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Trei puncte şi de la capăt 
 

 

 

 OdaЗă cИ acesЗ nИmăr, „RevisЗa romРnă  păşeşte în cea 

de-a IV-a exisЗen ă a celei de-a V-a vie i. De fondarea 

publica iei noastre se leagă numele lui Alexandru 

Odobescu, dar şi anul 1861 – anИl înființării Asocia iunii 

Transilvane pentru Literatura RomРnă şi Cultura 

Poporului RomРn. Fiecare „via ă  a „Revistei romРne  a 

avut una sau mai multe inten ii/direc ii: revista din 1861-

1863 era pentru ştiin e, litere şi arte, cea din 1902 avea ca 

scop politica şi literatura, cea din interbelic (1924-1925) se 

autodefinea drept publica ie lunară de studii, informa ii şi 

cercetări, cea din ЗimpИl răНboiИlИi -1942) se 

raporta, ca şi revista lui Odobescu, tot la literatură, ştiin ă şi 

artă, iar trimestrialИl ce apare neînЗrerИpЗ din anИl , din inițiaЗiva ИnИi grИp de inЗelecЗИali formaЗ din AreЗa 
Moşu, Ioan Caproşu, Cătălin Ciolca, Ion Chiriac, Liviu Papuc, 

Nicolae Turtureanu, Claudiu Paradais, Ion Nu ă şi Valeriu 

Rusu, miliЗeaНă penЗrИ „cИlЗivarea min ii şi a inimii 

romРnilor, a limbii şi literaturii lor .  

Cei 21 de ani de existen ă publicistică se împart în trei 

perioade. Prima perioadă, ce cuprinde primele zece 

numere (1995-1996), l-a avut coordonator pe poetul 

Cătălin Ciolca, cea de-a doua perioadă -2005) – o perioadă bogaЗă şi valoroasă – a fost coordonată de 

cercetătorul Victor Durnea, iar cea de-a treia perioadă 

(2006-2015), caracterizată de racordarea la problematica şi dinamica timpului nostru, s-a aflat sub coordonarea 

cercetătorului Liviu Papuc.  

Colegiul de redacție inițial 
s-a îmbogățit, treptat, prin 

alăturarea lui Florin Faifer 

(din 1996), Mihail Harea 

(1996-1999), Victor Durnea 

din 996 , Ioan Ciupercă 
(1997-2012), Dumitru 

Bunea (din 1997), 

Alexandru Dan Ciochină 
(1997), Bogdan Ulmu (din 

1998), Andrei Stratulat 

(1998-2002), Mircea Filip 

(2001-2005), Mircea-

Cristian Ghenghea (din 

2005), Iulian Pruteanu-

Isăcescu din 6 , 
Valentin Talpalaru (din 

2010), Ion Agrigoroaiei 

din , Ștefania Bejan 
din , Bogdan Crețu 

(din 2013), Emanuela Ilie 

(din 2013), Vadim 

Bacinschi – Odesa (din 

2013), Vasile Barbu – 

Uzdin (din 2013), Maria 

Danilov – Chișinău (din 

2013), Vitalie Zâgrea – 

Cernăuți din , Radu 
Țuțuianu din , Vasile 
Bâcu – Cernăuți din 6 , 
Octavian Suciu – Panciova 

(din 2016), Nicolae Leahu – 

Bălți din 6  și Ioan 
Răducea (din 2016). 
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Şi în aceasЗă exisЗen ă a revistei noastre vom rămРne credincioşi idealurilor 

predecesorilor noştri, vom sus ine critica constructivă, polemica, cercetarea şi reconstruc ia 

memoriei culturale sЗimИlРnd înnoirea şi adecvarea la sensibiliЗă ile lИmii în care Зrăim. „RevisЗa romРnă  exisЗă, în ciИda ЗИЗИror dificИlЗă ilor financiare şi a piedicilor, prin 

devotamentul directorului, prof. Areta Moşu – vicepreşedinte al Asocia iunii ASTRA şi 

preşedinte al Despăr ămРntului ASTRA „Mihail Kogălniceanu  Iaşi, a preşedintelui de 

onoare, prof. univ. dr. Ioan Caproşu, membrИ de Onoare al Academiei RomРne, precum şi a celor doi directori economici, ec. Corneliu Pintilie (2006-2011) şi ec. Costel Moga 

(din 2012). 

RecunoşЗința noasЗră se îndreaptă mai ales înspre Cătălin Ciolca, Victor Durnea şi 

Liviu Papuc, care au contribuit la realizarea uneia dintre cele mai durabile apari ii 

publicistice din mediul cultural astrist, ieşean şi romРnesc.  

Tuturor acestora li se cuvin aduse mul umiri pentru că au crezut şi cred în continuare în aceasЗă revistă a roАРБilor de pretutiБdeБi. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŢenЗrИ mai mИlЗe deЗalii despre isЗoria „RevisЗei romРne  a se vedea AreЗa MoşИ, 
CРteva cuviБte, în „RevisЗa romРnă , anИl ), nr. , )aşi, iИnie , p. ; Nicolae 
Turtureanu, „O revistă peБtru to i roАРnii...”, în „Cronica , anИl XXX, nr. , )aşi, 
16-30 iunie 1995, p. 12; Gavril Istrate, La aniversare, în „RevisЗa romРnă , anИl V), nr. , iИnie , p.  veНi în acelaşi nИmăr şi la aceeaşi pagină, Red., Elogiu dăruirii 
depline, şi Veronica BРЗcă, Astra, „Revista roАРБă” şi БeatРrБarea); Victor Durnea, Un 

deceБiu de existeБ ă,  de БuАere, în „RevisЗa romРnă , anИl X), nr. , iИnie , p.  în acelaşi nИmăr Nicolae TИrЗИreanИ, O istorie vie, p. 14); UБ Бou… îБceput, în „RevisЗa romРnă , anИl X)), nr. , )aşi, marЗie , p. ; )Иlian ŢrИЗeanИ-)săcescИ, Cele cinci 

vie i ale „Revistei romРne”, în „RevisЗa romРnă , anИl X)), nr. , )aşi, decembrie , 
p. 54- ; anИl X))), nr. , )aşi, martie 2007, p. 60- ; nr. , )ași, iИnie , p. -

21; idem, Cele ciБci vie i ale „Revistei romРne” (IV), în „Chronos. RevisЗă de isЗorie , anИl V, nr. , )aşi, , p. ; Mircea-Cristian Ghenghea, 50, în „RevisЗa romРnă , anИl X))), nr. 
4 (50), decembrie 2007, p. 1-2; Iulian Pruteanu-)săcescИ, „Revista roАРБă”. UБ БuАe, Аai 
Аulte vie i, în „RevisЗa romРnă , anИl X))), nr. , )aşi, decembrie , p. -25; 

Nicolae Turtureanu, O revistă a roАРБilor de pretutiБdeБi, în „ZiarИl de )ași , nr. 

142( , )aşi,  iИnie , p. A; nr. , )aşi,  iИnie , p. A; )Иlian 
Pruteanu-Isăcescu, AgeБda ASTRE). „Revista roАРБă”, revista roАРБilor de pretutiБdeБi – 

 aБi de existeБ ă,  iuБie , în „RevisЗa romРnă , anИl XV), nr. , sepЗembrie 

2010, p. 62; Iulian Pruteanu-)săcescИ, Mircea-Cristian Ghenghea, O istorie vie. Cartea 

ASTRE) ieșeБe, EdiЗИra JИnimea, )ași, , p. -88; Mircea-Cristian Ghenghea, 80 de 

БuАere, ciБci vieți, uБ БuАe: „Revista romРnă”, în „RevisЗa romРnă , anИl XX), nr. 2(80), )ași, iИlie , p. -2. 
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CUI ÎI ESTE FRICĂ  
DE ISTORIE?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mircea-Cristian 

GHENGHEA 

Pe cine şi de ce deranjează ISTORIA?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CiБe coБtroleaНă trecutul, controleaНă viitorul,  
ciБe coБtroleaНă preНeБtul, coБtroleaНă trecutul. 

George Orwell 

 De ceva vreme, se vorbeşЗe în spa iИl pИblic romРnesc de o vesЗiЗă deНbaЗere, lansaЗă oficial în daЗa de  decembrie  de curajosul Нic Иnii…  minisЗrИ Adrian CИraj şi încheiaЗă, ЗoЗ oficial, în  ianИarie  – desigur, ne referim la planurile-cadrИ pИse în discИ ie de marele, inegalabilul, extraordinarul, uluitorul şi alЗe epiЗeЗe…  )nsЗiЗИЗ de ŞЗiin e ale EdИca iei, în care disciplina )sЗorie esЗe de-a dreptul mutilaЗă, nИ doar din pИncЗ de vedere al orelor prevăНИЗe săpЗămРnal penЗrИ ciclИl gimnaНial, ci şi în ceea ce priveşЗe sЗaЗИЗИl ca aЗare în ansamblИl disciplinelor de învă ămРnЗ. Acelaşi minisЗrИ a anИn aЗ, ЗoЗ în daЗa de  decembrie , că a consЗiЗИiЗ Иn grИp de lИcrИ „formaЗ din specialişЗi în edИca ie, persoane cИ experien ă, recИnoscИЗe şi respecЗaЗe penЗrИ mИnca 

 

 

Mulţi au impresia că disciplina )storie nu are nici o legătură cu 
viaţa reală, nu-i ajută cu nimic pe elevi, doar le încarcă inutil 
memoria cu tot felul de date referitoare la un trecut care oricum nu 

ne mai interesează, pentru că, nu-i aşa?, noi trebuie să trăim în 
prezent şi să visăm la viitor! Trecutul cu ale lui, noi cu ale noastre! 
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şi reНИlЗaЗele lor, grИp care va asigИra coordo-narea eforЗИrilor şi proiecЗelor privind elaborarea arhiЗecЗИrii cИrricИlare în învă ămРnЗИl preuni-versiЗar şi va veni cИ recomandări în ceea ce priveşЗe cariera didacЗică 1. Ţe lРngă mИlЗe alЗe aspecЗe cel pИ in discИ-

tabile, toate cele trei planuri-cadrИ araЗă o chesЗiИne pe care, cИ ani în Иrmă, o anЗicipam – decăderea ЗrepЗaЗă a sЗaЗИЗИlИi disciplinei Istorie, pРnă la exЗinc ia sa compleЗă din orice plan de învă ămРnЗ, mai înЗРi gimnaНial, ИlЗerior liceal. NИ sИnЗ adepЗИl Зeoriei conspira iei şi nИ sИnЗ, în nici Иn caН, ИnИl din cei care consideră că exisЗă Иn 
plan diabolic, pus la cale de for e ocИlЗe penЗrИ disЗrИgerea sisЗemaЗică a ceea ce mai repreНinЗă acИm învă ămРnЗИl romРnesc. Însă sИnЗ sigИr de fapЗИl că ИnИl din aforismele lИi AlberЗ EinsЗein esЗe Зeribil de acЗИal în RomРnia: „DoИă lИcrИri sИnЗ infiniЗe: ИniversИl şi prosЗia Иmană. Şi nu sИnЗ prea sigИr de Иnivers … Trăim în ara în care aproape ЗoaЗă lИmea se pricepe la foЗbal, la poliЗică şi, mai noИ, la )sЗorie. MИl i aИ impresia că disciplina )sЗorie nИ are nici o legăЗИră cИ via a reală, nИ-i ajИЗă cИ nimic pe elevi, doar le încarcă inИЗil memoria cИ ЗoЗ felИl de daЗe referiЗoare la Иn ЗrecИЗ care oricИm nИ ne mai inЗereseaНă, penЗrИ că, nИ-i aşa?, noi ЗrebИie să Зrăim în preНenЗ şi să visăm la viiЗor! TrecИЗИl cИ ale 

lui, noi cu ale noastre! Fa ă de siЗИa ia aberanЗă exisЗenЗă în genialele şi excep ioБalele planuri-cadru au luat aЗiЗИdine nИmeroşi inЗelecЗИali şi specialişЗi din varii domenii, fiecare arăЗРnd şi argИmenЗРnd, în fИnc ie de inЗeresele specifice propriИlИi domeniИ, de ce acesЗe vestite planИri nИ ajИЗă la o deНvolЗare şi la o organiНare armonioase ale învă ămРnЗИlИi gimnaНial, din Иnele pИncЗe de vedere schilodind, pracЗic, asimilarea corecЗă şi necesară a Иnor informa ii de căЗre elevi. În ceea ce priveşЗe )sЗoria, noИa loviЗИră pe care aceasЗă disciplină o primeşЗe prin redИcerea nИmărИlИi de ore alocaЗ claselor V-V))) indică ori inconşЗien a, ori încăpă РnaЗa reНisЗen ă în fa a argИmenЗelor logice a „specialişЗilor  de la măre Иl )nsЗiЗИЗ de ŞЗiin e ale EdИca iei. Alege i dИmneavoasЗră… FacИlЗă ile de )sЗorie de la Cluj-Napoca, )aşi şi BИcИreşЗi, precИm şi Academia RomРnă şi-aИ exprimaЗ fără echivoc aЗiЗИdinea cИ privire la cele Зrei Аăiestre planuri-cadru2. ŢersonaliЗă i recИnoscИЗe în ară şi în sЗrăinăЗaЗe penЗrИ conЗribИ iile adИse la deНvolЗarea şЗiin ei isЗorice romРneşЗi aИ arăЗaЗ, de asemenea, pericolele care reНИlЗă din adopЗarea oricăreia din cele Зrei capodopere. ArgИmenЗe logice şi de bИn sim  aИ fosЗ invocaЗe şi anЗerior apari iei celor Зrei planИri-cadru, cu diverse alte prilejuri, precum manifestarea şЗiin ifică şi didacЗică organiНaЗă de )nspecЗoraЗИl JИde ean Neam  încă în lИna sepЗembrie a anИlИi , la finalИl căreia a fosЗ adopЗaЗă peЗi ia inЗiЗИlaЗă Memorandumul de la 

NeaА  – apel deschis pentru Istorie3. Se pare că ЗoaЗe acesЗea nИ aИ avИЗ vreo inflИen ă asИpra „specialişЗilor … NИ ne propИnem şi nici nИ esЗe caНИl să relИăm aici argИmenЗele respecЗive. Ne mИl Иmim să consЗaЗăm doar, deopoЗrivă cИ nИmeroşi preopinen i, că nici o alЗă disciplină 
din trunchiul disciplinelor umaniste nu contribuie mai mИlЗ şi mai poЗriviЗ la definirea şi la în elegerea idenЗiЗă ii na ionale a elevilor decРЗ )sЗoria. Orice încercare de a pricepe cИm şi 
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de ce a apărИЗ, a crescИЗ şi a evolИaЗ na iИnea romРnă nИ poaЗe face absЗrac ie de şЗiin a isЗorică şi de insЗrИmenЗele specifice acesЗeia; manИalele şcolare ЗrebИie să reflecЗe în mod corespИnНăЗor nИ doar devenirea isЗorică a neamИlИi romРnesc, ci şi siЗИa ia dificilă în care încă se găsesc mИl i romРni nevoi i să Зrăiască în afara corpИlИi poliЗic na ional. CИnoaşЗerea )sЗoriei, adică a acelИi ЗrecИЗ pe care Иnii, din prosЗie, incompeЗen ă ori 
interes, l-ar dori ИiЗaЗ şi şЗers din memoria colecЗivă şi individИală, ajИЗă OmИl să în eleagă cine şi ce esЗe, care-i sИnЗ rădăcinile, ce valori idenЗiЗare are comИniЗaЗea ori na iИnea în cadrИl căreia a avИЗ norocИl ori ghinionИl de a se naşЗe… NИ degeaba Иn mare isЗoric romРn, pe nИmele săИ Nicolae )orga, arăЗa că „isЗoria e disciplina cea mai Иmană din ЗoaЗe. […] isЗoria nИ nИmai că ne lasă în mijlocИl vie ii, dar o lărgeşЗe prin perspecЗiva imensă a ЗrecИЗИlИi, prin presim irea viiЗorИlИi fără de capăЗ. NИ exisЗă disciplină omenească, care să ne facem mai sociabili, mai alЗrИişЗi, mai iИbiЗori de om şi de via ă 4.  CИvinЗe necИnoscИЗe, se pare, „specialişЗilor  de la )nsЗiЗИЗИl de ŞЗiin e ale EdИca iei. 
Poate nu le-a plăcИЗ )sЗoria în şcoală, cine şЗie… LăsРnd, însă, Иmbra de glИmă la o parЗe, ЗoЗ mai mИlЗe deciНii de imporЗan ă capiЗală sИnЗ lИaЗe, pe malИrile DРmbovi ei, de indiviНi care par desprinşi de normaliЗaЗea pe care o clameaНă, cИ aЗРЗa insisЗen ă, ansamblИl corpИlИi profesoral din RomРnia. GРndirea de lemn se pliaНă firesc pe limbajИl de lemn care exisЗă de desЗИlă vreme şi prodИce efecЗe nocive. Ţersonaje care demonsЗreaНă o excep ională imИniЗaЗe inЗelecЗИală se regăsesc în iposЗaНa de a hoЗărî soarЗa edИca iei, a sisЗemИlИi de învă ămРnЗ romРnesc, adică a viiЗorИlИi RomРniei. În aЗari condi ii nИ pИЗem să nИ ne înЗrebăm cИi foloseşЗe permanenЗa ofensivă asИpra Иnor maЗerii de învă ămРnЗ precИm )sЗoria, Limba RomРnă, Geografia, Limba LaЗină da, o fi asЗa o limbă moarЗă, dar, ghinion!, profesorii încă Зrăiesc… ? Cine şi cИm ar beneficia de pe Иrma marginaliНării ЗoЗ mai 
accentuate a unor astfel de discipline umaniste? )nvocarea Иnor chesЗiИni precИm „acesЗa esЗe trend-Иl eИropean , „căЗre aşa ceva se merge la nivelИl UniИnii EИropene  sИnЗ bИne penЗrИ naivii şi necИnoscăЗorii imbeciliНa i de o mass-media ЗoЗ mai degradaЗă caliЗaЗiv, avidă mai ales de lИcrИri care asigИră Иn rating facil şi care promoveaНă senНa ionalismИl şi şЗirile iefЗine. Cei care cИnosc şi în eleg aşa cИm ЗrebИie siЗИa ia îşi poЗ da seama fără prea mari eforЗИri de efecЗele deНasЗrИoase pe care o asemenea abordare deja le provoacă şi pe care le va provoca la o scară mИlЗ mai mare în viiЗorИl nИ foarЗe îndepărЗaЗ. ÎnЗr-o perioadă în care la nivelИl socieЗă ii romРneşЗi se manifesЗă o scădere îngrijorăЗoare a nИmărИlИi persoanelor alfabeЗiНaЗe conform Иnor sЗИdii, sИnЗem pe locИl înЗРi în UniИnea EИropeană la analfabeЗism, pesЗe Иn sferЗ de milion de romРni nИ şЗiИ nici măcar să-şi scrie nИmele! 5, o ЗoЗ mai evidenЗă marginaliНare a disciplinelor ИmanisЗe la nivel preИniversiЗar nИ poaЗe conЗribИi, în nici Иn caН, la asigИrarea ИnИi viiЗor linişЗiЗ nici penЗrИ sisЗemИl de învă ămРnЗ ca aЗare, nici penЗrИ sЗaЗИl romРn. E dificil de creНИЗ că acЗИalele caren e exisЗenЗe în edИca ia elevilor vor dispărea; foarЗe probabil acesЗea doar se vor accenЗИa, iar cИnoaşЗerea şi asИmarea propriei idenЗiЗă i na ionale vor fi mai problemaЗice ca oricРnd. CРЗ priveşЗe trend-Иl eИropean invocaЗ oriИnde şi oricРnd de diverşi exper i în ale învă ămРnЗИlИi de la noi… DИpă cИm aИ preciНaЗ şi repreНenЗan ii facИlЗă ilor de )sЗorie din 
Cluj-Napoca, )aşi şi BИcИreşЗi, e sИficienЗ să men ionăm că în majoriЗaЗea sЗaЗelor cenЗral şi 
sud-esЗ eИropene, dar şi în mИlЗe sЗaЗe occidenЗale, disciplinei şcolare )sЗorie i s-au acordat cel pИ in cРЗe doИă ore pe săpЗămРnă ca obiecЗ de sЗИdiИ obligaЗoriИ. Cine nИ crede, să verifice şi apoi să se pronИn e! În ИlЗimă insЗan ă, dincolo de ЗoaЗe acesЗe dispИЗe neprodИcЗive şi irelevanЗe penЗrИ eficienЗiНarea reală a sisЗemИlИi de învă ămРnЗ, provocaЗe de inep ia şi incompeЗen a Иnor excep ionali idiocra i, esЗe mai mИlЗ decРЗ ЗrisЗ fapЗИl că sИnЗem nevoi i, la nivelИl anИlИi 
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, înЗr-un stat membrИ al UniИnii EИropene, să explicăm şi să argИmenЗăm rolИl formaЗor al )sЗoriei, disciplină de o indiscИЗabilă imporЗan ă în preciНarea şi în elegerea reperelor idenЗiЗare fИndamenЗale penЗrИ orice na iИne ori eЗnie. Ce ar mai fi de spИs? ŢoaЗe doar că George SanЗaМana de care, probabil, marii „specialişЗi  aИ aИНiЗ…  a formИlaЗ Иn aforism oricРnd verificabil în realiЗă ile isЗorice: „cei care ИiЗă ЗrecИЗИl sИnЗ condamna i să îl reЗrăiască .  
 

Iaşi, februarie 2016 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Raluca Pantazi, SciБdare îБ grupul de specialişti БuАit de АiБistrul Educa iei peБtru 

curriculum: parte din grup cere retragerea planurilor-cadru puse îБ deНbatere, uБirea 
MateАaticii cu )БforАatica şi cu totul alt curriculuА, articol accesibil online la adresa 

www.hotnews.ro/stiri-esential-20770962-scindare-grupul-specialisti-numit-ministrul-

educatiei-pentru-curriculum-parte-din-grup-cere-retragerea-planurilor-cadru-puse-

dezbatere-unirea-matematicii-informatica-totul-alt-curricu lum.htm, accesaЗă în daЗa de  febrИarie : „GrИpИl nИmiЗ de Adrian CИraj era formaЗ din  persoane: Solomon MarcИs, TincИ a ApăЗeanИ, Florin Colceag, Radu Dop, Radu Gologan, Alexandru Mironov, Oana MorarИ, Florin MИnЗeanИ, Marian SЗas, ManИela Ţrajea şi ŞЗefan VlasЗon . 
2 PoНi ia АeАbrilor coАuБită ii acadeАice a Facultă ii de )storie – Universitatea din 

Bucureşti îБ legătură cu plaБurile-cadru peБtru îБvă ăАРБtul giАБaНial, document 

accesibil online la adresa www.istorie.unibuc.ro/avizier/anunturi/pozitia-membrilor-

comunitatii-academice-facultatii-de-istorie-universitatea-din-bucuresti-legatura-cu-

planurile-cadru-pentru-inv, accesaЗă în daЗa de  febrИarie ; PoНi ia Facultă ii de 
)storie şi Filosofie a UБiversită ii „Babeş-Bolyai” diБ Cluj-Napoca cu privire la predarea 

)storiei îБ îБvă ăАРБtul giАБaНial, document accesibil online la adresa 

www.hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/anunturi/ pozitia_facultatii.pdf, accesaЗă în daЗa de  
februarie 2016; PoНi ia Facultă ii de )storie diБ cadrul UБiversită ii „AlexaБdru )oaБ CuНa” 
diБ )aşi fa ă de statutul discipliБei )storie îБ propuБerile de plaБ-cadru pentru 

îБvă ăАРБtul giАБazial, document accesibil online la adresa www.history.uaic.ro/ 

9438/pozitia-facultatii-de-istorie-din-cadrul-universitatii-alexandru-ioan-cuza-din-iasi-

fata-de-statutul-disciplinei-istorie-in-propunerile-de-plan-cadru-pentru-invatamantul-

gimnazial, accesată în daЗa de  febrИarie ; PuБctul de vedere al AcadeАiei RoАРБe 
privind planul-cadru peБtru îБvă ăАРБtul giАБaНial diБ RoАРБia, document accesibil 

online la adresa www.acad.ro/com2016/doc/d0205-PunctVedereAR.pdf, accesaЗă în 
data de 9 februarie 2016. 

