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Prezenta lucrare își propune să atragă atenția asupra unei figuri mai puțin 

cunoscute din perioada Marii Uniri, relevând calitățile notabile ce-l recomandă pe 

autorul cărții Amintiri din Țara Fagilor (Editura Tracus Arte, București 2011, vol.I; 

2012, vol.II; 2014, vol. III) ca pe un talentat memorialist2 și, totodată, un militant 

pentru înfăptuirea idealurilor românești în 1918.  

În Amintirile lui Ovid Țopa descoperim portretul unei generații care s-a ridicat 

în preajma Marii Uniri. Acest lucru merită cunoscut pentru a înțelege în ce măsură 

ne mai putem regăsi astăzi, la o sută de ani, în coordonatele unui astfel de model 

tipologic. Așadar, vizăm un exercițiu introspectiv, din care fiecare poate afla singur 

răspuns, iar pentru a ajunge acolo plecăm de la demersul memorialistic al autorului, 

ținând seama că acesta este deopotrivă actor, observator și comentator. Să-l urmărim 

în toate aceste ipostaze, din care se poate contura profilul generic amintit. 

O scurtă prezentare a statutului de intelectual are în vedere doctoratul în 

filosofie la Universitatea din Cernăuți (1914) și activitatea didactică la licee din 

Cernăuți, la Vășcăuți pe Ceremuș și în București3. Este decorat în 1923 cu Ordinul 

«Coroana României» în grad de cavaler, dar marginalizat în perioada comunistă. 

Face parte dintr-o familie culturală de prestigiu, cu ascendență istorică dovedită încă 

de pe vremea lui Ioan Vodă cel Cumplit4.  

Vocația culturală devine parte intrinsecă a unui proiect de țară, printr-o 

implicare efectivă într-o politică a faptelor, nu doar a vorbelor.  Dezideratul unității 

naționale îl motivează pe Ovid Țopa să facă dese călătorii, din Bucovina austriacă în 

Regat, în speranța că România va lua decizia așteptată în vederea întregirii 

neamului. Astfel, participă cu entuziasm în mulțimea din preajma Palatului Regal la 

acest moment istoric: 

14/27 august 1916, ajunul Sfintei Marii. O zi înnorată și zăpușitoare. Mă aflam 

și eu printre zecile de mii de oameni care așteptau în fața Palatului Regal și pe toate 

străzile învecinate vestea declanșării Războiului de Eliberare Națională, ce trebuia să 

1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între 

documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 27–28 iunie 2018. 
 Școala „Ioan Vicoveanu” din Vicovu de Jos, jud. Suceava. 
2 Vezi Ion Bogdan Lefter, Un memorialist bucovinean și neprețuita sa mărturie în Țopa 2011: 11.  
3  Vezi Barbu Cioculescu, Un memorialist necunoscut: Ovid Țopa în Țopa 2011: 36. 
4  Vezi Dimitrie Țopa, Scurt istoric al familiei Țopa – ramura Dimitrie Țopa în Țopa 2014: 10. 
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vină din sala Consiliului de Coroană. Ies din palat câțiva bărbați politici care erau 

pentru război. «S-a făcut», îi auzim spunând. Din zecile de mii de piepturi izbucnesc 

strigăte: «Trăiască Regele!», «Trăiască Armata!», «Spre Ardeal, spre Bucovina!». Un 

grup cânta Imnul Regal. S-au auzit apoi și cuvintele însoțitoare ale marșului lui Șt. O. 

Iosif, La Arme! (Țopa 2012: 195). 

Înrolându-se voluntar împreună cu alți refugiați din Ardeal și Bucovina, este 

arestat în gară la Mărășești, fiind pe nedrept suspectat de spionaj și pasibil de a fi 

executat. Salvat la intervenția unui ofițer pe care-l cunoscuse la cursurile de la 

Vălenii de Munte, se îndreaptă spre Iași. Reformat pe motive medicale („căci n-

aveam decât 41 de kilograme”), revine la Cernăuți: 

În octombrie 1916 am  plecat, acompaniat de Zaharie Voronca, la Cernăuți, și 

astfel nu mi-a fost dat să fac Războiul de Eliberare, pe care l-am dorit atât de mult. 

Cernăuțiul era ocupat de ruși (Țopa 2012: 198). 

La Cernăuți este martor al unor episoade memorabile:  

La sfârșitul anului 1916, am  trăit clipe înălțătoare în minunata sală sinodală a 

Reședinței Metropolitane, unde s-au adunat într-o zi soldații cehi fugiți din armata 

austriacă pentru a forma unități de voluntari care au luptat de partea rușilor (Țopa 

2012: 201). 

