
LL a 17 iunie 1888, în satul Solca din
Bucovina austriacă, se năştea Ilie
Torouţiu, cărturarul care, clădit pe

tiparul psihologic al vetrei sale natale, avea să fie unul
dintre exponenţii generaţiei ce va întocmi proiectul unirii
Bucovinei cu România şi va face eforturi şi sacrificii
considerabile pentru ca acest proiect să devină realitate.
Naţionalist, cum erau mai toţi românii bucovineni de
vârsta lui, a avut convingerea că cea mai firească formă
de colectivitate care poate asigura manifestarea deplină a
personalităţii individuale este, după familia care-i
veghează primii paşi, neamul care trebuie să trăiască într-
o organizare statală croită după principii proprii,
adecvate aşteptărilor şi capacităţilor sale. În virtutea
acestei convingeri îşi va urzi proiectul vieţii personale şi
pentru transpunerea ei în practică avea să facă tot ceea
ce urma să îi stea în putinţă. Alături de Constantin
Morariu, Ion Grămadă, Ion I. Nistor, Iancu Flondor,
Sextil Puşcariu, George Popovici, George Tofan, Iorgu
G.Toma, Emilian Sluşanschi, Aurel Morariu, Ilie E.
Torouţiu este unul dintre artizanii actului din 15/28
noiembrie 1918, angajat plenar apoi în opera de
integrare a provinciei sale în mecanismul politic,
economico-social şi cultural al patriei sale ideale.

Născut într-o familie modestă („Eu [...]dintre cei
nouă copii de ţărani pălmaşi, tata tăietor de lemne, mama
gospodină când avea ce gospodări, şi spălătoare de rufe
străine, când ne strângeam în jurul ei şi plângeam de

foame...”1 avea să dezvăluie mâhnit lui Perpessicius
atunci când va prelua „Convorbirile literare”), într-un
mozaic etnic şi confesional (la Solca, pe lângă români,
trăiau numeroşi germani, evrei, polonezi, slovaci),
Torouţiu va absorbi principii şi valori culturale diverse,
ce vor şlefui o personalitate plurivalentă, cu preocupări
multiculturale. După primele învăţături dobândite de la
părinţi, copilul Ilie este înscris la şcoala primară din sat,
înfiinţată în 18742, acolo unde urmează şase clase3,
conform legii învăţământului primar austriac din 1869
care instituia o şcoală primară obligatorie cu patru clase
inferioare şi două superioare (supraprimare)4. Şcoala de
la Solca era frecventată, în perioada în care copilul lui
Toader şi al Ecaterinei Torouţi îşi începe drumul către
lumea literelor, de peste 250 de elevi aparţinînd tuturor
etniilor şi confesiunilor religioase5, ceea ce va favoriza
primele sale experienţe interculturale. Primele cuvinte în
germană sau idiş la Solca le-a învăţat, interesul pentru
meşteşugul ori negoţul practicat îndeosebi de alogeni tot
la Solca a înmugurit, copilul maturizat de timpuriu din
pricina condiţiilor de viaţă cu totul modeste văzând în
aceste alternative ocupaţionale şansa progresului pentru
neamul său.

Anii de liceu petrecuţi la Suceava (1902-1910) au
avut un rol hotărâtor în formarea caracterului
adolescentului solcan. Au contribuit la aceasta nu doar
ceea ce a învăţat la o şcoală rigidă, segregaţionistă şi
discriminativă, ci şi relaţiile pe care şi le construieşte în
această perioadă. Dacă la şcoală învaţă ceea ce era
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prevăzut în programele şcolare imperiale ce urmăreau
formarea unui unterthan obedient şi robace, o mare
înrâurire va avea asupra lui vorba blajină şi sfaturile
înţelepte ale părintelui Constantin Morariu de la Pătrăuţi,
tatăl celui care avea să-i fie cel mai bun prieten, Leca
Morariu. ,,Erudit fără pedanterie şi fără nici o pretenţie,
vorbitor fără pompă zadarnică, om de conducere fără
dorinţa de a ieşi el pe planul întâi, creştin fără fanatism şi
Român fără ură faţă de alte neamuri”6, părintele Morariu
şi-a crescut copiii în spiritul iubirii necondiţionate faţă de
neamul lor, al sacrificiului continuu în vederea ridicării
spiritualităţii acestuia, al respectării unor valori perene
ale umanismului: modestia, curajul, dragostea şi omenia,
respectul pentru familie, înţelepciunea şi, mai ales, setea
de cultură, singura capabilă să schimbe din temelii soarta
românilor. 

