




 

 

 
 

 

 

 

 

Vadim 

BACINSCHI 

[Odesa] 

 

Ceea ce ne lipsește mai mult ca orice – 

coeziunea 
 

 Aflasem din mediile de informare că pe 1 decembrie 2016, la Cladova, în Serbia, a avut loc Adunarea Constitutivă a Uniunii Românilor din Serbia URS . M-am bucurat atunci, crezând că e vorba de o organizație ce i-a unit pe toți românii din Serbia. Și Facebook-ul îmi tot spunea că, în sfârșit, românii de acolo s-au unit. Aflu, peste câteva zile, că pe  decembrie la Lacul Borului, a fost constituită încă o organizație a românilor din această țară – Congresul Românilor din Serbia CRS . Voind să mă lămuresc, îi dau un mesaj lui Dușan Pârvulovici, pe care îl cunosc, și îl întreb dacă Uniunea Românilor din Serbia a devenit parte a Congresului Românilor din Serbia. El mi-a răspuns că nu a devenit. Adică, de fapt, nu putem vorbi despre unirea românilor din Serbia într-o singură organizație. Și atunci am revenit cu gândul la confrații noștri din Ucraina. Miră nespus faptul că până în prezent niciunul dintre liderii consacrați ai asociațiilor românești din  regiunile Cernăuți, Transcarpatica și Odesa n-a pus problema înființării Uniunii Românilor din Ucraina? Sau, dacă specificul legislației ucrainene nu ne permite, să se găsească altă modalitate de 
a-i uni într-o organizație panucraineană pe etnicii români din cele trei regiuni, în care ei locuiesc compact. Ar trebui să fie vorba de o organizație pe țară care, dacă ar funcționa cu adevărat, ar permite o abordare mai serioasă a problemelor cu care se confruntă etnicii români din Ucraina, în fața Kievului. În special, în domeniul învățământului în limba română.  Uniunea Interregională „Comunitatea Românilor din Ucraina  UICRU , de care am putea să ne 
amintim, n-a reprezentat, de fapt, interesele tuturor românilor din țară. Ea a apărut atunci când cineva de la Cernăuți a avut nevoie să pornească într-o campanie electorală, pentru ca mai apoi să bată palma cu Partidul Regiunilor al lui Ianukovici...  Și eu îmi închipui că liderii noștri nu se gândesc la o unire în sânul comunității românești.    Conducătorii asociațiilor și societăților românești din regiunile Cernăuți și Transcarpatica se simt bine în fruntea organizațiilor pe care le conduc. Ei deja și-au făcut nume de combatanți 
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consacrați pe tărâm național, au și distincții și onoruri din partea Statului Român. Mai organizează câteva activități, mai câștigă bani prin proiecte cu finanțare de la DPRRP al MAE al României și tot așa, an de an. În regiunea Odesa – numiții lideri stau încă mai liniștiți, fiindcă organizațiile pe care le conduc, în mare parte, se compun doar din câteva persoane: „șeful  și -  oameni pe lângă el sau chiar mai puțini . Sunt unele organizații despre care în genere nu se știe nimic. Cum ar fi, bunăoară, Asociația Românilor „Nistru  din raionul Sărata. Conducătorii lor formali nu sunt cointeresați ca, într-un mod sau altul, să iasă la iveală starea reală a lucrurilor în interiorul acestor organizații.   Dacă s-ar ajunge la crearea unei uniuni a românilor din toată Ucraina, în cadrul activității ei, un 
loc prioritar ar trebui să ocupe problemele românilor din sudul Basarabiei regiunea Odesa , unde au rămas doar câteva școli cu limbă de predare romană și unde continuă să înflorescă moldovenismul. Mă îndoiesc mult că liderii de la Cernăuți ar arde de dorință să-și consacre timpul și eforturile soluționării problemelor românilor sud-basarabeni. Ele nu-i interesează. Au 
demonstrat-o nu numai o dată. Cel mai recent, acum câțiva ani, când Asociația „Basarabia  a românilor din regiunea Odesa a pus problema unificării programelor școlare de studiu la limba și literatura română în regiunile Cernăuți, Transcarpatica și Odesa. Cei de la Cernăuți au făcut o declarație de susținere și mai departe lucrurile n-am auzit să se miște. Problema, evident, ar trebui abordată mult mai insistent în fața organelor de resort de la Kiev și ar trebui ca cineva să persevereze, să se ocupe în mod stabil de soluționarea ei.   ... Și lucrurile stau așa nu de un an, doi, ci de două decenii. Românii din cele trei regiuni ale Ucrainei parcă ar trăi în țări diferite. Cei din Transcarpatia și din nordul Bucovinei, mai apropiați 
din punct de vedere geografic – cu preocupările lor. Pe ei, statul ucrainean îi recunoaște drept etnici români și recunoaște că limba lor maternă e limba română. Între comunitățile românești din cele două regiuni n-aș zice că există legături strânse, dar mai au loc, din când în când, schimburi culturale. Total ruptă de românimea din Ucraina rămâne regiunea Odesa. Aici, ca în anii puterii sovietice te ia groaza  sunt la putere „limba moldovenească  și „mitul  despre moldoveni, ca alt popor, deosebit de cel român. Moldovenii, susțin autoritățile, constituie marea majoritate a confraților noștri din această regiune. Sub acest aspect, lucrurile nu dau niciun semn de schimbare. Nici măcar unul. ■ 

 

 
 

 

Lacul Borului, 3 decembrie 2016 – 

Congresul Românilor din Serbia 

Cladova, 1 decembrie 2016 – Adunarea Constitutivă a  Uniunii Românilor din Serbia 
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Lumini a 

CORNEA 

 

Areta Moșu – laureată a „Meritului Academic” 
 

 

 Academia Română este cel mai înalt for de știință și de cultură din România. A fost fondată la  
aprilie 1866, sub denumirea de Societatea Literară Română, devenită, la 1 august 1867, Societatea Academică Română, iar în  Academia Română. Conform statutului, rolul principal al Academiei constă în cultivarea limbii și literaturii române, stabilirea normelor de ortografie obligatorii ale limbii române, studierea istoriei naționale și cercetarea în cele mai importante domenii științifice. 

Imediat după înființare, Academia Română a luat hotărârea acordării unor premii importante pentru merite deosebite în realizarea unor lucrări, care să-i respecte obiectivele, oamenilor de ştiin ă şi litere, artiştilor români, din ară sau din străinătate. În afară de acestea, Academia 

Română acordă Diploma „Meritul Academic  și „Distincția Culturală  unor personalități care au susținut valorile românității. Decernarea premiilor are loc în luna decembrie a fiecărui an, în cadru festiv, în şedin a solemnă a Adunării Generale a Academiei Române. Am avut bucuria de a participa la Adunarea Generală festivă a Academiei Române, din ziua de  decembrie , când în atmosferă de sărbătoare, în Aula mare a vechii, dar impunătoarei clădiri a Academiei Române, s-au decernat premii și distincții. Am fost privilegiată de a fi împreună cu prof. Areta Mosu, vicepreședinte al Asociațiunii ASTRA și președintele Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu  Iași, căreia i s-a conferit Diploma „Meritul Academic , pentru realizările deosebite în propășirea valorilor culturale românești , semnată de Președintele Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad.  Diploma „Meritul Academic  i-a fost înmânată doamnei prof. Areta Moșu, în fața Prezidiului Academiei Române, chiar de către Președintele Academiei Române, Excelența Sa domnul acad. Ionel-Valentin Vlad. În alocuțiunea rostită, doamna prof. Areta Moșu și-a manifestat sentimentul de mulțumire, accentuând importanța și rolul ASTREI de-a lungul istoriei, respectiv din anul  până astăzi, pentru cultura și identitatea neamului românesc. A enumerat pe scurt cel mai importante proiecte culturale inițiate și desfășurate de ASTRA Iași, pentru românii din țară și pentru românii din 
Basarabia, din Ucraina, regiunile Odesa și Cernăuți, pentru românii din Serbia și Bulgaria etc. Considerăm că Președintele Despărțământului ASTRA din Iași care, în același timp, deține și funcția de Vicepreședinte al Asociațiunii ASTRA la nivel central, este răsplătită de Academia Română pentru modul exemplar în care susține și desfășoară proiectele culturale de interes național. Timp de peste  de ani, doamna prof. Areta Moșu s-a identificat cu problemele și idealurile ASTREI, în mod special în relațiile cu românii din afara hotarelor României. Diploma oferită de Academia Română este  o recunoaștere a meritelor doamnei Areta Moșu în ce privește sprijinul constant acordat comunităților românești pentru păstrarea identității românești. Totodată, este o încununare a activității astriste în care s-a implicat puternic, pentru  promovarea culturii românești.  Doamna prof. Areta Moșu este apreciată pentru implicarea domniei sale, în calitate de Vicepreședinte al Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura poporului Român și de președinte al Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu , în dezvoltarea și promovarea a numeroase evenimente culturale, în calitate de inițiator și coordonator al unor programe culturale dedicate românilor din afara granițelor, precum: itinerarul folcloric „Se-ntâlnește dor cu dor  95-, itinerarul cultural „Denii eminesciene  - , tabăra de cultură și civilizație românească „Acasă la noi   – până în prezent , itinerarul „Rază de bucurie  (1998-2008), proiectele „Carte românească pentru Basarabia  – până în prezent , și „Carte românească pentru Bucovina   și în prezent , concursul de creație literară „Veronica Micle  (1999 – până în 
prezent , simpozionul „Românii din afara granițelor țării   – până în prezent) etc.  
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În atmosfera de înaltă ținută intelectuală, doamna prof. Areta Moșu ne-a mărturisit că această distincție academică este o mare onoare pentru sine, dar, în primul rând, este o onoare pentru Asociațiunea ASTRA în general, pentru recunoașterea multiplelor manifestări culturale realizate de 
ASTRA în toate despărțămintele din țară și de peste granițele țării.  „Meritul Academic  este una dintre cele mai importante distincții acordate de Academia Română. De-a lungul timpului mai multe personalități publice, diplomați sau oameni de cultură au 
fost laureați ai Meritului Academic. Noi, astriștii aflați pe toate melegurile locuite de români, din țară și din afara granițelor, ne mândrim cu asemenea recunoaștere academică obținută de una dintre cele mai cunoscute personalități ale ASTREI de astăzi. După desfășurarea evenimentului festiv, cum este obișnuit în ceas de sărbătoare, la un pahar de șampanie, mulți dintre membrii Academiei Române au felicitat-o personal pe doamna prof. Areta Moșu, au discutat despre proiectele ASTREI, au încurajat-o în demersurile domniei sale de a realiza proiecte culturale ASTRA pentru românii din țară și de pretutindeni. Socializarea din holul mare al Aulei Academiei Române, la o cupă de șampanie, într-un cadru academic de înaltă ținută și prestanță, a însemnat 
mult pentru proaspăta laureată a „Meritului academic , dar și pentru noi care ne aflam alături de dânsa. Doamna Areta Moșu a considerat că și în această atmosferă poate discuta despre ASTRA, 
oferind academicienilor Ionel-Valentin Vlad, Victor Spinei, Alexandru Surdu, Eugen Simion, Vasile Tărâțeanu publicațiile Asociațiunii, în special „Revista română .  

Desigur, bucuria astriștilor este mare la aflarea acestei vești. Chiar în aceeași zi, pe pagina de 
facebook, unde am făcut anunțul și am postat câteva fotografii, s-au transmis doamnei Areta Moșu multe cuvinte de felicitare. Un vechi și cunoscut astrist, important colaborator al astriștilor ieșeni, prof. Ioan Seni, președintele Despărțământului ASTRA Năsăud, ne scrie: „Adăugați bucuria astriștilor năsăudeni. Ne bucurăm mult și vă dorim multă sănătate . Prof. Svetlana Jitariuc din Grigoriopol, 
Transnistria, ne scrie entuziasmată: „Felicitări, stimată Doamnă Areta Moșu! Aveți respectul și admirația noastră pentru ceea ce sunteți! Mulțumim că sunteți în viața noastră, a românilor de pretutindeni. Plecăciuni pentru viața dedicată românismului! . „Sincere felicitări!  transmite preotul 

Iulian Budescu din Manta, raionul Cahul. Din Cluj-Napoca, părintele Maxim Morariu: „Sincere felicitări! Mă bucur mult pentru Doamna Areta Moșu, în sfârșit încep să i se recunoască meritele. E colosal ce a făcut această doamnă pentru români și românism .  
Persoane care s-au apropiat de ASTRA mai de curând, deci au cunoscut-o mai puțin pe doamna Areta Moșu, au transmis cu bucurie mesaje:  „Un premiu binemeritat! Felicitări!  poeta Mihaela Aionesei din Târgu Secuiesc ; „Felicitări, stimată Doamnă Moșu! Dumnezeu să vă dăruiască sănătate  

(prof. Angela Constantinescu din Curtea de Argeș . 
 De la astriștii de la Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu  din Cahul am primit un mesaj adresat mie și altul pentru doamna Areta Moșu. Pentru sinceritatea sentimentelor le redau în întregime pe ambele: „Stimată Dnă Luminița, Vă mulțumim foarte mult pentru informația trimisă. Ne bucurăm și noi foarte mult pentru această apreciere a Dnei Areta. I-am scris și noi deja un mesaj pe care vi-l trimitem și dvs. Multă sănătate vă dorim și dvs. și sărbători fericite . „Mult stimată Doamna Areta Moșu! Noi, astriștii din Cahul, suntem nespuși de bucuroși de vestea primită cu referire la aprecierea 

muncii Dvs cu Diploma Meritul  Academic de către Academia Română. Această apreciere o meritați din plin, pentru că cu adevărat sunteți ambasadoarea promovării valorilor culturii naționale 
pretutindeni. Suntem mândri că vă avem, că sunteți alături de noi cu entuziasmul, perseverența și verticalitatea de care dați dovadă în diversele împrejurări, unele din ele destul de vitrege, și cărora cu 
demnitate le faceți față. Să vă dea Domnul multă sănătate și să vă avem în preajma noastră mereu, căci prezența Dvs dintotdeauna ne-a încurajat și ne-a servit drept model de demnitate națională. Alături de Dvs ne simțim în siguranța zilei de mâine dar și în permanență că neamul românesc va exista mereu în timpuri. Cu gratitudine, astriștii cercului ASTRA „Onisifor Ghibu  ai Universității de Stat „B.P. Hasdeu  din Cahul,  președinta Maria Barbă, Ioana și Victor Axentii, Ludmila Balțatu, Margareta Gârneț și ceilalți . Astfel de mesaje de felicitare, de suflet, de bucurie, a primit desigur multe doamna Areta Moșu, în zilele care au urmat după premierea de la Academia Română. După cum o cunoaștem, suntem convinși că laureata de astăzi a „Meritului academic , președintele ASTREI ieșene, va continua să muncească în același mod și va continua să fie un model, un simbol al spiritualității și al unității naționale culturale. În acest context, menționăm cu plăcere faptul că Academia Română a evidențiat, 
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în anii anteriori, pentru activitatea culturală din cadrul ASTREI și pe prof. univ.dr. Dumitru Acu, președintele Asociațiunii ASTRA, pentru întreaga trudă desfășurată în folosul culturii românești. De asemenea, președintele Despărțământului ASTRA Maramureș, dr. Teodor Ardelean, a primit un premiu important al Academiei Române pentru lucrarea domniei sale Limba Română și cultivarea ei 

în preocupările ASTREI, apărută la Sibiu, în anul , la Editura Asociațiunii ASTRA.  Încheiem aceste rânduri evidențiind legătura puternică dintre Academia Română și ASTRA. Academia Română a reunit și reunește personalități creatoare românești și străine de înaltă performanță culturală și științifică cu misiunea consacrării valorilor culturale și științifice. ASTRA a excelat ca o academie de probleme sociale, culturale și economice, reprezentată de remarcabile personalități. Relațiile de colaborare dintre cele două remarcabile instituții, Asociațiunea ASTRA și Academia Română scot în evidență meritele culturale și științifice ale făuritorilor de cultură de pe meleagurile românești Cf. Elena Macavei, Asociațiunea ASTRA și Academia Română, Editura Asociațiunii ASTRA, Sibiu, . ■ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Acad. Victor Spinei,  vicepreședinte al Academiei Române,  
Acad. Alexandru Surdu,  vicepreședinte al Academiei Române, Prof. Areta Moșu,  vicepreședinte al Asociațiunii ASTRA 

Acad. Victor Voicu, secretar general al Academiei Române 

Acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române 

Prof. Areta Moșu, 
Acad. Constantin I. Toma 



6 | „Revista română”, nr. 1 (87) • primăvară 2017  

 

Gavriil Musicescu – 

170 de ani de la naștere 
  

Mircea-Cristian 

GHENGHEA 
  

Gavriil Musicescu / Gavril Muzicescu a fost unul dintre cei mai importan i muzicologi şi 
compozitori români din a doua jumătate a 
veacului al XIX-lea. S-a născut la  martie , la Ismail, în Basarabia aflată, atunci, în componen a Imperiului rus. După studii în oraşul natal, la Huşi, Iaşi şi St. Petersburg, 
Gavril Muzicescu a fost profesor de muzică la Ismail în , sudul Basarabiei – cuprinzând jude ele Cahul, Ismail şi Bolgrad – revenise în 
cadrul Principatului Moldovei, iar din 1859 făcea parte din Principatele Unite , profesor în cadrul Conservatorului din Iaşi şi conducător al 
Corului Mitropolitan din aceeaşi urbe.  În calitate de dirijor al respectivului cor, a depus o activitate remarcabilă, devenind cunoscut şi apreciat atât în ară, cât şi în afara Regatului României, în Imperiul rus şi în Imperiul austro-ungar. A încetat din via ă la Iaşi, în data de /  decembrie , fiind înmormântat în Cimitirul Eternitatea. Textul reprodus aici a fost publicat în periodicul „Arhiva , una din cele mai longevive şi mai importante publica ii ştiin ifice şi culturale româneşti de la sfârşitul veacului al XIX-lea până la al doilea război mondial. Reprezintă, pe lângă o frumoasă pledoarie a lui Muzicescu în favoarea cultivării şi studierii cântecului „poporan , şi o continuare a luptei pe care o începuse în vederea modernizării muzicii bisericeşti ortodoxe, a psaltichiei, prin necesitatea introducerii sistemului notelor liniare pentru uniformizarea cântărilor psaltice. La vremea respectivă, după cum se poate în elege şi din rândurile textului, o luptă cu morile de vânt… 

 

Cântările bisericeşti şi muzica poporană 
 

 Înainte de a vorbi despre subiectul conferin ei de azi, in să fac declara iune solemnă că: de nu voi răspunde aşteptărilor 
D-voastre, vinovatul nu sunt eu, ci d. A.D. Xenopol, Rectorul Universită ii din Iaşi, căci     
D-sa a crezut că precum descopere şi dă la lumină documente şi hrisoave, aşa poate descoperi şi da în vileag şi conferen iari. Sunt membru al societă ei „Arhiva , a [sic] cărei trup şi suflet este d. Xenopol. D-sa, cetind lupta mea pentru transpunerea cântărilor bisericeşti de pe semnele psaltichiei pe nota i-unea liniară, şi indignat de nedreptatea causei 

sus inută de majoritatea membrilor Sf. Sinod contra mea, nu numai că a scris articole prin ziare asupra acestei chestiuni, dar fără să mă întrebe, fixază ziua conferen ei şi precizază subiectul, iar mie îmi face cunoscut că trebue să in o conferin ă; de vă voi satisface, voi fi recunoscător îndulgen ei D-voastre, de nu,       

d. Xenopol e responsabil. Acum permite i-mi să întru în chestiune. Voi începe cu cântările bisericeşti, fiindcă despre ele avem probe scrise atât de începutul şi desvoltarea lor, cât şi de autorii teoretici şi practici a [sic] acestor cântări. 
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Punctul de plecare a introducerii cântărilor în biserică, este textul evangheliştilor Matei şi Marcu, cari zic: „Cinea cea de taină a Domnului 
nostru Isus Hristos s-a terminat cu cântece . Acesta a fost motivul şi baza întroducerei cântărilor în biserică. Cum erau cântările bisericeşti în primii secoli a [sic] creştinătă ei, nu ştiu nimic, n-avem nici un document; găsim însă la scriitorul secolului al -a, Tertulian, următoarea frază: „în adunările creştinilor, după spălarea mânilor şi aprinderea lumână-rilor, fiecare credincios este chemat în mijlocul adunărei să cânte şi să laude pre Domnul, care 

cum putea, din sf. scriptură sau din mintea sa . 
De la modul de-a cănta, care cum putea, şi până la o stabilire oarecare, a trecut mult timp şi foarte multe şi variate schimbări. Reforma cea mai pronun ată de la care datează o normă oarecare a cântărilor biseri-ceşti, este reforma sf. Ion Damaschin; dar de atunci sunt mai bine de  de ani, aşa că de  

s-ar scula sf. Ion Damaschin şi ar auzi actualele cântări bisericeşti ce îşi trag origina de la norma întrodusă de el, s-ar lepăda de ele de trei ori, înainte de-a cânta cocoşul. Cât timp s-au men inut cântările stabilite de 
sf. Ion Damaschin, ce rol au jucat, cum s-au desvoltat, câte reforma au suferit, dacă a mai rămas vreo urmă din cântările sf. Damaschin în actualele cântări, sunt chestiuni de resortul istoriei cântărilor bisericeşti, şi nu a unei conferin i de jumătate de oră, deoarece jumă-tate oră e consacrată cântecelor populare. Deci voi trece direct la cântările bisericeşti în România. La noi lucrul e foarte simplu: nu ştim nimic până la anul ! Să nu vă mira i, lucrul e adevărat. La noi din vechi, nu se ştie ce fel de cântări erau. Se ştie numai atâta că: pe când era înrâurirea slavă, se cânta slavoneşte în bisericele române; iar când au năvălit Grecii, se cânta greceşte. Eruditul Episcop Melchisedek, în memoriul 
seu despre cântările bisericeşti, memoriu citit în sf. Sinod în toamna anului , spune: „Istoria nu ne-a consacrat no iuni amănun ite despre cântările bisericeşti la români în secolele trecute, nici despre sistemul după care ele se predau şi se executau prin biserici . Iar 
Principele Dim. Cantemir, descriind cere-moniile Cur ei Domneşti a Moldovei şi cere-moniile din biserica Domnească, pe la înce-

putul veacului al 18-lea pomeneşte de corul 

cântăre ilor Moldoveni şi de corul cântăre ilor greci, cari cântau în biserica cur ei; cei dintâi la strana dreaptă, cei de-al doilea la strana stângă. Abia la începutul secolului al -lea, ce mai 

zilele trecute a expirat, Ieromonahul Macarie constată că în ările române s-a [sic] cultivat mult cântările greceşti, pe care el Macarie cel dintâi s-a pus a le tălmăci în limba na iei. Ieromonahul Macarie în prefa a teoreticonului publicat de el în , spune că a cercetat şi chiar a prefăcut nu pu ine căr i după aşezarea alcătuirei celor vechi, dar că prea pu in spor a făcut. Iar mai târziu s-a convins că drumul alcătuirei celor vechi, a fost o zădarnică osteneală şi o îndelungată perdere de vreme. 
Iar colaboratorul Ieromonahului Macarie, Anton Pann, iată ce zice: „Şi pentru ca să nu-mi fie cuvântul spre defaimarea cuiva şi spre lauda mea, mărturiseşte însuşi contractul meu scris în condica sfintei Mitropolii, că şi eu eram conlucrător cu părintele Macarie, în zilele Prea sfin itului Dionisie Mitropolit. Care pe atunci pe 

cât îmi socoteam lucrul de bun, pe atâta acum îl 
judec de simplu . Vezi cazul teoretic şi practic 
Ant. Pann, 1845). Vra să zică după  de ani însuşi coautorul recunoaşte că cele făcute la  şi conside-rate atunci ca ultima expresiune a perfec iunei cântărilor bisericeşti, la  se condamnă de însuşi scriitorul. La  Ierom. Macarie a scris şi un tratat 
despre teoria psaltichiei celei noue, dar care teorie la  a suferit o reformă, căci iată ce zice Anton Pann: „Lesnirea şi uşurin a regu-lelor am ales, lepădând pe cele grele şi anevoe de în eles . Baz. Teor. 1845). De la Anton Pann până în zilele noastre, a [sic] răsărit multe căr i de psaltichie şi de teoria psaltichiei, dar toate se învârtesc în jurul celor scrise de Macarie şi Pann, având de temelie cursurile teoretice ale acestora, şi mai 
ales Bazul teoretic şi practic al lui Anton Pann. Semnele cu care se represintă psaltichia, se găsesc într-o stare foarte înapoiată; nimic 
precis, nimic determinat, totul la voia execu-tantului; dovada cea mai puternică a celor zise este că: doi psal i uitându-se pe aceiaşi carte, nu pot cânta exact, ci vor cânta fiecare în felul seu, interpretând diferitele semne după das-călul de la care a învă at. De aceea pe semnele psaltichiei nu cântă decât unul, iar ceilal i, oricâ i vor fi, in numai isonul. 
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Iată şi câteva defini iuni şi explicări ale 
semnelor psaltichiei: Varia, Omalon, Andiche-

noma, Endofon etc. „Varia, voieşte ca glasul haractirului, ce stă 
înaintea ei, să se ia cu îngreuere, încât să se 
deosebească răspunderea lor, atât a glasului ce 
stă înaintea ei, precum şi acelui după dânsul  
(Macarie, la 1823). „Varia, adică grea s-a numit, pentru că la 
vocalele care se pune le figurează cu ton. Ea        
n-are glas, ci numai putere. Varia se pune de 

multe ori şi pentru frumoasă alcătuire a 
tezurilor  Ant. Pann, 5). „Omalon, adecă neted s-a numit, fiindcă la 
caracterul ce se pune îi produce glasul alune-

cător şi neted, iar nu aspru şi puternic; adică 
pricinueşte un val în gâtlej cu oarecare ascu-

ime, repede crescând şi domol sau treptat 
descrescând . Ant. Pann 845). „Omalon, se scrie sub 2 sau 3 note care 

trebue să se cânte legate cu un val puternic . 
(Popescu-Pasere 1897). „Andichenoma puindu-se oligonul cu pogorâ-

tor haractir înainte, aduce glasul de săltare. Iar 
când sub Andichenoma se pune apli, cu 
pogorâtor haractir înainte, şi cu gorgon, atunci 
glasul se aduce atârnat în oareşicare chip şi 
nedespăr it . Macarie . „Andichemona, se pune numai sub oligon cu 

gorgon sau fără gorgon unde nu întră silabă, şi 
urmează după dânsul un pogorâtor sau mai 
mul i, şi atunci produce  cu ton sunetul lui oligon, 

ca când ar deşerta  sau ar răsturna glasul, 
ardicându-l [ridicându-l – n.n.] şi din contră 
întorcându-l treptat la locul său, şi pentru 
aceasta după aşa figurare i s-a zis Andichonoma, 

adică contra-deşertare . Ant. Pann). 

Aceste sunt semnele psaltichiei pe care psal ii le interpretă fiecare în feliul seu, de-oarece din defini iele vechi şi noi nu se în elege nimic. Din to i scriitorii de teorii ale psaltichiei, 
singurul d. Popescu Pasere, profes. de 

psaltichie la Seminariul Nifon din Bucureşti, a avut curajul să scrie că: „nu se poate represinta prin semnele intona iei  identic modul executărei consonantelor. De aceea profesorul le va explica elevilor mai mult prin intonare . 
(Popescu-Pasere . Dar în acest caz, cine poate garanta că profesorul interpretă exact? Dar dacă şi el la rândul seu a învă at greşit, aşa că genera iile întregi înva ă greşit? 

Dar ce-i pasă majorită ei sf. Sinod, dacă cei ce predau psaltichia o ştiu sau nu? Dacă se prinde acest feliu de cântare de inimile 

credincioşilor sau nu? Pentru majoritatea sf. Sinod chestiunea principală este: să nu se scrie nici să nu se cânte psaltichia pe notele liniare! Nu cumva seminariştii să îndrăznească să cânte psaltichia pe notele liniare, căci atunci li 
se presintă ocasiunea s-o înve e toată şi încă bine numai în  ani, pe când pe semnele psaltichiei o înva ă  ani, şi când esă din seminar, tot nu ştie psaltichie. Că aceasta e adevărat, iată ce spune adresa cancelariei sf. 
Sinod din 27 Octombrie 1900 No. 308, adre-sată mie: „Am onoare a vă comunica că sf. Sinod men ine hotărârea sa de-a nu se înlătura căr ile de psaltichie din seminarii şi a se înlocui cu căr i ce con in melodii transpuse pe note liniare, căci psaltichia a fost şi trebue să rămână în şcoalele eclesiastice. Cele transpuse pot să se înve e în toate celelalte şcoli ale statului . Cum vede i, majoritatea sf. Sinod dă înalta sa binecuvântare ca to i românii să înve e psaltichia pe notele liniare, adecă afară de cei meni i a cânta în biserică! Mă mir cum nu vede majoritatea sf. Sinod că în comunele rurale nu mai sunt deloc cântăre i; iar prin oraşe pe ici-cole se găseşte câte unul. Aceasta-i şi cauza pentru care credincioşii nu prea frequentează [frecventează – n.n.] biserica. În biserică dacă 
nu va fi o cântare frumoasă, nu vine nimene la biserică. Cântarea este aceea care înal ă spiritul omului şi-l pune oarecum în directă comunicare cu Dumnezeirea. Cântarea este aceea care pironeşte aten iunea credincioşilor şi-i ine, cu mintea încordată, ceasuri întregi în biserică. Şi tocmai cântarea să fie aşa de neglijată? De cei mai mul i se sus ine că psaltichia nu se poate scrie, prin urmare nici cânta pe note liniare, deoarece în psaltichie sunt sferturi de ton, trei sferturi, cinci sferturi, etc., pe când cu nota iunea liniară nu se pot scrie decât cu tonuri şi jumătă i de tonuri. 

Corul Mitropolitan n-a primit instruc iunea psaltichiei cu sferturi de ton, deci ar urma să nu poată cânta cântări bisereceşti. Vă rog asculta i dacă în cântarea ce o intonează, nu recunoaşte i vestita cântare prohodul mântui-
torului! Şi dacă melodia se distinge aşa de bine din armoniza ie, destul de complicată, dar dacă ar remânea numai simpla parte melodică?1). Dar pare că aud pe vreun specialist zicând: lesne i-e să cân i pe glasul I sau al 5-lea, dar ia să te văd cu Muştar, cu Nisabur, Hăsar, Agem, ori 

General Ifes, atunci să te văd? Muştarii, Nisaburii 
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Hăsarii etc., sunt şi într-adevăr lucruri mai presus de mintea omenească. Indică oricum după defini ia Muştarului. Muştaar: „Această 
ftora are cualitatea lui ne ha ho sau chroma-

ticului Di, şi lucrează cătră greuime, stăpânind 
patru distan e, adică când se pune la locul ei cel 
firesc Di, voeşte pe ga dier, şi pe vul în diatonicul 
său baz; şi iarăşi pe pa diez şi pe ni în firescul său 
baz; când se pune pe alt ton , tonului aceluia îi 
zicem Di, şi urmăm în pogorâre cu distan ele lui, 
precum s-a zis, iar cătră ascu ime păşeşte 
diatonic, după următoarea descriere . Bazul de 
Anton Pann p. 136). Tot aşa de clare şi de în elese sunt şi alte defini ii ale elementelor muzicale, de exemplu: „Ce este calitatea în musică? Calitatea în musică se zice numărarea tonurilor vocale, suirea şi pogorârea, apăsarea şi domolirea, netezirea şi frângerea, sup iimea şi grosimea; care împreună sub forme de 
atome sau nedespăr ite săvârşesc calitatea  
(Anton Pann. Bazul teoretic, pag. 39). Aceasta încă e pu in. Iată ceva mai 
interesant. Desigur că Dv. a i auzit pe onor. Preo i şi cu 
deosebire pe d-nii psal i vorbind că azi au cântat pe cutare glas, sau că cutare cântare se cântă pe glasul I-iu etc. Dar ia să întreba i pe vreunul din ei, sau 
chiar pe vreun savant cleric, ce-i aceea glas? 

Sau ce-i aceea glasul I-iu? Desigur că nu va fi în stare să vă răspundă. Să nu crede i însă că nu ar fi descrise şi aceste în 
vreo carte, nu, ele sunt descrise, dar fiindcă nimeni nu le poate în elege, preferă să nu mai vorbească de ele pe căr ile teoretice ale psalti-chiei, chiar de ar fi aprobate şi de sf. Sinod. Iată ce găsim în Bazul teoretic şi practic al 
lui Anton Pann, pag. 81: „Ce este glasul? O îmbelşugată informare a duhului, care se scoate prin nişte Armonii şi prin ajutorul Arteriilor. Iar glas se numeşte, pentru că este lumina min ei, căci câte naşte mintea, el le dă la lumină. Glasului acestuia i-au zis că este aer 
lovit, iar al ii lovirea aerului, unii iar că este chiar trupul pătimitor, iar al ii care este şi 
mai bine), patima acestui trup au numit-o cho sau ch . Ca o încheiere a acestui fel de defini iuni, la care sunt nevoi i să alerge seminariştii sau specialiştii psal i, dacă vor să se lumineze şi să cunoască psaltichia mai bine, vă mai citez defini ia glasului I tot de Anton Pann, pag. . 

Le iau din Anton Pann, deoarece to i ceilal i 
autori ai tratatelor teoretice ale psaltichiei, sau că nu men ionează nimic din toate aceste, sau 

le-a retipărit tale quale, dar cu litere latine, fiindcă tratatul lui Ant. Pann, e tipărit cu litere 
chirilice. „Care este melodia ehului glasului  întâi? Propriul întâi astfel de melodie formează în locul său care este ideea lui chiar, şi astfel  tetrafonul sau patrantul, şi altfel ce se zice protovaris, adecă întâiul-greu; căci fiecare 
dintr-aceste poate să facă şi partnică melodie asemănată cu numele său; de aceea dar ehul întâi, se numeşte şi propriul întâi, şi patrant, şi întâiul-greu . Şi fiindcă am ferma convingere că spe-cialiştii nu în eleg nimic din defini iunea de mai sus a melodiei glasului întâi, îmi da i voe să mă îndoesc că şi Dv. a i putut pricepe ceva; 
de altfel nici eu n-am în eles mai mult ca            
D-voastră. 