În același an, 1916, Ovid Țopa a urmărit discursul primului ministru al 

Guvernului provizoriu rus – A. F. Kerenski, precum și al ministrului muncii al 

Franței – Albert Thomas, în sala Teatrului Național din Cernăuți. Desfășurarea 

ulterioară a evenimentelor îi va confirma impresiile și opiniile:  

Și aceste simpatii ale mele pentru ministrul Muncii al Franței au fost 

îndreptățite, căci, în acele vremuri grele, Thomas a fost unul dintre puținii bărbați de 

stat care ne-au ținut partea: «Fiind în Bucovina, a declarat Albert Thomas într-un ziar, 

mi-am dat seama că provincia e românească atât din punct de vedere istoric, cât și din 

cel etnic. Țăranul din Bucovina nu se deosebește nici ca tip și nici ca port de cel din 

România». Viitorul apropiat a arătat cum Kerenski n-a putut să-i convingă pe soldații 

ruși în favoarea politicii sale și, în vara lui 1917, regimul său a început să se clatine, 

prăbușindu-se în ajunul Sfântului Dimitrie, 25 octombrie (7 noiembrie, pe stil vechi) 

1917, când au preluat puterea bolșevicii, cu lozinca lor Pace și pâine (Țopa 2012: 

205). 

În vara lui 1917, Ovid Țopa, George Tofan și Liviu Marian pleacă în 

Basarabia, situându-se în vâltoarea evenimentelor care au condus, în final, la 

înfăptuirea actului Unirii. În aceste vremuri tulburi de ocupație străină,  drumul spre 

Chișinău s-a dovedit anevoios și primejdios:  

De Sfântul Ioan, 24 iunie (7 iulie, stil vechi), am pornit noi, cei trei profesori 

din Cernăuți, cu trenul prin Iedineț, la Moghilău dincolo de Nistru. În acest Moghilău, 

cu o poziție minunată pe deal, ne-am oprit pentru a pleca a doua zi dimineața cu 

vaporul spre Vadul lui Vodă, de unde trebuia să pornim cu trăsura spre capitala 

Basarabiei (Țopa 2012: 209). 

Din păcate, în timp ce trăsurile treceau printr-o pădure, au fost atacați și jefuiți 

de tâlhari. Au ajuns târziu în noapte la Chișinău, unde s-au cazat la un hotel: 
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A doua zi ne-am prezentat la Comitetul Revoluționar Moldovenesc, unde am 

fost primiți de Pan Halipa, Pantelimon Erhan, Iancu Flondor, părintele Gurie viitorul 

episcop, și alții (Țopa 2012: 209). 

Bucovinenii și ardelenii s-au mobilizat pentru susținerea și promovarea 

idealurilor românești în Basarabia:  

Românii basarabeni s-au bucurat de venirea noastră, căci aveau nevoie de 

profesori de limba română, motiv pentru care primul lucru pe care l-au făcut a fost 

organizarea de cursuri de limbă română pentru învățători. În același scop au venit și 

ardelenii: Ion Matei, Romulus Cioflec și Onisifor Ghibu...[...] Din Bucovina au mai 

venit Ion Nistor, viitorul ministru, Vichenti Jemina, Mihai Ilica, Chiraș, Semaru și 

domnișoara Mitzi Botezat, fiica directorului școlar din Suceava (Țopa 2012: 210). 

După o sută de ani de dominație rusească în Basarabia, învățarea limbii 

române, cultivarea istoriei și a valorilor naționale era o întreprindere prioritară:  

La puțin timp de la venirea mea la Chișinău, am fost numit profesor de limba 

română sau  moldovenească, așa cum se spunea pe atunci acolo, la următoarele școli: 

Școala Duhovnicească (spirituală), condusă de părintele Bejan, și un liceu de băieți și 

de fete, destinat pe timpul țarismului numai fiicelor de nobili. Această școală era 

condusă de o rusoaică (Țopa 2012: 212). 

Ovid Țopa apreciază corectitudinea limbii vorbite de o parte a intelectualității 

moldovenești, precum și savoarea dialectului moldovenesc la sătenii din regiunea 

Orhei – „oameni înalți și frumoși, care ne aduceau aminte de aristocrația țărănească 

a celor din Câmpulung Moldovenesc”: 

Îmi pare și astăzi rău că nu mi-am notat acele fraze de o frumusețe rară pe care 

le-am auzit acolo cu ocazia vizitei făcute unui moldovean mai înstărit cu numele Popa 

(Țopa 2012: 213).  

