PERSONALITĂŢI BUCOVINENE DE ALTĂDATi\:
IONEL CALINCIUC
NICOLETA
BORCEA
În anul 1935 se stinge pe meleaguri străine, la numai două luni după cea
care-i fusese alături o viaţă, poetulbucovineanIonel Calinciuc.Petrecuse48 de ani
la Marienbad,timp în care ocupasefuncţiilede consiliermedical şi consul general
al României.
Descendental unei vechi şi fruntaşe familii de preoţi, fiu al protopopului
Nistrului, Ionel Calinciuc se trage, după tată, din stirpea polonezilor Chominski,
care a dat însemnaţi politicieni, militari şi funcţionari-şicare a fost înnobilatăpe
timpul regelui Cazimir; unul dintre strămoşii săi, generalul Chominski, a fost
comandantulcorpuluide armată de pe Leopoldsbergîn timpul asedierii Vienei de
către turci la 1683.În 1763 doi fraţi Chominskitrec graniţele ţării, din cauza unui
complot politic. Cel mai mic, Stanislav,rămâne în Galiţia, cel mai mare, Ioan,
ajunge în Valeva (Bucovina) la boierul Călin şi se cunună c fiica aceluia,
Mărioara,în 1765. După un an însă, lasă în urmă pe văduva sa Însărcinată cu
Janek, ce se naşteîn 1766.
'
După răpirea Bucovineiîn 1775,guvernulaustriac, prin fe:prezentantulsău,
episcopul Vlahovici, slavizează numele moldoveneştişi familia "Calin" devine
"Calinciuc".Vasile,născut în 1792, are trei fii: Ioan, preot paroh în Lucaviţa şi
Gavriil,protosviter.Iancu (Ionel),născutla 8 octombrie1856in Borăuţidin părinţii
Gavriilşi Emilia Ţurcan, este îndemnatsă continuetradiţia familieişi se înscrie ca
student la seminarul din Cernăuţi, unde împarte, la un moment dat, camera cu
CiprianPorumbescu;apoi trece la studiulfilosofiei,pentru a-şi descoperi,în sfârşit,
vocaţiapentrumedicină,pe care o va urma la Vienaşi Graz. În capitalaaustriacăeste
membrual Societăţiistudenţeşti.Saxonia"şi devinecoautorulunui cânteccelebruîn
epocă printre colegi. Doctoratulşi-l susţine cu profesorulde anatomiedescriptivă
Emil Zuckerkandl, care îl determină să se specializezeîn balneologie. .Zum
Kleriker,da bin ich nicht geboren!"("Nu eram născut să fiu cleric!")mărturiseşte,
mai târziu bucovineanulîn poezia Im Seminar,justificând astfel perioada sa de
oscilaţie din tinereţe. Amintirilegermane de .Burschenherrlichkeit''par să nu se
stingă, ele transpar în poemul Der DunkleRit (Călăreţul noptatec) de la sfârşitul
volumuluiTraumland(Ţară de vis).
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Ionel Calinciuceste tributar substratuluiprimordialal familieişi al Bucovinei
româneşti, asemeni celebrului Adalbert von Chamisso, în poezia căruia se
armonizaspecificuloriginar francezcu altoireagermană.Bucovineanuldebutează
cu poema epică Die Glocken von Borutti (Clopoteledin Borăuţiş, apărută încă
înainte de război, în două ediţii. (Satul Borăuţise află la izvoareleunui afluent al
Prutului, Servitza, unde sunt întinse terenuri mlăştinoase şi au loc frecvente
alunecări de teren. S-a unit în urma unei astfel de scufundări, cu un sat vecin,
Kiselev, iar în prezent numără 527 locuitori, dar pe vremea lui Calinciuc era o
localitatemai mare. Satul poate fi identificatpe o hartă anexatăvolumuluilui Petru
S. Aurelian,Bucovina_odescriere economicăînsoţităde o hartă, Cernăuţi, ] 876,
cât şi pe harta contemporană.)
Fire romantică,poetul, care pe copertă îşi adaugă.patronimul.Boruteanu",
foloseşteo legendă locală generată,desigur,de un accidentgeograficasemănător.
Poemule scris directîn limba germană,iar traducereao face Iancu 1. Tomoioagăîn
1927 sub egida "Societăţiipentru cultură şi literatură"din Bucovina.Subiectulse
dezvoltă în jurul motivului foarte răspândit al oraşului sau satului scufundatîn
pământ sau mare pentru vreo fărădelegea locuitorilor,ca în poezia Winettade
WilhelmMuller. Dacă poetulgermanaude din valuri sunetde clopot,bucovineanul,
aplecându-seasupraiazuluice a ţâşnitdin pământ,se întreabă:
"N-afostoaresunetgingaş
Astea-sclopote,e dangăt,
Ca şi boareacare-artrece
Sigurclopot,nicică-ialta!