Pentru a termina cu cântările bisericeşti, sau mai bine cu psaltichia, îmi permit să vă citez câteva păreri ale psal ilor despre psal-
tichie. Iată ce zice d. N. Severeanu, profesor de muzică vocală la liceu, cântăre  s-a ferit să spue psalt  şi dirigintele corului vocal al sf. Episcopii Buzău, în prefa a la cartea sa 
Irmologhiono-Catavasier, dedicat: I.P.S. Mitro-

polit Iosif Gheorghian, Mitrop.-Primat. Cartea apărută în , prin urmare ultima expres-

siune a psaltichiei: „Un catavasier, care să uniformizeze 
cântările bisericeşti, lipseşte cu desăvârşire. Deşi Catavasiile se găsesc în Irmologhionul răposatului Anton Pann, ele nu se cântă nicăierea, cu toate că sunt scrise în gorgon pe scurt ; căci, pe lângă că melodiile sunt cam lumeşti, usează de prea mari salturi în privin a intervalelor, ceea ce presintă o mare dificultate în cântare. Cât priveşte Irmologhionul Păr. 
Macarie, nu corespunde nicidecum timpului, fiind scris în argon pe mare ; el nu se mai cântă nici chiar pe la Monăstiri. Se mai găsesc 
Catavasii şi de al i autori, dar necomplecte. Din causa acestei lipse cântăre ii sunt nevoi i a cânta catavasiile în mod practic, aşa că ele fiind păstrate din gură în gură, au deviat; din care cauză cântările diferă de la o „biserică la alta . 

Dar ce zic eu de psal i, asculta i părerea 
unuia din Ierarchii bisericei noastre, P.S. Episcop Parthenie al Dunărei de Jos, iată ce spune P.S. Sa în şedin a sf. Sinod din  Mai 
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: „Noi nu avem în biserici nici cântăre i, nici diaconi, pentru că se plătesc foarte rău. ara noastră a făcut progrese mari, pentru că decopiază civiliza ia occidentală; orientul şi produc iunile sale sunt în decădere mare. De aceea acum este secetă mare pentru musica cea veche şi este belşug pentru cealaltă şi degeaba este orice silin ă a noastră, căci orice vom face şi orice vom drege, musica cea nouă va înlătura cu desăvârşire pe cea veche. Cel mult pute i să-i amâna i moartea pentru câtva timp, însă ea va muri negreşit şi cât de curând, pentru că melodia şi cântările în genere 
executate pe mai multe voci sunt de o mie de ori mai frumoase decât pe o voace şi dovada o avem înaintea ochilor, o sim im în fiecare zi în faptul că în bisericele cu coruri bune, se duce lume multă, iar în acele cu musica veche sau cu 
coruri neperfecte, nu se duce. Afirm cele ce zic şi să mă crede i că nu sunt tocmai străin de aceste două musici. Pot spune că am cunoştin e bunişoare şi de una şi de alta . Are perfectă dreptate P.S. Episcop Parthenie, căci de- i observa, chiar cântăre ii pu in cunos-cători, instinctiv se alătură pentru musica armonică. Micele cântări ca: Doamne milueşte; ie Doamne; Amin, etc., le cântă în armonie, deseori cu totul rudimentară, dar vorba că aleargă după armonie. Iată şi părerea străinilor despre cântările bisericeşti greceşti şi prin urmare şi ale 
noastre. 

Dl. L.A. Bourgault-Ducoudray, profesor de Istoria musicei la conservatorul din Paris, în lucrarea sa întitulată „Etudes sur la Musique 
ecclesiastique grecque, mission musicale en Grèce et en Orient, . Paris , făcând rezu-

matul efectului ce a produs asupra sa muzica orientală bisericească ce a ascultat-o în diferite localită i, ca Athena, Smirna, Constantinopol la Patriarchie  şi aiurea, se exprimă aşa: „nimic mai mizerabil, mai barbar, mai răspingător pentru o ureche europeană, decât cântecele ce se aud în bisericele orientale. Acele intervale, altele decât tonul şi semitonul, dintre care majoritatea sunt atâtea note falşe câte sunete , acele voci tremurătoare, acel cânt nasal, acel 
monoton, insipid, nemilos ison, care face asupra 

unei molodii expresive efectul unei frigări 
trecute printr-un corp omenesc: toate aceste pricinuesc auditorului o impresiune atât de displăcută, în ordinea lucrurilor estetice, 
precum e răul de mare în ordinea lucrurilor fisiologice .  

Aceasta este părerea d-lui Bourgault-Ducoudray, părere ce şi-a format-o despre musica bisericească greacă în urma studiului ce a făcut la fa a locului, însărcinat fiind de guvernul francez cu această specială misiune.  Şi toate aceste neorândueli şi haosul cântărilor bisericeşti se datoreşte semnelor prin care se notează cântările bisericeşti, teoriei încurcate şi incomplecte de care se serveşte, precum şi a prea limitatelor cunoştin i a acestei specialită i, de cei ce o profesează. Chiar grecii au recunoscut aceasta, căci încă de la  au început a transpune pe nota i-unea liniară cântările lor bisericeşti şi laice.  Vezi: „Armata ecclisiastică ů ò Iω. Θ. 
Σax λαgi υ. Aθήναις . Însămnătatea lucrului pentru sătenii noştri este următoarea: Din cauza nota iunei defectuoase a semnelor psaltichiei cântările bisericeşti se pierd; nefiind o uniformitate în executarea lor, fiecare cântă-re  cântă cum se pricepe, din ce rezultă o anarhie deplină în cântările bisericeşti. Dacă chiar la oraşe, ariilie [sic] religioase au început a se uita, cu atât mai mult la ară unde cântăre ii au şi mai pu in prilej de a men inea cel pu in trad<i> ia lor. Nu se poate tăgădui că ariile bisericei orientale au farmecul lor şi că finale în tonuri precizi, în loc de zbieratul de astăzi al psal ilor, ar constitui o muzică originală şi frumoasă care ar putea atinge sufletul. Aceasta 
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însă s-ar putea face numai dacă s-ar fixa sunetele acelor arii prin nota ia liniară, care ar avea încă şi un al doilea folos, acela de a asigura existen a lor pentru totdeauna, pe când cu nota ia psaltichiei cântecele se pierd. Dacă psal ii ar urma un curs de cântări după nota ia liniară ar învă a a cânta curat şi uniform şi muzica bisericească ar scăpa pe de 
o parte de schimonosire, de alta de peire. Pentru ărani, lucrul are însămnătate deose-bită, după cum am observat-o mai sus, fără cântare nu se poate măn inea religia şi cu cât cântarea e mai frumoasă cu atâta atrage şi biserica mai mul i credincioşi. De aceea peste mun i s-a introdus coruri de săteni la bise-

ricele rurale şi inova ia aceasta s-ar putea uşor îndeplini, dacă psaltul rural ar cunoaşte nota iunea liniară. Aşa însă cum sunt păstrate şi practicate cântările bisericeşti, ele se duc de râpă, şi ceia ce rămâne din ele, jigneşte auzul şi răneşte sufletul drept credincios. Cu acest sistem se ucide muzica religioasă şi se sapă deci religia din sufletul ăranului român, adeseori singura mângăiere ce a mai rămas amărâtului său suflet! 
 

Muzica poporană 
 Muzica sau mai bine cântările poporane, presintă un contrast puternic fa ă de cântările bisericeşti. În cântările bisericeşti joacă un rol foarte însemnat: origina cântărilor, semiografia, autorii. Pe când în cântecele poporane nu se pune în joc nici origina nici autorii. Origina 

acestora e neamul, iar autorii sunt geniile acestui neam. Se poate spune numai atâta cu siguran ă, că prima impresiune dată în vileag de cel ce a avut inspira ia momentului, a trecut 
printr-o censură de zecimi de ani până ce s-a cristalizat într-o formă definitivă, şi sub acea formă apoi se transmite din neam în neam. Şi e curios, cu cântecele poporane nescrise, se transmit şi se înva ă cu precisiune matema-tică de toată românimea, şi de cei cu carte şi de cei fără carte, dar de to i într-un fel, fără să fie predate în vreo şcoală de cântări sau la vreun Conservator, pe când cântările bisericeşti, care aproape de  de ani de când se cântă de pe carte, se repet în fiecare Duminică şi sărbă-toare în biserici, şi cu toate aceste nici poporul de la ară, nici cel din târg, nu ştie să cânte cea mai mică cântare bisericească, deşi o aude toată via a lui. 

Care-i cauza? În primul loc în cântările bisericeşti pre-domină neregularitatea formelor melodice. În al doilea că acest fel de cântări nu apar ine neamului românesc, nu sunt crea iunea geniu-

lui lui; aceste cântări ni s-au impus, şi azi sunt tolerate ca având împământenirea ob inută pe temeiul îndelungatei practici. Pe când cântecele poporane sunt fructul imagina iunei proprii a neamului, expresiunea sim imintelor lui, cu alte 
cuvinte trup din trupul lui, sânge din sângele lui. Cântecele poporane sunt apreciate la toate popoarele şi de oamenii în adevăr mari. Iată de 
ex. ce spune marele compositor german Robert Schumann: „ascultă cu luare aminte diferitele cânturi na ionale, ele compun un 
bogat izvor de prea frumoase melodii şi te fac să cunoşti caracterul diferitelor popoare . Şi în adevăr, poporul german, fără distinc iune de pătura socială, îşi iubeşte cântecul său popular, îl cultivă şi-l păstrează cu sfin enie. Căr ile lor 
didactice fie pentru sate, fie pentru oraşe, sunt pline de cântece poporane. Până şi metodele pentru învă area instrumentelor speciale ca: 
piano, violina, flaut, clarinet, etc., toate sunt în esate cu cântece populare germane. Aseme-nea metode au mare trecere şi la noi în ară, aşa că mul i români cresc din frageda copilărie şi se familiarizează cu impresiunea muzicei poporane germane, astfel că mai târziu nu le mai place muzica neamului lor, se ruşinează de ea, o califică de ărănească sau mocănească. După mine lucrul simplu: un asemenea Român din frageda copilărie a fost înstrăinat din sânul familiei, a crescut în oraşe, sau în ări străine, s-a adăpat cu impresiuni târgove e sau streine de neam, şi când mai într-un târziu aude doină melancolică şi plină de duioşie, i se pare ceva sălbatic, ceva care nu se lipeşte de inimă. Şi precum se înstreinează unii ca aceştia de popor, tot aşa şi poporul se înstreinează de ei. După probe nu trebue să mergem departe, 
n-avem decât să observăm ceea ce se petrece zilnic înaintea noastră. De ex. vine un ăran la târg cu caru’ cu boi sau cu căru a cu un cal. N-apucă sărmanul să dea în vreo stradă mai de la centru, şi deodată se trezeşte cu serjentul de oraş în spate: „dă-te înapoi, unde te bagi, fă la stânga , pe când lui îi trebue la dreapta. Nu mai 
zic câte epitete câte ocări i se adresează cu această ocasie. Nu scapă bine de serjent, îl ia în 
primire vreun epistat, sau vreun comisar de la hală, pentru taxa medianului! Apoi vin fel de fel de negu ători care mai de care râd şi-şi bat 
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joc de bietul ăran. Încât azi aşa, mâine aşa, bietul ăran se vede străin în ara lui, cum a zis poetul Eminescu, şi în asemenea situa ie caută şi el să-şi creeze cercul său, vederile sale, sfătuitorii săi, şi prin urmare distrac iile sale, cântecele sale. Aşa că azi cu greu se lipeşte târgove ul de ăran sau ăranul de târgove ; se privesc cu neîncredere reciprocă. Nu tot aşa se petrece aiurea, chiar între Români. Iată d.e. [de exemplu – n.n., M.-C. G.] în Transilvania, în Banat, ăranii privesc în inteligen a de la oraşe pe sfătuitorii, binevoitorii lor. Ei nu fac nimic, până nu se sfătuesc cu inteligen a de la oraşe, şi inteligen a la rândul ei se îngrijeşte de popor sau de economi, cum îi 
numesc ei pe acolo (Cazul cu concertele 

noastre). Înstrăinarea poporului de târgove i şi de conducătorii carului statului, nu e de ieri sau de 
anul trecut, nu, sunt sute de ani la mijloc, care a [sic] tot săpat prăpastia între popor şi aşa zisa inteligen ă. Azi nu numai cântecele se deose-besc, dar şi graiul începe a fi altul la târg şi altul la ară. Înstrăinându-se, el s-a grupat în jurul său, a rămas aşa zisa talpa ării, păstrătorul 
istoriei neamului, datinilor, credin- ei lui strămoşeşti; şi încetul cu încetul, – mul umită 
darului cu care l-a înzestrat cel de sus [cu minuscule în text – n.n., M.-C. G.], el şi-a creat şi poiezia sa şi muzica sa proprie. Primeşte şi ceia 
ce-i se aduce de la târg, dar nu-şi lasă niciodată 
ce-i al lui. Şi cum Dumnezeu dă ploaie deopo-trivă celor boga i şi celor săraci, tot aşa şi inspira iunile muzicale nu le dă ca privilegiu numai învă a ilor sau bogătaşilor, ci şi celor săraci. Ba în cele mai dese cazuri săracii au primit mai cu îmbel-şugare darurile artistice de la natura cea bogată, decât mul i bogătaşi. Iată ce spune renumitul scriitor Dickens, în descri-erea ce face despre cultivarea muzicei în clasele de jos ale poporului în Anglia: „Muza îşi schimbă amicii. Ea actualminte cercetează pe popor, pe săraci, lăsând adoratorilor săi aristocra i numai favoritele lor opere italiene. Poporului însă ea dă cele mai bune ale sale daruri şi îndulceşte traiul amar al meseriaşului şi al agricultorului . Şi în adevăr, în celelalte ări, cei mai mari 
compositori muzicali s-au adăpat din izvorul 
melodielor poporane pe care le-au scos în lumea mare, făcând fala patriei lor. Cu durere trebue să mărturisesc, că nu tot aşa se petrece şi la noi, cu toate că frumuse ea, bogă ia şi puterea magică ce exercită cântecele 

noastre populare, nu se mai pun la îndoială, necum să fie contestate. Pare că şi acum aud pe răposatul savant 
Profesor universitar Grigorie Cobălcescu, un meloman încarnat, carele când a văzut şi auzit că eu armonizez cântece populare şi le produc în concerte, mi s-a adresat cu următoarele vorbe: „nu i-e ruşine, d-ta profesor la Conser-vator, să te ocupi şi să produci în lume cântece de prin crâşme, azi când este un Mozart, un Beethoven . Chiar specialiştii muzican i, unii prin 
publicitate m-au ocărât că nu ştiu gamele, acesta era răposatul major [maior – n.n., M.-C. G.] Schelletti când a văzut că am scris cântecul „Foaie verde fir de nalbă  în re minor, fără bemol la cheie; iar cei mai mul i din colegii mei îmi reproşau că de ce m-am apucat de inova ii, cum am să scap acum de Schelletti? To i aceştia însă uitase [sic] că opera produsă de un 
profesor, de un specialist, de un maestru, deseori odată cu sărbătorirea apari iunei operei sale în lume, se cântă aceleaşi opere şi vecinica pomenire; pe când o crea iune a poporului trăeşte atâta, cât viează acel popor. Mul i dintre Dv. Cunoaşte i câ i scriitori, câ i 
compositori n-au produs operile lor care au fost cântate până şi prin ziarele ărilor străine, dar care opere a [sic] murit cu mult înainte de creatorul lor. Pe când un «Zis-a badea c-a veni», o «Ileană la Poiană», o «Foaie verde fir de 

nalbă» au trăit înaintea noastră, trăesc acum şi vor trăi mult după noi. N-am văzut nicăiri scrisă vreo reclamă sau vreo recensiune d.e.: despre «Foaie verde fir de nalbă», nu l-am văzut nici într-o edi ie fie din Milano, fie din 
Viena sau Berlin, cu toate aceste l-am auzit 

pretutindene pe unde locuiesc românii. În toată România, în Transilvania, în Banat, în Bucovina, în Besarabia şi pretutindene într-un fel, fără nici un variant. Cred că nu absolven ii Conservatoriilor noastre sau a şcoalelor de cântări l-a [sic] dus în toate aceste ări locuite de români. Cântecele poporului le împrăştie, în edi ia sa bogată, vântul pe aripele sale uşoare, şi le lasă peste tot locul unde găseşte o suflare românească, sigur fiind că nu le lasă în zădar, căci ele cuprind expresiunea sentimentelor 
celor mai nobile a [sic] neamului său2). Duioasele noastre melodii na ionale, des-criu cu culori vii blânde ea şi bunătatea caracterului poporului român; descriu prin sunete muzicale suferin ele vie ei lui. Şi dacă 
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ăranul român mai uită din necazul greu ce îndură în luptele vie ei şi supoartă cu bărbă ie 
nevoile ce-l apasă, apoi aceasta se datoreşte în cea mai mare part<e> înrâurirei duioaselor şi fermecătoarelor sale melodii, care-l mângâie în zile grele şi-l veselesc în cele bune. Însă, ca să nu fiu bănuit că mi-am tras cenuşa pe turtă, ca unul ce sunt profesor de muzică, ba am îndrăznit să mă prezint cu cântece ărăneşti pe la cur ile împărăteşti, deci 
s-ar putea să mi se spună că vorbesc cu patimă; şi ca să înlătur aceasta, fac apel la bardul neamului românesc, nemuritorul Vasile Alexandri carele iată ce ne spune despre cântecele poporane în colec ia sa «Poiezii 

populare ale Românilor»: 
 „Românul e născut poet. Înzestrat de natu-ră cu o închipuire strălucită şi cu o inimă sim itoare, el îşi revarsă tainele sufletului în melodii armonioase şi în poezii improvizate. 

De-l munceşte dorul, de-l cuprinde veselia, de-l minunează vreo faptă mărea ă, el îşi cântă durerile şi mul umirele, îşi cântă eroii, îşi cântă istoria, şi astfel sufletul său e un izvor nesfârşit 
de frumoasă poiezie. Nimic dar nu poate fi mai interesant decât a studia caracterul acestui popor în cuprinsul cântecelor sale, căci ele cuprind toate pornirile inimei şi toate razele geniului său Comori nepre uite de sim iri duioase, de idei înalte, de noti e istorice, de crezări supersti ioase, de datini strămoşeşti şi mai cu samă de frumuse i poetice pline de origina-litate şi fără seamăn în literaturile străine, 
poieziile noastre populare compun o avere na ională, demnă de a fi scoasă la lumină ca un 
titlu de glorie pentru na ia română . Am reprodus şi ceia ce zice marele Vasile Alexandri despre poiezia poporană, căci s-a emis ideia că poieziile poporane nu trebuiesc date copiilor. Desigur că nu, dacă ele vor fi tălmăcite copiilor, întocmai cum sunt scrise; dar se ştie că ăranul român când vrea să biciuească vreo patimă sau vreo greşeală, apoi are modul său de a se exprima şi a cugeta. El spune una spre a se în elege cu totul alta. Deci poiezia poporană trebuie spusă copilului cu o în ălege poporul şi nu cum voesc să o tălmăcească târgove ii. Şi că aşa e lucrul, este că nici culegătorul acestor tesaure na ionale nici patrona publi-ca iunei lor n-au în ăles decât tot aşa cum am 
zis mai sus. 

Genialul Vasile Alexandri complectând 
manuscriptul poieziilor poporane, le-a hărăzit în folosul «Asilului Elena Doamna», adresând Măriei sale Doamnei Elena Cuza o scrisoare, pe care o încheie astfel: „Ele poieziile  cuprind glasurile intime ale sufletului său, şi merită să fi<e> unite cu glasurile de recunoştin ă şi de 
binecuvântare ce răsună împrejurul numelui Înăl imei Voastre. Ele sunt copii găsi i ai geniului românesc şi dar au dreptul a se bucura de îmbră işarea înaltei protectoare a Asilului Elena . Iar Înăl imea sa Doamna, în scrisoarea de mul umire ce-a adresat poietului, termină astfel: „Dar mai mult în Asilul Elena, acele poiezii se vor păstra, căci ele, puse pe muzică, vor legăna tinerile fiin e adăpostite în el. micii copilaşi ai Azilului meu le vor cânta şi atunci voi fi îndeplinit acea gingaşă cugetare din 
scrisoarea d-voastră, de a dedica pruncilor găsi i din România aceste poiezii pe care le numi i «copiii găsi i ai geniului românesc» . 

Precum se vede, nici unuia din celelalte nu 

le-a trecut prin minte să ferească pe copii de 
poieziile poporane, ci din contra, îşi propun ca din frageda copilărie să-i deprindă cu aceste poiezii şi cu muzica lor, fiind convinşi că nimeni nu le va tălmăci în sens rău. Dar mai mult încă, îmi voi permite să citez un fapt recent petrecut la Curtea noastră regală, de unde reesă şi mai clar că nimănui 
nu-i trece prin minte a poieziile populare să fie tălmăcite în rău. Cu ocasia visitei M.S. Împăratului Austro-

Ungariei Franz Iosef, la curtea noastră regală, 
M. Sa regele Carol a avut extrema bunăvoin ă 
de-a onora corul Mitropolitan din Iaşi, ordo-nând aducerea sa la Sinaia, ca să dea o serată musicală corală în palatul Peleş, în onoarea M.S. Împăratului Franz Iosef, şi M. Sa regele 
Carol, cerându-mi programa seratei, a expri-mat Înalta dorin ă ca cântecele poporane să fie în majoritate, ceea ce s-a şi făcut. Deci, atât poesia, cât şi musica poporană au merite necontestate, atât pentru na iunea sa cât şi pentru na iunile streine. Noi nu ne putem da samă ce însamnă cântec na ional, poporan. Numai când eşti între streini, 
sau sub streini, unde n-ai ocasiune sau n-ai dreptul să- i auzi cântecul na ional, numai atunci cunoşti valoarea lui, puterea lui. Dar şi pentru aceasta trebue să sim i româneşte. Nu voi uita niciodată în via a mea momentele 
fericite ce am avut cu ocasia escursiunei ce am 
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făcut cu corul prin Transilvania şi Banat în 
1890. Ca să pot pleca, trebuia să am permisiunea 
guvernului Austro-Ungar şi asentimentul românilor fruntaşi din localită ile pe unde trebuia să concertez. Şi cum nu cunoşteam 
absolut pe nimeni de pe acolo, m-am adresat sau la redac iile ziarelor de acolo, sau la vreun avocat, profesor, proprietar, etc., a [sic] căror nume mi se indica de cei ce îi cunoştea [sic]. Eu ştiind că în Austro-Ungaria musica se cultivă mult mai mult decât la noi, şi tot de cea clasică, comunicam în scrisorile mele că vom cânta: Palestrina, Orlando Lasso, Stradella, 

Schubert, Mendelsohn, Verdi, etc., şi vreunul sau două cântece poporane. Dar când scrieam de cântece poporane, scrieam cu litere mici, ca şi cum aş fi vroit să zic: îmi e ruşine de îndrăz-neala ce am să mă produc cu cântece de prin crâşme, cum le-a numit răposatul Cobălcescu, 
sau cu musica mocănească, cum a numit-o d. G. Dima fostul profesor de musică la Sibiu, actualminte la Braşov. Când citeam însă răspunsurile ce primeam, roşeam de ruşine şi plângeam de bucurie. Aşa un avocat din Lugoş în ajunul întreprin-derei excursiunei, îmi scrise între altele că: „Publicul român de aici după arta în sine, nu e prea însetat, că o cam gustă în toate formele, dar însetat şi însetoşat e de musica, piesele 

na ionale române. Cu astea ve i cuceri enorm pe 
Români; dar chiar asta vă va pune în oposi ie cu puterea statului, cu poli ia care tocmai astfel de nutriment spiritual voeşte a denega şi îndepărta e la Român. Informându-vă deci şi în această privin ă, vă fac propunere cu permisiunea D-voastră, ca să observa i următoarea tactică: în programa tipărită se anun a i piese de musică clasică, de Verdi etc., etc., şi câte una, doue, mai nevinovate, dintre piesele poporane, eară când publicul vă va aplauda – atunci să ave i la 

îndemână câte una na ională, şi în loc de-a repeta pe cea aplaudată s-o executa i pe aceasta – neanun ată în program. Despre înfrânările celelalte ale organelor poli iale, se în elege, că vom griji noi, cei de acasă. În Transilvania, stricto sensu, anume în oraşele: Braşov, Blaj, Sibiu, vă afla i cam între Saşi, unde spiritul na ional nemaghiar este cultivat şi de publicul neromân, prin urmare soarta vă va fi mai uşoară în punctul compunerei programei concertului de seară; în 
Cluj maghiarismul este în turbare – acolo să fi i precau i; în Deva românismul e mai mare, dar în luptă cu şovinismul maghiar – deci aici se accepta i îndeosebi planul meu; în Oradea mare Urbea mare  românismul e slab. În Arad, Timişoara, Lugoş, Caransebeş, Herculanum – soarta vă va fi mai uşoară, căci maghiarismul e mai pu in turbat . Iată însemnătatea, iată puterea nevinova-tului cântec poporan, care pe lângă magica putere ce exercită asupra poporului electre-zându-l şi o elindu-l la luptă, la tot felul de 
greută i, acest cântec mai are şi acea nevăzută 
putere de-a nelinişti autorită ile puterilor streine sub sceptrul cărora se găsesc Români. Aşa fiind lucru, bine facem noi că neglijăm cântecele poporane? Eu cred că în fiecare palat sau colibă ar trebui să răsune cântecele poporane, şi mai ales pentru genera iunile tinere aceasta este de mare folos, căci ceea ce se sădeşte în inimile tinere, cu greu se poate desrădăcina. Şi tot din acest izvor nesăcat ar trebui să se adape şi specialiştii noştri compositori. ■  

 

Gavril MUZICESCU 

 

 

 
[„Arhiva , anul XII, nr.  şi ,  

iulie – august 1901, p. 304-317] 

 

 

 
1 În acest timp corul Mitropolitan a întonat cele trei stări din prohodul Mântuitorului, armonizat de d. G. Muzicescu; efectul a fost admirabil. Melodia bisericească se distingea perfect, iar armonia o îmbrăcase în vestmintele cele mai impunătoare ale cultului. 
2 Corul cânta aici mai multe melodii poporane primite cu zgomotoase aplause de public. 

 

 

 

 



„Revista română”, nr. 1 (8 ) • primăvară 2017 | 15 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

Emanuela 

ILIE 

O nouă mărturie cu blazon 

 
 

 Recent, seria de scrieri confesive cu blazon semnate de reprezentan ii elitelor din la belle 

époque şi perioada interbelică s-a îmbogă it cu o nouă mărturie: Irina Procopiu, Pagini de jurnal 

(1891-1950), Traducere din limba franceză, introducere, note şi comentarii de Georgeta Filitti, Editura Polirom, Iaşi, . Autoarea, fiica generalului Anton Berindei şi a Mariei Brăiloiu, a ştiut de mică să rȃvnească la un destin spectaculos şi soarta chiar i l-a oferit: a ajuns doamnă de 
onoare a Reginei Maria, a cunoscut din interior via a de curte şi elitele culturale romȃneşti, a 
traversat evenimentele cruciale ale unei istorii ce a intrat, după scurte perioade de aur, într-un delir parcă fără de sfȃrşit. Mai mult decȃt atȃt, a avut inspira ia să apeleze la formula diaristică pentru   
a-şi consemna trăirile şi impresiile de moment într-un număr impre-sionant de caiete. Unele 

dintre ele s-au pierdut, altele, cele păstrate de moştenitori, au ajuns, din fericire, la un istoric 
poliglot, care le-a şi tradus foarte bine, din franceza folosită prioritar în original. Rezultatul editorial este unul remarcabil, cu toate că diaristei îi lipseşte talentul literar ieşit din comun al suveranei pe care aproape o idolatrizează sau al altor vlăstare nobile ce au schimbat, din varii motive, evantaiul şi mănuşa cu penelul restaurator. Puse, însă, lȃngă 
Însemnările zilnice ale Reginei Maria sau lȃngă 
Amintirile Zoei Cămărăşescu doamna de onoare a reginei Elisabeta , ca să nu dau decȃt cele mai 
cunoscute exemple, Paginile de jurnal ale Irinei 

Procopiu îşi dovedesc pe deplin utilitatea documentară, căci dau seama de avatarurile unei 
epoci de maximă frămȃntare pe plan istoric, socio-politic, ideologic şi cultural, dar şi de eforturile reprezentan ilor ei de frunte de a-şi păstra, odată cu modul de via ă conven ional, identitatea individuală şi cea colectivă. Jurnalul începe, după cum i-o arată şi titlul, cu însemnarea unică!  din anul  şi continuă, deşi cu unele sincope determinate fie de op iunea autoarei de a renun a pentru o perioadă la scris, fie de pierderea accidentală a unor caiete , cu însemnările inute pȃnă în anul mor ii diaristei. Intervalul acoperă, prin urmare, aproape şase decenii, în care marile cataclisme ale Istoriei au lovit, direct sau deviat, şi istoria personală a Irinei Procopiu, şi devenirea tuturor cunoscu ilor pe care îi transformă în personaje, unele cu adevărat 
memorabile: Regina Maria şi regele Carol I sau copiii lor, Maruka şi Pynx George  Enescu ori so ii Goga, Cella Delavrancea şi Ion Marin Sadoveanu, Ionel Brătianu şi Alexandru Marghiloman se bucură, între al ii, de eboşe portretistice cu relief şi 
nerv. Altminteri, pe cele mai multe dintre pagini, autoarea ce nu pare a lua în calcul prea mult posibilitatea publicării propriului jurnal  se arată dispusă doar să îşi consemneze încărcatul program zilnic, deşi într-o manieră adesea lacunară şi incoloră. Factologia e înregistrată, pe sute de pagini, cu o precizie rece; chiar şi diagnosticele favorabile puse fie celorlal i, fie evenimentelor, 
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„17 februarie 1933. Ieri-diminea ă, sosirea reginei, singură. A vrut s-o aducă pe 
arhiducesa Ileana, dar nu i s-a permis. Tulburări comuniste serioase la atelierele 

Căilor Ferate, s-a tras, evacuări. Aseară, la Operă, Olandezul zburător. Dirijor, 

Georgescu. Primii interpre i, proşti, partea simfonică, foarte frumoasă”. 
 

„23 august 1945. Parada militară a avut loc la Bucureşti fără Rege, care a 
refuzat să ia parte pentru că guvernul nu s-a retras. Interven ii la Londra pe lȃngă 
cele trei Mari Puteri pentru un guvern care să aibă asentimentul ării. Încă se 
discută. Niciun rezultat”. 
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excep ionale ori obişnuite, sună uneori imper-sonal: „17 mai 1934. Aseară, dineu la lega ia Bulgariei, la so ii Robeff, pentru Tătărescu. Dejun cu Nadia, cu George. Alaltăieri-seară, cinema, pe urmă cină la « Enescu », cu familia Condi, generalul Prodan cu nevasta, Sadoveanu, so ii Paul. Simpatic. Şampanie, lung . Nici norii amenin ărilor sociale nu tulbură prea mult 
tonalitatea generală a nota iilor, cel pu in pentru o perioadă: „17 februarie 1933. Ieri-diminea ă, sosirea reginei, singură. A vrut s-o aducă pe 
arhiducesa Ileana, dar nu i s-a permis. Tulburări comuniste serioase la atelierele Căilor Ferate, s-a tras, evacuări. Aseară, la Operă, Olandezul 

zburător. Dirijor, Georgescu. Primii interpre i, proşti, partea simfonică, foarte frumoasă .  

 Întregul ansamblu diaristic, la fel ca aceste probe, cred, elocvente, se construieşte prin aglutinarea de observa ii referitoare la vizitele nesfȃrşite, mesele regale la Cotroceni, Bran, Balcic, dar şi în afara ării , seratele muzicale, spectacolele de operă sau teatru, filmele, concertele, confe-rin ele artistice ori ştiin ifice la care doamna de 
onoare, o mare iubitoare a etichetei şi culturii elitiste, asistă, fie alături de membri ai Casei Regale, fie alături de familie şi apropia i. E limpede că, punȃnd toate aceste detalii în pagină, Irina Procopiu caută un refugiu, că darea de seamă 

scripturală are înainte de orice un rol terapeutic, niciodată mărturisit, totuşi vizibil, în special acolo 
unde consemnarea efemeridelor lipsite de impor-tan ă încadrează adevărate orori sau măcar sumbre avertismente în privin a schimbărilor radicale din societatea romȃnească: „26 iulie 1940. 

Plimbare singură prin pădure. Minunat. Dejeunez la Silvia cu Coletta. Foarte bune discu ii politice. Evident, Gigurtu şi Manoilescu sunt tot la Berlin şi Roma; desigur, noi amputări, e cumplit. După-amiază, la Elisa; e foarte tristă . Ori: „23 august 

1945. Parada militară a avut loc la Bucureşti fără Rege, care a refuzat să ia parte pentru că guver-

nul nu s-a retras. Interven ii la Londra pe lȃngă cele trei Mari Puteri pentru un guvern care să aibă asentimentul ării. Încă se discută. Niciun 
rezultat. Dejunez la Maruka, cu Sofia. Acolo îi găsesc pe Maria Odobescu şi dr. Angelescu cu so ia. Masă excelentă . Atunci cȃnd, în zorii întuneca i ai noii orȃnduiri postbelice, strălucirea de altădată a clasei repre-zentate de Irina Procopiu trebuie să se stingă, 
urme ale elegan ei şi rafinamentului de odinioară sunt păstrate cu obstina ie, în ciuda umilin elor nesfȃrşite la care, odată cu întreaga ei lume, fosta doamnă de onoare este supusă. Cu toate că ajunge să îşi vȃndă din obiectele de pre  ori să dea, 
aproape pe nimic, lec ii de pian şi franceză primeşte opt lei pe oră, în condi iile în care impozitul pe casă se ridică la .  de lei , diarista nu îşi deplȃnge prea mult soarta. Mai are încă puterea să caute, dincolo de tenebrele unui prezent care îi izgoneşte sau chiar anihilează valorile, pȃlpȃirile unui trecut grandios. Le găseşte, de regulă, în dejunurile „şarmante  deşi sărăcă-cioase , şi conversa iile „interesante  sau „de efect  deşi precaute  cu apropia ii care o invită în continuare, prefăcȃndu-se că îi uită vȃrsta şi sănătatea şubredă. Rareori, le oferă ea însăşi, prin improvizarea, acasă, a unor serate muzicale în toată regula, alături de elevii de ocazie. Din 
seria actelor taumaturgice nu lipsesc, desigur, 

nici lecturile literare, filosofice ori istorice. 