Pe de altă parte, constată o regretabilă involuție în exprimarea protipendadei 

locale, prin asimilarea unor fonetisme regionale și a unor elemente de jargon ce 

frizează ridicolul, amintind de personajele lui Alecsandri și Caragiale:  

Apoi, limba întrebuințată de cei mai mulți era plină de rusisme, pierzând foarte 

mult din frumusețea graiului moldovenesc (Țopa 2012: 218). [...] Cuvântul domn nu 

se prea auzea. «Ce faci, Avidii Dimitrievici?», îmi spuneau basarabenii, cu toate că le-

am spus că nu mă numesc așa. «Avidii Dimitrievici, dumneata ai să rămâi la noi, ai să 

te însori cu o moldoveancă, pentru că mulți moscali veniți din fundul Rusiei s-au 

lichit (lipit) de moldovenșele noastre, s-au însurat și au rămas la noi. Așa ai să rămâi 

și mata la noi», îmi spunea o cucoană moldoveancă, dar eu i-am  răspuns hotărât: «Eu 

n-am să mă lichiesc.» «Pisă-te (de la pisati, a scrie), Avidii Dimitrievici, pe această 

cartocică (ilustrată)», mi-a spus altă dată o doamnă, rugându-mă să mă iscălesc pe o 

ilustrată. Cam aceasta era limba moldovenească vorbită de aceste nefericite (Țopa 

2012: 212).  

Cei care ar fi trebuit să fie un exemplu de verticalitate pentru oamenii simpli 

nu se puteau desprinde de vechile mentalități și temeri:  

Eram uluiți de halul în care se afla majoritatea intelectualilor, care, trecând prin 

școala rusească, au devenit niște caricaturi de oameni de care trebuia să-ți fie milă. 

Dacă stăteai de vorbă cu ei, se uitau în toate părțile să observe, dacă nu-i aude cineva. 
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Râdeam de ei, spunându-le: «De ce vă temeți, țarismul s-a dus dracului, acum e 

libertate» (Țopa 2012: 217). 

Odată cu începerea lecțiilor pentru învățători, la sfârșitul verii lui 1917, Ovid 

Țopa are de luptat din greu pentru a-i face pe cursanți să-și însușească pronunția și 

scrierea corectă:  

Și atunci le-am formulat regula: unde spuneți pe moldovenește «chi», scrieți 

«pi» și în loc de «ghi», «bi». Urmarea a fost că scriau corect «bine», în loc de 

«ghine», «picior», în loc de «chicior». Dar dictându-le odată cuvintele chibrit și 

kilogram, m-am ales cu un «pibrit» și un «pilobram» (Țopa 2012: 227). 

Cuvintele unora dintre cursanți mărturisesc dorința de a-și recupera identitatea 

și a sluji cauza românească:  

Îi văd și astăzi, după atâta vreme, pe voinicul Gavrilescu și pe inimosul Jalbă, 

care mi-a spus că s-ar cuveni ca și Transnistria să fie a României, căci și acolo rușii 

sunt în minoritate, românii, germanii și evreii formând covârșitoarea majoritate a 

populației dintre Nistru și Bug (Țopa 2012: 230).  

O învățătoare în vârstă de 78 ani, doamna Neaga, deși știa bine românește, 

insistă să obțină prin examen atestatul care i-ar da dreptul să-și reia profesiunea:  

În anul 1878, când rușii ne-au răpit Basarabia de Sud, eu am fost sub 

stăpânirea românească în satul meu natal. M-au dat afară. Or, acum am posibilitatea 

să mă întorc în școala satului meu din care am fost gonită, ca să țin acolo cel puțin 

câteva lecții în limba în care am predat eu în tinerețe (Țopa 2012: 231). 

Îndată după Unire activitatea de pregătire a devenit tot mai solicitantă: 

„Munceam zece ore pe zi, greu de tot, căci a da lecții de limbă înseamnă să vorbești 

mereu. După ultima lecție, ieșeam mort de oboseală” (Țopa 2012: 245). Însuși 

ministrul învățământului, Simion Mehedinți, care-l asistă la o lecție, este impresionat 

de răbdarea profesorului și, când o rusoaică stâlcește conjugarea verbelor, exclamă 

exasperat: „Dar eu mă îmbolnăvesc...” (Țopa 2012: 247). 

Pe lângă perspectiva veridică asupra evenimentelor, Ovid Țopa surprinde cu 

acuitate fizionomii și caractere, conferind consistență portretelor printr-o analiză 

lucidă și pertinentă a personajelor, circumscrisă împrejurărilor evocate. El operează 

selectiv în prezentarea „așa-numitei intelighenții românești din Basarabia”, în rândul 

căreia distinge o seamă de figuri notabile:  

Excepții nu erau prea multe – numai aceia care aveau legături cu Iașiul. Aici 

merită să fie pomeniți: Pan Halippa, Vasile Horea, regretații Simion Murafa și 

Hodorogea, apoi Constantin Popescu, Vasile Țânțu din Hotin, preoții Bejan, Gurie, 

Dionisie Erhan, popa Partenie, un uriaș de om, căruia lumea îi spunea Țar-Popa, în 

urma analogiei cu țar-kolokol (uriașul clopot din Moscova), apoi învățătorul Tudor, 

Ion Pelivan, poate cel mai inimos, poetul I. Buzdugan, tânărul Morar, și Hammer 

(Țopa 2012: 218–219). 

