintre 
membrii asociaţiilor românilor alungaţi de Armata Roşie, în 
testamentul mitropolitului Bucovinei şi al Transnistriei, Visarion 
Puiu, în corespondenţa cu Sovrompatriarhia a episcopului Valerian 
Trifa, în relatările presei vest-europene, în informaţiile tăinuite de 
sufraganii arhiepiscopului Victor şi de familie etc. etc. 

Din multitudinea datelor şi faptelor inedite descoperite am 
selectat aspecte tipice, veridice, semnificative ale istoriei 
contemporane, de pe poziţia participantului la momentele cruciale 
dinainte, din timpul şi de după cel de al doilea Război Mondial. 

Pentru a contura personalitatea ecleziastică, diplomatică şi 
politică a arhiepiscopului martir al exilului românesc, Victor Vasile 
Leu, am reconstituit atmosfera şi evenimentele la care a luat 
parte nemijlocit, atitudinea anticomunistă din peroiada 
interbelică, aspecte din timpul războiului de eliberare a Basarabiei 
şi Bucovinei de Nord, invazia sovietică şi urmările ei, reprimarea 
criminală dezlănţuită de poliţia politică a PCR împotriva întregii 
societăţi, fuga românilor din faţa agresiunii cominterniste, 
teroarea şi asasinatele din gulagul românesc, mistificarea 
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grosolană a adevărului, convulsiile istorice, unele cauze ale 
prăbuşirii structurale, morale şi de altă natură ale ţării infectată 
de bolşevism, ce au adus-o într-un impas socio-economic şi moral 
nemaiîntâlnit, izolând-o de lumea civilizată, momente ale 
cuagulării unor riposte anticomuniste în ţară şi în diasporă, 
apariţia, în Europa Apuseană, a unei episcopii a exilului, răpirea 
din Viena a arhiepiscopului Victor de către KGB, detenţia la 
Lublianca, anchetarea, judecarea şi condamnarea lui la moarte 
etc. etc. 

Prima monografie, în limba română, a vieţii şi activităţii 
arhiepiscopului martir al exilului românesc am intitulat-o Răpit 
de KGB şi condamnat la moarte, pentru a marca traiectoria 
existenţii sale traumatizate de agresiunea imperialismului bolşevic 
împotriva direcţiei fireşti spre care se îndrepta România 
interbelică, iar primul cititor a fost un înalt ierarh ortodox.  

Mitropolitul Banatului, IPSS Nicolae Corneanu, adresându-se 
autorului, scria :  

"Apreciez strădaniile depuse pentru scoaterea în evidenţă a 
personalităţilor familiei Dumneavoastră. 

Atotputernicul Dumnezeu să vă aibă în purtarea Lui de grijă 
şi să vă binecuvinteze. 

+ Mitropolit Nicolae" [19]. 
Cartea a apărut în mai 2009 în Editura Euroland din România 

şi a fost lansată "în oraşul în care [autorul] a slujit la catedră, de 
care îl leagă dragi amintiri şi în care revine cu regularitate, 
remarca Tiberiu Cosovan. 

Prof. Paul Leu, scriitorul şi cunoscutul monograf al lui Ciprian 
Porumbescu şi Simion Florea Marian, s-a prezentat în faţa 
publicului sucevean cu un volum consistent, de cca. 500 de 
pagini, "o carte - aşa cum a spus el - concepută ca un manual de 
istorie a comunismului", o carte pe care a recomandat-o spre 
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studiu tinerei generaţii "pentru a afla adevărul adevărat" despre 
un sistem condamnat de istorie. 

Aşa cum a remarcat scriitoarea Angela Furtună, în această 
"epocă a defrişării arhivelor", Paul Leu "a adunat cristal după 
cristal, ca într-un mineral perfect" prezentând în acest volum 
adevăruri dureroase din istoria noastră. 

Cercetând ca un adevărat detectiv şi prezentând cu acribie 
informaţiile scoase din arhive, Paul Leu ne oferă o carte de istorie 
cu titlu de roman poliţist în care, aşa cum a mărturisit el, "a 
aşezat faţă în faţă documente extrase din arhiva Comitetului 
Naţional Român din Washington D.C. şi din arhivele 
Securităţii" pentru a contura efigia arhiepiscopului exilului 
românesc Victor Vasile Leu. 

Studiul istoric este închinat urmaşilor "pentru a afla cum s-
au jertfit şi câte au pătimit bunii şi străbunii lor spre a stăvili 
ofensiva politică, economică, ideologică şi militară a 
imperialismului sovietic împotriva democraţiei, a demnităţii 
umane" şi este prima monografie în limba română a vieţii şi 
activităţii arhiepiscopului martir al exilului românesc Victor Vasile 
Leu. 

Reconstituirea pe bază de documente a epopeii colonelului 
confesor Vasile Leu, voluntar pe frontul antisovietic, duhovnic al 
Casei Regale Române, trecut în cinul monahal cu numele de 
Victor, hirotonisit - mai întâi în ţară, în taină - ca episcop şi apoi, 
în exil, hirotonisit ca arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române Autonome din Europa Apuseană şi Orientul 
Apropiat, răpit de KGB din lumea liberă, anchetat şi torturat în 
fortăreaţa Lublianka şi expediat în ţară cu ordinul de a fi 
executat, a durat mai mult de patru ani" [20].  

Monografia vieţii şi activităţii arhiepiscopului martir a stârnit 
interes şi cu ocazia lansării volumului în municipiul Brad-
Hunedoara şi la Hamilton, Ontario-Canada. 
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Înainte de lansarea din 24 iulie 2009, ce a avut loc în cadrul 
Săptămânei Culturale a Câmpului Românesc, revista 
canadiană ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / 
L'ALTERNATIVE, la rubrica Noutăţi editoriale, îşi anunţa 
cititori: 
 "  Cunoscutul profesor, istoric, critic literar, etnolog, 
muzicolog şi scriitor Paul Leu, scriitorul de pe două continente, a 
lansat joi, 28 mai, ora 16, volumul Răpit de KGB şi condamnat 
la moarte, Ed. Euroland, 2009, la Sala de Arte a Bibliotecii 
Bucovinei < I.G.Sbiera > din Suceava. Evenimentul este 
organizat de Consiliul Judeţean Suceava şi Biblioteca Bucovinei . 
       Prezentarea cărţii a fost făcută de scriitoarea Angela 
Furtună. 
       Paul Leu a dat tiparului 39 de volume, la edituri româneşti 
sau din străinătate, parte dintre ele fiind studii monografice, ediţii 
critice care cuprind instituţii şi personalităţi (române şi germane) 
ale culturii bucovinene din ultima sută de ani a stăpânirii 
austriece precum şi aspecte de istorie contemporană" [21].  

În timpul lansării de la Hamilton, Canada, unul dintre 
participanţi la discuţii, remarca: 
"Paul Leu, care a venit de la Seattle, a prezentat martiriul 

unui preot ortodox.  
A impresionat când din sală a luat cuvântul un fost deţinut 

politic care a împărţit închisoarea şi lagărul cu preotul martir.  
Amintirea l-a emoţionat, ne-a emoţionat" [22].  
Pentru a nu dilua veridicitatea şi limbajul documentelor cu 

unele impresii trăite de mine în momentul producerii 
evenimentelor istorice, am confruntat rememorările şi cu alte 
informaţii furnizate de materialul oficial redactat deoparte şi de 
alta a Cortinei de Fier, în timpul Războilui Rece, ce s-a conservat 
în: arhivele MAI, în rapoartele către Guvernul provizoriu al 
românilor din exil, întocmite de diverse filiale ale CNR din 
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lumea liberă, în corespondenţa dintre membrii asociaţiilor 
româneşti din Occident, în relatările presei vest-europeane şi am 
hotărât să scriu o lucrare despre arhiepiscopul Victor Vasile Leu. 

 
  

* 
 

Evidenţierea unor evenimente cruciale, petrecute în ultimii 
70 de ani, e cu atât mai necesară cu cât actuala conducere a 
Rusiei post-imperială a hotărât continuarea cosmetizării istoriei 
comunismului şi a dictaturii staliniste ca pe vremea Războiului 
Rece, refolosirea strategiei sovieto-ţariste, reânarmarea şi 
înfiinţarea unor noi baze militare în Osetia de Sud, Abhazia, 
Venezuela, Libia, Siria, Yemen pentru a reocupa coloniile şi zonele 
de influenţă, din Orientul Mijlociu, Europa şi Africa, ale defunctei 
URSS, după cum o demostrează agresiunea verbală şi militară a 
guvernanţilor moscoviţi împotriva suveranităţii Georgiei, Crimei, 
Uucrainei Finlandei, Țărilor Baltice, Poloniei, României, Austriei, 
Bulgariei Slovaciei, Cehiei, Ungariei, Serbiei etc. întreprinsă sub 
pretextul că-şi apără conaţionalii pe care i-a colonizat I. V. Stalin 
în locul băştinaşilor deportaţi sau exterminaţi în Gulag.  

 
Prof. Paul LEU 

Kenmore, Washington, USA 
 

NOTE 
[1] Corneliu Leu, Cartea episcopilor cruciaţi, Editura 
Realitatea, 2001, Bucureşti, 344 p. 

[2] Vezi: Paul Leu, Cum am devenit cronicarul istoriei 
contemporane, în revista lunară on-line NordLitera, rubrica 
Istorie, Postat: sâmbătă, 6 septembrie 2008, orele: 19, 09. 
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[3] Am lucrat într-o subunitate de Cruce Roşie din gara Brăila ce 
se ocupa de hrana şi transportul răniţilor aduşi cu trenurile 
sanitare de pe frontul antisovietic, ajutorarea soldaţilor aflaţi în 
retragere, a refugiaţilor alungaţi de invazia rusească, fiind, în 
acelaşi timp şi curier, cu autorizaţie speciale de a circula pe 
timpul bombardamentelor aeriene etc. 
[4] Vezi adresa Patriarhiei Române. Cabinetul Patriarhului, nr. 
207/2005, din 24 august 2005, în Blbliografie şi referinţe 
critice despre Paul Leu, - octogenar-, Seattel, Washington, 
2007, p. 2. 
[5] Vezi scrisoara mitropolitului Nicolae, din 28 iunie 2005, în 
Reverberaţii, revista lunară on-line NordLitera, rubrica Istorie, 
Postat: marţi, 23 mai 2006. 
[6] Ibidem.. 
[7] Emil Satco, Episcopi români răpiţi şi asasinaţi de KGB, 
Fundaţia "Episcopul Grigorie Leu", Bucureşti, 2005, în .Albina 
românească, Serie nouă, anul CLXXVII, iulie-septembrie 2005, 
p. 6. şi 24, în Crai nou, nr. 4001, la rubrica Cultural, din 7 
septembrie 2005, şi în NordLitera, revistă electronică lunară, 
rubrica Cronici-Recenzii, Postat: joi, 1 decembrie 2005. 
[8] Vezi: Arhiepiscopul Victor Leu, în revista Rost, cultural, 
politic, religios, rubrica Recuperări, publicaţie lunară editată de 
Asociaţia Romfest, director Claudiu Târziu, anul IV, nr. 46, 
decembrie 2006, Paul Leu, Victor Leu, arhiepiscop martir al 
exilului românesc, în Albina românească, Serie nouă, anul 
CLXXVIX, martie-mai 2007, p. 6 şi în New York Magazin, nr. 
540, din 31 octombrie 2007.  
[9] Apud: Blogul lui Claudiu Târziu, Un reportaj de excepţie la 
TVR 1: "De ce nu canonizăm martirii anticomunişti?" 11 
octombrie 2008.  
[10] Vezi: Blogul lui Claudiu Târziu, din 28 martie 2009, În 
memoria unui episcop martir: Grigorie Leu. 
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[11] * * * Grigorie Leu, un martir al Bisericii ortodoxe, în 
România liberă, Ediţia naţională, Rubrica Aldine, din 23 aprilie 
2009;. Grigorie Leu, un martir gălăţean al Bisericii 
ortodoxe, în Forumul gălăţenilor de pretutindeni, Rubrica 
Religie şi spiritualitate, 23 aprilie 2009,. orele 3.43 p.m.; 
Grigorie Leu, un martir al Bisericii ortodoxe, în 
e@ctualitatea.ro, Agenţie de Ştiri şi Articole de 
Specialitate, Rubrica Cultură, Ştiri, din 24 aprilie 2009, orele 
7.05. 
[12] Ioan Dură, Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române 
îndepărtaţi din scaun şi trimişi în recluziune monastică de 
către autorităţile comuniste în anii 1944-1981, în Memoria, 
Revista gândirii arestate, Editată de Fundaţia culturală 
Memoria, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Fondator 
Banu Rădulescu, nr. 55-56, (nr. 2-3, 2006), p. 158-177. 
[13] Vezi Situl: Un comentariu la Paul Leu, Arhiepiscopul Victor 
Leu, în revista Rost, cultural, politic, religios, rubrica 
Recuperări, publicaţie lunară editată de Asociaţia Romfest, 
director Claudiu Târziu, anul IV, nr. 46, decembrie 2006. 
[14] Vezi: Pr. Gh. Naghi, "Pr. Remus Grama, Policarp Moruşca, 
Scrisori din captivitate. Tragedia despărţirii bisericeşti a 
românilor din America", Prefaţă de pr. Prof. univ. dr. Mircea 
Păcurariu, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2004, 230 p, recenzie 
publicată în Blog-ul Biserica.org-Discussion Grups 
ROCHolyTriniti - Los Angeless, CA, 27 octombrie 2006, 
coordonat de Fr. Constantin Alecse şi Gheorghe Naghi, In 
memoriam. Preot Gh. Calciu Dumitreasa (1925-2006), în 
Monitorul religios, Iaşi, Ediţie specială din 12-19 octombrie 
2006. 
[15] Ibidem. 
[16] Pr. Gh. Naghi, In memoriam. Preot Gh. Calciu 
Dumitreasa (1925-2006), în ALTERNATIVA / THE 
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ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politică, cultură, ştiri, 
publicitate online.ca, din 2 mai 2008.. . 
[17] Aurel Sergiu Marinescu, O contribuţie la istoria exilului 
românesc, vol. IV, Editura Vremea, Bucureşti, 2004.. 
[18] După cum rezultă din documentele arhivate, din acţiunile 
întreprinse pe plan mondial ş. a., aci era, de fapt, Guvern 
provizoriu al românilor din exil. Denumirea de CNR, dată 
asociaţie din Washington DC, era un paravan pentru a nu supăra 
pe aliaţii momentului istoric, din răsăritul Europei. 
[19] Adresa oficială din 22 iunie 2009, a Mitropolitului Banatului, 
IPS Nicolae Corneanu, către Paul Leu. 
[20]Tiberiu Cosovan: Lansare de carte - "Răpit de KGB şi 
condamnat la moarte", de Paul Leu, în NordLitera, 
Actualitatea, Postat: Marţi, iunie 02 @ 22:28:22 EEST, preluat de 
Buletinul de informaţii a românilor din Australia, 2009. 
[21] Publicat în ALTERNATIVA / THE ALTERNATIVE / 
L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, publicitate, Toronto - 
Canada, ANUL 7 Nr. 67 - IUNIE 2009 - Editie electronica 
[22].Corneliu Florea, La Câmpul Românesc, în revista trilingvă 
Alternativa/THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE, Toronto, 
Canada, Rubrica Săptămâna Câmpului Românesc, Hamilton, 
Canada - 2009, Impresii, ecouri, reportaje, anul 7, nr. 69, 
august 2009 - Ediţie electronică, republicat de Curentul 
Internaţional, săptămânal independent de ştiri şi opinii, Florida, 
postat la 8 august 2009 şi de România VIP.com, la 10 august 
2009.. 
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Interviu 

