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ATIPICUL MAREŞAL AVERESCU DIN BABELE 
 
 În ziua de 3 octombrie 1938, cu 75 de ani în urmă, 

la Bucureşti, s-a stins din viață Alexandru Averescu, 
mareşal al României, membru al Academiei Române. 
Avea pe atunci 79 de ani şi nu mai era implicat în viaţa 
politică a ţării. El a rămas în istoria modernă ca una din 
marile figuri ale poporului român, originar din 
Basarabia istorică (azi regiunea Odesa, Ucraina), fiind 
născut la 9 martie 1959, în comuna Babele (azi 
Oziornoe), de pe malul estic al lacului Ialpug, nu 
departe de Ismail. Pe 14 iunie 1930, pentru merite 
militare deosebite, i se conferise titlul de mareşal în 
retragere. Bastonul său tubular de mareşal, din aur, va 
nimeri în colecţia Muzeului Militar Naţional abia în 
1960, confiscat de către Ministerul Afacerilor Interne 
de la un oarecare Ion Iliescu. Aşa scria cineva de la 
Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I”, fără a 
concretiza despre care Iliescu este vorba. 

A doua zi după decesul bătrânului ostaş şi 
politician, N. Iorga a scris La plecarea Mareşalului 
Averescu. Citim: „Unul din marii domni de oaste pe 
care i-a dat poporul românesc s-a dus în lumea unde 
plutesc umbrele glorioşilor săi înaintaşi. Alexandru 
Averescu nu era numai un mare strateg, chibzuind 
încet, rece şi sigur planuri în a căror executare nu-l 
putea tulbura nimic din ce agita sufletul oamenilor 
slabi. Nu mai trebuie amintită înalta lui minte 
creatoare, căreia îi datoram singura iniţiativă din 
marele război şi acea încredere în oastea noastră, aşa de 
greu lovită, prin care ne-am putut reface pentru a 
recâştiga măcar onoarea. Dar era ceva mai presus de 
aceste aşa de rare însuşiri pe care în acele zile de 
supremă încercare nu le-a împărţit cu nimeni. Era fibra 
eroică din el şi misterul din care venea şi care înconjura 
orice acţiune a lui. El nu era un pregătitor de istorie, ci 
însăşi garanţia ei”. 

Iorga termina cele scrise cu afirmaţia că Al. 
Averescu a fost „suflet de soldat”, iar politica i-a rămas 
străină. Acolo, în politică, unde a ajuns, totuşi, cum 
scrie istoricul, „taina lui n-a mai putut avea puterea ei 
magică”. Un adevăr greu de contestat. Averescu intra 
în politica cea mare „călare” pe popularitatea 
enormă pe care şi-o cucerise în luptele primului 
război mondial. General de divizie, comandant al 
Armatei a 2-a, el a condus celebra manevră de la 
Flămânda şi luptele de la Mărăşti şi Oituz. 

Uscăţiv, zvelt, cu ceva princiar în exteriorul său, 
dânsul a fost, cred eu, o figura atipică nu numai pentru 
viaţa politică a României interbelice. S-a scris, 
bunăoară, ca mareşalul era un nu prea bun călăreţ. Dar 
prea puţină lume ştie că, în martie 1876, Al. Averescu 
se încadrează voluntar anume în escadronul de 
jandarmi-călări din Ismail. Va avea o carieră militară 
exemplară, va deţine toate gradele militare din armata 
română de atunci, învrednicindu-se de 120 de decoraţii. 

De fapt, atipicul l-a însoţit de la naştere. Taică-său, 
slugerul Constantin Averescu (sluger – rang boieresc 
inferior) şi maică-sa – fire cucernică – ar fi vrut, poate, 
alt viitor pentru el. Dânsul, însă, alege armata. Participă 
la războiul din 1877-1878, în grad de sergent al 
Regimentului 1 Roşiori. Este decorat cu câteva medalii 
de luptă (inclusiv una rusească), dar se pomeneşte... 
trecut în rezervă. Motivul – „condiţia fizică 
nesatisfăcătoare”, precum citim, şi degerăturile cu care 
se alesese în iarna ce trecuse. Tânărul Averescu cere 
Ministerului de Război să fie reîncadrat în serviciul 
militar regulat şi îşi atinge scopul. După doi ani, îl 
găsim la Şcoala Divizionară de la Mănăstirea Dealu. În 
1881 devine sublocotenent, apoi câştigă un concurs şi 
pleacă pentru doi ani la studii în Italia, la Şcoala 
Superioară de Război din Torino (1884-1886). Acesta 
a fost începutul gloriosului comandant de oşti. 

Are rost, cred eu, să ne referim şi la începuturile 
sale pământeşti, căci şi aici găsim elementul 
atipicului. Ne mândrim când spunem ca dânsul e 
originar din meleagul basarabean. La drept vorbind, 
însă, rădăcinile sale basarabene sunt oarecum 
relative. Şi iată de ce. 

 

În 1856, în martie, este semnat Tratatul de Pace 
de la Paris, prin care ruşii retrocedează sudul 
Basarabiei Principatului Moldova. În martie 1857, 
trupele moldoveneşti trec Prutul şi pun stăpânire pe 
teritoriile retrocedate, după care încoace, din 
Principat, încep să vină funcţionari, intelectuali, 
specialişti în diverse domenii, pentru a impulsiona 
viaţa culturală şi socială din ţinut. La Babele vine 
slugerul Constantin Averescu, cu nevastă-sa, pentru a 
pune aici temeliile învăţământului şcolar laic în limba 
română. Familia locuieşte într-o odaie din chiar 
clădirea şcolii primare. Acolo, în primăvara anului 
1859, se naşte pruncul Alexandru. Dacă nu era 
încheiată Pacea de la Paris, poate că nici copilul 
Avereştilor nu se năştea la Babele. Dar, se vede că aşa 
a fost să fie de la Cel de Sus. Va trece un secol şi ceva 
şi faptul istoric incontestabil al naşterii lui Averescu la 
Babele va provoca dereglări serioase în comporta-
mentul autorităţilor „proeuropene” de la Ismail şi 
Odesa, atunci când comunitatea românească din 
Babele va încerca (zadarnic) să-l aniverseze. 

Peste ani, până la al doilea război mondial, 
localitatea îi va purta numele (comuna General 
Averescu). În 1926, când conducea pentru a treia (şi 
ultima) oară Guvernul României, Al. Averescu veni 
la baştina sa, încununat de glorie şi de onoruri. 
Momente emoţionante, de retrăiri profunde, pe care 
azi le putem doar bănui. 