În categoria „șovăielnicilor și a oportuniștilor” îi citează, inițial, pe Ion 

Inculeț, Pantelimon Erhan, Teodor Neaga. Ovid Țopa revine, în paginile amintirilor 

sale, asupra unora dintre cei nominalizați, completând lista bărbaților de seamă:  
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Inimoșii Pelivan și Vasile Țânțu, apoi domnul Ciugureanu, Pan Halippa, Teofil 

Ioncu, Pântea, Pantelimon Erhan au început să joace un rol din ce în ce mai însemnat 

în mișcarea moldovenilor revoluționari. Mai târziu apăru din Petrograd Ion Inculeț, 

bărbat frumos, cu un cap ce amintea de romani, fiind și cel mai cult dintre tinerii 

moldoveni. Era originar din cel mai românesc județ al Basarabiei, Orheiu (Țopa 2012: 

234). 

Dintre boierii cu sentimente românești îi atrag atenția „Vladimir de Herța, un 

bărbat distins, frumos, și Pavel Gore, [...] un om intransigent, sever și pe care cred că 

nu greșesc dacă îl compar cu Niculae Filipescu” (Țopa 2012: 234). 

Sunt exemplificați și români „lipsiți cu totul de dragoste de neam” (directorul 

de liceu Ion Negoiță), sau dușmani declarați ai românilor (Schmidt, primarul rus al 

Chișinăului). Suntem informați despre cum se proceda la rusificarea nemților prin 

înființarea de școli medii de fete, despre faptul că arta și literatura rusă prevala în 

toate manifestările culturale, fiindu-ne prezentate situații și întâmplări hilare care 

vorbesc despre această stare deplorabilă:  

La o serată, două domnișoare moldovence cântau arii din operetele lui Lehar. 

Întrebându-le cine e compozitorul acestor piese muzicale, mi-au răspuns că sunt 

rusești, dar nu cunosc autorul. Și dacă le spuneai că nu sunt rusești, nu voiau să te 

creadă (Țopa 2012: 218). Odată am fost invitați, domnișoara Botezat, Tofan, Marian 

și eu, la familia Disescu, unde domnișoara, o cântăreață cunoscută, mai apoi 

directoarea Conservatorului din Chișinău, făcea onorurile casei. Ne aștepta o masă 

plină de bunătăți, din care nu lipsea nici mămăliga noastră. Intrând în timpul mesei un 

general rus, domnișoara se repezi la mămăligă și o vârî sub pat. După ce s-a așezat și 

generalul, am început să mâncăm. Tofan a scos repede mămăliga de sub pat și a pus-o 

la loc de cinste. Să fi văzut cum a roșit domnișoara și cum a început să se scuze, 

spunând că ei «nu obișnuiesc să mănânce mămăligă, ci au făcut-o numai pentru noi, 

bucovinenii...». Generalul a râs, spunând că și lui îi place mămăliga, și a luat din ea 

primul (Țopa 2012: 220). 

Rusofonilor care luau în derâdere contribuția istorică a românilor la progresul 

social și cultural, Ovid Țopa le răspunde argumentat, printr-o veritabilă diatribă:  

Dar noi știam că anarhiei religioase și culturale ruse din veacul al XVII-lea i-a 

pus capăt Petru Movilă al nostru, prin înființarea Academiei din Kiev, aceasta datorită 

spiritului latin de ordine înnăscut al poporului nostru. Și mai știam și că primul poet 

mai de seamă al lor a fost Antioh Cantemir, că cel mai de seamă explorator al Asiei, 

după părerea autorizată a englezilor, și adevăratul întemeitor al imperiului asiatic rus a 

fost Spătarul Milescu, al cărui nepot, Mecinicov, a fost poate cel mai mare învățat al 

rușilor din veacul trecut, că aproape jumătate dintre toți profesorii universitari din 

Kiev, Harcov și Odessa au fost moldoveni și că toate instituțiile culturale ale acestui 

din urmă oraș, întemeiat de francezul Richelieu, au fost înființate de Alexandru 

Sturza; ne-am mirat mult cum au putut acești români basarabeni, care au dat rușilor și 

în timpuri mai noi pe cunoscutul reacționar Purișchievici (recte Purice) și pe cel mai 

de seamă ministru al Instrucției Publice, Casso (de fapt, Cașul), iar românilor pe un 

Donici, Hașdeu, Alecu Russo, Kogălniceanu, Musicescu, Averescu, ne-am mirat, 

așadar, cum au putut să ajungă în acest hal de lipsă de încredere în puterile neamului 

lor, incomparabil superior adunăturilor mongoslave din Răsărit, stăpânite de o pătură 

destul de subțire de europeni rusificați...” (Țopa 2012: 224).  