În acest mediu se va forma adolescentul şi apoi
tânărul solcan, oaspete frecvent al casei arboroseanului,
acolo unde îl aşteptau sfaturile înţelepte ale preotului,
grija maternă a cucoanei Elena şi prietenia copiilor
familiei. Aici îşi va fi completat studiile de istorie a
neamului, lecturând cărţile din biblioteca locuinţei
parohiale, ştiută fiind ambiţia părintelui de a-şi procura
neapărat cărţile premiate de Academia Română; aici va fi
prezentat rezultatele primelor investigaţii folclorice; tot
aici, ascultând muzică de calitate ( toţi copiii Morariu
cântând la diverse instrumente), îşi va fi format propria
cultură muzicală, din repertoriul prietenilor lui nelipsind
,,Hora detrunchiaţilor”, ,,Tricolorul” ori ,,Pe-al nostru
steag” ale lui Ciprian Porumbescu, întrega familie
venerând pe acest frate de suferinţă al lui Constantin
Morariu. 

Spiritul său se va modela apoi în anii studenţiei de la
Cernăuţi, unde, la Facultatea de Litere şi Filosofie, a
studiat cu profesori de mare valoare: Sextil Puşcariu,
Octavian Isopescu, Mathias Friedwagner,etc. Deşi cu
vederi politice naţionaliste, Torouţiu învaţă să cunoască,
să înţeleagă şi să preţuiască marile personalităţi ale
culturii europene, conştientizând faptul că valoarea
operei nu stă în originea etnică ori în morala autorului
acesteia. Unele dintre aceste personalităţi sunt evocate în
lucrarea Oameni şi cărţi, un volum apărut la Solca, în 1912,
şi înscris într-un proiect ambiţios demarat odată cu
publicarea volumului Chipuri (Cluj, 1911), acela de a
realiza o colecţie destinată bibliotecilor publice şi
cabinetelor de lectură din provincia lui, «Biblioteca
Bucovina». 

Torouţiu este unul dintre cei mai buni studenţi ai
seminarului de Limbă română, certificatele obţinute, cu
acelaşi calificativ pe care l-a avut şi în liceu-vorzüglich-
stând mărturie în acest sens, profesorul remarcând
seriozitatea, munca asiduă şi autentica aplecare către
cercetare de care a dat dovadă în pregătirea colocviilor.
Nivelul de cunoştinţe, capacitatea de comunicare şi
seriozitatea studentului îl determină pe profesorul
Puşcariu (chiar din al treilea semestru) să-l recomande
colegului său, Mathias Friedwagner, atunci când acesta

