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TRAIAN CANTEMIH 

Istoric literar şi sctlltor de tnvederate posibilităţi artistice. Nicolae Tcaciue-Albu isi face 
debutul tirziu. Activitatea creatoare şi-o inaugurează la vîrsta de 50 de ani. Datorită faptului 
că nu s-a aflrmat odată el;! genemţia de scriitorl bucovlnenl căreia îi aparţine. :Anfologia scrisului 
bucovinean pină la Uuire.e lui C. Loghln! nu-l menţionează Îl reţine, în schimb, Mircea Streinul 
tn a sa Poeti tineri bucouineni 2. Aici însă e un anacronic. Intre el şi tinerii scriitori ai antologtet 
este o diferenţă de ctteva decenii. 

Născut la 11 noiembrie 1885 în comunaRogojeştl, dlnrostul judeţ Siret, a făcut parte 
dintr-o familic de trudltorl ai pămîntului. Cursurile primare le urmează in comuna natală şi In 
Stret., Iar liceul la Cernăuţi (1897 - ţ90S). Pentru studllle universitare se înscrie la Facultatea 
de filozofie şi litere din aceeaşi localitate. A avut ca profesori pe 1. G. Sbiera, Scxt il Puşcariu, 
O. Zillgcrle von Summersberg, M. Friedwagner, W. Kosch Richard Wale 3. 

După examenul ele Ilcenţă (1909) este numit profesor de llrriba română şi germ'ană la una 
din catedrele de la Itceul ,,Aron Pumnnl" din Ccrnănţ.i, tinde rămîne pînă la pensionare. In primul 
răzhot mondial, Intre 1916 -1918, '1 fost mobîltzat şi trimis la Vieue Il'! erviciil\; auxiliare ale al-- matelaustriacc. Timpul liber şi-l petrecea pregătindu-şl teza de doctorat. A stfsţinut-o în 1920 
la Cernăuţi. Retntors de la Viena, deţine fimc'pa de inspector şcolar al regnmll Cernănţ! In două 
etape, prima de la 1918'plnă In 1926, iar apoi din 1927, pînă lin 19294,: 

Prcdlpczrţll literare manifestă din liceu. 'Ltlctura şi-o inaugurează cu Poveştile poporale 
iomăneşti ale lui I. G. Sbiera a. 'Tentaţia scrisului o încearcă curînd după parcurgerea lor. Pla- 
nurile' unor epoper şi romane Istorice pe care le făureşte, le abandonează curînd. îşi dă seama 
de dificultăţile pc 'care le-ar avea de surmontat dacă s-ar angaja la realizarea unor as'emenea 
construcţii epice de propoziţii 6. Locul tnartpărtlor juvenile îl iau recenziile şi articolele de cuprins 
cultural. A colaborat la ,.Analele Romanului" ·şi "Convorbiri literare", sub pseudonimul D. Ti- 
motei, apoi la "Făt-Frumos," "Glasul Bucovinei", "Junimea literară", "Luceafărul", "Neamul 
românesc", "Ori un" şi "Plai". Ultimele articole le semnează în »Revista Bucovinei" 

iC.I.ogbin, Antologia scrtsuiui bucooinean ptnă la Untre, vol. II, Proza, Editura, Mitro- 
politul Silvestru. Cernăuţi. 1938. 

2 Mtreea Strelnul, Poeţiitlneri buconliieni; Cernăuti, 1937. 
3 Cornelill/Tarnav;,chi/; Notă bigraţ'l.(l, .1.u N. 'I'caciuc AU:)!,l, felul' Brad, 

1944. Tipografia. i . Compactorl» Moţilor,. p .: 62. 
4 Ibidn;,.p .. E2. 
• "penţrnscI'iiţOl'Ul aqesţQrriudllri, .adi!;ă pelltru N.Tcaeiuc-AJbll, cartel) • ace.asta In-· 

făţlşează o duioasă amintire, căci e prima parte de literatură cu care, s-a .îlltî]lIIt. in viaţă", extras 
din N. Teaclu.N\lbu, Fă,t,FnllllOs.ln ţ'rac,CerIlăuţl. 1944,Colcţia .S9cietlW sCl'ijto,i!.orlJţlcovinelli, 
p_ 78. 

6Corueliu Tamavschi, Notă biografieo! publicaM In sflÎ'itul VOlUH1Uhli N.TcacÎuc-Albu, 
Versuri de tol felul, p. 62. 