Ieşit din comun rămâne, de asemenea, faptul că 
Averescu a fost de trei ori şef al Cabinetului de 
Miniştri al României, dar a deţinut această funcţie 
pentru perioade scurte de timp: din 9 februarie până în 
15 martie 1918, din 19 martie 1920 până în 18 
decembrie 1921 şi din 30 martie 1926 până în 4 iunie 
1927. În februarie 1918, ca prim-ministru, primeşte, 
la Bucureşti, o delegaţie de la Chişinău, în 
componenţa căreia se găseau I. Inculeţ, din partea 
„Sfatului Ţării”, D. Ciugureanu şi Em. Catelli, din 
partea Guvernului Republicii Moldoveneşti. Pe 6 
martie, le expediază o telegramă cu următorul 
conţinut: „Venirea dvs. în mijlocul nostru va lăsa o 
amintire scumpă şi neştearsă. În ea vedem nu numai 
prima strângere de mănă cu fraţii noştri, de care am 
fost despărţiţi un veac, dar şi primul pas către un viitor 
mai frumos. Generalul Averescu”. Dacă mai zăbovea 
câteva săptămâni în funcţia de prim-ministru, avea 
şansa să participe la proclamarea Unirii Basarabiei cu 
România. Dar, pe 16 martie, la cârma Guvernului, îl 
înlocuieşte Al. Marghiloman, care, pe 26 martie, 
pleacă la Chişinău şi rosteşte un scurt discurs la 
evenimentul din 27 martie 1918. Să fi aparţinut acel 
discurs lui Averescu, descendent (oricum) din ţinutul 
Ismailului, adică din Basarabia istorică, momentul 
istoric ar fi avut, poate, semnificaţii deosebite. Dar la 
Chişinău pleacă nu Averescu, ci Marghiloman. 
Istorie... Istoria are legile ei, atipice. 

 

Vadim BACINSCHI 

ROMÂNII DIN UCRAINA: 
„CÂŢI CA VOI”…? 

Pentru românii trăitori în actualul stat ucrainean, sfârşitul anului 2013 ar 
fi trebuit să aibă o anumită semnificaţie (nu, nu ne referim la summit-ul de la 
Vilnius) – desfăşurarea recensământului general al populaţiei, la distanţă de 
aproximativ 12 ani de la ultimul astfel de eveniment (desfăşurat în 2001). 
Însă, din câte se pare, după  amânarea deja existentă (iniţial, fusese 
programat pentru anul 2012), a mai survenit o amânare, astfel că 
recensământul va avea loc tocmai în anul 2016. 

În mod firesc, pentru cei care mai au o fărâmă de interes pentru românii 
din Ucraina, indiferent de anul în care se va produce, evenimentul trebuie 
privit şi observat cu atenţie şi cu echilibru. Ar fi fost ideal ca factorii 
responsabili din România şi din Republica Moldova să conlucreze, până 
acum, în cadrul unei campanii specifice, pentru „luminarea” / lămurirea 
acelor membri ai aşa-zisei etnii moldoveneşti că sunt, de fapt, tot români. 
Sunt moldovean, deci sunt român, aceasta ar putea fi o cale de urmat pentru 
comunităţile care, la recensământul din 2001, din diverse motive (nu 
neapărat limpezi, din câte se pare…), au ales să afirme că etnia lor este 
moldovenească şi nu română. Nu e cazul să reluăm aici multitudinea 
argumentelor invocate de forurile ştiinţifice de la Bucureşti şi Chişinău, de 
personalităţi ale vieţii culturale din cele două state româneşti etc. Nu este 
cazul fiindcă acolo, în teren, realitatea se va afla la discreţia altor factori, care 
n-au de-a face cu Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova sau cu 
Academia Română, ci cu teama de a te declara român în statul Ucraina. 

 

Câţi români au mai rămas în Ucraina? 
 
Întrebarea este una dureroasă, iar parafrazarea din titlu a poetului George 

Topîrceanu nu este deloc întâmplătoare, în condiţiile în care situaţia cea mai 
dramatică pentru minoritatea română se înregistrează în sudul Basarabiei şi 
în regiunea Odesei. În zonă, conform datelor oficiale ale recensământului din 
2001, există doar 724 de români! În schimb, „moldovenii” au fost 
înregistraţi în număr de aproximativ 124.000. Nici nu mai este cazul să ne 
întrebăm de ce atât de mulţi „moldoveni”. Important ar fi ca măcar o parte 
din aceştia să conştientizeze importanţa declarării apartenenţei la minoritatea 
română. Poate se va reuşi, cine ştie prin ce mijloace, depăşirea ideii că a te 
declara român echivalează (nu, nu e o glumă, din păcate!) cu a te declara un 
fel de „duşman al poporului” (ucrainean, desigur!). La aceasta au contribuit 
nefasta moştenire a imperiului roşu, atitudinea adesea ostilă şi recalcitrantă a 
unor factori decizionali regionali şi, nu în ultimul rând, atmosfera dificilă şi 
presiunile exercitate de către ceilalţi „moldoveni”. 

 

Români în nord, moldoveni în sud… 
 
Una din percepţiile existente, actualmente, în Ucraina tinde să-i 

„plaseze” pe cei mai mulţi dintre români în partea septentrională (nordul 
Maramureşului, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa), iar pe „moldoveni” mai 
ales în partea de miazăzi (sudul Basarabiei şi regiunea Odesa). În anumite 
contexte, această viziune simplistă şi simplificată poate fi extrem de 
convenabilă pentru factorii decizionali de la Kiev. Or, dacă mecanismele de 
resort din România vor dori cu adevărat să facă ceva pentru românitatea 
(încă) existentă în sudul Basarabiei şi în regiunea Odesei, ar trebui să 
depăşească zidul de comunicare ridicat de autorităţile ucrainene şi să nu mai 
invoce scuza cu eventuala periclitare a parcursului european al statului vecin. 
Să înţelegem, în acest caz, că de dragul integrării europene a Ucrainei, statul 
român a preferat, în ultimii ani, să neglijeze problema românilor din Ucraina 
(care, fie vorba între noi, locuiesc pe pământul lor, românesc)? Răspunsul 
este la îndemâna dumneavoastră… Rămâne de văzut dacă, în viitorul mai 
apropiat sau mai îndepărtat, se va înregistra o modificare reală (în bine) a 
politicii promovate de statul ucrainean faţă de minoritatea română. 