pleacă la Frankfurt/Main şi vrea un asistent de limbă
română: „Iubite D-le Torouţiu, Cred că-ţi pot da o veste
bună de Crăciun. Am intrat în legătură cu D-l
Friedwagner pentru ocuparea postului de lector la
Academia din Frankfurt şi te-am recomandat pe D-ta.
Condiţiile: a ţinea vreo şase lecţii pe săptămână.”7 Odată
cu slujba de asistent la lectoratul român, Torouţiu îşi va
continua şi studiile universitare, intrând în miezul unei
culturi care-l va impresiona şi influenţa prin profunzime,
rigoare, disciplină şi responsabilitate. A avut astfel ocazia
să-şi perfecţioneze abilităţile de comunicare în limba
germană în care era iniţiat atât de la gimnaziul sucevean
cât, mai ales, de la universitatea cernăuţeană, acolo unde
a studiat cu profesorii Hilberg, Grienberger şi Kosh şi
unde,tot în limba germană, a studiat psihologia şi logica
cu renumitul profesor Richard Wahle. Studiază limba şi
literatura germană cu profesorul Panzer, analizând mai
ales povestirile germane şi Cântecul Niebelungilor, face
studii de filosofie cu profesorii Schuhmann (Filosofia
naturii şi Psihologia) şi Cornelius, cu care a aprofundat
filosofia kantiană. În domeniul romanisticii, pe lângă
multe cursuri cu Friedwagner (Istoria literaturii franceze,
Dialectologie şi regionalisme, studii aprofundate despre
Corneille, Racine, Dante) are privilegiul de a studia limba
italiana cu Benvenuto Terracini, limba şi literatura
franceză cu Reboul de la Guilliers, cu profesorul
Heraeus aprofundând studiile de latină. Deşi
îndeplinirea obligaţiilor sale militare îl vor face să se
întoarcă la Cernăuţi mai devreme decât s-ar fi aşteptat,
profesorului care i-a oferit şansa de a cunoaşte cultura
germană la ea acasă îi va rămâne veşnic recunoscător iar
bibliotecii Academiei din Frankfurt îi va expedia, mereu,
cărţi şi broşuri în limba română, cele mai multe apărute
în tipografia sa, pentru a continua să-şi facă datoria de
om de cultură român faţă de neamul românesc pe care
şi-l dorea a fi prezent în ochii străinătăţii într-o lumină
favorabilă, cu tot ce avea el mai bun.

Spirit enciclopedist, asemeni mentorului său, Nicolae
Iorga (cu care corespondează încă din 1907), cu solide
cunoştinţe de limbă şi literatură română,istorie, filosofie,
psihologie, folclor, cunoscând numeroase limbi
(germană, italiană, franceză, engleză, greacă, latină,
ebraică, armeană, arabă, turcă), Torouţiu îşi va finaliza
studiile la Cernăuţi, în vara anului 1914, cu un studiu în
germană- Deutsche Dichtung in Rumanischen Sprache.

Refuzând să lupte pentru idealuri care nu-i aparţin, în
toamna anului 1914 părăseşte Bucovina şi se stabileşte la
Bucureşti, acolo unde va munci din greu pentru a pune pe
picioare o nouă tipografie (utilajele cu care-şi încropise o
mica afacere la Solca nu puteau fi aduse la Bucureşti), va
deschide o librărie, va înfiinţa şi conduce „Revista
Bucovinei”, demonstrând o imensă forţă de muncă şi
excelente calităţi organizatorice şi administrative, calităţi
care-l fac preţuit de mari personalităţi, Nicolae Iorga, A.C.
Cuza, Simion Mehedinţi, Al. Constantinescu fiind doar
câţiva dintre cei care îl vor sprijini atunci când ajunge în
impas. Aceste calităţi l-au făcut să obţină şi finanţarea
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proiectului său tipografic de către principesa Ralu
Callimachi: „eu vă ajut pentru că sunteţi harnic şi foarte
cinstit, atât în lucrurile mici, cât şi în cele mari” avea să-şi
motiveze gestul prinţesa care îl cunoştea şi din modul în
care lucrase pentru comenzile ei la Solca dar şi din vorbele
părintelui Morariu, cu care derula afaceri finaciare prin
banca reiffeisiană înfiinţată de acesta la Pătrăuţi. Când,
după război, va fi nevoit s-o ia de la capăt, asemeni lui
Sisif, va investi timp şi muncă şi bani în acelaşi tip de
afacere, literele de plumb acaparându-l definitiv. Şi dacă
profilul său spiritual este unul tradiţionalist, format la
şcoala „Sămănătorului”, în viaţa practică este un adept al
tehnicii moderne, al utilizării celor mai noi invenţii care să
permită realizarea unor produse finale de calitate, dar să
asigure şi securitatea lucrătorilor: cumpără cele mai noi
maşini tipografice din Germania, aduce hârtie de calitate
de la Viena, comandă cerneluri la Paris şi Viena, introduce
printre primii ilustrarea-grafică ori fotografică- a textelor
tipărite, este un adevărat avangardist în domeniu.

