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sustinerea tezel, Jar pana saptamana trecuta a
fost consultat de doctoranzi.
N-ar fi potrivit ca in aceasta scurta evocare
a unei mari ~i nobile figuri de intelectual sa ne
oprim asupra indelungatei ~i intunecatei
perioade in care a fost marginalizat.
intr-o profesiune de credinta din care se
desprind rezultatele simple, dar impresionante
ale izbanzilor sale, VLADIMIR declara: ,Am
muncit sistematic, cu dragoste, - pe taramul meu
- a~a cum au muncit parintii, neamurile mele, taranii, de aceea cinstesc munca altora. Mi-am dat
silinta - nu intotdeauna am reu~it - sa aplic principiile intelegerii, toleran(ei (am invatat tarziu!),
sub semnul iubirii universale, a~a cum propovaduia Sfantul Apostol Pavel."
Din astfel de friimantiiri suflete~ti s-a
nascut opera lui VLADIMIR TREBICI, care ne
face sa-i pastriim 0 amintire ve~nica.
Dumnezeu sa-l odihneasca!

Constantin Ionete
16 februarie 1999

La despiir{irea de
Profesorul Vladimir Trebici
Cu ziua de sambiita, 13 februarie 1999, se
inchide calea vie(ii pamante~ti a celui care a fast
Vladimir Trebici.
Atunci s-a pus hotarul de sfar~it pentru drumul i'nceput cu 83 de ani inainte Ia HoreceaManastirii, in apropierea Cemautilor. Se incheia
astfel Golgota ultimelor luni de via(a. A dus
crucea suferin(ei de sfar~it a~a cum ~i-a dus
intreaga viata, cu multa, nemasurat de multa
demnitate. A vrut ~i a reu~it sa fie exemplar ~i in
cea de pe urma incercare.
Calea vietii pamante~ti a robului lui
Dumnezeu Vladimir Trebici s-a incheiat. Nu ~i
cea a spiritului sau. Gandurile pe care le-a pus in
car(i ~i studii, in conferin(e sau in simple discutii
au greutatea fructului plin, rodit sub grija unui
arareori intalnit griidinar de ganduri. Un gdidinar
care ~i-a luat in stapanirea mintii toate uneltele
de care avea nevoie. Oricat de scumpe, oricat de
costisitoare ca efort. Un gradinar harazit sa i~i
lucreze un manos sol almin(ii. Prin munca, neintrerupta mundi, a fiicut ca griidina sufletului sau
sa fie ~i mai bogata. Ta1antii pe care Marele
Stapan ii daruise i-a inzecit astfel.