O carte de istorie cu titlu de roman 
polițist 

     

       În preziua sărbătorii Sfinţilor Împăraţi 

Constantin şi Elena ne-a vizitat la redacţie 
prof. Paul Leu, scriitorul şi cunoscutul 
monograf al lui Ciprian Porumbescu şi Simion 
Florea Marian. 
.       La venerabila-i vârstă octogenară, Paul 
Leua mai făcut o deplasare intercontinentală, 
venind din localitatea Kenmore, Washington 
(unde s-a stabilit cu câţiva ani în urmă), 
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pentru a scoate de sub tipar, la Suceava, sub egida Editurii 
Euroland, la Tipografia ROF, cea de-a 40-a sa carte: „Răpit de 
KGB şi condamnat la moarte”  
       Arhiepiscopul exilului românesc Victor Vasile Leu 
       „O carte de istorie - cum mi-a mărturisit de la bun început 
prof. Paul Leu dar cu un titlu de roman poliţist”.  
       Volumul (de aproape 500 de pagini) este cel de-al patrulea 
din seria cărţilor-document în care autorul valorifică informaţiile 
extrase din arhiva Comitetului Naţional Român (Guvernul 
Provizoriu Român în Exil) din Washington D.C. şi din arhivele 
Securităţii pentru a menţine vie memoria a doi slujitori ai Bisericii 
Ortodoxe Române, tată şi fiu, episcopii martiri Grigorie şi Victor 
Leu. 
       Continuând travaliul de organizare a informaţiilor adunate 
din materialele de arhivă, cartea, care urmează volumelor „Martiri 
ai credinţei în Hristos”, „Episcopi români răpiţi şi asasinaţi de 
KGB”, şi „Martiri ai Bisericii Neamului”, conturează personalitatea 
ecleziastică, diplomatică şi politică a arhiepiscopului exilului 
românesc Victor Vasile Leu.  
       O reconstituire pe bază de documente care a durat mai 
mult de patru ani. 
       Cartea , aşa cum scrie autorul într-o „Dedicaţie”, este 
închinată urmaşilor „pentru a afla cum s-au jertfit şi câte au 
pătimit bunii şi străbunii lor spre a stăvili ofensiva politică, 
economică, ideologică şi militară a imperialismului sovietic 
împotriva democraţiei, a demnităţii umane” şi este prima 
monografie în limba română a vieţii şi activităţii arhiepiscopului 
martir al exilului românesc Victor Vasile Leu. 
       Reconstituirea pe bază de documente a epopeii colonelului 
confesor Vasile Leu, voluntar pe frontul antisovietic, duhovnic al 
Casei Regale Române, trecut în cinul monahal cu numele de 
Victor, hirotonisit - mai întâi în ţară, în taină - ca episcop şi apoi, 
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în exil, hirotonisit ca arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române Autonome din Europa Apuseană şi Orientul Apropiat, 
răpit de KGB din lumea liberă, anchetat şi torturat în fortăreaţa 
Lublianka şi expediat în ţară cu ordinul de a fi executat, a durat 
mai mult de patru ani.  
       „Un ghimpe care să înţepe conştiinţa şi indiferenţa 
faţă de pătimirile provocate românilor de imperialismul 
sovietic” 
       Volumul va fi trimis de autor tuturor bibliotecilor universitare 
din România, dar va fi oferit şi Bibliotecii Congresului de la 
Washington. 
       În luna iulie Paul Leu va lansa cartea în Canada la 
manifestările organizate cu prilejul Săptămânii Câmpului 
Românesc de la Hamilton, Ontario. 
       „Am scris această carte - spune prof. Paul Leu - pentru a fi 
un ghimpe care să înţepe conştiinţa, memoria şi indiferenţa 
multora faţă de pătimirile colective provocate românilor de 
imperialismul sovietic”.  

Tiberiu COSOVAN 
 (Apud Monitorul de Suceava, din 28 mai 2009, republicat în Alternativa). 
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Paul Leu 
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Rapit de KGB si condamnat la 
moarte" 

> La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” va avea loc mâine, la 
ora 16:00, lansarea volumului „Rapit de KGB şi condamnat la 
moarte”, semnat de prof. Paul Leu.  

Cel de-al 40 -lea titlu de carte din bibliografia autorului 
continuă seria volumelor-document care valorifică informaţiile 
extrase din arhiva Comitetului Naţional Român din Washington 
D.C. şi din arhivele Securitaţii pentru a menţine vie memoria a 
doi slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române, episcopii martiri 
Grigorie şi Victor Leu.  

Cartea, care urmeaza volumelor „Martiri ai credinţei în 
Hristos”, „Episcopi români rapiţi şi asasinaţi de KGB”, şi „Martiri ai 
Bisericii Neamului”, contureaza personalitatea ecleziastică, 
diplomatică şi politică a arhiepiscopului exilului românesc Victor 
Vasile Leu.  

Prezentarea va fi facuta de scriitoarea Angela Furtuna. 
vezi articolul original 

 
 
 

 

* 
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Tiberiu Cosovan 

II. „Răpit de KGB şi c ondamnat la 
moarte” 

 

de Tiberiu COSOVAN 

 (citeşte alte articole de la acelaşi autor) 

La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” va avea loc mâine, la 

ora 16:00, lansarea volumului „Răpit de KGB şi condamnat la 
moarte”, semnat de prof. Paul Leu. 

Prezentarea cărţii va fi făcută de scriitoarea Angela 
Furtună. 
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Angela Furtuna 

 

Paul Leu a dat tiparului 39 de volume, la edituri româneşti 
sau din străinătate, parte dintre ele fiind studii monografice, ediţii 
critice care cuprind instituţii şi personalităţi (române şi germane) 
ale culturii bucovinene din ultima sută de ani a stăpânirii 
austriece precum şi aspecte de istorie contemporană. Ele au fost 
difuzate nu numai în ţară, ci şi la schimb internaţional, de către 
Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Universitară din 
Bucureşti, la peste 50 biblioteci naţionale şi academice din lume, 
precum şi prin intermediul Catalogului Electronic TINLIB, a celei 
mai importante şi prestigioase Biblioteci Ştiinţifice a României, a 



 

 

 595

Library of Congress USA Online Catalog, Cornell University 
Library, Indiana University Libraries etc.  

In cei 81 de ani, Paul Leu s-a afirmat în cultura românilor de 
pretutindeni prin cele circa 660 studii, eseuri, articole, 
documente, scenarii, filme TV, recenzii, interviuri radio şi 
televizate publicate prin intermediul presei din Australia [Buletinul 
de Informaţii al Asociaţiei Românior din Australia], Canada 
[Românul Canadian, Observatorul din Toronto,] Statele Unite ale 
Americii, [Romanian Meridian, New York Magazin, Romanian 
Times], Republica Moldova [Revista de Lingvistică şi Ştiinţă 
Literară], România [în peste 62 publicaţii] şi altele. 

Contribuţia sa ştiinţifică a fost receptată şi selectată nu 
numai de bibliografia de referinţă academică din limba română şi 
germană (Erick Bech, Bibliographie zur Kultur und Landeskmunde 
der Bukowina. Literatur aus den Jahren 1965-1970, Dortmund, 
1985 şi 1966-1967, din 1999, apărută la Wiesbaden), ci şi 12 
dicţionare în engleză, apărute în USA şi la Cambridge, Anglia, 
cum ar fi a XI-a ediţie a International Directory of Distinguished 
Leadership, Dictionary of International Biography ediţiile 32, 33, 
34 sau 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century… 

Acum trăieşte alături de familia fiicei sale, în Kenmore, 
Washington, Statele Unite ale Americii, dar preocupările sale 
culturale continuă cu aceeaşi intensitate.  

„Repertoriul bibliografic al lui Paul Leu relevă o 
temeinică activitate în domeniul regionalismului cultural, 
de unde explorări exemplare în ethosul bucovinean, în 
special. Cercetările aprofundate privind rolul unor 
personalităţi ca S. Fl. Marian, Ciprian şi Iraclie Porumbescu 
mi se par fundamentale, iar faptul (fericit) că multe 
comentarii au găsit răspândire în limba engleză contribuie 
la informarea studioşilor de pe diverse meridiane. 
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Noua carte, despre dinastia de ierarhi-martiri, pe 
nume Leu, reactualizează meritele unor pilduitori slujitori 
ai altarului. Apreciez, în special, documentarea riguroasă şi 
tonul polemic adecvat.  

 

 
Paul Leu acordând autografe 



 

 

 597

Cred că volumul Episcopi români răpiţi şi asasinaţi de KGB, 
Fundaţia Episcop Grigorie Leu, Bucureşti, 2005, contribuţie 
istoriografică de mâna întâia, va intra în atenţia istoricilor Bisericii 
Ortodoxe Române”. .((Constantin Ciopraga). 

În ultimii ani, pe baza documentelor aflate în arhiva 
Securităţii şi a Comitetului Naţional Român din Washington DC, 
Paul Leu a publicat 3 volume de istorie contemporană. Penultima 
apariţie, Martiri ai Bisericii Neamului, 2006, se referă la martirajul 
episcopilor Grigorie Leu, Victor Leu, mergând pe urmele unor 
adevăruri recent scoase la iveală. 

Ultima apariţie, Răpit de KGB şi condamnat la moarte, 2009, 
continuă firul cercetărilor şi revelaţiilor cu care Paul Leu speră să 
lumineze câteva firide ale istoriei zbuciumate a României şi a 
românilor din perioada bolşevizării. Războiul de eliberare a 
Basarabiei şi Bucovinei de Nord, consecinţele invaziei sovietice au 
afectat şi viaţa unei mari personalităţi ecleziastice, diplomatice şi 
politice, arhiepiscopul martir al exilului românesc: Victor Vasile 
Leu. 

Cartea răspunde multor întrebări, mergând de la adevărata 
faţă a statutului de victime ale stalinismului şi până la cauzele 
pentru care în Estul Europei încă nu sunt canonizaţi martirii 
anticomunişti. 

 

* 
Tiberiu Cosovan 

Lansare de carte 

 

„Răpit de KGB şi condamnat la moarte” 
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       Sala de Arte „Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I.G. 
Sbiera” a găzduit săptămâna trecută evenimentul lansării 
volumului „Răpit de KGB şi condamnat la moarte” semnat de 
prof. Paul Leu.  

     „O carte concepută ca un manual de istorie a comunismului” 

          Cu o zi înainte de întoarcerea în SUA (unde s-a stabilit de 
mai bine de un deceniu) venerabilul profesor octogenar, care a 
scos de sub tipar, sub egida Editurii Euroland, la Tipografia ROF, 
cea de-a 40-a sa carte, a lansat-o în oraşul în care a slujit la 
catedră, de care îl leagă dragi amintiri şi în care revine cu 
regularitate. 

       Prof. Paul Leu, scriitorul şi cunoscutul monograf al lui Ciprian 
Porumbescu şi Simion Florea Marian, s-a prezentat în faţa 
publicului sucevean cu un volum consistent, de cca. 500 de 
pagini, „o carte - aşa cum a spus el - concepută ca un manual de 
istorie a comunismului”, o carte pe care a recomandat-o spre 
studiu tinerei generaţii „pentru a afla adevărul adevărat” despre 
un sistem condamnat de istorie. 

       Paul Leu „a adunat cristal după cristal, ca într-un mineral 
perfect” 

      Aşa cum a remarcat scriitoarea Angela Furtună, în această 
„epocă a defrişării arhivelor”, Paul Leu „a adunat cristal după 
cristal, ca într-un mineral perfect” prezentând în acest volum 
adevăruri dureroase din istoria noastră. 

      Cercetând ca un adevărat detectiv şi prezentând cu acribie 
informaţiile scoase din arhive, Paul Leu ne oferă o carte de istorie 
cu titlu de roman poliţist în care, aşa cum a mărturisit el, „a 
aşezat faţă în faţă documente extrase din arhiva Comitetului 
Naţional Român din Washington D.C. şi din arhivele Securităţii” 
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pentru a contura efigia arhiepiscopului exilului românesc Victor 
Vasile Leu. 

 

Scriitoarea Angela Furtună 

      Arhiepiscopul martir al exilului românesc Victor Vasile Leu 
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Cartea este închinată urmaşilor „pentru a afla cum s-au jertfit şi 
câte au pătimit bunii şi străbunii lor spre a stăvili ofensiva 
politică, economică, ideologică şi militară a imperialismului 
sovietic împotriva democraţiei, a demnităţii umane” şi este prima 
monografie în limba română a vieţii şi activităţii arhiepiscopului 
martir al exilului românesc Victor Vasile Leu. 

Reconstituirea pe bază de documente a epopeii colonelului 
confesor Vasile Leu, voluntar pe frontul antisovietic, duhovnic al 
Casei Regale Române, trecut în cinul monahal cu numele de 
Victor, hirotonisit - mai întâi în ţară, în taină - ca episcop şi apoi, 
în exil, hirotonisit ca arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române Autonome din Europa Apuseană şi Orientul Apropiat, 
răpit de KGB din lumea liberă, anchetat şi torturat în fortăreaţa 
Lublianka şi expediat în ţară cu ordinul de a fi executat, a durat 
mai mult de patru ani.  