3 Vezi documentul la adresa http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/memorandumul-

neamt-cer-profesorii-istorie-guvernantilor-7_560c03c8f5eaafab2c2bfc03/index.html, accesaЗă în daЗa de  febrИarie . 
4 Despre utilitatea geБerală a studiilor istorice fragАeБt diБtr-o „)Бtroducere îБ 

studiul istorii” . Lec ie iБută la îБceputul cursului de istorie diБ aБul -95 de Neculai 

Iorga, BИcИreşЗi, EdiЗИra Librăriei Socec & Comp., , p. -9. 
5 )oana CîrsЗea, RoАРБia este pe priАul loc diБ UE, îБtr-un top al analfabetismului!, 

articol accesibil online la adresa www.presalibera.net/romania-este-pe-primul-loc-din-

ue-intr-un-top-al-analfabe tismului_185484.html, accesaЗă în daЗa de 5 februarie 2016. 

 

 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20770962-scindare-grupul-specialisti-numit-ministrul-educatiei-pentru-curriculum-parte-din-grup-cere-retragerea-planurilor-cadru-puse-dezbatere-unirea-matematicii-informatica-totul-alt-curricu%20lum.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20770962-scindare-grupul-specialisti-numit-ministrul-educatiei-pentru-curriculum-parte-din-grup-cere-retragerea-planurilor-cadru-puse-dezbatere-unirea-matematicii-informatica-totul-alt-curricu%20lum.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20770962-scindare-grupul-specialisti-numit-ministrul-educatiei-pentru-curriculum-parte-din-grup-cere-retragerea-planurilor-cadru-puse-dezbatere-unirea-matematicii-informatica-totul-alt-curricu%20lum.htm
http://www.istorie.unibuc.ro/avizier/anunturi/pozitia-membrilor-comunitatii-academice-facultatii-de-istorie-universitatea-din-bucuresti-legatura-cu-planurile-cadru-pentru-inv
http://www.istorie.unibuc.ro/avizier/anunturi/pozitia-membrilor-comunitatii-academice-facultatii-de-istorie-universitatea-din-bucuresti-legatura-cu-planurile-cadru-pentru-inv
http://www.istorie.unibuc.ro/avizier/anunturi/pozitia-membrilor-comunitatii-academice-facultatii-de-istorie-universitatea-din-bucuresti-legatura-cu-planurile-cadru-pentru-inv
http://www.hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/anunturi/pozitia_facultatii.pdf
http://www.acad.ro/com2016/doc/d0205-PunctVedereAR.pdf
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/memorandumul-neamt-cer-profesorii-istorie-guvernantilor-7_560c03c8f5eaafab2c2bfc03/index.html
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/memorandumul-neamt-cer-profesorii-istorie-guvernantilor-7_560c03c8f5eaafab2c2bfc03/index.html
http://www.presalibera.net/romania-este-pe-primul-loc-din-ue-intr-un-top-al-analfabe%20tismului_185484.html
http://www.presalibera.net/romania-este-pe-primul-loc-din-ue-intr-un-top-al-analfabe%20tismului_185484.html
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Gheorghe 

IUTI  

Istoria, încotro?  
 EsЗe binecИnoscИЗ fapЗИl că disciplina )sЗorie face parЗe din aria cИrricИlară „Om şi SocieЗaЗe , fiind inclИsă în CИrricИlИmИl obligaЗoriИ penЗrИ Зo i elevii. CИ ЗoaЗe acesЗea, nИmărИl orelor s-a diminИaЗ consЗanЗ în ИlЗimii ani, ajИngРnd, în majoriЗaЗea şcolilor şi la majoriЗaЗea nivelelor de clasă, la o oră pe săpЗămРnă. O invesЗiga ie referiЗoare la predarea )sЗoriei în  ări ale EИropei occidenЗale relevă fapЗИl că „elevИl de gimnaНiИ are, în medie, mai pИ in de doИă ore de )sЗorie pe săpЗămРnă, aproximaЗiv  de ore pe an , dar maЗerialИl ConsiliИlИi EИropei sИbliniaНă o siЗИa ie pe care, în foarЗe mică măsИră, o înЗРlnim în şcoala romРnească de asЗăНi: elevii „acИmИleaНă o canЗiЗaЗe considerabilă din cИnoşЗin ele lor de isЗorie în afara şcolii . SiЗИa ia învă ămРnЗИlИi isЗoric în RomРnia, deşi circИmscrisă – cel pИ in în ИlЗimii  ani – eforЗИrilor de adapЗare la cerin ele eИropene în domeniИ, esЗe desЗИl de deparЗe, însă, de a ne conferi cerЗiЗИdini în ceea ce priveşЗe eficienЗiНarea lИi. Noile programe şcolare penЗrИ clasele de gimnaНiИ şi de liceИ adopЗaЗe în  plaseaНă, în mod firesc, de alЗfel, învă area în cenЗrИl demersИrilor şcolii, plecРnd de la principiИl că „imporЗanЗ esЗe nИ ceea ce a predaЗ 
profesorul, ci ceea ce a învă aЗ elevИl . CИ alЗe cИvinЗe, esЗe absolИЗ necesară o redimensionare a obiecЗivelor învă ării )sЗoriei în şcoală, pИnРnd Иn accenЗ sporiЗ pe laЗИra formaЗivă a demersИlИi didacЗic, pe conЗИrarea Иnor abiliЗă i, deprinderi, apЗiЗИdini, 
compeЗen e la elevИl aflaЗ la o vРrsЗă -  ani , cРnd poaЗe şi ЗrebИie să fie modelaЗ şi îndrИmaЗ în fИnc ie de inЗeresele sale individИale, dar şi de necesiЗă ile socieЗă ii. Cerin ele programelor care încearcă să deЗermine flexibiliНarea oferЗei de învă are, să adapЗeНe con inИЗИrile învă ării la realiЗaЗea coЗidiană şi să le selecЗeНe, pe acesЗea din Иrmă, pe baНa principiИlИi „nИ mИlЗ, ci bine  ne deЗermină să ridicăm nivelИl discИ iei, înЗrebРndИ-ne dacă inЗa de performan ă a actului didactic are o bИnă baНă de plecare în acЗiviЗaЗea de profil din FacИlЗă ile de )sЗorie. NИ inЗereseaНă, aici şi acИm, relaЗiva dilИare a nivelИlИi învă ămРnЗИlИi isЗoric sИperior, prin apari ia a noi facИlЗă i de )sЗorie, începРnd cИ anИl  asЗăНi fИnc ioneaНă mai mult de Нece facИlЗă i de )sЗorie, ne referim la cele de sЗaЗ . ExisЗen a a doИă alЗernaЗive principale în ceea ce priveşЗe ЗipИl de pregăЗire cel mai poЗriviЗ penЗrИ absolven ii acesЗor facИlЗă i esЗe vorba despre dobРndirea ИnИi seЗ de cИnoşЗin e isЗorice de baНă, pe de o parЗe, şi, pe de alЗă parЗe, despre configИrarea ИnИi seЗ de deprinderi cРЗ mai sЗrРns legaЗe de meseria pe care ИrmeaНă să o exerciЗe absolvenЗИl dИpă Зerminarea facИlЗă ii  nИ a daЗ cРşЗig de caИНă vreИneia din acesЗe solИ ii. În anИl 1999 existau, în RomРnia, 12.913 posturi didactice de isЗorie acoperiЗe de personal posedРnd diplomă ИniversiЗară, dar şi .  de posЗИri acoperiЗe de personal necalificaЗ. În condi iile în care, anИal, exisЗă pesЗe .  de absolven i ai facИlЗă ilor de isЗorie, iar necesarИl mediИ de reînnoire era de doar  posЗИri în anИl școlar - , devine explicabil de ce cariera didacЗică nИ mai esЗe Иn debИşeИ aЗРЗ de sigИr pe cРЗ era înainЗe de .  MajoriЗaЗea absolven ilor din FacИlЗă ile de )sЗorie se îndreapЗă, în virЗИЗea Иnei Зradi ii aproape sacrosanЗe, spre cariera didacЗică, deşi, în ИlЗimii ani, acesЗ debИşeИ profesional pare să devină sИprasaЗИraЗ. Spre exemplИ, în vara anИlИi  doar cinci absolven i ai FacИlЗă ii de )sЗorie din )aşi aИ sИs inИЗ examenИl de ЗiЗИlariНare, singИrИl care permiЗe, în 
urma ob inerii Иnei medii de pesЗe , ocИparea ИnИi posЗ în învă ămРnЗИl gimnaНial în mediИl rИral , iar o medie pesЗe  oferă şansa ob inerii ИnИi posЗ în mediИl Иrban.  
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MinisЗerИl EdИca iei Na ionale şi CerceЗării ŞЗiin ifice are în vedere o regРndire a sisЗemИlИi de cerЗificare penЗrИ cariera profesorală, plecРnd de la consЗaЗarea că elevii şi, de asemenea, socieЗaЗea, ЗrebИie să fie proЗeja i de o evenЗИală incompeЗen ă didacЗică. 
Ministerul a hoЗărРЗ să acorde absolven ilor „procesИlИi Bologna  Зrei ani de facИlЗaЗe  Иn cerЗificaЗ la absolvirea sЗИdiilor pe baНa cărИia poЗ să profeseНe pРnă la definiЗivaЗ , propИnРndИ-se ca aceşЗia să fie moniЗoriНa i de profesori cИ experien ă din şcoală şi să primească aЗesЗaЗИl penЗrИ cariera didacЗică la cel pИ in doi ani de la Зerminarea facИlЗă ii. O asemenea formИlă esЗe, o spИnem clar şi răspicaЗ, benefică penЗrИ şcoala romРnească, deoarece evalИarea, onesЗă şi profesionisЗă, a compeЗen elor meЗodice şi psihopedagogice ale absolvenЗИlИi era de mИlЗ necesară. Şi aceasЗa deoarece, ar ЗrebИi şЗiИЗ foarЗe bine, Иn 
absolvent de facultate nu este, nu devine – automat – şi Иn posibil cadrИ didacЗic compeЗenЗ. AbsolvenЗИl dispИne de anИmiЗe compeЗen e, în special legaЗe de însИşirea cИnoşЗin elor exЗrase din mИlЗiplele discipline ИrmaЗe în facИlЗaЗe, dar – credem – nu este format efectiv penЗrИ cariera didacЗică la Зerminarea celor Зrei ani de facИlЗaЗe la care mai pИЗem adăИga încă doi ani de sЗИdii, cele de masЗeraЗ . EsЗe, aşadar, nevoie de o noИă „filosofie  în ceea ce priveşЗe maniera de a accede în cariera didacЗică dar, din păcaЗe, acesЗe inЗenții nИ aИ mai ajИns să fie ЗranspИse în realiЗaЗe, din caИНa – o spИnem încă o daЗă clar și răspicaЗ – insЗabiliЗății de la vРrful Ministerului din ultimii ani (2011- . În acelaşi Зimp, concИrsИl de ЗiЗИlariНare în învă ămРnЗ ЗrebИie orienЗaЗ, aşa cИm s-a propИs, de alЗfel, spre necesiЗă ile învă ămРnЗИlИi la nivel na ional, şi nИ spre cele ale învă ămРnЗИlИi local, pe şcoli. AjИnşi aici, se mai impИne o preciНare. TemaЗica la specialiЗaЗe şi la DidacЗica )sЗoriei  penЗrИ concИrsИl de ЗiЗИlariНare esЗe foarЗe asemănăЗoare cИ cea penЗrИ examenИl de definiЗivare în învă ămРnЗ, deşi esЗe evidenЗ că, Иneori, pИЗem să asisЗăm la siЗИa ii foarЗe 
interesante. Astfel, un absolvent al facИlЗă ii, avРnd o vechime de Иn an saИ doi în învă ămРnЗ şi care nИ esЗe ЗiЗИlar , poaЗe să sИs ină, la Иn inЗerval de doar o lИnă iИlie – aИgИsЗ  concИrsИl de ЗiЗИlariНare şi, apoi, examenИl penЗrИ ob inerea definiЗivării. TrebИie să presИpИnem că, în perioada cРЗ a fosЗ profesor, ЗРnărИl cadrИ didacЗic nИ ar pИЗea să progreseНe deloc, de vreme ce aproape că nИ s-a sim iЗ nevoia Иnor adăИgiri la ЗemaЗica respecЗivă penЗrИ definiЗivaЗ ? De asemenea, poЗ exisЗa siЗИa ii cРnd Иn profesor, dИpă 
cinci-şase ani de acЗiviЗaЗe, îşi sИs ine, înЗr-Иn an, examenИl penЗrИ ob inerea gradИlИi didacЗic )) dИpă o programă mai consisЗenЗă, aЗРЗ la specialiЗaЗe, cРЗ şi la DidacЗică , iar în anИl ИrmăЗor, nefiind ЗiЗИlar în învă ămРnЗ, parЗicipă la concИrsИl de ЗiЗИlariНare, evidenЗ dИpă programa aferenЗă, aşadar considerabil diminИaЗă! SИnЗem de părere că acesЗe 
anomalii nu-şi aИ nicidecИm locИl înЗr-Иn învă ămРnЗ pe care îl dorim cРЗ mai performanЗ! 

Formarea personalИlИi didacЗic rămРne o sarcină foarЗe însemnaЗă a insЗiЗИ iilor de învă ămРnЗ sИperior şi, nИ înЗРmplăЗor, se insisЗă aЗРЗ de mИlЗ în aceasЗă direc ie în ИlЗima vreme. EsЗe o realiЗaЗe, rareori conЗraНisă, că facИlЗă ile accenЗИeaНă pregăЗirea de specialiЗaЗe, în Зimp ce pregăЗirea didacЗică esЗe, în majoriЗaЗea caНИrilor, marginaliНaЗă. Schimbări benefice sИnЗ, însă, de semnalaЗ în ceea ce priveşЗe sЗraЗegia de formare a viiЗorilor profesori: cИrsИl de DidacЗica specialiЗă ii a reveniЗ la dИraЗa normală de doИă ore pe săpЗămРnă, acЗiviЗaЗea de seminar, sИprimaЗă acИm cР iva ani, a fosЗ reinЗrodИsă şi îşi va spori ponderea în cadrИl „procesИlИi Bologna , se derИleaНă ЗoЗ mai mИlЗe acЗiviЗă i de naЗИră didacЗică în facИlЗă i. CИ ЗoaЗe acesЗea, deprinderea Иnor abiliЗă i de predare-învă are, aЗРЗ de necesare în viiЗoarea carieră didacЗică, esЗe în conЗinИare lăsaЗă pe seama ŢracЗicii pedagogice, dimensionaЗă la nivelИl a doИă semesЗre. NИ analiНăm aici caliЗaЗea acesЗei acЗiviЗă i, care depinde aЗРЗ de mИlЗ de modИl în care o priveşЗe şi ЗraЗeaНă sЗИdenЗИl, ca şi de НelИl depИs de profesorИl-menЗor în desfăşИrarea eficienЗă a acesЗИi demers. Semnalăm, însă, fapЗИl că absolven ii facИlЗă ii, avРnd „bifaЗe  Иn cИrs de DidacЗică, ИnИl de Ţedagogie şi alЗИl de Ţsihologie şcolară ЗoaЗe cИ dИraЗa de Иn semesЗrИ , se preНinЗă la 
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concursul de titularizare, unde evaluarea compeЗen elor lor didacЗice se realiНeaНă aЗРЗ pracЗic, prin sИsținerea Иnei lecții la clasă, cРЗ și ЗeoreЗic, prin examenИl de ЗiЗИlariНare, în cadrИl cărИia procenЗИl disciplinei DidacЗica )sЗoriei esЗe de %. FapЗИl că inЗeresИl penЗrИ disciplina )sЗorie s-a diminИaЗ drasЗic în ИlЗimii ani nИ esЗe, credem, o noИЗaЗe, mai ales penЗrИ oamenii de şcoală. ÎnЗre elemenЗele care aИ concИraЗ la 
aceasЗă siЗИa ie se nИmără: pierderea posЗИrii de disciplină obligaЗorie la ЗesЗele na ionale pРnă de cИrРnd examen de capaciЗaЗe, acИm EvalИare na ională , bacalaИreaЗ şi, în Иnele siЗИa ii, la facИlЗaЗe, deprecierea siЗИa iei maЗeriale a înЗregИlИi corp profesoral, „scandalИl manИalelor  din  care s-a repercИЗaЗ negaЗiv asИpra percep iei pИblice vis-О-vis de disciplina noasЗră , nИmărИl relaЗiv mare al posesorilor Иnei diplome de absolvire a facИlЗă ii de isЗorie siЗИa ie ce a deЗerminaЗ, Иneori, o oarecare lejeriЗaЗe în exerciЗarea 
actului didactic). AcЗИala deНbaЗere asИpra ponderii )sЗoriei în cadrИl ŢlanИlИi-cadru pentru gimnaziu 

(ianuarie-febrИarie  a arăЗaЗ, pe de o parЗe, necesiЗaЗea acordării ИnИi sЗaЗИЗ cРЗ mai favorabil disciplinei, în raporЗ cИ nevoile socieЗă ii de cИnoașЗere şi de apel la modele de ИrmaЗ de căЗre ЗРnăra genera ie, cРЗ şi reНisЗen a Иnor persoane din sisЗem, dИpă părerea cărora )sЗoria ar pИЗea să fie înlocИiЗă cИ alЗe discipline, cИm ar fi EdИcație penЗrИ ceЗă enie 
democraЗică, EdИca ie anЗreprenorială ori EdИca ie penЗrИ socieЗaЗe! Replica simplă, dar foarЗe sinceră a ИnИi elev de clasa a V)))-a care, înЗrebaЗ acИm cРțiva ani de ce a ales Geografia penЗrИ TesЗarea na ională, a răspИns: „AЗРЗ MИn ii Carpa i, cРЗ şi 
podişИrile, cРmpiile, Marea Neagră rămРn, mereИ, la locИl lor, pe cРnd evenimenЗele isЗorice mereИ se schimbă  în sensИl inЗerpreЗării lor – n.n. , nИ ЗrebИie să ne mire absolИЗ deloc. Elevii aИ, aproape înЗoЗdeaИna, nevoie de cerЗiЗИdini şi se pare că le 
regăsesc, din ce în ce mai rar, în cadrИl disciplinei noasЗre. ŢrofesorИl de isЗorie esЗe obligaЗ, în consecin ă, să mediЗeНe mai mИlЗ asИpra acesЗor sЗări de lИcrИri şi, ЗoЗodaЗă, să ac ioneНe mai eficienЗ în vederea creşЗerii inЗeresИlИi elevilor penЗrИ cИnoaşЗerea isЗorică, penЗrИ a realiНa o învă are formaЗivă, cИ valen e inЗeracЗiv-criЗice, precИm şi Иn climaЗ înЗoЗdeaИna poНiЗiv, orienЗaЗ spre valori democraЗice, Зoleran ă şi mИlЗicИlЗИralism. ■ 

 
 

Adriana 

RADU 

Manualul de Istorie.  

De la afacere la anti-educaţie 
 

Rolul educaţiei, rolul istoriei EdИca ia Зinerilor esЗe Иn proces complex şi de dИraЗă, care se realiНeaНă în cadrИl şcolii, dar şi în afara acesЗeia, prin acЗiviЗă ile exЗraşcolare, prin implicarea părin ilor, a insЗiЗИ iilor cИlЗИrale şi, nИ în ИlЗimИl rРnd, prin inЗermediИl mijloacelor mass-media. Cu ЗoaЗe acesЗea, responsabiliЗaЗea principală apar ine sisЗemИlИi de învă ămРnЗ, ЗoaЗe disciplinele concИrРnd la formarea personaliЗă ii Зinerilor, a specialişЗilor din diverse 
domenii de activitate, la deНvolЗarea gРndirii criЗice şi a spiriЗИlИi de observa ie, precИm şi a ЗrăsăЗИrilor morale şi ceЗă eneşЗi. În ansamblИl disciplinelor şcolare, Istoria ar ЗrebИi să ocИpe Иn loc esen ial în edИcarea Зinerei genera ii, deoarece conЗribИie în mod decisiv la formarea viiЗorИlИi ceЗă ean, asigИrРnd premisele în elegerii rolИlИi individИlИi în 
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socieЗaЗe şi, de ce nИ, a obliga iilor ce decИrg din caliЗaЗea de membrИ al acesЗeia. De asemenea, sЗИdierea acesЗei discipline asigИră asimilarea cИlЗИrii generale, contribuie la sЗimИlarea inЗeresИlИi penЗrИ şЗiin ă, a spiriЗИlИi criЗic, a deprinderilor de a sinЗeЗiНa, de a 
argumenta, de a inЗerpreЗa. )sЗoria ЗreНeşЗe şi cИlЗivă acele senЗimenЗe de care are nevoie orice fiin ă Иmană penЗrИ a-şi deНvolЗa capaciЗaЗea creaЗoare în conformiЗaЗe cИ cerin ele şi inЗeresele individИlИi şi ale socieЗă ii. 

 

Un sfert de veac de reforme eşuate Din păcaЗe, dИpă Иn sferЗ de veac de reforme eşИaЗe, aceasЗă disciplină esЗe plasaЗă la periferia sisЗemИlИi de învă ămРnЗ, cei mai mИl i elevi din RomРnia sЗИdiind )sЗoria înЗr-o singИră oră pe săpЗămРnă, dИpă programe şcolare înЗocmiЗe în pripă şi manИale sИbmediocre. Cele doИă inЗrИmenЗe de lИcrИ, care ar ЗrebИi să consЗiЗИie Иn ghid penЗrИ cadrele didacЗice Зinere şi Иn maЗerial didacЗic ИЗil penЗrИ Зo i elevii, nИ fac alЗceva decРЗ să le îngreИneНe acЗiviЗaЗea. AsЗfel, misiИnea dascălИlИi devine aprope imposibilă, fiindИ-i greu să facă în elese fenomenele şi procesele devenirii Иmane în ЗoaЗă complexiЗaЗea şi frИmИse ea lor şi să-l atragă pe elev înЗr-o perioadă în care ciЗirea Иnei căr i nИ mai 
constituie o prioritate.  Ţrima reformă din domeniИl edИca iei, care a afecЗaЗ şi învă ămРnЗИl isЗoric, a avИЗ loc la începИЗИl 
anilor ’ , dИcРnd la ediЗarea Иnor programe şi manИale noi, în care )storia UБiversală se sЗИdia în 
clasele V-VI, respectiv IX-X, iar )storia RoАРБilor în 
clasele VII-V))) şi X)-XII, trecutul poporului nostru ocИpРnd încă Иn loc imporЗanЗ. Ţrimele manИale din perioada posЗdecembrisЗă preНenЗaИ şi alЗe avanЗaje, 
respectiv con inИЗИrile respecЗaИ principiИl cronologic şi cel şЗiin ific, lec iile aveaИ o sЗrИcЗИră logică şi coerenЗă, sИrprindeaИ cele mai imporЗanЗe evenimenЗe din isЗoria omenirii chiar dacă acenЗИl cădea pe viaЗă poliЗică şi mai pИ in pe aspecЗe 
economico-sociale, cИlЗИrale saИ de via ă privaЗă  şi eraИ adapЗaЗe parЗicИlariЗă ilor de vРrsЗă. Cel mai 
important aspect al acestor manuale şcolare era 

gradul de organizare a con inИЗИrilor, de la preНenЗarea aspecЗelor generale la cele parЗicИlare, de la no iИnile simple la cele complexe, de la premise, caИНe, obiecЗive la desfăşИrarea, consecin ele şi imporЗan a ИnИi fapЗ isЗoric 
studiat pentru devenirea socieЗă ii şi a individИlИi. 