9 '- Literatura 



TH/\IAN 

H\(l(HUC, Istoria H/etal!1riiromârre, in "Ducorolnania", 

,scTiitol' bIlingv, îşi proUleaz:l activltaten pe versuri. IJl'ozţ1, de Ilt era l ură si traduceri. 
începutul îl face eu istoria Iileralurii roman: upărută in douâ edlţ:H 1·: o schi ţiI slc('inU\ cure 
porneşte de la cele cîteva versuri "Hai, Iral.i, hai fraţi i La wlval:\ daii ţ- at.rihuit c lui Ştefan cel 
Mare şi ajunge pinâ în eontcmporaneitnt e. Epoca veche c superior tratată pcriourlclor ultertoare. 
Priveşte evolutia culturi! nationale şi aparrţia cilrţiil'onu\neşti din perspcctivă js_oric;j. Urmă- 
rind evenimentele. politice şi influent/ele religioase care s-au concurat în cuprlnsul ţ.ărtlor romăne. 
autorul reţine nu numai consccmta acestora pentru apariţ.ie!. scrisului J01ll311CSC propriu-zis, ci 
şi pentru cea a imprimărllor. înregistrînd attt motivele: pentru care tlpuruttcle îşi schimbă adesea 
locul 101' de muncă, cit şi dL.iC.OJ:1.thul:it:ă.ţ-.l1e intervenite 'în aclivitatea lof'jN. Tcar-Iuc-Alhu se do- 
vedeşt e a fi bine lnfol'rnnt. Mcrltul Iul dcosebit e că nu se. Jim ltează numni la înregistrarea strti- 
daniilor culturale alt'. celortrel ţtll'î româneşt l , ci îşI extinde şI din_colo de fruntariile ]01'1 
prezentind şi l'caUzi1rHe do'carte ale populatiilor româuestI peste Nlstru şl Dunăre. 

care o introduce în prezentarua Ht eruturi i de după 1 800 c că o fragnwIltează 
AlltieljJ8f\ZU 'in. felul ucest.a dicţionarele Gl'onologiee. actuale. SiS-U.:111Ul are avantajul 

mutatlile ruesajelorJrterate ascensluucn Iorrnulur art.istice etapă cu ei ap ă. Şi 
msist at nsuprn nlctorllfj't aparll la curentelor llternrc 

succesiunea .'J.iStCTt1ll111i diccenal al lucrăril 
În p lcn it udinen eL Frng- 

"., ,.·m .. " '" con tii. mii ta t"n. J)iii;p' ef5arC;\'tc,;a,:la l\ .. ar illcom oda daeii nu torul 
ar face () mai componente ale perioadelol' analizate. OI' ea llU e 
întotdeauna realizi1.tă. la nH;rrionat se adaugA 1n plus repartizarea unui. spnţju 

egal 

în 1 ()27, în editura 
SC:\itil /Puşc.arÎ:t1 J, Ur. 

III, p, Sti7. 
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. întrucît către sflrşiLnl secolului al XIX-lea pleiada scriitorilor de la .J unimea tncepe să 
cedeze, locul ei îl ia o nouă serie de trad\1cători. Din componenţa acesteia fac parte: Thcodor Şer- 
bănescu, G. D. Penciolu: A. Steuermallu, O. Carp; Ion Goruu, Gheorghe din Moldova. Cel eare 
se impune prin calitatea superioară a transpunertl., prin acurateţea conţinutului şi fluiditat(> 
Ilrieii lui H. Heine este St, O. Iosif. Aducindn-I elogii pentru performanţa realizărilor, N. Tcaciuc .. 
Albu reproduce şi citeva pasagii laudative din critica timpului. . 

O dată ce H. Haine s-a bucurat de. o largă primire tn.rrndurile literaţilor români, era normal 
ca trarlucerile realizate să 1111 rfuulnl simple eşantioane ale unei opere reprezentative pentru epoca 
respectivă, ci să aibă influerrtă şi asupra structurii poeziei noastre. Amprentele versurilor sale 
se recunosc,în special, în lirica de dragoste. Unele din poezrile timpului se inaugurează' cu aceleaşt 
fornruluri verbale ca şi cele ale lui H. Hclne. Păcat că N. Tcaciuo-Albu n-a depăşit rtudurtle iniţiale 
·ale poeziLlor româneşti, coborînd mai adtne cu analiza Intreprinsă, pentru a stabili exact piuă 
.la ee straturi compozttionale a ajuns influenţa scriitorului german. în felul acesta, lucrarea ar 
ifi cîşţigat în importanţă. Aşa cum se prezintă în forma actuală, ea nu satisface exigenţele unu! 
studiu bine închegat, mulţull1indu-se să treacă In revistă doar poeţii români afedaţi. de lirica 
lui H. Heine.. Simpla .lor enumerare limitează lucrarea la o JilCilă inventariere literară, lipsită 
de orice valoare critică. Paupertatea celor citeva date biografice pe care auforul le anexează 
sereltorjlor-Iutroduşt în volum, nu-l pot salva de la ariditate. De opinie similară este şi 1. Ghel'gheL 
.Deelartndu-se nemulţumit de felul cum fi fost concepută Iucrarea, consideră că studiul întreprins 
ete N Tcacluc-Albu conţine "un material preţios" care ii-a fost prelucrat cum se cuvine 20. Sinte- 
za aşteptată lipseşte, de asemenea aprecierile referitoare la operele poeţilor. 