Simbolic, Paginile de jurnal se şi încheie cu men iunea că, pe  august , aşadar în ultima zi consemnată, autoarea a preferat să copieze nişte citate din Memoriile contesei de Gramont şi din volumul lui E. Schuré, Femmes 

inspiratrices et poètes annonciateurs.  Fără îndoială, Irina Procopiu, această femme 

inspiratrice ce a ştiut să nu se încline în fa a 
vremurilor potrivnice, ne-a lăsat o carte-document, despre apogeul şi prăbuşirea doar aparentă?  a unei întregi lumi. ■ 
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PO TARENCU 

Funcţionarea limbii române în sistemul 
administrativ al Basarabiei (IV) 
 

 

Resentimentul lui Harting fa ă de func ionarii moldoveni. Deşi era căsătorit cu o româncă, Harting nutrea o antipatie fa ă de func ionarii autohtoni. Manifestând, astfel, exces de zel fa ă de imperiu, în al cărui serviciu se afla, generalul se situa pe pozi ia unui promotor al politicii şovine. Chiar în primul an al guvernării sale, la  decembrie , Harting a expediat Ministerului Justi iei al Rusiei o adresă cu următorul titlu sub formă de întrebare: „În baza căror legi se permite judecarea pentru săvârşirea infrac iunilor de abuz în serviciu a func ionarilor moldoveni din cadrul autorită ilor locale? 1. El a explicat în adresă că pe parcursul administrării de către el a Basarabiei a întâlnit cazuri de comitere a delictelor de depăşire a atribu iilor sale de către unii func ionari moldoveni afla i în serviciul statului, fapt pentru care „trebuie deferi i justi iei. Deşi în urma încorporării acestei regiuni în Imperiul Rus, popula iei de aici i-au fost dăruite de împărat drepturile locale, acestea, însă, nicicând în Moldova nu au avut un caracter stabil şi permanent, chiar şi în prezent. Nu numai 

 

Solicitarea lui Harting de a-i judeca pe func ionarii moldoveni în baza legilor ruseşti, expusă în 
comunicarea oficială din  decembrie  adresată Ministerului Justi iei, a devenit cunoscută 
boierilor moldoveni, care au intrat în posesia unei copii a documentului respectiv, ob inută de către 
ei, după cum consideră Iustin Fră iman, „în mod, probabil, nu prea cinstit”. 

Evident, con inutul acestei adrese i-a deranjat mult pe boieri şi a provocat nemul umirea lor, ceea 
ce i-a determinat să caute modalită i pentru a opune rezisten ă în fa a tentativelor lui Harting. 
Men iona şi Alexis Nacco în acest sens: „În timp ce Harting, dorind să introducă în Basarabia legisla ia 
rusească, purta coresponden ă cu Petersburgul, opozi ia s-a neliniştit de-a binelea pentru privilegiile 

sale şi limba sa moldovenească. Temându-se că va fi înlăturată de la putere odată cu introducerea 
limbii ruse, ea s-a decis să ia măsuri urgente pentru a preveni catastrofa”.  
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drepturile civile generale, dar nici cele private, care ar servi ca orientare pentru popula ie şi l-ar obliga pe fiecare să le respecte. De obicei, sub domni, a fost introdus la un grad nelimitat dreptul celui puternic, nedezrădăcinat până astăzi. Numi i de Poarta Otomană, domnii Moldovei au fost şi continuă şi acum să fie nu altceva decât nişte arendaşi, care, făcând uz de toate mijloacele pentru a ob ine de la guvernul turc această fericire atrăgătoare şi interesantă, s-au străduit doar pentru a se îmbogă i, fără să se gândească la bunăstarea popula iei. Ca urmare, şi numirea func ionarilor în posturi, în cadrul Principatului Moldovei, se afla la discre ia domnilor. Fiecare func ionar dintre boierii moldoveni, având o slujbă şi fiind îndatora i pentru bunăvoin a domnului, manifestă, fără ruşine, lăcomia de bani, ca să-şi restituie toată suma pe care au plătit-o pentru func ia sa, dar încă şi cu mare câştig 2. Domnul, men iona Harting în continuare, „nefiind limitat în drepturi, este un despot şi, cu ocazia fiecărei împotriviri din partea supuşilor săi, are puterea să aplice boierilor pedepse 

corporale cu falanga, potrivit obiceiului local, ceea ce adesea s-a întâmplat până la intrarea armatei ruse în Moldova 3, în . Prin urmare, concluziona generalul, nu trebuie căutate legile moldoveneşti, „din cauza lipsei lor pentru uz în regiunea Basarabia, cu atât mai mult în cazurile când func ionarii se expun judecă ii pentru abuz de putere 4. La sfârşitul motiva iei expuse, Harting a solicitat permisiunea „ca func iona ii moldoveni să fie judeca i pentru abuz de putere de către Guvernul Regional al Basarabiei, în baza legilor ruseşti, cu atât mai mult că ei, fiind în serviciul Maiestă ii Sale Imperiale, primesc un salariu suficient şi se bucură de toate privilegiile dăruite de împărat nobilimii locale 5. 

Prin avizul din 22 ianuarie 1814, Ministerul Justi iei i-a răspuns lui Harting că solicitarea pe 
care el a formulat-o a fost transmisă spre examinare Comitetului de Miniştri. Neprimind, însă, răspuns din partea Comitetului de Miniştri, la  ianuarie , Harting a expediat o nouă 
comunicare oficială Ministerului Justi iei în privin a problemei abordate în adresa din  decembrie , repetând acelaşi text6. Evident, Comitetul de Miniştri a ignorat solicitarea insistentului Harting din simplul motiv că împăratul, prin decretul din  mai , poruncise ca în forma de administrare a Basarabiei să nu intervină nici o schimbare până la emiterea unui decret în acest sens. De fapt, în actele de epocă sunt atestate cazuri de comitere a nelegiuirilor de către ispravnicii ruşi, desemna i de Harting. Bunăoară, este cazul ispravnicului inutului Tomarova, Makarov, despre care 
s-a men ionat anterior. Un caz aparte îl reprezintă cel cu privire la ispravnicul inutului Codru, Nepeipivo. Pentru investigarea ac iunilor săvârşite de acest ispravnic a fost creată chiar şi o comisie specială Comisia instituită pentru investigarea ac iunilor săvârşite de către fostul ispravnic al inutului Codru, 
Nepeipivo7 . În cadrul şedin ei din  noiembrie  a Comitetului Provizoriu al Basarabiei a fost 
audiat raportul comisiei respective, prin care s-a adus la cunoştin ă că cercetările se tărăgănează deoarece răspunsurile lui Nepeipivo „sunt pline de reproşuri şi deferite minciuni, ce întunecă fondul chestiunii şi pun această comisie într-o situa ie dificilă de a îndeplini în curând misiunea încredin ată 8. Având în vedere dificultă ile apărute în procesul investigării acestui caz de către comisie, Comitetul Provizoriu a decis: Despre comportamentul lui Nepeipivo să i se comunice rezidentului plenipoten iar al Basarabiei, A.N. Bahmetev, pentru a se pronun a. La  noiembrie , Bahmetev a înştiin at Comitetul Provizoriu al Basarabiei că „a dispus ispravnicului inutului Codru să-l determine pe Nepeipivo, chiar şi prin arestarea lui, să satisfacă neapărat, în cel mai apropiat timp, cerin ele comisiei ce i-au fost formulate în privin a abuzurilor la 
care s-a dedat pe parcursul de inerii fostei sale func ii 9. 

Concomitent, Harting a manifestat tendin a de a modifica raportul de for e din cadrul 
Departamentului I al Guvernului Regional al Basarabiei. Printre inconvenientele enumerate în proiectul de organizare a administra iei civile a Basarabiei, elaborat în februarie  din ordinul lui Harting, este eviden iată şi cea referitoare la inegalitatea numerică dintre consilierii moldoveni şi cei ruşi ai acestui departament: şapte consilieri moldoveni şi doi ruşi. „Anume în aceasta constă, citim în proiect, colosala inegalitate a voturilor, generată de numărul excesiv de mare al consilierilor moldoveni fa ă de cei ruşi. Pentru a spori acest dezavantaj vizibil, consilierii moldoveni, când decurge examinarea proceselor în cadrul departamentului, îşi unesc voturile mai degrabă ei înde ei decât cu cele ale consilierilor ruşi. Motivele sunt următoarele: provenien a identică şi educa ia uniformă a moldovenilor, firile lor cunoscute, asemănătoare înde ele, dar deosebite de cele ale altor popoare cu 
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judecată sănătoasă, pasiunile lor înnăscute către interesul propriu, înrudirea lor unul cu altul, legăturile lor strânse înde ei – legături patriotice şi, de fapt, privitoare la moşii şi diferite afaceri ale lor. Printre faptele nobililor moldoveni sau ale celor care şi-au atribuit titlul de boier, comune cu ac iunile lor de rea-voin ă, a fost remarcată şi următoarea: prin toate mijloacele şi în toate cazurile se sus in unul pe altul împotriva ruşilor, chiar ofensându-i pe ultimii, fa ă de care sunt foarte nebinevoitori şi au repulsie pentru a se supune legilor ruseşti. Punând în aplicare toată viclenia, toate abilită ile şi uneltirile ce preocupă min ile moldovenilor din tagma superioară şi cea medie, ei ascund de ruşi pe orice cale starea actuală şi condi iile locale ale regiunii în care locuiesc; îi lasă pe ruşi în neştiin ă despre acestea şi îi induc în eroare în privin a pământurilor şi popula iei, supraveghează ca ruşii să nu aibă în genere idee despre această regiune şi, astfel, func ionarii moldoveni să poată ac iona cu succes în favoarea sa, să-şi sporească drepturile şi privilegiile sau să dea acestora cu totul alt tâlc strâmb şi prezentându-le cum trebuie 10. După cum se mai accentuează în proiect, boierii moldoveni „insistă şi contribuie ca ruşii să de ină cât mai pu ine func ii în provincie şi importan ă în via a publică a ei, iar moldovenii, dimpotrivă, să fie cât mai mul i în posturi, doar cu scopul de a se îmbogă i şi de a-şi îmbunătă i starea lor, deoarece ei fac aproape totul cu o anumită inten ie, cu patimă, demonstrând lăcomia de bani la fiece pas, dar, mai cu seamă, prin cererea fără de ruşine a posturilor, neonorabile, însă foarte avantajoase, chiar dacă acestea le înjosesc rangurile, şi participarea vădită, importantă sau neînsemnată, a boierilor moldoveni la concesiuni, antreprize şi alte afaceri necuviincioase pentru ei, cu care se ocupă în mod deschis, aflându-se chiar într-o func ie; de aceea depun eforturi ca de moldoveni să depindă dacă nu toate sectoarele, atunci, cel pu in, cât mai multe domenii ale administra iei civile, cu inten ia de a-şi uni toate for ele pentru atingerea scopului râvnit: îmbogă irea neruşinată şi însuşirea unei demnită i nemeritate, spre dauna statului şi chiar a oamenilor. Prin urmare, călăuzindu-se de regulile pe care le-au adoptat, consilierii moldoveni pot men ine în favoarea sa, când doresc, majoritatea de voturi şi pot încheia procesele după bunul lor plac; având oricând preponderen a celor şapte voturi contra celor două ale consilierilor ruşi, consilierii moldoveni nu numai că se împotrivesc eforturilor depuse de consilierii ruşi de a păstra ordinea şi dreptatea conform legilor ruseşti, dar, dispunând de cancelaria sa moldovenească, ei răpesc consilierilor ruşi posibilitatea de a participa, cât de cât, la examinarea cauzelor în limba moldovenească, nu numai a celor civile şi penale, ci şi a celor executorii 11. 

Prin intermediul proiectului s-a mai atras aten ia că această inegalitate de voturi există şi în Adunarea Generală a Departamentelor, unde de asemenea membrii moldoveni sunt într-un număr mai mare, decât cei ruşi12. Având în vedere acest inconvenient în cadrul sistemului administrativ imperial, autorii proiectului au propus ca Departamentul I „să fie divizat nu în trei păr i, după cum ar trebui să fie, judecând după numărul stabilit de trei direc ii, ci în două păr i, împăr ind atât consilierii moldoveni şi cei ruşi în două grupuri, cât şi cancelariile – în moldovenească şi rusă, dintre care ultima se va conduce după legile ruseşti 13. Dacă Harting şi acoli ii săi erau linişti i, după cum aceştia s-au exprimat în paginile proiectului respectiv, în privin a administrării localită ilor urbane, unde organele de poli ie activau în virtutea legilor ruseşti, ei, însă, nu acceptau modul de cârmuire a inuturilor, în limitele cărora nu existau alte institu ii administrative decât isprăvniciile, ispravnicii „fiind singurii cârmuitori ai inuturilor, fără a fi supuşi unei supravegheri 14. Func ionarilor ruşi nu le convenea faptul că în posturile de ispravnici se aflau boieri moldoveni, „care niciodată nu au activat în serviciul de stat al Rusiei  şi cărora le era „dezavantajos să se conformeze unei anumite ordini şi să respecte legile ruseşti în cazul examinării şi solu ionării proceselor şi în decursul tuturor ac iunilor întreprinse în cadrul inuturilor sale 15. Singurul scop al ispravnicilor, se sublinia în proiect, consta „nu în a respecta obliga iile supreme, 

ci de a-şi realiza gândurile şi a ob ine câştig 15. Prezentându-i pe ispravnicii moldoveni în cele mai negre culori, şi, astfel, denigrându-i, alogenii de la cârma Basarabiei au mai men ionat în proiect: „Orice dorin ă a ispravnicilor e lege atât pentru ocolaşi şi căpitanii de târg, devota i lor şi care depind de aceştia, cât şi pentru slujitorii isprăvniciilor, care alcătuiesc straja inutală şi sunt trimişi prin inut, precum şi pentru pisarii isprăvniceşti, care în nici un chip nu contrazic ispravnicii; dar mai ales pentru locuitori, care, fiind crunt subjuga i sub guvernul moldovenesc şi socotind, după vechiul obicei, voia ispravnicilor drept sfântă, îndeplinesc totul ce le este pe plac ispravnicilor. De aceea locuitorii, de frică, nicicând nu îndrăznesc a se jelui mai marilor asupra ispravnicilor, oricâtă dreptate 
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ar avea ei, temându-se de prigoniri şi mai mari, unde mai pui că printre ei sunt mul i ărani fugari ruşi, care îndură totul, numai să nu fie descoperi i şi întorşi la fostul lor loc de trai 17. În timp ce starea de sărăcie a popula iei era provocată, mai întâi de toate, de prezen a, pe parcursul războiului ruso-turc şi după încheierea acestuia, a for elor armate ruseşti, alcătuitorii proiectului au formulat o altă cauză, învinuindu-i de toate relele pe ispravnici: „Toate nenorocirile locuitorilor sunt pricinuite doar de pe ispravnici, fa ă de care aceşti prigonitori sunt atât de nepăsători, precum sunt ei însuşi neomenoşi şi cruzi 18. Înaintat factorilor de decizie de la Sankt Petersburg, ini ial membrului Consiliului de Stat, A.U. 
Bolotnikov, care l-a propus spre examinare Comitetului de Miniştri, apoi, în martie , lui S.K. 
Veazmitinov19, care, de asemenea, l-a transmis Comitetului de Miniştri, şi, în cele din urmă, în 
ianuarie 1 , ministrului Justi iei, D.P. Troşcinski20, acest proiect al lui Harting a rămas la fel fără aten ie, existând interdic ia de a nu interveni în modul de administrare a Basarabiei până la o nouă dispozi ie imperială. Pe de altă parte, contrar atitudinii negative pe care o manifesta Harting fa ă de func ionarii moldoveni, popula ia băştinaşă cerea să rămână sub administrarea acestora. Astfel, într-o jalobă, adresată, la  februarie , „cinsti ilor boieri  ai Departamentului Guvernului Regional al 
Basarabiei, locuitorii satului Răchitna din inutul Hotin s-au plâns în privin a condi iilor grele de via ă ce deveniseră sub ruşi, exprimându-şi la final dolean ele sale: „Tare multe am tras şi mai înainte cu oştile, dar şi acum di când s-a închis Prutu, încă şi mai multe. Că pe tot ceasul dăm di toate şi nimeni nu ni mai întreabă de mai avem de unde da. Încât acum au rămas din cei mai mul i nu avem nici ce mânca de mul imea havalelilor21 ce facem în toate zălele cu cosări22 şi cărături di fân, cu faceri şi cu cărături di feliuri di lemni şi cheresteli, încă şi pe la Basarabia23, şi la Chişinău, pe la Briceni şi pe aiure, cum şi stânjeni di lemni, dar podvodărituri oşteneşti cu cară cu boi peste tot locul, cum şi poştili din sat în sat peste tot locul, pin tot ceasul, pe la to i ofi ării, şi slujbaşii, şi cazacii, şi sălda ii cu cai cu căru i, cu cară cu boi, întrebat, neîntrebat, cu poroncă şi fără poroncă, care cum apucă ni întrebat şi eu bani; dăm pentru surugii goştină, desătină şi câte altădată sălda ii şi cazacii la fartiri24 ânem şi hrănim, şi luându-ni cu săla cele ce găsesc pe la casăli noastre şi mănâncă, ba încă ni bat să le dăm ceea ce nu avem, şi apoi ni fac cu frică di li dăm şi cfitan ăe25 şi câte alte nevoi tragem, precum ştie cinstita părcălabie. Strajă pe hrani ă dăm în toate zălili. Di vite cu totul ne-au sărăcit şi tălharii că le fură. Şi di ceea parte la nem i s-au rădecat străjăle şi numai a noastră au rămas di ni năcăjăm încât nici după tălhari nu ne lasă să mergem ca să ni căutăm vitele în pripă precum mai înainte eram slobozi şi nu ni se pote fura vitele ca acum. Şi pâne când dă Dumnăzău de să faci mai gloată, ne o mănâncă al ii precum arătăm, iar nu ca mai înainte să putem vinde unde ni era voia, şi pâine şi vite şi orice avem din munca noastră. Acum cu 
totul ni s-au închis aleşverişul26, şi sântem opri i şi nici chirie di sare, şi vin şi altele ca mai înainte nu avem şi nu ştim ce să mai facem. Numai mila împăratului poate să ni scape de pieire întru care ni aflăm. Că de ar da Maica Precista năstav să ni rădice greută ile aceste şi să ni lase în obiceiurile noastre cele moldoveneşti care am apucat de la bătrânii noştri şi să venim în floare precum am fost, ca să slăvim numele împăratului, noi, şi în urmă şi urmaşii noştri, şi să petrecem totdeauna supt dregătorii Moldovii, pământeni de ai noştri, precum sântem deprinşi şi ne în elegem în vorbă. Că noi alte rânduieli nu pricepem şi numai cât ni să adaog năcazurile şi greută ile noastre 27. Au subscris: Neculai Bordeiu, Ştefan Roşca, Ichim Bobeşti, Ion Ciupauca, Tanasă Dascalul, Vasile Bordei, Toader Prodan, Vasile Bobeşti „vornic şi tot satul Rachitna, ânutul Hotinul , Grigore Dascăl, care a „scris cu zăsa satului . Publicând acest document din epocă, L.T. Boga a subliniat că Grigore Dascăl, care a scris cu zisa satului, „ne-a păstrat mărturia cea mai de pre  că şi atunci, ca şi azi, dorin a tuturora era ca ocârmuirea să fie moldovenească 28. 

Opozi ia boierilor. Solicitarea lui Harting de a-i judeca pe func ionarii moldoveni în baza legilor 
ruseşti, expusă în comunicarea oficială din  decembrie  adresată Ministerului Justi iei, a devenit cunoscută boierilor moldoveni, care au intrat în posesia unei copii a documentului respectiv, ob inută de către ei, după cum consideră Iustin Fră iman, „în mod, probabil, nu prea cinstit 29. Evident, con inutul acestei adrese i-a deranjat mult pe boieri şi a provocat nemul umirea lor, ceea 
ce i-a determinat să caute modalită i pentru a opune rezisten ă în fa a tentativelor lui Harting. Men iona şi Alexis Nacco în acest sens: „În timp ce Harting, dorind să introducă în Basarabia 
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legisla ia rusească, purta coresponden ă cu Petersburgul, opozi ia s-a neliniştit de-a binelea pentru privilegiile sale şi limba sa moldovenească. Temându-se că va fi înlăturată de la putere odată cu 
introducerea limbii ruse, ea s-a decis să ia măsuri urgente pentru a preveni catastrofa 30. Aşadar, alarma i, boierii i-au adresat lui Gavriil Bănulescu-Bodoni rugămintea să le fie apărător şi mediator în raporturile cu organele centrale imperiale, deoarece, precum au consemnat ei în 
scrisoarea pe care i-au înmânat-o, „de la veacurile cele nepomenite a fiin ăi neamului moldovenesc, mitropolitul arhipăstoriul ării purure a fost după cum cap legii, asămine şi întăiul întru cele pământeşti, razămănul obiceiurilor şi a pravililor celor moldoveneşti, lucrătoriul cel priincios al cuviin ăi întru toate şi întâiul şăzător în al divanului 31. În continuare, cei  semnatari ai scrisorii i-au vorbit cu multă durere: „Arhipăstoriule, turma să 
acopere de valurile cele pornite din întunericul cel nevăzut asupra stricării obiceiurilor noastre, priveşte cu milostivire de fa ă câte poli ăe din Chişinău acopere şi înstreinează din obiceiurile Moldovii, şi câte să izvodesc înstrăinări spre pătimire, şi câte pe toată zăua întristează şi obidesc norodul de aice, iată şi acum din această alăturată copie ce s-a scris de aice cătră împărătescul Ministru a Justi ăei te vei încredin a, Părinte, că s-au făcut arătări că moldovenii nu ar fi având pravile, că moldovenii din fire ar fi porni i întru urmăririle cele răle, că moldovenii boieri ar fi obicinui i a să pedepsi de domni, bătându-se cu falanga, în sfârşit, moldovenilor, boierilor, 
dvorenilor32, credincioşilor şi pravoslavnicilor năzuitori li să cere o hotărâre de pedeapsă în ce chip să le fie pentru greşalele lor, şi să îndreptează această pedeapsă a fi în pravelile cele mai aspre a 
zaconurilor33 vechi a Rosăei . Se împlinesc patru veacuri de când Moldova se ocârmuieşte cu legile şi pravilele sale şi cum se poate „crede că n-a avut şi nici nu are pravilele ea, sau doar nu sânt obiceiurile toati cele vechi, pravilele cele mai statornice a Moldaviei, sau doar nu sânt pravilele lui Vasile vodă, tipărite şi în fiin ă şi păn acum, sau doar nu sânt cele după vremi legiuiri a domnilor prin hrisoave şi testamenturi, sau nu este lucrare pravilelor celor împărăteşti, sau nu are şi înpără ăe ştiin ă că sânt aceste, care altă mai mare hulă pentru soarta noastră de astăzi, plină de întristare mai înainte de a ne porni cu jaloba înfă ăşării cei mul ămitoare la Pragul Mărirei Sale . De aceea, „enhirisăm34 Înalt Preosfin iei Voastre această obştească lăcrămătoare jalobă to i cu o glăsuire a cinurilor boieresc şi a dvorenilor pomeşcici35 din Basarabie, cătră iubitoriul de oameni Părintele şi Împăratul nostru, şi în numele împăratului ceresc ne rugăm să o primeşti şi să o trimi i la picioarele Măriei Sale . Spre păzirea obiceiurilor legitime şi izgonirea acelor multe închipuiri, îndreptate împotriva legiuirilor locale, semnatarii, „cu lacrimi de umilin ă , au cerut de la monarh: „Întăiu, ca arhipăstoriul nostru mitropolit să fie precum din vechi lucrătoriu în divanul ocârmuirii întru întâiu sa fiin ă; al doilea, să se rânduiască prin îndurare Împărăteştii Sale Măriri ocârmuitoriu politicesc al aceşti oblastii a Basarabiei pe vre unul din credincioşii împără ăei pământean al Moldaviei, care să ştie firea, credin a şi legiuirile noastre şi care cunoaşte persoanele, treptele, pronomiile şi pravilile pământului, ca să poată trage inimile şi a fra ilor noştri cu înmul ăre locuin ăi şi a năzuirii cei neîncetate, ştergându-să înspăimântările, diznădăjduirii noastre pentru aceste ce să fac, spre înlesnire altor sfârşituri, asemine persoană este şi aici, din familiile cele mai întăi a Moldaviei, din cinurile cele întăi a prin ăpatului, cu îndestulă cărunte ă, cu desăvârşită cunoştin ă a celor pământeşti, dar şi creştin temător de Dumnezău, excelen a sa: d-l gheneral-maior şi cavaler Ilie Filipovici Catargiu, care este cunoscut împără ăei din multa vreme a năzuirii şi din jertvirile slujbelor sale, pe acesta îndurătoriul Monarh dăruindu-ni-l ocârmuitor nouă, ar fi mângâiere şi liniştire norodului ce aşteaptă îndurarea sa cea înaltă 36. 

Boierii care au apelat la concursul mitropolitului pentru a interveni pe lângă autorită ile de la 
Sankt Petersburg i-au remis acestuia trei peti ii spre a fi transmise, respectiv, împăratului, ober-procurorului Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse şi înaltului împărătesc „ministerium  adică, Comitetului de Miniştri . Peti iile con ineau, ca un fir roşu, cererea să le fie lăsate locuitorilor 
Basarabiei legile proprii. 

Primind aceste trei acte, mitropolitul le-a expediat la Sankt Petersburg împreună cu o scrisoare din partea sa, redactată, la  februarie , în ruseşte şi adresată ober-procurorului, principelui A.N. Goli ân, în care a considerat îndreptă ite plângerile boierilor, de aceea, zicea el, nu a fost în stare să se eschiveze în a-i ajuta pe aceşti „noi supuşi ai Rusiei de aici . Deşi 
mitropolitul, precum i-a mai scris acesta lui Goli ân, le-a declarat boierilor să se adreseze, în caz de necesitate, direct ministerului, potrivit regulii stabilite, aceştia, însă, i-au răspuns că, „fiind 
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obişnui i să cinstească şi să aibă ca protector al na iunii şi apărător pe lângă Tronul Monarhului, în problemele lor cele mai mari, pe mitropolitul local, au dreptul să-mi ceară interven ia şi roagă, cu lacrimi, să nu fie lipsi i de ultima bucurie de a se folosi de obiceiurile strămoşeşti, de a se bucura de încrederea păstorilor bisericeşti 37. 

La 28 februarie 1814, ober-procurorul, la rândul său, a prezentat peti iile boierilor preşedintelui Comitetului de Miniştri, N.I. Saltâkov, informându-l, concomitent, despre faptul că şeful administra iei civile basarabene i-a solicitat ministrului Justi iei permisiunea de a-i judeca pentru abuz de putere pe func ionarii moldoveni conform legilor ruseşti, în timp ce boierii, socotind această solicitare drept o insultă, l-au rugat pe mitropolitul Gavriil să intervină în favoarea lor38. În peti ia adresată împăratului, datată cu  februarie , se men ionează: „[…] de-ne buna vie uire, dăruieşti-ne nestricare obiceiurilor şi a pravililor, miluieşti-ne cu mărime sufletului şi a iubirei tale de oameni, şi dacă din oareşcare râvnire a soartei noastre au agiuns l Împărătescul Vostru auz arătările ce s-au făcut de aici cătră ministerul că moldovenii nu ar ave pravili şi că ar fi din fire porni i întru urmări nepriincioase, şi că ar trebui zaconuri pentru pedeapsa greşalilor lor, fii milostiv a vede că moldovenii sânt plini de credin ă  şi ei „aşteaptă acum noianul îndurărilor tale, şi adogire, şi întărire pronomiilor şi a pravililor care au de patru vacuri acum 39. După aceasta, gruparea boierească de opozi ie i-a adus la cunoştin ă împăratului cele două solicitări ale lor, formulate în scrisoarea remisă lui Bănulescu-Bodoni: . Mitropolitul să fie, ca pe vremuri, cap al legii şi întâiul „şăzător şi lucrător al divanului, pentru că aceasta este fire şi lege  a Moldovei. . Să fie rânduit un cârmuitor civil dintre moldovenii pământeni, credincios tronului Rusiei, care „cunoaşte persoanele, pronomiile, pravilele noastre şi împrejurările de aici, fiindcă lipsind aceste acum, înstrăinându-să din zi în zi, izvodindu-să cele neobicinuite, ne înspăimântează şi pe noi şi pe fra ii noştri şi ne deznădăjduiesc de bună vie uire ce neîncetată, cum mai ales văzând şi streine arătări cătră însuşi împărăteasca ta ministerstvă40 . Astfel, boierii şi-au exprimat dorin a 
de a-l avea drept cârmuitor pe Ilie Catargi41. În încheiere i-au scris împăratului că jaloba a fost expediată prin intermediul mitropolitului Gavriil, pe care „cu lacrimi  l-au rugat s-o primească şi s-o trimită „la picioarele pragului Măriii Voastre , apoi „prea pleca ii şi credincioşii supuşi  şi-au depus semnăturile, aceştia fiind următorii: sfetnicul cur ii42 Iordachi Milo, spătarul Ioan Başotă, sovetnicul43 Başotă, Iordachi Bucşănescu, paharnicul Neculai, serdarul Pavel Măcărescu, paharnicul Petrachi, paharnicul Neculai Doni, serdarul T. Măcărescu, Ioan Străjescu, vtori postelnicul Pavel Măcărescu, slugerul Iordachi, pitarul Ilie 
Botezatu, vtori comisul Constantin Iancul, polcovnicul Ioan Ilie. Prin peti ia datată tot cu  februarie , aceeaşi semnatari au anun at Comitetul de Miniştri, ca şi în cazul celei adresate împăratului, că ei sunt cuprinşi de întristare din cauza „arătării ce s-a făcut de aice  către ministrul Justi iei, „spre defăimarea neamului moldovenesc că nici am ave pravile şi că am fi din fire pleca i spre răle urmări, şi s-au cerut zaconuri spre pedeapsa greşalelor neamului , 
ceea ce i-a cutremurat, i-a înspăimântat. Din acest motiv, „cu cele mai multe glasuri , ei au înaintat „marelui ministerium  rugămintea să arunce „ochiul cel pătrunzătoriu  al său şi să privească „cu 
milostivire că pătimesc pravoslavnicii năzuitori a oblastului cu nişte streine urmări şi închipuiri călcătoare legiuirilor şi a obiceiurilor firii noastre, încât neamul jidovesc prin poli ăe Chişinăului obideşte lege creştinească . Zi de zi, se mai tânguiau ei, sunt încălcate şi alte obiceiuri pământeşti, provocând întristare. „Dar acum nu cerem de la Monarhul nostru nimică altă până vor veni şi închinătorii pragului său din partea obştii ca să dobândească întărire şi înmul ire pronomiilor, fără numai cerim ca să ni miluiască iubitoare de oameni împără ie a nu să strica legiuire obiceiurilor noastre întru ale ocârmuirii şi a nu să hotărî zaconuri de pedeapsă pentru neamul boieresc . Ei au mai cerut ca mitropolitul să fie, precum a fost de secole în Moldova „întâiul şăzător în divanul ocârmuirii politiceşti  şi să fie rânduit un pământean în postul de „nacealnic44 politicesc  al regiunii, propunându-l în această calitate pe general-maiorul Ilie Filipovici Catargiu45. În memoriul transmis ober-procurorului A.N. Goli ân, reprezentan ii societă ii civile basarabene şi-au motivat, mai întâi, demersul pe care l-au întreprins pe lângă puterea centrală, după care au opinat asupra situa iei Basarabiei în contextul politic al Imperiului Rus. Semnatarii memoriului i-au 

comunicat ober-procurorului că ei cunosc „cu pătrundere adâncimea  datoriei lor fa ă de tronul Rusiei şi „preputernicu şi milostivnicul nostru Monarh, care cu pajura puterii sale ne-au scos de supt giugul celor de alt neam şi ne-au primit supt umbrirea schiptrului său 46. Dar pentru fericirea pe care 
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a aşteptat-o „norodul Moldavii în curgere de un întreg viac, şi cari ne-am învrednicit noi acum a o câştiga, datori am fost şi sântem să aducem la pragul Monarhicescului său prestol, mai întâi decât oricari alti mişcări, plecatile noastre mul ămiri . Însă, explicau ei, întârzierea împlinirii acestei „neapărate datorii  s-a produs, pe de o parte, din pricina care mai persista la acea oră şi care i-a împiedicat „de a o săvârşi îndată  adică, absen a împăratului din capitala Rusiei , iar, pe de altă parte, împletirea întâmplării „mai gios însămnate, aducându-ne în îngrijări , i-a silit să alerge, „prin această plecată a noastră jalobă, la apărarea luminării voastre şi cu umilin ă să cerem sprijin . După ce „cu norocire s-au lipit  la Rusia „toată Basarabia şi cu o parti din Moldavia , îşi continuau 
ei firul expunerii, amiralul P.V. Ciceagov i-a dat guvernatorului civil o instruc iune „înalt întărită, cuprinzătoare de chipul cu care să cuvine a să ocârmui norodul  Basarabiei, pe temeiul căreia Scarlat Sturza a alcătuit „o obrezovanie47 de chipul ocârmuirii  adică, Guvernul Regional al Basarabiei . Această vremelnică „obrezovanie , după cum se în elege de la sine, „nu are toati înplinirile cuviincioase, şi pentru aceasta nu rămâne îndoială că lipsurile obrezovanii au putut să aducă neîntocmiri în chipul ocârmuirii şi să pricinuiască sminteli la liniştea şi odihna obştii. Pe lângă aceasta, prin aceiaş instruc ie , s-a înştiin at că preaputernicul „nostru monarh a binevoit cu 
milostivire a ni le dărui pravilile, privileghiile şi obiceiurile pământului nostru. Însuşi fiin a însă acestor pravile şi obiceiuri au cerşit neapărat să li fi lămurit şi să li fi discoperit în pre larg arătări D. 
gheneral Sturza precum i s-au şi poroncit. Dar excelen a sa sau din slăbiciunea sănătă ii, sau din alti pricini necunoscuti noă, n-a înplinit această neapărată datorie, fără cari iarăşi de sine să în ălege că nu poati să se înfiin ăză buna orânduială şi odihna norodului 48. Din cauza acestei „începiri fără temeliile cuviincioase  apar probleme, „foarti supărătoare pentru un norod mai ales spăimântat de feliuri de întâmplări a prefacerii vremilor  şi care trebuie aduse „în ştiin a locurilor celor înalte . De aceea, ei au cugetat să trimită „deputa i din partea obştii a oblastului Basarabiei, şi spre a înplini neapărata datorie care mai sus s-a pomenit, şi pentru discoperirea şi arătarea pre larg cari sânt pravilile şi privileghiile pământului acestuia . Ştiut este, mai declarau ei, că în puterea tratatului încheiat „cu norociri între pre puternica înpărp ie a Rosii şi între poarta othomanicească îndători i am fost a disfaci toati averile noastre mişcătoare şi nemişcătoare ce avem din dreapta Prutului, cari aceasta nu s-au putut faci fără multă 
prelungire. Tot întru această vremi ni-am aflat încunjura i de carantinile aşăzate pentru paza năprasnicii boali a ciumii ce s-au ivit la multi locuri. Pe lângă acestea, am aşteptat cu bucurie din ceas în ceas ce desăvârşită sdrobire şi supunere supt picioarele preputernicului nostru Monarh a tuturor vrăjmaşilor acelor ce cutează a tulbura odihna Măririi Sale. Şi dar nu s-a putut din aceste pricini trimiti până acum după datorie deputa i 49. Finalizând expunerea, semnatarii acesteia i-au dat asigurări că toată obştea „oblastului  Basarabia, toate stările de aici năzuiesc „la apărarea Luminărei voastre  şi, cu cele mai „falnice glasuri, ne rugăm să fii milostiv asupra unui întreg norod cari la toati prilejurile au fost şi esti cu sufletească supunire şi râvnă către prestolul Rosii, şi să nu să dea ascultari nici la un fel de arătări din oari cui parti vor fi, nici să se dea hotărări soartii noastre, pără nu să vor înfă oşa deputa ii din partea obştii 50. Memoriul este semnat de un număr impunător de persoane peste o sută de semnături , acestea fiind boieri şi reprezentan i ai altor categorii sociale. Pe data de  iunie , Harting a primit dispozi ia Comitetului de Miniştri, transmisă, la  mai , de către S.K. Veazmitinov, cu privire la invitarea din gubernii la Sankt Petersburg a deputa ilor din partea nobilimii şi negustorimii, pentru a participa la solemnitatea ce avea să se producă în caz de înapoiere a împăratului Alexandru I51 de la Viena, unde era prezent în legătură cu desfăşurarea 
congresului52 interna ional convocat aici. 