Pe lângă activitatea de la tipografie, Torouţiu a fost o
vreme slujitor al şcolii. Revenit în Bucureştiul ce-şi căuta
echilibrul după ocupaţia germană din timpul războiului,
I.E. Torouţiu va obţine post de profesor suplinitor de
limba germană, mai întâi la Liceul Dimitrie Cantemir
(1919-1926) şi apoi la Gheorghe Lazăr (1926-1928). Nu
erau vremuri uşoare, nici pentru dascăli, mulţi dintre ei
foşti combatanţi activi pe front, nici pentru elevii care, în
timp de război făcuseră şcoală pe apucate sau nu
făcuseră deloc, nici pentru ţara încercată de o criză
economică firească.„...În acea epocă, viaţa ei[a şcolii] a
fost înlănţuită într-o serie de condiţiuni aspre, pentru
care nu sunt vinovaţi nici oamenii, nici conducătorii, nici
metodele, ci împrejurările constrângătoare care se nasc
întotdeauna în această formă, pe urma marilor sguduiri
sociale.”8 Experienţă pedagogică avea din ceea ce văzuse
în şcolile în care a fost elev şi student, de unde a preluat
diverse modele de profesori, şi din anii de război când,
în România fiind şi neputând participa la acţiunile de pe
front, datorită fragilităţii sale fizice şi stării precare de
sănătate, a suplinit învăţătorii plecaţi pe front din zonele
Paşcani şi Botoşani (1917) ori a răspuns nevoilor
imperative de învăţători români în Basarabia recent unită
(1918), aşa cum rezultă din corespondenţa cu Liviu
Marian9. Se adăugau aici şi metodele, rigoarea şi
seriozitatea dobândite şi exersate în anii când, ca asistent
al profesorului Friedwagner la Frankfurt, susţinuse
seminarii pentru care s-a pregătit mult, căci nu i-a fost
uşor să răzbată în lumea rece şi oarecum autarhică în
ceea ce priveşte ocuparea unui post de asemenea
responsabilitate.

A profesat puţin, deşi conform aprecierii
contemporanilor, avea reale calităţi care îl recomandau
pentru această meserie. Era un profesor riguros şi exigent
dar drept şi preţuit de elevii săi, şi asta pentru că a iubit
copiii şi a considerat mereu că „o adevărată educaţie
trebuie făcută din iubire de oameni şi din creştinească
iertare”10. A lucrat cu clase foarte numeroase, multe

dintre ele fiind extrabugetare, prezenţa lor atât de
numeroasă făcându-l să înţeleagă că „cetăţeanul nu mai
este şi nu mai vrea să rămâe turmă şi masă amorfă.”11

Predarea limbii germane atunci, imediat după război, nu
era tocmai cea mai fericită alegere pentru un cadru
didactic. Evenimentele prilejuite de războiul declanşat de
lumea germană erau prea aproape pentru a putea fi
ignorate ori trecute cu vederea în capitala în care legislaţia
militară prusacă impusese rigori cu care locuitorii cu
mentalitate orientală nu puteau fi de acord. A fost nevoie
de răbdare şi de elasticitate în gândirea şi aplicarea
strategiilor didactice care să atragă elevii către studierea
limbii fostului inamic. Şi Torouţiu a dovedit că poate să
depăşească asemenea obstacole în relaţia cu elevii săi. Ca
un bun român, desigur că le-a vorbit şi despre idealurile
şi sacrificiile pe care, în Marele Război, le-au făcut tocmai
pentru împlinirea acestor idealuri. Ca umanist european
însă, a ştiut să dea Cezarului ce era al Cezarului,
transmiţând elevilor săi nu numai elemente de lexic şi
gramatică germană ori frunzărind textele din programa
obligatorie, ci şi cultivând respectul pentru principiile
universale şi valorile perene pe care le-a onorat creaţia
literară germană, făcându-i să înţeleagă cultura ca
fenomen global, că nu trebuie să se supună unor rigori
politice aflate într-o evoluţie fluidă. Şi dacă limba
germană a rămas să se studieze în şcolile secundare din
Bucureşti şi, treptat, să se extindă studiul ei în România
lovită brutal de trupele teutonice, aceasta s-a datorat şi
profesorului Torouţiu, ca şi altor bucovineni (Claudiu
Isopescu a fost şi el prezent, între anii 1918-1920, la
catedra de germană de la Lazăr) care au disjuns politica
de cultura nord europeană.