„Mortul de la groapă nu se mai întoarce!” 

       Întâlnirea cu autorul (care a rememorat scene trăite în anii 
adolescenţei, când a început cel de-al doilea război mondial şi, ca 
elev la Chişinău, s-a retras din faţa trupelor invadatoare sovietice 
ghemuit pe tampoanele unui vagon) le-a oferit unor elevi 
basarabeni, care studiază la Colegiul Economic „Dimitrie 
Cantemir” din Suceava, să-i adreseze o serie de întrebări la care 
li s-a răspuns cu experienţa omului trecut prin multe. 

         Martor al unor tragice evenimente istorice, pe care le-a 
trăit afectiv, prof. Paul Leu i-a răspuns unei eleve la întrebarea 
„dacă este posibil să revină comunismul în România” cu o vorbă 
din bătrâni: „Mortul de la groapă nu se mai întoarce!”. 

Foto: Tiberiu Cosovan 
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Ești aici: Orașul SUCEAVA > Evenimente > 2009 > 05 > Paul Leu 
- Răpit de KGB și condamnat la moarte 

III. Paul Leu – Răpit de KGB și condamnat la moarte 
Data 

28Mai joi16:00 

Loc 

Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera Suceava 

Comentarii 

0 

Trackbacks 

0 

Cunoscutul profesor, istoric, critic literar, etnolog, 
muzicolog şi scriitor Paul Leu, scriitorul de pe două continente, 
va lansa joi, 28 Mai 2009, începând cu ora 16:00, la Sala de Arte 
a Bibliotecii Bucovinei I. G. Sbiera Suceava, volumul Răpit de KGB 
şi condamnat la moarte, Editura Euroland, 2009. 

Prezentarea cărţii va fi făcută de scriitoarea Angela Furtună.  
Paul Leu a dat tiparului 39 de volume, la edituri româneşti 

sau din străinătate, parte dintre ele fiind studii monografice, ediţii 
critice care cuprind instituţii şi personalităţi (române şi germane) 
ale culturii bucovinene din ultima sută de ani a stăpânirii 
austriece precum şi aspecte de istorie contemporană. Ele au fost 
difuzate nu numai în ţară, ci şi la schimb internaţional, de către 
Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Universitară din 
Bucureşti, la peste 50 biblioteci naţionale şi academice din lume, 
precum şi prin intermediul Catalogului Electronic TINLIB, a celei 
mai importante şi prestigioase Biblioteci Ştiinţifice a României, a 
Library of Congress USA Online Catalog, Cornell University 
Library, Indiana University Libraries etc.  

In cei 81 de ani, Paul Leu s-a afirmat în cultura românilor de 
pretutindeni prin cele circa 660 studii, eseuri, articole, 
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documente, scenarii, filme TV, recenzii, interviuri radio şi 
televizate publicate prin intermediul presei din Australia [Buletinul 
de Informaţii al Asociaţiei Românior din Australia], Canada 
[Românul Canadian, Observatorul din Toronto,] Statele Unite ale 
Americii, [Romanian Meridian, New York Magazin, Romanian 
Times], Republica Moldova [Revista de Lingvistică şi Ştiinţă 
Literară], România [în peste 62 publicaţii] şi altele. 

Contribuţia sa ştiinţifică a fost receptată şi selectată nu 
numai de bibliografia de referinţă academică din limba română şi 
germană (Erick Bech, Bibliographie zur Kultur und Landeskmunde 
der Bukowina. Literatur aus den Jahren 1965-1970, Dortmund, 
1985 şi 1966-1967, din 1999, apărută la Wiesbaden), ci şi 12 
dicţionare în engleză, apărute în USA şi la Cambridge, Anglia, 
cum ar fi a XI-a ediţie a International Directory of Distinguished 
Leadership, Dictionary of International Biography ediţiile 32, 33, 
34 sau 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century… 

Acum trăieşte alături de familia fiicei sale, în Kenmore, 
Washington, Statele Unite ale Americii, dar preocupările sale 
culturale continuă cu aceeaşi intensitate.  

”Repertoriul bibliografic al lui Paul Leu relevă o temeinică 
activitate în domeniul regionalismului cultural, de unde explorări 
exemplare în ethosul bucovinean, în special. Cercetările 
aprofundate privind rolul unor personalităţi ca S. Fl. Marian, 
Ciprian şi Iraclie Porumbescu mi se par fundamentale, iar faptul 
(fericit) că multe comentarii au găsit răspândire în limba engleză 
contribuie la informarea studioşilor de pe diverse meridiane. 

Noua carte, despre dinastia de ierarhi-martiri, pe nume Leu, 
reactualizează meritele unor pilduitori slujitori ai altarului. 
Apreciez, în special, documentarea riguroasă şi tonul polemic 
adecvat.  

Cred că volumul Episcopi români răpiţi şi asasinaţi de KGB, 
Fundaţia Episcop Grigorie Leu, Bucureşti, 2005, contribuţie 
istoriografică de mâna întâia, va intra în atenţia istoricilor Bisericii 
Ortodoxe Române”, (Constantin Ciopraga). 

În ultimii ani, pe baza documentelor aflate în arhiva 
Securităţii şi a Comitetului Naţional Român din Washington DC, 
Paul Leu a publicat 3 volume de istorie contemporană. Penultima 
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apariţie, Martiri ai Bisericii Neamului, 2006, se referă la martirajul 
episcopilor Grigorie Leu, Victor Leu, mergând pe urmele unor 
adevăruri recent scoase la iveală. 

Ultima apariţie, Răpit de KGB şi condamnat la moarte, 2009, 
continuă firul cercetărilor şi revelaţiilor cu care Paul Leu speră să 
lumineze câteva firide ale istoriei zbuciumate a României şi a 
românilor din perioada bolşevizării. Războiul de eliberare a 
Basarabiei şi Bucovinei de Nord, consecinţele invaziei sovietice au 
afectat şi viaţa unei mari personalităţi ecleziastice, diplomatice şi 
politice, arhiepiscopul martir al exilului românesc: Victor Vasile 
Leu. 

Cartea răspunde multor întrebări, mergând de la adevărata 
faţă a statutului de victime ale stalinismului şi până la cauzele 
pentru care în Estul Euorpei încă nu sunt canonizaţi martirii 
 

* 
Contribuţie la istoria învăţământului 

germano-român din ducatul Bucovina 
Prof. Octavian NESTOR, Român 

 Experienţa acumulată la catedră, în munca de îndrumare şi 
control a diverselor instituţii de învăţământ elementar, mediu şi 
superior, şeful de lucrări, profesorul şi pedagogul Paul Leu a 
împărtăşit-o cu prilejul unor dezbateri organizate de Gazeta 
învăţământului, Tribuna şcolii, Revista de Etnografie şi 
Folclor, Revista de Lingvistică şi Ştiinţă Literară, Muzica, 
Zori noi, la posturile de radio Iaşi şi Bucureşti, la emisiunile TV, 
mese rotunde, sesiuni de comunicări ştiinţifice, în studii, articole, 
recenzii, volume tipărite de diverse instituţii, edituri, precum şi în 
tomul: Colegiul Naţional Ştefan cel Mare din Suceava. 
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Monografie, volumul I, Fundaţia pentru Cultura Universală, 
Editura Euroland, Suceava, 2000.  

Numai în Revista de Lingvistică şi Ştiinţă Literară, 
editată de Academia de Ştiinţe a Moldovei, ce apare la Chişinău, 
începând din 1992, la rubrica În ajutorul şcolii, Paul Leu a 
publicat multe articole şi cu caracter didactico-metodic ce se 
adresau profesorilor de literatură, învăţătorilor şi studenţilor 
filologi (Opera lui Ion Creangă în timp şi spaţiu, 
Universalitatea şi actualitatea operei lui I. L. Cargiale etc.). 

Activitatea didactică, ştiinţifică, publicistică şi de redactor al 
unor reviste şcolare şi de specialitate (Tradiţia Românească) a 
lui Paul Leu a fost determinată de imperativul optimizării, 
modernizării şi europenizării învăţământului şi de necesitatea 
elevării pregătirii profesionale şi generale a elevilor şi studenţilor 
în vederea realizării acestor importante obiective, după cum se 
poate constata şi numai din titlurile unor lucrări publicate în acest 
scop: Fonoteca profesorului de literatură, Magnetofonul, 
auxiliar al profesorului, În pas cu progresul învăţământului 
mondial, Necesitatea semiinternatelor, Implicaţiile 
educative ale bugetului tineretului şcolar, Docimologia - 
disciplină cu largi valenţe pedagogice, Funcţia valorico-
educativă a notei, Seminarul Pedagogic Universitar, formă 
superioară de pregătire profesională etc. etc. 

Unul dintre biografi, referindu-se la cele două aspecte ale 
activităţii profesorului şi cercetătorului Paul Leu, sublinia, cu 
precădere, activitatea de “specialist recunoscut în biografia lui 
Ciprian Porumbescu, în valorificarea operei distinsului folclorist şi 
etnograf Simion Florea Marian, precum şi în scoaterea la lumina 
zilei a altor mărturii despre viaţa spirituală din Ţara de Sus”287.  

                                                             
287. Mihai Bejinaru, Doru Guşu, vol. cit., p. 259.  
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Orice moment aniversar este prilej de subiectivare sau 
obiectivare, de rememorare şi regăsire a șinei oamenilor şi a 
fenomenelor sociale, de retrospectiva a devenirii, precum şi o 
aspră, dar necesară decantare a valorilor. 

La 140 de ani de la înfiinţarea sa, Colegiul Naţional “Ştefan 
cel Mare” din Suceava beneficiază, în sfârşit, de o monografie.  

Rodul muncii pasionate a unui dascăl devotat, cartea, 
aparută la Editura Euroland sub egida Fundaţiei pentru Cultură 
Universală, Universalia, vorbeşte, în fiecare secţiune a ei, despre 
vocaţia culturală a populaţiei din această parte de ţară şi despre 
permanenta ei deschidere spre universalitate. 

Volumul I, aparţine cunoscutului cercetător al culturii 
bucovinene, profesorul Paul Leu, este o lucrare de-a dreptul 
monumentală. Nu atât prin volumul, cât mai ales prin conţinutul 
său. 

Dintr-un succint dar energic cuvânt de avertizare a cititorului 
(Avetisment), aşezat la sfârşitul monografiei propriu-zise, aflăm 
despre avatarurile unei lucrări pregătite pentru publicare încă din 
1985. 

Nu era poate momentul istoric pentru o astfel de apariţie, 
deşi chiar în acea perioada au apărut destule monografii ale unor 
cunoscute licee din ţară, sau, poate că nici oamenii nu erau destul 
de pregătiţi pentru a săvârşi un astfel de act monumental, pentru 
că, orice s-ar spune, monografia unei instituţii de prestigiu, cum e 
Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” este un monument care nu 
mai aparţine autorului, nu aparţine nici persoanelor mai mult sau 
mai puţin implicate, ci doar instituţiei în sine, ca parte 
componentă a unei entităţi mai ample, numită cultură naţională. 

Desfăşurat pe 578 de pagini, acest volum se referă la etapa 
austriacă din existenţa şcolii, adică perioada cuprinsă între anii 
1860 şi Marea Unire, din 1918, când Bucovina, alături de 
Transilvania, intră în hotarele de drept ale Romaniei. 

Paul Leu promisese, de altfel, o trilogie a acestei monografii. 
Astfel, un al doilea volum urma să cuprindă perioada interbelică 
din evoluţia colegiului, iar cel de-a treilea să se ocupe de etapa de 
dupa cel de al doilea război mondial. 
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De altfel, chiar în prefaţa acestui prim volum, profesorul 
Vasile Monacu, pe atunci, director al colegiului, îşi îndemna colegii 
să se alăture lăudabilei realizări de acum şi să contribuie la 
desăvârşirea operei începute de profesorul Paul Leu. 
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Structurată în unsprezece capitole, urmate de un 

avestisment şi anexe cuprinzând documentele oficiale de 
înfiinţare a şcolii, tabele cu numele directorilor şi ale profesorilor 
din perioada 1860-1918, precum şi unele medalioane sau amintiri 
ale unor personalităţi culturale, lucrarea este mărturia talentului 
şi a pasiunii de cercetător a autorului. 

În general, o monografie este o opera fundamental 
ştiinţifică, riguros organizată, menită să informeze, strict limitată, 
prin aplicarea la subiectul propus şi, prin urmare, suficient de 
aridă.  

Privită din această perspectivă, lucrarea Domnului Leu se 
încadrează perfect în rigorile speciei – ea este extrem de minuţios 
documentată, uneori chiar până la pedanterie, logic organizată, 
întregul demers fiind condus cu mână sigură. 

Dar, dincolo de toate acestea, ca şi în celelalte realizări din 
acest domeniu, monografia Colegiului Naţional “Ştefan cel 
Mare” din Suceava este, în acelaşi timp, şi o veritabilă frescă a 
epocii, un document complex al vieţii culturale, sociale, politice a 
Bucovinei. Nimic din ariditatea specifică monografiilor nu se mai 
găseşte în această carte. 

Talentul de cercetător al autorului se împleteşte aici cu 
vocaţia logosului, astfel încât cartea se citeşte cu aceeaşi plăcere 
cu care se citeşte un roman288. 
  

, se mai adaugă viziunea experimentată a omului de ştiinţă cu 
înclinaţii artistice.  

 “Cea de a doua vatră de lumină şi cultură din ducatul  
Bucovinei a împlinit, în pragul  mileniului al III-lea, 140 de ani de 
viaţă şi a lăsat urme proeminente pe pânza vremii, în pofida 
intemperiilor istoriei şi a influenţei ideologice malefice exercitată 
de homo sovieticus amalgamat cu  homo balcanicus.  

                                                             
288 Octavian Nestor, O necesară şi monumentală monografie, în Monitorul de Suceava, anul VI, nr. 251(1505), din 25 
octombrie 2000, p. 7A. 
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Încă de la înfiinţarea actualului Colegiu Naţional Ştefan 
cel Mare, din Suceava, în 1860, autorităţile austriece şi cele 
clericale, s-au îngrijit, printre altele, ca pe lângă asigurarea bazei 
materiale şi a fondului de salarii pentru profesori [cu banii 
Bisericii Ortodoxe din Bucovina, administraţi de Viena], să iniţieze 
consemnarea  fidelă, scruploasă  a vieţii interne a noului Gr. -or. 
K. K. Obergymanasiums, între altele şi printr-un Jahres-
Bericht des gr. -or. Obergymnasiums in Suczawa, (Anuar).  