 
 

Mircea-Cristian GHENGHEA 
 

 

 

Informăm locuitorii satului Camâşovca (Hagi Curda), 
raionul Ismail, că Biblioteca Parohială de Carte 

Românească de pe strada 28 iunie nr. 29 va fi deschisă  
în fiecare sâmbătă, între orele 16:00 – 18:00, şi 

duminică, între orele 10:30 – 12:30.  
Vizitatorii, dacă vor dori, vor putea intra în posesia 
ediţiilor periodice în limba română (în mod gratuit). 
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Pe 27 şi 28 septembrie, în oraşele Galaţi şi Târgu Bujor, din 
judeţul Galaţi, a avut loc cea de-a XXI-a ediţie a Festivalului Naţional 
de Poezie „Grigore Hagiu”. Organizatori – Societatea Scriitorilor „C. 
Negri”, revista „Porto Franco” din Galaţi, ambele reprezentate de 
poetul Sterian Vicol, şi Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” (director 
Ilie Zamfir). La manifestare au luat parte scriitori și jurnalişti din 
Bucureşti, Iaşi, Piteşti, Galaţi. De la Chişinău îşi anunţaseră prezenţa 
academicienii Mihai Cimpoi şi Nicolae Dabija, care, însă, n-au ajuns 
la Galaţi. Au ajuns cu bine (cu maşini de ocazie) de la Reni la Galaţi 
poetul Ion Bâcu, din Barta, care în 2000 a luat premiul Festivalului 
„Grigore Hagiu”, cu un manuscris editat în 2001. 

Festivalul de la sfârşit de septembrie este consacrat memoriei 
regretatului poet Grigore Hagiu (27.09.1933 – 03.02.1985). Grigore 
Hagiu a fost o voce poetică deosebită în poezia românească 
postbelică, situat de către critica literară alături de inconfundabilul 
Nichita Stănescu. Pe 27 septembrie, participanţii la Festival s-au 
deplasat cu un autocar la Târgu Bujor, unde au fost primiţi cu 
deosebită cordialitate în primăria oraşului. A urmat un serviciu divin 
de pomenire a celui care a fost Grigore Hagiu, la biserica din 
localitate. Opera şi viaţa poetului, privite prin prisma actualităţii, s-
au aflat în centrul atenţiei în timpul întâlnirilor ce au avut loc în 
localurile bibliotecii şi al şcolii din Târgu Bujor. Au răsunat poeziile 
lui Grigore Hagiu şi cele ale laureaţilor din anii trecuţi ai 
Festivalului, inclusiv ale lui Ion Bâcu. 

Pe 28 septembrie, în incinta Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” a 
avut loc un colocviu axat pe viziunea poetică şi destinul lui Grigore 
Hagiu. Au fost înmânate mai multe diplome organizatorilor şi 
participanţilor la Festival. Mesajul oaspeţilor din regiunea Odesa la 
manifestările din 27-28 septembrie a fost poetic în măsură mai mică, 
sau, mai bine zis, nu doar poetic. Participanţii la Festival au aflat 
despre situaţia comunităţii româneşti din stânga Dunării şi au fost 
îndemnaţi să contribuie, prin acţiuni cu caracter cultural, la salvarea 
acesteia de procesele de asimilare şi deznaţionalizare. 

S-a ajuns, la un moment dat, la o paralelă făcută între Festivalul 
„Grigore Hagiu” de la Galaţi şi Festivalul „Pavel Boţu”, organizat, 
anual, la Ismail. Apropo, poeţii Grigore Hagiu şi Pavel Boţu s-au 
născut amândoi în anul 1933 şi (tot amândoi) au decedat prematur, în 
împrejurări tragice, în anii ’80 ai secolului trecut. 

 

Corespondentul nostru 

 

TERRA INCOGNITA 
 
Insuficient continuă să rămână gradul de cunoaştere a realităţii sud-

basarabene de către fraţii de condei din România. Le rămânem 
recunoscători pentru atenţia pe care o acordă problemelor conaţionalilor 
noştri. În cele publicate de ei despre comunitatea românească din regiunea 
Odesa, din păcate, apar adeseori inexactităţi – cifre şi fapte ce ar fi trebuit 
verificate în mod elementar înainte de a le scoate de sub tipar sau în eter. 
Iese nu tocmai bine dacă, să zicem, aducând învinuiri autorităţilor ucrainene 
pentru suprimarea elementului românesc, operăm cu fapte ce nu corespund 
realităţii, ţinând de comunitatea românească. O critica de felul acesta 
trebuie să fie bine fondată. 

Pe 9 octombrie, în internet, a apărut un material intitulat Drama 
românilor basarabeni continuă: şcoli şi publicaţii închise. Din el aflam despre 
participarea reprezentanţilor regiunii Odesa la Festivalul de poezie „Grigore 
Hagiu”. Găsim, în cele publicate, inexactităţi regretabile, asupra cărora ne 
simţim în drept a reveni, cu precizările de rigoare. Citim că, bunăoară, în 
raionul Ismail „au mai rămas doar 7 şcoli cu predare în română, din 20 
acum 10 ani”. În raionul Ismail se numără în total 4 sate cu populaţie 
preponderent românească. Totalurile monitorizării din 2008 arată că, pe 
atunci, în toata regiunea Odesa funcţionau 6 (nu 7) şcoli cu predare în limba 
română. Iar 20 (potrivit altor date – 18) este numărul şcolilor cu predare în 
limba română din regiunea Odesa în primii ani de după 1991, când Ucraina 
a devenit stat suveran, până a o porni pe calea ucrainizării masive. 

Din materialul pomenit mai sus aflăm, de asemenea, că „Concordia” – 
ziar central al minorităţii româneşti din Ucraina, editat la Cernăuţi – este 
„revistă interzisă”. Săptămânalul „Concordia” nu este interzis, ci continuă să 
vadă lumina tiparului, deşi s-a confruntat cu probleme destule: reducerea 
subvenţiilor de la Kiev, concedierea unor colaboratori etc. Poate fi abonat şi 
în regiunea Odesa, având un tiraj de 1.000 de exemplare (pentru toată 
Ucraina) şi nefiind un periodic independent, precum citim. Nu este adevărat 
că V. Bacinschi a fost „redactor-şef şi fondator” al „Concordiei”, după cum 
suntem informaţi. Dânsul, din 1996 până prin 2009, a lucrat în calitate de 
corespondent special al ziarului în regiunea Odesa. Redactor-şef şi fondator 
al „Concordiei” a fost scriitorul şi publicistul cernăuţean Simion Gociu, care, 
atâta timp cât a condus periodicul, până a se pensiona, a insistat ca 
problemele românilor sud-basarabeni din regiunea Odesa să fie oglindite pe 
larg în paginile acestuia. După desemnarea unui nou redactor-şef, lucrul 
acesta nu se mai întamplă. Aşa ca frântura de frază „... şi ziaristul Vadim 
Bacinschi, redactor-şef şi fondator al singurei reviste româneşti 
independente din Ucraina, redactor-şef al «Concordiei» – revistă interzisă” 
conţine un conglomerat de erori. În ea (vreo 20 de cuvinte) cititorul este 
minţit de trei ori, lucru inadmisibil, fireşte. 