241



Curiozitatea analitică se asociază cu observația critică în descrierea diverselor 

personaje cunoscute în spațiul basarabean, relevând un subtil cunoscător al naturii 

umane și, implicit, un veritabil portretist. El are darul de a ne surprinde cu subiecte 

captivante și expresive:  

Una dintre cele mai interesante personalități ale Chișinăului a fost Nicolae 

Nicolaievici Alecsandri, o rudă îndepărtată a poetului nostru. Un bătrân de o rară 

frumusețe, cu sentimente românești, dar un adept fanatic al marelui Tolstoi, pe care-l 

vizitase de vreo câteva ori (Țopa 2012: 214).  

Un profil original din galeria cunoștințelor sale este cel al  doamnei Katakazi, 

o femeie capabilă de mult curaj și devotată cauzei naționale, care și-a pus la 

dispoziție casa pentru lecțiile de limba română și care-i intimida cu revolverul în 

mână pe cei care cutezau s-o atace. Din aceeași categorie face parte principesa 

adolescentă Trubețkoi, care a trecut Nistrul înot pentru a se refugia la Chișinău, fiind 

ulterior luată sub ocrotirea reginei României. O altă refugiată din înalta societate 

rusă îl uimește cu principiile ei progresiste, considerând că „poporul rus a fost ținut 

în întuneric de strămoșii mei. [...] Acum s-a deșteptat...” (Țopa 2012: 225). Un 

profesor de istorie moldovean, pe nume Frățiman, a venit din Siberia la Chișinău 

pentru a susține cu documente culese din arhivele orășenești identitatea românească 

și necesitatea înlocuirii alfabetului chirilic: „Măgarilor, nu v-ați săturat de acest 

alfabet tătăresc?” (Țopa 2012: 226). 

În cuprinsul acestui  scenariu ce reconstituie ambianța epocii autorul înscrie 

nota specifică pentru fiecare personaj, apelând la nuanțări descriptive sau narative ce 

înlesnesc o eventuală încadrare tipologică. Profesorul de liceu, dr. Ioan Cuparencu, 

care dădea și consultații medicale, are merite deosebite în „reromânizarea răzeșilor 

bucovineni, ucrainizați ca limbă...”; avocatul Eudoxiu Gribovschi își datorează 

faima și clientela numeroasă firmei sale de licențiat la Viena; Eusebiu Popovici, 

viitor deputat ce va fi ucis de tinerii legionari, apare într-o postură comică pe un 

căluț în timp ce colinda satele ca perceptor de impozite, nelipsind mult „să atingă cu 

picioarele sale lungi pământul”; Petru Luția – „galeș, viitor primar al Cernăuților, 

[...] redacta înainte de Unire ziarul ostașilor moldoveni...”; Florea Iliuț, slujitor al 

bisericii într-un sat de lângă Chișinău, se remarcă prin faptul că „biserica unde se 

slujea în rusește rămânea fără credincioși, pe când șura în care «celebra» el în 

românește era arhiplină” (Țopa 2012: 250). 

Calitățile profesionale ale intelectualului acestei epoci și angajarea lui politică 

sunt părți ale aceluiași întreg. Profesorul își asumă riscurile implicării politice pe 

fondul unei motivații vizionare, pe care am numit-o proiect de țară. Voluntariatul 

pentru formarea profesională a învățătorilor, activitatea publicistică și 

responsabilitățile politice sunt subsumate acestui deziderat.  

Memorialistul schițează un tablou viu al societății moldovenești, din care nu 

lipsesc scene de violență specifice frământărilor revoluționare ale timpului. Aflăm 

despre starețul mănăstirii din Ialoveni – părintele Dionisie Erhan, că „a fost arestat 

de trei ori de jandarmii țariști, de care a scăpat numai prin mită” (Țopa 2012: 214). 

Din întâmplare, Ovid Țopa nu mai ajunge la o întâlnire unde are loc un atac 

banditesc în urma căruia doi patrioți basarabeni – Hodorogea și Simion Murafa – 

sunt uciși cu baionetele de soldații ruși, iar George Tofan scapă cu fuga:  
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Atacul de la via lui Hodorogea n-a fost fapta unor bandiți obișnuiți, ci un act de 

natură politică, pentru că, prin pierderea acestor doi oameni, moldovenii basarabeni au 

fost lipsiți de cei mai energici luptători ai lor (Țopa 2012: 217).  