Cu toate acestea, manualele de Istorie ediЗaЗe în RomРnia eraИ deparЗe de a răspunde Иnei socieЗă i aflaЗă în plin proces de Зransformare, democraЗiНare şi cИ Иn acces din ce în ce mai larg la informare. AsЗfel, ele se limiЗaИ la preНenЗarea con inИЗИrilor, fără a-i oferi elevИlИi posibiliЗaЗea de a explora docИmenЗИl isЗoric şi de a reНolva exerci ii, acЗiviЗă i care 

ar fi contribuit, astfel, la deНvolЗarea capaciЗă ii de a analiНa, sinЗetiza, formula un punct de vedere saИ la deНvolЗarea spiriЗИlИi criЗic. Un alЗ neajИns îl repreНenЗa aspecЗИl esЗeЗic, acesЗea nefiind aЗrăgăЗoare, deoarece hРrЗia era de proasЗă caliЗaЗe, imaginile şi hăr ile eraИ 
alb-negrИ şi nИ con ineaИ alЗe maЗeriale didacЗice precИm scheme, sЗaЗisЗici, caricaЗИri1. La sfРrşiЗИl anilor ’ , în conЗexЗИl Иnei noi reforme care viНa înlocИirea manИalИlИi Иnic, 
au fost ediЗaЗe „manИalele alЗernaЗive , sИb preЗexЗИl că de inЗrodИcerea acesЗora depindea inЗrarea RomРniei în UniИnea EИropeană, deşi nИ exisЗa nici o recomandare în acesЗ sens. Ţrin inЗrodИcerea noilor programe şi manИale, raporЗИl dinЗre )storia UБiversală şi Istoria 
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RoАРБilor s-a modificaЗ, cea din Иrmă fiind sЗИdiaЗă doar în anii Зerminali – clasele a VIII-a şi a X))-a – cРnd inЗeresИl elevИlИi esЗe mai scăНИЗ, fiind preocИpaЗ de parcИrgerea inЗensă a disciplinelor de examen. Deşi sЗaЗИЗИl Istoriei, în general, şi al Istoriei 

RoАРБilor, în special, s-a modificat, iar manualele au fosЗ elaboraЗe înЗr-o perioadă foarЗe scИrЗă, noile insЗrИmenЗe de lИcrИ eraИ mИlЗ mai moderne şi mai aЗracЗive. AsЗfel, acesЗea cИprindeaИ imagini şi hăr i 
color, scheme, statistici, dic ionare de Зermeni, lec ii de sinЗeНă şi sЗИdii de caН inЗeresanЗe. De asemenea, 
nu mai predominau temele politice, sporind 

ponderea aspectelor socio-economice, culturale, de menЗaliЗaЗe colecЗivă, de via ă privaЗă. Noile lИcrări cИprindeaИ Иn nИmăr mai mare de documente 

istorice, care ilustrau chiar perspectivele diferite ale Иnor fapЗe din ЗrecИЗ, dar şi de exerci ii mИlЗ mai inЗeresanЗe şi diverse2. 

 

Manualele actuale – pentru elevi sau o afacere profitabilă? DИpă anИl , avРnd acelaşi preЗexЗ al inЗegrării )storiei RoАРБilor în cea eИropeană, aИ fosЗ elaboraЗe noi programe şi manИale de )sЗorie penЗrИ clasele de liceИ, care, din păcaЗe, aИ dИs la marginaliНarea definiЗivă a acesЗei discipline. SiЗИa ia a fosЗ generaЗă de redИcerea nИmărИlИi de ore, dar mai ales de fapЗИl că la baНa înЗocmirii programelor şcolare a sЗaЗ principiИl ЗemaЗic şi nИ cel cronologic, lec iile fiind grИpaЗe în cinci mari Зeme: Popoare şi 
spa ii istorice, OaАeБii, societatea şi luАea ideilor, Statul şi politica, Rela iile iБterБa ioБale, 
Religia şi via a religioasă. AceasЗă schimbare a afecЗaЗ mai ales maЗeria de clasa a X))-a în care se sЗИdiaНă preponderenЗ )sЗoria RomРnilor , Иnde, dИpă sЗИdierea AnЗichiЗă ii în cРЗeva lec ii irelevanЗe , elevИl înva ă despre Oamenii, societatea şi luАea ideilor diБ secolul 
XX, apoi se înЗoarce în EvИl MediИ penЗrИ a aborda ЗemaЗica referiЗoare la evolИ ia sЗaЗИlИi şi, cРnd ajИnge cИ sЗИdiИl acesЗeia în Epoca ConЗemporană, revine în EvИl MediИ penЗrИ a analiНa rela iile inЗerna ionale. TeoreЗic, profesorИl poaЗe preda )sЗoria inРnd conЗ de principiИl cronologic, aЗРЗ Зimp cРЗ respecЗă programa, însă penЗrИ simИlarea examenelor de bacalaИreaЗ, lec iile sИnЗ alese inРnd conЗ de principiИl ЗemaЗic.  Un alЗ moЗiv de nemИl Иmire vis-О-vis de modИl în care aИ fosЗ înЗocmiЗe programele esЗe că Иnele Зeme saИ capiЗole de la clase diferiЗe se sИprapИn saИ că alЗele sИnЗ relИaЗe obsesiv UniИnea EИropeană, Religia în lИmea conЗemporană, GlobaliНarea , iar profesorИl – aЗРЗ din acesЗ moЗiv, cРЗ şi caИНa nИmărИl mic de ore – nu poate prezenta pe larg fenomele şi procesele isЗorice, asЗfel încРЗ elevИl să fie capЗaЗ de fapЗele înainЗaşilor şi să Зragă învă ăminЗe din acesЗea. De asemenea, Иnele sИbiecЗe inЗerdisciplinare Noile Зehnologii şi 
timpul liber, )mpacЗИl Зehnologiei asИpra vie ii coЗidiene şi a mediИlИi, DialogИl dinЗre religii  se sЗИdiaНă fără în elegerea coerenЗă a evolИ iei isЗorice. 

DИpă conceperea acesЗor programe s-a ЗrecИЗ la elaborarea manИalelor, operă a ИnИi grИp resЗrРns de profesori din învă ămРnЗИl preИniversiЗar în general  şi nИ a ИnИi colecЗiv de aИЗori care să inclИdă cadre didacЗice din mediИl ИniversiЗar şi preИniversiЗar, psihologi, pedagogi, meЗodişЗi. AsЗfel, ЗoЗИl s-a ЗransformaЗ înЗr-o afacere extrem de profiЗabilă, din care aИ cРşЗigaЗ cei apropia i de deciden ii din sisЗemИl de învă ămРnЗ şi aИ pierdИЗ elevii şi profesorii. AsЗăНi, manИalele de Istorie nu mai sunt instrumente de lucru penЗrИ elevi şi profesori, care să poaЗă fi ИЗiliНaЗe aЗРЗ în desfăşИrarea acЗiviЗă ii din clasă, 
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cРЗ şi în acЗiviЗaЗea independenЗă de acasă. Din acesЗ moЗiv, cei mai mИl i profesori îşi parcИrg maЗeria fară a ine conЗ de manИal şi nici nИ recomandă achiНi ionarea lor, considerРndИ-le inutilizabile. 

Neajunsurile acestor materiale didacЗice sИnЗ mИlЗiple, prinЗre acesЗea nИmărРndИ-se 

lipsa de organizare a con inИЗИrilor lec iilor, Иnele dinЗre ele semănРnd cИ nişЗe ciorne ЗehnoredacЗaЗe în care aИ fosЗ îngrămădiЗe informa ii pe o anИmiЗă Зemă, fără a exisЗa coeren ă în explicarea procesИlИi/fenomenИlИi isЗoric. De asemenea, înЗРlnim pasaje înЗregi copiaЗe din bibliografia de specialiЗaЗe fară ca acesЗe con inИЗИri să fie adapЗaЗe la parЗicИlariЗă ile de vРrsЗă ale elevilor. În Иnele manИale, lec iile sИnЗ preНenЗaЗe aЗРЗ de simplisЗ, încРЗ poЗ fi comparaЗe cИ nişЗe Зelegrame, neavРnd nimic în comИn cИ ideea de a preНenЗa Иn fapЗ isЗoric din care elevИl să poaЗă Зrage învă ăminЗe. Un alЗ aspecЗ negaЗiv, 
generat tot de programele şcolare, esЗe fapЗИl că în manИalele de Istorie politica externă esЗe separaЗă de cea inЗernă, aspecЗele poliЗice de cele religioase, ideologiile de via a poliЗică. Ţrocesele isЗorice poЗ fi în elese în ЗoaЗă complexiЗaЗea lor nИmai prin coroborarea 
aspectelor politice, economice, sociale, culturale din plan intern şi extern, prin abordarea inЗerdisciplinară şi Зransdisciplinară a Иnor Зeme. Dacă la începИЗИl anilor ’ , în paginile căr ii de isЗorie înЗРlneam foarЗe pИ ine docИmenЗe isЗorice, acИm aИЗorii aИ ЗrecИЗ în cealalЗă exЗremă, exisЗРnd caНИri în care 
partea de cИrs repreНinЗă doar o cincime din lec ie. În schimb, parЗea de aplica ii/exerci ii a rămas în conЗinИare deficiЗară, acesЗea fiind pИ ine, nИ respecЗă sЗrИcЗИra modelИl de la 
bacalaureat şi nu con ine îndrИmări privind reНolvarea. EsЗe adevăraЗ că acest neajuns esЗe compensaЗ de nИmărИl mare de cИlegeri de exerci ii care se găsesc pe pia a liberă, mai bine saИ mai pИ in bine înЗocmiЗe, care respecЗă mai mИlЗ saИ mai pИ in sЗrИcЗИra 
subiectului de bacalaureat3. ToaЗe acesЗe aspecЗe îl îndepărЗeaНă pe elev de manual de Istorie şi, impliciЗ, de disciplina de sЗИdiИ, penЗrИ că în paginile acesЗИia nИ înЗРlneşЗe o frИmoasă povesЗioară despre ЗrecИЗ, ci nişЗe rРndИri din parcИrgerea cărora nИ în elege aproape nimic. )ar haosИl acesЗa nИ are legăЗИră cИ ceea ce se înЗРmplă în EИropa civiliНaЗă. Un exemplИ 
elocvent ar fi sistemul francez, care inЗegreaНă istoria în conЗexЗИl mondial şi eИropean, însă acordă Иn loc cИ ЗoЗИl privilegiaЗ )storiei FraБ ei. Manualele4 sИnЗ de o caliЗaЗe grafică, şЗiin ifică, meЗodică indiscИЗabilă, sИnЗ foarЗe aЗracЗive, Зemele sИnЗ ЗraЗaЗe cronologic, 
echilibrat, interdisciplinar. Manualul este structurat pe trei paliere, respectiv partea de curs, care cИprinde şi hăr ile necesare, apoi docИmenЗele isЗorice – acestea fiind foarte diverse, respecЗiv ЗexЗe cИ caracЗer isЗoric, cronologie, foЗografii, hăr i deЗaliaЗe, scheme, reprodИceri dИpă Иnele opere de arЗă, scene din filme arЗisЗice saИ docИmenЗare – şi, abia la Иrmă, exerci iile penЗrИ examenul de maturitate. 

Un model ignorat de noi din ra iИni care îmi scapă. Ca şi alte afaceri, afacerile cu 

manualele şcolare se pierd înЗr-o pРclă negИroasă de ho ie, aparen e, formalism, decizie arbiЗrară, lipsă de comИnicare şi de transparen ă. )ar înЗre ЗoaЗe disciplinele, Istoria, cea mai 

mare şi mai veche dintre ştiin e, a fosЗ răsЗИrnaЗă ЗoЗal. Deşi pare uşor să î i povesteşti ЗrecИЗИl, „gra ie  noilor manИale nimeni nИ în elege nimic. 

Nu ne-am propИs să epИiНăm o asЗfel de Зemă care ar pИЗea fi lesne preЗabilă ca Зemă penЗrИ o ЗeНă de docЗorat, cu valen e mИlЗidisciplinare. AcesЗ arЗicol îşi propИne doar să aЗragă aЗen ia în ceasИl al doispreНecelea asИpra deНasЗrИlИi înЗr-o mare de deНasЗre: manИalИl de )sЗorie al edИca iei romРneşЗi esЗe, în cea mai mare parЗe, sИma 
imposturii, afacerilor, dezinteresului, anti-edИca iei. )ar scopИl final al acestui scurt excИrs esЗe să  genereНe reac ii înЗr-o eЗapă în care, din noИ, nИ se vorbeşЗe despre 
Istorie cu mare respect... ■ 
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1 ŞЗefan ŢascИ, AndrПs Bodor, VicЗoriana BocşăneanИ, )storia uБiversală aБtică şi 

Аedievală,  BИcИreşЗi, EdiЗИra DidacЗică şi Ţedagogică, ; Camil MИreşan, Vasile CrisЗian, 
Vasile Vesa, Eugen VРrgolici, )storia uБiversală АoderБă şi coБteАporaБă, BИcИreşЗi, EdiЗИra DidacЗică şi Ţedagogică, ; Mihai Manea, Adrian ŢascИ, Bogdan TeodorescИ, Istoria 

roАРБilor diБ cele Аai vechi tiАpuri pРБă la revolu ia diБ , BИcИreşЗi, EdiЗИra DidacЗică şi Ţedagogică, ; Mihai Manea, Bogdan Teodorescu, )storia roАРБilor de la  pРБă îБ 
1989, BИcИreşЗi, EdiЗИra DidacЗică şi Ţedagogică, ; 

2 SЗelian BreНeanИ, Adrian CioroianИ, Florin M“ller, Mihai Sorin RădИlescИ, Mihai ReЗegan, 
Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, BИcИreşЗi, EdiЗИra Rao EdИca ional, ; OvidiИ BogНan, LiviИ LaНăr, Mihai SЗamaЗescИ, Bogdan TeodorescИ, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, BИcИreşЗi, EdiЗИra All, ; )oan ScИrЗИ, Marian CИrcИlescИ, ConsЗanЗin Dincă, AИrel 
Constantin Soare, )storia roАРБilor diБ cele Аai vechi tiАpuri pРБă îБ Нilele Бoastre, BИcИreşЗi, EdiЗИra ŢeЗrion, ; NicoleЗa DИmiЗrescИ, Mihai Manea, CrisЗian Ni ă, Adrian ŢascИ, AИrel Trandafir, Mădălina Trandafir, )storia roАРБilor, Editura Humanitas, 2000 (am exemplificat 

doar cu manualele de clasa a XII-a deoarece spa iИl nИ-mi permiЗe să men ioneН ЗoaЗe 
manualele alternative, n.a.). 

3 Alexandru Badea, Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, Istorie. 

Manual pentru clasa a XII-a, BИcИreşЗi, EdiЗИra CorinЗ, ; Zoe ŢeЗre, Istorie. Manual 

pentru clasa a XII-a, BИcИreşЗi, EdiЗИra CorinЗ, ; Magda SЗan, CrisЗian VornicИ, Istorie. 

Manual pentru clasa a XII-a, BИcИreşЗi, EdiЗИra NicИlescИ, ; )oan ScИrЗИ, NicИlae CrisЗea, ConsЗanЗin Dincă, Marian CИrcИlescИ, AИrel ConsЗanЗin Soare, Istorie. Clasa a XII-a, BИcИreşЗi, EdiЗИra Economică ŢreИniversiЗaria, ; FlorenЗina Dondorici, Elena Emilia Lica, Emil Ţoamă, Vasile )onescИ, OcЗavian OsanИ, RelИ SЗoica, Istorie. Manual pentru clasa 

a XII-a, TРrgovişЗe, EdiЗИra GimnasiИm, ; ValenЗin BălИ oiИ, Maria GrecИ, Istorie. 

Manual pentru clasa a XII-a, BИcИreşЗi, EdiЗИra DidacЗică şi Ţedagogică, ; Felicia Adăscăli ei, LiviИ LaНăr, Istorie - XII, Deva, EdiЗИra Corvin,  am men ionaЗ doar 
manualele de clasa a XII-a, însă siЗИa ia e comparabilă şi la celelalЗe clase . 

4 EnИmăr aici: Jean-Michel Lambin, Histoire, Ţaris, (acheЗЗe ÉdИcaЗion, ; JacqИes 
Marseille, Histoire, Paris, Nathan, 2007; Robert Frank, Histoire, Ţaris, Belin, ; Jérôme 
Grondeux, Guy Baudelle, Histoire-Géographie, Paris, Bordas, 2007. 
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Memorandumul de la Neamţ sau 

Apel deschis pentru redarea locului cuvenit Istoriei  

în sistemul de educaţie din România 
 ŢreşedinЗelИi RomРniei, DomnИl KlaИs Johannis ŢrimИlИi MinisЗrИ al RomРniei, DomnИl VicЗor Viorel ŢonЗa ŢreşedinЗelИi Camerei DepИЗa ilor, DomnИl ValeriИ Zgonea ŢreşedinЗelИi SenaЗИlИi, DomnИl Călin ŢopescИ TăriceanИ 

  În mileniИl al Зreilea omenirea, şi noi, locИiЗorii conЗinenЗИlИi eИropean sИnЗem marЗorii Иnor imporЗanЗe Зransformări, care ne marcheaНă inexorabil via a, inclИsiv pe cea a Зinerei genera ii.  În epoca globaliНării şi a aparЗenen ei la marea familie a UniИnii EИropene, s-ar pИЗea crede în mod simplisЗ că omИl  răЗăciЗ în Univers, ar pИЗea Зrăi oriИnde, fără a fi inflИen aЗ de meleagИrile naЗale. AsЗa ar echivala  cu pierderea idenЗiЗă ii proprii şi na ionale. NИ esЗe nimic exageraЗ în acesЗ averЗismenЗ, deoarece fiecare om esЗe  prodИsИl civiliНa iei în care a apărИЗ. El poarЗă „sigiliИl  locИlИi în care s-a născИЗ. ConşЗienЗ saИ nИ  de aceasЗă deЗerminare, omИl simЗe şi ac ioneaНă în fИnc ie de aceasta. ÎncepРnd cИ anИl , cИ precădere, în RomРnia, ieşiЗă deloc Иşor din perioada comИnisЗă, se manifesЗă o criНă profИndă de idenЗiЗaЗe na ională, care se repercИЗeaНă asИpra sisЗemИlИi de valori, la care Зinerii se raporЗeaНă. AceasЗă criНă are drepЗ consecin ă negaЗivă lipsa de implicare a Зinerilor în via a socieЗă ii, 
 absen a responsabiliНării sociale şi pericolИl deНna ionaliНării, caИНaЗ de defăimarea sЗaЗИlИi romРn. SisЗemИl edИca ional romРnesc esЗe afecЗaЗ de o criНă sisЗemică, marcaЗă, înЗre alЗele, şi de marginalizarea 

permanentă a istoriei ca disciplină de studiu în şcoală, ce a deveniЗ o permanen ă a ИlЗimИlИi sferЗ de veac. AceasЗa se manifesЗă prin: . RedИcerea drasЗică a nИmărИlИi de ore de isЗorie la clasă, fapЗ care împiedică formarea şi deНvolЗarea conşЗiin ei na ionale la elevi. RomРnia, membrИ al UniИnii EИropene din anИl , esЗe singИrИl sЗaЗ membrИ, conform sЗaЗisЗicilor pИblicaЗe de căЗre ConsiliИl EИropei, re eaИa EURYD)CE, Asocia ia EИropeană 
a Profesorilor de Istorie – EUROCL)O, în care elevii înva ă în medie  oră de isЗorie  pe săpЗămРnă, în Зimp ce în celelalЗe sЗaЗe membre UE în planИrile – cadrИ sИnЗ prevăНИЗe înЗre -4 ore la istorie.   

2. Lipsa finan ării necesare Иnei logisЗici adecvaЗe lec iilor cИ caracЗer aplicaЗiv şi la sЗandarde de caliЗaЗe de exemplИ: absen a cabineЗelor de isЗorie, maЗeriale didacЗice perimaЗe saИ insИficienЗe, doЗarea cИ mijloace moderne inexisЗenЗă, ş.a. .   . Absen a moЗiva iei persoanelor implicaЗe în procesИl edИca ional penЗrИ asigИrarea ЗranНi iei de la orele ЗeoreЗice de isЗorie, la acЗiviЗă i cИ caracЗer pracЗic şi formaЗiv. AsЗfel, sИbfinan area sisЗemИlИi şi nИmărИl redИs de ore nИ sИs in viНiЗele de sЗИdiИ, cerceЗarea isЗoriei locale, viНiЗele la mИНee şi obiecЗive isЗorice, crearea de maЗeriale didacЗice inovaЗive, aИxiliare, sprijinirea ini iaЗivelor de învă are acЗivă prin ЗeaЗrИ isЗoric, acЗiviЗă i 
specifice cercurilor/cluburilor de istorie).   

4. DificИlЗaЗea elevilor de a ob ine performan e şcolare, ca Иrmare a moЗiva iei mai sИs men ionaЗe.   
5. TРnăra genera ie s-a formaЗ în Иmbra acesЗor caren e edИca ionale, ce aИ provocaЗ consecin e devasЗaЗoare asИpra senЗimenЗИlИi paЗrioЗic al aparЗenen ei la na iИnea romРnă şi la disЗorsionarea conşЗiin ei na ionale.   
6. Formarea profesională a dascălilor a avИЗ de sИferiЗ ca Иrmare a oferЗei de şcolariНare excesive, la nivel ИniversiЗar, fără criЗerii evidenЗe de selec ie.   
7. În condi iile scăderii permanenЗe în ИlЗimii  ani şi respecЗiv drasЗică a nivelИlИi caliЗă ii în edИca ie, isЗoria în şcoală esЗe responsabilă de formarea Иnei cИlЗИri generale consisЗenЗe, despre lИme şi via ă, fapЗ  evidenЗ ignoraЗ de facЗorii deciden i din poliЗicile edИca ionale din RomРnia, în ciИda apelИrilor insisЗenЗe adresaЗe de căЗre Academia RomРnă, facИlЗă ile de isЗorie ale UniversiЗă ilor din BИcИreşЗi, )aşi, ClИj Napoca, asocia iile profesionale ale cadrelor didacЗice de specialiЗaЗe,  sindicaЗe, organiНa ii nongИvernamenЗale, eЗc. Ca aЗare, se impИne cИ acИiЗaЗe ca procesИl edИca ional din RomРnia să creeНe premisele edИca iei penЗrИ conşЗiin a aparЗenen ei la Иn popor cИ o isЗorie remarcabilă, sЗima de sine şi sЗima fa ă de valorile perene romРneşЗi, care aИ creaЗ condi iile penЗrИ reНisЗen a în fa a oricăror vicisiЗИdini isЗorice. 
Noi, parЗicipan ii la Conferin a inЗerna ională „)storia românilor şi criza identităţii naţionale. 