A doua zi, Harting i-a comunicat lui Veazmitinov referitor la dispozi ia guvernamentală ce a parvenit: „Deoarece în această provincie nouă nu există mareşali ai nobilimii, precum şi din cauza că până în prezent nu sunt instituite adunări corespunzătoare ale nobilimii, în aceiaşi zi de  iunie i-am chemat la mine pe to i boierii şi moşierii din regiunea Basarabia care se aflau în Chişinău. L-am invitat şi pe mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni 53. Harting le-a propus celor prezen i la întrunire să aleagă din partea sa soli pentru a participa la solemnitatea ce se pregătea în capitala imperiului. Drept urmare, au fost alese trei persoane: banul Dimitrie Râşcanu, spătarul Iordache Bucşănescu şi spătarul Ioan Sturdza, care aveau să călătorească la Sankt Petersburg pe cheltuiala moşierilor 
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basarabeni. În zilele apropiate, îl mai punea Harting la curent pe demnitarul imperial, aceşti trei soli urmau să plece la Movilău, unde trebuiau să suporte termenul de carantină de  zile, apoi să-şi urmeze calea mai departe spre metropola rusă, pentru a reuşi să ajungă la destina ie până la sosirea împăratului. Concomitent, 
el i-a sugerat lui Veazmitinov: „Nu a- i dori să cere i de la ei informa ii despre această nouă provincie, care necesită organizare. Unul dintre ei, spătarul şi func-ionarul de clasa a VIII-a Iordache Bucşănescu, este anume acela, în privin a căruia am înaintat Excelen ei 

Voastre propunerea de a-i conferi rangul civil de clasa a VII-a, ca răsplată pentru serviciile sale excelente făcute în folosul Imperiului Rus. Fiind unul dintre cei mai capabili, experimenta i şi sârguincioşi boieri moldoveni, el poate furniza cele mai bune informa ii despre provincia de aici, foarte necesare pentru a o cunoaşte 54.  Prin comunicarea oficială din  iunie , adresată lui S.K. Veazmitinov, mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni i-a recomandat astfel pe solii Basarabiei: „Primul dintre ei, Iordache Bucşănescu, este omul care posedă o informa ie amănun ită şi fundamentală despre toate 
drepturile, obiceiurile şi situa ia provinciei de aici, în calitatea sa de fost şef al Cancelariei Departamentului Afacerilor Interne şi Finan elor încă dinainte de războiul trecut55. Al doilea este vel banul Dimitrie Râşcanu, ai cărui strămoşi au fost distinşi cu acte favorabile pentru devotament fa ă de Rusia, încă pe timpul feldmareşalului Münnich, acte care se păstrează la el. Al treilea, Ioan Sturdza, al cărui neam este cunoscut din vechime între boierii de prim rang, este o persoană educată şi care poate îndreptă i bunele speran e 56. Ajunşi la Sankt Petersburg, cei trei soli ai Basarabiei i-au remis lui Veazmitinov o peti ie datată cu  august , în care, mai întâi de toate, i-au vorbit despre următoarea poruncă imperială, dată lor verbal de către monarh: „În cazul dacă noi vom avea vreo cerere privitoare la popula ia Basarabiei, să o prezentăm în scris împăratului . De aceea, men ionau ei în continuare, „cutezăm să înaintăm rugămintea colectivă de a ob ine prin dispozi ie imperială aprobarea privilegiilor acestei regiuni. Această rugăminte, dată nouă spre a fi transmisă împăratului, împreună cu traducerea ei, avem onoarea să o înmânăm Excelen ei Voastre 57. Declarându-i, totodată, lui Veazmitinov că „legile şi toate circumstan ele noastre sunt bine 
cunoscute senatorilor care au fost preşedin i ai Divanurilor Moldovei şi Valahiei, dintre care 
senatorul Krasno-Milaşevici se află acum la Sankt Petersburg , deputa ii basarabeni au formulat solicitarea, în cazul dacă împăratul îşi va da acordul, de a-l detaşa în Basarabia pe senatorul nominalizat, „cu scopul de a institui în această regiune o ordine bună, de a cură a şi a clarifica obiceiurile pământului şi, în sfârşit, de a furniza informa ii conducerii superioare despre comportamentul şi fermitatea fiecăruia dintre noi 58. Deputa ii i-au dat asigurări că senatorul, „tot aşa precum s-a arătat fa ă de noi în Moldova , v-a izbuti „şi acum să liniştească sufletele popula iei acestei noi Rusii 59. 

Solii Basarabiei i-au predat lui Veazmitinov, în primul rând, scrisoarea redactată la Chişinău, în ziua de  iulie , prin care semnatarii ei şi-au exprimat devotamentul din partea întregii popula ii a provinciei dintre Prut şi Nistru fa ă de „îndurătorul monarh  Alexandru I. În scrisoare se men ionează în acest sens: „Supuşii Tăi, locuitori ai regiunii Basarabia, au îndrăznit să se înfă işeze ie, Împărat Pământesc şi Tată al Nostru, căzând la picioarele Tronului Tău în persoana aleşilor din partea clerului şi a societă ii civile, din partea boierilor şi ale altor stări sociale deputa ii vel banul Dimitrie Râşcanu, biv vel spătarul Iordache Bucşănescu şi biv vel spătarul Iancu Sturza 60. În continuare, subsemna ii l-au rugat pe monarhul „iubitor de oameni  să le ierte îndrăzneala cu 
care i-au cerut să acorde deputa ilor nominaliza i „binevoitoarea sa aten ie  şi să ină cont „de fidelitatea neclintită a poporului moldovenesc fa ă de tronul Rusiei . Concomitent, ei au formulat dorin a ca împăratul să le confirme legile proprii61. Scrisoarea este semnată de următorii  de reprezentan i ai elitei basarabene: general-maiorul Ilie Catargi, spătarul Ioan Başotă, Dimitrie Râşcanu, maiorul Constantin Şeicovici, Iordache Bucşănescu, spătarul Ioan Sturza, banul Teodor Başotă, comisul Ştefan Râşcanu, paharnicul Toma 

Chișinău – 1889  
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Stamati, paharnicul Nicolae Catargi, paharnicul Petrache Catargi, stolnicul Matei Râşcanu, Vasile Iamandi, paharnicul Nicolae Doni, comisul Alexandru Panaiti, căminarul Ştefănache Rali, Coste Jiccea, Iancu Vasiliu, Manolache Negru i, Ioan Strejescu, serdarul Toader Măcărescu, jitnicerul Simion Glavce, serdarul Pavel Măcărescu, postelnicelul Pavel Măcărescu, Toma Paninopolo, Vasile Ca ichi, 
vtori vistiernicul Gheorghe Sala, gubernski secretar62 Ioan Ganea, armaşul Constantin Budescu, Costache Başotă, porucicul Ştefan Teodoru, pitarul Teodosie, Alecul sîn Neculai Grecul, Dimitrie Sala, pitarul Casian Suruceanu, Ioni ă Suruceanu, Niculae Dumbravă, medelnicerul Lupu Ruset, vornicul de poartă Dimitrache Meleghi, Grigore Ursu, postelnicelul Enachi Izmană, postelnicelul Vasile Chirică, postelnicelul Pavel Chirică, postelnicelul Iordache Grecu, Manolache Rusu, capitanul Stati Şendrea, şatrarul Iordache Alexandri, sulgerul Iordache Teodor, pitarul Ilie Botezatu, Isaia Lupu, titulearnâi sovetnik63 Ioan Iamandi, Ioan Sechiraş, Constandachi Sterpu, Niculae Rusu. Semnăturile lor au fost adeverite de către mitropolitul Gavriil. Datată tot din  iulie  şi semnată de aceeaşi  de boieri, scrisoarea compusă pentru împărat64 con ine, după un scurt preambul,  articole, prin care au fost redate dolean ele supuşilor „credincioşi moldoveni . În articolul al treilea a fost exprimată cererea de a întrebuin a limba română în via a publică a provinciei: „Prin pontul al -lea a acei în scris vremelniceşti obrezovanii făcute de către Domnul 
Admiral Ciceagov pentru închipuirea ocârmuirii oblastului Basarabiei se cuprinde ca toate pricinile întru această eparhie să se caute şi să se puie în lucrare în limba rosienească şi moldovenească a pământului Acest de pe urmă cuprinzătoriu de milostivire priveleghiuri de a se căuta toate pricinile în limba moldovenească a pământului, fie îndurarea ce înaltă a Măririi Voastre a se întări spre a păzi 
pentru de-a purure, căci toate arhivele Moldaviei nu sânt într-altă limbă decât în dreaptă limba moldovenească. Toate documenturile pentru moşii şi pentru feliuri de giudecă i şi învoiele sânt alcătuite numai în limba moldovenească. Tot norodul acestii oblasti nu are în elegere altei limbi decât a Patriei sale. Aşa dar fiind, dacă pricinile se vor căuta într-altă limbă mul i dintre noi putem pierde drepturile noastre, neputând bine a le descoperi în limba necunoscută nouă. Mul i pot căde şi în feliuri de învinovă iri, iscălind documenturi pe care nu le în elegem, şi multe din documenturile ce avem vor lua prefacere în puterea cuvintelor, când se vor tălmăci într-altă limbă. Adevărul acesta mai înainte l-au cunoscut pătrunzătoarea în elepciune a iubirii voastre de oameni şi au dăruit şi megieşilor noştri şi altor noroade, care cu puterea nebiruitelor arme a pravoslaviei s-au supus 

Monarhicescului Vostru schiptru a se ocârmui în limba Patriei lor. Cu asemine nemărginită milă ne rugăm să fim şi noi împărtăşi i 65. 

La 4 septembrie 1814, S. Veazmitinov i-a comunicat mitropolitulului Gavriil că deputa ii Basarabiei, Dimitrie Râşcanu, Iordache Bucşănescu şi Iancu Sturza, după ce au fost prezenta i împăratului, pe care l-au felicitat cu ocazia revenirii cu bine în capitala imperiului, au plecat înapoi în Basarabia66. Aflând de la câ iva „nobili de aici  că cei trei soli pleca i la Sankt Petersburg au luat cu sine o peti ie adresată împăratului, „semnată de o parte din nobilii basarabeni şi care con ine diferite cereri de ale lor , Harting a intervenit pe lângă Veazmitinov, prin adresa din  iulie , cu rugămintea să-i expedieze o copie a actului respectiv, „pentru a chibzui în mod corespunzător 67. Fără să ină seama de reclama iile opozi iei, Harting şi-a continuat linia sa de guvernare a provinciei: nu a încetat să promoveze proiectul său de organizare a administra iei civile, 
expediindu-l, în ianuarie , ministrului Justi iei; ignora întrebuin area în administra ie a limbii române, deşi aceasta era recunoscută drept limbă oficială alături de cea rusă; numea func ionari ruşi în isprăvnicii68. 

Dispozi ii în ruseşte. Într-un raport din 1 , trimis Direc iei Financiare a Guvernului Regional al Basarabiei, sameşul Isprăvniciei inutului Codru, Şişcanu, a mărturisit în privin a poruncilor date în limba rusă: „Cu toată supusa plecăciune îndrăznesc a arăta că nu le pot dezlega, neştiind limba sau scrisoarea aceasta, a le tălmăci n-are cine, nefiind slobozi i de unde să cadi plata lefii ănerii vreunui talmaciu 69. 

Misiunea lui Pavel Svinin. Deşi au fost sesiza i, prin peti iile boierilor, asupra agravării situa iei 
social-politice în Basarabia, guvernan ii imperiali nu au reac ionat cu promptitudine în vederea operării unor remanieri în cadrul conducerii superioare a provinciei acaparate, ci, mai întâi, au socotit de cuviin ă să deplaseze aici un func ionar pentru a examina situa ia pe teren. Această 
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misiune i-a fost încredin ată lui Pavel Svinin -1839), angajat al Ministerului Afacerilor Externe, scriitor. Prin comunicarea oficială expediată din Sankt Petersburg şi parvenită la Chişinău în ziua de  iulie , Harting a fost înştiin at în privin a lui Svinin despre următoarele: „Considerând necesar de a dispune de informa ii complete cu privire la modul actual de cârmuire a Basarabiei şi, în genere, despre regiunea de acolo, la  iunie ce a trecut, Comitetul de Miniştri a decis: de a-l detaşa încolo pe Svinin, func ionar de clasa a VIII-a în cadrul Colegiului Afacerilor Externe, cu sarcina de a trece în revistă administrarea existentă în Basarabia şi, în general, de a descrie această regiune 70. Sosind, la sfârşitul lunii septembrie , în Basarabia71, P. Svinin a fost „asaltat din toate păr ile cu reclama ii asupra neorânduielilor şi abuzurilor pe care le comitea conducerea locală, asupra insultelor şi persecu iilor venite din partea func ionarilor, asupra injusti iei, şper uielii şi ilegalită ii, torturilor şi mutilărilor, asupra devastărilor, tâlhăriilor, omorurilor şi lipsei totale de apărare 72. În urma celor circa şapte luni cât a durat vizita sa până în martie 73 , P. Svinin a alcătuit o descriere a Basarabiei, în care, nefiind de acord cu părerea func ionarilor ruşi precum că băştinaşii nu au legi, a consemnat: „Este incorect să afirmi că Moldova nu are legile sale, deşi se poate deduce aruncând o privire asupra guvernului moldovenesc, unde voia suveranului este lege, unde dreptul celui puternic are preponderen ă, unde justi ia se adaptează la împrejurări şi rangurile persoanelor, dar nu la adevăr; însă aceasta e un spirit al despotismului turcesc şi nu un cusur în legi. Dimpotrivă, poporul are legi bune, care pot să favorizeze prosperarea societă ii şi au la bază obiceiurile şi drepturile locale 74. Din punctul său de vedere, majoritatea problemelor în provincie s-au iscat, în mare parte, nu din cauza lipsei actelor normative necesare, ci a ignorării celor existente. În una din scrisorile adresate fratelui său, care era senator, P. Svinin îl ruga să transmită puterii supreme adevărul despre situa ia din regiune şi abuzurile ce domnesc aici. În condi iile modului de via ă al pământului, îi scria el fratelui, Harting nu mai poate fi suportat75. Mai cu seamă, pe P. Svinin l-au indignat măsurile lui Harting de a nu admite contacte comerciale între Basarabia şi Principatul Moldovei. În una din scrisorile sale către principele N.I. Saltâkov, el în mod deschis îl învinuia pe 
guvernator, a cărui politică „nu numai că nu a fost în stare până acum să încurajeze devotamentul poporului moldovenesc fa ă de Rusia, dar prin toate mijloacele îl diminuează şi îl nimiceşte. În , 
din ordinul lui Harting, a fost permis exportul cerealelor din Basarabia prin Ismail şi Suli a Nouă. Din portul men ionat totul este transportat în Turcia, iar din cel de-al doilea punct – în Bucovina, astfel că săraca Moldovă, îndurând o foamete totală, nu are ajutor din partea fra ilor săi de sânge, pentru care 
este avantajos să fie instituit exportul de cereale în Moldova 76. Pavel Svinin a mai men ionat: „În genere, moldovenii au un caracter liniştit, blând şi bun; oamenii care apar in păturii de mijloc şi de jos sunt simpli, ospitalieri, neclinti i în ceea ce priveşte credin a şi fidelitatea, docili fa ă de autorită i; dar, în urma neîncetatelor violen e, ei au devenit sfioşi şi neîncrezători în guvern 77. Revenit în capitala imperiului, Svinin i-a adus la cunoştin ă lui Veazmitinov despre toate fărădelegile înregistrate78, iar descrierea Basarabiei pe care el a realizat-o, datând-o cu 1 iunie 1816, a fost publicată în 79. 

Memoriul lui P. Leibin. Ministrului S.K. Veazmitinov i-a fost prezentat şi un memoriu cu privire starea de lucruri în Basarabia, semnat, la  ianuarie , de Piotr Leibin, consilier în Guvernul 
Regional al Basarabiei80. Acesta l-a pus la curent pe demnitarul de la Sankt Petersburg că boala îndelungată a lui Harting, care dura timp de aproape cinci luni, „a adus guvernul de aici la o 
dezorganizare extremă şi această dezordine enormă s-a produs doar din cauza că unii func ionari ai cancelariei guvernatorului, abuzând de încrederea şefului, au luat puterea în mâinile sale sub toate aspectele. Neavând obliga ia de a purta răspundere directă, ci, din contra, exercitând influen ă asupra tuturor func ionarilor din cadrul guvernului şi al inuturilor în ceea ce priveşte angajarea şi concedierea lor, ei au orientat totul astfel, încât, nerespectându-se ordinea generală şi subordonarea între func ionari, s-a dat motiv pentru comiterea abuzurilor, care au provocat asuprirea până în ultimul grad a locuitorilor din inuturi şi i-a determinat pe foarte mul i dintre ei să se refugieze peste hotar, în posesiunile turceşti. Pentru a pune capăt acestor dezorganizări şi samavolniciei şi pentru a înapoia popula iei încrederea în guvernul rus, este necesar de a desemna în Basarabia un nou guvernator, iar până atunci, temporar, conducerea regiunii Basarabiei să fie încredin ată guvernatorului guberniei Ekaterinoslav, Ivan Kalagheorghe81, pe care îl voiesc to i cei cu gândire sănătoasă 82. ■ 
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1 ANRM, F. , inv. , d. , f. . Titlul în ruseşte:             . 
2 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 375, f. 1-2, 4- . Traducerea din ruseşte al acestui act ne apar ine. Există şi versiunea în română al actului respectiv realizată de I. Fră iman, publicată în Buletinul Societă ii Istorico-

Literare din Chişinău „B.P. Hăjdeu” Chişinău, -1923, vol. I, p. 257- . Versiunea lui I. Fră iman este neadecvată, într-o anumită măsură, sub aspect literar şi con ine unele imprecizii bunăoară, pasajul 
referitor la pedepsirea cu falanga este tradus astfel: „gospodarul […] în fiecare caz contrar are putere a pedepsi pe boieri fiziceşte după obiceiul lor în rânduri ce s-a întâmplat nu rar până la întrarea în Moldavia oştirilor ruseşti la începutul trecutei campaniei turceşti . 

3 ANRM, F. , inv. , d. , f. , . Această adresă expediată de Harting este publicată de Alexis Nacco în studiul său citat anterior . ., op. cit., p. 122- . Din neaten ie sau, mai mult ca sigur, inten ionat, A. 
Nacco a omis precizarea din adresă că domnul aplica pedepse corporale cu falanga. Potrivit textului publicat de A. Nacco, domnul aplica pur şi simplu pedepse. 

4 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 375, f. 3, 6. 
5 Ibidem, f. 6. 
6 Ibidem, f. 4-7. 
7 К я я я я    К   . 
8 ANRM, F. 4, inv. 2, d. 2, f. 8. 
9 Ibidem, f. 51. 
10     К , vol. III, p. 125-126. 
11 Ibidem, p. 126-127. 
12 Ibidem, p. , notă la subsol. 
13 Ibidem, p. 127. 
14 Ibidem, p. 135. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, p. 136. 
17 Ibidem, p. 136-137. 
18 Ibidem, p. 137. 
19 Despre S.K. Veazmitinov vezi în capitolul Note biografice. 
20 . ., op. cit., p. 127. 
21 Havalea – presta ie. 
22 Cosirea. 
23 Adică, Basarabia propriu-zisă (zona de sud a Basarabiei). 
24 Fartiri de la cuvântul rusesc kvartira) – a găzdui, a încartirui. 
25 Cfitan ăe pronun are rusească  – chitan ă. 
26 Alişveriş – vânzare, nego . 
27 Şcoala Basarabiei, 1919, nr. 1, p. 2-3. 
28 L.T. Boga, ărănimea moldoveană şi stăpânirea rusească în anul , în „Şcoala Basarabiei , , 

nr. 1, p. 2. 
29 Buletinul Societă ii Istorico-Literare din Chişinău „B.P. Hăjdeu , p. . 
30 . ., op. cit., p. 127. 
31 Buletinul Societă ii Istorico-Literare din Chişinău „B.P. Hăjdeu , p. . Există şi o variantă în ruseşte a scrisorii, publicată în: A. ,  - , х - х  

(1808-  .    К  –  . , К , , p. 282-284. 
32 Dvorean (rusism) – nobil. 
33 Zaconurilor (rusism) – legilor. 
34 Enhirisi – a înmâna, a prezenta. 
35 Pomeşcik cuvânt rusesc  – moşier. 
36 Buletinul Societă ii Istorico-Literare din Chişinău „B.P. Hăjdeu , p. -263. 
37 A. Stadni chi, Gavriil Bănulescu-Bodoni exarh al Moldovei şi Valahiei 8-1812) mitropolit al 

Chişinăului (1813-1821), Chişinău, , p. . 
38 Buletinul Societă ii Istorico-Literare din Chişinău „B.P. Hăjdeu , p. . 
39 Ibidem, p. 244. 
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40 Ministerstvă rusism  – minister. 
41 Buletinul Societă ii Istorico-Literare din Chişinău „B.P. Hăjdeu , p. . 
42 Este o traducere a expresiei ruseşti   – rang civil de clasa a VII-a. 
43 Sovetnik cuvânt rusesc  – consilier. 
44 Nacealnik cuvânt rusesc  – şef. 
45 Buletinul Societă ii Istorico-Literare din Chişinău „B.P. Hăjdeu , p. . 
46 Ibidem, p. 246. 
47 Obrezovanie de la cuvântul rusesc ) – constituire, organizare. În cazul de fa ă se are în 

vedere crearea unei institu ii. 
48 Buletinul Societă ii Istorico-Literare din Chişinău „B.P. Hăjdeu , p. 7. 
49 Ibidem, p. 247-248. 
50 Ibidem, p. 248. 
51 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 368, f. 2. 
52 Congresul de la Viena şi-a desfăşurat lucrările în perioada octombrie  – iunie 1815. 
53 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 368, f. 2. 
54 Ibidem, f. 4. 
55 Adică, războiul ruso-turc din 1806-1812. 
56 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 368, f. 5-6. 
57 Ibidem, f. 7. 
58 Ibidem, f. 7–8. 
59 Ibidem, f. 8. 
60 Ibidem, f. 9v. 
61 Ibidem, f. 10. 
62 Func ionar de clasa a XII-a, conform Tabelei rangurilor din Imperiul Rus. 
63 Func ionar de clasa a IX-a. 
64 Scrisoarea boierilor moldoveni către ar , în „Moldova , , nr. , p. -  reprodusă din: 

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 368, f. 11- v, text paralel în română şi rusă . Un pasaj din această peti ie este 
publicat în lucrarea lui Leon Boga, Lupta pentru limba românească şi ideea unirii la românii din Basarabia 
după , Chişinău, Tipografia Eparhială Cartea Românească, 1932, p. 10. 

65 Scrisoarea boierilor moldoveni către ar , p. . 
66 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 4, f. 13- . De fapt, după cum se mai men ionează în această sursă, banul Dimitrie Râşcanu, înbolnăvindu-se, a plecat ceva mai înainte. 
67 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 368, f. 21. 
68 Fapt constatat şi de A. Nacco A. ., op. cit., p. 130). 
69 L.T. Boga, Lupta pentru limba românească…, p. . 
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1, d. 5). 
71 Ibidem. 
72 A. ., op. cit., p. 133. 
73 . . , op. cit., p. 59. 
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76 Ibidem. 
77 . . , op. cit., p. 219. 
78 A. ., op. cit., p. 133. 
79 . . , op. cit., p. 175-320. 
80 A. ., op. cit., p. . A. Nacco a indicat doar ini ialele prenumelui şi numelui ale semnatarului 

acestui memoriu. Considerăm că enigmaticul P. L. nu este altcineva, decât P. Leibin, care exercita în acest timp func ia de consilier în Guvernul Regional al Basarabiei. 
81 Despre Ivan Hristofor Kalagheorghe vezi în capitolul Note biografice. 
82 A. ., op. cit., p. 134. 

 

 

 

 

 



„Revista română”, nr. 1 (8 ) • primăvară 2017 | 29 

 

 

  
 

 

 

 

Diana   

VRABIE 

Sorana Gurian: Mata Hari de România (I) 
 

 

Plecarea evreilor de pe teritoriul României în deceniul postbelic are loc în patru etape cu amploare diferită. Între - , influențați, posibil, și de ofițerii evrei din Armata Roșie care cunosc realitatea sovietică, părăsesc România un număr impresionant de evrei după unele cifre, 

30.000- . , trecând clandestin frontierele și uzând de drumurile maritime, în special spre Palestina. Este și cazul Soranei Gurian (1913-, prozatoare, publicistă, traducătoare, cu apreciabile succese de librărie, apreciată de 
Eugen Lovinescu, dar astăzi aproape dată uitării. Scriitoarea părăsește România în prima etapă, 
mai exact în noiembrie , când reușește să treacă în Occident prin intermediul contractării unei false căsătorii cu un cetățean italian. Acesta, văzut o singură dată, nu a însemnat decât un paşaport italian. Ajunsă în Italia, divorțează şi se refugiază în Palestina, unde îşi va câştigă existen a, conform propriilor mărturisiri, ca funcționară umilă, corectând texte pentru tipar. După câteva luni petrecute în Palestina, prozatoarea va pleca la Paris „unde visasem întotdeauna să locuiesc , unde la începutul anilor ’  intră în legătură cu exilul românesc anticomunist. Românii exilați mai puțin Emil Cioran  o evită, apreciind că în țară fusese informatoare a forțelor sovietice de ocupație, iar 
ulterior informatoarea Gestapoului. Cine a fost, totuși această scriitoare și spioană sovieto-germană? Cu excep ia câtorva date de istorie literară, asupra biografiei Soranei Gurian planează o serie de inexactități și legende, care converg 

într-o veritabilă enigmă. În lipsa documentelor şi a mărturiilor suficiente pentru o confruntare explicită, o parte considerabilă din via a reală a Soranei Gurian apare destul de confuză, lucru explicabil, având în vedere situațiile duble, în 
care s-a complăcut adesea scriitoarea. Multe dintre datele biografice ce îi definesc existen a, selectate din mărturisirile prozatoarei sau ale 
celor ce au cunoscut-o, se contrazic în mod paradoxal. Cu toate acestea, o încercare de reconstituire a vie ii şi activită ii scriitoarei nu este chiar imposibilă. Sorana Gurian, pe numele adevărat, ebraic, 

Sara Gurfinchel, s-a născut în Comrat, județul Tighina, la  noiembrie , după toate probabilitățile, lucru menționat în majoritatea 
izvoarelor documentare, inclusiv în certificatul de naștere nr. / , eliberat de rabinul din Tighina. În ceea ce privește locul nașterii 
scriitoarei, datele se contrazic de la un izvor la 

altul sau chiar sunt omise. Alexandru Niculescu indică, de pildă, drept locul nașterii „Basarabia Rusiei încă țariste , la Comrat, Tighina 1. Criticii Nicolae Florescu, Gabriel Dimisianu şi Teodor Vârgolici nu au nici o îndoială asupra faptului că 
scriitoarea s-a născut la Băl i. În „Universul  din  iulie , se dădea un anun  de urmărire a Soranei Gurian, în care se indica drept locul naşterii celei urmărite Comrat, Tighina. Criticul Marian Popa, în Istoria literaturii române de azi 
pe mâine, comite o confuzie, indicând drept locul nașterii Comrat/Bălți, în fapt fiind vorba de două județe diametral opuse. Suntem tentați să considerăm că Sorana Gurian s-a născut în 
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În  se instalează la București, unde începe a frecventa cenaclul 

„Sburătorul” al lui Eugen Lovinescu, după ce i se prezentase acestuia la telefon 

într-o manieră care îl intrigase: „Mata eşti la aparat? Chiar mata? Aici e o fată 
care scrie... Îhî. Scriu”. Acest episod îi va inspira criticului faimosul portret din 
Aquaforte, surprins într-o imagine pătrunsă de o undă caldă. 
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Comrat, Tighina întrucât spre aceste date trimit certificatul de naștere, certificatul de naționa-litate nr. . / , dar și diploma de bacalaureat, eliberată de Liceul „Principesa Ileana  din Tighina, toate aflate la Direcția Județeană Iași a Arhivelor Naționale2. În privința studiilor, Victor Durnea lansează ipoteza că așa „cum în Comrat exista în epoca respectivă doar un liceu de băieți, fiica lui Isac Gurfinchel va fi învățat să scrie și să citească acasă, apoi, pentru cursul gimnazial, se va fi pregătit în particular 3. Mai departe și-a urmat studiile în orașul reședință de județ, Tighina, așa cum rezultă și din Anuarul Liceului de Fete „Principesa Ileana , pe care le va încheia cu susținerea bacalaureatului, în . Îşi va continua studiile la Iaşi, înscriindu-se la Facultatea de Filologie, unde va învăța cu intermitențe, fiind exmatriculată și apoi reînscrisă, în anul / . Al. Piru4 sus ine că tânăra basarabeancă şi-a urmat aici studiile, ob inând şi examenul de licen ă în final. Acelaşi lucru este men ionat şi de Ieronim Şerbu, care o considera „licen iată în litere şi filozofie a Facultă ii de la Iaşi 5. În realitate, conform dosarului Facultă ii de Filologie a Universită ii din Iaşi, Direc ia Jude eană Iași a Arhivelor Na ionale, dar şi a Anuarului Universită ii din Iaşi, Sara Gurfinchel a frecventat o vreme cursurile Facultă ii de Filologie, dar nu a 
absolvit-o. O altă dezmințire se impune în cazul 
unui doctorat, la care se referă şi E. Lovinescu, în Agendele sale6, pe care scriitoarea şi l-ar fi sus inut la Sorbona, lucru imposibil, atâta vreme cât Sorana Gurian nu era încă licen iată. Este adevărat că ea a audiat cursuri la Sorbona în vederea unei specializări, pe care nu o dobândeşte, totuşi, oficial.  Cert este că de Iași țin primele încercări 
literare ale Soranei Gurian, destul de firave, care nu lăsau să se ghicească posibilitățile creatoare ale autoarei. Primul său roman, scris pe când era studentă la Iaşi şi rămas nepublicat, primește verdictul de „scabros  din partea lui Octav Botez. Debutează în publicistică, semnând articole, note, interviuri în ziarul ieșean „Lumea , începând cu  iulie . Aurel Leon, care şi-o aminteşte de pe vremurile când aceasta umbla prin redacțiile ieșene „îmbrăcată mai modest, cochetă, totuși, cochetă şi feminină, cu voce mică, tărăgănată şi trezind la început oarecare repulsie din cauza infirmității , „liberă în expresii, chiar teribilistă în anumite discuții, şocând printr-un fel de libertinism studiat , 

aprecia deosebitele ei lecturi, men ionând că Sorana Gurian „făcea chiar caz de asta, propunându-ne articole şi recenzii de carte străină 7. Atitudinea relevată în aceste materiale e vădit „democratică, antinaționalistă și 
antifascistă 8.  În  se instalează la București, unde începe a frecventa cenaclul „Sburătorul  al lui 
Eugen Lovinescu, după ce i se prezentase 
acestuia la telefon într-o manieră care îl intrigase: „Mata eşti la aparat? Chiar mata? Aici e o fată care scrie... Îhî. Scriu . Acest episod îi va 
inspira criticului faimosul portret din Aquaforte, surprins într-o imagine pătrunsă de o undă caldă, cu toate referirile la infirmitatea fizică a tinerei: „Un apendice de fată drapată într-o lungă rochie care să-i acopere scurtimea unui picior, 

ce-i dădea un mers scandat; figură, altfel, fină, umbrită de o pălărie lăsată pe dreapta pentru a masca o pleoapă adormită. Totul rămas infantil, membre gracile, gesturi de păpuşă japoneză, glas 
de copil, aproape nearticulat, cu alintări şi prelungiri de silabe insuportabile . E. Lovinescu, ca şi Cella Serghi, fusese izbit la început de înfă işarea Soranei Gurian – „apari ie şocantă fiziceşte, infirmă şi neverosimil de fragilă, totuşi cochetă, frizând frivolitatea 9, având o impresie contrariată: şchioapă şi pu in cocoşată, cu o fa ă asimetrică – un ochi mai sus decât celălalt, dar luminoşi şi extrem de vii – ea exercita un fel de fascina ie inexplicabilă asupra oamenilor. „Ovreicu a de la Iaşi cu picioarele rupte , cum 
o caracterizează E. Lovinescu, este men ionată, începând din decembrie , cu lecturile unor 
nuvele: Medalionul, Narcoza, Aventura, în cenaclul lovinescian. În mod surprinzător, nuvelele vor ob ine entuziasmul criticului „Talentat! , „O admirabilă nuvelă, Gurian , „Talent remarcabil , „Nuvela Aventura, Gurian. Magistrală , „Mare stilistă  etc. . Sorana Gurian, „petite dame , cum o numea adesea criticul, va face parte din grupul „favori ilor  acestuia. De 
altfel, E. Lovinescu a fost unul dintre cei mai importan i sprijinitori ai săi, facilitându-i „lan-sarea  prin cele două nuvele citite în cenaclu, 

Medalionul şi Narcoza, publicate în noiembrie , în „Revista Funda iilor Regale . Intervalul 
1937-  va constitui o perioadă fertilă, în timpul căreia tânăra prozatoare va desfăşura o intensă activitate publicistică, colaborând la „Adevărul literar şi artistic , „Reporter , „Revista Funda iilor Regale  etc.  Un răstimp va face naveta Iași-București, semnând tot mai rar în „Lumea , până la un 
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nenorocit accident la schiat, care îi va schimba viața. La insistențele tatălui său, Sorana Gurian pleacă la Berck-sur-Mer, sanatoriul pentru tratarea bolilor osoase, în vederea unui tratament anticocsalgic. Se arată „marcată de timpul petrecut într-un mediu în care fiin ele 
robuste, valide, păreau anormale, aproape monstruoase 10. Aceste experien e tragice Sorana Gurian le va include în ultima sa carte, unde se prevedea învingătoare, Récit d’un 
combat (Povestea unei lupte , scrisă pe patul de suferin ă din clinica experimentală a Institutului Curie din Paris, în care va consemna, sub 

impactul atmosferei sanatoriului de la Berck, trăirile „canceroşilor  care refuzau să accepte 
inevitabilul final.  