Pe lîngă Heinricli IIeine in du rturtănischen. Litetutur, ;\1. Tcaciuc-Albu abordează problema 
Intlcunţel germane şj;!n atte studii. Unul de ele se ocupă de Lennu, poetul revoluţlenardenrocrat'" 
care n-a rămas nici el străin poeziei româneşti. Metoda de lucru aautoruhli e aceeaşi. 
Pentru a uWitza-o eficient, N. Tcaetuc-Alhu recurge la a'lăturure'l particularttăţllor 'operei serii- 
torului de cefe ale poeţilor noştri pină la ee le mai mtel amănunte, ParalelismeJe 1ntrepril1Se n-au 
întotdeuna acoperirea aşteptată. am ănuntltă: Autorul forţează uneori . apropierile; Incercind 
să dea.extenslunc. influenţei. Urmărtnd-ode-atungut i5toriei"noastre literare, se 'opreşte şi la 
lirica lui Eminescu cu int(mţin de' a depista şi lu cuprinsul ei amprente ale crea'ţlilor străine. In 
scopul dat întreprinde două studii 'pe aceeaşi temă: Goethe şi Eminescu zz şi Scl!iller şi EminlJ's- 
Ctl23. Conţinut,ul unor asemenea sondaje s-au făcut şi anterior, N. TcacÎllc-Albu nu-şi abando, 
nează intenţii.le. Are impresia eă poate veni cu dezvăluiri noi. Intniclt acestea se laM aşteptate- 
consideră că pentru a contribui la inţelegerea operei eminesciene e 'suficient să se sUlbileasd\. luce 
literaturi' străine il-au 'dezbătut problemc similare. " ' 

Dacă!n isloria Wei'atllril :roml111c.K Tcacillc-Albu' e reţinut Îu ceei! ce priveşte VOlUOlUl 
datelor biohllogmfiec oferite. nu aceeaşi parcimonie o manifestă în Viaţa şi opera' lui i Tu,d(Jl' 
F[omlor 24 •• Depi\şilld de astă dată limitele restrinse ale studiilor sale anterioare, se lallsează 'îutro 
lucrare de tlimC1isiU!i sporite: Deşi n-a fost mlli-telan, eum s-ar pIJtqa crede, l-a teniat totuşi IIlOIlO- 
grafi[l corT!JJozitQ1111ui Tydor Flond.or, pentru că !ilUmplflrea i-a oferit un IJogat materhirbibllo 
Srqfic: J l-a p . ozitie un deşeedcnt al COl1lp07:itorlllui 'care-ş'! ducea existeliţa la conacul 
din Rogojeşti tatca deţine (:alitl;lte dublă"fiil1d, aţît fo 10,ş!e a \1:1i TUdor f19ndor;clt 
şi comUlla nu '1 . Tcaeiuc-Albu. La datele pe ('are li le-a exlraxs din arhiva de la 
conactll COrn i; autorul a adăugat şi pe cell., adullate din investigarea presei 'cernăuţene, 
indiferent, c t'ra redaetată In rOmâ.llft sau germană. Ll,lCrarea l1U are profil de strictă 
spccialitate: Co fresc:ă largă a realităţii timp.ului. La ilust.rarea ei contribuie nu numai evo- 
carea evenÎrneut ol'ico-p'olitice, ci şi !OI celor enlturale de atunci. a unele din' ele participă 
1nsuşi ;'HltOl'Ul. A 'i1.atea lor cupătă astfel o potenţal'e . Ea se evidenţiază in sp.eclal 
atunci cind N. Tcaciuc-iîlbll notează felul In care s-au fat reprez.cntaţiUe operetelOl' 
lui Tudor Flondor, i:litijale de bU!1;b.eta compet.entă a compozitorului Însuşi. Cu ocazia aceasta, 
relatările merg plnă la amănunte Ele slut de importanţă nu numai pentru biografia lui Tudor 
Floudor, ei şi penlru viaţa de altădată a BucovineI. Din consemnarea lor rezultă atît diver- 