Medicul moldovean Ciorba este lăsat în agonie în plină stradă de un soldat 

rus, care ripostează agresiv împotriva oricărui gest umanitar: „Scene de felul acesta 

se întâmplau destul de des, mai ales în sate și orășele mai mici” (Țopa 2012: 221). 

Altădată, Ovid Țopa e nevoit să țină tovărășie unui soldat rus care, amețit de 

băutură, susține cu elan revoluționar moartea tuturor «burjuilor»: 

Scena aceasta, precum și altele pe care le-am trăit în Basarabia, mi-au arătat 

îndeajuns precum că masa revoluționară nu era condusă de o ideologie social-

democrată sau comunistă, ci unicul țel era: pâine și pace. Or, însușindu-și bolșevicii 

lozinca aceasta, era firesc ca ei să pună stăpânire pe putere. Când am ajuns la 

Chișinău, puterea era la menșevicii lui Kerenski (Țopa 2012: 222). 

Eliberându-i-se o autorizație de către poliția menșevică pe  numele „David 

Țoper”, are posibilitatea să participe la reuniunile partinice unde se susținea 

menținerea Rusiei unitare, și îi anunță pe moldoveni despre „ce atitudine 

«binevoitoare» au «social-democrații», de fapt evreii rusificați, față de mișcarea 

eliberatoare a lor” (Țopa 2012: 223). Prin urmare, cea mai însemnată direcție către 

care trebuiau să privească revoluționarii moldoveni era România:  

Norocul moldovenilor era însă România, care, cu toate greutățile prin care 

trecea atunci, le-a trimis cărți și o tipografie, cu ajutorul căreia Onisifor Ghibu scotea 

ziarul «Ardealul», mai târziu schimbându-și titlul în «România Nouă». În românește 

mai apărea, cu litere chirilice, «Cuvântul Moldovenesc», la care colaborau Alecsandri, 

Halipa, Horea și alții, apoi revista «Școala Moldovenească», cu articole bune de Șt. 

Ciobanu și Popovschi, și, în sfârșit, «Luminătorul», revista clerului (Țopa 2012: 223).  

În această cheie trebuie citită și asocierea lui Ovid Țopa ca om politic în 

calendarul transformărilor revoluționare din 1917−1918:  

Evenimente mai de seamă au început să se petreacă abia la sfârșitul anului 

1917, prin proclamarea Republicii Moldova, care avea să facă parte din Marea 

Republică Federativă Rusă. În acest timp am avut și eu un modest rol, ca secretar al 

prim-ministrului acestei republici, Daniel Ciugureanu. [...] Ca secretar, lucram două 

ore pe zi. Corespondența cu guvernul român o făceam eu, după indicațiile sale, iar cu 

învecinata Ucraină o făcea el, dar mi-o citea și mie, pentru a ne sfătui (Țopa 2012: 

234–235).  

El are păreri și obiecții cu privire la componența guvernului creat ad-hoc. 

Dacă la conducerea Ministerului de Război fusese ales de soldați „un bărbat simplu, 

însă vioi” (Pântea), primul regiment moldovenesc se afla sub conducerea colonelului 

Catarău, „un aventurier și un escroc de prim rang”:         

Din acest Guvern «de operetă» mai făceau parte Teofil Ioncu, în calitate de 

ministru de Finanțe, bărbat înalt și voinic, dar mediocru. Președinte al Republicii 

Federative fu ales Pantelimon Erhan, om mediocru și el și un mare admirator al 

culturii ruse (Țopa 2012: 235). 
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Între timp, starea de nesiguranță se amplifică la Chișinău, iar actele anarhice 

pun în pericol viața cetățenilor:  

Situația deveni din ce în ce mai critică. Culmea anarhiei ajunse când din Kiev 

porniră spre Chișinău, nu știu la al cărui îndemn, voluntarii români din Ardeal și 

Bucovina, pentru a cuceri de acolo Basarabia. O prostie mai mare nici nu se putea! 

Aflând rușii de aceasta, au înconjurat gara. Ajunși în capitala Basarabiei, voluntarii au 

fost luați prin surprindere, mulți dintre ei fiind măcelăriți. [...] Aceste întâmplări din 

oraș ne-au convins că tânăra republică nu avea niciun viitor (Țopa 2012: 241).  