Memorandum-ul de la Neamţ”, -12 septembrie 2015,  provenind din mediul academic, universitar, 

preuniversitar, nonguvernamental, guvernamental, din cadrul asocia iilor profesionale ale profesorilor de isЗorie din RomРnia şi RepИblica Moldova,  am efecЗИaЗ o analiНă deЗailaЗă a edИca iei pe problemele ce deЗermină formarea conşЗiin ei na ionale şi  soliciЗăm deschis ŢreşedinЗelИi RomРniei, ŢrimИlИi MinisЗrИ al RomРniei, Camerelor ŢarlamenЗИlИi RomРniei, ИrmăЗoarele: 

anexe 
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. Redarea rolului şi locului cuvenit istoriei ca disciplină de studiu în şcoală, având în vedere 
menirea formativă a acestei discipline de studiu în planul personalităţii elevilor; 

. Prevederea în planurile de învăţământ la toate clasele, începând de la a V-a şi până la a X))-a, 

indiferent de profil şi filieră, a -3 ore de istorie; 

. )ntroducerea istoriei ca probă obligatorie la examenul de bacalaureat la toate profilele şi filierele 
de la nivel liceal; 

4. Refacerea curriculei de istorie – programele pentru clasele de la a IV-a la a XII-a, cu respectarea 

principiului cronologiei istorice. Acestea ar trebui să includă şi referiri la valori şi simboluri perene 
româneşti, la rolul Bisericii în istoria naţională,  principalele etape ale culturii româneşti; 

. Realizarea manualelor de istorie cu respectarea principiilor didactice, metodice şi ştiinţifice 
moderne, în care calitatea şi nu preţul să fie factorul determinant; 

. Respectarea şi aplicarea prevederilor principalelor documente europene cu privire la locul şi 
rolul istoriei în şcoală, la care România a subscris şi s-a angajat să le respecte, şi anume: Recomandarea 

1.283/  privind istoria şi învăţarea istoriei în Europa, adopЗaЗă de AdИnarea ŢarlamenЗară a ConsiliИlИi EИropei şi respecЗiv, Recomandarea 15/  privind predarea istoriei în Europa secolului 
XXI, adopЗaЗă de ComiЗeЗИl de MinişЗri al ConsiliИlИi EИropei; 

. Realizarea în comun de către România şi Republica Moldova a curriculei şi manualelor de istorie. 
 SemneaНă: 
▪ Ţrofesorii de isЗorie din învă ămРnЗИl preИniversiЗar din jИde Иl Neam , membrii Asocia iei Ţrofesorilor de )sЗorie Neam  – APIN; 

▪ Ţrofesori ИniversiЗari, decani ai facИlЗă ilor de isЗorie din RomРnia şi din RepИblica Moldova; 
▪ )nspecЗori şcolari disciplina isЗorie, din RomРnia; 
▪ Membri ai Asocia iei Ţrofesorilor de )sЗorie RomРnia – AŢ)R şi membrii Asocia iei Ţrofesorilor de )sЗorie 

din Moldova – APIM. 

 

 
Poziţia membrilor comunităţii academice a Facultăţii de Istorie – Universitatea 

din Bucureşti în legătură cu planurile-cadru pentru învăţământul gimnazial 
 ComИniЗaЗea academică a FacИlЗă ii de )sЗorie din cadrИl UniversiЗă ii din BИcИreşЗi ИrmăreşЗe cИ inЗeres 
dezbaterile generate de cele trei proiecte de planuri-cadru pentrИ învă ămРnЗИl gimnaНial propИse de MinisЗerИl EdИca iei Na ionale şi CerceЗării ŞЗiin ifice şi )nsЗiЗИЗИl de ŞЗiin e ale EdИca iei. Din analiНa maЗerialelor preНenЗaЗe spre deНbaЗere se observă că, din păcaЗe, în ЗoaЗe cele Зrei proiecЗe de 
plan-cadru, Ariei cИrricИlare ))) „Om şi socieЗaЗe  îi sИnЗ reparЗiНaЗe mai pИ in de % din ЗoЗalИl de ore. AceasЗă sИb-repreНenЗare vine în direcЗă conЗradic ie cИ scopИrile edИca iei prevăНИЗe în Legea EdИca iei Na ionale, în care inЗegrarea socială şi formarea Иnei concep ii de via ă baНaЗe pe valorile ИmanisЗe sИnЗ consideraЗe esen iale. De aceea, credem că o creşЗere a nИmărИlИi de ore reparЗiНaЗe acesЗei arii cИrricИlare ar pИЗea asigИra aЗingerea obiecЗivelor edИcaЗive prevăНИЗe în Lege. Ţrin Иrmare, apreciem că ariei cИrricИlare „Om şi socieЗaЗe  ar ЗrebИi să-i revină minim -  ore în clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi -  ore în clasa a V)))-a. ŢlecРnd de la aceasЗă modificare, propunem ca disciplinei )storie să-i fie alocate  ore pe săptămână, de 
la clasa a V-a până la clasa a V)))-a. În acesЗ momenЗ, disciplina Istorie dispИne de o singИră oră pe săpЗămРnă în învă ămРnЗИl gimnaНial, iar propИnerile înainЗaЗe spre deНbaЗere nИ reНolvă nevoia de formare asigИraЗă de aceasЗă disciplină. 
Dezechilibrul creat, spre exemplu, de alocarea pentru disciplina Istorie a cРЗe  ore la clasele a V-a şi a V)))-a şi de cРЗe  oră la clasele a V)-a şi a V))-a în proiecЗИl  elimină ideea de coeren ă pe verЗicală a învă ării, ceea ce ar ЗrebИi să consЗiЗИie Иn principiИ de baНă al acestor planuri-cadrИ. De asemenea, acesЗe propИneri creeaНă discrepan e înЗre nИmărИl de ore alocaЗe şi programa şcolară, respecЗiv manИale, care aИ fosЗ gРndiЗe penЗrИ     ore pe săpЗămРnă, inflИen Рnd în mod negaЗiv caliЗaЗea acЗИlИi didacЗic. 

De aceea, considerăm ca Иn demers necesar alocarea de  ore pe săpЗămРnă disciplinei Istorie, în baНa ИrmăЗoarelor argИmenЗe: 
▪ creşЗerea nИmărИlИi disciplinelor sЗИdiaЗe în gimnaНiИ de căЗre elevi a fragmenЗaЗ cИnoaşЗerea şi nИ permiЗe o sisЗemaЗiНare şi conЗinИiЗaЗe în învă are. Un nИmăr mai mic de discipline şi Иn seЗ mai larg de con inИЗИri şi compeЗen e ar pИЗea asigИra necesara ЗransdisciplinariЗaЗe; 
▪ programa şcolară ЗrebИie să respecЗe şi să dИcă la îndeplinire scopИrile edИca iei, eviden iaЗe în Legea EdИca iei Na ionale la arЗicolИl  asЗfel: b  inЗegrarea socială şi parЗiciparea ceЗă enească acЗivă în socieЗaЗe; d  formarea Иnei concep ii de via ă, baНaЗe pe valorile ИmanisЗe şi şЗiin ifice, pe cИlЗИra na ională şi Иniversală şi 

pe stimularea dialogulИi inЗercИlЗИral; e  edИcarea în spiriЗИl demniЗă ii, Зoleran ei şi respecЗării drepЗИrilor şi 
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liberЗă ilor fИndamenЗale ale omИlИi; f  cИlЗivarea sensibiliЗă ii fa ă de problemaЗica Иmană, fa ă de valorile 
moral-civice şi a respecЗИlИi penЗrИ naЗИră şi mediИl înconjИrăЗor naЗИral, social şi cИlЗИral; 
▪ disciplina Istorie asigИră formarea de compeЗen e mai largi din domeniile social şi cИlЗИral şi permiЗe elevilor în elegerea şi asИmarea idenЗiЗă ii locale, regionale, na ionale saИ Иniversale penЗrИ o mai bИnă comИnicare inЗercИlЗИrală, penЗrИ în elegerea conЗexЗИlИi geo-poliЗic acЗИal, aşadar penЗrИ Иn proces de învă are inЗegraЗă a elevilor; 
▪ Istoria asigИră Иn cadrИ menЗal care permiЗe elevilor să aibă o perspecЗivă diacronică asИpra omИlИi şi socieЗă ii; 
▪ cunoaşterea istorică esЗe esen ială în definirea idenЗiЗă ii elevilor, prinЗr-o asИmare armonioasă a idenЗiЗă ii locale saИ regionale, a celei na ionale şi a celei eИropene. 
▪ înЗr-o socieЗaЗe conЗemporană în care ЗensiИnile inЗer-culturale sunt tot mai prezente, cunoaşterea 

istoriei diverselor grupuri culturale constituie una din premisele absolut necesare dialogului. Considerăm că analiНa aЗenЗă a sЗrИcЗИrii planИlИi de învă ămРnЗ gimnaНial poaЗe eviЗa consecin ele 
nefavorabile pe termen lung ale unei programe şcolare care nИ corespИnde cerin elor edИca ionale conЗemporane. )nЗrodИcerea a doИă ore de isЗorie la ciclИl gimnaНial ar fi, în aceasЗă perspecЗivă, Иna dinЗre deciНiile lИaЗe în favoarea elevИlИi. 
 

 

Poziţia Facultăţii de Istorie şi Filozofie 

a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

cu privire la predarea Istoriei în învăţământul gimnazial 
 

Elaborarea Planului-cadrИ penЗrИ învă ămРnЗИl gimnaНial repreНinЗă o bИnă ocaНie penЗrИ idenЗificarea Иnor solИ ii de îmbИnăЗă ire a siЗИa iei din şcoala romРnească. În acesЗ conЗexЗ, sИnЗem preocИpa i, ca răspИns la cerin ele şi problemele acЗИale ale socieЗă ii noasЗre, de locИl şi ponderea pe care disciplinele ИmanisЗe le vor ocИpa în procesИl edИcaЗiv.  ExisЗă o îngrijorare profИndă, exprimaЗă la nivelИl opiniei pИblice, în ceea ce priveşЗe edИca ia morală a elevilor, ЗransmiЗerea valorilor cИlЗИrale şi împărЗăşirea sensИrilor spiriЗИale, în socieЗaЗea sИperЗehnologiНaЗă în care Зrăim, dominaЗă de valori maЗeriale, de individИalism şi mărginire inЗelecЗИală. CИm vom reИşi să formăm ceЗă eni responsabili şi implica i, refracЗari la corИp ie şi capabili să împingă socieЗaЗea în direc ia Иnor idealИri sИperioare, dacă lec iile fИndamenЗale pe care ni le oferă isЗoria nИ vor fi învă aЗe în mod corespИnНăЗor, la vРrsЗa poЗriviЗă, pe băncile ciclИlИi gimnaНial? În absen a Иnei edИca ii ИmanisЗe adecvaЗe, genera iile acЗИale se limiЗeaНă, progresiv, la ИniversИl sИperficial al re elelor de socialiНare, nemaişЗiind cИm şi de ce să se insereНe în ИniversИl Зradi iei şi al cИlЗИrii. În mod ineviЗabil, maЗemaЗica, şЗiin ele naЗИrii saИ ale comИnicării îi leagă pe copiii noşЗri ЗoЗ mai mИlЗ de calcИlaЗor. Dar cine să îi apropie aЗИnci, în aceeaşi măsИră, de Зradi ie, de spiriЗИaliЗaЗe, de cИlЗИră saИ de idenЗiЗaЗea na ională, dacă maЗemaЗica se predă în paЗrИ ore pe săpЗămРnă, iar isЗoria înЗr-Иna singИră? EchilibrИl armonios dinЗre cИlЗИră şi Зehnică, dinЗre spiriЗ şi maЗerie, nИ poaЗe fi asigИraЗ de Иn plan-cadrИ în care aria cИrricИlară „Om şi socieЗaЗe  nИ acoperă nici măcar % din ЗoЗalИl de ore! Genera iile formaЗe în acesЗ mod defecЗИos şi de care nИmeroşi isЗorici, sociologi, Зeologi şi mai ales părin i deНamăgi i se plРng la Иnison  riscă să-şi rИpă legăЗИrile cИ ЗrecИЗИl şi în acesЗ fel să raЗeНe înЗРlnirea cu viitorul, Зrăind înЗr-Иn preНenЗ conЗinИИ, dominaЗ de imperaЗivele hedonisЗe ale lИi „aici şi acИm . La ora acЗИală, copiii noşЗri sИnЗ ЗoЗ mai lipsi i de cИnoşЗin ele şi pracЗicile inЗelecЗИale care le-ar permiЗe să se înscrie în mod conşЗienЗ pe axa Зemporală a isЗoriei, de-a lИngИl căreia ne-am formaЗ, ca oameni şi socieЗaЗe. )ar penЗrИ a-şi forma acesЗe compeЗen e de baНă în maЗerie de alfabeЗiНare isЗorică, care să îi Зransforme în oameni orienЗa i în ИniversИl cИlЗИrii şi al valorilor, ei şi profesorii lor au nevoie de un minimum de timp alocat. Istoria nu se poate învă a înЗr-o oră pe săpЗămРnă, ca mИНica saИ desenИl care poЗ să rodească şi pe alЗe căi, în afara sălii de clasă, în sИfleЗИl creaЗiv al elevИlИi . EsЗe inИЗil, esЗe ineficienЗ, esЗe o pierdere de Зimp şi de resИrse Иmane. Dacă nИ esЗe predaЗă în condi ii decenЗe, Зimp de  ore pe săpЗămРnă, pe parcИrsИl înЗregИlИi ciclИ gimnaНial, cИm s-a pracЗicaЗ decenii la rРndИl şi cИm se mai predă în aЗРЗea ări ale lИmii, aЗИnci poaЗe ar fi mai bine să renИn ăm la 
istorie de tot! Mai mИlЗ decРЗ orice alЗă disciplină socio-Иmană, )sЗoria oferă elevilor edИca ie democraЗică, economică saИ inЗercИlЗИrală. Ea sЗimИleaНă spiriЗИl criЗic, împărЗăşirea în comИn a valorilor, capaciЗaЗea de a compara şi evalИa forme diferiЗe de civiliНa ie. Crede cineva că ne pИЗem permiЗe să viЗregim sЗИdiИl isЗoriei în НiИa de asЗăНi, cРnd Зrăim amenin area ЗerorismИlИi islamisЗ, provocarea valИrilor migraЗorii saИ şИbreНirea încrederii în democra ie şi în consЗrИc ia eИropeană? Oare cИm vor gesЗiona genera iile ИrmăЗoare probleme de aceasЗă naЗИră, fără insЗrИmenЗele inЗelecЗИale, axiologice şi emo ionale oferiЗe de cИnoaşЗerea isЗoriei? CИ ajИЗorИl 
TIC-ului, al şЗiin elor naturii, al limbii engleze? AceasЗă lИare de poНi ie nИ repreНinЗă în nici Иn fel o pledoarie 
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pro domo, în favoarea Иnor inЗerese parЗicИlare, specifice Иnei discipline saИ ИnИi grИp profesional. ŢoНi ia noasЗră se fИndamenЗeaНă pe Иn senЗimenЗ profИnd de responsabiliЗaЗe, pe care isЗoricii îl Зrăiesc mai acut decРЗ alЗe caЗegorii de inЗelecЗИali, în raporЗ cИ desЗinИl socieЗă ii romРneşЗi. )nsЗrИmenЗele de cИnoaşЗere specifice profesiИnii noasЗre ne araЗă că acesЗ viiЗor nИ va exisЗa, dacă el nИ va încorpora înЗr-un mod adecvat ЗrecИЗИl şi Зradi iile pe baНa cărora RomРnia a fosЗ edificaЗă. În acesЗe condi ii, aЗragem aЗen ia asИpra fapЗИlИi că Зehnicienii şi deciden ii care aИ în grijă elaborarea şi adopЗarea acesЗor planИri poarЗă pe Иmerii lor o răspИndere Иriaşă. Ţe Зermen lИng, miНa acesЗor 
documenЗe esЗe însăşi perpeЗИarea noasЗră socială şi cИlЗИrală. Ca indiviНi, pe conЗ propriИ, ne pИЗem descИrca şi cИ o oră de isЗorie pe săpЗămРnă, saИ poaЗe chiar fără niciИna. Dar ca na iИne, ca socieЗaЗe coerenЗă şi conşЗienЗă, nИ vom sИpravie Иi. 

 
 

Poziţia Facultăţii de Istorie 

din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
faţă de statutul disciplinei Istorie în propunerile de plan-cadru 

pentru învăţământul gimnazial 
 )nsЗiЗИЗИl de ŞЗiin e ale EdИca iei a lansaЗ în deНbaЗere pИblică Зrei varianЗe de plan cadru pentru clasele       

V-V))), în care disciplina isЗorie esЗe grav afecЗaЗă şi mИЗilaЗă. În primele doИă varianЗe isЗoria are alocaЗă o singИră oră pe săpЗămРnă penЗrИ clasele V-V)) şi doИă ore penЗrИ clasa a V)))-a, iar în varianЗa a Зreia a mai fost pИsă o oră la clasa a V-a. ComИniЗaЗea academică din FacИlЗaЗea de )sЗorie, profesori şi sЗИden i, nИ poaЗe fi de acord cИ o asemenea degradare a sЗaЗИЗИlИi disciplinei noasЗre în cadrИl programei de sЗИdiИ penЗrИ gimnaНiИ. AceasЗă conЗinИă diminИare a locИlИi şi rolИlИi obiecЗИlИi isЗorie în şcoala romРnească a începИЗ în anii ’  nИ sИb forma Иnei necesare demisЗificări a isЗoriei romРnilor, ci sИb aceea a Иnei aşa-Нise demiЗiНări, care nИ a fosЗ, în realiЗaЗe, decРЗ o încercare de a se înlocИi nişЗe miЗИri cИ alЗele, şi a conЗinИaЗ în primii ani ai noИlИi mileniИ, cИ prilejИl „cerЗei manИalelor , penЗrИ ca, acИm cР iva ani să se propИnă chiar scoaЗerea din programa de sЗИdiИ 
a clasei a XII-a la liceele cИ profil Зehnologic şi din cea a şcolilor profesionale. Cu alte cuvinte, s-a începИЗ cИ „demiЗiНarea , se conЗinИă cИ diminИarea şi va Иrma eliminarea disciplinei din planИrile de învă ămРnЗ ale gimnaНiilor şi liceelor romРneşЗi. La fel ca în ЗrecИЗ, nici de aceasЗă daЗă măsИra nИ a fosЗ explicaЗă de )ŞE şi nici asИmaЗă de vreИn grИp de specialişЗi în domeniИl isЗoriei. De obicei, în RomРnia se spИne că „aşa esЗe în UniИnea EИropeană , nИmai că, de aceasЗă daЗă saИ şi de aceasЗă daЗă, siЗИa ia nИ esЗe înЗrИ ЗoЗИl adevăraЗă, penЗrИ că în majoriЗaЗea ărilor din RăsăriЗИl EИropei, dar şi în mИlЗe ări din ApИsИl EИropei )Зalia, Spania, AИsЗria eЗc. , isЗoriei, ca obiecЗ de 
studiu obligatoriu, i s-aИ acordaЗ doИă saИ mai mИlЗe ore pe săpЗămРnă. În spa iИl lăsaЗ liber prin eliminarea 
unei ore de istorie aИ apărИЗ ad-hoc, ca mИlЗe alЗe lИcrИri din socieЗaЗea romРnească, doИă discipline Educa ie 
iБterculturală şi Educa ie peБtru cetă eБie deАocratică, arondate claselor a VI-a şi a V))-a, care ar fi trebuit, măcar acesЗea, legaЗe de disciplina isЗorie, iar nИ lăsaЗe în voia soarЗei, asЗfel încРЗ singИrИl beneficiИ, pe care îl vor adИce, va fi încărcarea orarИlИi elevilor cИ cРЗe o oră în plИs. ArgИmenЗe penЗrИ păsЗrarea saИ chiar înЗărirea sЗaЗИЗИlИi isЗoriei în noИl plan-cadru pentru învă ămРnЗИl gimnaНial în RomРnia sИnЗ nИmeroase, Иnele dinЗre ele fiind expИse cИ clariЗaЗe în ИlЗima vreme, fie de insЗiЗИ ii de profil FacИlЗă ile de )sЗorie din ClИj şi BИcИreşЗi , de persoane pИblice cИ înalЗă aИЗoriЗaЗe academică )on-Aurel Pop, Bogdan Murgescu, Alexandru ZИb , fie cИ prilejИl Иnor manifesЗări şЗiin ifice şi didacЗice, cИm a fosЗ, spre exemplИ, cea organiНaЗă la )nspecЗoraЗИl JИde ean Neam , încheiaЗă cИ Иn manifesЗ şi o peЗi ie MeАoraБduАul de la NeaА  sau Apel deschis pentru redarea locului cuvenit istoriei îБ 
sisteАul de educa ie diБ RoАРБia). DinЗre acesЗe argИmenЗe am aminЗi şi noi:voca ia inЗerdisciplinară plenară şi dovediЗă în Зimp a isЗoriei ca obiecЗ de sЗИdiИ, pe care nici o alЗă disciplină din domeniИl larg, nИmiЗ „Om şi socieЗaЗe , nИ-l are. Un copil, cărИia i se dă posibiliЗaЗea să sЗИdieНe Зemeinic isЗoria romРnilor, isЗoria EИropei şi isЗoria lИmii, ceea ce esЗe imposibil în condi iile planИrilor acЗИale, se va înЗРlni cИ informa ii din alЗe „isЗorii : isЗoria religiilor, isЗoria 
artei, istoria Bisericii, isЗoria şЗiin ei eЗc., precИm şi din domenii de sЗИdiИ învecinaЗe: geografie, liЗeraЗИră, filosofie eЗc., care îi vor fi folosiЗoare în foarЗe mИlЗe siЗИa ii în care via a îl va adИce, fie că va Зrăi în RomРnia, în alЗă ară a UniИnii EИropene saИ în oricare alЗă ară din lИme. Apoi, isЗoria conЗribИie decisiv la crearea idenЗiЗă ii romРneşЗi a fiecărИi individ, îi araЗă care îi sИnЗ rădăcinile, cИm să în eleagă preНenЗИl şi, măcar în parЗe, ce să aşЗepЗe de la viiЗor. ToЗ isЗoria, predaЗă şi învă aЗă în şcoala romРnească, conЗribИie consisЗenЗ la crearea conşЗiin ei eИropene a elevilor şi la aderarea deplină la valorile pe care UniИnea EИropeană le-a făИriЗ şi le promoveaНă. Care alЗ obiecЗ, din planИl de învă ămРnЗ al claselor V-V))), poaЗe să explice elevilor, cИ insЗrИmenЗe specifice vРrsЗei, eЗapele formării RomРniei şi ale UniИnii EИropene, dar şi pericolele de la 
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grani ele RomРniei mai ales siЗИa ia grea a romРnilor din Basarabia  şi ale UniИnii EИropene? Noi credem că nici ИnИl, în afară de isЗorie!Acelaşi obiecЗ, isЗoria, mИlЗ viЗregiЗ în ИlЗimele doИă decenii, creeaНă elevilor deprinderea de a ciЗi şi de a gРndi criЗic, în Иrma căreia poЗ în elege diferen ele înЗre sisЗemИl democraЗic şi sisЗemele ЗoЗaliЗare din ЗrecИЗ şi de asЗăНi, precИm şi marile drame ale secolИlИi XX cele doИă RăНboaie Mondiale, (olocaИsЗИl, GИlagИl, deporЗările şi închisorile poliЗice din RomРnia eЗc.  şi, din păcaЗe, ale preНenЗИlИi penЗrИ Иnele păr i ale lИmii. )sЗoria ne ajИЗă să în elegem socieЗaЗea în care Зrăim, cИm s-aИ prodИs şi se poЗ prodИce schimbările, ne oferă Иn sens al idenЗiЗă ii personale şi de grИp, ne faciliЗeaНă opera iИnea viЗal de imporЗanЗă de a recepЗa mesajele predecesorilor noşЗri, spre a le ЗransmiЗe, dИpă ce le compleЗăm cИ ale noasЗre, Иrmaşilor noşЗri; isЗoria ne inspiră, ne aЗrage aЗen ia, ne sИgereaНă pericolele, ne face, în ИlЗimă insЗan ă oameni mai bИni. Fără în elegerea lИmii de asЗăНi şi a modИlИi cИm s-a ajИns la ea, am fi incomple i şi adesea nepИЗincioşi în fa a provocărilor prezentului. Dacă Иna dinЗre acesЗe varianЗe de plan-cadrИl va fi adopЗaЗă, iar isЗoria nИ-şi va recРşЗiga rolИl de disciplină fИndamenЗală, ci va fi dilИaЗă şi marginaliНaЗă, formarea ИrmăЗoarelor genera ii de romРni va fi deНechilibraЗă, lăsРnd loc în minЗea şi sИfleЗele elevilor penЗrИ pericИloase neîn elegeri ale ЗrecИЗИlИi, penЗrИ absorbirea valИrilor propagandisЗice anЗiromРneşЗi, anЗidemocraЗice şi anЗieИropene şi chiar penЗrИ primejdИirea viiЗorИlИi RomРniei şi al UniИnii EИropene. 
 31 ianuarie 2016, 