Sejurul francez i-a oferit, totodată, posibili-tatea, după propriile mărturisiri, de a-i cunoaște pe Anaïs Nin, Antoin Artaud, Jean Cocteau ș.a., dar și de a înțelege ideile mari ale libertății și drepturile cetățenești. Despre prima ei şedere la Paris vor circula legende incompatibile „cu o inută cât de cât demnă, încât îl înfioraseră până şi pe E. Lovinescu, obişnuit totuşi cu excentrici-tă ile mediului scriitoricesc 11.  Va reveni în ară, unde se consumau evenimente politice de tristă amintire, după aproximativ un an, timp în care, prin intermediul lui Dan Petraşincu trimisese la „Sburătorul  o bună parte din nuvelele, ce vor alcătui volumul 
Întâmplări dintre amurg şi noapte. Încearcă să se specializeze în regia tehnică şi în montajul de film, dar aceste preocupări, ca şi cele din 
dramaturgie12, vor rămâne fără urmări în 
activitatea scriitoarei. În aceste tulburări care „amenințau libertatea, scriitoarea se îndreaptă spre grupările ideologice democratice, „de stânga , împreună cu alți intelectuali de valoare ai vremii 13. 

Perioada 1939-  din via a prozatoarei intră într-un con de umbră, lucru explicabil într-o oarecare măsură, având în vedere conjuncturile duble în care îşi ducea existen a. Cu toate acestea, anumite informații păstrate ca prin minune sau reconstituite ceva mai târziu vin să reverse puțină lumină şi peste acest 
segment biografic. În agendele sale, E. Lovinescu notează în dreptul zilei de  decembrie : „Sorana Gurian [...] aşteaptă războiul ca să poată fugi cu familia la Paris , ceea ce indică, în mod evident, atât precaritatea momentului, cât şi teama şi nesiguran a în care-şi ducea atunci existen a prozatoarea, obsedată de confrunta-rea cu discriminările sociale, politice şi religi-

oase ale epocii. Prin urmare, situația Soranei Gurian, ca şi a tuturor evreilor din perioada respectivă, era extrem de dificilă în condi iile legisla iei antievreiești, promulgate de guvernul 

Goga-Cuza, apoi de Carol al II-lea. Este firesc ca, în fața dictaturii militare și a celei legionare, Sorana Gurian să intre în opoziția antihitleristă. La București, aceste grupări ale intelectualilor 
pro-occidentali gravitau în jurul reprezen-tanțelor diplomatice, unde se adunau cei ce nu acceptau o colaborare cu naziștii. Sorana Gurian afirmă chiar că este urmărită de Gestapo ca „simpatizantă comunistă . 

 „Actul de la  august  ea îl numește „lovitură de stat  o găsește, deci, de partea favorabilă a istoriei. Era „de stânga  democratică – poate chiar cripto-comunistă. În plus, origi-
nile-i basarabene îi aduceau o foarte bună cunoaștere a limbii ruse, limba învingătorilor-ocupan i, ceea ce i-a ușurat o bizară colaborare cu rușii. Devenise persona grata a Ambasadei lor, este angajată ca translatoare la Comisia Aliată de Control alias... sovietică  şi urmează un traseu politic surprinzător, suspect însă de a 
fi un „act de trădare na ională pentru români , observă Alexandru Niculescu14. În aceste împrejurări cunoaște un general sovietic, care conducea Comisia Aliată de Control. Instan ă politică şi militară reprezentativă, acesta a fost, probabil, şi cel care o „propulsa  în via a culturală a vremurilor acelea tulburi. Sorana Gurian este numită în conducerea marelui ziar „Universul , unde, ca jurnalistă, nu se sfieşte a 
publica interviuri cu odioase personaje politice şi militare ruseşti mareşalul Tolbuhin, Vâşinski ș.a.  şi a scrie articole glorificând victoria Armatei Sovietice. Marian Popa, în Istoria 

literaturii române de azi pe mâine, are o atitudine destul de dură la adresa prozatoarei care „reușise miraculos să-și asume sexual și poate nu numai, formațiile politice și de spionaj ale 
epocii – comuniști și legionari, hitleriști și sovietici, britanici și francezi –, intrase cu succes în iureșul postbelic; fusese translatoră de rusă pe lângă Comisia Aliată de Control, a practicat gazetăria în favoarea democrației populare și 
fiind pentru aceasta răsplătită material și onorată cu direcțiunea ziarului „Universul 15. Poziția ei materială și ascensiunea profesio-nală sunt, într-adevăr, extrem de favorabile în această perioadă, deși încep să trezească 
justificate suspiciuni. Este de re inut, de pildă, 
informația dată de Cella Serghi, referitoare la ameliorarea bruscă a situa iei materiale a 
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Soranei Gurian spre sfârșitul anului , când apare într-o inută elegantă – „nu mai purta gheată ortopedică, ci sandale de balerină şi o rochie încre ită la gât, cu mâneci largi , înso ită de doi ogari peste tot, „gata s-o apere  întotdeauna, „superbi ca niște imense bibelouri de porțelan Rosenthal 16. Locuiește într-o garsonieră elegantă în strada Edgar Quinet, de unde se mută cu tot confortul într-o garsonieră 
din Bulevardul Brătianu, în blocul Bretania. Are relații cu oamenii de stânga și de dreapta, întreținând legături, oricât ar părea de straniu, până şi cu legionarii17. Amanta generalului rus de la Comisia Aliată de Control are relații strânse 
cu Max Obler, presupus agent al Gestapoului, întreținând legături cu lega iile Axei şi încercând să plaseze în presa românească reportaje primite de la birourile lor de presă. Jocurile duble, duse cu multă abilitate de Sorana Gurian, vor intra în vizorul ziariștilor, care declanșează un adevărat complot împotriva ei18.  

Deceniul postbelic este celebru prin demas-cările, epurările, delimitările și respingerile pe care le declanșează și care îi vizează pe indivizii cu opțiuni interbelice fasciste, pe cei care au 
servit prin scris direcții politice apreciate ca reacționare, șovine. Acțiunile de demascare au la început un caracter neorganizat și dau câteodată impresia de vindicativ. La  
septembrie 1944, ziarul comunist ilfovean „Luptătorul , la rubrica Demascări, conține 
textul O năpârcă primejdioasă: Sorana Gurian, acuzata fiind demascată ca atare înainte și pusă sub urmărire de Siguranța Statului. Lăsând la o parte unele note exagerate şi subiective, o bună 
parte din detaliile furnizate corespundeau cu mărturiile altor contemporani: „... Sorana Gurian, epavă care, în , murea de foame, de frig, de singurătate, 
devenise dintr-o dată o personalitate. Era ele-gantă, avea un câine de pază și oferea ceaiuri la 
care veneau gazetari turci, italieni, germani, 

englezi, americani, francezi, dar nu şi sovietici. Încercase să intre funcționară la agenția «Tass» – fie și fără salariu – dar fusese refuzată. Izbutise totuși să cunoască pe tovarășul Şaroff, fostul conducător al agenției «Tass», și spera să şi-l apropie, cu atât mai mult cu cât stăpânește limba rusă. Dar, până la urmă, nu s-a ales cu nimic. …  

Apoi Sorana Gurian dispare, dar reapare în , când lucrează cu diverşi miniştri antones-cieni şi înalți funcționari, pentru obținerea scutirilor de rechiziții, a carnetelor de scutire de muncă pentru evrei etc. Până când, într-o bună 
zi, anul trecut, apare un comunicat al Prefecturii Poliției Capitalei însoțit de o fotografie, prin care aflăm că Sorana Gurian este urmărită pentru o serie întreagă de escrocherii şi falsuri săvârșite în numele unor miniștri. 

Acum Sorana Gurian – ascunsă de teama poliției – a apărut la ... «Universul», unde sem-nează pe pagina I-a articole de politică externă. Mai aflăm că ilustra colaboratoare a «marelui ziar românesc» încasează diferite sume de bani 
de la oameni cărora li s-a rechiziționat auto-mobile. Agenta Gestapoului de ieri se dă azi 
drept «om al Comandamentului Sovietic» 19.  Acest articol nu este unicul în care pot fi 

atestate referiri la faptul că Sorana Gurian a fost agentă a Gestapoului20. Motivul pentru învinuirile 
aduse l-a constituit lunga ei relație cu Max Obler, directorul Casei de filme germane „Avia-Film . De altfel, așa se poate explica brusca ameliorare a situației materiale a Soranei Gurian, după . E. 

Lovinescu face, de asemenea, referiri la această legătură, men ionând câteva vizite pe care i le face „favoritei  sale, „bolnavă în ghips . După vizita din  noiembrie , criticul men iona: „Acolo, soru-sa, ogarul şi dl. Oppler ?  care o sub ine 21. În același timp, potrivit propriilor sale declarații, în timpul celui de-al doilea război mondial, Sorana Gurian va lua legătura cu 
cercurile comuniste din ilegalitate, fiind suspec-tată acum că e „spioană sovietică , fapt nu fără oarecare temei. Cert este că Sorana Gurian va reveni în actualitate după  august : „apoi la  august au venit să mă scoată din pivniță 
pentru a-mi da conducerea celui mai mare ziar din București. Apartament, maşină, birou splendid: mi se părea că visez. Pe atunci lucram nebuneşte, articole, adaptări de piese de teatru 22. Îndată după  august , Sorana 
Gurian s-a alăturat trupelor sovietice de ocupa ie, integrându-se activ în acțiunea de 
instaurare a comunismului, ca aproape majo-ritatea evreilor. Ea colaborează în această perioadă la „Democra ia , „Realitatea ilustrată , „Femeia şi căminul , „Universul  etc. ■ 
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Mircea 

DARO I 
Gavril Istrate – opera filologică şi literară 
 

 

 Cunoscut în lumea universitară sub numele de „ardeleanul moldovenizat  sau „patriarhul 
limbii române , prof.univ.dr.doc. Gavril Istrate, originar din Neposul legendar al jude ului Bistri a-Năsăud, a fost un strălucit absolvent al Liceului grăniceresc din Năsăud, cu certe înclina ii spre literatură. S-a născut într-o familie de ărani, în care tatăl său, Gavrilă Istrate, un remarcabil rapsod popular, a lăsat în urma lui 
versuri de-o frumuse e rar întâlnită: Unde-i 

Doamne de nu sună/ Glas de fluier şi de strună/ 
Şuier de voinic pe lună, adunate într-un volum 

intitulat Dor şi jale. Patimi şi suferin ă. Ajuns în capitala Moldovei pentru a-şi împlini 
studiile, Gavril Istrate devine unul dintre cei mai aprecia i studen i ai lui Iorgu Iordan şi Octav Botez, care nu ezită să spună: „De mul i ani n-am avut un elev mai bun, mai studios şi mai 
pasionat pentru filologie . După absolvirea facultă ii devine profesor la Catedra de Limba română din cadrul Universită ii „Alexandru Ioan 

Cuza  din Iaşi şi, vreme de  ani, decanul Facultă ii de Filologie. Pe parcursul activită ii sale didactice se eviden iază ca un pasionat exeget şi ilustru istoric al limbii române literare. Primul său volum intitulat Limba română 
literară  este o sinteză a cursurilor sale universitare prin care îşi pune în valoare o parte din contribu iile cu care participase la 
dezbaterea problemei controversate a originii limbii noastre literare şi a dezvoltării ei 
ulterioare, într-o vreme când nu exista un consens în ceea ce priveşte locul, modul cum a luat naştere şi elementele ei de bază. Studiile sale scot în eviden ă rolul Şcolii Ardelene în dezvoltarea limbii române literare din prima jumătate a secolului al XIX-lea. A făcut cercetări asupra operei lui George Bari iu, a luat în studiu părerile lui Coşbuc şi Ibrăileanu despre limba literară, a analizat vocabularul operei lui 
Sadoveanu, limba postumelor lui Eminescu etc. Un adevărat tratat de istoria limbii literare 
este considerată lucrarea Originea limbii române 
literare (1981 , care con ine o informa ie filolo-gică surprinzătoare, polemizează într-un mod 

sever şi elegant cu diverşi filologi de opinii 
contradictorii, aduce argumente pe baza unui studiu foarte amănun it, concluzionând că „limba literară s-a închegat prin contribu ia eforturilor permanente ale tuturor cărturarilor 
din cele trei provincii româneşti: Transilvania, Moldova şi Muntenia, că limba română s-a format şi s-a desăvârşit pe încetul, într-o lungă 
perioadă istorică, întocmai ca poporul care a 
creat-o, pe ambele versante ale Carpa ilor, de-o parte şi de alta a acestei «coloane vertebrale a neamului nostru» .  

De mare interes s-a bucurat lucrarea Studii 

eminesciene (1987 , care îl situează pe pozi ia 
unui exeget al poetului na ional, făcând un studiu amănun it asupra limbii succesivelor edi ii, antume şi postume apărute de-a lungul vremii, el însuşi fiind un de inător al acestora. 
Referitor la vocabularul poeziei lui Eminescu, 

Gavril Istrate ajunge la concluzia că poetul şi-a cules elementele de limbă din toate epocile istorice şi din toate  zonele geografice ale ării, şi că era profund cunoscător al limbii literare. Gavril Istrate îşi extinde cercetările filologice asupra marilor noştri scriitori Mihail Sadoveanu şi Liviu Rebreanu, a poe ilor George Coşbuc şi Octavian Goga, a căror opere sunt analizate din 
punct de vedere al vocabularului  (Limba poeziei 

lui Coşbuc, Coşbuc după  de ani, Limba operei 
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lui O. Goga . Şi toate acestea sunt îmbră işate din 
perspectiva unită ii na ionale, care constituie axul întregii sale activită i, cheia pozi iei sale în cultura noastră. Un studiu cuprinzător este cel intitulat 
Transilvania în opera lui Mihail Sadoveanu, care vine să completeze altele tot atât de bogate în 
informa ii filologice, precum: Influen a germană 
reflectată în vocabularul lui Mihail Sadoveanu, 

Elemente italieneşti în opera lui M. Sadoveanu, 

Rela iile moldo-polone reflectate în vocabularul 
sadovenian etc. În literatură s-a remarcat prin 

arta eseului, care i-a stat cel mai mult la îndemână. Este un iscusit portretist al valorilor 

culturale: Sandu Manoliu, G. Ibrăileanu, Titus Hotnog,  Alexandru iplea, Mihail Iordache, Ovid Densuşianu, Ştefan Paşca şi al ii, pe care îi evocă în cele cinci volume de Studii şi portrete. Pe acelaşi raft al sufletului său se află capitolul de memorialistică în care descrie împrejurările ce      
i-au oferit posibilitatea de a-i cunoaşte şi de-a 

deveni prieteni cu Liviu Rebreanu, Mihail 

Sadoveanu, Lucian Blaga, Iorgu Iordan, G. Călinescu, Tudor Vianu, Ion Petrovici şi mul i al ii. 

Gavril Istrate a fost un admirator al peisajelor 

care i-au încântat sufletul în peregrinările sale. 
Unul dintre acestea este cel al frumoasei 

Bucovine pe care a traversat-o adesea în dru-

murile sale spre casă: „Am străbătut-o în lung şi lat, cu trenul şi cu autobuzul, cu maşina şi cu căru a. De multe ori am călcat-o pe jos, nu numai pe drumurile cunoscute, ci şi pe anumite căi tăinuite, din preajma Călimanilor, până la Rădău i şi la Suceava, de la izvoarele Sucevei la Broşteni şi la Borca, de la Poiana Ştampii la Ciocăneşti şi la Cârlibaba, peste Rotunda în Transilvania, ori peste Prislop, în Maramureş . O carte plină de frumoase amintiri din satul său natal se numeşte Crăciunul de altădată, care 

impresionează prin frumuse ea descrierii tradi-iilor noastre strămoşeşti din perioada sărbă-torilor de iarnă. 
Gavril Istrate s-a stins din via ă la 30 ianuarie , cu trei săptămâni înainte de a împlini vârsta de  de ani. Pentru tot ceea ce a făcut şi 

ne-a lăsat ca moştenire culturală, merită din plin respectul şi recunoştin a noastră, a tuturor. ■ 

 

 

Nicolae 

LEAHU 

O voce lirică feminină (I) 
 

 

La debut, cu volumul Şarpele mă recunoaşte , Irina Nechit anun a mai degrabă virtualită i expresive decât disponibilită i dramatice. Scrise îngrijit, căutate, oarecum spilcuite şi ciufulite, cu măsură, după o proprie estetică a coafării iconoclaste, ca să nu irite, fireşte, condeiele iconodule, fals pudibonde, mai 
exact), textele ei emanau – asemeni arăturii de zăble – vaporii denşi ai lecturilor recente. Nimic nu părea să sugereze paroxismul trăirii din poemele sale de mai târziu. O singură temă, cea a condi iei femeii, învăluită1 de prestigiul ecourilor biblice, îşi etala preeminen a în fa a celorlalte, în 
majoritate achizi ii şi exerci ii aleatorii  de 
facere a mâinii. Versuri, frumoase, de citat, s-ar găsi, desigur, şi nu pu ine, dar zvâcnirea lor ar fi 
moale, cu o osatură din zgârciuri şi de o suavitate ingenuă, suprapunând şăgălnicia pe 
gravitatea unei problematici culese de pe pajişti străine. Nu diminuez nicidecum efortul de a fi o 

voce al autoarei de atunci! , dar până a se ajunge pe tărâmul poeziei trebuiau încă să fi fost roase, zic băsnuitorii, nouă perechi de sabo i de o el şi lepădată la o răscruce pielea de fecioară a acestei prime căr i. Reminiscen ele din Nichita Stănescu2, Lorina Bălteanu3 şi chiar Angela Plopii, un fel de colegă de bancă în aulele uceniciei, din Ana Blandiana ş.a.4 fluturau, ca la paradă, stegule e multicolore, păşind voios sub 
drapelul lui Nicolae Popa, formula lirică a căruia dirija subteran, la începuturi, „mişcarea literelor  Irinei Nechit. Nu citez aici şi acum, doar pentru a evita redundan a, atât de clar mi se arată 
protectoratul N.P. asupra discursului Irinei Nechit în Şarpele mă recunoaşte. Ceea ce este deosebit de relevant, e că inspectând imaginarul şi căutând „formula lumii integre  I, 5, poate chiar ceva asemănător himericului „tot  cărtărescian, poeta îşi descoperise tema: femeia. 

Mai mult, pe sine însăşi se descoperise ca pe o 
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revela ie mai puternică şi decât morganatica întruchipare a poeziei. Iar lirismul şi  de aici începe. 
Cartea rece (1996) este chiar rece (aproape glacială, „conservă frigul  celeilalte căr i, sus ine 

Em. Galaicu-Păun  la propriu şi la figurat. Exuberan a juvenilă şi jocul cu mijloacele de expresie, seninătatea contemplării vie ii şi 
ipostazierile patetic-teatrale din Şarpele... s-au scuturat, potopitor, la căderea întîiei brume existen iale. Metamorfoza ontologică a atras schimbări radicale în retorică şi,  cu implica ii adânci şi dureroase, în spa iul cunoaşterii: 
universul poeziei s-a înnegurat. Decorurile largi, somptuoase, deviate din când în când spre nega ii vag-expresioniste, dar strălucind totuşi de prospe ime, prin culoarea vie a catifelei şi a atlazului imaginilor, în placheta de debut, au fost retrase brusc, precum preşul de sub picioare, cea 
de-a doua carte deschizându-se – precipitat dangăt de clopot – cu poezia Casa intoxicată6. Poemul este înalt sugestiv şi ca o artă poetică 
disimulată, clătinând draperiile laboratorului de crea ie al unei case cu poe i, dar mai cu seamă pentru stabilizarea semantică a celorlalte texte: „În casa intoxicată se băteau poezii la maşină/ se trăgea cu verbul în stânga şi în dreapta/ se copiau reîncarnări vedenii pe curat/ se umplea cu ipete prima pagină/ se aducea puroi pentru ultima/ se dădeau telefoane la spitalul de urgen ă . Un principiu baudelaireian-arghezian „Din putregaiuri, din nămol şi colbăraie/ răzbate coltele cucerniciei... , profe ea poeta încă în Şarpele..., p.  sudează ingredientele „urâtului  într-o efigie spăimoasă. Senza ia e de 
pandemoniu textualist, dar nu rafinatele jocuri de inginerie textuală determină substan a 
volumului, ci crisparea în fa a terorii lumii 
exterioare. Toate vin dinafară, pare să creadă, în general, eroina, nu fără a-şi însuşi, însă, pe parcurs şi o conştiin ă autoflagelatoare. Una mai blândă, mai îngăduitoare, e adevărat, furia şi nemul umirile avându-şi un îndelung elaborat „andrisant , îl numea Caragiale  reper extern: 

celălalt, bărbatul, visătorul, vulnerabilul, so ul, 
amantul, iubitul, complicele, balsamul şi 
disperarea însăşi, speran a mântuitoare şi, în sfârşit, haimanaua rimbaldiană, sigla sau cifrul 

decaden ei – indefinibilul, el, unicul, unul şi acelaşi. Sburătorul pedestru... Toate încep şi sfârşesc, în sufletul neliniştit al femeii, în func ie de intensitatea luminii sau a întunericului ce se refractă, asupra-i, din acest punct absolut, existând şi absent totodată: punctul EL. De acolo, 

din acel punct latent, răbufneşte, cu intermiten e, întoarcerea către sine. Alteritatea marchează şi legitimează identitatea eroinei, o anulează şi o reface, o destramă şi i-o restituie. Oricât de ingenioase, proiectând expansiuni îndrăzne e şi către alte teme, tacticile poetice reac iile, asocierile, pauzele, răsturnările de perspectivă  converg în aceeaşi albie, strategică, a discursului. De fapt, fără El, lumea ar fi fost reductibilă, esen ialmente, la Eu. Iată de ce 
paginile cele mai consistente ale Irinei Nechit se structurează în jurul acestor două pronume, vehicule ale lirismului şi construc ii portante ale oricărui roman sentimental7. Un roman, deci. Dar cum se articulează story-ul care peregrinează dintr-o carte în alta, de la identificarea, de către şarpe, a inocentei unelte a seduc iei şi triumfătorul enun  al femeii: „Şarpele mă recunoaşte  la Cartea rece (a în elepciunii, a dureroaselor experien e şi revela ii ale fiin ei , iar apoi spre intuirea Un(ui) 

viitor obosit  şi interminabil, prin care se 
aproximează însuşi sfârşitul, în monotonul şi implacabilul său declin? Gheara (2003) este doar un răspuns, cu miză antologică, totalizantă la provocările şi ispitele existen ei, ale existen ei în 
cuplu, mai ales. Reconstituind fizionomiile amândurora, recuperăm firul epic diluat în apele curgătoare ale lirismului. Cronologia Genezei ne îndeamnă să începem cu EL, cu acest duh adamic ce străbate tulburător poezia Irinei Nechit. 

La numai 12 pagini-distan ă de poemul 
Fumul învăluie femeia, în care „primul om/ şi-a iubit femeia umedă,/ abia modelată/ din coasta lui,/ abia coborâtă din palmele Domnului , eroina lirică face o primă tentativă de a divulga natura nestatornică a bărbatului „Când minciuna se jupoaie de pe fiin a ta... . Deşi mai 
declarativ ca de obicei şi reprimând cu destulă dificultate violen a verbală subiacentă, conver-tită elegant într-o facondă oraculară orizontul „care te va despica/în felii învăpăiate,/ lăsând infinitul/ să te mestece ritmic , poemul Actorul 

din tine con ine schema generală a poeziei Irinei Nechit. Formal, textele ei se organizează din 
fraze-strofe nesofisticate sintactic, exploatând frecvent un anumit tip de subordonată aici e una condi ională, reluată de patru ori şi punând în cauză mai ales implica iile temporale ale 
construc iei . Semantica degajă o altă schemă, una făcând din El veritabila sursă a supliciului liric al eroinei. Viziunea nu este nouă, dar nici o altă poetă română n-a cutezat să meargă atât de departe şi cu efecte estetice mai pregnante  în 
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imaginarea celuilalt (sursa modelatoare este, desigur, Eminescu , a bărbatului de această dată, 
ca Înger şi Demon. „Colosul de piatră , al demiurgiei masculine, cântat, în termeni evlavioşi, de Veronica Micle şi, nu mai pu in 
adulat de succesoarele ei, s-a fisurat ca atâtea alte mituri. Perspectiva feministă, pe care Irina Nechit cel pu in n-o contrazice, pare să aştepte clipa când masculul „omul alb  care şi-a însuşit partea spectaculoasă a Istoriei  va fi trecut în categoria „ruinuirilor . Nu fără o umbră de 
ironie, observa ia noastră ine totuşi să contureze o muta ie importantă în spa iul sensibilită ii erotice postmoderne. De exemplu, la noi, deşi discursul „emancipător  al poetelor a evoluat considerabil în ultimul deceniu, nici la Marta Petreu, nici la Rodica Drăghincescu (doar două dintre vocile redutabile în afirmarea a ceea ce aş numi noua sensibilitate feminină  nu atestăm probe clare în sensul modelării pe 
principii antitetice – ca înger şi demon! – a 

structurii imaginii celuilalt. Ini ial, în Şarpele..., 
viziunea poetică debuta cu o direct exprimată conştiin ă orfică a erosului „Să-mi coşi cu strune 
rana –/ asta să- i fie harpa,/ din ea să-mi cân i. , 
Priviri rugătoare , pentru ca, iarăşi, peste doar câteva pagini, să se insinueze îndoiala, o 
tensiune cu un deznodământ imprevizibil „Ceea 
ce simt nu se vede./ Ceea ce zici nu se aude./ 

Complicatule [s.n.], hai la film. . Tonul ludic al apelativului subliniat con ine şi o notă de cochetărie, care va dispărea, începând cu Cartea 

rece, aproape cu desăvârşire. Anume în acest volum unitatea angelicului şi demonicului 
devine o obsesie a discursului Irinei Nechit. Poeta nu accentuează neapărat individualitatea elementelor dihotomiei, pentru a ob ine forme „pure , maniheistic distilate, dar rezultatul este, 
preponderent, acesta: reprezentarea bărbatului e o subtilă împletire de angelic şi demonic, atitudinile eroinei lirice structurându-se ca 

adora ie sau contestare. Grupând provizoriu cuvintele, sintagmele şi versurile emblematice, sub semnul cărora evoluează El în paginile Irinei Nechit, vom ob ine un portret în alb şi negru. Pe de o parte, „pisică neagră , „idol putred , „actor , cavaler al iluziei şi al marilor combina ii ostapbenderice „bleste-mat să piardă mereu se mira/ că nu m-a pierdut [şi] pe mine , crai de cupă e şi titlul poemului din care am citat mai sus , înger căzut, „animal ridicol , „himeră  etc., iar, pe de altă parte, El se identifică cu ideile de autenticitate „Chipul tău umbreşte/ toate măştile pe care i le pui/ ca să 

nu te recunosc , III, p. , unicitate covârşitoare „Ceea ce a rămas din frumuse ea ta/ e prea mult pentru mine , III, p. , sensibilitate marcată „Trăieşti în altă lume – / în lumea în care trăiesc şi eu , III, p. , for ă pasională „Era în el ceva viu când vorbea despre un punct C/ de unde ar putea să răstoarne pământul , III, p. , infailibilitate „avea în el ceva sacru când nu făcea/ nici o mişcare nici o remuşcare , III, p.  etc. Extrapolând impresia de aici la scara 
primelor patru volume de versuri ale poetei, 

distribu ia elementelor combinatorii ale 
portretului masculin nu s-ar modifica substan-ial, exceptând prima carte, unde poezia nu cunoaşte încă o propriu-zisă confruntare cu via a. Descoperindu-se pe sine, cum spuneam, femeia îl descoperă, implicit, pe celălalt (pe El) ca pe o sursă a liniştii aproape deloc a extazelor, a beatitudinii romantice  sau a suferin elor sale, adevărat că El iubitul, bărbatul etc.  fiind 
omologabil mai degrabă unui pretext decât unui 
rol. În tot cazul, nicidecum nu el este agentul „poveştii  sentimentale. Asemeni Dumnezeului 
arghezian, El este şi nu este, e un simbol, o prezen ă ineludabilă pentru elaborarea emisiei lirice. Trebuie să ai „un cer al gurii dedat cu mirodeniile , ar zice G. Călinescu, pentru a sesiza 
rafinamentul acestei rela ii, care, avanta-jând, în aparen ă, „obiectul reflectării  printr-un interes fanatic, obsesiv, ce irigă necontenit galeriile subtextului , în realitate îl converteşte pe emitent în adevăratul personaj al poemelor din 
Cartea rece, Un viitor obosit şi Gheara (2003). Încarnare evanescentă a masculului, cu un portret fizic difuz „Cruzimea ta de blond... , îi scapă, undeva, un detaliu poetei , dar suficient de bine construit ca eşafodaj moral, Eroul poemelor Irinei Nechit trăieşte o existen ă haotică, împletită din echivocuri şi orbecăind între iluzii stimulatoare, escapade gratuite şi tăceri încărcate de o anihilantă conştiin ă a culpei. Reac iile lui, ca de păianjen termen de compara ie şi simbol „semnat  totodată , sunt 
dominate de o lentoare exasperantă, regimul său propice, în spa iul casnic, fiind cel al contem-pla iei însingurate, un teribil imbold al evaziunii îndemnându-l adeseori să dispară în spa ii 
intangibile vederii eroinei. „Istoria  vie ii sale este, în general, sugestia unei enigme ce se închide, progresiv, la cele mai neînsemnate 
gesturi ale lumii exterioare. Acest fel de a fi al personajului este însă mai degrabă deductibil decât exprimat direct, eroina ca şi cum colându-i fiin a din cioburi de tăcere şi aşchii de mister. ■  
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C lin 

CIOBOTARI 

Despre limite  

și alte mici nefericiri teatrale… 
 

 În mod cert, ultimul deceniu teatral românesc atestă o dezvoltare semnificativă a ceea ce aici numim „teatru pentru copii și tineret . E un domeniu teatral viu, cu o dinamică ce se reflectă în festivaluri, turnee, schimburi, premiere peste premiere. Cu toate acestea, aș prefera să scriu mai degrabă despre neîmplinirile și limitele acestui tip de teatru, așa cum gândirea de tip critic mi le dictează astăzi. Propun, așadar, un 
succint, punctual și subiectiv!  inventar al problemelor cu care, cred, se confruntă teatrele pentru copii și tineret din România.     . Există, în România, o separație mult prea rigidă între teatrul pentru copii și teatrul pentru adulți, asta chiar dacă cei implicați în ambele tipuri de teatru nu obosesc să repete că primele formează viitorii spectatorii adulți din teatrale dramatice, deci să clameze profunde și necesare legături.  

Chiar sintagme precum „teatru dramatic  
(prin care cei din teatrele pentru copii se referă la teatrele pentru adulți  sau „teatru de ani-mație  cum sunt numite teatrele pentru copii, nu fără o notă ironică, de cei din teatrele pentru adulți  denotă suficiente reziduuri ale unei gândiri de tip delimitativ. După știința mea, la 
Festivalul Național de Teatru, bunăoară, nu sunt invitate producții pentru copii și tineret, cutumă spartă, ce-i drept, de celălalt mare eveniment teatral din România, Festivalul Internațional de 
Teatru Sibiu. . Lipsește o dramaturgie contemporană, dedicată spectacolelor pentru copii și tineret. 
Textele de acest fel sunt accidentale, sau scrise la comenzile directe ale unor teatre. Nu există programe naționale care să încurajeze o astfel de literatură, iar teatrele nu insistă să o descopere sau să o dezvolte. 