20 1. Ghcl'ghel, DT. phil. N. Tcaduc, IIezllficbIleiIle in de!; rUlJliiilischen Literdtilf,Cernăuţi, 
Glasul Bucovinei, 1926, 50 p., i1l nDacofOITlania", IV 2, p. 1204-1208. . 

21 Vezi "Convorbiri literare", 1939, nr. {\-9. 
22 Goeihe. şi E.mines,cu, Cernăuţi, 1942,Lucrara a apărut intîi In "Revista UlH;ovinci", 

an. 1., nr; 5, CCl'l1ă11ţi, maUM2, .p .. 219-245, , 
2 . Şţ;l!ilLer , şi. I?minescll, Mit IturzeI' Wiedagabe in delltshr. Spraelle, GefIHluţi, 1943, In 

editura lllltOrulul. 
24 "Viaţa şi opera lui Tudor F/ondor, Cernăuţi, 1934. 
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sit.atca mnnifcstilrilorln5ctiscin ăcl.Ivitatea s()eictătilor cult.ural-şt.ilritifice cît 
şi lista persoancloncare au cont nbuj t la fOl'Hr'tis'dcă, Una din ele a Agraia Drogll. 
sora . .lu i ... Eminc5cu,can\,intl'e 1883 şi . .. deţ.inutnniln\t1He roluri in pieselejutate atunci, 
Elaborată cuintellţia dea salva dela dispariţie un mutcrial doeume:ltr de valoare, Via/aşi 
operolui-Tudnr Flondor-n». este numai omonografrea compozitorulnide la.. Rogojeşli, ('-1 şi onos- 
[aJgicăcvocare amtnunatelor ţinuturi 'care lui N. Tcacluc-Albu nevhiovatele lui 
visuri ale unei copilării sărac.e. 

B,,-IelI-istir:a SCI'i.!tOI'.lllui bUqovincau 5t! rezU.Ul.iî];1 
Pozlire nu exeelenă. prin C;\lTitnliasilabeîor ini1;i prlnl}['ospeţiJn('a itnl'11il;);:61tl: teleri UJi5tiee,se tl!lguie de l10vam arulor care .se 1. COfl(IP!!l,. nu angnjează clocot. de vtntă diurnă si nici drnmat.ismul 
la tcmperaturt se . 
ţedc viat.ă. 
un peslt1ils'(, 
ldl sint asentunentaţe, 
pe nimeni,iliel pe. 
cadenţă mOlldtllllil.. 
f2ceporfreWlmem.brilor li"lillHl. 
mice, ·maiînchegate . 

Tu le-ai condus cu mină hlitulă, 
Căci drag ţi-a ţost şi om şi cal şi-albină. 
Iti lnţtorean tnaeslre gi'ndllrl sOlJ1nul. 
1n niaiă, munca nu ţi-a 'ţost osindă. 
Luceţert I!i stiui si! scoţi din lină Şi ai mririt tnerezăior În Domnul. (Taia) 

f)cfici.nţ.('le ele care suferă poezia Iui-N. Tcaciuc-Albu sînt lipsa unei perfecte alternanţe a 
silabelor, impnoprietatea termenilor utilizaţi, intervenţia unor epttete necorespunzătoare ql;bslan 
tivelor car.e susţtn inţ!'le<ul tr-xtnlul. Toate :lee·;te"presnpull ('il D"pLu1 n-a freeventat suficient 
;)'1lU"uiulliricii, C'] t1:J i-aputllt ele'cifra U,Jll1it"i iuteri )lri\ pînă în adiPc, cii nu" tdit seJlt\m'3ul,e 
de ÎIFdtă tcnsiLlI1l". Pusihilltăti expresiv,,: R avut: suficiente, dar ace"tra QU rămas ll,cultlvate. 
Din cauza menţi.olla'il r:x/"ur.,,,l pOt'tic e şlers, 3l1Cmi'e l'\1l :'C ridici!. pre'zonek "upeI'Î"(!r€ (lle 
artCi CUV,'11tului ei planeaz1 la 81titudini proz·)ice. 