 

Decan, 

Prof. dr. Petronel Zahariuc 

 

 
Punctul de vedere al Academiei Române privind planul-cadru  

pentru învăţământul gimnazial din România 
 Academia RomРnă a lИaЗ acЗ cИ îngrijorare de propИnerile formИlaЗe în cadrИl celor Зrei varianЗe ale 
Planului-cadrИ penЗrИ învă ămРnЗИl gimnaНial din RomРnia de căЗre )nsЗiЗИЗИl de ŞЗiin e ale EdИca iei şi care se află acИm în deНbaЗere pИblică.  SИbiecЗИl major care îngrijoreaНă mediИl academic şi care se regăseşЗe la nivelИl ЗИЗИror celor Зrei varianЗe, nelăsРnd nici o posibiliЗaЗe de op iИne profesorilor, esЗe redИcerea nИmărИlИi de ore, pРnă la dispari ia din programă, la discipline fИndamenЗale de sЗИdiИ, meniЗe să formeНe aЗРЗ cИlЗИra generală, cРЗ şi conşЗiin a isЗorică şi idenЗiЗară a noilor genera ii. AsЗfel, măsИrile propИse de )nsЗiЗИЗИl de ŞЗiin e ale EdИca iei anИn ă: dispari ia singИrei ore de limba laЗină în gimnaНiИ, la clasa a V)))-a, ampИЗarea Иnei ore de limba şi liЗeraЗИra romРnă la clasele a V-a şi a V)-a şi diminИarea drasЗică a nИmărИlИi de ore de isЗorie, oricИm insИficienЗe în 
urma reducerilor impuse de ultimul plan-cadru din 2001. Semnalăm că ЗoaЗe cele Зrei domenii de sЗИdiИ viЗregiЗe de acЗИala propИnere sИnЗ maЗerii cИ Иn pИЗernic caracЗer idenЗiЗar, conЗribИind împreИnă la deНvolЗarea conşЗiin ei na ionale, eИropene şi ИmanisЗe a Зinerei genera ii. SЗИdiИl limbii laЗine, limbii şi liЗeraЗИrii romРne şi isЗoriei na ionale şi Иniversale  oferă copiilor repere exisЗen iale, orienЗРndИ-i ca ceЗă eni ce apar in ИnИi popor eИropean, 
vorbitori ai unei limbi de origine laЗină, înrИdiЗă cИ alЗe cРЗeva limbi eИropene descendenЗe din acelaşi ЗrИnchi comИn, pИrЗăЗori ai Иnor valori cИlЗИrale şi eЗnice care s-aИ aflaЗ înЗoЗdeaИna în deplin respecЗ şi 
armonie cu valorile altor popoare. )denЗiЗaЗea romРnească nИ poaЗe fi în eleasă fără componenЗa sa laЗină, idenЗiЗaЗea eИropeană, la rРndИl ei, nИ poaЗe ignora aceasЗă componenЗă. Să nИ ИiЗăm eforЗИrile Şcolii Ardelene, ilИminismИl romРnesc, de a argИmenЗa originea laЗină a poporИlИi şi a limbii romРneşЗi în Transilvania. Să nИ ИiЗăm că însИşi sЗaЗИl romРn s-a consЗiЗИiЗ, la , în jИrИl ideii de ИniЗaЗe a ЗИЗИror celor „de ginЗă laЗină . În acesЗ conЗexЗ, prima misiИne a Academiei RomРne, la , a fosЗ să alcăЗИiască gramaЗica şi dic ionarИl limbii romРne şi să redacЗeНe ЗraЗaЗИl de isЗoria romРnilor, Зocmai penЗrИ a sИs ine şi cИlЗiva conşЗiin a idenЗiЗă ii noasЗre. Or, 
acum, propunerile acestui nou Plan-cadru compromit printr-Иn singИr gesЗ, insИficienЗ cРnЗăriЗ, eforЗИrile a genera ii de inЗelecЗИali responsabili şi pИn sИb semnИl pericolИlИi însăşi idenЗiЗaЗea noasЗră. Consecin ele nИ vor înЗРrНia să apară, iar )sЗoria nИ va fi îngădИiЗoare. Academia RomРnă aЗrage deci aЗen ia asИpra pericolИlИi repreНenЗaЗ de exclИderea sЗИdiИlИi limbii laЗine şi 
diminuarea nИmărИlИi de ore la limba şi liЗeraЗИra romРnă şi isЗorie, discipline care, alăЗИri de componenЗa lor idenЗiЗară aminЗiЗă, aИ cea mai imporЗanЗă voca ie formaЗivă dinЗre ЗoaЗe disciplinele – dacă ar fi să aminЗim nИmai deНvolЗarea gРndirii logice, a capaciЗă ii de exprimare, a creaЗiviЗă ii, a spiriЗИlИi civic şi a celИi democraЗic, în elegerea inЗegraЗoare, în spiriЗИl valorilor ИmanisЗe. VРrsЗa gimnaНială, cИprinsă înЗre -15 ani, 
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esЗe cea mai propice deНvolЗării Иnei personaliЗă i armonioase, deopoЗrivă sensibilă, ra ională şi creaЗivă. )sЗoria cИ deosebire oferă o perspecЗivă largă asИpra realiЗă ii, siЗИaЗă în oriНonЗИl devenirii, şi asigИră, asЗfel, cadrИl de inЗegrare şi capaciЗaЗea de a răspИnde provocărilor preНenЗИlИi. Limba şi liЗeraЗИra romРnă deНvolЗă capaciЗaЗea de în elegere a no iИnilor, concepЗelor, fenomenelor, dar şi sensibiliЗaЗea, bИnИl gИsЗ, recepЗarea esЗeЗică. Şi, desigИr, aЗРЗ de necesara capaciЗaЗe de exprimare corecЗă şi de sЗrИcЗИrare a ИnИi discИrs cИ sens. 
Latina consolideaНă cИnoşЗin ele de gramaЗică, de logică, fИrniНeaНă Зerminologia penЗrИ majoriЗaЗea şЗiin elor exacЗe şi, nИ în ИlЗimИl rРnd, esЗe pИrЗăЗoarea Иnor valori care aИ sЗaЗ la baНa consЗrИirii civiliНa iei eИropene moderne şi conЗemporane. 

Procesul pedagogic, acЗИl edИcaЗiv esЗe, cИm sperăm că se şЗie, complex şi dificil. El necesiЗă Зimp, sЗraЗegie inЗeligenЗă, aЗen ie sporiЗă, răbdare şi chiar delicaЗe e. O Зrecere rapidă prinЗr-o multitudine de discipline compromiЗe posibiliЗaЗea de fixare şi aprofИndare şi condИce la sИperficialiЗaЗe şi ineficien ă. În acesЗ conЗexЗ, semnalăm Иn alЗ viciИ fИndamenЗal al acЗИalИlИi Ţlan-cadrИ şi anИme Зendin a de a avea la nivelИl învă ămРnЗИlИi gimnaНial cРЗ mai mИlЗe maЗerii cИ doar o oră de sЗИdiИ pe săpЗămРnă, pericliЗРnd astfel insЗrИirea solidă şi edИca ia. Membri ai Academiei RomРne aИ semnalaЗ în repeЗaЗe rРndИri insИficien a nИmărИlИi de ore la disciplina isЗorie, inconsisЗen a programelor şi deficien ele manИalelor. SpecialişЗi din insЗiЗИЗele de cerceЗare ale 
Academiei RomРne aИ adresaЗ memorii şi aИ propИs MinisЗerИlИi EdИca iei sprijin şi consiliere în elaborarea ghidИrilor de predare şi în perfec ionarea cadrelor didacЗice. Academia RomРnă vă soliciЗă, domnИle MinisЗrИ, să dispИne i reanaliНarea celor Зrei varianЗe alte 

actualului Plan-cadrИ penЗrИ învă ămРnЗИl gimnaНial, alocarea ИnИi nИmăr opЗim de ore penЗrИ disciplinele limba laЗină, la clasa a V)))-a, limba şi liЗeraЗИra romРnă şi isЗorie penЗrИ înЗreg ciclИl V-VIII, precИm şi penЗrИ celelalЗe discipline de sЗИdiИ, elaborarea aЗenЗă a Иnor programe echilibraЗe, care să ină conЗ de principiile inЗerdisciplinariЗă ii şi complemenЗariЗă ii, asЗfel încРЗ învă ămРnЗИl gimnaНial să-şi îndeplinească în mod real misiИnea: aceea de a forma cИlЗИra generală a elevilor şi a pune bazele deНvolЗării armonioase a Зinerei genera ii. Academia RomРnă îşi exprimă deplină încredere în implicarea şi deciНia dИmneavoasЗră. 
 

Biroul prezidiului Academiei Române 

Acad. Ionel-ValenЗin Vlad, preşedinЗele Academiei RomРne 

Acad. Cristian Hera, vicepreşedinЗe al Academiei RomРne Acad. Bogdan SimionescИ, vicepreşedinЗe al Academiei RomРne Acad. AlexandrИ SИrdИ, vicepreşedinЗe al Academiei RomРne Acad. VicЗor Spinei, vicepreşedinЗe al Academiei RomРne 

Acad. Victor Voicu, secretar general al Academiei RomРne 
 

Punct de vedere adresat domnului prof. dr. ing. Adrian Curaj, 

MiБistrul Educa iei şi Cercetării ŞtiiБ ifice 

 

  

 

 

Concursul internaţional de creaţie literară  

„Veronica Micle” , ediţia a XV)) -a,  2016 
 OrganiНaЗ de Despăr ămРnЗИl „Mihail KogălniceanИ  )aşi, concИrsИl îşi propИne să încИrajeНe lirica din ară şi de pesЗe hoЗare, să sЗimИleНe preocИpările de re evalИare a poeНiei în conЗexЗИl reconsiderărilor esЗeЗice acЗИale şi să impИlsioneНe ЗradИcerile în limbi de circИla ie inЗerna ională. LИcrările concИrsИlИi se vor desfăşИra pe Зrei sec iИni: Crea ie poetică; Traducere 

din poezia clasică, АoderБă şi coБteАporaБă; Eseuri despre lirica actuală. La concurs pot participa Зineri aИЗori, care nИ aИ debИЗaЗ în volИm şi care aИ vРrsЗa maximă de  de ani. LИcrările vor fi Зrimise în plic sigilaЗ, sИb motto, în ИrmăЗoarea formă: sec iИnea Crea ie poetică: 10 titluri inedite; sec iИnea Traducere:  ЗiЗlИri inediЗe; sec iИnea Eseuri:  eseИ înЗre -  pagini, preНenЗaЗ în limba romРnă saИ înЗr-o limbă de circИla ie inЗerna ională. În plic se va afla Иn Curriculum vitae al 

concurentului (date personale, activitatea cultural-arЗisЗică  şi o foЗografie. LИcrările vor fi Зrimise pРnă la daЗa de  decembrie , la adresa: ASTRA )aşi, sЗr. TiЗИ MaiorescИ, nr. , cod . )nforma ii sИplimenЗare se poЗ ob ine la Зelefoanele: -219 213; (40)0722-552 119; 

(40)0232-311 474.  
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Octavian Goga. 

Politica și cultura 
  

Iulian 

PRUTEANU-IS CESCU 
  La împlinirea a  de ani de la naşterea lui 

Octavian Goga (1881- , redăm, în paginile ce ИrmeaНă, Иn schimb de scrisori, pИblicaЗ în revisЗa „ ara noastră , înЗre M. Sadoveanu şi O. 

Goga, prin care cel dintРi făcea primii paşi în 
via a politică a ării, înscriindИ-se în Partidului ŢoporИlИi, pe lisЗele cărИia a candidat la 

alegerile din 1927 şi a ob inut un loc de 

deputat din partea jude ului Bihor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 11 iunie [1926] 

Iubite prietene, 

Ştii că pРnă astăzi – vreАe de douăНeci şi mai bine de ani de cРnd mi-am început cariera 

literară – am stat departe de frămРntările politice, fără însă a fi străin de marile probleme ale 

poporului nostru. Am crezut că pot mai bine contribui la solu ionarea lor ca simplu cărturar, fără 
a iБtra îБ tuАult. 

AstăНi, îБsă, siА im to i că am ajuns la o răspРntie a destinelor ării, cРnd oamenii cu conştiin a 

unei răspunderi au datoria să iasă din rezerva, pe care şi-au impus-o. Mai mult, se pare că e nevoie 

îndeosebi, de contribu ia iБtelectualilor, îБtr-o epocă de colaborare a iБtelectualită ii generale. 

ÎАprejurări, desigur Бu îБtРАplătoare, te-au cheАat pe dta, cărturar, îБ fruБtea trebilor ării. 

Dta eşti un om din familia noastră a scriitorilor, cu care mă simt legat şi prin opera mea şi prin 

trecut. Pe de altă parte văd că Аai Аult decРt oricРБd e de dorit uБirea puterilor poporului nostru, 

peБtru a îБcerca o pacificare de teАeiuri de АuБcă şi cultură. 

Clipa de fa ă se pare că cere o silin ă eroică în această direc ie. 

Chemat de acest imperativ şi pe temeiul vechii prietenii, care ne leagă, să nu te miri că, după 

îndestulă chibНuiБ ă şi în afară de orice alte preocupări, în lupta de domolire, de luminare şi de 

ridicare sufletească a БeaАului Аă siАt dator să viБ alături de duАБeata. 
Te rog să aduci această hotărРre a Аea la cuБoştin a dlui general Averescu, şeful partidului 

poporului. 

Î i strРng mРna, cu vechi şi statornice sentimente, 

Al dtale 

Mihail Sadoveanu 

 

a
rh

iv
a

 ■
  

 

OctaviaБ Goga alături de  
Nicolae Iorga şi Victor Cădere la o recep ie  

de simpatie pentru Fran a (1938) [FoЗografie aflaЗă în paЗrimoniИl  
Muzeului Na ional  al LiЗeraЗИrii RomРne )aşi] 
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* 

Iubite Sadoveanu, 

Î i mul umesc pentru bucuria curată, ce mi-au adus-o rРБdurile dtale. 
Ai dreptate, aА ajuБs la o răspРБtie a destiБelor ării. Via a politică de la noi, care ar trebui să 

fie astăzi o închegare a energiilor creatoare, e tot mai mult tulburată de agita ii subversive sau de 

patimi măruБte. UБ val de îБtuБeric s-a abătut peste ară, şi sub ocrotirea lui, negustori de vorbe 

mari îşi încearcă norocul. 

S-ar părea, că după răНboiul, care Бe-a uБit, pacea tiБde astăНi să Бe destraАe puterile. TrăiА 
o atАosferă specială, îБ care de Аulte ori deАagogia iБcoБştien ă strigă alături cu lozincile 

interesate de peste grani e. În această perioadă de zbucium nelămurit, se pune astfel o alternativă 

evidentă, pentru to i oamenii cu sim  de răspundere: sau izbutim, printr-o sfor are eroică, să 

intrăm în cadrul unei munci ordonate şi oneste, introducРnd definitiv în conştiin a publică 

adevărurile organice ale existen ei noastre, sau ara va fi copleşită de o frămРntare sterilă şi ne 

vom cufunda în incertitudine. 

ÎБ eleg prea biБe, că văНРБd această vРltoare, te-ai hotărРt să cobori pe cРАpul politic şi să-mi 

îБtiБНi o viguroasă АРБă fră ească. Nu Аă Аiră hotărРrea, fiiБdcă scrisul dtale a fost totdeauБa 
un luminos catehism na ional. Cu vie satisfac ie voi aduce la cunoştin a dlui general Averescu 

scrisoarea dtale, fiiБd coБviБs că dsa, uБ drept apreciator al valorilor iБtelectuale, va pre ui după 

cuviin ă această înaltă contribu ie de for ă sufletească pentru partidul poporului. 

ÎБtrucРt Аă priveşte, iubite prietene, ducРnd mai departe, cu nestrămutată voin ă, o slujbă, pe 

care vreau să o îАpliБesc БuАai îБ folosul ării, mă simt încurajat de tovărăşia dtale. Ea Аă 
răsplăteşte îndeajuns pentru un puhoi de insulte, şi îmi deschide o perspectivă largă de realizări, 

spre binele celor mul i. ÎБ toată strădaБia Бoastră politică voА puБe devotaАeБtul, pe care-l 

aduceА diБ literatură. Să БădăjduiА, că această risipire de suflet va avea uБ ecou îБ toată 
iБtelectualitatea săБătoasă a ării, şi că pe urma ei se va repeta poate povestea miticului Orfeu. 

 

Al dtale cu dragoste 

Octavian Goga 

 [„ ara noastră , anul VII, nr. 24, Cluj-Napoca, 13 iunie 1926, p. 649-650] 

 

* 
 

Patru ani mai ЗРrНiИ, în noiembrie , Mihail SadoveanИ a fosЗ sărbăЗoriЗ cИ prilejИl 
semicentenarului naşterii sale, la nivel na ional. OcЗavian Goga îi scrie lИi G. Gheorghiade o scrisoare prin care îi ЗransmiЗe acesЗИia că nИ va reИşi să ajИngă la )aşi, la banchetul dedicat acesЗИi evenimenЗ, înЗrИcРЗ ЗrebИia să fie preНenЗ la ClИj-Napoca, la procesul de calomnie inЗenЗaЗ de general AverescИ ЗРnărИlИi poeЗ BaНil GrИia, care pИblicase în „Chemarea  Иn 
editorial intitulat ÎБtre Аodestie şi tupeu, prin care îl acИНa pe Al. Averescu de crime împoЗriva ăranilor în ЗimpИl răscoalei de la . BaНil GrИia a fosЗ condamnaЗ penЗrИ calomnie la  Нile de închisoare, dar achiЗaЗ în legăЗИră cИ plaЗa despăgubirii, ca daune morale.    OcЗavian Goga, prins în vРlЗoarea acesЗИi scandal politic şi mediatic, va transmite, totuşi, o închinare fosЗИlИi coleg de parЗid, Mihail SadoveanИ, căЗre Librăria Socec – Sucursala Iaşi, care a 

redactat un album cu dedica ii autografe pentru Mihail Sadoveanu. 

 

Iubite domnule Gheorghiade, 

Vă Аul umesc pentru scrisoarea ce mi-a i trimis şi la care răspuБsul Аeu a îБtРrНiat fiiБdcă aş 

fi inut cu orice pre  să viБ la )aşi să sărbătoresc alături de Dvoastră pe SadoveaБu. Regret că Аi-e 

peste putin ă! TocАai atuБci suБt Бevoit să fiu de fa ă la Cluj uБde geБeralul Averescu îşi are 

procesul de calomnie despre care s-a scris destul îБ Нiare. 
Ave i toată dreptatea să-i exprima i prietenului meu Mihai Sadoveanu recunoştin a pe care i-o 

datoreşte îБtreagă societatea roАРБească. Scrisul lui e o puБte de aur îБtre două luАi, îБtre 
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fărРАi area de ieri şi unirea de azi. E o crea iuБe fecuБdă răsărită diБtr-o for ă titaБică revărsată 
peste sufletul nostru de uБ sfert de veac îБcoace. Sunt aşa de Аulte făpturile îБtruchipate îБ căr ile 

scrise de el, îБcРt suБt coБviБs că v-a i găsi îБ Аare îБcurcătură dacă şi eroii lui Sadoveanu s-ar 

prezenta la banchet – şi a i avea cu ce să-i ospăta i! 

Judecătorii Бoştri de azi şi de АРiБe îi vor puБe la cРБtar opera, lăsРБd pe seaАa posterită ii 

sarcina de-a descifra taina de atelier a acestui mare ziditor. Noi, prietenii lui care ne-am muiat 

aripile îБ acelaş fior, Бu puteА decРt să-i strРБgeА АРБa acuА după ciБciНeci de aБi... Ca uБ stejar 
diБ Codrii Orheiului el e săБătos, liБiştit şi puternic. Am credin a că adăpostiБdu-se la umbra lui, 

iБtelectualitatea roАРБească va putea fi ferită şi de furtuБă şi de primejdii...  

Primi i, vă rog, calde salutări de la al dv. devotat 

Octavian Goga 

Bucureşti, 6 nov. 1930  [Scrisoare aflaЗă în patrimoniul  

Muzeului Na ional al LiteraЗИrii RomРne )ași] 
 

* 
 

Opera literară a lui Sadoveanu s-a clădit pe acel priБcipiu de robustă săБătate Аorală cu toate 
atributele ei fireşti, din care s-a Бăscut uБitatea roАРБilor îБtr-o îБchegare de stat. Cred că 
literatura de АРiБe Бu se poate despăr i de această albie largă, dacă vrea să-i creeze existen ei 

noastre un acord cu eternitatea. 

 

Octavian Goga 

1930 Nov. 
 

[Autografe pentru Mihail Sadoveanu culese de  

Librăria Socec & Co S.A. – Sucursala Iaşi, cu ocaНia sărbătoririi diБ NoieАbrie . 