Cum „Concordia” n-a fost închisă, ci doar constrânsă să-şi reducă tirajul 
(de la 10.000 la 1.000 de exemplare) şi fervenţa mesajului publicistic, aşa şi 
şcolile cu predare în limba română nu sunt închise. Ele continuă să 
funcţioneze ca şcoli mixte, deschizându-se clase cu predare în limba 
ucraineană sau rusă, în baza voinţei părinţilor copiilor şcolarizaţi (acesta-i 
motivul invocat oficial). 

Corespondentul nostru 

Aşa este: am împlinit, la început de noiembrie, 55 de ani, 
dintre care 33 i-am consacrat jurnalismului. Din aceşti 33, 23 de 
ani am fost şi sunt alături de problemele conaţionalilor din 
regiunea Odesa, în special, din sudul Basarabiei. Probleme legate, 
în primul rând, de păstrarea identităţii lor etnice, mai precis, de 
pierderea acestei identităţi. 

 

De la normal la anormal 
Când scriu despre pierderea identităţii etnice, nu exagerez deloc. 

Pe an ce trece se restrânge aria funcţionării limbii române (zisă pe la 
noi „moldovenească”), în primul rând în şcoli. La Odesa sunt 
elaborate programe şcolare de studiu la „limba şi literatura 
moldovenească”, iar în baza lor, tot aici, din bani bugetari, se 
editează manuale de „limbă şi literatură moldovenească”. Asemenea 
manuale şi programe au circulaţie doar în regiunea Odesa, pe motiv 
că aici locuiesc confraţi de-ai noştri care se consideră moldoveni. 
Promovarea valorilor naţionale autentice este apreciată de autorităţi 
drept „românizare forţată a etnosului moldovenesc”. Acţiunile 
culturale iniţiate de Guvernul României, prin instituţiile sale 
abilitate, pentru comunitatea românească din regiunea Odesa, sunt 
apreciate drept „invazie românească”. Am putea continua şirul 
„isprăvilor” autorităţilor regionale şi locale vizavi de etnicii români 
din sudul Basarabiei. „Isprăvi” ce contravin şi normelor democratice 
europene, şi legilor Ucrainei, în primul rând Constituţiei. Rămâi cu 
senzaţia că, în sfera la care mă refer, lucrurile au depăşit domeniul 
normalităţii, evoluând într-o anomalie, într-un marasm ideologic 
post-sovietic. În ultimii 10-15 ani, confraţilor noştri li se impun 
insistent falsuri de toată mâna despre istoria, cultura şi limba vorbita 
de ei. Se mizează pe denaturări grosolane şi pe necunoaşterea, de 
către marea majoritate a populaţiei românofone, a unor documente, 
evenimente şi împrejurări, mai ales din perioada de după 1991, când 
Ucraina obţine independenţa. Pe atunci (anii 1990-1992), am fost 
responsabil de ediţie, apoi redactor al săptămânalului „Luceafărul”, 
editat la Odesa. Acel „Luceafăr” care a fost reanimat în 2004 drept 
ediţie în „limba moldovenească” a Asociaţiei Naţional-Culturale a 
Moldovenilor din Ucraina (ANCMU), avându-l ca redactor-şef pe 
răposatul Andrei Hropotinschi, unul dintre liderii moldoveniştilor de 
la Chişinău. Cunosc, nu din auzite, care era pe atunci, la Odesa, 
atitudinea faţă de români, România şi limba română şi cum s-au 
schimbat toate după semnarea, în 1997, a Tratatului de bază între 
Ucraina şi România şi fondarea ANCMU.  

Se creează impresia că lucrurile au fost puse de pe picioare cu 
capul în jos, pentru ca să rămână aşa până azi, când Ucraina vrea cu 
orice preţ să se asocieze la Uniunea Europeană. Printre altele, fie 
spus, bagajul cu care ţine ea calea spre UE pare să fie mai curând de 
sorginte asiatică, decât europeană. 

 

Despre „problemele cu limba” 
Scriam, în numărul 2(74) din ianuarie 1992 al săptămânalului 

„Luceafărul”, despre nişte cursuri de recalificare, ce avuseseră loc în 
iarna acelui an, în Odesa, cu participarea profesorilor de limba şi 
literatura română din şcolile din sudul Basarabiei. Să ştiţi că nu 
greşesc: pe atunci, aceşti profesori se numeau oficial „de limba şi 
literatura română”. Oficial, adică la nivelul Direcţiei Învăţământ şi 
Ştiintă a Administraţiei Regionale de Stat Odesa, care şi organizase 
cursurile respective. Cu prelegeri, în faţa cadrelor didactice, au luat 
cuvântul dna Pavnotescu şi dl Constantinescu, profesori bucureşteni, 
care, fireşte, au vorbit nu despre „limba şi literatura moldovenească”. 
Împreună cu învăţătorii sud-basarabeni, oaspeţii din România l-au 
omagiat pe M. Eminescu pe 15 ianuarie, lucru care astăzi pare a fi 
imposibil de realizat, românii fiind consideraţi la Odesa drept 
cotropitori. Culmea e că cea care a organizat acţiunile de atunci a fost 
dna Larisa Fetescu, din partea Institutului Regional de Reciclare a 
Cadrelor Didactice. Vor trece ani şi aceeaşi dna Fetescu „va excela” 
în elaborarea manualelor la „limba şi literatura moldovenească” la 
Odesa. În 1992, glotonimul „limba română” n-o supăra cu nimic şi n-
o îndemna la polemici inutile. De altfel, la fel ca şi pe soţul 
dumneaei, Anatol Fetescu, viitor preşedinte (sau prezident, cum îşi 
spune el) al ANCMU. Când s-a deschis Consulatul General al 
României la Odesa, în 1995, dl Fetescu era pe acolo oaspete frecvent. 
Nu ştiu din ce porniri anume sau cu ce misiune venea, dar venea. În 
iarna anului 1995 (sau 1996), împreună cu consulul român de atunci, 
dl Mircea Bonciu, a iniţiat deschiderea unei şcoli de duminică pentru 
studierea limbii române. Ea urma să funcţioneze, ba chiar îşi începu 
activitatea, în incinta unei şcoli medii generale din raionul Tairov al 
Odesei, unde director era dna Ala Ilco, originară din nordul 
Bucovinei. Am participat la ceremonia deschiderii. A condus-o A. 
Fetescu. M. Bonciu a rostit o alocuţiune din partea Consulatului 
României şi a declamat ceva din Eminescu. De funcţionarea scolii 
aveau să se ocupe dna L. Fetescu şi dna Elena, soţia lui M. Bonciu. 
Au şi făcut-o o bucată de timp. Am vrut să spun, până aici, că, în acea 
perioadă, pe la Odesa nu se considera ca românii sunt „invadatori” şi 
ca vor numaidecât „să românizeze forţat etnosul moldovenesc”. Ce s-
a întâmplat, totuşi, de s-au pomenit toate, la un moment dat, întoarse 
cu picioarele în sus? Cum s-a dat startul cruciadei antiromâneşti la 
Odesa? Citiţi in numerele următoare. 