E\:ll!'a lui K 
1"', 'cuprinde au exLrlcie 
e tribnt.ară 'iacmrmulrli 
sec·'luJlli trc{nt şi Inceputul celni 
flhiccimÎ'pl' c.]{' rledi<p:ll'it.ie. Le retin" 
C"lrp i-ati il11preţţnfl] lucrările r'Clrl('m'H':ri 

:& VefSllri de tot felUl. Brad, 1944. TiI;ogl'afia şi COl11pactoria moţilo!". .• 
_6 Fâ/-FrunlOS in frac, Ccrnăuţ.!, 1944, Colectia Socicfăţii Scriitorilol: Bucovll1t'l11. 



drago.ste de un 
al muricll se 

->',' ,., .. ,., C îndoielnică, 
obişllViUi ,H- .proze] 

"lf:clb' PClruu1:besc"u. thl:,:eandkta1.1a l.ltrţie'este 'sh'pnf 
fure;::")];,, hătrine "ăr,lc,c şj neputi\1cÎom,c, '.1\ dOlll\ Il 

m,eednL('.lol' populare: E alicv:lra t 
d0Vi(ti,Lc .il1(itL qj"tii cii uu asemenea subiect ni! 

i111,;jih'i;:i" ,1,c,;.,V;La cu ;,tit mai mult, eu !'il variantele fo1- 
j}c;\"':l"je în plinu niat.urrta te şi VigUeIH', AS:l procerlea- 

il! >;coJ..lul. de 1:1rgi Cll:1Otil\\,lc, ci 
:1 ;tJH1C1Ell1,,'!J mult. Cum g{,TnH:in1. îi era Iami- 

j Lcnun .. trUlu\punînd din lirica 
I-au :;ţtri-::)., _ _ _ _ _ ,_ , _d1n,sc'iitorh Il1enOOllf\i.:i, sluL H1- 

IHTÎifJare, pl'ozndie,-'1rf;rslP·nur,'po:prii.,_ Constatare-a (f ·v[t.l.a),iL:i uu.nnntai pelt:Tb !itm:'Hlu!i _t;ennan: ,urnl,rl,H-zil,,'L _ui t:n -1'.Htntru trn dU.1:4f,Hnrf i.lCU te C.H11/scrierU e unor 111'tori - chin (;zi .' ;!il en Iru 'ca 11 ... a cu il osej_ t 
a 'reCHTS la intcnnr{liari g':lUi1ni. Po;,lul său pff.'fel'at fost Li-Tal-Pc. Primul g('nIl".! 

detra<l,!cl;ri din opera iH'!'stul in"'pirut clnt[l?eţ al. dcpiii'ti\rilor 'publicat în p!a('he'! a 
Fiorî: din '1-âsl1rU_:::f. Al. elni 1-{13 f':voJur(l,; mat -copias; cnnţi-nînd traduceri alti ·Pf.Jl:ţ',( lT H1h;el.d! 
'imprill,titlnt Pnc=ii chinezeşti ' .' 

latruf'Ît slnl mA; mull :;:li.l C greu să--j'ifaci o inugile <"xadă 
.asupi.;a" f:Higiuttl"t,.llui. TOi'llSi eie dtrl,eree{I,,ă -pentrt1: l'ţţ1] :tî:L JH'lll t} .. :ţurrlita aboJdală, s'au aura 
senti,menLelol" illlpliC:Clte, cit şi pr411 d0 stil.') )ş,i, N, Tcacillc-Alhu 11,U a traEhls 
volume în ini"gritatea br, ci &ekc:iate dil<, diverşi auto!'i, {lin, l,oLulitatea" acestora 
.reies t9,Luşi te'uale Jri, fruntea subiect.elor d? eireula.ţle frecventă, se si- 
tuează· 'tiowl: ;li; v(y{'ba dc ,dup", cei ph'caţi lafruntariL SnbiecLuluil e nou. Cireu!ă 
şi la alte POP'l'UC, 1.<1 noi excelează in liLer;t\,l.ifa fol'lloric.ă, lillerilor, nu. celor care 

p: di :'i de dcvotimh', 
Î,nlpl'(;siOllaL de gingăia Iii 

eămia autor!!! ii 
\'îrt\l(ile ţii hah,kc, cI ca 

37 Li,1'ai.P,'" Flori din l'â8ărit, Ccmuuţi, ,1\13:3. ,. ' 
Pf)ezii c;l!incieş[i" 'eJ)liiuţi; 1Q:;·1, COle,eţ'i\! Societă.ţii Scrittorilol Bucovllleni. 