Lin şi dulceprintr-ohartă
Celemicitot câteunul,
Ce-arsunadindepărtare,
Celemariapoideodată,
Rarvibrânda salestrune?
Iar la urmăca ciocanul
Şi ascult- darce-icu mine?
Bubuiedincel maimare"l...]
Vina sătenilor este aceea că au tras clopotele în Vinerea Mare, după ce
au jucat în această zi de mare post a creştinătăţii, vrăjiţi de vioara, fabricată
în Iad, a maestrului Negrel, care se răzbună pe iubita lui Sofronica, ce îl
denunţase întregii comunităţi că e odrasla lui SatanoAdevărul fiind revelat,
vioristul se vede ameninţat de săteni şi trebuie să fugă cu ajutorul
puternicului său stăpân. Acţiunea se desfăşoară pe parcursul a cinci cânturi,
finalul amintind de Lenau:
"Unde-afostun sat,acuma-i
Iaztăcutşi-ntunecat,
Fundulsăue o mocirlă,
Apasa clipeşte-nverde:
Stufşi nuferiînfloresc,
Depe funds-acaţăiederi
Pe la rădăcinide trestii,
Foşnetlin s-aude-nstihuri,
În ferige,în păişuri,
Parcăs-artrezidinvisuri
Zâneleacestuiiaz.

Iarla mijloc,colo-napă,
Nuferialbiinfloare-osută
Îşi totpleacăa lorfloare,
A lorfrunzeşi potire
Salutândpe călător
Şiplecându-se
uşor,
Îi şoptescîn nopţităcute,
L-aleluneiblânderaze
O povesteminunată,
Dintr-untimptrecutde mult..."
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Lirica aceasta prezintă o mare varietate de forme, dar nu are
originalitate; ea se consacră tehnicii tradiţionale şi lexicului marilor
romantici şi clasici.
Elementulautohtonse regăseşte,de asemenea,În poeziileepice:balade,legende
şi în epopeea romanticăFata Morgana, care au fost adăugate ediţiei a doua a
volumului,alături de un număr de şase doine, definite "cântece de dor". lată un
exemplu:"
Undichwart'undwartelange,
("Aşteptat-am
eu intruna,
Dusă-idoinameade mult,
Langstistdoinafortgezogen,
UnddieBrustwirdmirsobange.
Pieptu-mibatesă se spargă,
UndesmurmelnstilldieQuellen.
Susurăîncetizvorul,
Ach,dieDoinakehrtnichtwieder!"
Doina-minu se maiîntoarce!")
În celelalte creaţii predominătonul elegiac, dar ideile şi imaginilenu sunt
proprii etosuluiromânesc.
În Baba Dochia, aceasta apare ca o vrăjitoare răutăcioasă,care nu suferă
fericireaaltora, îndeosebia tinerilor.Ea sfărâmăhanul În-care dănţuieştefrumoasa
Mariţacu iubitulei şi îi aruncăîn valuri.Dochiaseamănămult cu Hulda sau Holle,
personajmalefical mitologieigermane,care cutreierăvăzduhul,răspândindgroaza.
La capitolul"legende",poate fi întâlnitănaraţiuneaDie Heldinmutter(lvfuma
eroină), în care se contureazăportretulmameilui Ştefan cel Mare. Diferenţadintre
Bolintineanuşi Calinciucconstă în umanizarearigidei eroine, ea plnge când îşi
goneştefiul, dar şi cândîl primeşteînapoi biruitor:
.Und heisseTrănennetztenihreWangen!"
"Şi lacrimicaldebrăzdează-ai
ei obraji!"
În fine, legenda Der Ruf der Sehnsucht (Chemarea dorului) are subiect
oriental: bătrânul Abdul Selim, după o viaţă trăită numai întru Îndeplinirealegii
Profetului,are un vis prevestitor.Fericirea râvnită e întruchipată de Fatima, fiica
unui beduin sărac. Tinereţeanu e, din păcate, "boală molipsitoare",Selimînţelege
cu greu că vârsta nu aducedecât înţelepciune,iubireafiind apanajultinereţii.
Alte două poezii, Eine Vision (O viziune) şi Zwischenzwei Welten (Între
două lumi)sunt exerciţiifilosofice,care nu-şi prea află locul printrebalade.