Opera sa este o altă dovadă a vocaţiei sale europene.
A tradus, după texte originale, din Platon (Apologia lui
Socrate), şi din dramaturgi germani (Anzengruber şi
Hebbel), din literatura moral-religioasă engleză (D.I.R.
Mackduff, I.C.Ryle, John Bunyan)şi germană (Otto
Funcke) ori din opera lui Tagore (în revista „Floarea
Soarelui” fiind numeroase bijuterii literar-filosofice din
opera marelui gânditor hindus). Cu ajutorul schiţelor de
portret din Oameni şi cărţi cunoaştem pe Christoph
Martin Wieland, prezentat într-un stil plăcut, alert,pe
Heinrich von Kleist, „un mare cântăreţ şi luptător
naţional”12, pe Felix Dahn, cu a sa Credinţă germană,ori pe
generosul profesor Iaroslav Kramerius. Criticul literar ce
numai se ghicea din Oameni şi cărţi se dezvăluie tot mai
mult în lucrările apărute mai târziu. Carmen Sylva în
literatura românească (1924), Immanuel Kant în filosofia şi
literatura română (1925), Modernismul. Simbolism-
impresionism-expresionism (1926), Heinrich Heine şi heinismul
în literatura românească (1930), Hermann Sudermann în
literatura românească (1930), Hermann şi Dorothea. Pagini din
monografia Goethe (1931), Pagini de istorie şi critică literară
(1936) sunt dovezi ale maturităţii spirituale ale
cărturarului bucovinean care construieşte o punte de
legătură între cultura germană, pe principiile căreia s-a
format, cu cea română, pe care a slujit-o cu nobilă
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abnegaţie.
Opera sa de căpătâi rămâne Studii şi Documete Literare,

o colecţie în 13 volume apărute între 1931-1946, o
întreprindere de pionierat în România, o iniţiativă ce
avea să necesite un imens efort intelectual, o răbdare
sisifică, timp şi, mai ales, un efort financiar considerabil
pentru perioada aceea de criză, când idealismul era
abandonat în favoarea unui materialism aproape
instinctual, când „...aiurea, înfundaţi în sinecurele
bugetovoriei <<culturale>> trâdăvesc atâţia profitori”13.
La demararea proiectului, cărturarul făcuse „...un
călduros apel către persoanele cari au scrisori vechi,
texte, precum şi orice document literar, să ne pună la
dispoziţie originalul spre a fi copiat de noi şi publicat în
colecţie”14. I-au răspuns nu doar români, ci şi numeroşi
străini, din întreaga Europă (şi nu numai), care
cunoscuseră lumea românească direct ori din
corespondenţa cu prieteni români şi care doreau să
completeze această lucrare căreia Perpessicius i-a
remarcat caracterul „... utilitar al unor astfel de tipărituri,
de mulţimea şi perfecţiunea cărora o literatură matură nu
se poate dispensa”15, considerându-l pe I:E. Torouţiu
„un Hurmuzache al celor literare, de extensiunea şi
importanţa celor istorice”16. A adunat sute de mii de
documente din care mai puţin de jumătate au văzut
lumina tiparului. O operă de asemenea dimensiuni
denotă pasiune, hotărâre şi sacrificii pe care nu oricine
este dispus şi capabil să le facă: „...şi-a luat sarcina grea
şi obositoare, să desfunde lăzile încuiate, să scoată
hârtiile prăfuite, să le smulgă din uitare şi să le dăruiască
luminii viitorimei. Apoi, mai mult încă, să le
documenteze, să le întărească valoarea lor, prin note şi
adnotări explicative care le măresc însăşi fiinţa şi rostul
existenţei lor. Din hârtii moarte şi uitate d. Torouţiu a
făcut fiinţe vii, trăitoare, căci le-a dat viaţă.”17