 
1 Fumul învăluie femeia este titlul poeziei liminare, dar şi al manuscrisului din care va ieşi volumul 

Şarpele mă recunoaşte, Chişinău, . Cf. prefa a la acest volum, semnată de Ion Gheorghi ă. 
2 Transparente, în acest sens, ni se par titlurile Emo ii de iunie (p. 24), Ideea de măr p. , nu mai pu in structura tipului de metaforă la care recurge adeseori Irina Nechit. 
3 O strofă edificatoare, înrudită evident cu poetica cioburi-lor, practicată de Lorina Bălteanu: „Am scăpat oglinda pe podea/şi chipul mi se făcu ăndări:/ De-aş putea să mi-l adun la loc,/ să mă adun la loc!! 

(Îmi adun chipul). 
4 Comentând placheta Şarpele mă recunoaşte (Cf. Humiditas igna, în „Observatorul de Chişinău , Em. 

Galaicu-Păun semnala, cu o intui ie ce părea fără greş, că Emil Botta ar fi cutia de rezonan ă a versurilor „Înneguratule marte,/ frate al meu... . Nedescoperind alte „dâre  textuale din Botta, mai plauzibilă ne-ar părea ipoteza că în imediata apropiere rezonează versul lui Nicolae Popa Întunecatule crap din vol. 

Timpul probabil). 
5 Aici şi mai încolo cifra romană indică volumul în ordinea apari iei , în timp ce cifra arabă semnalează  pagina citată. 
6 N-ar fi de ignorat nici faptul că poemul titular al căr ii de debut încheia construc ia acesteia. Şi, pentru a 

mai semnala o „simetrie , reamintim că textul liminar al aceluiaşi volum este Fumul învăluie femeia. Un traseu sugerând o luciditate asumată. De la misterul feminin „în sine  la revelarea acestuia în „ochii  Şarpelui ai păcatului!  şi de aici la... Casa intoxicată, punctul nodal al  drumului spre Starea de imensitate, conotant al fărădemarginilor vie ii, ultimul poem din Cartea rece. 
7 Sentimental, nu sentimentalism, al doilea termen fiind, în esen ă, un sinonim al melodramaticului, atestabil şi el, uneori, ca fapt marginal, deci nesemnificativ în contextul unei discu ii despre aspectele 

valorice ale poeziei Irinei Nechit.  
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. Cumva în siajul punctului anterior notăm o altă problemă: clasicizarea aproape totală a repertoriului și o constantă impresie de repeti-
tivitate, de la stagiune la stagiune, de la teatru la 

teatru.  . Se poate vorbi în România teatrală de absența unor critici de teatru specializați pe un domeniu considerat, într-un mod infertil, drept „subdomeniu . Spectacolele pentru copii – cu excepția situațiilor în care regia e semnată de un 
nume sonor – au parte de o atenție mai mică din 
partea criticii de teatru. În plus, cele mai multe cronici atestă lacune în capacitatea de a analiza elemente specifice ale spectacolului. Secțiile de teatrologie ale Facultăților de teatru acordă o prea mică atenție acestei spectacologii, consi-derată de nișă. 

5. Există încă, din păcate, în România, sentimentul că teatrele pentru copii și tineret sunt un fel de „ligă secundă . Activitatea de excepție a unor teatre precum Teatrul „Lucea-fărul  Iași cred că cel mai vizibil teatru de gen din România  erodează asemenea prejudecăți, însă, generic vorbind, în România teatrele 
pentru copii resimt astfel de complexe. . Folosirea tot mai rară a păpușilor în spectacolele pentru copii este un reproș con-stant venit, în special, din partea generații vârstnice de artiști români. Meseria de păpușar e tot mai puțin distinctă față de cea de actor, ceea ce duce, treptat, la o mai scăzută rigoare a mânuirii și la o prezență scenică diluată a păpușii. La fel, puține mai sunt teatrele ce dețin ateliere în care să se nască păpuși memorabile, 
demne de a se integra și amplifica o istorie românească a păpușii. Păpușa ca operă de artă vivantă tinde să devină un ideal, ca să nu spun o inutilitate… 

. Majoritatea teatrelor pentru copii finanțate din fonduri publice trăiesc aproape angoasant sentimentul că uriașa/ unica lor menire este educația. În întregime, teatrul românesc de gen are ca principală și imuabilă temă de spectacol lupta dintre bine și rău, cu victoria invariabilă a binelui. Iluzia vai, atât de păguboasă azi!  că întotdeauna „se va face dreptate  este, astfel, inoculată de la vârstele cele mai fragede. Nimeni nu riscă nimic, nimeni nu se joacă cu focul la acest capitol, în România. Una din consecințe e că micul spectator rămâne în sala de spectacole un „elev . Când va crește, va continua să 
perceapă teatrul ca o prelungire a școlii, viziune ce sărăcește considerabil ideea de teatru. 

8. Lipsesc din peisaj marii regizori ai 

teatrului pentru copii. De-a lungul timpului, au existat nume majore, însă tinerii regizori nu par interesați, azi, să facă o carieră într-un domeniu pe care fie îl subestimează, fie îl simt ca pe un teren mișcător, nesigur. Cel mult li se par interesante una sau două „experiențe  așa le numesc ei!  de acest fel. Nu se văd, însă, îmbătrânind într-un teatru de non-adulți. . Deși în ultimii ani s-au făcut progres remarcabile în acest sens, titlurile de carte dedicată teatrului pentru copii istorie, critică, monografie etc.  încă sunt puține la număr, având o circulație discretă. Situația este, de altfel, similară și în sfera teatrului pentru adulți. În general vorbind, în România, distribuția în librării a cărții de teatru este catastrofală. . Încă nu putem vorbi despre o alternativă la teatrele de stat pentru copii și tineret. Mă refer 
aici la segmentul de teatru independent. Atunci când astfel de inițiative apar, calitatea artistică a ceea ce astfel de trupe prezintă prin super-

market-uri, la petreceri private, outdoor etc.) lasă mult de dorit. ■  
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▪ Valentin Talpalaru, Interviuri până la un punct, volumul I, Iași, Editura Doxologia, 2017. 

▪ Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca 

Filialei din Cluj a Academiei Române). Ediţie de text, prefaţă, notă asupra ediţiei, introducere, bibliografie, 

indice de cuvinte şi forme, indice de nume proprii de Eugen Munteanu (coordonator), Ana-Maria Gînsac, 

Ana-Maria Minuţ, Lucia-Gabriela Munteanu, Mădălina Ungureanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza”, Iaşi, 2016. 

▪ Ion Agrigoroaiei (coordonator), Orașul Iași. „Capitala rezistenței până la capăt” -1917), Editura Junimea, Iași, . 
▪ Pr. Maxim (iuliu-Marius) Morariu, Preoții năsăudeni și „Astra” -1918), Editura Charmides/Editura 

Argonaut, Bistrița/Cluj-Napoca, 2016. 

▪ Ceruri. Mănăstiri și schituri din Arhiepiscopia Iașilor, Editura Doxologia, Iași, 5. 

▪ Alexandra Lupu, Trăiește viața pe care o iubești!, Editura PIM, Iași, 2. 
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Gheorghe C. 

PATZA 

Liviu Papuc și trecutul cultural  
al Bucovinei 
 

 

Omul potrivit la locul potrivit – Liviu Papuc, născut la  iulie  în localitatea Dornești Rădăuți , a fost șef serviciu la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu  Iași. Având la îndemână arhivele bibliotecii și fiind un cercetător pasionat, el a configurat prin mai 

multe volume specificul cultural bucovinean, prin valorizări și restituiri ale spiritualității provinciei natale, Bucovina, ca să nu mai vorbim de acele minunate „Amiezi bucovinene , desfășurate la Muzeul „Vasile Pogor , la Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi  sau la BCU „Mihai Eminescu  Iași, unde s-au lansat atâtea și atâtea cărți aparținând unor autori 
bucovineni. Începutul cercetării în domeniu l-a făcut cu 
volumul Frânturi de cultură bucovineană 

(Editura Safir, Iași, ,  p. . Personajul central al cărții este universitarul cernăuțean Leca Morariu, despre a cărui operă Liviu Papuc își va susține doctoratul câțiva ani mai târziu. Iată și titlurile textelor referitoare la acesta: Leca 

Morariu; Leca Morariu – Profilul artistic al 

călătorului; Preocupări de folclor la Leca 
Morariu; Mihai Eminescu în viziunea lui Leca 
Morariu (p. 5-52).  Alte studii se referă la familia Hurmuzachi, Lascăr Luția și Mihai Horodnic, 
scriitorul-erou Ion Grămadă, Claudiu Isopescu în 
scrisori. Într-un scurt studiu intitulat Cui i-e frică de 
Mircea Streinul?, autorul face demersuri în vederea aducerii în actualitate a prolificului și talentatului poet, prozator și jurnalist buco-vinean, remarcat de G. Călinescu în a sa istorie a literaturii, însă ocultat de regimul comunist. De remarcat și bogata bibliografie a scriitorului, pe care Liviu Papuc o pune la dispoziția cititorului. Semnificativ este și desenul de pe prima copertă a cărții: conturul Bucovinei întregite, în 
interiorul căruia se află o pană de scriitor, de om al culturii căci, cine alții, dacă nu oamenii de cultură, au menirea de a trezi conștiința națională în rândurile poporului? 

Criticul literar Dan Mănucă remarca următoarele, în legătură cu această carte: „… 
dl. Liviu Papuc reușește să aducă în actualitate o sumă de momente din trecutul bucovinean, integrându-le armonios în cultura națională. Cartea domniei sale se înscrie în rândul acelora menite să apropie sinteza așteptată de mult timp . Următorul volum cu același profil se intitulează Bucovina în reportaje de epocă Editura Alfa, Iași, ,  p.  și a fost conceput în colaborare cu regretata sa soție Doina Papuc, ca și următorul, Bucovina în 
relatări de epocă. Volumul debutează cu un reportaj de mari 
dimensiuni, O călătorie la Dorna, în Bucovina 
(1888), aparținând istoricului A.D. Xenopol p. -

60). Am considerat lucrarea lui A.D. Xenopol, prin mulțimea elementelor istorico-geografice și, mai ales, etnografice, de mare importanță documentară și i-am dedicat un studiu separat, ce a fost publicat în cartea Lingvistică și cultură. 
Omagiu profesorului Ilie Dan, Editura Tipo-Moldova, Iași, , p. -457, cu titlul A.D. 

Xenopol și Țara Dornelor. Personal consider 

acest vast reportaj ca fiind prima monografie a ținutului dornean. De altfel, Vatra Dornei și împrejurimile sale, ținut de mare frumusețe montană, mai este ilustrat și prin alte reportaje, semnate de autori de notorietate sau mai puțin cunoscuți citito-

rului: Artur Gorovei (Spre Vatra Dornei, Prislop, 

p. 102-114), Vasile Ulian (Vatra Dornei, oraș de 
vis și viață, p. 192-194), Leca Morariu (Bucovina 

turistică, p. 222-238). Alte reportaje de mari dimensiuni aparțin lui Gh. Ghibănescu O excursie în Bucovina, p. 61-, Dragoș Vicol Rădăuți, tărâm de legendă, Cer 

volovățean, p. 152-160), Mircea Streinul (Cetatea 

Sucevei, p. 176-185), Iulian Vesper (Cernăuți – 

orașul tinereții, p. 135- . În volum mai semnează Mihail Sadoveanu, Aurel G. Stino, Victor Săhleanu, George Putneanu ș.a. 
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Urmează Bucovina în relatări de epocă Editura Convorbiri literare, Iași,  p. : „volumul de față se înșiruie într-o continuitate aproape impusă de interesul, de buna primire de 
care s-au bucurat Bucovina în reportaje de epocă și Bucovina în scrieri de epocă , cu mențiunea că 
cea de-a doua nu mi-a parvenit. Notez câteva titluri din „relatări , nu chiar la întâmplare: „Lăpușuc Bucovina  de Vasile 

Alecsandri (p. 9-11); Suceava de Cavalerul Const. 

Stamati (p. 11-20); O preumblare la Vatra Dornei 

acum 45 de ani de G.G. Burghele (p. 21-25); 

Amintiri bucovinene de Mihail Sadoveanu (p. 87-

92); Câmpulung – Iacobeni – Vatra Dornei de G. Rotică p. -102); Cernăuții (Din carnetul unui 

cercetaș  de Mircea Eliade (p. 123-130); 

Iacobenii din Bucovina de I.V. Luca (p. 136-147); 

O excursie la Mănăstirile din Bucovina de 

Alexandru Gh. Morariu (p. 200-215); Prin 

mănăstirile din Bucovina de Valerian Doboș Boca 
(p. 219-239); Târgul de scânduri din Suceava de 

Corneliu Busneanu (p. 255-259); Muzeul 

județului Rădăuți, un Cluny al Bucovinei de 

Traian Chelariu (p. 264-266); De vorbă cu 
plutașii de pe Prut de Teodor C. Grossu (p. 277-

281); Viața și cura medicală în stațiunea Vatra 
Dornei de Victor Munteanu (p. 313-317). Volumul cuprinde la final o serie de ilustrații de epocă: Palatul Mitropolitan Cernăuți , 
biserica mănăstirii Putna, vechea biserică episcopală de la Rădăuți, schitul lui Daniil Sihastru, mănăstirea Dragomirna, pridvorul bisericii de la Părhăuți, mănăstirea Moldovița, mănăstirea Voroneț, un afiș al Băilor Vatra Dornei, vedere din Cârlibaba, biserica din Pojorâta, mănăstirea Sucevița. Un indice de locuri și localități încheie volumul. 

Seria antologiilor Bucovinei, datorate muncii lui Liviu Papuc se continuă cu Bucovina, mărturii 
de epocă Editura Alfa, Iași, ,  p. . Distinsul cercetător urmărește, de această dată, publicarea unor texte din periodice centrale sau locale, având o valoare literară deosebită. Mai mult, textele conțin informații cu caracter „social, politic, administrativ, cultural, de atmosferă, de relații interumane . Publicarea acestui volum „înseamnă, pe de o parte, o restituire a unui mod de viață, iar pe de altă 
parte o completare a bibliografiei unor scriitori notorii, sau o reconsiderare a contribuției de ansamblu la istoria literară română a unor 
scriitori de raftul doi sau trei  Liviu Papuc – 

Argument, p. 5). 

Pe lângă scriitorii amintiți din volumele anterioare, mai remarcăm: Călătorie prin 
Bucovina în anul  de Vince Baltyány (p. 12-

19); Iarmarocul Sf. Ilie din Fălticeni de Wilhelm 

de Kotzebue (p. 31-50); Industria domestică în 
Bucovina de Kohlmann (p. 67-73); Dorna de 

Anonim (p. 87-90); Bucovina de Ion Jalea (p. 

134-140); Excursioniști francezi în Vatra Dornei 
de Dorneanca (p. 151-154); Arboroasa de Adela 

Xenopol (p. 192-204); Suceava de Octav 

Vorobchievici (p. 258-272); Împărăția din neguri 
de Mircea Streinul (p. 278-281). Din iconografie fac parte: o hartă intitulată La 

huțuli Între Suceava și Ceremuș , biserica și hramul de la Horecea, biserica de la Pătrăuți, cele de la Sf. Ilie, Arbore, Baia, Reuseni și Voroneț, Putna și Volovăț. Ultima antologie din serie pe care am reușit să o procur  poartă titlul Bucovina în notații de 
epocă Editura Alfa, Iași, ,  p. . Scopul declarat al lucrării este de a scoate la iveală „câteva din contribuțiile la temă ale unor 
scriitori de calibru variat: de la cunoscuții Gala 
Galaction, Martha Bibescu, Artur Gorovei, Traian 

Demetrescu, Constantin Cehan-Racoviță, Liviu Marian, până la reprezentanți ai celor mai tinere generații de condeieri din perioada interbelică  
(p. 5). 

Dintre aceștia din urmă cel mai prezent este 
Traian Chelariu cu cinci texte: Călătoria d-lui 

ministru d’Ormesson prin Bucovina (p. 122-128); 

Perspective bucovinene (p. 140-146); Dulce 

Bucovină (p. 211-212); Cernăuți  (p. 213-

232); Cernăuți, vechi târg moldovenesc și oraș 
care începe (p. 233-238). 
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Principesa Martha Bibescu, care a făcut „o bună propagandă în străinătate ținutului românesc cvasi-necunoscut Apusului  p.  apare în antologie cu o traducere în premieră: 
Pagini bucovinene (p. 76-87). Și alți autori străini de origine, apar pentru prima dată în traducere: Lucien Romier 
(Impresii bucovinene, p. 88-96); Sacheverell 

Sitwell (Prin Bucovina, p. 192- . Câmpu-lungul Moldovenesc și Vatra Dornei sunt și ele reprezentate în antologie: Teodor Maricaru 
(Troița din Pojorâta, p. 133- ; Aurel Ghițescu 
(Aspecte din Vatra Dornei, p. 177-180); Rudolf Suțu În trecere spre Valea Putnei și Vatra 
Dornei, p. 180-182); Josephus (Cu pluta pe 

Bistrița, p. 182-185); T. Prodan (Popas la Podu-

Coșnei, p. 131-133). 

 De mare interes sunt textele lui Joseph 

Rohner (Relatarea călătoriei prin Moldova și 
Bucovina – 1812, p. 7-17), C. Istrati (Prin satul 

Hajdăilor, p. 51-60), Vasile Grecu (Din frumu-

sețile vechilor noastre biserici, p. 65-76), Valerian Doboș-Boca (De la Cecin la Hotin, p. 146-148), 

Dimitrie Marmeliuc (Cernăuți, oraș pitoresc în 
Bucovina pitorească, p. 149-156), Zoe Felea (În 
țara de basm a Bucovinei, p. 244-249) sau Victor 

Tufescu (Viața pe muntele Lucina, p. 267-272). Și de această dată autorul antologiei ne oferă o bogată iconografie  pagini , cu imagini ce reprezintă biserici și mănăstiri, edificii din Rădăuți, dar și țărani bucovineni în costume tradiționale,apoi drumuri, cetăți și troițe. 
Dragostea lui Liviu Papuc pentru Bucovina sa și a noastră e sintetizată într-o singură frază: „Bucovina a fost și continuă să fie  o aleasă floare din buchetul provinciilor românești, mereu străbătută și cântată pentru variatele-i aspecte de impact: de la natura generoasă la arta desăvârșită a mănăstirilor, de la sufletul primitor al băștinașului la impecabil întocmita și între-ținuta gospodărie, de la istoria care se ițește din orice cotlon la tăria de caracter a locuitorilor  

(Argument, p. 5) În ansamblul ei, antologia bucovineană a lui Liviu Papuc rămâne o lucrare monumentală și 
de referință pentru trecutul Bucovinei. ■ 

in memoriam ■  

 
Prof. univ. dr. Vasile Bozga, unul dintre cei mai reputa i 

specialişti în istoria economiei, profesor în cadrul Academiei de 

Studii Economice, s-a stins din via ă vineri, 17 februarie 2017, la vârsta de  de ani. Vasile Bozga a deținut și funcția de președinte al Despărțământului ASTRA București în perioada 1996-2006.  „Conştiin a faptului că «nu suntem de nicăieri», că avem un 
bagaj propriu de valori specifice este, dimpotrivă, un factor de stimulare a evolu iei fiecăruia dintre noi, popor sau na iune, pe drumul larg deschis al progresului. A fi, deci, tu însu i, fără discriminări fa ă de meritele sau virtu ile altora, rămâne o constantă pozitivă, stimulativă a evolu iilor în curs  (Vasile 

Bozga, Postfață la Iulian Pruteanu-Isăcescu coordonator , 
Românii din afara grani elor ării. Iași-Chișinău: legături istorice, Iași, , p. ). 

 

 

 

cărţi primite la redacţie ■  

 

▪ Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Pruteanu-Isăcescu editori , Minorități și identități naționale  în 
spațiul central și est-european, Iași, Editura Timpul, 2016. 

▪ Corneliu Filip, Asociațiunea ASTRA și românii de pretutindeni, Iași, Editura StudIS, 2016. 

▪ Alexandru Surdu, La porțile Împărăției, București, Editura Contemporanul, 2016. 

▪ Nicole Vasilcovschi, Enigmatic moment. Al șaptelea volum de versuri, Suceava, Editura CYGNUS, 2016. 

▪ Omagiu lui Nicolae Gastone. Omul, profesorul, teologul și astristul. Coordonator: Acu Dumitru, Sibiu, Editura Asociațiunii ASTRA, 2015. 

▪ Pavel Chirilă, Întâmplări din Biserică și Spital. Dialog consemnat de Răzvan Codrescu, București, Editura 

Christiana, 2014. 
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Lia 

BOTNARI 

Elementul ludic în romanul Copil la ruși  
de Leo Butnaru 
 

 

Una dintre componentele intrinseci ale copilăriei, parte indispensabilă a acestei peri-
oade este jocul. Pe de o parte, este o modalitate de amuzament, dar, implicit, devine și modalitate de cunoaștere a lumii înconju-rătoare în care copilul este nevoit să se integreze, adică să-și manifeste inteligența, emotivitatea, sociabilitatea și să-și dezvolte personalitatea. În acest sens, Oliver Houdé menționa: „inteligența copilului este mereu în alertă, în activitate, cu excepția perioadelor când creierul se odihnește și chiar și atunci! 1.   Dificultatea și impasul în care se află copilul de la cea mai fragedă vârstă, precum și 
importanța jocului în această perioadă este explicată exhaustiv în studiul Psihologia copilului de către cercetătorii Jean Piaget și Barbel Inhelder: „Obligat să se adapteze fără încetare la o lume socială de oameni mari, ale căror interese și reguli îi rămân exterioare, și la o lume fizică pe care încă o înțelege prost, copilul nu va ajunge, ca noi, să-și satisfacă nevoile afective și chiar intelectuale ale eului propriu 2. În acest context, 
jocul devine mijlocitorul prin intermediul căruia, copilul asimilează realul și înconjurătorul fără constrângeri și sancțiuni, satisfăcând nevoia de cunoaștere a eului, adică prin intermediul 
imitației se acomodează mai mult sau mai puțin 
la modelele exterioare.   Din cele expuse mai sus este clar că un „poem al copilăriei și al preadolescenței  nu poate fi conceput în afara prezentării principalei ocupații 
ale copilului universal din toate timpurile: jocul! 

Referindu-se la această dimensiune a romanului 
Copil la ruși de Leo Butnaru, Constantin Cubleșan afirma: „evocarea copilăriei are seninătatea şi jovialitatea cu care satul însuşi – oamenii şi copii împreună cu care se joacă, înva ă şi munceşte – îl înconjoară, protejându-i oarecum evolu ia inocentă în ani, în via ă: 
Haide i să păstrăm şi în continuare starea de 
naivitate fantezist-creatoare a copilăriei noastre, 
pentru a vedea şi pricepe şi accepta  cum, 

departe, la marginile orizontului, unde un 

pandant al curcubeului îşi face delta în ărână …  
copilul care am fost, care a i fost  prinde a 
aştepta, şi tot aşteaptă să prindă ceva, însă pluta 
undi ei nu se scufundă în băltirea – deltirea 

curcubeică, pentru că, deocamdată acel peştişor 
de aur înoată a alint doar pe creasta, în zenitul 
arcului multicolor 3.    Ne propunem în prezentul studiu să atragem atenția asupra importanței jocului, a tipologiei acestuia, a modalităților sale de manifestare în cadrul romanului memorialistic menționat. Inițial, nu putem trece cu vederea variabilitatea jocurilor la care face referire Leo Butnaru în 
Copil la ruși: „... îmbietoarele vorbe ale părin ilor, 
bunicii, cu: Tăpuşele, tăpuşele, mititele, 
frumuşele!, Hu a, hu a cu căru a până la lelea 
Măriu a, Gâd, gâd, gâdilici, gâdilici tot pe-aici!, 

Crengu ă, dă-mă hu a!, Lună nouă, lună nouă, 
taie pâinea-n două!, Joacă bine, Moş Martine, că- i 
dau pâine şi măsline chiar dacă nu prea ştiam noi ce o fi aia măslină; pe la noi, măslin se numeşte un soi de arbore nu prea înalt, cu frunzele îngust-lunguie e, cu flori cele  galbene şi care, spre toamnă, rotunjeşte nişte bumbăreze de fructule e verzi-argintii, dulcii), Iepuraş cu 
coada scurtă, a venit şi el la nuntă, s-a aşezat în 
capul mesei şi a mâncat turta miresei, Melc, melc 

codobelc, scoate coarne boureşti!, Cocostârc, 
stârc, n-ai văzut pe lelea-n târg?, Susai, susai, fă-te 

dulce, că te tai!, Auraş, păcuraş, scoate apa din 
urechi!, Cioară, cioară, cu făina-n poală, n-a i un 
dinte de os şi-mi dă altul de o el!, Vine moşu’ de la 
vie cu cireşe-n pălărie. Să vede i – şi să auzi i! – deloc pu in folclor, poezie sadea ne-a pigmentat 

intrarea în lume 4.   În secvența de mai sus atestăm enumerate o serie impunătoare deși, admitem, cu siguranță incompletă!  a diversității de jocuri/ poezioare, aparținând variantei ludice, cu care sunt delectați copiii de la cea mai fragedă vârstă mai ales de către răbdătoarele bunicuțe, care pentru 
a-și ține nepoții locului erau „nevoite  să-și 
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amintească cu vioiciune „rimele-ludice  trans-mise prin viu grai de cine știe câte generații anterioare! În acest context, implicațiile unor 
deprinderi motrice (de lovire a palmelor, de atingere a degetelor, de sărituri  contribuie nu doar la memorarea rapidă și implicită a textulețului propus pentru joc, dar și la dezvoltarea coordonării mișcărilor copilului în spațiu, la însușirea unor reguli elementare, precum și la amuzamentul micului ștrengar.  Treapta următoare în cadrul acestor jocuri, care valorifică memoria, capacitatea de coor-donare a mișcărilor, dar care implica și elementul religios, atât de „nociv  în perioada copilăriei sovietice îl constituiau datinile și obiceiurile în cadrul sărbătorilor de Crăciun. „În zori, colinde cântând despre pruncul etern al vie ii dumne-zeieşti şi omeneşti. Pruncul de referin ă, biblic, cum aş zice astăzi, când fenomenele trăiesc în experien a mea sigur, de via ă ; atunci, în copilărie, eu însumi trăiam printre/în fenomene. 
Colinde, colinde. Saule, Saule, adu- i turmele la 
staule. Ecoul răspunde, parafrazat, prin unde 
prelungi: Solii vin, Saule, solii 5.   Excepția, în acest sens, este reprezentată de copiii ștabilor care nu erau botezați, iar dacă și se recurgea la acest rit, totul se făcea în mare taină; acești copiii nu participau la realizarea datinilor și obiceiurilor în cadrul sărbătorilor religioase precum Crăciunul sau Paștele, nu erau lăsați la Scrânciobul inaugurat pentru această sărbătoare. „Ba chiar tatăl lor punea la cale hăituirea cetelor de mici colindători, urători, asmuțând pe urmele noastre învățătorii care ne identificau, ce certau, ne amenințau și ei, întâi cu «nota la purtare», apoi cu altele și mai și 6.   Însă copilăria este perioada în care, in-

diferent de regimul politic aflat la putere, 

impunerea sau negarea aspectului religios sau a perpetuării tradiției, jocul este atoatecu-

prinzător! În acest sens, de mare ajutor le sunt 
copiilor o serie de obiecte (procurate sau 

realizate manual, în dependență de bunăstarea familiei și de fantezia pruncului , adică jucăriile. În cadrul romanului Copil la ruși, Leo Butnaru face referire la o serie întreagă de asemenea obiecte, după cum urmează: vioara scripca  
din hlujan de cucuruz; bâtlanul de faianță; „tractorașul ; „telefonul ; mingea; fierarii sculp-tați de tuța; știuletele de păpușoi fără boabe,  „îmborbodit  stângaci cu o cârpuliță oarecare; caleidoscopul; diascopul; pistolul de fabrică sau cele confecționate prin inteligența ingine-rească desăvârșită și infantilă! ; abțibildurile; 

mărțișoarele deși acestea aveau alt scop! ; păpușa „matrioșcă ; căluții de mucava presată; lanterna cu propulsie manuală; țuruiecii fluierele ; zmeii înălțați în ceruri; moriștile de hârtie sau cele mari, de lemn, prinse pe la colțurile acareturilor; samopalul, praștia etc.  Seria poate continua la nesfârșit dacă locul 
jocului individual sau egocentrist nu l-ar lua jocul social, adică implicarea unui grup variat de participanți. În această categorie atragem atenția asupra următoarelor exemple identificate în 
roman: titirezii în învârtejiri captivante; de-a 

trenul; de-a poarca; de-a matca (oina); fotbalul; 

bâza, cu cercul (o tijă pe care o conduceau, uneori noaptea îi dădeau foc şi... „circulau  cu 
lumină! ; de-a ciorile; de-a harbujii; de-a țara; 

împărat, împărat, trimite-mi un soldat; de-a 

rădăcinile; podul de piatră; de-a mijoarca (de-a 

ascunselea); de-a baba-oarba...  Sigur că aceste jocuri nu puteau să nu fie însoțite și de prologuri recitative precum: „Cărămidă, căldăraș, prinde popa iepuraș, pe la poarta turcului , „Auraș, păcuraș  sau jovialul dialog „De ce? De brânză. Cum de brânză? De atâta, că urda-i scumpă . În același context putem să enumerăm și veșnicele întreceri de 
tipul: Nu te îmbrăca, șarpe, până nu mă îmbrac 
eu. Nu te încinge, șarpe, până nu mă încing eu. Motiv pentru care considerăm îndreptățit argu-mentul cercetătorilor Jean Piaget și Barbel Inhelder că „instrumentul esențial de adaptare socială este limbajul, care nu este inventat de copil, dar îi este transmis în forme gata făcute, obligatorii și de natură colectivă, adică din noi improprii să exprime nevoile sau experiențele trăite de eu 7. Altfel spus, transmise prin viu grai, 

de la cei mai mari la cei mai mici jocurile sus-

numite repetă și respectă modelul anterior existent deja în memoria colectivă.  Ținem să menționăm că nu toate jocurile de limbaj erau la fel de firești și raționale, excepție făcând „sacramentalul jurământ Să moară ma-

ma, dacă o să spun sau Zău, să chiorăsc chiar 

acuma ia, dacă nu e așa. Strict caracteristic pentru perioada sovietică și copilăria descrisă în 
romanul lui Leo Butnaru Copil la ruși sunt poezioarele improvizate pentru „ciocniri inter-etnice  de tipul:  

 

Rus, rus, babarus   

De unde dracu’ te-o adus?! 

De la apă rece 

Mă-ta să te-aplece, 

Tat-to să te-nece! 
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Răspunsul: 
 

Măi române, 
Cap de câine, 
Ziua juri, 

Da’ noaptea furi! 
                                                             Enumerarea atâtor elemente ale jocului în 

cadrul romanului nu ar fi completă în cazul în 
care copărtași ai acestor activități nu ar fi și un șir impunător de animale lăsate inițial în seama 
copiilor din cauza plecării părinților la muncile colhozului. Însă, îngrijirea permanentă a animalelor domestice trezește în copilul visător simpatie pentru bârsana Ciula, bietul căluț Faur, cel mai bun patruped, Ursilă sau Cotoman, „câinele din curtea noastră . Numeroșii participanți ai peripețiilor: hoină-reala prin împrejurimile colhozului, uneori la câțiva kilometri depărtare, furtul fructelor din livezile și harbuzăriile colhozului, scăldatul în râușor, „milităroasa campanie de apărare a păcii  prin porumbiști, nu exclud certurile dintre 
copii, care de multe ori se finalizau prin certuri, julituri, bătăi și supărari. Jocurile se transformă treptat în năzbâtii, căci setea de cunoaștere în cazul personalității în devenire e inepuizabilă. Iată de ce, naratorul insistă asupra câtorva dintre ele: ridicarea lai ei la priveghi, aruncarea căciulilor în pâlniile instrumentelor muzicale, presărarea de piper roşu praf, tranzac iile infantile „cu copeici, 

dulciuri , furtul fructelor din livezile și viile 
colhozului.  Nu putem, însă, susține că toate ocupațiile copiilor erau atât de nevinovate precum cele 

enumerate anterior, or, jocurile erau cât se poate de variate, precum: „nebunia curată a unor puști 
de 10-12 ani de a face slalom pe sloiurile plutitoare, sărind de pe unele pe altele, uneori chiar lăsând câte o cizmă în Răut, când nimerea cu piciorul între enormele bucăți de gheață și aceste mai să i-l înșface fatalmente 8. Pericolul iminent al unui înec în apa rece a Răutului nu era mai mic odată cu schimbarea anotimpului, or, scăldatul în apropierea flăcăilor se solda deseori 
cu afundarea picilor pentru amuzamentul celor mai mari. Tot flăcăii „inspirau  copiii la acte de vitejie, precum fumatul unei țigări! În aceeași serie se înscrie și încercarea copiilor de a o salva pe lelea Anica de sub Lutăria dărâmată, deși modalitatea aleasă era cel puțin stranie: de a se urca deasupra lutului împrăștiat! În concluzie, jocul este o parte indispensabilă a copilăriei, la fel de importantă ca și libertatea copilului la țară spațiu propice dezvoltării imaginației și spiritului de cercetare cu care este înzestrat fiecare copil . Iată de ce, considerăm relevantă opinia lui Constantin Cubleșan expusă în articolul Basarabia – sentimental și polemic, privind romanul în discuție. Criticul afirmă „în această aură se coagulează romanul copilăriei 
sale (Copilăria se converteşte în roman – ca parte a simfoniei cunoaşterii de lume şi de sine, 
a devenirii «exterioare» şi autodefinirii) , căci 
Copil la ruşi de Leo Butnaru este o carte document, realizată cu mijloacele unui discurs 
romanesc, de cea mai bună factură memo-rialistică9. ■ 

 

 

 
1 Oliver Houdé, Psihologia copilului, trad. Oana-Ruxandra Untu, Chișinău, , p. . 
2 Jean Piaget, Barbel Inhelder, Psihologia copilului, trad. Liviu Papuc, ed. a II-a, Chișinău, 

2011, p. 63. 
3 Constantin Cubleșan, Basarabia – sentimental și polemic, în „Contemporanul , . 
4 Leo Butnaru, Lista basarabeană. Copil la ruși, București, 2013, p. 14. 
5
 Ibidem, p. 15. 