Vechea Bucovină reînvie în poema romantică Fata Morgana. Acţiunea se
petreceîn Suceava,pe vremeacând ţara era supusă turcilor.La iarmaroc,lumea se
înghesuiesă ascultepe Grigori lăutarul,care cântă din gură şi din trişcă (e figura
lui Grigore Vindereu de la Suceava,personaj real care cânta la vioară). Anicuţa,
fiica instrumentistului,îl acompaniazăpe tată prin dans. De cort se apropieun turc,
Ali Assad,care, vrăjit de muzicăşi de fată, îi aruncăacesteiaun trandafirsărutat de
el. Anicuţa cade pradă .Sburătorului" păgân, uită de credinţa strămoşească şi
acceptă să devină Întâia stăpână şi iubită in casa străinului.După luni de căutări,
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tatăl ajunge sub ferestrele lui Ali şi intonează una din doinele lui, cu gând să
trezeascăîn sufletul fetei dorul de casă. Anicuţanu se lasă înduplecată,iar tatăl o
blestemă. Ali Assad găseşte funia legată de Grigore la geam şi o bănuieşte pe
eroină de infidelitate,aşa că porunceşte servitorilor s-a ducă pe râu şi s-o Înece.
Acestorali se face milă de ea şi îi dau drumul.Fata apucă pe drumul Sucevei,dar
nu-şi mai găseşte părinţii în viaţă, ci doar pe Mircel, prietenuldin copilărie.Ea se
Întoarce la soţul păgân cu speranţa împăcării. Assad o iartă, dar epuizarea o
doboară şi închide ochii cu mulţumireacă tatăl ei n-a avut dreptatecând a spus că
farmeculdragostei e 'Fata Morgana. Eroina e îngropatăpe malul râului, ale cărui
ape vor aduce mereu cântecele dragi de acasă. Autorul propune o rezolvare
romanticăa conflictuluişi utilizează motive tradiţionaleca răpirea fetei creştine,
asuprirea pe nedrept a femeii bănuite, totul ţesut pe canavaua dramei celui
Înstrăinat.
Pentrucompletareaportretuluiacestuiom original,adăugămnotaoficialăredactată
cu ocaziadispariţieipoetuluişi transmisăde VictorEmandi,ministrula Praga, la 20
noiembrie1935:
"ConsululGeneral al României din Marienbad,Ioan Calinciuc,a Încetatdin
viaţă. Acum două luni îşi pierduse soţia, cu care trăise patruzecişi cinci de ani şi
care era suferindăde mai mult timp. Deşi Calinciucpurta ca un tânăr cei 78 de ani
ce încheiase,moarteal-a doborâtla Viena,undeplecaseca să uite loviturasoartei.
Originar din Bucovina, Calinciuc, deşi trecuse fără voia lui prin două
naţionalitălistrăine,austriacăşi cehoslovacă,rămăseseromânneaoş, iubitor de ţară
şi neam. In timpul Imperiului Austro-Ungar, se dezlănţuise contra «României
June» din Viena o adevărată ofensivă, care avea de scop să distrugă această
organizare românească prin despărţirea susţinătorilor ei. Era pe vremea când
neuitaţii Maiorescu; Eminescu, Slavici lucrau în «RomâniaJună», dând acestei
organizaţii româneşti o strălucire ce atrăgea toţi românii. Surpată de intrigile
austriece, «România Jună» era pe punctul de a se desfiinţa. Românii, văzând
pericolul, s-au adresat lui Calinciuc, pe care l-au ales, mai mult fără voie,
preşedintelesocietăţii. Om cuminte, inteligent, muncitor,doctorul Calinciuc era,
mai înainte de toate, un Românîntreg, care şi-a dat seamade marea lovitură ce se
dă Românilorprin dispariţiasocietăţiilor.
În lunga lui carierăde doctor,de două ori autorităţileaustriecei-au propussă-I
facă primarul oraşului, dar Calinciuc a refuzat ambele propuneri, cu simţul lui
deosebitde o rară delicateţă.«Nu pot să primesc,spuneael, pentrucă eu tot Român
am rămas şi, orice aş face, n-aş putea să am încredereaDumneavoastrădeplină şi
deci prefer să rămân la o parte». Şi mai e locul să amintimcu prilejul acesta că
numele poetului nostru a răsunat de curând şi la AcademiaRomână,cu vreo trei
săptămâniînainteamorţii sale, în şedinţade la 26 octombrie,când domnulLudovic
Mrazeca prezentat,ca omagiudin partea autorului,cele două volume:Traumlandşi
Die GlockenvonBorutti,împreunăcu traducereaacesteiadin urmă".
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