Tipărirea cronicii Gimnaziului Superior Greco-Oriental 
Imperial-Regal a început din momentul inaugurării lui şi a 
continuat, fără întrerupere, până la izbucnirea primului război 
mondial, consemnând cronologic, cu exactitate şi corectitudine 
nemţească, munca concretă, cu date, fapte, oameni, cifre şi 
imagini, din timpul unui an  şcolar. 

Tradiţia consolidată în perioada austriacă de: Iosef Marek, 
Ştefan von Repta, Ştefan Dracinschi, Constantin Cosovici, 
Constantin Procopovici, a fost  continuată, cu aceeaşi râvnă, în 
etapa interbelică, datorită unor  profesori şi directori inimoşi, ca: 
Vasile Burduhos, Euseb Popovici, Ilarion Berezniţchi, Ştefan 
Pavelescu şi alţii.  

Nu acelaşi lucru se poate spune despre urmaşii lor, din 
ultima jumătate de secol, care nu au putut sau nu au vrut să 
salveze pentru posteritate, activitatea de zi cu zi a liceului, după 
cum vom constata din cele ce urmează. 

Cursul apariţiei Anuarelor a fost întrerupt brutal,  în urma  
celui de al doilea  război mondial,  datorită invaziei armatei 
sovietice, ce a instaurat la putere  Partidul Comunist  Român,  
pregătit de Internaţionala, a III-a, cu mulţi ani înainte.”289. 

                                                             
289 Vezi :  Paul Leu, Colegiul Ştefan cel Mare, Suceava - Monografie, I, Etapa austriacă, coperta de Bianca Petroschi, ilustraţii de 
PIM şi Veronica Gridinoc, Prefaţă de Vasile Monacu, Editată de Colegiul Ştefan cel Mare, Suceava, cu facsimile şi fotografii, 
Editura Euroland, Suceava, 2000, p. 487-496. 
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Acum, după o aşteptare de 140 de ani, Colegiul Naţional 
Ştefan cel Mare din Suceava, din inițiativa directorului Vasile 
Monacu, are, în sfărşit, o necesară şi monumentală monografie, 
ce se impune prin conţinutul său remarcabil. 

“Cartea este prima piesă a unei trilogii ce ar putea ilustra pe 
deplin valoarea şi locul şcolii pe care o servim şi ea umple un gol 
important în memoria colectivă şi istoria învăţământului 
românesc. 

Realizarea tipografică reconstituie sugestiv, cu minuţie, 
exactitate şi pricepere, atmosfera de lucru din perioada stăpânirii 
austriece, evocă galeria oamenilor de seamă ai liceului şi lupta lor 
pentru a instrui şi educa tineretul din Bucovina şi de aiurea. 

Acum când păşim în mileniul al III-lea, invităm şi pe alţi 
colegi să continuie lăudabila iniţiativă a domnului Paul Leu, pentru 
a întegra în circuitul culturii române, în alte două volume, 
imaginea şcolii pe parcursul celor o sută patruzeci de ani de 
existenţă290”. 

Izvoarele istorice, arheologice sau folclorice, studiate, devin 
argumente ale unui demers reactiv, căci Paul Leu face ca istoria, 
cu oamenii şi evenimentele ei, să palpite vie în fiecare pagină. 

Firescul şi frumuseţea argumentării încântă pe orice cititor. 
Itinerarul istoric, de la legenda întemeierii Sucevei la strălucirea 
oraşului ca Cetate de Scaun, în vremea prinţului Ştefan Muşat, 
numit mai apoi şi “cel Sfânt” şi “cel Mare”, la decăderea şi 
anexarea părţii de nord a Moldovei, în 1774, la Imperiul 
Habsburgic, este memorabil prin simplitatea, cursivitatea şi 
firescul său. 
Capitolul I, intitulat: Suceava, simbol al permanenţeiCea mai 
importantă realizare, în domeniul istoriei învăţământului din 
Bucovina istorică, este însă monografia: Colegiul Naţional 
Ştefan cel Mare din Suceava, volumul I, deoarece pune în 
lumină nu numai istoria şcolii româneşti de la sfârşitul secolului al 

                                                             
290 Ibidem, p.7-8. 
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XIX-lea, ci şi pe cea a învăţământului german până la prăbuşirea 
Imperiului Austriac. 

 La experienţa profesorului, din cei 47 de ani petrecuţi la 
catedră, complinită de o documentare din diverse izvoare inedite 
de primă mână, unităţii şi vitalităţii străbune, este o 
fascinantă descindere în trecutul istoric al oraşului şi al Ţării 
Moldovei, o coborâre până spre izvoarele fabuloase ale miturilor 
şi poveştilor care, în mod real, pot interesa oricând pe cel care 
vrea să afle ceva despre trecutul Sucevei.  

Cel de al II-lea capitol al lucrarii Înfiinţarea Gimnaziului 
Ortodox-Oriental la Suceava - este, de asemenea, pentru 
autor, un prilej de a plasa acest eveniment în contextul mai larg 
al dezvoltării întregului învăţămant din Moldova. 

Ni se oferă, aici, o imagine panoramică a şcolii romaneşti în 
evoluţia ei firească, specifică, dinspre şcolile mănăstireşti, din 
secolele al XV-lea, al XVI-lea, de la Voroneţ, Humor, Moldoviţa 
sau Putna, la învăţământul ambulant, laic şi apoi la învăţământul 
de stat. 

Înfiinţarea Gimnaziului Ortodox-Oriental din Suceava este un 
proces firesc al trezirii conştiinţei de sine a românilor din Suceava 
şi din împrejurimi. Această şcoală este văzută, cu luciditate, nu ca 
un dar venit din partea ocupanţilor, ci ca o izbândă a obştii 
româneşti din Suceava. 

Că românii din Bucovina (ca, de altfel, şi cei din 
Transilvania) au fost nevoiţi să înfrunte planurile inginereşti de 
deznaţionalizare ale ocupanţilor, prin îndepărtarea de propria 
credinţă şi de propria limbă, nu este de mult o noutate. Şi totuşi, 
nu poţi să nu te înfiori citind o ordonanţă a autorităţilor de la 
Viena, din 1816:  

”Nici un naţional român nu se va primi în învăţământ, dacă 
nu va jura înainte că se leapadă de credinţa ortodoxă” (p. 23). 

După cum nu poţi să nu te pleci în faţa frumuseţii şi a tăriei 
morale a celor care unor astfel de atitudini şi imperiale ordine le 
răspundeau cu aceste fraze:  

”Ideea naţionalităţii a fost, este şi va fi pururi una din 
miezurile cele mai puternice, care sunt în stare de a oţeli forţele 
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unui popor în totalitatea sa” (fragment din discursul lui Grigore 
Silaşi, unul dintre participanţii de la Putna, din anul 1871, p. 
241). 

Abia în capitolul al III-lea – Lupta pentru existenţă şi 
afirmare – începe să se desfăşoare povestea destinului 
zbuciumat şi adesea dramatic al gimnaziului din Suceava. Şi 
aceasta, într-un context la fel de amplu ca şi capitolele 
anterioare. 

Nu este de mirare că sunt luminate, rând pe rând, imagini 
ale primelor clase, ale celor dintâi dascăli, că sunt evocate figurile 
mai mult sau mai puţin luminoase ale unor personalităţi de care 
destinul secular al acestui locaş de cultură se va lega direct sau 
indirect. 

Dacă imaginile unor personalităţi complexe precum cele ale 
lui Ştefan Nosievici, Ciprian Porumbescu, ori Simion Florea Marian 
nu surprind pe nimeni, în acelaşi timp ar putea să surprindă 
frecventa apariţie, în paginile monografiei, a unor nume precum 
Aron Pumnul, Mihai Eminescu, A. D. Xenopol, Ioan Slavici etc., 
care nu vor fi avut o legătură directă cu această şcoală. 

Fiind însă de acum familiarizaţi cu viziunea amplă, 
panoramică a autorului asupra istoriei, vom înţelege că acesta a 
adus în sprijinul argumentaţiilor sale toate acele date şi 
evenimente, în contextul cărora s-a derulat, sau care vor fi 
înrâurit, în vreun fel, destinul colegiului sucevean. 

Serbarea de la Putna, din 1871, personalităţile culturale care 
au organizat-o, organizaţiile culturale, publicaţiile din epocă, 
mişcările politice, evoluţia vieţii ştiinţifice, culturale şi sociale, 
dinamica civilizaţiei româneşti şi, uneori, europene, toate acestea 
formează un complex care concură la definirea profilului 
inconfundabil al instituţiei care, dupa Marea Unire se va numi, 
multă vreme, Liceul “Ştefan cel Mare”, iar de curând Colegiul 
Naţional “Ştefan cel Mare”. 

Cum nu dorim să rezumăm aici întreaga lucrare, ci doar să 
provocăm spiritul la o lectură instructivă şi plăcută în acelaşi 
timp, menţionăm doar anexele, ce cuprind date documentare, 
facsimile, reproduceri sau evocări aparţinând foştilor dascăli şi 
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elevi iluştri, ce întregesc frumos această aşteptată şi îndreptăţită 
împlinire291.  

 
 
[Octavian Nestor, Paul Leu, un condei transcontinental monografie, 

ediția a II-a,colecția Patrimonium, Editura Euroland]., 2012,cu 211 facsimile, 
p. 205-214.]. 
 
 
 

 

* 
 
 
Adevăruri care supără 
 

AVERTISMENT 
   Cea de a doua vatră de lumină şi cultură din ducatul  
Bucovinei a împlinit, în pragul  mileniului al III-lea, 140 de 
ani de viaţă şi a lăsat urme proeminente pe pânza vremii, 
în pofida intemperiilor istoriei şi a influenţei ideologice 
malefice exercitată de homo sovieticus amalgamat cu  
homo balcanicus.  

Încă de la înfiinţarea actualului Colegiu Naţional Ştefan 
cel Mare, din Suceava, în 1860, autorităţile austriece şi cele 
clericale, s-au îngrijit, printre altele, ca pe lângă asigurarea bazei 
materiale şi a fondului de salarii pentru profesori [cu banii 
Bisericii Ortodoxe din Bucovina, administraţi de Viena], să iniţieze 
consemnarea  fidelă, scruploasă  a vieţii  interne a noului Gr. -or. 

                                                             
291 Vezi: Octavian Nestor, Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” la 140 de ani de la înfiinţare – O necesară şi monumentală 
monografie, în Monitorul de Suceava, anul VI, nr. 251(1509) din 25 noiembrie 2000, p, 7A, sau: Octavian Nestor, Colegiul 
Naţional “Ştefan cel Mare” la 140 de ani de la înfiinţare, în Anuarul Făt-Frumos, anul II, nr. 2, Ministerul Culturii, Muzeul 
Etnografic al Bucovinei, Suceava, Editura “Suceava”, 2000,  p. 353-356 
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K. K. Obergymanasiums, între altele şi printr-un Jahres-
Bericht des gr. -or. Obergymnasiums in Suczawa, (Anuar).  

 

 
Aducatorii de moarte si saracie pe Terra 
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Tipărirea cronicii Gimnaziului Superior Greco-Oriental 
Imperial-Regal a început din momentul inaugurării lui şi a 
continuat, fără întrerupere, până la izbucnirea primului război 
mondial, consemnând cronologic, cu exactitate şi corectitudine 
nemţească, munca concretă, cu date, fapte, oameni, cifre şi 
imagini, din timpul unui an  şcolar 

Tradiţia consolidată în perioada austriacă de: Iosef Marek, 
Ştefan von Repta, Ştefan Dracinschi, Constantin Cosovici, 
Constantin Procopovici, a fost  continuată, cu aceeaşi râvnă, în 
etapa interbelică, datorită unor  profesori şi directori inimoşi, ca: 
Vasile Burduhos, Euseb Popovici, Ilarion Berezniţchi, Ştefan 
Pavelescu şi alţii.  

Nu acelaşi lucru se poate spune despre urmaşii lor, din 
ultima jumătate de secol, care nu au putut sau nu au vrut să 
salveze, pentru posteritate, activitatea de zi cu zi a liceului, după 
cum vom constata din cele ce urmează. 
 

 



 

 

 615

 
Cursul apariţiei Anuarelor a fost întrerupt brutal,  în urma  

celui de al doilea  război mondial,  datorită invaziei armatei 
sovietice, ce a instaurat la putere  Partidul Comunist  Român,  
pregătit de Internaţionala, a III-a, cu mulţi ani înainte. 

Cominternul, anexă a Partidului Comunist Bolşevic, cu sediul 
în Moscova,  era alcătuită din aventurieri, criminali, paranoici sau 
idealişti  naivi, care se autointitulau “revoluţionari de profesie”, 
după cum rezultă şi din cartea lui Arcadi Vaksberg, Hotel Lux, 
Partidele frăţeşti în slujba Internaţionalei Comuniste, 
Editura Humanitas,  1998, sau din Le livre noir du 
communisme. Crimes,  terreur, répression, Editura Robert 
Laffont, Paris, 1997, coordonată de Stéphane Courtois.  

 

 
Spre Siberia 

 
Ultimii amintiţi mai sus, atunci când îşi dădeau seama de 

adevărata faţă a rezultatelor practice ale viselor lor şi protestau,  
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erau lichidaţi de NKAVD, aşa cum a fost cazul cu Marcel Paukăr, 
denunţat de propria lui soţie, Ana, cu Lucreţiu Pătrăşcanu şi alţii. 

Panait Istrate, care, din fericire, după ce a petrecut mai mult 
timp în U. R. S. S. şi a văzut, la faţa locului, adevărata faţă a 
comunismului la care visa, a protestat vehement  în Franţa, şi a 
scris şi o carte pe această temă, ce a rămas în manuscris, până 
nu demult.  

Scăpând de poliţia secretă sovietică, mâna lungă a NKAVD-
ului s-a abătut asupra acestui Gorki balcanic prin comportarea 
agresivă a intelectualilor comunişti francezi,  agenţi ai 
Internaţionalei a  III-a, determinându-l să se sinucidă. 
  