Vadim BACINSCHI 

 
 

LA FESTIVALUL DE POEZIE 
„GRIGORE HAGIU” 

 În nr. 2/2012, „Revista română” de la Iaşi (p. 34-
35) a publicat un material semnat de Luminiţa 
Cornea despre creaţia lui Eugen Rauţa, pe atunci 
elev la şcoala din Satu Nou, raionul Reni, care i s-a 
recomandat drept „folclorist, etnograf şi ziarist”. A 
mai declarat: „Felul meu de a mă exprima în versuri 
este simplu, sincer şi pătrunzător. Versurile mele se 
bazează pe folclor”. În continuare sunt publicate mai 
multe poezii de-ale tânărului talent. Una dintre ele 
are titlul Prima dragoste. Mare mi-a fost uimirea 
când am recunoscut în ea poezia cu acelaşi titlu a 
Verei Balica-Boinegri, din satul Babele, raionul 
Ismail, publicată în nr. din 27 noiembrie 2004 al 
Ediţiei Speciale Sud-Vest a săptămânalului cernă-
uţean „Concordia”. Am recunoscut-o fiindcă, la 
vremea respectivă, singur am pregătit-o pentru 
tipar. Eugen Rauţa i-a omis doar ultima strofă, 
celelalte cinci le-a „preluat” fără a schimba niciun 
cuvânt, dându-le drept creaţia sa. 

În acelaşi număr al „Concordiei” din 2004 a 
apărut încă o poezie de-a Verei Balica-Boinegri – 
Sărut ce nu se uită. Eugen Rauţa a „împrumutat-o” 
şi pe aceasta, schimbându-i titlul în Primul sărut şi 
publicând-o, cu mici schimbări, în nr. 10, din martie 
2012, al săptămânalului „Luceafărul” de la Odesa, 
care apare în „limba moldovenească”. 

În toamna anului trecut, Eugen Rauţa a fost 
printre participanţii Festivalului de poezie „Pavel 
Boţu”, de la Universitatea din Ismail.  

I-am arătat atunci poeziile publicate de el şi 
„Concordia” din 2004, cu versurile originale, semnate 
de Vera Balica-Boinegri, explicându-i că ceea ce a 
făcut el se cheamă furt literar, adică e ceva urât şi 
condamnabil. Tânărul „folclorist, etnograf şi ziarist”  
s-a cam pierdut cu firea şi a zis că va trage concluzii. 

Peste o bucată de timp, îi citesc versurile în 
culegerea colectivă Dunaiskii bereg (Malul dună-
rean), apărută la Bolgrad în 2012. Ea cuprinde creaţii 
ale autorilor de diferite etnii din raionul Reni, inclusiv 
şi cele semnate de Eugen Rauţa. Citesc un catren 
de-al său, intitulat M-am născut (p. 146) şi recunosc 
prima strofă din poezia consăteanului său, Victor 
Capsamun, cu titlul Genealogie, din cartea acestuia 
Nelinişti, apărută în 2008 la Cernăuţi (p. 4). 

La Victor Capsamun strofa respectivă arată aşa: 
„M-am născut basarabean,/ Cu familie turcească,/ 
Cu paşaport ucrainean,/ Vorbind limba românească”. 
La Eugen Rauţa, în Dunaiskii bereg: „M-am născut 
basarabean/ Cu familia românească/ Cu cetăţenie 
ucrainească/ Vorbind în limba moldovenească”. 

Victor Capsamun a rămas uluit de „ingenio-
zitatea creativă” a tânărului consătean. Ar mai fi 
multe de spus în continuare. Deocamdată să ne 
limităm la cunoscuta maximă biblică despre aceea 
că tot ce e ascuns, mai devreme sau mai târziu 
iese la lumina zilei – o lecţie bună nu numai pentru 
cei tineri, dar şi pentru unii vârstnici. 

V.B. 

O  LECŢIE  NU  
NUMAI  PENTRU  

CEI  TINERI 

/ actualitate 

CA SĂ ŞTIM ŞI SĂ 
TRAGEM CONCLUZII 

(GÂNDURI LA 55 DE ANI) 



Citind cartea lui Giovani Boccaccio, Viaţa lui Dante,   
m-a surprins obiceiul potrivit căruia, încă din timpurile 
imemorabile, popoarele îi cinsteau pe cei demni ca pe nişte 
zei, ridicându-le statui din marmură ori sanctuare, alteori 
arcuri de triumf, sau împodobindu-i cu cununi de lauri. 

Cum oare l-ar fi onorat pe Alexandru SAMOILĂ, 
bucovineanul nostru, dirijor cu un potenţial creativ imens, 
care-şi continuă la modul triumfal zborul neîntrerupt spre 
noi culmi ale artei muzicale? 

Este o personalitate marcantă a culturii noastre 
naţionale, dirijor al Orchestrelor simfonice din Chişinău, 
Bucureşti, Ankara, Izmir (Turcia), iar în prezent dirijor 
principal şi conducător artistic al Teatrului Naţional 
Academic de Operă şi Balet din Odesa, fiind recunoscut 
în lume prin talentul şi măiestria sa în domeniul muzicii, 
regiei, scenografiei. 

Din partea Republicii Moldova i s-au acordat titlurile 
onorifice de Artist Emerit, Artist al Poporului, Laureat al 
Premiului de Stat, Cavaler al Ordinului Republicii, din 
partea Federaţiei Ruse – Medalia de aur pentru merite 
deosebite în arta dirijorală de operă, din partea Japoniei – 
Medalia de aur a Concursului „Cio-Cio San”. Sperăm că 
Guvernul Ucrainei, totuşi, va găsi o modalitate eficientă de 
apreciere a acestui talent autohton, pentru contribuţia 
deosebită în promovarea culturii statului nostru, fiindcă 
artistul defineşte modelul cultural al noii ere în care trăim. 