Ovid Țopa, George Tofan și ceilalți militanți români sunt siliți să se ascundă 

pe la cunoștințele din oraș și se întâlnesc într-un beci al învățătorului Tudor. Acolo i-

a povestit unchiul său, Cassian Țopa, director școlar din Cernăuți, cum, încercând să 

treacă în România, soldații ruși din tren i-au cerut să-i conducă pe toată perioada 

călătoriei. Tot acolo a asistat la travestirea lui Octavian Goga într-un „frumos și 

simpatic moșneag” cu pașaport suedez:  

Acesta a trebuit să plece prin Rusia, în plină anarhie, în Scandinavia, și de 

acolo la Paris, pentru a reprezenta interesele românești ale Ardealului. Celelalte 

drumuri spre Franța erau închise de germani (Țopa 2012: 241). 

Abia la sosirea oștirii române lucrurile încep să se normalizeze, prefigurându-

se împlinirea speranțelor românilor: 

Într-o zi frumoasă de iarnă i-am privit cu cea mai mare bucurie pe soldații 

noștri, conduși de generalul Broșteanu. [...] Viața a început, mai mult sau mai puțin, 

să-și reia mersul normal, cu toate că rușii au mai încercat să pătrundă în Basarabia, 

dar au fost mereu respinși. În timpul unor astfel de agresiuni și-a pierdut viața 

generalul nostru Poetaș. La 24 ianuarie, Basarabia se declară Republică Independentă. 

La instalarea lui Ion Inculeț ca președinte al Republicii, doamna Alistar i-a pus marea 

eșarfă cu tricolor, sărutându-l pe frunte (Țopa 2012: 243). 

Momentul apoteotic, când Basarabia revine în matca firească din care fusese 

abătută printr-un nefericit accident al istoriei, este descris punctual, în toată 

gravitatea și solemnitatea acestuia:  

La 27 martie (stil vechi) 1918, s-a convocat Sfatul Popular pentru a vota 

Unirea. Adunarea s-a ținut în frumoasa sală a marelui Liceu de Stat numărul 3, sus, pe 

strada Sadovskaia. Eu, ca funcționar de guvernământ, mă aflam într-o cameră 

învecinată cu sala festivă. În camera aceasta veneau unii dintre vorbitori pentru a-și 

pregăti cuvântarea. [...] S-a ajuns la votare. Majoritatea covârșitoare a votat pentru 

Unire. Numai câțiva ucraineni, ruși și evrei au votat împotrivă, iar unii dintre ei s-au 

abținut de la vot. Tot orașul era în sărbătoare în această frumoasă zi de primăvară 

timpurie, în care puteam vedea înfloriți cireșii (Țopa 2012: 244).  

Atmosfera sărbătorească din timpul zilei continuă seara printr-un banchet 

oferit de președintele Consiliului de Miniștri al României, Alexandru Marghiloman. 

Deși cunoscut drept germanofil, acesta este ovaționat, în cele din urmă, după 

răspunsul dat refugiaților bucovineni și ardeleni care îi strigau „Noi vrem Ardealul și 

Bucovina”: „Eu am făcut ce am putut, vor veni alții și vă vor da restul ce vi se mai 

cuvine” (Țopa 2012: 245). 
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Ovid Țopa ia contact cu personalități politice și culturale de prim rang. 

Scriitorul Constantin Stere este apreciat pentru discursul care i-a convins pe cei 

nehotărâți să voteze în favoarea Unirii: „A vorbit frumos și a fost aplaudat” (Țopa 

2012: 244). Prin intermediul lui George Tofan, face cunoștință cu Nicolae Titulescu, 

care-și declară deschis atașamentul pentru ținutul Bucovinei: „Bucovina tot dragă 

mi-a rămas” (Țopa 2012: 247). Vederea principelui Carol în compania lui Zizi 

Lambrino este consemnată cu reticență:  

Într-o seară, luând cina la restaurantul «Londra», am zărit aproape de sobă pe 

principele moștenitor Carol cu Zizi Lambrino, care s-au oprit scurtă vreme la 

Chișinău pentru a porni de acolo la Odessa, unde un preot rus avea să-i cunune. Ne-

am prefăcut că nu-l recunoaștem (Țopa 2012: 248). 

Ovid Țopa supraviețuiește gripei spaniole care făcea ravagii și, în seara de 11 

noiembrie, Onisifor Ghibu îi împărtășește știrea mult așteptată a capitulării 

Germaniei, pe care o aduc la cunoștința publicului în redacția «României Noi». A 

doua zi, orașul întreg era în sărbătoare:  

Trezindu-ne pe la ora zece, am aflat că la douăsprezece se ține în Sala Eparhială 

o mare adunare. Urma să fie anunțată oficial prăbușirea Germaniei și a Austro-

Ungariei, precum și nașterea României Mari. Au urmat vorbiri însuflețitoare și 

entuziasmul asistenței a crescut până la delir. A urmat o manifestație de stradă. Se 

puteau vedea un mare steag american și unul românesc. Următoarele câteva zile au 

fost adevărate zile de sărbătoare, nu se mai țineau cursuri, și funcționarii nu-și mai 

luau în serios slujbele (Țopa 2012: 249). 