Holocaustul  din Katin 
Prima conducere comunistă  impusă de armata de ocupaţie 

sovietică, ce a instaurat în România civilizaţia pufaicii şi a 
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cizmelor de cauciuc, a fost alcătuită din oameni străini, care nu 
aveau nici o tangenţă cu problemele adevărate ale ţării şi, în 
marea lor majoritate,   nu ştiau româneşte.  
 Şef al Direcţiei Generale a Securităţii a fost numit generalul 
locotenent Pantelei Botnarenco  [sub numele de Gheorghe 
Pintilie], sprijinit de adjuncţii: generalul maior Boris Grumberg 
[alias Al. Nicolschi, evreu basarabean], Vladimir Mazurov 
[rebotezat Mazuru, ucrainian din Bucovina de nord],  generalul 
Vama Didenko, [travestit sub numele de Gh. Vidraşcu] şi alţi  
membri ai MGB-ului şi KGB-ului.      

Conducerile tuturor ministerelor şi  ale puterii de stat au fost 
împânzite  de “revoluţionarii de profesie” importaţi, de cei circa 
800 de comunişti ilegalişti existenţi în România interbelică, în 
mare parte recrutaţi tot din rândul  minoritarilor cu excepţia 
câtorva (Gheorghiu Dej, Patrichi), de consilieri sovietici şi de 
armata de ocupaţie. 
 Pentru început, KGB-istul Emil Botnăraş* coordonatorul 
serviciului special de informaţii, a fost pus, de patronii săi, 
ministru al transporturilor spre a căra în Rusia, cât mai eficient,  
tot ce se putea, neuitând nici rezervele strategice de aur din 
Apuseni sau codrii obcinilor bucovinene pe unde a copilărit. 

Agentura P.C.R. de la Bucureşti urmărea, conform ordinielor 
primite de la Moscova, comunizarea României, cu ajutorul 
teroarei, a cointeresării pecuniare şi a ideolgiei marxist-leniniste.  

Principalele mijloace de represiune ce au facilitat implantul 
comunist în România şi instaurarea unui regim totalitar, 
poliţienesc, pe lângă trupele de ocupaţie  şi securitatea [care era 
de aproape două ori mai numeroasă decât CIA], sprijinite  de  
aparatul de partid, de stat şi de oameni selectaţi cu grijă din 
rândul aşa zisei clase muncitoare, au mai fost: “lupta de clasă” [a 
se citi genocidul de clasă],  execuţiile după un simulacru de 
proces, sau fără, înscenările regizate de KGB [cum a fost cazul 
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mareşalului Ion Antonescu, a lui Iuliu Maniu  şi a multor altor 
patrioţi adevăraţi], răpirile, arestările nocturne cu duba neagră, 
tortura, munca forţată, deportările în Bărăgan, Dombas sau în 
alte locuri, lagărele de concentrare de la  Canalul Dunăre-Marea 
Neagră sau de aiurea, închisorile unde deţinuţii erau forţaţi să-şi 
mănânce propriile excremente [vezi cazul penitenciarului din 
Piteşti] şi multe alte  blăstămăţii, printre care se numără şi 
suprimarea [în numele “preluării critice a moştenirii culturale”] 
întregii culturi antebelice, inclusiv a Anuarelor îndătinate în 
şcoala românească, pentru ca fiii şi nepoţii noştri să-şi piardă 
identitatea, să nu mai ştie cine am fost, cine  suntem şi încotro să 
ne îndreptăm paşii existenţei. 

În acest sens, după modelul şcolii sovietice, Liceului Ştefan 
cel Mare i s-a luat dreptul de a-şi mai purta numele, atribuindu-i-
se un număr de ordine, i s-au introdus clasele I-VIII şi, implicit, 
au fost reduse cele  de curs liceal, pentru a nu mai fi ceea ce a 
fost, iar structura internă, organizatorică, şi programele de 
învăţământ s-au alcătuit după principiile materialismului dialectic, 
limbile moderne, de circulaţie mondială, au fost alungate din 
şcoală [ca fiind cosmopolite] şi înlocuite cu rusa, manualele 
didactice au fost reciclate după experenţa “celei mai avansate 
şcoli şi culturi din lume” şi împănate cu minciuni sfruntate, 
interpretări forţate, tendenţioase, trunchieri (vezi manualul de 
istorie a lui Roler şi altele de literatură, biologie, fizică etc. etc. 
etc.) în aşa fel încât să nu se mai poată forma elitele intelectuale 
de altădată, receptive la ştiinţa şi cultura universală, ci numai la 
cea proletară, aşazis muncitorească, de provenienţă sovietică, 
decretată ca fiind “cea mai avansată din lume”.  

Cele enumerate mai sus erau practicate de ocupanţii euro-
asiatici în tot lagărul socialist, ce se întinsese pe o bună parte a 
mapamondului 
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Lupta de transformare a lui homo sapiens în homo 
sovieticus, sau, cum i se mai spunea în jargon PCR-ist, omul de 
tip nou, în primul cincinal de comunizare forţată a românilor şi 
mai apoi, s-a dus cu multă asiduitate pe toate fronturile şi prin 
toate mijloacele, inclusiv prin şcolile de toate gradele şi în 
societatea civilă, cu rezultate dezastruase ce se manifestă şi 
astăzi în conştiinţa şi comportarea multora dintre noi. 

 

 
Holocaustul  din Kattn 
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Pentru a-şi impune “noua” ordine, Ciuma Roşie a ucis 
aproape un milion de peronalităţi din rândul elitelor politice, 
militare şi culturale ale României, precum şi din rândul oamenilor 
simpli [ţărani, muncit 

ori, membri ai partidelor istorice, slujitori ai bisericii unite, 
ortodoxe etc]. 

Cea de a doua generaţie a politrucilor din România, mai 
cultivată,  s-a îndepărtat de dirijismul moscovit, însă a păstrat 
aceeaşi “atotştiutoare ştiinţă” şi o parte din practicile 
experimentate de antecesori, pentru a “desăvârşi  socialistmul 
victorios, multilateral dezvoltat”, ducându-l, din “victorie în 
victorie”, până la falimentul final.  

 

 
Genocidul Stalinist 

 
Pentru a avea un sprijin printre români, conducerea 

superioară de partid a folosit trunchiat, festivist, în interes 
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propriu, anumite evenimente şi personalităţi istorice pe care 
majoritatea oamenilor le venerau,  ceea ce a dus la o nouă 
orientare a politicii  P.C.R., pe care am putea-o numi: naţional 
comunistă.  

După 1990, oamenii noii orientări amintită mai sus, care s-
au înfruptat şi se înfruptă copios din economia socialistă 
muribundă, în descompunere, în putrefacţie, s-au metamorfozat, 
peste noapte, în partide politice de ”stânga”, perestroichiste, 
datorită fanilor lor, victime ale mentalităţii omului de tip nou, 
atitudine civică ce constituie principala frână în calea progresului 
României pe drumul capitalismului, generator de prosperitate şi 
bunăstare. 

Semnele desprinderii de hegemonismul imperialismului roşu 
au apărut la începutul deceniului al şaptelea,  când Şcoala 
medie nr. 1 din Suceava tocmai împlinise 100 de ani de 
existenţă, însă politica naţional comunistă s-a oficializat prin 
decretul din 1964, continuându-se până prin 1989, când lagărul 
“socialimului victorios şi multilateral dezvoltat” s-a autodemolat 
printr-o implozie, ce a cuprins aproape toate regimurile susţinute 
de sovietici, de pe mai bine de o şesime a Terrei.  

Pentru a întări regula, excepţie, de la această autodemolare 
catastrofală a statelor socialiste, fac: Corea de Nord, unde se 
moare de foame şi Cuba, unde, după ce aproape jumătate din 
populaţia insulară a fugit şi continuă să fugă în Statele Unite ale 
Americii, se raţionalizează sărăcia, iar Fidel Castro are un salar 
lunar de “25 dolari şi o uniformă  făcută cadou de tovarăşi, în 
fiecare an”, (cum singur o mărturisea într-un discurs televizat, de 
la începutul acestui an), cu mult mai puţin decât venitul unui 
cerşetor din Miami - Florida. 

Pe acest fundal istoric trebuie judecată întreaga evoluţie a  
evenimentelor socio-politice şi declinul economic constant, 

din ultima jumătate de secol, inclusiv absenţa consemnărilor ce ar 
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fi trebuit să marcheze traiectoria   Liceului Ştefan cel Mare, din 
Suceava, spre mileniul al treilea.  

Cu ocazia celebrării centenarului, profesorii suceveni, 
cenzuraţi de Comitetul Regional al  P.C.R., au organizat 
sărbătorirea instituţiei la care lucrau 

În acest sens, printre altele, fostul elev, profesor şi director 
în funcţiune pe atunci, Alexandru Obadă, a întocmit o schiţă 
monografică, pe care a înaintat-o  Comitetului Regional P.C.R., 
Suceava, spre a o aviza în vederea publicării ei. 

Manuscrisul a fost pasat dintr-un birou în altul până nu i s-a 
mai dat de urmă, autorul rămânând fără nici o copie, precum 
singur mi-a mărturisit 

 

 
Tortura în închisorile comuniste 

 
După un sfert de veac, aproximativ în aceleaşi condiţii de 

”vigilenţă revoluţionară”, în vederea întâmpinării jubileului de 125 
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de ani de existenţă, directorul în funcţie, Gheorghe Nesteriuc, a 
ales un comitet de redactare a unei monografii în trei volume 
[tomul  I trebuia să cuprindă perioada austriacă, 1860-1918, al  
II-lea 1919-1944 şi al III-lea, intervalul de timp din 1945 şi până 
la data jubileului], alcătuit  din trei  profesori ai liceului, şi 
anume: Constantin Chindea, Iosif Cost şi subsemnatul. 

 

 
România,, țara torționarilor fericiți 

 
Am trecut, de îndată, la lucru, iar în septembrie  1985, 

aveam gata de tipar volumul de faţă. Dar n-a fost să fie cum s-a 
programat 

. Directorul Gh. Nesteriuc, care îmi promisese că nu se va 
lăsa până nu-mi va publica lucrarea, a fost scos din funcţie, în 
ajunul sărbătoririi celor 125 de ani  şi înlocuit cu prof. Rodica 
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Alexandru de la Liceul Pedagogic care, desigur, cunoştea stadiul 
pregătirii a monografiei şcolii pe care urma s-o conduc. 

După ce a fost instalată, a trecut la pregătirea 
evenimentului, stabilind să se facă doar... un banchet şi să se 
editeze o publicaţie de 8 pagini, pe care, în calitate de redactor al 
restituirilor, am propus să fie intitulată: Jubileu 125. 

Crezând că va continua iniţiativa prof. Nesteriuc, i-am 
amintit, noii directoare, că am gata de tipar: Liceul Ştefan cel 
Mare din Suceava, Monografie, volumul I, însă tovarăşa  mi-
a răspuns sec: 

- Nu mă interesează! 
Şi aşa a rămas o instituţie de prestigiu naţional, care a fost, 

la un anume moment, din lunga sa evoluţie şi cel mai mare 
Obergymnasium din Imperiul Austriac, fără o monografie care să 
o reprezinte, în timp ce alte  şcoli medii, de aceeaşi  talie, au 2-5 
volume masive, cum e cazul Liceului Nicolaie Gane din Fălticeni, 
Şcolii Normale Vasile Lupu, a Liceului Naţional [născute din 
Academia Mihăileană] şi a Liceului Internat din Iaşi, a Liceului 
Roşca Codreanu, din Bârlad etc. etc. 

După 1989, în etapa socialismului dezorganizat şi a 
furtului generalizat, când “progresul epocii de aur” ne-a adus 
la sapă de lemn, directorii Octavian Nestor şi Oltea Scutaru au 
încercat reînvierea tradiţiei, publicând două anuare, după modelul 
celor întrerupte de  cenzura comunistă,  dar exemplul 
antecesorilor nu a fost urmat de succesorul lor, prof. Gheorghe 
Nesteriuc,  deoarece,  deşi fusese  elevul  liceului, în noile 
condiţii, nu-l mai interesa nici trecutul şi nici viitorul instituţiei pe 
care o conducea, ci candidature de primar pedeserist-
peretroichist, gospodăria  proprie şi altele. 

Acum, după mai multe obstrucţii făcute de adepţii gărzii 
vechi, stăpâniţi de mentalitatea lui homo ideolgicus, a venit la 
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conducerea liceului un alt director, prof. Vasile Monacu, nu prin 
merite de partid, ci prin concurs.  

El a reanimat tradiţia tipăririi Anuarelor, a iniţiat 
popularizarea rezultatelor deosebite obţinute de elevii şi profesorii 
şcolii, a început, din timp, pregătirile întâmpinării jubileului de 
140 de ani de la ctitorirea Colegiului Naţional Ştefan cel Mare 
şi, printre altele, a luat iniţiativa editării a  două  volume, ce 
reconstituie, parţial, istoria şcolii, folosind, la început,  laboratorul 
de informatică al colegiului şi  apoi, pentru matriţarea, 
multiplicarea şi compactarea lor, subscripţiile externe venite de la 
diverşi binevoitori.  

 
, Coperta de Bianca Petroschi, Ilustraţii de PIM şi Veronica Gridinoc, Fundaţia pentru Cultură 

Universală Universalia, Editura Euroland, Suceava, 200031 vignete, facsimile, fotografii, p. 487-

496(Prof. .  Paul Leu, Colegiul Naţional Ştefan cel Mare Suceava, Monografie, 

 volumul I, Etapa austriacă 
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Noi apariţii editoriale! Paul Leu – Simion 
Florea Marian, ctitorul 
etnografiei româneşti 
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Suntem onoraţi să prezentăm această monumentală 
lucrare semnată de Maestrul Paul Leu – adevărat model 
de cercetare muzicologică! 

Cărţile Maestrului Paul Leu nu există decât în format 
tipărit şi sunt publicate în ediţie bibliofilă, câte 99 de 
exemplare din fiecare. Se pot împrumuta de la redacţie. 

Îl felicităm pe autor şi îi dorim inspiraţie şi spor mai 
departe! 

Redacţia No 14 Plus Minus 
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„Simion Florea Marian. Ctitorul 
etnografiei române” 

de Ioan ŢICALO, |17.01.2014| 
… cu aerul de sănătate de la munte, cu faţa turnată parcă-n 

bronz, frumoasă, senină şi plină de bunătate, îţi venea să te 
apropii de el şi să-l rogi, ca pe un bunic, să-ţi povestească ceva.. 
 (Ilarie Chendi ”) 

     Cu acest titlu, Editura George Tofan din Suceava publică a 
treia ediţie a lucrării, „revăzută şi adăugită”, avându-l ca autor pe 
profesorul Paul Leu, trăitor de mulţi ani în SUA.  