Alexandru Samoilă este un vlăstar din familiile de 
gospodari de frunte din Ostriţa Herţei – Samoilă şi 
Nicolaevici, care, parţial, s-au refugiat în 1941 în 
România, iar rudele rămase şi-au dat tributul în Siberia 
despersonalizată. Printre cei exilaţi s-au aflat şi tinerii 
oprimaţi Grigore şi Ştefania – părinţii actualului dirijor. 

De mic copil visa să devină muzician şi a avut noroc să 
fie observat de primul său învăţător – un pedagog talentat – 
domnul Aurel Nicolaevici. Dânsul l-a invitat în orchestra 
şcolii din Ostriţa, apoi în cea a căminului cultural. Mai 
târziu a fost inclus în Orchestra de instrumente populare a 
raionului Herţa, condusă de Valentin Nistrean. A urmat 
Şcoala de muzică din Cernăuţi, unde a fost apreciat numai 
cu note foarte bune. Fiind încă elev, printr-un concurs cu 
vreo 30 de muzicieni, a cucerit dreptul de a dirija Orchestra 
Filarmonicii din Cernăuţi pe Piaţa Teatrală, la jubileul de 
50 de ani ai comsomolului. Tânărul dirijor a fost atunci 
aplaudat furtunos. Se pare că acel eveniment a constituit 
imboldul care l-a făcut să urmeze studiile superioare, după 
terminarea cărora a avut o ascensiune fulgerătoare, mai 
întâi ca dirijor de orchestră de muzică populară, apoi în 
calitate de dirijor de orchestre simfonice.  

Studiile muzicale le-a făcut la Conservatorul de Stat „N. 
Rimski-Korsakov” din Sankt-Petersburg, avându-i ca 
profesori pe vestiţii muzicieni Vladimir Stoller şi Arvid 
Ianson, apoi a studiat arta dirijorală la Conservatorul de Stat 
din Ural „Modest Musorgski”, în clasa profesorului Mark 
Paverman. 

În timpul studiilor la Conservatorul din Sankt-Petersburg 
s-a căsătorit cu gingaşa şi frumoasa rusoaică Valentina, 
pianistă, care  i-a adus pe lume două violoniste talentate – 
Tatiana şi Ana. Au studiat la Conservatorul din Bruxelles în 
clasa vioristului Igor Oistrah, iar la Moscova – în clasa 
profesoarei Irina Arhipova, artistă a poporului. 

Şi dacă astăzi Alexandru Samoilă prezintă o stea din 
galaxia muzicii clasice, suntem convinşi că aceasta se 
datorează şi celei pe care a dorit-o cu ardoare s-o numească 
cu dulcele nume de soţie, superba şi răbdătoarea Valentina. 
Toate bucuriile îi vin de la ea şi suferinţele lui se îndreaptă 
totdeauna spre ea, pentru a-şi afla alinare. Iar ea s-a asociat 
şi identificat complet şi fără întrerupere cu existenţa şi 
interesele dirijorului, cu munca, grijile şi cariera, ajutându-l 
cu sfatul ei. A renunţat adesea la ea însuşi, abdicând de la 
cea ce face parte în mod imperativ din natura sa, pentru a 
duce mai bine întreaga povară a maestrului, din care a făcut 
bogăţia şi luxul familiei Samoilă. 

Între anii 1981 şi 2003, Alexandru Samoilă a fost dirijor-
prim şi conducător artistic la Opera Naţională din Moldova, 
colaborând cu Orchestra Naţională din Rusia, cu marea 
Orchestră Simfonică „P. Ceaikovski” din Sankt-Petersburg, 
cu New Philharmonic Tokyo (Japonia), cu Orchestra 
Radioului din Bucureşti. Pe parcurs, a dirijat şi la Kiev, 
Minsk, Celeabinsk, Ufa, Ekaterinburg. În fiecare an participă 
la Festivalul de Operă „Irina Arhipova vă propune”. A 
fondat la Chişinău Festivalul „Vă invită Maria Bieşu”. 

Palmaresul său cuprinde peste 600 de transpuneri 
scenografice de operă şi balet pe scenele din Anglia, 
Spania, Italia, Portugalia, Irlanda, Scoţia, Islanda, 
Japonia, Ungaria, Bulgaria, Turcia, România.  

Prin anii ’80 am avut fericirea să asist la un mini-
concert al Maestrului Samoilă în incinta Teatrului „Olga 
Kobyleanska” din Cernăuţi, apoi l-am urmărit la 
televiziune cu ocazia diferitor festivităţi. Ascultând acea 
muzică feerică, am încercat să înţeleg expresivitatea ei, 
care te face să iubeşti, să suferi, să nu fii disperat, să 
vibreze în toată existenţa ta armonii necunoscute până 
atunci şi prin ele să atingi valorile universalităţii. 

După cum a spus Claude Debussy, muzica a fost creată 
pentru a exprima inexprimabilul, însă puţini înţeleg calvarul 
dirijorului, pentru care câţiva microni înseamnă diferenţa 
între curat şi fals. Dar, Maestrul cu adevărat dăruit vocaţiei, 
prin gesturi fulgerătoare despărţite prin intervale de timp 
infinitezimale, prin frazare, pauze, intensitate, vibraţie, viteze 
oferă clipe alese celor din jur, pentru că ars longa vita brevis 
(arta e veşnică, dar viaţa e scurtă). 

În una din convorbirile telefonice am aflat că, nu 
demult, a fost conducătorul unui Festival Internaţional la 
Odesa, sub genericul „Primăvara sfântă” şi „Pajura de 
foc”, susţinut de maeştrii Gheorghe Covtun, Stanislav 
Zaiţev, Victor Racu, Iurie Vasiucenco. Apoi a participat 
la festivalurile de operă de la Moscova, Kazani. Când 
lucra asupra muzicii pentru „Imnul satului Ostriţa”, i-a 
venit un dor arzător de satul natal, îmbrăcat cu abundenţă 
in verdeaţă şi livezi, de florile care râd galeş lângă casa 
părintească, de mama Ştefania, care „îl înţelege”, dar tot 
mereu îl aşteaptă să vină acasă măcar „pe o săptămână”. 