Alternanța evenimentelor circumscrise actului unității naționale imprimă un 

ritm alert și incitant povestirii. După Chișinău, vine la rând Cernăuțiul:  

La sfârșitul lui noiembrie, pe o vreme foarte geroasă, am plecat cu refugiații 

bucovineni la Cernăuți pentru a participa la Marea Adunare Națională. [...] Primiți în 

gara cernăuțiană de muzica militară, am intrat fericiți în orașul eliberat la 11 

noiembrie de către generalul Zadik, despre care am aflat că trăiește și astăzi, în anul 

1964, uitat de toți. Dar, din nenorocire, am ajuns acasă bolnav, așa încât, în timp ce se 

vota Unirea (28 noiembrie), am fost nevoit să stau în pat; mi-a fost însă dat să privesc 

de la fereastră convoiul festiv, pornind spre și la întoarcere din reședința 

metropolitană, unde în luxoasa Sală Sinodală s-a petrecut marele act.[...] La începutul 

lui decembrie, m-am întors la Chișinău, unde am fost obligat să termin anul școlar 

1918−1919, așa încât abia în vara anului 1919 m-am stabilit la Cernăuți (Țopa 2012: 

251–252). 

Este de menționat și faptul că aceste memorii fac parte din categoria așa 

numitei „literaturi de sertar”, fiind datate 8.X.1964, când opinii de felul celor 

înscrise mai jos cu greu ar fi putut trece de cenzura comunistă:  

În istoria Partidulul Comunist scrie, într-un loc, că Basarabia a fost răpită de 

români. Ne permitem să întrebăm de ce sunt toate cetățile așezate pe malul Nistrului, 

și nu al Prutului. Dacă ar fi așa cum spune istoria partidului, ar fi normal ca toate 

cetățile să fie situate pe malul Prutului. Or, nu este așa. E ceva putred...(Țopa 2012: 

252).  
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Valențele estetice ale prozei sale memorialistice se regăsesc în consistența 

fluxului narativ, în perspicacitatea spiritului de observație din portretistică, în ținuta 

literară a descrierilor succinte, în expresivitatea dialogului ce creează autentice scene 

de viață. Totodată, este vizibilă implicarea emoțională prin plăcerea de a povesti și 

comenta faptele trăite ca actor sau spectator. Ele sunt filtrate prin inteligența critică a 

autorului, printr-o abordare interdisciplinară, cu referințe istorice, culturale, de 

geografie politică, conferindu-le și o anumită dimensiune filosofică. Toate aceste 

mărturii redate în formă artistică reprezintă o rescriere a istoriei în viziunea 

cronicarului și, implicit, o piesă reprezentativă a genului. 
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Ovid Țopa – a Visionary Memoirist from the Great Union Generation 

This paper aims at drawing attention to a less known personality from the Great 

Union generation, pinpointing the notable qualities that recommend the author of Amintiri 

din Țara Fagilor (2011, vol. I; 2012, vol. II; 2014, vol. III) as a talented memoirist, as well 

as a militant, in pursuit of Romanian ideals in 1918. Ovid Țopa was born in Bukovina 

(Rarancea, May 17, 1891 – Bucharest, May 9, 1974) and became a distinguished intellectual: 

Doctor in Philosophy of the University of Cernăuți, he taught at several high schools in 

Cernăuți and Bucharest, he was school principal inVășcăuți pe Ceremuș, being decorated in 

1923 with the Order of the Romanian Crown. In 1917, the dream of national unification 

motivates Ovid Țopa to leave for Chișinău and volunteer to teach Romanian language 

courses to Moldovan teachers. In his memoirs, which reconstruct the ambiance of the times, 

the author captures the characteristics of the people and places. The book is remarkable for 

the wealth of detailed information, as well as for the visionary perspective through which the 

Romanian realities of the time are presented in the context of the Great Union. The historical 

moment of March 27, 1918, when Bessarabia returns to the mother country, is minutely and 

solemnly described. The day of November 28, when the unification of Bukovina was voted 

in Cernăuți, is described in the same register. Ovid Țopa's prose is characterized by a 

consistent narrative flow, a keen sense of observation, concise depictions of events, and 

expressive dialogue that helps create authentic life scenes. At the same time, the emotional 

involvement is visible in the pleasure of telling the story and commenting on the facts lived 

as an actor or spectator. They are filtered through the author's critical intelligence, through an 

interdisciplinary approach, with historical, cultural, political references, being conferred a 

philosophical dimension. All these testimonies are a way of rewriting the history in the 

author's view and, implicitly, a representative piece of the genre. 
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