Ceea ce trebuie spus din capul locului e că fostul magistru 
de la „Ştefan cel Mare”, o şcoală de mare prestigiu în toate 
vremurile, în ciuda vârstei, caracterizată de psalmist prin 
„osteneală şi durere”, continuă să fie „tânăr şi neliniştit”.  
       Tinereţea spirituală îl determină să se ostenească întru 
cunoaştere, cu gândul la cititorul român, pe care îl consideră încă 
avid de lectură serioasă, cea care-ţi pune la încercare cugetarea 
adâncă şi numaidecât, în cazul de faţă, sentimentul patriotic.  
     Aşadar, ultimul tom pus în circulaţie, de peste 900 de pagini, 
imprimat cu caractere mai mari decât cele obişnuite, urmăreşte 
cu rigurozitate traseul formării viitorului „ctitor al etnografiei 
române”, precum şi activitatea laborioasă a acestuia pe teren 
bucovinean şi în cadrul celui mai înalt for ştiinţific din Regat. 
         Dar iată cum sintetizează P. Leu complexitatea şi dinamica 
personalităţii lui S. Fl. Marian, o magistrală frază chiar şi din 
punct de vedere al compoziţiei: 

 „Începându-şi ucenicia sub influenţa iluminismului 
transilvan şi a şcolii romantice creată de Vasile Alecsandri, 
reorientându-se şi perfecţionându-se la cea ştiinţifică a lui 
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B. P. Hasdeu şi maturizându-se prin înrâurirea, reciproc 
benefică, exercitată de spiritul junimist şi Academia 
Română, personalitatea omului de ştiinţă, teologului şi 
pedagogului Simion Florea Marian marchează un punct 
nodal în europenizarea culturii locuitorilor spaţiului 
mioritic prin substanţialele contribuţii aduse tezaurizării, 
cercetării, sintetizării şi teoretizării folclorului, culturii 
orale, precum şi prin fundamentarea etnografiei sau a 
etnobotanicii române, în numeroase şi cuprinzătoare 
monografii enciclopedice de importanţă cardinală”.  
     Sinteza aceasta, aflată la începutul demersului auctorial, va fi 
trecută cu acribie prin filtrul unei analize detaliate, cu referire 
continuă la documente, scrierea ţinându-l în priză pe cititor şi 
determinându-l la trăiri estetico-patriotice dintre cele mai înalte. 
Lectorul află că perioada şcolarităţii lui S. Fl. Marian, aparţinând, 
prin naştere – Ilişeşti, 1 sept. 1847 – ducatului Bucovina, a fost o 
întreagă odisee conjugată cu un calvar, ce nu avea să-l 
părăsească nici după încheierea studiilor.  
     Rebotezat Simeon, după modelul catolic de la Hauptschule, s-
a înscris apoi pentru a-şi continua studiile în cadrul Gr.-or K. K. 
Obergymnasium (Gimnaziul superior Greco-Oriental, Imperial-
Regal) din Suceava, de unde va fi nevoit să plece mai întâi la 
Năsăud, unde se înfiinţase în 1870 asociaţia gimnaziştilor Virtus 
romana rediviva şi, în cele din urmă, la Blaj, „persecutat fiind de 
nişte venetici care se nutresc din sângele patriei mele, de către 
nişte hiene turbate”, făcând cunoştinţă, în drumul său, cu Axente 
Sever, mare patriot român din Transilvania.  
     Venit din Ardeal cu studiile liceale încheiate, îşi va desăvârşi 
pregătirea la Institutul Teologic Greco-Oriental din Cernăuţi, 
încheiată în 1875.  
     Căsătorit în acelaşi an şi hirotonisit ceva mai târziu, teologul 
etnograf va poposi, ca ajutor de preot, la Dorna Candreni, Poiana 
Stampei, Voloca şi Siret, când, în martie 1881, înainte de a 
împlini 34 de ani, va fi primit în Academia Română.  
      Preotul academician se va muta, în sfârşit, la Suceava, unde 
va rămâne până la sfârşitul vieţii. Discursul de recepţie (martie 
1882), Chromatica poporului român, a produs o impresie 
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deosebită asupra colegilor mai vechi, tratarea subiectului fiind, 
după V. A. Urechia „cu totul nouă şi plină de interes”.  
      Nu trece decât o lună şi academicianul bucovinean va primi 
„sub semnătură regală” medalia Bene Merenti clasa I, cu 
specificarea că se conferă „pentru scrieri poporane”.  
     Ce rezultă din monografia profesorului Paul Leu? Înainte de 
toate că viaţa lui S. Fl. Marian a fost o trudă pe altarul ştiinţei, 
plină de jertfelnicie închinată poporului din care a răsărit. A simţit 
genialitatea neamului său încă de pe vremea când era şcolar şi nu 
s-a oprit doar la stadiul de culegere.  
       Odată ce a scos la iveală un întreg tezaur al înţelepciunii 
populare, s-a aplecat asupra metodelor de cercetare, arătând 
lumii că oamenii acestui pământ şi-au nemurit sufletul colectiv 
într-o operă de o expresivitate ideatică a cărei valoare e 
inestimabilă.  

P. Leu, el însuşi cu o activitate de invidiat, comentând 
perioada de până la cea suceveană a teologului ilişeştean, trage o 
concluzie cât se poate de pertinentă: „După cum ne putem da 
seama, diaconul catihet de la Siret, prin difuzarea realizărilor sale 
etnofolclorice de excepţie, nu urmărea chiverniseala proprie, ci 
dezvoltarea şi europenizarea ştiinţei române”. 
       Suntem deja, până la această dată, în faţa unei bogăţii 
uluitoare, concretizată în volumele Poezii poporale din Bucovina/ 
Poezii poporale române, semnalate şi recomandate a fi citite de 
revista „Familia”, Doine şi hore, Mitologia daco-română, rămasă 
în manuscris, pregăteşte un imens material pentru Ornitologia 
poporană (apărută şi distinsă, datorită valorii sale excepţionale, 
de Academia Română cu premiul Năsturel Herescu), Satire şi 
descântece, Poveşti, Farmece, urmate de Insectele în limba, 
credinţele şi obiceiurile românilor, apărută abia în 1903, şi alte 
două lucrări, precum Botanica poporană română, adusă la lumină 
prin strădania doamnei muzeograf Aura Brădăţan (vol. I, Ed. 
Muşatinii, 2008, 700 p. şi vol. II şi III, Ed. Academiei, 2010, 712 
şi, respectiv. 748 p.), ediţii critice, şi Animale sugătoare, rămasă 
în manuscris.  

P. Leu apelează la cuvintele de apreciere ale biologului 
fălticenean Mihai Băcescu, cel ce avea să scrie admirativ în 1960 
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că Ornitologia… lui S. Fl. Marian „strânge legendele, datinile, 
credinţele, cântecele ce le are poporul despre păsări – un alt 
tezaur ce ne dezvăluie toată latura afectivă a străbunilor noştri 
faţă de grupul de vietăţi cel mai iubit şi cunoscut de ei”, pentru ca 
autorul cărţii discutate să-l compare pe academicianul bucovinean 
cu Titu Maiorescu, ambii având o atitudine hotărâtă în privinţa 
moralităţii „în ştiinţă, artă, cultură, în viaţă”, cunoscutul teolog 
luând o atitudine neechivocă „împotriva impostorilor, 
plagiatorilor, a celor lipsiţi de onestitate”.  
       Părintele, mutat la Suceava, îşi multiplică aria preocupărilor, 
continuând, în acelaşi timp, angajarea în domeniul etnofolcloric. 
În 1886 îi apare la Cernăuţi Descântece poporale române, iar 
peste şapte ani, la Bucureşti, Vrăji, farmece şi desfaceri, 
redactează primele trei volume din Sărbătorile la români (tipărite 
prin academie), apoi Legendele Maicii Domnului, în afară de 
„masivele tomuri” Nunta la români, Naşterea la români şi 
Înmormântarea la români, premiate de acelaşi for ştiinţific.  
         Se adaugă la acestea, culegeri de basme şi e meritul lui P. 
Leu că le-a pus în valoare prin cele două volume, primul Basme 
din Ţara de Sus (Junimea, 1975) şi Basme populare româneşti 
(Minerva, 1986), ediţie critică, continuând cu publicarea 
materialului, atent pregătit, în ţară sau în SUA, Miami, unde au 
fost scoase cinci volume, după cum urmează: 1. Facerea lumii. 
Legende populare române; 2. Pepelea şi Păcală; 3. Facerea lumii 
(ediţia a II-a); 4. Bujor-bujorel; 5. Legende botanice.  
         Dacă avem în vedere activitatea academică susţinută (de 
multe ori prin corespondenţă, autorităţile austriece blocându-i 
deplasarea la Bucureşti), colaborarea la un număr apreciabil de 
reviste ale vremii, sprijinul consistent acordat lui B. P. Hasdeu la 
elaborarea Dicţionarului limbii române, intitulat de autor 
Etymologicum Magnum Romaniae (S. Fl. Marian însuşi încercase 
realizarea unui Dicţionar topografic şi statistic al Bucovinei), lupta 
sa „împotriva politicii de omogenizare etnică” în condiţii extrem 
de vitrege (o dispoziţie din 1816, semnalată de istoricul Ion Nistor 
şi preluată de P. Leu, era categorică:  

„Nici un naţional român nu se va primi în învăţământ, dacă 
nu va jura înainte că se leapădă de credinţa ortodoxă”), 
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activitatea ilustră de pedagog („Istoria, zice luminatul preot 
sucevean, ne arată popoare, care au devenit glorioase, culte şi 
puternice numai prin învăţătură.  
        Poporul care nu aleargă după învăţătură în timpul de azi, 
este dispreţuit, e ca mort” – aude cineva?), cercetarea de 
inscripţii şi documente vechi şi a istoriei naţionale, „avertizându-şi 
contemporanii şi urmaşii”, notează P. Leu că „luptele interne 
întotdeauna au fost, sunt şi vor rămâne cele mai dăunătoare 
pentru un popor” (aude, totuşi, cineva?), activitatea susţinută la 
„Revista politică” (împreună cu Teodor Stefanelli şi Ştefan 
Ştefureac insera în primul număr – Suceava, 3 mai 1886 – un 
articol extrem de echilibrat, anunţând, printre altele că „liniştiţi, 
blânzi şi toleranţi, precum am fost şi suntem, vom fi totdeauna 
prielnici dezvoltării particularităţilor naţionalităţilor cu care ne-a 
pus soarta să trăim la un loc, dar vom ridica glasul nostru cu 
toată tăria acolo unde vom vedea că se întreprinde ceva în 
detrimentul poporului nostru, unde vom oblici că se nesocoteşte 
şi se jignesc drepturile noastre de băştinaşi”), lupta împotriva 
politicii imperiale de distrugere a specificului nostru naţional 
(„Auzi comedie! scrie revoltat în revista pomenită.  
      Tuturor le este iertat să poarte numele lor, numai confesiunii 
greco-orientale nu? Iată ce zile ruşinoase a ajuns astăzi această 
confesiune în Bucovina”), ajutorul oferit Şcolii române şi tipării de 
manuale în limba română, schimbul de informaţii cu importanţi 
oameni de cultură, obţinem imaginea unei personalităţi de 
anvergură şi de o integritate morală fără cusur, care a trăit şi a 
muncit pentru prosperitatea spirituală a naţiei române, şi e 
meritul profesorului Pau Leu că a reuşit să demonstreze acest 
aspect cu asupra de măsură.  
      În fine, cărţile condeierului „transcontinental”, străbătute de 
acelaşi fior patriotic, ne fac să-l simţim pe magistru printre noi. 
 
 
(Ioan ŢICALO, „Simion Florea Marian, ctitorul ortografiei romane, in Crai 
nou, nr.6449 Rubrica Spiritual, din 17 ianuarie 2014)  
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Noi apariţii editoriale 

 

Exstras din revista electronică de muzică contemporană No. 14 
plus minus, Nr. 78, din 10 decembrie 2014  
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De vorbă cu scriitorul Paul Leu 
 

Interviu consemnat de Octavian NESTOR 
 

Munca de cercetare a fost dintotdeauna fluidul vieţii 
mele 
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-Cum vă mai simţiţi, domnule Profesor? 

- Excelent, ţinând seama şi de vârsta pe care o am. 

-Tot cu cartea? 

-Tot. Imaginaţi-vă că unui om i s-ar interzice, la un moment 
dat, să bea apă. Munca de cercetare a fost dintotdeauna fluidul 
vieţii mele. Nu pot trăi fără să fac nimic. 

 

- Aveţi familia alături, aveţi nepoţii. 

-Sunt două lucruri care se combină concomitent în fluidul de 
care vă spuneam: oxigen şi hidrogen.  

 

-În ce proporţii? 

-În cele cunoscute din chimie. Nu poţi să cunoşti viaţa 
societăţii, a lumii din afară fără să ai o viaţă a ta proprie, în 
familia ta. Şi mai ales nu poţi şi nu ai dreptul să te pronunţi 
despre ea dacă ai cunoscut-o doar din teorie.  

Creaţia, consider că şi cercetarea, este creaţie, presupune 
viaţă umană cu toate implicaţiile sale: bune şi rele. 

 

- Pe cele rele le-aţi cunoscut direct. Au fost anii 
comunismului pe care i-aţi trăit asemeni întregii generaţii. 

Le-am trăit ca pe un coşmar.  

Culturnicii, cu sau fără diplome şi doctorate, şi l-au asumat 
ca pe un merit. Aceştia din urmă n-au trăit. Ei au fost trăiţi de o 
ideologie ce le-a pus «ochelari de cal» şi care nu avea nimic 
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natural, omenesc în ea. Au fost măcinaţi încet, iar timpul le va 
şterge definitiv amintirea.  

 

Aş fi putut să fac multe compromisuri 

 

-Ce v-a salvat ? 