Munca lui nu va trece neobservată: „Un N. Iorga, S.
Mehedinţi, Camil Petrescu,Victor Morariu, Lascarov
Moldovanu, C. Stăteanu, G.M. Vlădescu, G.C.
Longinescu, şi atâţia alţi specialişti şi cărturari şi-au spus
cuvântul, fie subliniind elogios valoarea documentară a
scrisorilor publicate, fie remarcând cu bunăvoinţă şi fără
răutate, ci numai din dorinţa de a se îndrepta, inevitabile
erori sau scăpări din vedere, în redactarea şi adnotarea
unui material atât de vast şi variat.Este singura
mulţumire sufletească pe care am şi urmărit-o”18.

Un loc important în economia colecţiei Studii şi
Documente Literare îl ocupă notele lui I.E.Torouţiu.
Prezente în primele volume imediat după fiecare set de
scrisori iar mai târziu formând un bloc informativ la
finalul volumului, acestea reprezintă o adevărată
enciclopedie, un tezaur informaţional pe care autorul îl
împărtăşeşte, generos şi dezinteresat, cu cititorul.
Ordonate, sistematizate, elegant şi convingător
prezentate, notele acestea au valoarea lor specială care se
adaugă celei a volumelor propriu-zise, sporind
importanţa documentelor publicate. „Nu ştii ce să
admiri mai mult, migăleala lucrului, perseverenţa

cercetărilor după o metodă ştiinţifică, răbdarea, bogăţia
de cunoştinţe în toate domeniile, preciziunea
materialului informativ, sistematizarea operei, cum
numai cei ce au urmat şcoala germană sunt în stare la o
asemenea muncă. Toate acestea se găsesc în notele
adiţionate ale lui I.E. Torouţiu”19.

Notele sale privesc un larg evantai de aspecte,
acoperind cele mai variate domenii ale vieţii societăţii
cuprinse în corespondenţa ce face obiectul colecţiei.
Fireşte că întinderea notelor are dimensiuni diverse,
având în vedere, pe de o parte, sursele de informare şi pe
de alta interesul pe care ar putea să-l trezească informaţia
respectivă. De multe ori, plecând de la o scrisoare de
mici dimensiuni, Torouţiu ne introduce în viaţa unei
personalităţi despre care ne dă numeroase informaţii,
apropiindu-ne de esenţa vieţii şi creaţiei sale. Avem
ocazia să cunoaştem peste 200 de români, figuri de
prelaţi, de profesori şi industriaşi, de miniştri şi jurişti,
medici şi artişti care se înfăţişează la judecata cititorului,
unii cu alai de informaţii, alţii, mai modeşti, cu doar
câteva cuvinte ori rânduri. S-au creionat profilele unor
oameni mari, a căror activitate a contribuit, după putinţa
şi silinţa lor,la progresul general al societăţii româneşti.
Cu ei cititorul parcurge vremuri de înălţare concretizate
în cele dintâi aşezăminte ale României moderne. Cu toţii
însă rămân datori, pentru neuitare, cărturarului de la
Solca, om de aleasă conştiinţă a valorii care a scos de sub
colbul vremii, al nepăsării şi neştiinţei comori de minte şi
suflet românesc.