 AlbИmИl se află la MИНeИl „Mihail SadoveanИ  din )ași] 
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Emanuela 

ILIE 

Elena-Margareta, cu şi fără Nae Ionescu 

 În cИrsИl anИlИi , aИ văНИЗ lИmina ЗiparИlИi doИă căr i ce poarЗă semnăЗИra Иnei 
figuri feminine cvasinecunoscute, pe care nici 

mica, nici marea isЗorie nИ par a o fi crИ aЗ 
prea mult: Elena-Margareta Ionescu, Jurnal cu 

şi fără Nae )oБescu Edi ie îngrijiЗă de Anca-)rina )onescИ, Ţrefa ă de Sorin Lavric, EdiЗИra Vremea, BИcИreşЗi, , respecЗiv Elena-

Margareta Ionescu, Nae Ionescu, O carte de 

dragoste. A ta de tot, al tău de tot. File de 
corespoБdeБ ă (CuvРnЗ de înso ire de Doina Jela. Edi ie îngrijiЗă de MirИna LepИş. TradИcerea scrisorilor din limbile germană şi franceНă Anca-Irina Ionescu, Editura Vremea, BИcИreşЗi, . EdiЗorii lor şi-au propus, de bИnă seamă, să scoaЗă din Иmbră nИ nИmai 
personalitatea unei femei inteligente, rafinate şi sensibile, ci şi rela ia ei conЗroversaЗă cИ cel sИpranИmiЗ, cИm bine se şЗie, DiavolИl. Căci noЗa iile de inЗeres poliЗic ori social ale 
autoarei sunЗ foarЗe pИ ine. Dar ciЗiЗorii genИ-rilor biograficИlИi, inЗeresa i cИ precădere de coЗloanele şi sИbЗeranele „micii isЗorii , ar pИЗea găsi în jИrnalИl şi coresponden a mariЗală a Elenei sИficienЗe moЗive de saЗisfac ie livrescă.  ŢenЗrИ începИЗ, cРteva scИrЗe referin e biografice. NăscИЗă în , Elena-Margareta FoЗino îl cИnoaşЗe pe Nae )onescИ în , la BИcИreşЗi, Иnde ЗРnăra pasionaЗă de sЗИdiИl 

limbilor clasice esЗe sЗИdenЗă la LiЗere. Cei doi se căsăЗoresc civil la finele anИlИi . În 
intervalul 1916- , Зinerii so i locИiesc la M“nchen, Иnde Nae îşi pregăЗeşЗe docЗoraЗИl în filosofie. DИpă inЗrarea RomРniei în răНboi, 
Nae Ionescu este considerat prizonier de răНboi şi dИs înЗr-Иn lagăr de lРngă (anovra, 
de unde va fi eliberat un an mai tРrziИ, fără drepЗИl de a părăsi ЗeriЗoriИl Germaniei. LИcreaНă ca redacЗor la o ediЗИră specialiНaЗă in pИblica ii religioase, aşa încРЗ îşi poaЗe finaliНa docЗoraЗИl şi înЗre ine familia – înЗre Зimp măriЗă cИ doi membri, RadИ-Mircea şi RăНvan, născИ i în  şi , la M“nchen 
(cel de-al Зreilea băiaЗ al cИplИlИi, Dan, va mИri la doar Иn an şi jИmăЗaЗe . DИpă sИs inerea în aprilie , la UniversiЗaЗea din M“nchen  a 
tezei Die Logistik als Versuch einer neuen 

BegrüБduБg der MatheАatik (Logistica ca o 

Бouă îБcercare de defiБire a АateАaticii) şi 
scurte perioade petrecute la Regensburg sau Berlin, familia se reînЗoarce în ară, iar soarЗa proaspăЗИlИi docЗor în filosofie se schimbă imediaЗ devine profesor de germană şi direcЗor la LiceИl MiliЗar „Nicolae FilipescИ  de la MănăsЗirea DealИ, apoi asisЗenЗ la CaЗedra de Logică a lИi ConsЗanЗin RădИlescИ-Motru, asisЗenЗ, conferen iar, ИlЗerior profesor agregaЗ, proprieЗar al НiarИlИi „CИvРnЗИl  eЗc. . 
Cu cРЗ sЗeaИa profesională a lИi Nae sЗrălИ-
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„Scriu doar numai pentru mine: nu e nevoie să fiu modestă. 
De ce scriu? Fiindcă simt nevoie să vorbesc cu cineva şi nu ştiu 
pe nimeni căruia i-aş putea deschide sufletul fără restricţie, pe 
nimeni care m-ar putea înţelege. Nae? Da, e un bun prieten, dar 

p[entru] el eu nu sunt decât o femeie şi o femeie poate să fie 
curagioasă, activă, bună şi iubitoare, dar numai o femeie: are 
dreptul să aibă un suflet, dar unul de femeie; are dreptul chiar 
să aibă o minte, dar una de femeie”.   
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ceşЗe însă mai Зare, cu atРЗ cea conjИgală îşi pierde din sЗrălИcire, sЗingРndu-se cИ ЗoЗИl în , anИl despăr irii de facto a so ilor 
Ionescu. Mai mult, Elena-MargareЗa ЗrebИie să sИporЗe Иmilin a recИnoaşЗerii pИblice a avenЗИrilor so ИlИi cИ femei celebre precИm 
Maruca Cantacuzino-Enescu, Elena Popovici-

Lupa sau Cella Delavrancea). Ceea ce nu înseamnă ЗoЗИşi fapЗИl că iИbirea ei penЗrИ Nae se sЗinge. DimpoЗrivă! O dovedesc pe 
deplin nu atРt scrisorile, cРt mai ales jurnalul pe care îl ine, cИ inЗermiЗen e, ceva mai mИlЗ 
de patru decenii (din 1918 pРnă în . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 TrebИie să spИnem de la începИЗ că aИЗoarea însemnărilor diarisЗice esЗe pe deplin conşЗienЗă de moЗiva iile, miНele şi sensИl aИЗenЗic al propriei confesiИni. NИ se fereşЗe, încă din prima consemnare – daЗaЗă  
noemvre/ 8 dec[embrie 1918], Munchen – să şi le recИnoască, admi Рnd în acelaşi Зimp expliciЗ problemele ce începИseră deja să 
macine cuplul: „ScriИ doar nИmai p[entru] mine: nИ e nevoie să fiИ modesЗă. De ce scriИ? Fiindcă simЗ nevoie să vorbesc cИ cineva şi nИ şЗiИ pe nimeni cărИia i-aş putea deschide sИfleЗИl fără resЗric ie, pe nimeni care m-

ar pИЗea în elege. Nae? Da, e Иn bИn prieЗen, 
dar p[entru] el eu nu sunt decРЗ o femeie şi o femeie poaЗe să fie cИragioasă, acЗivă, bИnă şi iИbiЗoare, dar nИmai o femeie: are drepЗИl să aibă Иn sИfleЗ, dar ИnИl de femeie; are drepЗИl 

chiar să aibă o minЗe, dar Иna de femeie. 
AvРnЗИri în lИmea ideilor, o via ă pИr 
sufleЗească, mergРnd mРnă în mРnă cИ via a brИЗă, de ЗoaЗe Нilele nИ poaЗe să aibă o 
femeie . NoЗa iile Зinerei so ii şi mame nИ sunt, prin Иrmare, sorЗiЗe pИblicării; ele aИ valoarea ЗerapeИЗică obişnИiЗă, jИrnalИl fiind percepИЗ 
ca un confident (cum altfel decРЗ empaЗic şi discreЗ?! , ca Иn sИbsЗiЗИЗ penЗrИ so Иl 
incapabil de comunicare, mai mult, convins de incapaciЗaЗea ei de în elegere şi avРnturi ideaЗice. Încă şi mai expliciЗe sunt rРndurile ce ИrmeaНă. Ele concenЗreaНă sИferin a Иnei 
femei care, la trei ani de la cИnИnia civilă, şЗie de Иnde îi vine şi pИЗerea, şi slăbiciИnea: „Mi-

aduc aminЗe din filosofia chineНă: «A iИbi fără a sЗima e a considera fiin a iИbiЗă ca pe Иn 
animal domestic». Şi asЗa e, de fapЗ, şi siЗИa ia mea fa ă de bărbaЗИl meИ. Pentru el sunt un 

cРine credincios, chiar un cРine în elegăЗor, cărИia i se poЗ spИne anИmiЗe lИcrИri, dar Иn 
cРine! Şi, ciИdaЗ, m-am obicinuit cu gРndul acesЗa şi siЗИa ia mea, care în alЗe împrejИrări 
mi s-ar fi părИЗ nespИs de înjosiЗoare, nИ mă înspăimРnЗă deloc. SimЗ în mine o for ă sИpraomenească, care-mi dă pИЗerea de a mă ridica deasИpra ЗИЗИror gРndИrilor pe cari şi le fac saИ nИ şi le fac ceilal i oameni despre mine. CИ Nae a fosЗ, sigИr, mИlЗ mai greИ la începИЗ: 
m-am sim iЗ insИlЗaЗă, nepre ИiЗă în ceea ce credeam eИ mai bИn în mine, în adРnca mea via ă sИfleЗească. M-am revoltat, mintea mea 

s-acabraЗ în fa a accepЗării acesЗei posibiliЗă i şi... a învins Зăria sИfleЗească, pИЗerea de a Зrăi în mine însămi mai inЗens şi mai vibraЗor ca 
oricРnd alЗă daЗă . Orice încercare de a sЗabili Иn conЗacЗ real fie el şi ИnИl scripЗic!  cИ Nae eşИeaНă. )ar în privin a sЗabilirii Иnor rela ii pИЗernice cИ celorlal i, diarisЗa este de la începИЗ necrИ ăЗoare: „Ceilal i oameni? Mă inЗereseaНă aЗРЗ înЗrИcРЗ vin în conЗacЗ cИ ei în via a de ЗoaЗe Нilele, via a în care ЗrebИie să mănРnci, să înfeşi copii şi să le dai... o Иmbră de edИca ie. EdИca ie! Dar despre asЗa mai 
tРrНiИ. NИ e locИl aci. SaИ mă inЗereseaНă înЗrИcРЗ îmi daИ Иn bogaЗ maЗerial de observa ie p[enЗrИ] nesfРrşiЗa mea cИrioНiЗaЗe de a vedea pe ceilal i oameni Зrăind: obiecЗe de cerceЗare penЗrИ o minЗe vecinic în acЗiviЗaЗe. Nici o legăЗИră sИfleЗească nИ e înЗre mine şi ei . 

Elena Ionescu 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Tescanu_Rosetti
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Elena_Popovici-Lupa&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Elena_Popovici-Lupa&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cella_Delavrancea
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Ce-i drepЗ, Elena îi va mărЗИrisi jИrnalИlИi, 
acestui confident nu numai discret, ci şi în elegăЗor pesЗe măsИră îl părăseşЗe Иneori 
pentru cР iva ani , şi celelalЗe slăbiciИni mai mИlЗ saИ mai pИ in feminine. Îşi descrie pe larg, spre exemplИ, pasiИnea penЗrИ inИЗele eleganЗe şi decorИrile rafinaЗe, apoi plăcerea de a Зrăi, fie şi Зemporar, în loca ii dinЗre cele mai sompЗИoase, în care se simЗe ca o prin esă aИЗenЗică. În ciИda aversiИnii consЗanЗe fa ă de majoriЗaЗea oamenilor cИ care inЗră în conЗacЗ, cărora le preferă oricРnd „singИrăЗaЗea mea, bogaЗă sИfleЗeşЗe , îi place să fie admiraЗă penЗrИ frИmИse ea ЗrăsăЗИrilor şi rafina-menЗИl vesЗimenЗa iei, adoră serbările şi recep iile Иnde sclipeşЗe arginЗăria, „mИНica crisЗalelor şi sЗrălИcirea ЗoaleЗelor  ... Nefiind angajaЗă deşi, pe lРngă FacИlЗaЗea de LiЗere şi 
Filozofie, a frecvenЗaЗ şi cРteva cursuri ale Academiei de MИНică , îşi permiЗe ЗoЗИşi călăЗorii scИmpe pesЗe hoЗare – şi nИ doar 
pentru a fugi de monotonia ori plictisul pe care şi le plРnge mereИ, ci şi penЗrИ a-şi 
satisface nevoia de a se plimba prin muzee, palaЗe şi casЗele celebre saИ de a se caНa în hoЗelИri mobilaЗe dИpă gИsЗИl ei şi i se pare absolИЗ normal să plăЗească penЗrИ Иn 
asemenea lux 1000 de lei pe noapte – adică leafa Иnei serviЗoare pe o lИnă înЗreagă  eЗc. eЗc. Ţe scИrЗ: „am iИbiЗ din cale afară [de] mИlЗ blănИrile, por elanИrile, sЗofele frИmoase, grele, obiecЗele de arЗă pИră . 

ParcurgРnd însă acesЗ jИrnal de exisЗen ă, ciЗiЗorИl observă foarЗe Иşor că marea slăbiciИne a aИЗoarei rămРne, chiar şi dИpă despăr irea din  divor Иl nefiind vreodaЗă pronИn aЗ , ЗoЗ Nae. NИ aЗРt prin nИmăr, cРЗ prin inЗensiЗaЗe, noЗa iile 
referitoare la dragostea pe care i-o poarЗă înЗoЗdeaИna par a confirma cerЗiЗИdinea Иnor ЗeoreЗicieni ai diarisЗicii, dИpă care „jИrnalИl feminin esЗe rela ional  Francoise Simonet-

Tenant). La fel ca în primele pagini, pe care le-am ciЗaЗ mai sИs, înЗregИl JurБal cu şi fără Nae 
Ionescu se raporЗeaНă adesea la bărbaЗИl de care Elena esЗe ЗoЗИşi abandonaЗă şi înşelaЗă fără Иrmă de discre ie so ia se referă Иndeva şi la nerИşinarea Иneia dintre amantele care încearcă să miЗИiască o cИnoşЗin ă comИnă 
pentru a-l deЗermina pe Nae să divor eНe . LegăЗИra sИfleЗească profИndă dinЗre cei doi 

so i esЗe însă, crede pРnă la capăЗ Elena, mИlЗ prea pИЗernică penЗrИ a fi ИmbriЗă de defecЗele şi Зrădările parЗenerИlИi ei pe via ă şi dИpă moarЗe. Încă dinainЗe de rИpЗИra 
propriu-Нisă, misoginismИl bărЗaЗИlИi pare a o deranja cel mai mИlЗ: „ÎnЗre el şi mine exisЗă o legăЗИră sИfleЗească pe care nИ a putut-o rupe 

felul lui de a gРndi, felul lui de a socoti femeia în genere. E o afec iИne amesЗecaЗă de încredere pРnă înЗr-un anИmiЗ pИncЗ; încre-

dere atРt cРЗ poaЗe să aibă Иn om înЗr-

un animal domesЗic, credincios şi în elepЗ din parЗea lИi, încredere cРЗ poaЗe să aibă femeia jigniЗă în ceea ce are mai bИn în ea, în acel pИr omenesc, dar în orice caН, o reciprocă încredere în cinsЗea desăvРrşiЗă a fiecărИia din 
noi. Îmi iИbesc bărbaЗИl şi îl sЗimeН penЗrИ caliЗă ile lИi morale şi inЗelecЗИale, cari nИ poЗ fi pИse la îndoială. Dar îl plРng p[entru] ideile 

lui preconcepute asupra femeii; ar avea sigur m[ai] mИlЗ de la via ă şi ar Зrăi şi el cИm aş Зrăi şi eИ acea desăvРrşiЗă încredere, acea nealЗeraЗă vibrare comИnă a sИfleЗelor, acel ideal care nИ e nИmai o născocire a min ii înfierbРntate de poet, ci o realitate pe care o poЗ afirma cИ ЗoaЗă experien a ce mi-o dau şapЗe ani de iИbire . În Зimp, diarisЗa îi va adăИga şi alЗe fa eЗe ale personaliЗă ii complicaЗe ale bărbaЗИlИi de care se va sim i, 
orice-ar fi, mereИ fascinaЗă, mereИ legaЗă. La 
cР iva ani de la rИpЗИra propriu-Нisă, îl consideră „slab în fa a Doamnei VaniЗă i , care 
l-a transformat dintr-Иn sЗejar în salcie şi 
dintr-Иn condИr înЗr-Иn canar crescИЗ în colivie. Îi găseşЗe varii scИНe naiviЗaЗea de copil, ambi ia ieşiЗă din comИn, anЗИrajИl 
inferior, care îi sЗРrneşЗe femeii o vie repИlsie , se roagă lИi DИmneНeИ să-l apere de rele, apoi 

revine: „Nae e Иn om slab; e Иn om de cap, dar nИ de ac iИne. SЗrălИceşЗe ca aИrИl, dar nИ ca diamanЗИl: ca aИrИl se poaЗe Зransforma în praf. )nЗeligen a lИi rară poaЗe cuceri nenИmăraЗe spiriЗe, dar mРna lui nu poate sЗăpРni pe nimeni; el e cel sЗăpРniЗ de Зo i şi de ЗoaЗe. Şi în primИl rРnd e sЗăpРniЗ de dorin a de a sЗăpРni... . 

Dar combustia iubirii pentru acest (fals) sЗăpРn e la fel de inЗensă ca înЗoЗdeaИna. 
IndiferenЗ cИ ce încearcă să îşi Иmple ЗimpИl – lecЗИri, plimbări, viНiЗe, concerЗe ş.a.m.d –, Elena nИ îl poaЗe ИiЗa şi nici iИbi mai pИ in pe 
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so Иl în absen a cărИia se simЗe adesea o „epavă, o epavă vie, care poarЗă cИ dИrere înfrРngerea . CРnd nИ se revolЗă, schimbРndu-şi sensИl sИferin ei şi chiar condi ia: se declară aЗИnci nИ o mare învinsă cИm şЗie că apare în ochii Иnora , ci o secreЗă învingăЗoare. Căci îşi în elege dragosЗea colosală, chiar şi neîmpăr-ЗăşiЗă, drepЗ garanЗИl sИprem al sИpravie Иirii şi caЗaliНaЗorИl înЗregii exisЗen e: „Am pИЗerea de a crea o dragosЗe şi de a o înЗre ine deasИ-pra şi pesЗe ЗoaЗe încercările de disЗrИgere veniЗe din afară şi chiar de la el. Îl iИbesc cИ saИ fără şЗiin a lИi. Îl iИbesc fiindcă îl iИbesc. Şi şЗiИ că nИ meriЗă aceasЗă iИbire, dar i-o dau fiindcă e a lИi . Nici nИ ne mai mirăm de fapЗИl că sИiЗa de inЗeroga ii disperaЗe şi răspИnsИri 
frРnЗe pe care jИrnalИl o înregisЗreaНă la moarЗea bărbaЗИlИi „Nae, Nae, cИm e cИ pИЗin ă ca ЗИ să nИ mai fii? NiciodaЗă n-o să mai vorbesc cИ Зine? NiciodaЗă n-o să Зe mai văd? NiciodaЗă, niciodaЗă. TИ să mori şi eИ să rămРn aici? Nu, Nae, nu. Nu tu ai murit azi, ci eИ. Tinere ea mea, via a mea ЗoaЗă se sЗinge aНi. ToaЗe ilИНiile mele şi ЗoaЗe visИrile mele aИ mИriЗ aНi, fiindcă eИ nИ am ЗrăiЗ decРt pentru Зine şi penЗrИ copilaşii noşЗri  depăşeşЗe, prin inЗensiЗaЗe, orice alЗă manifesЗare a sИferin ei mărЗИrisiЗe diarisЗic. Ţrin compara ie, coresponden a din cealalЗă carte de dragoste, a ta de tot, al tău de 
tot pare şi nici nu poate fi altfel!) destul de re inИЗă. E vorba, pe de o parЗe, de respecЗarea conven iilor genИlИi episЗolar din epocă semnaЗarii scrisorilor ЗrebИind să îşi cenНИreНe drasЗic afecЗele ,  iar pe de alЗă parЗe de naЗИra cИ ЗoЗИl specială a psihologiei 
celor doi îndrăgosЗi i – de la Иn pИncЗ încolo, doar so i şi părin i, inЗeresa i de bИnăsЗarea copiilor. Aşa încРЗ, indiferenЗ de momenЗИl şi moЗivИl separării, aşa cИm e el consemnaЗ în fiecare ЗexЗ în parЗe, impresia ciЗiЗorИlИi esЗe aceea că şi în scrisorile pe care i le adreseaНă Nae, şi în scrisorile proprii, Elena esЗe pИsă/ se pИne deliberaЗ în Иmbră, penЗrИ a eviden ia personaliЗaЗea exЗrem de pИЗernică a parЗenerИlИi mИlЗ iИbiЗ. CИm bine observă Doina Jela în CuvРБt de îБso ire. Dreaptă ca o 
reАuşcare pro ca o statuie grecească, „Nae )onescИ nИ poaЗe să apară decРt cu toate chipИrile sale, eЗalaЗe, în diacronie, ca înЗr-un 

album: tРnăr provincial grijИliИ cИ repИЗa ia 

viiЗoarei parЗenere, cИm îi sЗă bine ИnИi logodnic de la începИЗИl secolИlИi , sЗИdent ambi ios şi sărac, dorindИ-şi să fie bogaЗ, so  recИnoscăЗor şi încreНăЗor în «norocul dragosЗei noasЗre», «aşa de sЗrРns şi aşa de minИnaЗ legaЗ», în care «noi» repreНinЗă «Иn sИflИ şi o via ă», apoi de ЗaЗă, ИimiЗ, sЗРngaci şi speriaЗ, apoi de Зovarăş înhămaЗ la aЗelajИl 
cotidianului banal, atРЗ de loial şi de devoЗaЗ 
cРЗ pИЗea el să fie, avРnd în vedere aspira iile şi orgoliile sale. AlЗfel spИs, nimic demonic, nimic înЗИnecaЗ, ci dimpoЗrivă, Иman, prea Иman . NИ o daЗă, pandanЗИl acesЗИi umanism 

pare, să o recИnosc cinsЗiЗ, egoismul conge-

nital. Chiar şi în momenЗele de maximă inЗensiЗaЗe a rela iei, bărbaЗИl nИ îşi pИne vreodaЗă în valoare femeia iИbiЗă, preferРnd să îşi pИnă propria via ă inЗerioară sИb lИpa analiНei. Nici măcar dragosЗea penЗrИ Elena nu scapă de eЗicheЗele deloc măgИliЗoare, împărЗăşiЗe fără nicio reНervă... obiectului eroЗic. )aЗă, spre ilИsЗrare, Иn fragmenЗ dinЗr-o scrisoare daЗaЗă  mai : „Vai, e Зare ЗrisЗ să fii de  de ani şi să în elegi că de aci înainЗe 
nu- i vei mai stoarce creierul decРt pentru ca să ai ce mРnca şi că nИ i-ai greşiЗ drИmИl 
decРЗ nИmai penЗrИ că ЗoaЗe drИmИrile sunt la 

fel de proaste! Te iubesc, dar e ceva urРЗ asЗăНi în iИbirea asЗa. Te iИbesc şi mă agă  de Зine cИ ИlЗimele pИЗeri şi cИ ИlЗimele nădejdi, pentru că poaЗe nИ mai am nici Иn rosЗ la care să mă poЗ opri cИ cinsЗe în via ă şi penЗrИ că, poaЗe inconşЗienЗ, animalИl din mine, care se cram-poneaНă de via ă, încearcă să-şi promoveНe exisЗen a . Doar un an mai tРrziu, pe 9 iunie 

1915, mai exacЗ, Nae foloseşЗe chiar sinЗagma 
auto-cercetarea sРБgeroasă pentru a defini 

foarte exact torturantul proces de sabotare idenЗiЗară la care se sИpИne ЗoЗИşi lИcid: „Căci esЗe foarЗe adevăraЗ, dragă )lenИ o, că în ИlЗimИl Зimp a scăНИЗ în amРndoi încrederea în frИmИse ea sИfleЗИlИi meИ. În Зine, penЗrИ că, prin adversiЗaЗea împrejИrărilor, i s-a dat prilejИl să sИrprinНi în mine ЗrăsăЗИri josnice. În mine, penЗrИ că aИЗo-cercetarea sРngeroasă 
la care m-am supus m-a pИrЗaЗ înceЗ-înceЗ spre incheierea că la convingerea că sИfleЗИl omenesc e în genere sЗИpid, ЗrebИie să adaИg consЗaЗarea că... nИ sunЗ de esen ă divină nici măcar în măsИra faraonilor egipЗeni, adică în 
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credin a celorlal i oameni cel pИ in. Unde însă 
sunЗ inconsolabil e acolo că ЗИ, fiind mai bИnă 
decРЗ mine şi avРnd în schimb – sau tocmai 

pentru aceasta – sim Иl analiНei sИfleЗeşЗi mai pИ in crИd şi lipsiЗ de şabloanele coЗidiene – personaliЗaЗe, caracЗer, ИniЗaЗe morală, conЗi-nИiЗaЗe morală şi alЗe blagomanii –, nИ po i acorda dispre Иl ЗăИ sИperior şi larga îngădИin ă plină de milă doИă lИcrИri care, singИrele, Зe poЗ dИce la bИnăЗaЗea care nИ e 
tiranică  omИlИi pe care îl iИbeşЗi . 