Cineva i-a reproşat cum că un patriot stă în ţara lui şi 
o slujeşte cu puterea talentului, iar eu susţin ideea că 
numai umblând prin lume îţi dai seama că a fi patriot nu 
înseamnă să te închizi în anumite graniţe, ci tocmai 
invers, prin activităţi remarcabile – să te deschizi spre 
alte culturi, tradiţii, obiceiuri. Astfel nu pierzi energii, ci 
te reîncarci, împărtăşind valori, dar nu risipind. Aşa 
înţelege situaţia şi Maestrul Samoilă, care este întot-
deauna aşteptat şi la Cernăuţi. 

Poate, in clipele când aştern aceste rânduri, Orchestra 
Simfonică sub bagheta Maestrului Samoilă produce o 
explozie de sunete, care, răspândindu-se, ne fac nu numai 
fericiţi, dar şi mai bogaţi spiritual, mai buni. 

 

Elena PURICI 
profesor-metodist la Şcoala medie Ostriţa, 

raionul Herţa, regiunea Cernăuţi 
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Decretul Regelui Ferdinand de Unire a Bucovinei cu Regatul României 
semnat și de Ion I.C. Brătianu, Președintele Consiliului de Miniștri  

în data de 18 Decembrie 1918  

„Glasul Bucovinei”, ediția din 16/29 noiembrie 1918,  
anunțând Unirea Bucovinei cu Regatul României  

Sala Sinodului din Palatul Mitropolitan din Cernăuți,  
unde s-a votat Unirea Bucovinei cu Regatul României 

 

ALEXANDRU SAMOILĂ:  
O VIAŢĂ ÎN CRESCENDO 

 

95 de ani de la Unirea Bucovinei  
cu Regatul României  
(15/28 noiembrie 1918) 
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Motto: Am durat și am îndurat, sperând 
(I.D. Sârbu) 

 
Am trecut Dunărea. Fluviu care desparte țări, popoare. 

Desparte și frați, ca atâtea alte ape. Sunt în Serbia. Multe am 
tot auzit despre românii din Valea Timocului. Oricât de multe 
auzi despre cineva sau ceva, nu-ți dai seama de situația reală 
decât dacă vezi cu ochii tăi. Acum sunt la românii din Valea 
Timocului sârbesc. Plecăciune Astrei din Iași! Sunt în 
regiunea Timoc – Serbia, ca participantă la Simpozionul 
Internațional „Românii din afara granițelor țării”, organizat de 
despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” din Iași. 

Vizită de documentare la mânăstirea Lapușnea. După-
amiaza. Mă bucur. Îmi plac mănăstirile. Mi se pare 
programul foarte ... zgârcit. Doar o jumătate de oră la 
Lăpușna! La mănăstiri se cuvine să stai mai mult. Să te 
reculegi în biserică. Să afli istoria locului. Să simți atmosfera 
duhovnicească. În sfârșit, programul este încărcat. Bine că 
vom vedea Lapușnea, chiar dacă vom sta puțin.  

Plecăm din Bor – fost oraș minier. Dealurile pe care le 
vedem în împrejurimi sunt golașe, de culoare gri. Da, gri, fără 
niciun fel de vegetație. Ciudat pentru noi, care venim de la 
dealuri și munți împăduriți, plini de vegetație, unde verdele – 
în bogate nuanțe – îți încântă privirea. 

Autocarul oprește la intrarea într-un drum lateral. 
Suntem rugați să coborâm. Vom avea de mers pe jos cam 
douăzeci de minute. Drum de țară. Vreme frumoasă. Nu 
prea cald. E totuși octombrie. Plecăm grupuri-grupuri. 
Câțiva dintre noi rămân la autocar. I-a speriat mersul pe 
jos? Suntem conduși de Părintele Ștefan, originar din 
România, căsătorit cu o româncă din Timoc.  

După zece minute de mers, crezând că ne apropiem, întreb 
în ce parte să mă uit ca să văd mânăstirea. Mă așteptam să 
văd, ca la noi, în Țară, turnurile bisericii mânăstirii. Mi se 
răspunde că mai avem puțin de mers. Drum greu de țară, în 
multe locuri noroi, trebuie să ocolim. Grupurile în mers, la 
distanțe mai mari sau mai mici. De-o parte și de alta a 
drumului, plante mari, buruieni, printre care recunosc și 
coada-șoricelului. Toate înnegrite. Mi se spune că din cauza 
brumei. Totuși, negrul acesta atât de accentuat ... n-o fi și 
poluarea de la minele de cupru? Îi mulțumesc în gând lui 
Dumnezeu că locuiesc pe meleaguri curate. 

Coborâm, urcăm. La un moment dat vedem grupul din 
față că o ia peste câmp, lăsând drumul de țară. Cineva mă 
atenționează să privesc în stânga, peste câmp, în jos, între 
copaci la o margine de pădure.  

 

Se vede turnul ... Privesc. Da, văd ... turnul. De fapt, 
ruinele unui turn. Auzim lătrături puternice de câini din 
direcția ... turnului. Îi latră desigur pe primii dintre noi, care 
probabil au ajuns.  

Părintele Ștefan ne spune că ei, preoții români (aflați în 
subordinea Bisericii Ortodoxe Române) au ținut o slujbă, anul 
trecut, între ruinele bisericii. După puțin timp, au aflat că 
reprezentanți ai Bisericii Sârbe au pus o ușă cu lacăt la 
intrarea în interiorul ruinelor bisericii. 

Ajungem și noi. Ruine! Doamne, ce vină are biserica 
aflată aproape de hotarul dintre două state? Ruinele unei 
biserici care, se vede, a fost odinioară impunătoare. 
Zidurile par solide. Deodată... Cum se poate?! De 
necrezut! Picuri de ploaie. Plouă? Doamna Areta întreabă 
dacă avem umbrele... Nu e nevoie de umbrele. Doar 
picături de ploaie. Lacrimi ale cerului sau lacrimile 
bisericii în ruine? Mă uit în sus. Senin. Doar câțiva nori 
sunt deasupra ruinelor, dar albi, frumoși, nu de ploaie.  

Lacrimi! Plânge biserica! Plânsul ruinelor mă întristează. 
Cum să nu-l întristeze pe orice creștin?    