-Aş fi putut să fac multe compromisuri. Ocazii şi îndemnuri 
mi s-au oferit de nenumărate ori. M-au salvat, cred, două lucruri. 
În primul rând bunul simţ al ţăranului răzeş de pe valea Elanului, 
pe care mi l-au însămânţat temeinic părinţii mei, Elena şi 
Costache, din satul Cârja, din fostul judeţ Tutova, astăzi Vaslui. 
În al doilea rând, şcoala şi cartea, cercetarea care mă atrăgeau 
mult mai mult decât gloriile diurne şi îndoielnice şi care îmi 
ofereau satisfacţii de durată. Nimic nu se compară cu satisfacţia 
de a-ţi vedea gândul, expresia muncii, aşezat în rânduri tipărite, 
sau familia printre oamenii de omenie. 

 

- Cum v-aţi integrat, totuşi? 

- Nu tocmai uşor. Într-o societate pe care n-o agreezi din 
toată inima, eşti nevoit să disimulezi. Am încercat să fiu politicos 
cu toată lumea, să-mi fac datoria la serviciu. Circa 45 de ani, din 
munca mea, s-au desfăşurat în învăţământ. Aici e un domeniu 
mai aparte, în sensul că nu eşti obligat să colaborezi foarte strâns 
cu cei din jur. Te adresezi elevilor care nu au prejudecăţi. Adică 
eşti pe un teren curat, unde poţi avea şi satisfacţii, dacă ştii 
carte. În rest, cercul de prieteni s-a restrâns la câţiva oameni de 
cultură, oameni care aveau aceleaşi preocupări. Nu am râvnit 
niciodată la onoruri şi măriri şi faptul acesta m-a ferit de a intra în 



 

 

 637

competiţii inutile sau în conflicte care să-mi macine energiile 
necesare cercetării. În general, mi-a plăcut şi îmi place să privesc 
lumea de departe şi de sus, ca pe un spectacol al vieţii cotidiene. 

 

- Nu v-aţi atras adversităţile sau măcar invidia celor 
din jur, distanţându-vă astfel? 

-Poate că uneori da. De aceea cred că, uneori, unii dintre 
aşa-zişii oameni “de lume” mă cam evitau. Simţeau că nu sunt 
“de gaşcă”. N-am fost niciodată. Pentru că, dacă aş fi fost, ar fi 
trebuit să accept tot felul de compromisuri. 

 

Creaţia ştiinţifică nu poate fi decât de ordin individual, 
ca rezultat al raţiunii pure, obiective, a talentului şi a 
muncii sârguincioase.  

 

- Dar nici cercurilor culturale nu v-aţi integrat.  

- Dumneata vrei să spui « găşti culturale ». Comunismul, ca 
orice regim totalitar, a încercat să-şi subordoneze societatea în 
primul rând sub aspect ideologic. Ideologia comunisă includea şi 
sferele culturale. Astfel că asociaţiile oamenilor de cultură, a 
creatorilor din orice domeniu, au fost penetrate apoi subordonate 
ţelurilor propagandistice. Grupurile artistice şi culturale erau şi ele 
dominate şi dirijate de anumiţi oameni ai regimului, culturnicii.  

Cu timpul, aceste grupuri au devenit adevărate găşti în care 
nu se mai făcea distincţia între “putere” şi “talent”. Ele erau 
aservite în mod umilitor stăpânului. Deci, eu nu aveam ce căuta 
acolo.  
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În fond, nu am crezut niciodată şi nu cred nici acum în 
creaţia de grup. După mine creaţia adevărată, mă refer la cea 
spirituală, nu poate fi decât de ordin individual, izvorâtă din 
raţiunea pură, obiectivă, ca rezultat al judecăţilor din perspectivă 
globală, înveşmântate în omenescul firesc şi nu dirijate dictatorial 
de principiile luptei de clasă a ideologiei marxist-leniniste, ce a 
generat “spiritul de gaşcă”, “realismul socialist”, falsificarea 
realităţilor. 

“The Oxford English Dictionary defineşte intelectualismul 
ca fiind “o doctrină în care cunoaşterea e un întreg, sau un 
principiu, provenit din raţiunea pură, iar intelectualul este o 
persoană luminată, un om care posedă o bună înţelegere a 
lucrurilor”.  

 

- De ce aţi abandonat preocupările de o viaţă, pentru a 
trata, în ultimii 10 ani, aspecte din istoria 
contemporană? 

- Meditând asupra celor constatate şi văzând că actuala 
politică a Rusiei foloseşte încă argumente contondente, idei, 
tehnici şi tactici de pe vremea Războiului Rece, am hotărât ca, pe 
baza informaţiilor din arhive şi a propriei mele experienţe, 
atestată de documente, să reconstitui drama episcopilor Grigorie 
şi Victor Leu, proiectată pe fundalul catastrofelor geopolitice, 
sociale, psihologice şi economice din ultimii şaptezeci de ani ce 
lea provocat Uniunea Sovietică, pentru ca viitorimea să cunoască 
originea Răului şi să prevină reapariţia lui, care încă mai ameninţă 
impetuos şi arogant, visând la „măreţia” imperiului  bolşevico-
ţarist. 

 



 

 

 639

- Cum colaboraţi cu românii din Statele Unite? 

- Românii sunt aceiaşi peste tot. Dar, se pare că, cu cât 
distanţa fizică faţă de ţară creşte, la unii sporeşte şi sentimentul 
de ataşament faţă de patria şi cultura mamă.  

Cum vă spuneam, nu sunt un lider social, un artist al ieşirilor 
în lume. Eu ies în lume doar prin ceea ce creez. În calitate de 
scriitor al românilor de pretutindeni, în ultimii 19 ani, am publicat 
în presa diasporei din Australia, America de Nord şi Europa. De 
asemenea, am conferenţiat, în repetate rânduri, la Săptămâna 
culturală internațională a Câmpului Românesc de la  
Hamilton, Ontario-Canada, unde se adună, de mai bine de 30 de 
ani, cei ce simt româneşte şi gândesc la prosperitatea 
conaţionalilor de pretutindeni. 

Nu demult, publicând în săptămânalul Rumanian Meridian, 
California, USA, eseul Biserica este totuna cu Adevărul, am 
aflat, cu surprindere, că el a fost imediat reluat de Buletinul de 
Informaţii al Asociaţiei Românilor din Australia. Protopopul 
românilor ortodocşi din Olanda şi Elveţia Saxonă a trimis spre 
publicare, în Australia, fragmente din ultima mea apariţie. 
Mişcarea culturală a românilor de peste graniţă, prin pluralitatea 
şi deschiderea ei către adevăr, stârneşte interesul, mirarea şi 
admiraţia unor intelectuali din România, dar nu e lipsită de 
criptocomunişti. 

Am constatat că nu numai presa diasporii acordă atenţie 
studiilor mele de  istorie contemporană, ci şi o parte din cea 
existentă în ţară. Mai multe capitole din volumele Martiri ai 
Bisericii Neamului,  Răpit de KGB şi condamnat la moarte 
au apărut, fără ştirea mea, în Război întru Cuvânt, site ortodox 
dedicat tuturor celor care vor să poarte lupta duhovniceasca întru 
Cuvânt, într-o emisiune de la TVR1 sau în Blogul lui Rafael 
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Udrişte, într-un număr special al revistei Rost, în Blogul 
Nicolae Veselin, al Comunităţii Creştin Ortodoxă etc.  

Unele publicaţii din ţară au mers şi mai departe, difuzând 
articole sau capitole din cărţile mele, fară a-mi cere 
consimţământul, sau folosind pseodonimele ca: De 
moştenitorul, [Soborul secret al sinodalilor anticonmunişti, 
în Vremea nouă, nr. 790, sâmbătă 27 iunie 2009, postat 
3;54;09], Diaspora Morun [Antihrist 1, în RoLiteratura. Ro, 
portal dedicate culturii scrise, din 27 februarie 2009] sau 
nesemnate, cum a fost cazul cu câteva articole publicate în 
Albina românească. 
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Paul Leu, un condei transcontinental 
de Octavian Nestor 

      Printre cei mai apropiaţi colaboratori ai Revistei No14 Plus 
Minus se numără şi profesorul Paul Leu, cetăţean american de 
origine română, stabilit în apropiere de Washington, SUA. Cititorii 
noştri au remarcat şi apreciază foiletonul dedicat lui Ciprian 
Porumbescu pe care noi îl publicăm de mai multe numere, un 
„serial” dedicat compozitorului român redactat cu pertinenţă şi o 
extraordinară grijă pentru detaliu – ceea ce mă face să adaug 
faptul că Paul Leu este unul dintre cei mai atenţi şi mai rafinaţi 
cercetători ai fenomenului muzical românesc – pe care nu a 
obosit să îl practice o viaţă întreagă. 
      Viaţa lui Paul Leu este similară unui pasionant film de acţiune 
– cu întâmplări neobişnuite, datorate, în principal, agitatei istorii 
a României în perioada postbelică.  

De unde ştiu acestea? Din monografia dedicată domniei-
sale, pe care am primit-o recent la redacţie, şi care este semnată 
de scriitorul Octavian Nestor. 
      Lucrarea – Paul Leu, un condei transcontinental – se 
citeşte pe nerăsuflate, ca orice istorisire a unei vieţi 
extraordinare, puse în slujba frumosului şi a adevărului.   

Paul Leu, la cei 85 de ani, a lăsat urme proeminente în 
cultura românilor de pretutindeni, menţionează Octavian Nestor. 
Ele s-au evidenţiat atât în analiza pertinentă a literaturii inedite 
germano-române din Bucovina austriacă, cât şi din vehicularea 
multor adevăruri incomode, din etapa trăită de el.  

Lucrările realist-critice, obiective, de tip balzacian, ale 
profesorului Paul Leu sunt perfect argumentate şi documentate 
ştiinţific, iar forma lor de prezentare atrage nu numai pe 
specialişti, ci şi marele public, deoarece istoria este surprinsă 
cinemascopic, în mişcare şi în devenire, iar autorul este un 
veritabil maestru în fluidizarea cronologică a principalelor 
evenimente din secolele al XIX-lea, al XX-lea şi al XXI-lea. 
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      Lucrarea biografică este structurată în cinci capitole: I. 
Informaţii biografice, II. Profesorul  (Paul Leu a fost profesor 
la Liceul militar din Câmpulung Moldovenesc, apoi profesor la 
Suceava şi Profesor universitar); III. Scriitorul cercetător (Paul 
Leu este istoric şi critic literar, autor de monografii, îngrijitor de 
ediţii critice şi pentru copii, muzicolog şi enciclopedist); IV. 
Anexă documentară şi V. Bibliografie. M-am bucurat să 
regăsesc printre paginile bibliografiei şi Revista No14 Plus 
Minus, listată pe zeci de pagini. 
      Doar pentru a oferi o scurtă imagine asupra activităţii 
scriitoriceşti a colegului nostru Paul Leu, iată câteva din volumele 
publicate de domnia-sa: 
Paul Leu: Ciprian Porumbescu – documente şi mărturii, 
Muzeul judeţean Suceava, 1971 
Paul Leu: Ciprian Porumbescu, monografie, Muzeul judeţean 
Suceava, 1972 
Paul Leu: Martirul inimii, Liga Tine 
ului Român din Bucovina, Editura Licurici, Suceava 1995 
Paul Leu: Remember Ciprian Porumbescu, film TV, 1996 
Paul Leu: Iraclie Porumbescu, monografie, colecţia 
Patrimonium, Editura Euroland, Suceava, 2000 
Paul Leu: Ciprian Porumbescu, martir al inimii, No14 Plus 
Minus. 
      Suntem cu toţii fericiţi şi onoraţi să putem citi acest volum şi 
să îl putem prezenta în Revista unde Paul Leu este redactor; 
oricare dintre cititori doreşte să îl parcurgă, îl poate împrumuta 
de la redacţie. 

Salutăm iniţiativa scriitorului Octavian Nestor şi a editurii 
Euroland şi îi felicităm pentru acest eveniment editorial, iar 
Maestrului Paul Leu îi dorim sănătate şi inspiraţie mai departe! 

 
Veronica Anghelescu 

(Veronica Anghelescu, Noi apariţii editoriale: Paul Leu, un condei 
transcontinental de Octavian Nestor,  in Revista No. 14 Plus Minus, 
Contemporary Music Journal, București, ediție electronică, nr. 57, din 10 martie 
2013 , în Pagina principală).  
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 Octavian Nestor, Paul Leu: “Ctitorul etnografiei 
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Editura Bucovina, Iaşi, 1999, p. 12-13, 46. 
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România Mare, Apariţii editoriale, anul XI, nr. 524, din 28 iulie 
2000, p. 10.  
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nr. 2770, din 3 noiembrie 2000, p. 5.  

Octavian Nestor, Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” la 
140 de ani de la înfiinţare – O necesară şi monumentală 
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din 25 noiembrie 2000, p, 7A. 

Florin Moraru, Vasile Monacu, Colegiul Naţional Ştefan cel 
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Cultură Universală, Colegiul Naţional Ştefan cel Mare, Editura 
Euroland, Suceava, 2000, p. 73-74, 85, 201. 

Octavian Nestor, Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” la 
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Euroland, Suceava, 18 p., 2002. 
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adăugită, Editura Trinitas, Iaşi, 2002, 528 p. 
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Leadership, Eleventh Edition, published by: The American 
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263. 
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* * *  Dicţionarul Teologilor Români, 
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continente, Micromonografie electronică, Ediţia a II-a 
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*     *     *  Bibliografie despre Paul Leu, Editura 
Euroland, Suceava, 24 p.,cu 21 facsimile, 2004. 

http://biserica.org/WhosWho/DTR/M/FloreaSimeonMarian.html
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 672

 Dictionary of International Biography – 31rd Edition, 
Presented by the International Biographical Centre, to Robert 
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Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, Ediţia a III-
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 674

Ioan Baban, Dicționar. Cultura și literatura româmă de la 
orogini până azi și județul Vaslui, Autori, publicații, societăți, 
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de ştiri şi opinii, Detroit, Michigan. 

Tiberiu Cosovan: Lansare de carte - „Răpit de KGB şi 
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Actualitatea, Postat:iunie 02 .  

Octavian Nestor, Paul Leu, un condei Transcontinental - 
Profil, în Rădăcini, Rubrica ProFile, Web, Ediţie specială a 
Asociaţiei românilor din Australia, Sydney, Australia, postat la 
9 mai 2010. Republicat în numeroase reviste româneşti ce au 
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Paul Zahariuc, Întâmplări din vremea Ciumei Roşii, 
1940-1960, Mentalităţi, atitudini, represalii în judeţele istorice 
Fălciu, Tutova, Vaslui, Volumul I, Editura PIM, Iaşi, 2009, p. 35. 