Indiferent de cРt de jigniЗă se va fi sim iЗ 
Elena citind astfel de rРndИri, despăr irea sИgeraЗă de „al ЗăИ, N. )onescИ  nИ s-a putut 

produce imediat – cum nu se va produce, am văНИЗ din lecЗИra jИrnalИlИi ei, nici dИpă  ani de căsnicie, presăra i cИ Иmilin e greИ de 
suportat. Aluziile logodnicului, ulterior ale so ИlИi, la incompaЗibliЗaЗea lor de caracЗer 
sau la diferiЗele ei slăbiciИni vor apărea, în ЗoЗ acesЗ Зimp, în episЗolarИl mariЗal. Încă doИă exemple, pe deplin elocvenЗe. AflaЗ la CiИlni a, pe  ocЗombrie , Nae decide să îi ЗrimiЗă o scrisoare linişЗiЗoare femeii sИpărate de absen a lИi prelИngiЗă.  În loc să o linişЗească, argИmenЗele lИi scenografiaНă, ca de obicei, propria dramă şi sИgereaНă aceeaşi incapaciЗaЗe a logodnicei de 
a-l în elege: „E mai înЗРi sinceritatea mea, dar e mai ales îngroНiЗoarea oboseală sИfleЗească 
despre care m-ai auzit vorbind cРЗeodaЗă. TИ, dragă )lenИ o, nИ ai prea şЗiИЗ despre ce e vorba. Ai încercaЗ să mă pИi «pe calea cea bИnă». M-ai iИbiЗ şi ai făcИЗ să sЗrălИcească pe 
rРnd înainЗea ochilor mei miragiИl Иnei fericiri 
viitoare; sau m-ai amenin aЗ cИ amenin area groaНnică pe care nИ cred că vei avea vreodaЗă cИragiИl să o pИi în fapЗ... AsЗăНi sunt bolnav. SlăbiЗ şi deНgИsЗaЗ, înfrРnt de atРЗea nădejdi înşelaЗe, de aЗРЗea dificИlЗă i, de via a proasЗă şi ИmiliЗă dИsă înЗr-o dИreroasă încordare a 
tuturor puterilor mele morale, renИn Рnd la Иn sЗИpid şi sИperb idealism, la pИ inИl de aНi penЗrИ ceea ce nădăjdИiam să am mРine, lovit de via ă ori de cРte ori am refИНaЗ să mă 
prostituez  eЗc. eЗc.  Ţe  febrИarie , scrisoarea Зrimisă din lagărИl Celle [-Schloss] şi semnaЗă, dИpă obicei, ЗoЗ N. )onescИ ar ЗrebИi să îşi celebreНe so ia, care abia i-a dărИiЗ Иn băiaЗ sănăЗos. SИrprinНăЗor, alИНiile mali ioase nИ lipsesc 

nici de aceasЗă daЗă: „)eri seară, l-am sărbăЗoriЗ aici, în cerc inЗim, pe noИl născИЗ şi 
pe mama lui. AsЗăНi am primiЗ ambele schi e: jИdecРnd dИpă silИeЗa Зa, sunЗ nИmai relaЗiv reИşiЗe. Dar băiaЗИl araЗă groНav. Chiar esЗe aşa de voinic? EsЗe cИminЗe saИ face Зărăboi? TИ cИm Зe sim i? CИm mai merge cИ răceala? SИferi de frig?  eЗc.  De cealalЗă parЗe, lИcrИrile stau simplu, 

dureros de simplИ. Femeia îşi asИmă încă de la începИЗ sacrificiИl de sine în nИmele Иnei iИbiri ЗoЗale „ i-am dărИiЗ via a mea aşa cИm i-o dedici ИnИi cИlЗ, ИnИi ideal, şi eИ sunt mИl ИmiЗă şi mРndră de aceasЗa , îi scrie riЗos 
lui Nae pe 17 noiembrie , aşa încРt nicio sИferin ă prodИsă de so Иl rece saИ infidel nИ o poaЗe clinЗi în deciНia de a-i fi alăЗИri – la începИЗ cИ ЗoaЗă fiin a, ИlЗerior nИmai cИ nИmele. Chiar şi în anii de sИferin ă comИnă, Elena îşi repeЗă – şi i-o repeЗă, fără să eНiЗe, şi 
lui Nae – că îi poarЗă aceeaşi dragosЗe ne ăr-mИriЗă: „Că ЗИ şi eИ rămРnem tot noi e fatal; dar nИ fiindcă fiecare din noi nИ am mai pИЗea iИbi, ci fiindcă am iИbiЗ compleЗ; fiindcă, cИ saИ fără voia noasЗră, cИ ЗoaЗe neîn elegerile 
noastre, noi ne-am compleЗaЗ şi ne-am unit 

indisolubil. Orice am da altor iubiri, nu va fi niciodaЗă nici de aceeaşi caliЗaЗe, şi nici cel pИ in de aceeaşi esen ă. DИpă  ani, dorin a în noi e aproape compleЗ ЗociЗă; dar a rămas afec iИnea, care e mai Зare chiar decРt noi. 

Sunt atРЗ de convinsă că nimic nИ ne mai poaЗe despăr i, decРЗ doar în aparen ă şi Зemporar, nici chiar «amorИrile noasЗre», încРЗ am pierdИЗ cИ ЗoЗИl frica de ЗenЗa iile 
care te-ar pИЗea îndepărЗa, căci şЗiИ că Зe vei reînЗoarce la mine . 

E nevoie să o mai spИn?! JurБal cu şi fără 
Nae Ionescu şi O carte de dragoste. A ta de tot, 

al tău de tot. File de corespoБdeБ ă mi se par Иnele din cele mai ЗrisЗe căr i de dragosЗe – reflecЗaЗă în discИrsИl confesiv – care aИ apărИЗ în ИlЗima vreme în liЗeraЗИra noasЗră. ŢenЗrИ incongrИen a faЗală dinЗre cei doi, dar mai ales 
pentru imposibilitatea femeii de a se elibera de legăЗИra faЗală. În acelaşi Зimp, paradoxal, 
ele constituie dovezi dintre cele mai elocvente ale fapЗИlИi că Elena-Margareta Ionescu nu a 

fost, cum s-a creНИЗ, „singИră ca o sihasЗră, moarЗă prinЗre vii ... ■ 
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PO TARENCU 

Basarabia – o „semipustietate”  
la începutul secolului al XIX-lea?  
 

 ŢenЗrИ a fi mai impresionanЗă ЗeНa referiЗoare la inflИen a binefăcăЗoare a „alipirii  la )mperiИl RИs asИpra evolИ iei 
demografice a Basarabiei, istoricii sovietici de la ChişinăИ aИ creaЗ miЗИl despre aşa-zisa „semipИsЗieЗaЗe  a spa iИlИi dinЗre ŢrИЗ şi NisЗrИ de la începИЗИl secolИlИi al X)X-lea. Ca „argИmenЗ  le-au servit impresiile unor călăЗori, poЗriviЗ cărora, se men ioneaНă înЗr-o pИblica ie semnaЗă de aceşЗi aИЗori, „Basarabia de la sfРrşiЗИl secolИlИi al XV)))-lea şi începИЗИl secolИlИi al X)X-lea era slab 

popИlaЗă. EraИ aЗРЗ de pИ ini locИiЗori, încРЗ meleagИl părea aproape pИsЗiИ . Aşa a apărИЗ el în  în fa a scriiЗorИlИi şi 
istoricului rus Mihailovski-Danilevski şi, ceva mai înainЗe, în fa a scriiЗorИlИi                Ţ. SИmarokov şi a alЗor călăЗori, care aИ 
poposit pe aici. Acest păАРБt pustiu, scria poeЗИl A.S. ŢИşkin despre Basarabia, pe cРnd se afla aici în exil -1823)1. AceşЗi isЗorici aИ propagaЗ ideea de „semipИsЗi-eЗaЗe  a Basarabiei din primИl sferЗ al 
secolului al XIX-lea cИ scopИl de a arăЗa „cРЗ 
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de repede şi de mИlЗ a crescИЗ popИla ia regiИnii dИpă alipirea ei la RИsia 2. Să fie consideraЗe drepЗ argИmenЗe şЗiin i-fice impresiile Иnor scriiЗori, cИ o bogaЗă fic iИne, în Зimp ce exisЗă daЗe sЗaЗisЗice? ŢreciНăm că Ţavel SИmarokov, călăЗorind în 
zilele de 27 iulie – 4 august 1799 pe malul sЗРng al NisЗrИlИi, de la Ovidiopol pРnă la DИbăsari, iar de aici spre BalЗa, a noЗaЗ că la DИbăsari s-a despăr iЗ de „splendida Basarabie , care „are ЗoЗИl din abИnden ă, cИ excep ia locИiЗorilor 3. Însă impresia lИi           Ţ. SИmarokov că Basarabia ar fi fosЗ slab 
populaЗă nИ poaЗe servi drepЗ dovadă, din momenЗ ce el nИ a călăЗoriЗ pe ЗeriЗoriИl dinЗre ŢrИЗ şi NisЗrИ, ci doar l-a admiraЗ, pe cРЗ a fosЗ posibil, de pe malИl sЗРng al NisЗrИlИi. În plИs, prin denИmirea de Basarabia el nИ a avИЗ în 
vedere tot interfluviul pruto-nistrean, dar 

numai Basarabia propriu-Нisă, pe care o nИmeşЗe ară. AceasЗa se înЗindea spre nord 
de-a lИngИl NisЗrИlИi pРnă la gИra rРИlИi BРc, de Иnde, a specificaЗ Ţ. SИmarokov, începea 
hotarul Principatului Moldovei4. ŢИЗea el să vadă de la o depărЗare mare miile de nogai care sălăşlИiaИ în BИgeac5? Sau satele numite 

hăБeşti, locИiЗe de romРni, siЗИaЗe în preajma 
Nistrului, la sud de cetatea Bender (Tighina)? Şi aceasЗa din caИНă că spre sИd de aceasЗă 
cetate – un puternic avanpost al turcilor –, valea din parЗea sЗРngă a NisЗrИlИi esЗe foarЗe largă, lИnca de aici fiind inИndabilă pe o înЗindere mare. Ţrin Иrmare, el a fosЗ nevoiЗ să Зreacă la o disЗan ă considerabilă de rРИ. BiНare sИnЗ noЗele de călăЗorie ale lИi 
Aleksandr Mihailovski-Danilevski (1790-. În caliЗaЗea sa de ofi er al gărНii impe-riale, el a făcИЗ parЗe din sИiЗa împăraЗИlИi AlexandrИ ), care, la sfРrşiЗИl lИnii aprilie a anИlИi , venind din Varşovia, a înЗreprins o călăЗorie prin Basarabia, penЗrИ a conЗempla noИa achiНi ie ЗeriЗorială. În diminea a Нilei de  aprilie, ЗrecРnd NisЗrИl pe la (oЗin, sИiЗa împărăЗească s-a îndrepЗaЗ spre ChişinăИ. Ţrimele impresii de călăЗorie 
ale lui Mihailovski-Danilevski s-au dovedit a fi ИrmăЗoarele: „NИmai am ЗrecИЗ NisЗrИl şi pe daЗă ЗoЗul s-a schimbaЗ: pămРnЗИl, oamenii şi însăşi limba; în loc de biserici în fa a ochilor apăreaИ moschee, limba moldo-venească a înlocИiЗ limbile rИsă şi poloneНă, 

iar în loc de saЗe vedeai căsИ e risipiЗe în deНordine 6. MergРnd în conЗinИare spre Băl i, lИi          

A. Mihailovski-Danilevski i se părea că ei se deplaseaНă prinЗr-o semipustietate, ceea ce   

l-a făcИЗ să consemneНe în jИrnalИl săИ: „ŢarcИrgРnd prin Basarabia circa  de 
verste, n-am înЗРlniЗ nИ nИmai că vreИn saЗ oarecare, căci aceasЗă denИmire nu poate fi daЗă cРЗorva căsИ e sărăcăcioase care ici şi 
colo se aflau pe marginea drumului, dar n-am văНИЗ aproape nici Иn copac; doar din cРnd în cРnd înainЗea ochilor apăreaИ ЗИrme şi cireНi păscРnd. ŢămРnЗИl esЗe foarЗe bИn, dar din caИНa nИmărИlИi neînsemnaЗ al popИla iei pИ in din el esЗe lИcraЗ 7. Menționăm că pРnă la Băl i, sИiЗa împăraЗИlИi a călăЗoriЗ prin inИЗИrile (oЗin şi )aşi. La recensămРnЗИl popИla iei din , în acesЗe doИă inИЗИri aИ fosЗ înregisЗraЗe 
33.  de gospodării saИ circa 169.375 de 

oameni8. AcesЗ nИmăr de locИiЗori creeaНă impresia ИnИi meleag „aproape pИsЗiИ ? De noЗaЗ că însИşi A. Mihailovski-Danilevski a găsiЗ o explica ie de ce Basarabia părea a fi 
un semipustiu, particularitate de care nu a inИЗ conЗ isЗoriografia sovieЗică moldoveneas-că, omi Рnd pasajИl respecЗiv din descrierea călăЗoriei: „De fapЗ, locИiЗorii din Basarabia se condИc de principiИl de a nИ se sЗabili în 
preajma drumurilor mari, iar din locurile unde se aşЗern alЗele noi ei îşi mИЗă casele mai 
departe. AceasЗa dovedeşЗe că ei se Зem de ЗrecăЗori, fără a nădăjdИi că legea îi va apăra 9. În aceeaşi Нi de  aprilie, împăraЗИl şi înso iЗorii săi poposesc la Băl i, Иnde rămРn să înnopЗeНe în casa paharnicИlИi )ordache ŢanaiЗi, proprieЗarИl acesЗИi ЗРrg de la apa RăИЗИlИi. Aici lИi AlexandrИ ) i-a fosЗ adИsă vesЗea despre naşЗerea nepoЗИlИi săИ viiЗorИl împăraЗ AlexandrИ al ))-lea . CИ aceasЗă ocaНie, 
a doua zi, oficiindu-se în biserica ЗРrgИlИi Иn serviciИ devin, AlexandrИ ) a acordaЗ Băl iИlИi 
statut de oraş. DИpă încheierea serviciИlИi divin, sИiЗa imperială a lИaЗ calea spre ChişinăИ. ŢРnă în capiЗala basarabeană, povesЗeşЗe mai deparЗe 
Mihailovski-Danilevski, împrejИrimile eraИ ca şi „în ajИn: nici naЗИra, nici oamenii nИ s-au schimbaЗ; aceeaşi sЗepă, lipsiЗă de arbori; ЗoЗИl în jИr era pИsЗiИ, încРЗ nИ înЗРlneai nici 



„Revista română”, nr.   • primăvară  | 30 

 

Иn drИme 10. CИ ЗoaЗe acesЗea, el a găsiЗ Иnde să servească prРnНИl: „În saЗИl ChipreşЗi, siЗИaЗ la  versЗe depărЗare de drИm, Иnde gospodarИl semisălbaЗic nИ avea decРЗ fripЗИră din carne de berbec şi aşa-numitul vin cИ pelin 11. Să nИ fie aceasЗa o mРncare de 
zile mari? Iar gospodarul a fost calificat drept „semisălbaЗic , bănИim noi, deoarece nИ avea salon ca în SankЗ ŢeЗersbИrg, de Иnde aceşЗi „oaspe i  de prim rang aИ veniЗ nepofЗi i în caliЗaЗea lor de „eliberaЗori . În diminea a Нilei de  aprilie, dИpă ce şi-a văНИЗ prada de răНboi, AlexandrИ ) a pИrces cИ sИiЗa sa spre Tiraspol. ŢРnă la ceЗaЗea Bender 
(Tighina), A. Mihailovski-Danilevski nИ a văНИЗ 
nimic altceva decРЗ sЗepă. )ar dИpă ce a ЗrecИЗ NisЗrИl, „din noИ am aИНiЗ limba rИsă şi am reînЗРlniЗ locИiЗori rИşi . AИЗorИl acesЗor noЗe de călăЗorie conchide că pe parcИrsИl celor paЗrИ Нile cРЗ a dИraЗ drИme ia prin Basarabia, 
nimic nu l-a impresionant, iar la fiecare pas a 

dat pesЗe incИlЗИră şi sărăcie12. Dacă penЗrИ călăЗorii nominaliНa i mai sИs Basarabia apărea „aproape pИsЗie , docИmenЗele oficiale din epocă araЗă conЗrariИl. BИnăoară, în manifesЗИl din  aИgИsЗ  al împăraЗИlИi AlexandrИ ) se men ioneaНă că, prin Ţacea de la BИcИreşЗi, )mperiИl RИs a cРşЗigaЗ „Иn ЗeriЗoriИ rodiЗor şi cИ o popИla ie nИmeroasă 13. ComИnicРndИ-i ministrului S.K. Veazmiti-

nov14 despre exodИl popИla iei Basarabiei 
peste Prut, principele Alexei B. Kurakin15 îi scria la  noiembrie  din oraşul TИlcin: „Va fi cИ adevăraЗ regreЗabil, dacă aceasЗă regiИne, popИlaЗă din abИnden ă pРnă acИm şi aЗРЗ de bogaЗă, penЗrИ a cărei dobРndire sЗaЗИl a plăЗiЗ scИmp, va ЗrebИi, în cele din Иrmă, să rămРnă pИsЗie 16. 

S-aИ formИlaЗ şi explica ii de ce la  era redИs nИmărИl popИla iei Basarabiei. În acesЗ sens, cИ scopИl de a eviden ia că „alipirea  Basarabiei la RИsia a avИЗ Иrmări poНiЗive care aИ deЗerminaЗ creşЗerea rapidă a popИla iei în secolИl al X)X-lea, E. Zagorodnaia şi V. ZelenciИc aИ pИs în circИ-la ie ИrmăЗorИl ra ionamenЗ: „La sfРrşiЗИl 
secolului al XVIII-lea, nИmărИl ЗoЗal al popИla iei din Basarabia, împreИnă cИ ЗИrcii şi nogaii, consЗiЗИia circa .000 de oameni 

(datele sunt stabilite de autori prin calculele 

efecЗИaЗe pe baНa recensăminЗelor din anii 

1772-  şi . În , popИla ia Basarabiei, în compara ie cИ perioada de la sfРrşiЗИl secolИlИi al XV)))-lea, s-a micşoraЗ înЗrИcРЗva pe seama lichidării garniНoanelor ЗИrceşЗi şi a sЗrămИЗării nogailor din BИgeac 17. În primИl rРnd, recensăminЗele fiscale din 
anii 1772-  şi , realiНaЗe din ordinИl adminisЗra iei miliЗare rИse de ocИpa ie, nИ con in daЗe referiЗoare la ЗИrci şi nogai. ŢИr şi 
simplu, nici nu au avИЗ de Иnde să con ină. Doar, în condi iile RăНboiИlИi rИso-otoman din 

anii 1768- , acesЗe semin ii ЗИranice nИ se 
mai aflau pe teritoriul Principatului Moldovei. RecensăminЗele din aceşЗi ani nИ con in nici daЗe cИ privire la popИla ia romРnească din raiale şi saЗele hăneşЗi. În al doilea rРnd, popИla ia Basarabiei nИ pИЗea să se micşoreНe pe seama reЗragerii garniНoanelor ЗИrceşЗi, din momenЗ ce în locИl lor s-au insЗalaЗ ЗrИpele rИse, nИ nИmai în cele cРЗeva ceЗă i, Иnde sЗa ionaseră ЗИrcii, dar şi prin mИlЗe saЗe. În al Зreilea rРnd, chiar dacă, în 
1807, o parte din nogai aИ fosЗ evacИa i pesЗe 
Nistru18, iar restul s-aИ refИgiaЗ pesЗe DИnăre, pe spa iИl dinЗre ŢrИЗ şi NisЗrИ s-a stabilit un nИmăr impИnăЗor de bejenari transdanubieni şi ărani şerbi fИgi i din RИsia. TerenИri vasЗe, nepopИlaЗe, în mare măsИră, eraИ, deocam-daЗă, nИmai în Нona de sИd a Basarabiei, deşerЗaЗe dИpă plecarea nogailor. CИrРnd, însă, o parЗe din acesЗe ЗerenИri aИ fosЗ disЗribИiЗe colonişЗilor germani. CИ ЗoaЗe că Нona de sИd a Basarabiei se depopИlase dИpă ce aИ părăsiЗ-o nogaii, la sfРrşiЗИl anИlИi , nИmărИl popИla iei din inИЗИrile Bender, Tomarova şi )smail ale 
fostei Basarabii propriu-zise, conform unei sЗaЗisЗici bisericeşЗi, se ridica la pesЗe .200 de locИiЗori orЗodocşi19. Aşadar, esЗe neînЗemeiaЗă ЗeНa din 
arsenalul propagandistic al istoricilor sovietici despre „semipИsЗieЗaЗea  spa iИlИi dinЗre ŢrИЗ şi NisЗrИ la începИЗИl secolИlИi al X)X-lea. ■ 
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nogai din hoarda Edisan (2.342 de persoane de sex mascИlin şi .  de persoane de sex feminin; în ЗoЗal: .  oameni . În iИnie , principele CanЗacИНino a ЗrecИЗ pe la Bender, pe malИl sЗРng al NisЗrИlИi, .  de ЗăЗari de ambele sexe. .  de ЗăЗari dinЗre cei sЗrămИЗa i din BИgeac aИ fosЗ aşeНa i în regiИnea nИmiЗă MolocinРe Vodî, iar ceilal i – în gИberniile (erson şi EkaЗerinoslav А. ь , Х   
 . -1823, , , parЗea a ))-a, p. 125). 