Mă uit la ușa nouă din lemn masiv îmbrăcată pe laterale în 
fier. Lacăt – nu știu de ce mă sperie. Se uită și ceilalți din 
grup.  Ușa ferecată ne îndurerează mai mult. Nu putem vedea 
ruinele din interior. Poate pereții interiori mai păstrează vreo 
urmă de pictură.  Poate e vreo urmă din tabloul votiv, al 
ctitorului ... Radu cel Mare, domn al Țării Românești de la 
începutul secolului al XVI-lea. Răsună în sufletul meu glasul 
voievodului din ziua sfințirii ctitoriei sale Lapușnea... Ce 
impunător era! Câtă mulțime! Oameni îmbrăcați de 
sărbătoare. Oare voievodul Radu, acolo unde se află acum, se 
gândește la ctitoriile sale? De dincolo și de dincoace de 
Dunăre? Lapușnea aflată dincolo de luciul de apă al Dunării! 
Lapușnea construită nu departe de locul unde Carpații se 
întâlnesc cu Balcanii! 

De ce, Doamne, încerci credința și iubirea oamenilor? 
Iubirea aproapelui!  

Dăruiește-ne, Doamne, iubire ca să nu gândim rău despre 
aproapele nostru! Să nu-l acuzăm! Nu, nu este nepăsarea 
noastră. Dar neputința? Da, neputința de a acționa pe 
meleaguri unde viețuiesc români din zorii nașterii lor, însă nu 
se simt la ei acasă.  

Biserica ta, Doamne a plâns în fața noastră! Ne-ai arătat că 
plânge. Își plânge trecerea? Sigur nu-și plânge trecutul. Dacă 
ar putea, între zidurile ei, la sfintele slujbe, și-ar pomeni, întru 
vecie, ctitorul. Dar cum să-l pomenească când este ferecată? 

 

 Luminița CORNEA 
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Radu GYR 
 

RIDICĂ-TE, GHEORGHE,  
RIDICĂ-TE, IOANE! 

 

Nu pentru-o lopată de rumenă pâine, 
nu pentru pătule, nu pentru pogoane, 
ci pentru văzduhul tău liber de mâine, 
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 
 

Pentru sângele neamului tău curs prin şanţuri, 
pentru cântecul tău ţintuit în piroane, 
pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri, 
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 
 

Nu pentru mânia scrâşnită-n măsele, 
ci ca să aduni chiuind pe tăpşane 
o claie de zări şi-o căciulă de stele, 
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 
 

Aşa, ca să bei libertatea din ciuturi 
şi-n ea să te-afunzi ca un cer în bulboane 
şi zarzării ei peste tine să-i scuturi, 
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 
 

Şi ca să pui tot sărutul fierbinte 
pe praguri, pe prispe, pe uşi, pe icoane, 
pe toate ce slobode-ţi ies înainte, 
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 
 

Ridică-te, Gheorghe, pe lanţuri, pe funii! 
Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane! 
Şi sus, spre lumina din urmă-a furtunii, 
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 
  

 
 

Pe poetul Radu Demetrescu (Gyr) l-am cunoscut pe la mijlocul 
anilor ’40 ai secolului trecut. (...) Deşi încărcat de suferinţe, cu ani 
grei de puşcărie în spate, cu un ochi pierdut pe front, cu trupul ros de 
multe beteşuguri, poetul se desfăşura vesel, glumeţ, sorbind fiecare 
picătură de viaţă cu voluptatea celui ce-i cunoaşte preţul. (...) În 
timpul anchetelor care au urmat arestării mele din vara anului 1958 
eram întrebat de relaţiile mele cu Radu Gyr şi despre „ajutoarele” pe 
care i le dădusem acestuia. (...) Ancheta nu părea deloc interesată 
de faptul (sau explicaţia) că între mine şi Radu Gyr existase o 
legătură şi o prietenie de la scriitor la scriitor sau, în ultimă instanţă, 
de la om la om. Anchetatorii erau bine informaţi că Gyr băuse şi 
mâncase în casa mea, că-i dusesem cadouri la spital, că intervenisem 
la Arghezi pentru reintrarea lui în literatură, că „activasem” pentru 
supravieţuirea şi infiltrarea lui în societatea socialistă. (...) 

Dintre camarazii de celulă din închisoarea de la Aiud mi-l 
amintesc pe un Popescu, avocat, care a adus vestea sigură a 
arestării lui Radu Gyr. Într-o bună zi, am fost scos din celulă, am 
primit hrană rece şi apoi dus cu un jeep la Bucureşti, unde m-am 
trezit în arestul de pe Uranus. Mi se spusese că voi fi martor (al 
acuzării, bineînţeles) în procesul lui Radu Gyr. Aici trebuie să mă 
opresc un moment şi să-mi amintesc bine că am fost martor în 
procesul lui Gyr înainte de a fi avut loc procesul meu. Asistenţa era 
puţină în procesul lui Gyr; oricum mai puţini în sală decât în boxa 
acuzaţilor. Prin ochelarii lui enormi, poetul privea tăcut. Din treacăt  
le-am văzut, pe banca din faţă, pe doamna Flora, soţia poetului, şi – 
mi se pare – pe  Monica, fiica sa, şedeau împietrite de spaimă. Pe 
Radu Gyr l-am revăzut mai apoi în primăvara lui 1960, când am fost 
citat martor în procesul lui Radu Pătrăşcanu. Vestea revederii cu 
vechiul meu prieten Gyr a fost de natură să descumpănească, mai 
ales că ştiam verdictul de condamnat la moarte pe care i l-a adus 
Securitatea, dar pe care nu l-au pus în aplicare. Gyr şedea în spatele 
unei mese mari. Era foarte slab, cu obrazul galben, şi nu ştiam dacă 
mă vede sau nu prin ramele groase ale ochelarilor când a căzut 
pradă unui puseu hipertensiv. Sergentul care ne supraveghea s-a 
speriat şi a vrut să dea alarma, dar poetul i-a făcut semn să stea; din 
buzunarul celălalt a scos o pastilă (o pastilă din cele pe care le purta 
totdeauna la el, şi se vedea că-i erau îngăduite şi-n puşcărie) a 
înghiţit-o şi după câteva minute şi-a revenit.  

Aveam să-l mai revăd doar peste mulţi ani, în 1972, la Bucureşti, 
în apartamentul său de pe strada Nikos Belloianis, fostă Atena. Era 
liber, în mijlocul familiei, dar manuscrisele lui literare erau captive 
încă, grămădite pe o poliţă, în cartoanele pe care nimeni nu 
îndrăznea să le deschidă.  

În seara zilei de 30 aprilie am aflat că a murit Radu Gyr, la 
înmormântarea căruia nu m-am putut duce, mulţumindu-mă să trimit 
o jerbă de flori şi să spun o rugăciune cu capul pe pernă, fiind foarte 
bolnav (...). 

 

Bartolomeu ANANIA 
(2010) 
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