Cel puţin la fel de numeroşi sunt şi străinii care s-au
bucurat de atenţia colecţionarului, mii de cuvinte reuşind
să creeze portrete ale unor personaje care, graţie muncii
lui Torouţiu, au devenit familiare publicului cititor din
România. Publius Ovidius Nasso şi John Stuart Mill,
Claudius Galenos şi Auguste Compte, Giovanni
Boccacio şi Pablo Martin Meliton Sarasante, Claude
Garamond şi Wilhelm Humpel sunt doar câteva nume
din şiragul celor care şi-au găsit locul în inima şi colecţia
lui Torouţiu. Informaţii legate de biografia lor, de
profesiile în care au excelat, de lucrările publicate ori de
relaţiile lor cu locuitorii spaţiului carpato-danubian, de
realizări deosebite ori de evenimente familiale, cu toate
pot fi întâlnite în note de cele mai multe ori
impresionante ca dimensiune şi valoare. 

Comorile înfăţişate cititorului-corespondenţa
junimiştilor şi sămănătoriştilor-au dezvăluit caractere, au
explicat fapte, au integrat cultura română în cea
universală, înfăţişând pe creatorul său-poporul român-
cu valorile sale perene, cu frământările generate de
ruperea zăgazurilor puse de stăpânirea străină şi
conflictele generate de părerile politice divergente, cu
frumuseţea lumii patriarhale în opoziţie cu clocotitoarea
şi inepuizabila energie a unei capitale tot mai grăbite în a
copia modelul occidental. Volumele lui, ajunse la Oslo şi
Ankara, Roma şi Munchen, Madrid şi Varşovia,
Stokholm şi Lisabona, Budapesta şi Paris, Londra şi
Belgrad, au fost adevăraţi ambasadori culturali ai
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românilor, vorbind lumii despre forţa creatoare a unui
neam de plugari, despre comorile de argint ale minţilor
sale luminate, despre eforturile întemeierii unei lumi
moderne pe structura unei societăţi fanariotizate, despre
efortul civilizator jucat de Junimea şi junimişti, dar şi
despre veşnica nevoie de reîntoarcere la vatra dătătoare
de energii, la izvoarele culturii populare româneşti, la
matricea identitară, folclorul, văzut ca cea mai sigură
soluţie pentru supravieţuirea ca neam şi cea mai trainică
sursă de originalitate culturală.

Putem considera, aşadar, că Studii şi Documente
Literare reprezintă, în egală măsură, o operă de restituire
a unor crâmpeie de viaţă românească dar şi una de
reconsiderare a valorilor româneşti în raport cu cele
universale, multitudinea de note ale adnotatorului
racordând oamenii şi faptele lor la angrenajul evoluţiei
general europene de la răscruce de veacuri. Este felul în
care Torouţiu a considerat că trebuie să integreze cultura
românească în patrimoniul cultural al lumii.

Personalitate plurivalentă formată în mediul
multicultural al Bucovinei de acum un veac, umanist din
convingere, nu doar prin formare, deschis către marea
operă a lumii, Ilie E. Torouţiu rămâne un model de
devotament faţă de neamul căruia i-a aparţinut dar şi
exemplu de intelectual cult şi responsabil, pentru care
valoarea nu cunoaşte nici un fel de limite iar educaţia
pentru valori este considerată o obligaţie fundamentală
şi perpetuă. Pentru toate acestea şi pentru numeroase
fapte ce dovedesc un suflet uriaş şi o modestie exagerată,
se cuvine să cunoaştem pe „I.E. Torouţiu-profesor,
tipograf, critic şi istoric literar, academician, patron şi
mecenate, filantrop, spirit de înaltă cultură, dar şi de rară
iniţiativă şi energie practică, strălucit reprezentant al
idealismului real pe care îl preconiza încă de student,
crainic al culturalităţii şi vredniciei bucovinene,[…]E o
culme strălucită la care s-a ridicat omul acesta prin
vrednicia proprie, prin energie şi talent, adevărat self-
made man în înţelesul cel mai propriu, cel mai curat al
cuvântului.”20 Aşa cum spunea un tânăr bucovinean care
s-a bucurat de generozitatea cărturarului născut la Solca,
Mircea Streinul, „într-adevăr regret că nu sunt Horaţiu
ca să-i scriu o odă acestui Mecena al literaturii româneşti
care este profesorul I.E. Torouţiu.”21
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