* * * Grigorie Leu, un martir al Bisericii ortodoxe, în 
România liberă, Ediţia naţională, Rubrica Aldine, din 23 aprilie 
2009. A fost reluat de numeroase agenţii de ştiri, ziare clasice şi 
electronice din România. 
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AGERPRES, Bucureşti, 27 mai 2009, "Răpit de KGB şi 
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Tiberiu Cosovan, Lansare de carte  „Răpit de KGB şi 

condamnat la moarte” în Monitorul de Suceava,  anul XIII, 
nr. 502 (4186), din 25 mai 2009, Rubrica Cultural local.  

 

 

 

Tiberiu Cosovan: Lansare de carte - „Răpit de KGB şi 
condamnat la moarte”, de Paul Leu, în NordLitera, 
Actualitatea, Postat: Marţi, iunie 02 @ 22:28:22 EEST, preluat de 
Buletinul de informaţii a românilor din Australia, nr. 5, 
septembrie-octombrie 2009, p. 15, 2009. 

Dictionary of International Biography, 2009, – 35rd 
Edition, Presented by the International Biographical Centre, to 
Robert Joseph Garland, M.A., Ph.D, Cambridge, England. 
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ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE - Politica, cultura, stiri, 
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Editie electronica.  

 Romanian Global News, Agenţia de presă a românilor de 
pretutindeni, luni 06 iulie 2009, Românii din Canada sunt 
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Alexandru Tomescu,  Editorial, Un simpozion, ca o 
întâmpinare, în revista trilingvă Alternativa/THE 
ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE,  Toronto, Canada, anul 7, 
nr. 69, august 2009, ediţia electronică.  

Grigore L. Culian, Dacă vi se face dor de România, 
mergeţi la Câmpul Românesc, în New York Magazin, USA, 
nr. 629, Rubrica Opinii, Miercuri, 5 august 2009, p. 32 

Corneliu Florea, La Câmpul Românesc, în revista 
trilingvă Alternativa/THE ALTERNATIVE/ L'ALTERNATIVE,  
Toronto-Canada, ANUL 7 Nr. 69 - august 2009 - Ediţie 
electronică, republicat de Curentul Internaţional, săptămânal 
independent de ştiri şi opinii, Detroit, Michigan, USA, postat la 8 
august 2009 şi de România VIP.com postat la 10 august 2009. 

Iacob Cazacu, Săptămâna Câmpului Românesc — 
sărbătoarea de suflet a românilor din Canada, în Cuvântul, 
Răzina, Republica Moldova, Rubrica Social , vineri 14 august 
2009, în revista trilingvă Alternativa/THE ALTERNATIVE/ 
L'ALTERNATIVE,  Toronto-Canada, ANUL 7 Nr. 69 - august 
2009 - Ediţie electronică, în blogul  Iancu de la Vadul-Leca şi 
în Canada@V.onofrei 

 

mailto:Canada@V.onofrei


 

 

 677

 
THE ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE  

 

Sandu Bălţescu, Săptămâna Câmpului în imagini şi 
scurte comentarii, în revista trilingvă Alternativa/THE 
ALTERNATIVE / L'ALTERNATIVE,  Toronto, Canada, anul 7, 
nr. 69, august 2009 - Ediţie electronică,    

Octavian Nestor, Profesorul Paul Leu la 81 de ani, în 
Joc second, revistă de literatură şi artă, nr. 3-4, 2009, p. 30-
33. 

Ioan Ticalo, O reeditare binevenita, in Bucovina 
literara, Rubrica Recenzii, nr. 8-9, (222-223), august-
septembrie 2009. 

Octavian Nestor, Paul Leu, un condei transcontinental, 
în Google Profile, www.google.com/profiles/paulleu27 

Iacob Cazacu-Istrate, Scrisoare din R.M, [România Mică] 
în revista trilingvă Alternativa/THE ALTERNATIVE/ 
L'ALTERNATIVE, Toronto-Canada, anul 8, nr. 73 - decembrie 
2009 - Ediţie electronică]. 

 

Rădăcini  
| BI Ediţie Specială | 

http://www.google.com/profiles/paulleu27
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Documentar “Semne” de Rafael Udriște, 1 MARTIE 1949 – 
MARTIRIUL EPISCOPULUI ORTODOX GRIGORIE LEU, APĂRĂTORUL 
BISERICII OTRĂVIT DE COMUNIȘTI, în CUVÂNT ORTODOX, din 1-03-
2010, www.cuvantul-ortodox.ro/.../un-mucenic-vandut-o-
moarte-uitata-episco 

* *** Rapit de KGB si condamanat la moarte de Paul 
Leu, in Rost, Revista de cultura crestina si politica, Rubrica 
Semnal editorial, anul VIII, nr. 83-84, din 25 martie 2010, p. 
91. 

 *  *  Personalităţi, în Siteul: Colegiul Naţional “Ştefan 
cel Mare”, Suceava, sărbătoreşte 150 de ani de excelenţă 
în educaţie, aprilie 2010. 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/.../un-mucenic-vandut-o-


 

 

 679

Erich Beck, Bibliographie zur Kultur und Landeskunde 
der Bucovina. Literatur aus den Jahren 1996-1999,    

Volkskunde. Editura Otto Harrassowitz Verlag, 2010, 858 pagini. 
7/ 

Octavian Nestor, Profesorul şi scriitorul Paul Leu, în 
Revista clasică şi electronică Observatorul, Toronto-Ontario, 
Canada, rubrica Condeie din diasporă, Postat la 1 mai 2010;  

Octavian Nestor, Paul Leu, un condei transcontinental, 
Profil, în Rădăcini, Situl Buletinului de informaţii a 
românilor din Australia, Fairfeld NSW, Sydney, Australia, 20 0, 
p. 1-2. 

Octavian Nestor, Paul Leu, un condei transcontinental, 
în Noi Dacii!, Nr. 41- 42, mai-iunie, 2010. 

Octavian Nestor, Paul Leu, un condei transcontinental, 
în Situl Curentului internaţional, postat by Ştefan Străjer, în 
iunie 20, 2010. 

Octavian Nestor, Despre Paul Leu, un valoros scriitor al 
diasporei, în Neamul românesc,  serie nouă, anul V, nr, 
10/2010, 23 decembrie 2010, ARP. 

Leu, Paul [WorldCat Identities], 
www.worldcat.org/identities/lccn-n82-694 

Mihai Iacobescu, Însemnări de vacanţă, Editura Junimea, 
Iaşi, 2010, p. 

Florin Moraru, Colegiul Naţional Ştefan cel Mare, Ediția a 
II-a, 2010, IV. Prezențe și perspective,  p. 141-158.  

*** Programul Săptămânii  Internaționale de Cultură a 
Câmpului Românesc, din Hamilton, Ontario, Canada, din 10-16 

http://www.worldcat.org/identities/lccn-n82-694
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iulie 2011, publicat în Gândacul de Colorado, în 4 iulie 2011, 
p.1 și republicat în peste 12 periodice ale diasporei române din 
Europa, America de Nord și Australia.  

 

NOI, DACII 

Revistă pentru cultura şi limba Dacilor 

 

 

Octavian Nestor, Un condei Transcontinental, în  

BestBuyDoc.Com, Lumea WEB directory documente Română, 
bestbuydoc.com/ro/doc/1/istoria australia.html 

Ion N. OPREA, Paul Leu de la Cârja, un condei pe două 
continente, în Academia Bârlădeană, Revistă editată de Societatea 
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literar-culturală Academia Bârlădeană, anul XVIII, 3(44),trim. III, septembrie  
2011, p. 7. 
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Alina Darie, Asasinarea unui episcop al Hușilor, în Site-ul 
Vremea nouă, Liderul presei vasluiene, 21 martie 2012, p. 1 si 
4. Mereu alături de hușeni, din 30 martie 2012.  
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Octavian Nestor Un valoros condei transcontinental la 
85 de ani, în New York Magazin, ziar săptamânal din New 
York, nr. 766, din 20 iunie 2012, Ediție electronică, Rubrica 
Culturală. 

Octavian Nestor,Paul Leu, un condei transcontinental 
monografie, ediția a II-a,colecția Patrimonium, Editura 
Euroland, 2012,cu 211 facsimile, fotografii și 554 p. 

***  Evenimente culturale,  în Revista electronică 
Observatorul, publicată în Toronto-Canada, On Line, , Postat la 
12 ianuarie 2013. 

***  Manifestarea cultural -artisticã, din 27 Ianuarie 
a.c. , a cenaclului Nicãpetre, ,  în Revista electronică 
Observatorul, publicată în Toronto-Canada, On Line, , Postat 
la 27 ianuarie 2013. 

    Emil Satco Episcopi români răpiți și asasinați de KGB, 
în New York Magazin, ziar săptamânal din New York, ANUL 
xvi, nr. 786, din 27 .februarie 2013,  Ediție electronică, 
Rubrica Dezvăluiri).. 

Veronica Anghelescu, Noi apariţii editoriale: Paul Leu, un 

condei transcontinental de Octavian Nestor,  in Revista No. 14 Plus 
Minus, Contemporary Music Journal, București, ediție 
electronică, nr. 57, din 10 martie 2013 , în Pagina principală  

Veronica Anghelescu, Noi apariţii editoriale: Paul Leu, 
un condei transcontinental de Octavian Nestor,  în New York 
Magazin, ziar săptamânal din New York, anul XVI, nr. 788, 
din 27 martie 2013, Ediție electronică, Rubrica Culturală.  

Veronica Anghelescu, Gânduri… la 4 ani de la primul articol   în 
Revista No. 14 Plus Minus, Contemporary Music Journal, 
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București, ediție electronică, nr. 58, din 10 aprilie 2013, în Pagina 
principală. 

Mircea Irimescu, Dicționarul membrilor Societății pentru 
Cultura și Literatura Română în Bucovina, (1862 – 2012)   
La 150 de ani, Volumul al II-lea, Editura Septentrion, Rădăuți, 
2013, (Paul Leu, p. 328).  

V. Constantin E. Ungureanu, Ciprian Porumbescu, unul 
dintre clasicii muzicii româneşti – “Cânta la Stupca o 
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S U M A R 

 

Prefață 

La bunicii din Ilișești      

Stupca, oază a viselor şi emoţiilor  

      de neuitat      

La studii în fosta Cetate de  

      Scaun a Moldovei 

La Putna elevul Ciprian a cântat  

     Daciei întregi              

Student la K K Universität   

Lider al studenţilor arboroseni 

Procesul Asociației Academice Arboroasa    

Student la Istorie-Geografie   

Îndrăgostiţii din Carpaţi   

Izgonit la Viena    

La România Jună 

Prima Colecţie de cântece sociale pentru  

         studenţii români       
Ecoul primului premiu internațional 
         la România Jună   
Geneza Imnului Unirii 
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Cântecul Tricolorului printre secole   
Pe-al nostru steag, imn  de stat  

al Republicii  Albania  
Cântecul Tricolorului, imn de stat al RSR    
Pe-al nostrul steag, imn  de stat al  
       Republicii Molossia, din  
       Statele Unite ale Americii      
Luftarii în excursie la Perchtoldsdorf 
Printre bănățeni 
Revenirea la vatra viselor  
Cererea în căsătorie  
Zbateri în așteptarea verdictului 
Din nou la Viena  
Berta și Ciprian, între vis și cotidian 
Pe urmele lui Eusebie Mandicevschi 
Ștefan și Mărioara, oaspeți la Viena 
Opțiuni profesionale        
Proiecte de viitor  
Braşovul, leagăn al operetei româneşti 
Profesor la Brașov 
Dirijor la Brașov        
Ciprian Porumbescu,  

scriitor germano-român       
Întruparea unui vis  
Nașterea operetei românești 
Ecouri în presa vremii  
În concediul medical la Stupca  
Acasă la Brașov         
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Nuntă țărănească la Dârste  
În Poiana Brașovului 
La promenadă pe Corso   
Invitat de onoare la concursul de  

la Chizătău  
În preajma ultimului concert  
Ecouri la ultimul concert dirijat  

de compozitor 
Între a fi și a nu fi   
Spre Riviera Di Levanti      
Prin pustă, spre Pesta  
Popas la Veneția 
La Nervi, între extaz și agonie 
Printre  locatarii  hotelului  Vitoria   
Concert ad-hoc la țărmul Mediteranei  
În vizită la Giuseppe Verdi  
În excursii locale 
Pe urmele lui Romulus, Cezar și Cicero    
„Iar când fraților, m-oi duce...” 
Epilog 
Bibliografie electronică      
Referințe critice         
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în limbile germană şi franceză, 288 p. 

3. Simeon Florea Marian, Basme din Ţara de Sus, Ediţie 
îngrijită de M. Cărăuşu şi Paul Leu, Editura Junimea, Iaşi, 1975, 
ilustraţii color de Theodor Bogoiu, 174 p.  
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1998, cu 19 facsimile după documente şi manuscrise, redactate 
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române, Ediţie îngrijită de Paul Leu, Miami -Florida, USA, 1998, 
Coperta şi gravurile de Fred Micoş, 66 p. 

15. S. Fl. Marian, Basme populare româneşti, III, 
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Colecţia Patrimonium, Editura Euroland, Suceava, 1998, 312 p. 
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Ciprian Porumbescu s-a detașat cu pâlpâiri meteorice din 
rândul  Oamenilor Măriei Sale și a făcut să strălucească 
incandescent melosul folcloric românesc și idealurile străbune 
până departe de meleagurile locuite de moșii și strămoșii săi.  

El a apărut într-un moment când conștiința colectivă de la 
Dunăre și Carpați își căuta propriul drum, propria identitate, 
dorea să-și afle locul în spațiul mioritic.  
 Identificându-se cu imperativele strigente ale momentului 
istoric trăit, artistul bucovinean a reușit să dea unele răspunsuri 
perene la câteva întrebări ridicate de frământările colectivității 
căreia aparținea. 
 Înlocuind spade cu portativul și buzduganul marelui voievod 
de la Putna, cu angajarea socială, cu atitudinea militantă, artistul 
cetățean Ciprian Porumbescu a mobilizat, prin exemplul și patosul 
compozițiilor sale, în mai multe etape istorice, pe românii de 
pretutindeni, la luptă pentru unitate națională, neatârnare și 
libertate, temeiuri atât de mult visate de bunii și străbunii săi. 

Paul LEU 