Punctul de pomire Ia Universitatea din
Cemau(i, in anii '30, a fost sub semnul istoriei,
al filosofiei ~i a! sociologiei. Nimic din toate
acestea nu anunta pe demograful de mai tarziu,
pe specialistul care a stapanit cu suverana
indemiinare discursul arid a! demografiei. Stilul
in care va face demografie decurge insa, nemijlocit, din acest inceput.
A u;mat razboiul cu friingere de vieti ~i
destine. II traie~te sub toate ipostazele sale combatant, prizonier, refugiat. A scris pagini
memorabile despre viata de !agar pe care a dus-o in stepa ruseascii. Volumul memorialistic
in care sunt cuprinse paginile respective i~i
a~teapta publicarea. Acolo, sociologul Vladimir
Trebici se regase~te cu intreaga boga(ie de intelesuri pe care le desprinde din drama pe care in
fapt o traia. Dialogul dintre sociologul ~i
cre~tinul Vladimir Trebici in acele pagini nu are
corespondent in lumea cartii romane~ti.
Dupa razboi a um1at o alta tragedie, cea a
comunismului. La Cemau(i, inainte de razboi,
tiinarul pe atunci Vladimir Trebici, visa o cariera
universitara. La Bucure~ti, revenit din !agar, se
~onfrunta cu supravie(uirea, in toate sensurile ei.
In tot acest noian de rea~ezari violente, rau prevestitor, a fast sa fie o stea-calauza ~i pentru
tanarul venit de Ia Cemau(i. El s-a numit Anton
Golopen(ia. A fast ~ansa de a intiilni una dintre
figurile cxemplare ale ~colii Romane~ti de
Sociologic. A fast o conjunc(ie de destine eroice.
Cuvintele pot parea ,mari'', exagerate poate. Nu,
nu este un tribut a! momentului ceea ce spun
acum. Golopen(ia a platit cu viata op(iunea sa de
intelectual liber. Vladimir Trebici a construit pe
aceea~i stru<;_tura de credin(e intelectuale ca ~i
Golopen(ia. In istoria intelectuala a acestei (ari
cei doi savan(i sunt figuri emblematice pentru
tipul intelectualului salvator. Sunt personalita(i
care au incercat sa tina in viata comunitiiti
~tiin(ifice, spirituale: Ceea c~ Profesor~l
Vladimir Trebici a fiicut pentru demografia
romaneasca, pentru supravie(uirea ei in decursul
deceniilor de comunism, nu i~i aflii compara(ie
deciit in intreprinderea similara a regretatului
sociolog Henri H. Stahl.
Voca(ia de salvator a! unei comunita(i intelectuale nationale de Ia pericolul de moarte dogmaticii a fost implinita de Profesorul Trebici cu
modestie ~i tenacitate monastica prin scris,
vorbii ~i fapte fondatoare. A scris mult. Prin ceea
ce a scris a ajuns sa fie reprezentantul de necon-
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testat al demografiei romiine~ti. Numu;-ul marc
de lucrari publicate devine occundar in"' in
momentul in care il pUl in balanta cu stilul, profunzimea ~i utilitatea scri1turii saL:.ln momcntul
in care ii revezi paginile publicatc, traic~ti sentimentul intiilnirii cu un om care prin vocatie a
fost Profesor - specialist capabil de claritate,
mesaj central pe lucruri fundamentale. Si, mai
presus de orice, om care daruiqte idei.
Ciiti dintre cei care au avut norocul de a-1
cunoa~te nu i-au ramas datori pentru o idee, o
incurajare potrivita in momentul potrivit, un
sfat? Ciite dintre lucrarile serioase de demografie
sau de sociologic a populatiei publicate in tara
au putut fi serioase fiira o intemeiere prin
Vladimir Trebici? Cu cat va trece timpul, cu atat
vom realiza mai mult faptul ca suntem nu numai
sub semn de informatie ~i metoda ~tiintifica Ia
intalnirea cu textele demografului Vladimir
Trebici. Marca lor este ~i, sau mai ales, stilul. 0
construqie simpla in care discursul strict
demografic i~i picrde ariditatea in mediul de cultura clasica, sociologica ~i istorica in care este
desfii~urat.

Vladimir Trebici nu mai este printre noi.
Implinirile sale fondatoare sunt ~i vor fi cu noi ~i
dupa noi. Un cxtraordinar simt al duratei ~i al
durabilitatii a caracterizat intreaga sa lucrare
intelectuala. Trairea duratei era evidenta din
modul in care ordona toate infonnatiile de care
dispunea in timp, o ordonare amanuntita care
mergea de Ia evenimente istorice, ~tiintificc pana
Ia maruntele evenimcnte de viata ale celor
cunoscuti sau numai ~tiuti indirect. Stapanind
campun intinse de evenimente, cu perceptia
clara a efemerului care le este specific,

Profc:~orul

Vladim 1rcbici a incercat sa condurabil. .h c:spectul pentru continuitatc.
traditic, lucrul bine fiicut ~i credin(a, toate acestea sunt semne clare; ale vocatiei de a construi
durabil. Obi~nuia sa spuna ,Respect oamenii
care au credin(a, indiferent care estc accasta".
Recuno~teai u~or in toata dragostea sa pcntru
ordine, continuitate ~i credinta spiritul
Bucovinei din care venea, Iumea valorilor
morale care intemeiaza existenta noastra ca
popor.
Intreprinderile fondatoare ale Profesorului
Vladimir Trebici nu sunt de regasit numai Ia
nivel de car(i, studii sau cursuri, numai prin ceca
ce a dus Ia bun sfiir~it ca profesor Ia Academia
de Stiinte Economicc, Ia Centrul Demografic
ONU, Ia Universitatea Bucurqti, sau ca specialist Ia Institutul Central de Statistica ~i, ulterior,
Ia Direqia Centrala de Statistica. A. um1arit cu
tenacitate ~i statuarea unci institutii demografice
de cercetare. Reu~ita acestui gand a venit tarziu,
dupa 1990. Centrul de Demografic al Academici
exista. Profesorul a reu~it sa instituie o forma de
cercetare cu ~ansc mari de viabilitatc. Centrul de
Demografie poate ~i trebuie sa creasca sub scmnul spiritului protector al celui care 1-a fondat.
Pe masura ce timpul va trecc, va fi ~i mai
dureroasa absenta omului, Profesorului ~i prietenului Vladimir Trebici. II vor chema, ii vor
simti lipsa, tot mai multe locuri de spirit ~i
Cetate in care a fost semanator - semanator de
adevar, bine ~i credinta.
Dumnezeu sail odihneasca in pace!
struia~cD
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