6
 Ibidem, p. 79. 

7 Jean Piaget, Barbel Inhelder, op. cit. 
8 Leo Butnaru, op. cit., p. 98. 
9 Constantin Cubleșan, op. cit. 
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Alexandru  

M RCHIDAN 

[Pite ti] 

 
 Născut la  ianuarie , în comuna Slobozia, jude ul Argeş. A absolvit Facultatea de Filosofie Universitatea din Piteşti ; master la Facultatea de Filosofie Universitatea din Bucureşti ; doctor în filosofie, la Universitatea de Vest din Timişoara (2010). Este lector universitar, în cadrul Facultă ii de Ştiin e Socio-Umane Universitatea din Piteşti , şi secretar literar la Centrul Jude ean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi ionale Argeş. Numeroase premii la concursuri naționale de literatură: Premiul revistei „România literară  la Festivalul Na ional de Poezie „Tudor Arghezi , Târgu Jiu, ; Premiul Editurii „Paralela  la Concursul Na ional de Poezie „Ion Pillat – Acolo unde-n Argeș… , Piteşti, ; Marele premiu, Festivalul Na ional de Poezie „Gheorghe Pitu , Beiuş, ; Premiul pentru poezie la Concursul Na ional de Literatură „Lirismograf , Sibiu, ; Locul I, Concursul Na ional de Crea ie Studen ească, Timişoara, ; Locul I, Concursul Na ional de Poezie „Traian Demetrescu , Craiova, ; premiul revistei „Luceafărul , Festivalul Na ional de Poezie „Tudor Arghezi , . La Festivalul Interna ional de Poezie „Lucian Blaga  primește Premiul Funda iei Culturale „Lucian Blaga  , Premiul Funda iei Culturale „Lucian Blaga , premiul revistei „Vatra  și premiul revistei „Discobolul  .  

Cărți publicate: De valpurgii nu am fost acasă debut, poeme , Piteşti, ; Ochiul lui Shiva (poeme), Augusta, Timişoara, ; Obiectivarea fenomenologiei în etică în opera lui Emmanuel Levinas teză de doctorat , Tiparg, Piteşti, ; Exil în inimă poeme , Alean şi Tiparg, Piteşti, ; Hesychia (poezie – Alexandru Mărchidan; fotografie – Sorin Dănu  Radu , Alean, Piteşti, ;  de cuvinte pentru Luiza şi alte 
câteva poeme, Tiparg, Piteşti, . Prezent în numeroase antologii de poezie, în diverse reviste literare și culturale. ■ 

 

 

 

umbre 
 Lumea aplecată-n noapte Sărbătorile pierdute Felinarul prins de pleoapă Casa mea pierdută-n casă 

Dans de flori cu frunze rupte. 
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altfel de vară 
 ştii, silueta soarelui aduce cu ea şi stâncile pe care se arată pierdu i în vară noi vom număra 

doar nisipurile ce ne convin vom dispune aşa cum credem de lumină până la urmă doar gustul ei ne mai rămâne tu nu te păcăli cu aceste culori într-o singură lacrimă se văd to i sorii din lume ai virtu ilor şi ai ispitelor ai sărbătorilor şi ai zăpezii crezi că mi-e teamă de moarte? 

mi-e teamă de via ă să 

nu 

se risipească. 
 

 

 

 

acest fel de întâlniri 
 iată am ajuns şi aici ca cel care se pregăteşte de răsărit şi întâlneşte doar alte plecări o răspântie continuă te loveşte cu jocul ei iată am ajuns şi aici 
lumea vine spre mine 

cu zgomote de circ  crezând că poate aduce 

un dram de uitare lumea vine în felul ei şi fiindcă nu e vreo şansă să în eleagă rămân aşa 

ca şi cum nu aş fi acolo 

ca un pelican cu aripi de pluş. 
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schiţă de portret 
 

ca frunzele ce îmbracă şi sperie lumina 

suntem zi de zi 

cu trecerile noastre 

dinspre pace 

spre noapte şi iar înapoi 
spre alte şi alte jocuri de parcă 

alergarea prin timp 

ar fi o simplă întrecere 

de copii. ca frunzele ce pătează lumina 

suntem de-atâtea ori într-o singură 

zi. 

 
călcâiul lui Ahile 
 era un câine al nu ştiu cui de alb nici nu muşca nici nu era chiar câine 

dinspre intrarea-n bloc îşi scotea capul când dinspre lună când dinspre umbra ta era un câine al nu ştiu cui de iute că nu venea spre mine doar mă aştepta şi vârful nasului puteai să-i sim i şi-acu’ la ora şapte diminea a şi coada lui se întindea prin Andromeda şi încă nu se termina era un câine 

punct 
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Viorel  

SAVIN 

[Bac u] 

 
 Născut la  aprilie , la Borzeşti, jude ul Bacău. Dramaturg 29 de spectacole de teatru jucate pe scene importante din ară: Bucureşti, Iași, Constan a, Bacău, Botoşani, Reşi a, Giurgiu etc., precum şi la TVR şi radio , 

prozator, poet, publicist, autor de căr i de artă şi de biblioteconomie, fondator de publica ii şi fondator al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România. 

Volume tipărite: Jocul de dincolo de ploaie (teatru , Editura Junimea, Iaşi, ; Lucruri şi fiin e (teatru), Editura Cartea românească, București, ; Căderea – trei moduri de sinucidere (teatru), Editura Gamma, Iaşi, ; Lamenta ia fructelor versuri , Editura Plumb, Bacău, ; Funia sau Comèdia supunerii – Un alt 

rezumat al secolului XX de Viorel Savin teatru , Editura „Viitorul românesc , Bucureşti, ; Greşeala teatru , Editura Cartea românească, Bucureşti, ; Ginere de import (teatru), Editura Expansion-Armonia, Bucureşti, ; Jocuri de unu, de doi…  teatru , Editura Junimea, Iaşi, ; Acorduri pentru 

urechi surde – din însemnările unui naiv publicistică , Editura Plumb, Bacău, ; Pagini alese (teatru), Editura Plumb, Bacău, ; „Evanghelia eretică” sau „Melec, purtătorul de nucă şi de nývas” roman în 
versuri), Editura Junimea, Iaşi, ; Despre starea autografului. Căr i cu olografe (eseu, biblioteconomie), Editura Studion, Bacău, ; Tragedii în fond teatru , Editura Princeps Edit, Iaşi, ; Octavian Voicu în colaborare , biobibliografie, Editura Studion, Bacău, ; Ştefan după-amiaza (teatru), Editura Casa scriitorilor, Bacău, ; Exilat în strigăt (versuri) Editura Valman, 2011; Impostorul. Arta înfrângerii de sine, 

Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011; Nicu Enea – album monografic, Editura Ateneul scriitorilor, Bacău, 

2015; Nicu Enea – via a alcătuită din scrisori, articole şi poze, Editura Ateneul scriitorilor, Bacău, ; 
Cinesunta, fata cu trecutul amputat, Editura Junimea, Iaşi, . ■ 

 

 

 

băiatul și lumea 
 

 – De obicei, eu conduc.  

Ne-am aruncat amândoi, aproape în acelaşi timp, în interiorul maşinii. Am pornit imediat girofarul, am apăsat accelera ia până la fund, am eliberat ambreiajul făcând ca ro ile să se învârtă în loc, şi am demarat cu cauciucurile scrâşnind. Ca de fiecare dată în astfel de ocazii, a â at de necunoscutele misiunii în desfăşurare, am încălcat toate regulile de circula ie făcute pentru ciume i.  Cu difuzorul girofarului dat la maximum am ras „stopul  de la Tic-Tac şi pe cele de la Precista şi de la Banca Comercială, – cel de la Pia a Mare mi-a scăpat fiindcă era pe verde, dar tot am făcut slalom printre cocalarii gata, gata să intre-n infarct! – şi tocmai intrasem în intersec ia  Mai cu Unirii, spre Podul Paloşanu, când, deşi am blocat toate ro ile, ac ionând concomitent 

p
ro

ză
 ■
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frânele de mână şi de picior, în scâr âitul infernal al cauciucurilor, aproape că l-am luat rupt în două pe profesorul Milu Hriscu, pensionarul deraiat de pe linii, care s-a lăsat cu burta pe capotă şi mi-a strigat: – Bă, animalule! Eşti pe roşu!... Nu vezi?  
Se târî în coate pe capotă, în sus, până ce îşi lipi obrazul de parbriz, probozindu-mă cu o ploaie de înjurături. Pe trotuarele intersec iei pietonii se opriseră în loc şi priveau ca la urs.  
Mi-era jenă să cobor în văzul lor pentru a-mi cere cuvenitele scuze: ditamai comisarul…, ho, ho, 

ho!..., contravenient la Legea circula iei, în dialog cu nebunul!?… În paranteză fie spus cred că sunt burduşit cu prejudecă i: profesorul Hriscu, – este adevărat că… pu in cam deraiat pentru gustul 

publicului larg! – era, totuşi, cultivat de personalită ile importante ale oraşului; împreună cu care, 
adeseori peripatetiza pe aleile Parcului Cancicov. –  Bazgane, convinge-l să ne lase în pace. Da’ poartă-te frumos!  Când subcomisarul Bazgan a deschis portiera, amenin ător, profesorul s-a rostogolit pe capotă şi a aterizat în partea mea. Aveam geamul coborât. Mi-a aruncat în şoaptă, ca la uşa cortului, tradi ionalele cinci vorbe t… b… î… p… m… , după care mi-a făcut cu ochiul. M-a şocat: avea atâta umor şi în elegere superioară în expresia fe ei, încât am murmurat fără voie: –  Îmi pare nespus de rău, domnule profesor! Alergăm într-o misiune…! –  Vă iert, comisare! Dar rămâne valabil ceea ce v-am comunicat! A început să râdă în hohote, 
apoi s-a răstit către curioşii de pe trotuare: – Ce-i fra ilor? Nu ave i treabă?... Să vede i ce instruc ie o să fac cu voi după ce mă alege i primar!... Privitorii şi-au întors privirile de la noi şi au luat-o din loc.  

Profesorul Hriscu s-a dus în mijlocul intersec iei, a întrerupt fluxul de maşini de pe bulevardul Unirii şi mi-a făcut semn… „să circul . – Urcă, Bazgane, că „ne-a făcut  profesorul! Am pornit de pe loc, răsturnându-l pe subcomisar în scaun. Profesorul, încăl at cu adidaşi cusu i cu gută şi îmbrăcat în blugi şi vestă neagră de stofă matlasată, dirija circula ia. Ne-a salutat cu o reveren ă adâncă, iar eu i-am răspuns, prefăcându-mă că îmi scot pălăria. 
 Printre tufele de lozii din lunca Bistri ei am dat peste doamna care apelase la numărul de urgen ă: – După dâmb. Acolo sunt! Trei criminali…! 
Mignonă, îmbrăcată în fustă maro alcătuită din bieuri largi pornite de sub bluzi a transparentă de in, cu părul şaten, tuns scurt, şi cu tenul uscat – probabil, mare consumatoare de cafea, dar şi de alte lichide… cu „grade ! –, vorbea mişcându-şi doar umerii, de parcă ar fi făcut eforturi ca să nu se învârtă în loc:  – Sunt doamna Ecaterina, so ia domnului Moise de la ASIROM! Nu aveam semnal pentru mobil şi m-am urcat pe deal, atunci i-am văzut cum îngropau un cadavru…! – Bazgane! – Ordona i!  – Ia-o la stânga, pe sub coastă, şi ieşi-le în spate. – Am în eles! Subcomisarul şi-a scos pistolul din toc şi a pornit aplecat, printre tufe. – În regulă, doamnă! i-am spus piticei. Rămâne i aici. – Pe naiba, „în regulă : nu mai venea i! La ce v-a trebuit atâta timp? Am crezut că mor de frică. Era tare în clon , şi obraznică! Mi-am scos pistolul din hamul de sub bra , i-am tras piedica şi am început să urc cu pruden ă printre tufele de cătină şi de trandafir sălbatec. Când am ajuns la pâlcul de o etari, am auzit primele vorbe articulate: – … să-i spunem câteva cuvinte de rămas bun. … Coto, începe tu! Pauză, apoi am auzit un glas răguşit: – Ce să spun…? Mi-a fost drag ca un frate; nu putea vorbi, dar în elegea tot ce-i spuneam. Îmi pare rău…! Eu nu o să-l uit. Gata. Atât! – Zi: Dumnezeu să-l odihnească! – Dumnezeu să-l ierte! 
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 „Ce naiba se petrece acolo?!...” m-am întrebat şi, abia auzit, am început să-mi fac loc printre tulpinile sub iri şi dese de o etari.  La marginea desişului am văzut trei adolescen i aduna i în jurul unei gropi proaspăt săpate. O flăcăruie rece mi s-a aprins sub stern: l-am recunoscut printre ei pe Zimi, băiatul Crinei! Cel mai înalt dintre dânşii aruncă o mână de ărână în groapă şi spuse cu voce puternic nazalizată: – Sunte i proşti şi crede i că eu nu am inut la el! Afla i că eu am inut la el cel mai mult!... Ca să vă dovedesc, jur că diseară îi pun criminalului, foc la garaj!... 
Mi s-a părut că trăiesc într-un film imbecil.  Am băgat pistolul în toc şi am ieşit din desiş, făcând cât mai mult zgomot. Băie ii au tresărit şi şi-au întors capetele către mine. – Ce-i cu voi, mă, aici?   Zimi privea în lături, stânjenit. – Îngropăm câinele lui Coto, răspunse cel mai înalt despre care aveam să aflu că era băiatul cărămidarilor de pe Câmpul Poştei. Într-adevăr, pe fundul gropii săpată nu prea adânc zăcea, acoperit cu pânză, trupul unui câine cu blană ireal de albă, pătată doar în jurul ochiului drept de un petic de păr negru.  Surprins, dar şi enervat de situa ia caraghioasă în care eram pus, am înjurat-o în gând pe… 

„doamna Ecaterina, so ia domnului Moise de la ASIROM”. Undeva în spate, din direc ia din care sosiserăm şi noi, auzii maşina „de la salvare . „Trebuie să 
o sanc ionez pe cretină!”  Bazgan cu pistolul în mână urca, gâfâind, coasta.  Reprimându-mi un oftat de milă fa ă de mine însumi, mi-am ridicat privirile peste lunca Bistri ei, spre Săuceşti. Râul, pietrişul nisipos în care sălciile, cătinile şi porumbarii îşi înfipseseră cu îndărătnicie rădăcinile rănite de viituri, colinele ondulate sub cer până departe către Roman, stolurile de porumbei, de grauri şi cele de vrăbii speriate de câte o cioară neurastenică, – totul avea un aer sfâşietor, disperant şi dezarmant, de veşnicie. Numai eu… ■ 

 

[Fragment dintr-un roman în lucru] 

reviste primite la redacţie ■  

 

▪ „Sărcia”. Anul XXIII, nr. 39, februarie 2017. Publicație periodică a românilor sărcienți. Editată de Biserica Ortodoxă Română din Sărcia. Redactor responsabil: Iancu Murărescu. 
▪ „Dacoromania”. Serie veche nouă, anul IX, nr. , februarie . Director: Ioan Străjan. 

Redactor-şef: Ion Mărgineanu. 

▪ „Vatra veche”. Serie nouă. Fondată în anul  de Fundația „Alba Iulia  pentru Unitatea și Integritatea României . Nr. 83, . Lunar de cultură. Redactor-șef: Nicolae Băciuț. 
▪ „Tribuna”. Serie nouă. Publica ie bilunară care apare sub egida Consiliului Jude ean Cluj. Director 

fondator: Ioan Slavici. Anul XVI, 1-15 februarie 2017. Manager: Mircea Arman. 
▪ „Actualitatea literară”. Anul VIII, nr. 68, februarie 2017. Director: Nicolae Silade. Redactor-șef: 

R.V. Giorgioni. 

▪ „Dacia literară”. Serie nouă din . Revistă de reconstituiri culturale. Fondată de Mihail Kogălniceanu la . Editori: Muzeul Na ional al Literaturii Române Iaşi şi Asocia ia „Patrimoniu pentru comunitate  Iaşi. Anul XXVII, nr. 4(143), iarnă 2016-2017. Director: Dan Lungu. Redactor-şef: Călin 
Ciobotari. 

▪ „Orașul”. Revistă de cultură urbană. Fondată la Cluj-Napoca în . Nr. 40-39, 2016. Director: arh. 

Ionel Vitoc.  

▪ „Apostrof”. Anul XXVIII, nr. 1(320), 2017. Redactor-șef: Marta Petreu. 

▪ „Zarandul”. Serie nouă. Anul XXV, nr. 283, ianuarie 2017. Periodic de informare al Consiliului 

municipal Brad. Redactor-șef: Bianca Leucian. 

▪ „Astra năsăudeană”. Serie nouă. Anul IV, nr. 8(34), decembrie 2016. Revistă semestrială de cultură și opinie editată de Despărțământul ASTRA Năsăud și Filiala Năsăud a Ligii Scriitorilor. Director: Ioan 

Seni. Redactor-șef: Mircea Daroși. 
▪ „Caietele de la Araci”. Anul IV, nr. 4(6), decembrie 2016. Publicație de literatură a Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni. Redactor-șef: Luminița Cornea. 
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Octavian 

SUCIU 

[Panciova] 

 

Asociația culturală „Banatica” din Panciova. 
8 ani de activitate culturală pentru românii  
din Voivodina (Serbia) 

 

 

 Asociația culturală „Banatica  a fost constituită în data de  februarie , la Panciova, cu sediul în str. Cara Dušana , de către un grup de etnici români cu scopul de promovare a limbii române și a patrimoniului cultural al românilor din Banatul istoric, stimularea cunoașterii și păstrarii tradițiilor și a relațiilor de bună conviețuire între etniile din acest spațiu. Asociația „Banatica  și-a propus să activeze și în domeniul informativ în limba română, în presa scrisă și audiovizualul din Serbia și România. Așadar, după încetarea activității Asociației „Andrei Șaguna  din Panciova, membrii Asociației „Banatica  au preluat responsabilitatea pentru programul în limba română la RTV Panciova. În felul acesta membrii redacției programului în limba română sunt totodată și membrii asociației amintite. La ora actuală săptămânal se redactează o emisiune la 
televiziune, cu durata de 30 de minute și încă o emisiune la radio, „Orizonturi românești , cu durata de  de minute. Aceste emisiuni se pot urmări în format digitalal și pe internet. Redacția are o colaborare rodnică cu alte Centre de radio și televiziune din România – TVR, TVR Timișoara, Radio Timișoara, Radio Reșita, TV „Banat  Reșita, apoi cu RTV Voivodina. Asociația a devenit, de asemenea, membru fondator al unei Asociații regionale bănățene din Banatul istoric, care se ocupă de presa rurală, cu sediul la Timișoara. La ședința de constituire a Filialei din Banatul Sârbesc, ținută la Petrovasâla, doi membri ai Asociației „Banatica  au fost aleși în funcțiile de secretar și casier. Este vorba despre frații Octavian și Lucian Suciu. Permanent, asociația a menținut o colaborare cu majoritatea instituțiilor culturale și ONG-urile de cultură atât din Serbia, cât și din România. A participat la mai multe acțiuni desfășurate pentru implementarea de activități specifice culturale, ca Festivalul Fanfarelor „Trompeta Bănățeană  din 
Satu Nou, Marele Festivalul de Folclor al Românilor din Voivodina, Festivalul de Folclor al copiilor, Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina, Festivalul de muzică ușoară „Tinerețea cântă  din Uzdin, manifestarea „Seara Românească  la Bor, Festivalul-concurs „Lada de zestre  de la Ghiroda, Festivalul doinelor de la Orțișoara, Aniversarea Căminului Cultural și a Asociației „Armenișana  din Armeniș, ca și la alte manifestari culturale din Uzdin, Torac, Sărcia, Jimbolia, Săcălaz, Timișoara, Lugoj, Iași, Sibiu, Mangalia, Baia Mare etc. Asociația a fost prezentă și la Festivalul „Callatis  de la Mangalia, unde timp de o săptămână a participat la toate manifestările cultural-artistice ale festivalului. La Salonul Artiștilor Români de 
pretutindeni a fost prezentat filmul documentar „Biserici românești din Banatul Sârbesc , semnat de 
Octavian Suciu, iar autorul Lucian Suciu a adus în România o veritabilă paradă a elementelor artistice comune de o parte și de alta a graniței, în expoziția intitulată „Portul românesc din Timocul sârbesc . Membrii Asociației „Banatica  au editat un CD cu muzică populară românească din Banat, în colaborare cu Radio Panciova, redacția muzicală. Amintim artiștii consacrați de pe acest CD: Voichița Popovici Radjenović, cu melodia Așa-i rândul fetelor, Tiberiu Lăpădat, cu melodia Marie și Mărioară sau Grațian Petrovici, cu Ardeleana acordeon . A urmat apoi și primul DVD cu soliști vocali și instrumentiști din Banatul Sârbesc, selecțiuni din programul de gală al Festivalului de folclor și muzică românească de la Uzdin, grație RTV Panciova, redacția în limba română. 
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Asociația „Banatica  a desfășurat o colaborare fructuoasă pe plan cultural și cu alte societăți și asociații culturale cum sunt: „Radu Flora  din Satu Nou, „Veselia  din Glogoni, „Ion Creangă  din Doloave, SLA „Tibiscus  din Uzdin, Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu  Iași, Despărțământul ASTRA „Teodor Muică  Sângeorgiu de Pădure. De asemenea, membrii asociației au luat parte la itinerariile „Denii eminesciene , precum și la lucrările Simpozionului internațional „Românii din afara grani elor ării. Evolu ie istorică şi situa ie prezentă în contextul integrării României în Uniunea Europeană  – Iaşi-Chişinău, -  noiembrie , în organizarea colegilor astriști ieșeni. Asociația „Banatica  a facilitat și primirea unor ansambluri folclorice și a unor interpreți consacrați din țară în localități din Voivodina. Se adaugă și colaborarea cu ziare și reviste în limba română „Libertatea , „Floare de latinitate , „Sărcia , „Suflet Nou , „Familia , „Revista română  etc. . ■ 

 

 

 

 

Vadim 

BACINSCHI 

[Odesa] 
 

Ziua Națională a României la Odesa 
 

 

La Odesa, 1 Decembrie – Ziua Națională a României – a fost marcată printr-o suită de manifestări organizate de către Consulatul General al României din acest oraș. Pe  noiembrie , în incinta Consulatului, a avut loc o întâlnire între membrii misiunii consulare și un grup de  studenți ai Academiei de Drept din Odesa Facultatea de Drept Internațional . Studenților li s-a povestit, în linii 
mari, despre procedura acordării vizelor românești și despre cooperarea româno-ucraineană în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos . Dl Emil Rapcea, Consul General, s-a oprit asupra semnificației Zilei Naționale a României și a făcut o retrospectivă a acțiunilor organizate de către Consulat cu prilejul acestei sărbători și a tradițiilor și obiceiurilor populare românești. Dânsul a răspuns la întrebările adresate de care studenți.  În data de  noiembrie , în saloanele Hotelului „Odesskiidvorik , Consulatul General al României, împreună cu Asociația „Forumul Intelectualilor  a organizat o seară cultural-muzicală consacrată prezentării celor mai diverse tradiții ale statelor care au minorități etnice în regiunea Odesa. Au participat șefi ai misiunilor consulare acreditate în Odesa, reprezentanți ai autorităților municipale și regionale, oameni de cultură, ziariști. Consulul Emil Rapcea, în alocuțiunea sa, a făcut referire la semnificațiile Zilei de  Decembrie pentru poporul român. Adresându-se către șefii 
misiunilor consulare, prezenți la manifestare, dânsul le-a mulțumit pentru contribuția pe care au 
adus-o – prin premiile oferite – în cadrul concursurilor de poezie și de pictură – organizate de către Consulatul General al României. Tradiționala recepție oferită de către misiunea consulară a României cu prilejul sărbătorii din  Decembrie a avut loc în seara de  noiembrie . Au participat oficiali din cadrul Administrației Regionale de Stat Odesa, al Consiliului Regional Odesa de deputați, conducători ai misiunilor 
consulare străine din orașul Odesa, activiști pe tărâmul public,  oameni de cultură, reprezentanți ai clerului, oaspeți din România. Printre cei prezenți au fost reprezentanți ai etnicilor români din orașul Odesa și din raioanele Reni, Ismail și Chilia. Printre cei sosiți de la Reni, s-au numărat artiștii  amatori din satul Anadol/Dolinscoe, care au evoluat pe scena sălii ce a găzduit evenimentul. Cei prezenți au audiat mesajul de salut al dlui Emil Rapcea, Consul General al României. 
Dumnealui, din partea Consiliului Ucrainean al Păcii, i-a fost înmânată o medalie jubiliară consacrată aniversării de  de ani de la declararea independenței Ucrainei. Astfel a fost apreciat aportul dlui Rapcea la consolidarea și extinderea relațiilor de cooperare româno-ucrainene. ■ 
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Maria 

PRODAN 

[Str eni] 
 

Ziua Națională a României la Strășeni 
 

 Ziua Națională a României a fost sărbătorită la Străşeni, Republica Moldova, în incinta Şcolii de 
Arte, printr-o festivitate organizată de Primăria Orașului Strășeni, Consiliul Raional Strășeni și Despărțământul ASTRA „Mihail Eminescu  Strășeni. 

Evenimentul i-a avut ca invitați de onoare pe scriitorul Nicolae Dabija, academician, președinte al Sfatului Țării II, părintele Andrei Caramalău, arhimandritul Mitrofor, starețul Mănăstirii „Sfântul Andrei  din Durlești, Exarhul Mănăstirilor din Basarabia, Maria și Luminița Stoianov, artiste emerite, 

Irina Staver, prezentatoare „Noroc TV , scriitoare, personalități notorii din republica noastră, toți 
intervenind cu alocuțiuni despre unitate națională, auditoriul fiind impresionat de cele mai multe ori. 

Elevii de la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu  Strășeni, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu , Strășeni, 
Liceul Teoretic „Universul  Scoreni, membrii Cenaclului literar „Cutezătorii  de la Liceul Teoretic „Alecu Russo  Cojușna au transmis, prin versuri și melodii, speranța reîntregirii tuturor românilor. 
De foarte multe aplauze s-au învrednicit și micile artiste Daniela Pleșca și formația folclorică „Firicel de Busuioc , de la Școala de Arte Strășeni coordonator: prof. Doina Sârbu), Ansamblul folcloric „Mărărașul , de la Gimnaziul „Mihai Viteazul  Strășeni cooordonator: prof. Larisa Baranovschi), 

Beatrice Dari, elevă, clasa a V-a, Liceul Teoretic „Alecu Russo  Cojușna, mlădițele formației folclorice „Siret , adunate și școlite de prof. Svetlana Rebeja, de la Liceul Teoretic Sireți. 
Reproducem din impresiile elevilor Liceului Teoretic „Alecu Russo  Cojușna, membri ai Cenaclului literar „Cutezătorii : „Cuvintele nu sunt de ajuns pentru a transmite emoțiile trăite în această zi specială. Ascultând 

recitalul colegilor mei de liceu, mi-am simțit sufletul răscolit de emoții și am înțeles că nu e totul pierdut, că mai există șanse, că idealul unirii e un liant care ne ține împreună, că noi avem o 
identitate cu care putem să ne mândrim, oriunde am fi. Cel mai plăcut moment a fost atunci când am realizat cu câtă coeziune se manifestă tinerii și atunci mi s-a umplut inima de încredere că viitorul ne aparține  Ala Puică . „Mă doare enorm să ştiu că am fost rup i de la Patria-Mamă, dar, în acelaşi timp, sunt încrezător în unificarea celor două state româneşti. Dorin a de unitate românească dăinuie în fiecare dintre noi, cei care iubim şi sim im româneşte. Avem o datorie sfântă să ne cinstim eroii, pe cei care au realizat 

acest măre  act istoric. Cu fiecare an, trăiesc din ce în ce mai intens această sfântă sărbătoare, deoarece am ajuns la vârsta la care conştientizez profund semnifica ia şi importan a acesteia. Mă rog la bunul Dumnezeu ca neamul românesc să fie împreună odată pentru totdeauna!  Daniel Vâlcu . „Sunt profund recunoscător tuturor organizatorilor, care, cu eforturi, întrețin vie flacăra conștiinței de neam. Datorită profesorilor noștri, pentru mine, problema identitară este demult rezolvată. De remarcat contribuția substanțială la reușita acestei acțiuni de amploare a Despărțământului ASTRA Strășeni, coordonat de dna președinte, prof. Claudia Nestor, care a știut, aşa cum o face de mai mul i ani, să coaguleze și să mobilizeze toate forțele sănătoase ale societății: 
licee, formații folclorice, cenacluri literare, teatre poetice, tinere, dar promițătoare talente, care au dat o strălucire aparte acestei sărbători  Cornel Druță . Participarea la această sărbătoare și, mai ales, discursul poetului meu îndrăgit Nicolae Dabija, îndemnul lui la coeziune, au constituit pentru mine o experiență de neuitat, care mi-a influențat 
propria-mi scară de valori general-umane. În ciuda situației politice din țară, sala a fost arhiplină, 
fapt care m-a bucurat, știind că sentimentul de iubire națională domină sufletele românilor din Republica Moldova și m-am convins încă o dată de faptul că nu există nicio deosebire între sentimentul apartenenței de neam al românilor de peste Prut și al celor de pe teritoriul Basarabiei  Gabriel Druță). ■ 
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În semn de prețuire pentru Tabăra ARC 

 
 Despărțământul ASTRA „Valul lui Traian  Tighina mulțumește Ministerului Afacerilor Externe, 

Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, Ministerului Tineretului și Sportului și Ambasadei României în Republica Moldova, pentru importanta contribuție la susținerea și promovarea valorilor culturale și spirituale naționale.  Apreciem nespus de mult efortul și munca depusă pentru organizarea și desfășurarea Tabărei 

ARC, 2016, la care 25 de elevi și cadre didactice din ținutul Tighinei raioanele Căușeni și Ștefan-Vodă  au avut posibilitatea să se simtă la ei acasă, la Oglinzi, în județul Neamț, în perioada            
27 iunie – 4 iulie 2016. 

Lidia JUBEA 
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Ioan R DUCEA 

Motiv autumnal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ca la orice creator autentic, la Vasile Bâcu este vie tendința de mitologizare a spațiului formativ. Câteodată ea este provocată de suferința depărtării unele texte au fost compuse încă în vremea instrucției militare, pe vremea imperiului sovietic), 

alteori de nevoia de a consacra prin ode reperele inițiale – părinții, prima învățătoare, pământul natal, cu istoria și eroii lui. Acestea sunt cele prin care se îndrituiește în primul rând o existență artistică, dedicată în atât de mare măsură celorlalți încât rareori mai rămâne loc pentru ispita narcisistă. Mai degrabă se speculează asupra statutului ontologic al poetului și de aici se ajunge la Eminescu, reper conceptual pentru oricare artist român. Este de observat că textele structurate pe acest motiv sunt considerabil meditative și se deschid dimensiunii 
soterio-logice: Poetul se plimbă pe străzi de mână cu 
Veșnicia/ E noaptea Tămăduirii!. Versurile de dragoste, scrise în prima tinerețe, la modul avântat și sensibil al celui aflat departe de ființa iubită, domină ciclul poetic denumit Caiet 

ostășesc. Cu toate acestea, momentul în care poetul se regăsește pe sine este mai cu seamă unul elegiac. În acest sens, pivotul conceptual se află în textul 
Motiv de toamnă, care tocmai din această cauză credem că a fost ales și ca titlu generic al volumului. Remarcabilă este aici capacitatea de concentrare a neliniștii existențiale în metafore revelatorii, pe 
model blagian, de unde un final dominat de ideea „tainei nopții  care trece.  

De vreme ce lumea este văzută ca noapte, resorturile poeziei se fixează ca și la Blaga, în fond  pe solul biblic, mai degrabă în vecinătatea Eclesias-tului. Altădată, motivul respectiv este reluat pe calea cea mai sigură de ieșire spre lumină, cea prin rugăciune, de unde și titlul Rugă dat unor rânduri în care se deplânge, aproape litanic, „roada păcatului , în care „lumânările răbdării  încearcă să „muște din întuneric  lângă altarul speranței… De altfel, fie că 
este vorba de teribilul discurs patriotic (cu texte de referință, precum Fântâna Albă sau Trenul morții), de 

discreta tonalitate de pastel sau de compunerea ocazională, imagismul înnobilează pagina, indicând 
posibilitatea unor acorduri mai ample, pe care poetul le bănuiește și către care se simte chemat.  

Asumarea istoriei la nivel de omenire, de neam și de destin individual, sporită în gravitate pe soarele întunecat al melancoliei, nu exclude totuși o situare în contingentul care lasă loc și farmecului clipei. Ea este exploatată cu deosebire într-o serie epigramatică salutară, cu multe versuri sprintene, asigurând o fericită încheiere unui discurs poetic variat, creat pe valul inspirației autentice. Ancorat, ca jurnalist și lider al românității din multîncercata noastră Bucovină, în cotidianul cel 
mai solicitant, în care știe să rămână solidar cu destinul neamului, Vasile Bâcu își păstrează aripile întinse către absolutul poeziei, susținând prin aceasta idealuri existențiale în care ne recunoaștem și care dau valoare univer-sului său liric. ■ 

 

raftul cu cărți ■  
 

Vasile Bâcu 

Motiv de toamnă 

Cernăuți, Editura Misto, 2017 
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Cornel COTU IU 

Transilvania –  

„o Europă în miniatură”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuvintele au fost rostite în aplauzele celor prezenți în sala mare a Muzeului Etnografic al Transilvaniei  de către Prorectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza  din Iași, eminentul istoric 
Gheorghe Iacob, venit la Cluj-Napoca cu ocazia lansării volumului Istoria Transilvaniei, autori Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan.  Cartea a apărut la Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca director Vasile George Dâncu ; ediție a doua, revăzută și adăugită, proiectul fiind susținut de Banca Transilvania și apărut sub egida Academiei Române – 

Centrul de Studii Transilvane,  recomandat de revista „Sinteza . Iar pagina e admirabil de elegant tipărită! . Demersul autorilor a fost tocmai acesta,  să 
transforme axioma din titlul de mai sus în adevăr irefutabil: Da, „Transilvania este astăzi o parte a României și a Europei în același timp, dar, mai presus 
de toate, este patria primitoare a tuturor locuitorilor săi . Cât sunt dumnealor de supertitrați Ioan-Aurel 

Pop – academician, rectorul Universității „Babeș-Bolyai  din Cluj-Napoca, membru în diverse academii și organizații științifice naționale și internaționale, autor a peste  de cărți; Ioan Bolovan, prorectorul acestei celei mai mari universități din România, președinte al Comisiei Internaționale de Demografie Istorică – Geneva , la întâlnirea aceasta cu sala arhiplină de academicieni, universitari, scriitori, 

jurnaliști, clerici ș.a. cei doi „protagoniști erau emoționați ca niște studenți în anul I, la primul lor 
examen oral. 

Acest tom – susțin dumnealor –, a fost elaborat de așa natură încât să satisfacă cerințele omului de știință, dar și ale celui de rând. Ambele categorii de intelectuali, urmând să înțeleagă în profunzime de ce Transilvania „E singurul loc din Europa unde o biserică bizantină stă lângă o bazilică romanică, lângă o biserică gotică și lângă alta barocă, toate vecine cu o sinagogă! De asemenea, singurul loc în care un locaș de cult ortodox este la câțiva pași de unul greco-

catolic, de altul romano-catolic, de unul calvin, de altul 

luteran sau unitarian . Și că „trecutul trebuie cunoscut nu pentru încrâncenare și răzbunare, ci pentru destindere și înțelegere . În finalul alocuțiunii sale, Ioan Bolovan a parafrazat celebra spusă a lui Ștefan cel Mare, din 
Apus de Soare: „Căci Transilvania n-a fost a strămo-șilor noștri, n-a fost a noastră ori a voastră, ci este a urmașilor voștri în veacul vecilor .  Înainte de a se forma, încă din curte, două cozi de 
doritori pentru autografe, Ioan-Aurel Pop încheia 
astfel: „Să ne amintim de spusele  eminentului istoric clujean David Prodan: Problemele Transilvaniei să 
fie rezolvate de istorici, nu de oamenii politici . ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan 

Istoria Transilvaniei.  

Ediția a II-a, revăzută, adăugită și ilustrată 

Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2016 

 
revistele astrei  ■  „Astra blăjeană”. Anul XXI, nr. 4(81), septembrie 2016, 77 p. Numărul, sistematic compartimentat, se deschide cu cinci editoriale. Cel dintîi, al lui Ion Buzași, marchează bicentenarul nașterii lui Andrei Mureșanu, cu accent pe prezența lui în opera altor poeți, începând cu Eminescu. ÎPS Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, punctează importanța celei de-a 111-a Adunări generale a Asociațiunii ASTRA, desfășurată pe aceste locuri. Atmosfera istoricei Adunări naționale de la 1918 o readuce, prin amintiri ale participanților, Iustina Sima, în timp ce Maria Sima rezumă lucrările ASTREI din aceeași istorică Alba Iulie. Prin grija Luminiței Cornea se consemnează și simpozionul astrist „Minorități și identități naționale în spațiul central și est-european , organizat în Iași, Bălți și Cernăuți I.R.). 

 

 

 



58 | „Revista română”, nr. 1 (87) • primăvară 2017  

 

Victor DURNEA 

O biografie in nuce  

a lui Romulus Cioflec 
 

 

 

 

 

 

 

 

Primind volumul de fa ă, tipărit recent la Sfântu 

Gheorghe, i-am dat încă o dată dreptate poetului latin din Antichitate, care a făcut observa ia că unele căr i implicit, autorii lor  îşi au „sua fata , adică, 
printr-un echivalent românesc, norocul ori neno-

rocul) lor. Nu cred că greşesc, dacă afirm că norocul 
(operei) lui Romulus Cioflec l-a constituit întâlnirea fericită cu un om care i s-a devotat totalmente.  De aproape două decenii, doamna prof. Lumini a Cornea lucrează neobosit pentru punerea în valoare a personalită ii prozatorului născut la Araci şi a operei sale. Domnia sa şi-a adus contribu ia la înfiin area, organizarea şi continua îmbogă ire cu exponate interesante a Casei memoriale „Romulus Cioflec  din localitatea covăsneană amintită, a 
participat la proiectarea şi realizarea a numeroase 
evenimente cultural-literare de amploare – come-morări, colocvii ştiin ifice, simpozioane, „rotonde  – din care a rezultat, de pildă, şi volumul colectiv 
Romulus Cioflec, un ardelean pe drumurile lumii 

(2007) –, întâlniri cu cititorii, sub generice precum 

Ziua Limbii române. Sub zodia dinastiei Cioflec, La 

umbra nucului bătrân – şi face să apară „Caietele de la Araci , publica ie de literatură, ajunsă în prezent în al cincilea an de existen ă. Domnia sa a mai publicat apoi în revista men ionată, dar şi în alte periodice din Braşov, Bacău, Iaşi, Târgu Mureş, Chişinău , precum şi într-un volum personal (Studii 

şi articole literare, Braşov, , mai multe exegeze privitoare la via a şi opera celui care a dat literaturii române romanele Vârtejul, Boierul şi Pe urmele 

destinului, exegeze între care se pot cita: Membri ai 

familiei Cioflec implica i în activitatea culturală şi 
didactică (2014); Romulus Cioflec şi idealurile 
basarabenilor (2011); Greva de la Lupeni – Panait 

Istrati şi Romulus Cioflec (2015); Călătoriile prin 
Europa ale scriitorului Romulus Cioflec (2015); 

Romulus Cioflec în Arhiva C.C. al P.C.R. (2015). I-a 

editat, deasemenea, trei din cele patru piese rămase la moartea scriitorului în manuscris – Moarte cu 

bocluc (1998), Cupa domeniilor  şi Răspântia 

(2016). Ultima, Răfuiala sau Ofensiva albă, urmează 

şi ea să apară în curând. Şi acum vine cu volumul amintit în incipit. 
Romulus Cioflec. O via ă în imagini nu este, cum  

s-ar putea crede, un simplu album în care se aglo-merează fotografii mai mult sau mai pu in frumoase, 
reprezentând oameni, obiecte, locuri, dar şi coper i de căr i, facsimile, afişe etc. Este, înainte de toate, o 
biografie in nuce, ilustrată. O schi ă de biografie, cu un alt termen, care nu vrea să apese asupra brevilocven ei, a nefinisării, ci, mai degrabă, asupra lucrului în desfăşurare, a demersului în progresie, de la care e de aşteptat „tabloul  final. În acest sens, galeria de fotografii ce îi înfă işează 
pe membrii familiei scriitorului – părin i, fra i şi surori, copii şi nepo i – e completată de bogate informa ii privitoare la întinderea vie ii, la profesia lor şi, uneori, la felul cum au exercitat-o, la domiciliile succesive etc., informa ii pentru care, neîndoielnic, adeseori a fost nevoie de investiga ii laborioase în arhive particulare ori în cele „oficiale , jude ene şi na ionale. La fel, „capitolul  studiilor urmate de Romulus Cioflec şi cel al activită ii sale didactice, întinse pe aproape patru decenii -

1903, 1914-1916, 1918-  şi pe un itinerar 

complicat, care duce prin sate din partea de sus a Munteniei, prin Pomârla Dorohoiului, Chişinău şi Timişoara, pentru a ajunge în sfârşit la Bucureşti. Împletite cu acestea sunt „capitolele  dedicate activită ii publicistice şi literare, cu momentele privilegiate, reprezentate de stagiul arădean la ziarul „Românul  şi de cel chişinăuean la gazetele „Cuvânt moldovenesc  şi „Sfatul ării , la Univer-sitatea populară şi la Liceul nr. , devenit „Mihai Eminescu . Istoria literară cunoştea în linii mari aceste 

episoade ale biografiei lui Romulus Cioflec. O serie întreagă de detalii nu aveau totuşi un contur prea clar, iar anumite zone erau par ial sau chiar total umbrite. Cartea de fa ă aduce nu pu ine clarificări acolo, dar şi o „sistematizare , gra ie căreia se înfiripă imaginea totală prin care se în elege mai bine personalitatea prozatorului. Sunt însă şi câteva 

Lumini a Cornea 

Romulus Cioflec. O viaţă în imagini  
[cu un text introductiv de Nicolae Scurtu – 

Iconografia, un preţios auxiliar al istoriei literare] 

Sfântu Gheorghe, Centrul Cultural Jude ean Covasna,  
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„piese  ce deschid perspective nebănuite până acum sau măcar dau indicii pre ioase pentru cercetări viitoare. Aşa, de pildă, e fotografia tânărului arăcean 
(p. 25) din 1905, când îşi efectua serviciul militar fără să fi dobândit cetă enia română, prin recunoaştere ; ori fotografia legitima iei de student al Facultă ii de Drept, pentru -1911, facultate 

pe care n-a absolvit-o până la urmă. La fel, fotografia din  a familiei Cioflec, din care lipseşte viitorul scriitor, dar sunt prezen i doi dintre fra i Constantin şi Silvestru  în uniforma de ofi eri ai armatei române. De asemenea, facsimilul p.  documentului ce atestă faptul că Romulus Cioflec a fost în  „agent  al Serviciului Siguran ei ori 
fotografia din septembrie 1917, din Elisavetgrad, ce 

dovedeşte că la înmormântarea surorii Valeria au fost prezen i atât Romulus, cât şi Silvestru, în uni-formă de ofi er român. Men iune specială merită şi 
documentul reprodus la p. 14-15, Declara ie de 
pagube din cauza războiului, a lui Constantin Cioflec-tatăl, care, în final, dă un rezumat al experien ei trăite în anii -  experien ă pe care fiul 
scriitor o va transfigura în romanul Pe urmele 

destinului).  Iată de ce cred şi sper  că, dezvoltând cum se cuvine toate virtualită ile volumului de fa ă, doamna Lumini a Cornea ne va da în curând biografia scriitorului Romulus Cioflec, dacă nu chiar o monografie critică. ■ 

 

 

Florin FAIFER 

Un devotat al documentului 
 Şi acum, o reîntâlnire... O inspirată, reparatorie ini iativă a Editurii Ştiin a, înfiripată în capitala inuturilor dintre Prut şi Nistru, este publicarea unei culegeri din contribu iile 
lui Gavriil Bezviconi. Poate că acestui devotat al docu-

mentului nu i-a fost hărăzită – ca să fim drep i – o pană măiastră. Cu toate acestea, în scrisorile lui trudnic alcătuite, care procură însă multe revela ii dacă e să ne gândim doar la puzderia de identificări , reînvie o lume. Un tărâm prinde contur, al trecutului, al străvechimii, în al cărui spa iu se perindă umbre care, evocate mai apăsat, se recomandă a fi 
profiluri basarabene. Figuri fel de fel... Unele cu o prezen ă discretă, inter-ferând câteodată în parcursul lor biografic o undă de mister. Altele, cu un mai viu nu neapărat şi expresiv  accent, marcând destinul, lumesc şi scriitoricesc, al unor personalită i iradiante. Ca sub o mişcare de baghetă, sub un orizont cu înseninări mai degrabă rare, în epoci una după alta, trec prin cadru personagii („mai mult nume decât scriitori  înrudite în duh şi în trăiri, „vedenii  între esute în pânza vremii, în decorul opulent al unui „fost-au-fost . Moşieri stăpâni peste mândre conace, cu gologani gârlă, ofi eri chipeşi, cu vino-ncoa, cărturari şi scriitori cu obolul înzestrării lor. Şi încă, dudui e nurlii, strălucind de farmec în vârtejul dansului. Tineri şi vârstnici huzurind prin saloane, etalându-şi virtu ile în 
baluri de care se duce vestea.  Lacrimă şi surâs... Destine, încălecând decenii... Genera ii, de cine ştie când şi până mai de curând. Iar peste tot, printre vestigii o mul ime, impregnat în semne din trecut – sufletul moldovenesc, sufletul românesc, în perpetuitate. 

Multe s-au uitat, prin volbura de vremuri. Şi merită, neîndoielnic, scoase la lumină, cu aura lor de nostalgii. E trist oricum că atâtea se pierd, sărăcindu-ne fiin a. E nevoie, sigur, de o judecată cumpănită şi o păşire calmă pe un coridor de oglinzi fidele Cu un, vorba lui Eminescu, măsurariu care să filtreze esen ele unui odinioară ce îşi cere dreptul la cuvânt. ■ 

  

 

Gavriil și Sofia Bezviconi 
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 Gh. IUTI  

revista revistelor ■ 

 

 

„Sărcia”. Publicație periodică a românilor din satul Sărcia Sutjeska, în limba sârbă  din Banatul Central, localitate aflată la circa  de km de granița cu România, aceasta include cele mai însemnate știri din viața comunității românești locale. Date despre fosta biserică din sat , ca și despre actuala biserică , sunt trecute în revistă de către Iancu Murărescu, redactorul responsabil al 
publicației. Aniversându-se  de ani de la întemeierea bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, nr. /  cuprinde numeroase fotografii de epocă, păstrate în arhive ori în casele oamenilor, referitoare la evoluția acestei instituții – componența Comitetului Parohial, activitatea corului bisericii, hirotoniri de preoți, legăturile dintre biserică și școlile din sat, evenimente culturale festivaluri folclorice  și obiceiuri ale locului în care a fost implicată și 
biserica. Editată în  de exemplare, publicația „Sărcia  menține trează conștiința națională la românii din această localitate, a căror evoluție demografică a fost total defavorabilă – de la  de români în anul , la numai circa  înregistrați la recensământul din anul . Meritoriu este faptul că se predă încă în limba română la școală, dar numai la clasele primare. ■ 

 

 

 „Tibiscus”. Publicația românilor uzdineni este editată, lunar, de către 
Societatea Literar-Artistică „Tibiscus  din orașul Uzdin, regiunea Voivodina Serbia . În cele  pagini ale fiecărui număr găsim, exprimate într-o limbă română de o remarcabilă acuratețe, știri și informații diverse din zonă, precum și texte literare, poezie și proză, aparținând unor debutanți, dar și unor scriitori  relativ consacrați cum ar fi poetul Vasile Barbu, redactorul-șef și sufletul publicației la 
care ne referim). În numărul din septembrie 2016 sunt inserate știri despre o nouă revistă de limbă română din Serbia, „Logos , despre pictorul Ion Zaicu, despre frumusețile 
Banatului – peștera Ponor Plopa, cascada Prigor, mănăstirea Piatra Scrisă, insula Ostrov. Publicația reflectă și rezultatele deosebite obținute de sportivii din Serbia 
la Olimpiada de la Rio de Janeiro, august 2016 (8 medalii). Ediția din octombrie  aduce știrea despre tipărirea Enciclopediei 

Banatului consacrată literaturii, o lucrare de amploare elaborată sub patronajul Academiei Române. „Vița Bănățeană , nr. , este inserată acestui număr, reunind 
texte poetice, foto-reportaje din actualitate, istoricul bisericii din localitatea Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud, precum și date din activitatea Societății „Avram Iancu  din România, aflată în strânse legături cu societățile culturale românești din Voivodina. 

   Numărul din noiembrie  include un interesant interviu cu poetul Vasile Barbu, acesta afirmând că „politicul trebuie uitat. O politică trece așa cum vine, iar valorile noastre culturale rămân în vecii vecilor. Vor rămâne în biblioteci și arhive . Știrile despre manifestările culturale din provincie sunt preponderente – Festivalul de literatură dialectală bănățeană, Festivalul „Tinerețea cântă , Festivalul Doinelor din Ortișoara. Este consemnată cu satisfacție prezența a doi delegați ai despărțământului ASTRA din Panciova la Adunarea Generală a ASTRA din 
octombrie , petrecută la Alba Iulia. Foarte pe larg și cu multă emoție este descrisă activitatea pictorițelor din Uzdin, considerate adevărate „stele în panteonul neamului românesc .  Unirea frățească a mediului asociativ românesc din Timoc, Valea Moravei și Voivodina s-a petrecut la Cladova, pe 

1 decembrie 2016. S-a constituit Uniunea Românilor din Serbia, care reunește  organizații și asociații românești ce își desfășoară activitatea în aceste zone. Pentru prima dată există „o singură voce reprezentativă pe întreg teritoriul Serbiei . Această știre este inclusă în numărul din decembrie  al publicației, la care se adaugă informații privind manifestările spirituale curente, dar și o retrospectivă a premiilor decernate de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus  din Uzdin la Festivalul Internațional de Poezie „Drumuri de spice .  Păstrătoare și răspânditoare de adevărată spiritualitate românească, publicația „Tibiscus , fondată în anul  și având un tiraj de 600 de exemplare, își consolidează neîncetat poziția unică în cadrul comunității românești din 
provincia Voivodina (Serbia). ■       
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Revista literară „Floare de latinitate” a românilor din Serbia apare la Novi-Sad, într-un tiraj de 300 de exemplare, avându-l ca redactor-șef pe poetul Vasile 

Barbu. Publicația se subintitulează „revistă de cultură și spiritualitate românească . În nr. 2/2016, având, ca de obicei,  pe frontispiciu  formula „Nu uita că eşti român  întâlnim un sumar bogat, care încearcă să acopere cât mai multe dintre preocupările de ordin spiritual ale românilor din zona Voivodina. Astfel, întâlnim texte poetice, literare, istorice, religioase semnate de Tudor Arghezi, 
Nicolae Dabija, Alexandru-Cristian Miloș sau ÎPS Bartolomeu Anania, fost arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului. Mai multe pagini sunt dedicate activității Consiliului Național al Minorității Române din Serbia, care și-a desfășurat o importantă ședință în data de 18 iunie , la Vârșeț. S-au discutat probleme legate de învățământul în limba română, 
de necesitatea recunoașterii bisericii românești ca biserică tradițională în Serbia, de funcționarea și activitatea concretă a Consiliilor naționale ale minorităților din această țară. De asemenea, sunt inserate vești despre românii din cealaltă zonă a Serbiei locuită de români într-un procent destul de însemnat – Valea Timocului Protopopiatul Daciei Ripensis, condus de părintele Boian Alexandrovici, își extinde influența , despre manifestări culturale la Alibunar Zilele de teatru ale românilor din Voivodina , despre 
activitatea prodigioasă a lui Traian Dorz, considerat ca fiind „mărgăritarul ascuns al ortodoxiei românești . 
Activitatea ASTREI în Banatul iugoslav este considerată ca fiind benefică românilor din această zonă, prin această asociație transmițându-se valorile spirituale românești și consolidându-se legăturile între toți românii, indiferent de locul lor de viețuire. Revista mai include un comentariu extins asupra operei literare a poetului Damian Ureche, versuri din creația lui Ionel Stoiț, redactor al revistei, precum și glose despre călătoriile lui Nicolae Milescu-Spătarul în Asia prin Mongolia și China , dregătorul moldovean fiind socotit a fi fost „un Marco Polo român  din veacul al XVII-lea. Valentin Hossu-Longin, scriitor român, a publicat în reviste din România elogioase referiri la numărele  și  ale „Florii de latinitate , considerând această publicație ca având rol de „călăuză în universul românității, floare de latinitate estică . Nu putem decât să subsciem întru-totul la aceste aprecieri realizate la adresa acestei publicații care, precum și „Tibiscus  din Uzdin, îl are ca mentor  și spiritus rector pe scriitorul-patriot Vasile Barbu. ■     

 

 

„Apșa”. Gazetă regională social-politică a românilor din Transcarpatia Ucraina , apărută într-un tiraj de  de exemplare, publicația continuă, și prin aceste numere, să reunească principalele știri despre comunitățile românești din zonă. Ziua bunei vecinătăți România-Ucraina, aflată la a patra ediție, este copios reflectată în paginile gazetei. Evenimentul s-a desfășurat la Sighetul Marmației în data de  iulie  și a constituit un „real succes , prin consolidarea legăturilor tradiționale dintre românii aflați pe ambele maluri ale Tisei s-au parafat protocoale bilaterale și de înfrățire între localități din România și localități din Transcarpatia . Un crâmpei din opera poetică a lui Echim Vancea, prozator, poet și eseist născut în Maramureș, care este și redactorul-șef al gazetei, este inclus în numărul din iunie-iulie 2016. Un consistent text istoric despre localitatea Biserica Albă din apropiere de Rona de Jos se regăsește, de asemenea, în paginile publicației. În această localitate trăiesc actualmente circa .  de persoane, majoritatea români, care dispun de grădiniță și de școală unde se predă în limba română.   Numărul din octombrie  include un bilanț, documentar și vizual, al Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia , realizat la  ani de existență. Întâlnirea jubiliară de la 
Solotvino (Slatina), din octombrie 2016, a fost posibilă prin proiectul finanțat de Ministerul de Externe al României, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Prin vocea directorului acestei asociații, Ioan Botoș, s-a subliniat importanța demersurilor URR din Transcarpatia „Dacia  în ceea ce privește promovarea identității, demnității și valorilor românești din Ucraina inaugurarea Muzeului de Istorie și Etnografie a Românilor din Transcarpatia, aflat la Apșa de Jos, este un exemplu în acest sens . Acest număr al publicației include și un text istoric semnat de Daniela Bălu, referitor la contribuția consulului maramureșean de la Oradea amintim că nord-vestul Transilvaniei fusese răpit de Ungaria hortystă prin dictatul de la 
Viena, 30 august 1940), Mihai Marina, la salvarea evreilor maramureșeni. „Apșa  reprezintă o publicație de referință în peisajul editorial al vieții românilor din Transcarpatia, Ucraina, fără aportul său menținerea unei identități specifice și, prioritar pentru momentul de față, redobândirea cetățeniei române de către românii din zona respectivă, fiind idealuri cu mult mai greu de susținut și, mai ales, de atins. ■    
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Năsăud, 11 februarie 2017. Adunarea anuală a Despărțământului ASTRA Năsăud. Programul adunării a cuprins vernisajul expozițiilor de pictură – Nechita Bumbu (Nepos); etnografică – Gheorghe 

Nechiti (Feldru); fotografică ASTRA – secretar Ov. Maghiar; prezentarea revistei „Astra năsăudeană , nr. 8; prezentarea oaspeților; aprobarea ordinii de zi; prezentarea comisiilor de lucru ale adunării; mesajul 

primarului Mircea Romocea; conferința susținută de prof. univ. dr. Corneliu Bucur, Sibiu și un moment 
poetic oferit de prof. Ana Vaida. Au fost prezentate rapoartele anuale și programul de activități pe anul 
2017: Raportul anual – prof. Ioan Seni – președinte; Raportul financiar – ec. Vica Istrate – secretar 

financiar; Raportul Comisiei de cenzori – ec. Mariana Dâmbu – președinte; Proiectul de activități pe anul 

2017 – Ioan Mititean – vicepreședinte, iar Rezoluția Adunării a fost prezentată de Romulus Berceni – vicepreședinte. Au urmat mesaje ale oaspeți, discuții, aprecieri, propuneri... Au fost aprobate documentele Adunării și au fost efectuate alegerile pentru anii 2017- : președinte, vicepreședinți, secretari, președinții de secțiuni, comisia de cenzori. Adunarea anuală a fost onorată de prezența președintelui Asociațiunii ASTRA – prof. univ. dr. Dumitru Acu.  Președintele Despărțământului Năsăud, prof. Ioan Seni a transmis un mesaj de mulțumiri și recunoștință astristă, pe care îl redăm în rândurile de mai jos: 

Se știe că Asociațiunea ASTRA nu are buget de la Statul român așa cum au astăzi societățile culturale 
etnice din România , pentru a dezvolta acțiuni educative potrivite zilelor noastre. De aceea, ca asociație 
culturală de voluntari, susținută doar de ei înșiși printr-o cotizație modică de doar  lei/an , susținută și de 
oameni generoși cărora le pasă de bunul mers al lucrurilor în țară, în numele celor  de participanți la 
Adunarea generală anuală a ASTREI NĂSĂUDENE, conducerea acesteia aduce mulțumiri tuturor celor care 
s-au implicat și au susținut demersurile noastre în reușita acestei adunări. Ne referim la Primarul Mircea 
Romocea, foarte atent la trebuințele astriștilor din despărțământ prezenți la adunare și a oaspeților care 
ne-au onorat cu această ocazie; la D-nul Emil Iugan care, pe cont propriu a adus să conferențieze la Năsăud, 
pe prof. univ. dr. Cornel Bucur – fost director al Muzeului ASTRA din Sibiu peste 45 de ani, D-nul Iugan fiind 

atent și la alte trebuințe ale ASTREI noastre; la D-nul dir. ing. dipl. Dorel Sima – oportun și generos ca-ntot-

deauna; la prea cucernicul preot protopop Ioan Dâmbu, la familia Radu și Tonia Marțian; la D-nul Viorel 

Nașcu, d-na Elena Gliga, d-nul Gavrilă Salvan ș.a. cărora le mulțumim cu multă căldură și recunoștință. 
Mulțumiri generoase se cuvin celor care au organizat cu această ocazie, expozițiile: de pictură – Nechita 

Bumbu, Nepos;  expoziția foto, cuprinzând activitățile astriștilor din anul  – Ovidiu Maghiar și expoziția 
etnografică – George Nechiti, Feldru. Celor care au făcut parte din comisiile de lucru ale Adunării, făcându-i 

pe oaspeți să se bucure de această zi: a  Comisia ce a consemnat prezența la Adunare – Leon Catarig, 

Rebrișoara, Gicu Andriescu, Năsăud; b  Comisia de Înscrieri de noi membri, încasări de cotizații și donații – 

ing. Mihai și Ioana Cucoș, Năsăud; c  Comisia de distribuire a revistei „Astra năsăudeană”, nr.  și 
organizarea Tombolei – familia ing. Viorica și Ștefan Ghioc; d  Comisia pentru asistența tehnică: Dana 
Someșan, Silviu Rus, Gabi Onul; e  Comisia de organizare a spectacolului pentru delegați și oaspeți: Liviuța 
Istrate, Florin Persecă, Ioan Nistor sonorizări , cu participarea artiștilor Viorica Hojda – Șanț, Cornelia 
Horobeț – Bistrița, Alina Ceuca – Salva și a ansamblului „Năsăudeanca”, cu un repertoriu de romanțe pe 
versuri de G. Coșbuc și M. Eminescu. La fluier și muzicuță a cântat Cătuna Viorica din Ilva Mare. Momente 
poetice – prof. Ana Vaida Năsăud . Mulțumim Corului „Laudatio” pentru intonarea Imnului ASTREI. 

Mulțumim domnilor Șt. Ghioc și Gicu Andriescu care și-au folosit și automobilele propri în reușita Adunării. 
Mulțumiri binemeritate se cuvin celor care, prezenți la Adunare, ne-au transmis mesaje deosebit de 

încurajatoare: suprefectul Terente Ciui, vicepreședintele Vasile Puica, vicepreședintele Ioan Țintean, 
directorul Bibliotecii Județene Ioan Pintea, Areta Moșu – președintele ASTREI Iași, conf. dr. Denisa Manea – 

UBB, filiala Năsăud, Elena Câmpan – membru USR și președinte al Societății Scriitorilor bistrițeni, oferindu-

ne cele mai recente volume editate, Menuț Maximinian – membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, director 
la ziarul „Răsunetul”, col. Vasile Măgerușan – președinte al Societății „Cultul Eroilor” BN, oferind și o plachetă 
de onoare, col Ioan Cârcu – președinte VRR Cluj-Napoca, Dr. Vasile Tutula – vicepreședinte VRR, Dr. 
Alexandru Rotaru Facultatea de Medicină Cluj-Napoca), Mircea Calu – președintele Societății Filatelice BN, 
oferind și o documentație superbă despre „Astra în filatelie”, Drd. Iuliu Marius Morariu, din partea tineretului 

astrist; poeta Rodica Fercana Bistrița , Mihai Beltag – ASTRA bârgăoană Josenii Bârgăului ; Floarea Pleș – 

președinta ASTREI oraș Năsăud, care propune ca Asociațiunea ASTRA să aibe un departament de tineret la 

nivel central, responsabil cu organizarea tineretului la nivel de țară; dorește ca ASTRA Năsăud să aibe 
pagină de web pentru comunicare pe internet; va propune administrației locale realizarea a trei panori 
pentru cele trei intrări în oraș cu următorul text: NĂSĂUD – ORAȘUL ACADEMICIENILOR.  

telegraful astrist ■  
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Au mai trimis mesaje electronice Despărțămintele Brașov-Săcele – Liviu Dârjan, Brașov-Codlea – Mircea 

Dragoș, Florești, Basarabia – Zinaida Mandalac, Tg. Lăpuș – dr. Valeria Bilț, Alba Iulia – președinta Maria 

Cioica, Sf. Gheorghe – dr. Luminița Cornea, Chișinău – familia Val Butnaru (Basarabia),  Gherla – pr. Ioan 

Morar, Dej – Ec. Radu Gavrilă, Bistrița: Dr. Cornelia Vlașin și dr. Adrian Onofreiu (Arhivele Statului), Dr. 

Teodor Ardelean – Baia Mare, Marius Iuliu Morariu – Blaj și Sebeș Alba, Ioan Lazăr – „Răsunetul”, Alexandru 
Câțcăoan – Casa de Cultură a Sindicatelor Bistrița, Luiza Iliescu, Ioan Neagoș Bistrița ; Nadia Urian – 

ASTRA Cristeștii Ciceului. 
Mulțumiri și felicitări am primit din partea primarului Mircea Romocea și a președintelui Asociațiunii 

ASTRA – prof. univ. dr. Dumitru Acu – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. 
Mulțumiri și felicitări se aduc celor care s-au înscris sau reînscris în ASTRA și și-au achitat cotizația 

anuală: în Cercul ASTRA Năsăud: conf. dr. Kovacs Liciniu Alexandru – UBB Cluj-Napoca, Felicia Herța – asist. 

șef, Cincea Luminița Floarea – economist, Ilovan Anamaria – economist, prof. Simona Ingrid Galasiu (Cluj-

Napoca , Moldovan Ravecuța Mariana – asist. medical, Berki Emese – medic, șef secție; Ceuca Login Ioan – 

preot gr.-cat.; Ceuca Maria – asist. medical; în Cercul ASTRA Romuli: prof. Elena Bulz, Hornaru Giorgiana-

elevă, Hornaru Alexandru – elev, Călian Gavril-Cătălin – mecanic, Gabriela Herța – prof.; În Cercul ASTRA 
bârgăoană: Mihai Beltag, Adrian Mănarcă, Iorgu Haidău, George Mureșan, Pavel Știrbu; prof. Puica Vasile – 

Telciu vicepreședinte CJ BN ; Cătuna Viorica – Ilva Mare; familia Daroși Rodica și Mircea – Nepos; familia 

Ioan și Aurica Someșan – Posmuș, Lenuța Târlișan – Rebra, Dr. Alexandru Bar – Bistrița; unii astriști au făcut 
și donații: Rotar Alexandru și Ingrid Simona Galasiu – Cluj-Napoca, Cătuna Viorica – Ilva Mare, Rodica 

Fercana și Dr. Al. Bar – Bistrița, Mariana Dâmbu și Ioan Seni – Năsăud. 
Pentru că pe unii îi deranjează astfel de împliniri și ne tratează cu nedreptate le amintim că numai în 

pomul cu roade se aruncă cu șteapuri și bolovani. 
Felicităm pe Cristina Olteanu, reporter corespondent la „Răsunetul” BN, pentru elegantul articol scris la 

adresa ASTREI năsăudene, cu ocazia Adunării generale anuale. 
 

Dej, 2 martie 2016. Conferințele ASTREI Dejene, eveniment organizat de Despărțământului ASTRA „Dr. Teodor Mihali  Dej. Invitat: prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorector al Universității „Babeș-Bolyai  Cluj-
Napoca, care a susținut conferința Ioan Slavici între loialismul pro-habsburgic și devotamanetul național. Au fost lansate cărțile Istoria Transilvaniei. Ediția a II-a, revăzută, adăugită și ilustrată autori: Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan  și Primul Război Mondial și realitățile demografice din Transilvania (Ioan Bolovan). În încheiere a urmat Colocviul Despărțămintele ASTRA și Universitatea. Modalități de conlucrare, la care au participat astriști din Dej, Gherla, Beclean, Năsăud și Tg. Lăpuș. ■ 

 

CONCURSUL INTERNA IONAL DE CREA IE LITERARĂ  

„VERONICA MICLE”, EDI IA A XVII -A,  2016-2017 
 Organizat de Despăr ământul „Mihail Kogălniceanu  Iaşi, concursul îşi propune să încurajeze lirica din ară şi de peste hotare, să stimuleze preocupările de re evaluare a poeziei în contextul reconsiderărilor estetice actuale şi să impulsioneze traducerile în limbi de circula ie interna-ională. Lucrările concursului se vor desfăşura pe trei sec iuni: Crea ie poetică; Traducere din 

poezia clasică, modernă şi contemporană; Eseuri despre lirica actuală. La concurs pot participa tineri autori, care nu au debutat în volum şi care au vârsta maximă de  de ani. Lucrările vor fi 
trimise în plic sigilat, sub motto, în următoarea formă: sec iunea Crea ie poetică: 10 titluri inedite; sec iunea Traducere:  titluri inedite; sec iunea Eseuri:  eseu între -  pagini, prezentat în limba română sau într-o limbă de circula ie interna ională. În plic se va afla un Curriculum vitae al 

concurentului (date personale, activitatea cultural-artistică  şi o fotografie. Lucrările vor fi trimise până la data de  iulie 2017, la adresa: ASTRA Iaşi, str. Titu Maiorescu, nr. , cod . Informa ii suplimentare se pot ob ine la telefoanele: -219 213; (40)0722-552 119; 

(40)0232-311 474.  
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