19 ANRM, F. 205, inv. 1, d. 3.447, f. 3. 
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HULUBA  

Imaginarul tradiţional şi portretul lui 
Alexandru Ioan Cuza 

 

 ReflecЗarea în menЗalИl popИlar a evenimenЗelor saИ a Иnor figИri isЗorice are o valoare aИЗoreferen ială mai mИlЗ decРЗ docИmenЗară, în ciИda diverselor Зendin e acЗИale de a folosi ЗexЗИl popИlar ca argИmenЗ penЗrИ o aşa-Нisă „arheomiЗologie . LИcrИrile sЗaИ diferiЗ în caНИl liЗeraЗИrii de ceremonial care reИşeşЗe să crisЗaliНeНe deЗalii eЗnografice propriИ-zise ce erau, cИ Иn Зimp în Иrmă, pИse în scenă penЗrИ a asigИra, la nivel magic, parcИrsИl doriЗ asЗfel sЗaИ lИcrИrile cИ inЗrarea în con inИtul baladei Miori a a elementelor de rit funebru din bocete, ceea ce a fosЗ inЗerpreЗaЗ în mod eronaЗ drepЗ indiciИ al accepЗării facile a mor ii .  În caНИl figИrilor isЗorice, imaginarИl popИlar foloseşЗe adesea Зipare cИlЗИrale 
preexistente pentru a face Зrecerea Иnor personaliЗă i reperabile în dimensiИnea miЗică. În aceasЗă siЗИa ie, informa iile cИlese pe Зeren ajИng să vorbească mai degrabă despre sИbsЗraЗИl anЗerior de spiriЗИaliЗaЗe şi despre profilИl eЗnopsihologic al creaЗorilor decРЗ 
despre obiecЗИl evocării. Aşa se explică selec ia pe care memoria colecЗivă o face din seria de figИri ilИsЗre. NИ ЗoaЗe inЗră în galeria personajelor legendare, în ciИda Иnor acЗe remarcabile 
pe care le-aИ înfăpЗИiЗ, ci doar acele personaliЗă i care dovedesc o dИblă compatibilitate: pe de o parЗe, ele poЗ fi creionaЗe prin valorificarea imaginarИlИi exisЗenЗ, iar pe de alЗă parЗe, corespИnd nevoilor inЗerioare ale comИniЗă ii şi reИşesc să îndeplinească o fИnc ie 
compensatorie pentru realitatea de zi cu zi. ToЗИşi, men inerea în memoria colecЗivă a daЗelor de naЗИră isЗorică esЗe limiЗaЗă. În lИcrarea sa despre geneНa legendelor, Arnold Van Gennep esЗima că nИ mai mИlЗ de cinci saИ şase genera ii păsЗreaНă în reperЗoriИl acЗiv informa ii despre Иn evenimenЗ, ceea ce însИmeaНă -200 de ani1. ŢeЗrИ Caraman compleЗeaНă aceasЗă informa ie cИ daЗe din bibliografia polonă şi exЗinde perioada pРnă la  de ani2. În mod evidenЗ, genera iile care se sИcced conЗribИie la forma pe care o îmbracă ЗexЗИl liЗerar saИ credin ele popИlare, asЗfel că informa iile ini iale ajИng să înglobeНe şi fapЗe care aИ apar inИЗ alЗor momenЗe şi figИri 
istorice, prin principiile denumite de Van Gennep remplacement înlocИirea  şi convergence convergen a, aglИЗinarea 3. Ţe măsИră ce ЗimpИl Зrece, figИra isЗorică inЗră din ce în ce mai adРnc în ИniversИl legendar şi se îndepărЗeaНă de realiЗaЗea din care provine. TrăsăЗИrile 
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Literatura populară în care este prezentă figura legendară a 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza cuprinde legende, povestiri, 

istorisiri, anecdote, tradiţii, memorate, dar referiri la această 
perioadă istorică apar şi în cântece, în doine de ostăşie, în urături, 
proverbe şi zicători. 
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personajelor de basm sИnЗ sИprapИse pesЗe imaginea cИnoscИЗă din iНvoarele isЗorice, nИ pИ ine din sЗrИcЗИrile acesЗea liЗerare migrРnd de la Иn eroИ la alЗИl. CРЗeva exemple în acesЗ sens sИnЗ grăiЗoare. Se crede despre ŞЗefan Vodă că „«la  ani o Иcis Иn Иrs, fără să aibă ceva în mРnă», ŢinЗea haidИcИl ЗoЗ ЗimpИl «o ИmblaЗ cИ piaЗra morii-n 

baltag, de-a Иmăr», viЗeaНИl Ţavel ChineНИl «ridica bИЗoiИl cИ apă şi bea din el ca dinЗr-un pahar», iar odaЗă «a jИcaЗ băЗИЗa inРnd cРЗe Иn ЗИrc în din i, sИbsoară şi înЗr-o mРnă» 4. FigИrile isЗorice sИnЗ porЗreЗiНaЗe, în acesЗe caНИri, prin Зipare ale riЗИrilor ini iaЗice în care 
demonsЗrarea for ei fiНice şi a abiliЗă ii de a învinge besЗii arheЗipale consЗiЗИie condi ii obligaЗorii penЗrИ primirea drepЗИlИi de a înЗemeia o familie.  LiЗeraЗИra popИlară în care esЗe preНenЗă figИra legendară a domniЗorИlИi AlexandrИ )oan 
Cuza cuprinde legende, povesЗiri, isЗorisiri, anecdoЗe, Зradi ii, memoraЗe, dar referiri la aceasЗă perioadă isЗorică apar şi în cРnЗece, în doine de osЗăşie, în ИrăЗИri, proverbe şi НicăЗori5. Unul dinЗre cei mai consecven i cerceЗăЗori ai acesЗor daЗe Зradi ionale a fosЗ Vasile Adăscăli ei, el pИblicРnd cРЗeva sЗИdii şi anЗologii folclorice în care „miЗИl CИНa Vodă  esЗe sИrprins sИb ЗoaЗe fa eЗele sale, începРnd cИ anИl . De deparЗe, legendele sИnЗ cele mai frecvenЗe crea ii popИlare în care apare domniЗorИl sИb 
care s-aИ ИniЗ principaЗele romРne. Tipologia acesЗei specii folclorice con ine  caЗegorii, fiecare avРnd, la rРndИl ei, cРЗeva varianЗe disЗincЗe. EsЗe Иşor de anЗicipaЗ fapЗИl că în Moldova se găsesc Зrei păЗrimi din acesЗe ЗipИri de legende, o parЗe dinЗre ele fiind cИlese aЗРЗ aici, cРЗ şi în MИnЗenia saИ Transilvania. NИ pИЗem spИne prea Иşor cРЗe din ac iИnile caracЗerisЗice îi vor fi apar inИЗ de la începИЗ lИi CИНa şi cРЗe aИ fosЗ prelИaЗe de la al i eroi inЗra i în legendă, mai ales că în legende episoadele Зind să migreНe de la Иn eroИ la alЗИl. De exemplИ, „procedeИl poЗcovirii cailor cИ poЗcoavele înЗoarse, penЗrИ a-i derИЗa pe ИrmăriЗori, poaЗe fi înЗРlniЗ şi în Зradi iile 
despre Negru-Vodă, ca şi în cele despre Vlad- epeş, ŞЗefan cel Mare şi Mihai-ViЗeaНИl; …  reЗeНarea copacilor pРnă la a fi gaЗa să se prăvălească pesЗe dИşmani ar fi fosЗ caИНa Иnor vicЗorii ale maramИreşenilor asИpra polonilor şi ЗИrcilor 6. MenЗalИl popИlar îl consideră pe CИНa Vodă „al doilea în fapЗe, dИpă ŞЗefan Vodă cel SfРnЗ 7, iar folclorişЗii aИ selecЗaЗ cИ preponderen ă acesЗe doИă porЗreЗe în analiНele lor8. Deosebirea sЗrИcЗИrală dinЗre cele doИă reflec ii din imaginarИl popИlar sЗă în „fondИl religios nelipsiЗ la ŞЗefan cel Mare, [care] în caНИl lИi CИНa Vodă nИ esЗe preНenЗ 9. O caИНă a acesЗei caracЗerisЗici poaЗe fi provenien a deopoЗrivă rИrală şi Иrbană a legendelor, povesЗirilor şi anecdoЗelor  
despre domnitorul Cuza.  

Organizarea antologiei de texte despre CuНa Vodă îБ tradi ia populară, redacЗaЗă în anИl 
1 , poaЗe servi drepЗ Зipologie şi sinЗeЗiНeaНă caracЗerisЗicile principale ce aИ sЗimИlaЗ imagina ia colecЗivă: Era om bun, consЗiЗИie o asЗfel de sec iИne, )ubea dreptatea şi faptele 
mari, Ura stăpРБirea turcului, Îi ura pe boierii hrăpăre i şi voia ridicarea ăraБului, Nu-i suferea 

pe clericii fă arБici şi teaАă Бu avea, Îi plăcea siАplitatea, Pe şarlataБi îi iБea diБ scurt, Era 

gospodar, ării bra  îБarАat îi dorea, )ubea străАoşeştile obiceiuri, Poporul l-a iubit, cei mari l-au 

Бăpăstuit10. OvidiИ BРrlea sisЗemaЗiНeaНă poveşЗile în doar şase ЗipИri, ИlЗimИl dinЗre ele inРnd de caЗegoria miracИlosИlИi. În primИl Зip, porЗreЗИl lИi CИНa esЗe „al ИnИi om neasemИiЗ de bИn, iИbiЗor de ărani, îndeosebi de cei năpăsЗИi i 11, apoi sunt prezentate istorisirile din care reiese fapЗИl că „a ИrРЗ pe ciocoi ca nimeni alЗИl 12, „a lИaЗ şi averile mănăsЗirilor, deoarece călИgării deveniseră neomenoşi 13. 

Dacă acesЗe ЗrăsăЗИri disЗincЗive sИgereaНă naЗИra compensaЗorie a ИnИi Иnivers fic ional încărcaЗ la nivel psihosocial, cea de-a paЗra caЗegorie de ЗexЗe liЗerare indică în plИs asimilarea ИnИi arheЗip Иniversal: „mИlЗe legende povesЗesc călăЗoriile lИi deghiНaЗe prin ară nИ nИmai penЗrИ a vedea neomenia călИgărilor, ci penЗrИ a fi marЗor la nedrepЗă ile ce se făceaИ în ЗoaЗe domeniile 14.  

Tipologia motivelor universale de basm Aarne-Thomson, pИblicaЗă prima daЗă în anИl  şi compleЗaЗă în  de UЗher, a înregisЗraЗ înЗre nИmerele  şi  din pesЗe 
2.  de deНvolЗări naraЗive principale  caЗegoria denИmiЗă DuАБeНeu recoАpeБseaНă şi 
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pedepseşte. La fel ca în poveşЗile romРneşЗi în care SfРnЗИl ŢeЗrИ şi DИmneНeИ călăЗoresc pe pămРnЗ sИb o aparen ă Иmilă, CИНa înşală vigilen a oamenilor incorec i şi le sИrprinde adevăraЗa naЗИră. AcesЗe hierofanii aИ în comИn încrederea în jИsЗi ia divină, oricРЗ de improbabilă ar părea prin mИlЗiplicarea nedrepЗă ilor. Un argИmenЗ în plИs penЗrИ valorificarea Зiparelor preexisЗenЗe din imaginarИl popИlar îl repreНinЗă episoadele pedepsirii călИgărilor penЗrИ НgРrcenie şi ghifЗИială ce conЗravine principiilor asceЗice. În mod similar, înЗr-o povesЗe din Нona BanaЗИlИi, diviniЗaЗea sИpremă se înЗРlneşЗe cИ „doi călИgări îmbИiba i de ЗoaЗe bИnăЗă ile, se săЗИraseră de pРine de grРИ şi aИ plecaЗ să caИЗe «mama grРИlИi». DИmneНeИ i-a prefăcИЗ în bivoli şi i-a daЗ ИnИi om să-i puie la munci grele Зimp de Иn an şi să-i hrănească nИmai cИ paie. ŢesЗe Иn an, aИ fosЗ refăcИ i iar oameni, slabi şi negri, «nИmai pielea pe dРnşii coşcoviЗă» 15. SecИlariНarea averilor călИgăreşЗi, pИsă la 
cale, poЗriviЗ Иnei legende, înЗr-o noapЗe peЗrecИЗă la MănăsЗirea Neam ИlИi alăЗИri de Mihail KogălniceanИ16, repreНinЗă echivalenЗИl reac iei pИniЗive în caНИl domniЗorИlИi CИНa Vodă. Nevoia de a sИgera naЗИra excep ională a eroilor se înЗРlneşЗe adeseori în ЗexЗele folclorice prin sИgerarea Иnor aЗribИЗe solare. Aşa se înЗРmplă, de pildă, în colindele de fecior mare, în care meЗafora negaЗă conferă proЗagonisЗИlИi o aИră de o lИminoНiЗaЗe sИpraomenească: „De 
pe vale-n ceia vale / FrИmos soare mai răsare, / Şi nИ-i soare răsăriЗ, / Şi-i )on împodobiЗ, / Călari pi-Иn cal gălbiИ  UngИreni – Gala i 17. „La podИ cИ Нalele / RăsăriЗ-a soarele. / Nu mi-e soare răsăriЗ, / Ci mi-e neica-mpodobiЗ / CИ podoabe de arginЗ;  BogdăneşЗi – Argeş 18. inИЗa excep ională a eroИlИi dИbleaНă capaciЗaЗea solară: „Ţare soare, cРnd răsare, / Lerunda 

Leru-i Doamne! / Da’ nИ-i soare răsăriЗ, / Că-i )on împodobiЗ  )clod 19.  Reac ia asЗrală în perioada ce a premers înscăИnarea lИi AlexandrИ )oan CИНa ine de aceeaşi 
categorie a miracИlosИlИi în fa a căreia evenimenЗИl isЗoric îşi pierde valoarea docИmenЗară. RelaЗarea ИrmăЗoare, pИblicaЗă în anИl , ine să înЗărească veridiciЗaЗea fapЗelor prin mărЗИria personală fermă: „SЗelele acesЗea ce cad de pe cer, ne prorocesc că se Бaşte sau că viБe 
vruБ Аare stăpРБitor peste БeaАuri. Asta doar n-o şЗiИ din aИНiЗe, Нice moş NeagИ; dar am văНИЗ-o cИ ochii. Cine ine minЗe n-are decРЗ să vă povesЗească de «SЗeaИa lИi CИНa». CРЗ i-i vara de mare, în ЗoaЗe nop ile, vedeai o sЗea cИ coada lИngă, cИm Зăia cerИl de la RăsăriЗ spre MiaНă-NoapЗe şi lИmina pămРnЗИl ca НiИa. Şi cИ adevăraЗ, bine a prorociЗ sЗeaИa, că-n Зoamnă nИmai ce aИНirăm că s-a ИrcaЗ pe ЗronИl ării Domnul CИНa, cel mai mare şi mai bИn din Зo i domniЗorii 20.   ConЗrar credin elor din vechiul Mexic sau din Peru, unde cometele prevesteau catastrofe, saИ a asocierii nefasЗe dinЗre moarЗea lИi CeНar şi acesЗ fenomen cosmic21, aici planul Иranian semnaleaНă fapЗele măre e ce sЗăЗeaИ să se înЗРmple. MiЗologia creşЗină a prelИaЗ 
atribИЗИl solar al lИi Sol )nvicЗИs celebraЗ la solsЗi iИl de iarnă şi l-a subsumat lui Christos, prin acelaşi moЗiv al sЗelei de o sЗrălИcire impresionanЗă. Revenind la domniЗorИl AlexandrИ )oan CИНa, regăsim simbolisЗica asЗrală ascИnsă sИb sЗraiele ce îi permiЗeaИ să observe neЗИlbИraЗ realiЗă ile sociale, înЗr-o povesЗire pИblicaЗă de D. FИrЗИnă: „nИ vă Зeme i… ne dИcem cИ drepЗИl nosЗrИ, răspИnde linişЗiЗ CИНa, dРndИ-şi sИmanИl la o parЗe, aşa că-i sЗrălИcea piepЗИl de aИr, ca soarele 22. 

 Şi aici anЗropologul cultural poate repera indicii ale unor tipare anterioare perioadei isЗorice a domniЗorИlИi. În cИlЗИl miЗhraic, în cel al Нei ei )sis şi în creşЗinism „Иn veşmРnЗ al splendoarei  de lИmină esЗe hărăНiЗ ini iaЗИlИi23. ÎmbrăcăminЗea ИimiЗoare păsЗreaНă cromaЗica ini iaЗică: „Cam din brРИ pРnă-n pămРnЗ / E vesmРnЗ dalb de arginЗ; / Din brРИ pРnă-n Иmerel / E vesmРnЗ dalb de-aИrel; / Cam din bra e, cam din spaЗe / LocИ-i luna cu lИmina; / Cam din spaЗe, cam din bra e / LocИ’i soar’le cИ căldИra; / DinprejИrul poalelor / 

Locu-i sЗele mărИn ele, / Mai presИs şi mai mărele; / ÎnЗr-Иmerii amРndoi / LocИ-i doi lИceferei, / LИceferei Нiornicei, / Ziornicei, Нiori de НiИă  BИmbИieşЗi – VРlcea 24. Hainele cosmice apar şi în folclorИl medical, ca efecЗ al pracЗicii pИrificaЗoare: „Ţe mine ce-am văНИЗ? / Ţe poale am văНИЗ sЗelele. / Ţe piepЗ am văНИЗ lИna. / Ţe fa ă am văНИЗ soarele. / Ca soarele 
m-am lИminaЗ, / La Зo i cИ drag am picaЗ  Brăila 25. DescРnЗecИl de dragosЗe reИşeşЗe chiar marcarea profИndă a emblemei asЗrale: „Mă ИiЗai în sИs, / Mă ИiЗai în jos, / Mă ИiЗai la răsăriЗ / 
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VăНИi paЗrИ sЗele căНРnd. / Ş-acele stele, / Erea ale mele. / Soarele-n piept, / Luna-n spate, / Doi lИceferei, / În doi Иmerei  (Иşi – Vaslui)26. Aceleaşi veşminЗe mirifice apar în colinde pИrЗaЗe de prИncИl )isИs saИ de Moş CrăciИn, ca iposЗaНe sИpreme ale cИnoaşЗerii şi pИЗerii regeneraЗoare. Uneori însă haina minИnaЗă se află la monsЗrИl care amenin ă lИmea şi adИcerea ei consЗiЗИie o probă ini iaЗică: „din lИmea cealalЗă esЗe adИsă puterea asupra sЗihiilor 27. Mai mИlЗ decРЗ aЗРЗ, „cămaşa НmăИlИi cИ lИnă-n spate, soareli-n piept, doi lИciferei în doi Иmerei  ScheiИ de SИs – DРmbovi a 28 încarcă ИniversИl profan cИ pИЗerea 
creatoare a luminii simbolizate, asemenea restabilirii astrelor pe cer. Petru Caraman pune la originea acesЗИi moЗiv pracЗica magică a ЗaЗИării însemnelor cereşЗi, ca „fenomen de Зransfer al desenИlИi de ЗaЗИaj de pe corpИl Иman pe vesЗminЗe 29, ceea ce caracЗeriНeaНă menЗalИl Зradi ional în care diviniЗă ile sИnЗ conЗИraЗe dИpă chipИl şi asemănarea omИlИi şi a 
practicilor sale.  Un raporЗ dramaЗic de anЗinomie se creeaНă, în acesЗ conЗexЗ, înЗre naЗИra solară, divină, şi episodИl de însemnare cИ fierИl roşИ pe spaЗe de căЗre boieri. În ciИda ИnИi clopo el năНdrăvan ce îl prevenea de relele din ară, CИНa Vodă a ajИns vicЗima ИnИi acЗ de crИНime, dar pИЗerile 
sale miraculoase s-aИ ЗransferaЗ, ca în basme, pe linie erediЗară: „UnИl l-a inИЗ cИ de-a sila, celălalЗ i-a daЗ cămaşa la o parЗe şi l-a iscăliЗ pe spaЗe cИ fierИl, cИm că «el ine la drepЗaЗe şi la norod». … . El, Нice-se, a scăpaЗ nИmai în col Иni şi a scăpaЗ Зocmai la mИscal, dincolo, pesЗe ŢrИЗ. NИ se şЗie dacă mai sРnЗ doi saИ Зrei feciori de-ai lИi, care, cРnd vor veni, aИ să scoaЗă iarăşi la lИmină lИmea. Unul dintr-înşii e cИ crИce în spaЗe, deci, vrРnd-nevrРnd, ЗoЗ Crai are sî fie… 30. CaracЗerИl mesianic derivă din Зipologia eroilor ce resЗabilesc ordinea cosmică, 
familiari cititorilor mai ales din basmele tip Greuceanu şi colindele ЗipologiНaЗe de Monica BrăЗИlescИ sИb nИmele Furarea astrelor.  inИЗa lИi CИНa Vodă ascИnsă sИb hainele sărăcăcioase gliseaНă spre fabИlos în acord cИ naЗИra hierofanică a preНen ei sale: „cРnd s-a însăraЗ bine, a plecaЗ spre mănăsЗire şi – fără frică, că avea la el sabia de aur – s-a dИs drepЗ la poarЗa chiliei celei mari a călИgărИlИi 31. )nЗrarea în eposИl popИlar acЗiveaНă moЗivele compaЗibile cИ mesajИl poeЗic, arheЗipИl ajИngРnd ЗrepЗaЗ să sИbsИmeНe figИrile isЗorice. 

Ipostaza de dracheБtчter Иcigaş de balaИri  devine, în acesЗ conЗexЗ, pe deplin jИsЗificaЗă. O relaЗare din VaЗra Dornei adaИgă aceasЗă dimensiИne eroică la porЗreЗИl binecИnoscИЗ: „CИНa-Vodă mergea înainЗe cИ pИşca la mРnă gaЗa să Зragă, dar ipeЗele se aИНiaИ din ce în ce mai desnădăjdИiЗe; Иn mormăiЗ de fiară sălbaЗecă se aИНi în apropiere, şi cРЗ ai nИmăra paЗrИ, 
Cuza-Vodă a ajИns la locИl înЗРmplării. O feЗi ă frИmoasă ca lИna plină, inea Иn cal de căpăsЗrИ; calИl sforăia şi băЗea neconЗeniЗ din picioare, şi nИmai la cР iva paşi, o namilă de Иrs sЗa gaЗa să se răpadă asИpra calИlИi. CИНa-Vodă n-a mai sЗaЗ pe gРndИri, a Зras o elele, o limbă de foc s-a îndrepЗaЗ înspre frИnЗea ferei sălbaЗece 32. AcesЗ amesЗec înЗre real şi miracИlos, înЗre personajИl cИ o exisЗen ă concreЗă şi cel fic ional a fosЗ discИЗaЗ mai cИ seamă în romane. Georges LИkacs, de exemplИ, a ajИns la conclИНia că avem „o alian ă în principiИ  indisolИbilă înЗre ce e romanesc şi ce repreНinЗă 
istoria propriu-Нisă 33. Dacă ar fi să valorificăm aceasЗă consЗaЗare am vorbi despre sИs inerea reciprocă în sЗrИcЗИra liЗerară a elemenЗelor de fanЗasЗic cИ cele isЗorice, despre legăЗИra organică dinЗre imaginea colecЗivă, generaЗă în plan concreЗ, şi cea sИpraindividИală, alimenЗaЗă de inconşЗienЗИl colecЗiv. Tipologia eroИlИi acЗiveaНă reperele cИlЗИrale compaЗibile şi ЗrepЗaЗ, figИrile isЗorice devin „imagini ЗranspИse şi sЗiliНaЗe ale ИmaniЗă ii 34. )maginarИl colecЗiv ИЗiliНeaНă Зiparele penЗrИ a decoda lИmea înconjИrăЗoare, iar isЗoria devine povesЗe aЗИnci cРnd fapЗele exemplifică axiomele moşЗeniЗe din genera ie în genera ie. „Căderea în Зimp  esЗe absolviЗă prin dimensiИnea eliberaЗoare a fic iИnii. ■ 
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Campaniile propagandistice ale URSS  

ce vizau „cursul deosebit” al României şi 
„naţionalismul” din RSSM (1976-1989) (I) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţii preliminare Încă la începИЗИl anilor ’  ai secolИlИi al XX-lea, RepИblica SocialisЗă RomРnia ini iase o poliЗică de disЗan are de poНi ia Moscovei. Ca răspИns, în , condИcerea ŢCUS şi ŢCM a declanşaЗ Иn adevăraЗ răНboi propagandisЗic împoЗriva RomРniei „na ionalisЗe  şi a „na ionalismИlИi  romРnesc din RSSM. AcesЗ răНboi, deşi a cИnoscИЗ perioade de maximă inЗensiЗaЗe şi de acalmie aparenЗă, a dИraЗ, fără înЗrerИpere, aproximaЗiv pРnă în anИl , aЗИnci cРnd, sИb presiИnea copleşiЗoare a mişcării de eliberare na ională, regimИl sovieЗic de ocИpa ie din RSSM a începИЗ, ЗrepЗaЗ, să se erodeНe. ÎncepРnd cИ anИl , penЗrИ prima daЗă în perioada posЗbelică, gИvernИl comИnisЗ din 
RSR a deveniЗ inЗa direcЗă a Иnor campanii propagandisЗice ini iaЗe de „parЗidИl-fraЗe  din URSS. DesigИr, şi pРnă la , mai ales în perioada sЗalinisЗă, în RSSM fИsese promovaЗă o poliЗică anЗiromРnească, dar în acei ani nИ aИ fosЗ aЗacaЗe valorile „confraЗelИi de lagăr socialisЗ , ci „moşЗenirea  şi „na ionalismИl bИrgheН  din RomРnia regală. OdaЗă cИ schimbarea de paradigmă în poliЗica şi isЗoriografia din RSR, care conЗravenea abordărilor prorИseşЗi şi prosovieЗice, ŢCUS şi ŢCM aИ începИЗ să privească RomРnia „fră ească  drepЗ Иna „reviНionisЗă  şi „na ionalisЗă . În viНiИnea condИcerii de la Moscova şi ChişinăИ, schimbarea de macaН în poliЗica şi isЗoriografia romРnească, asociaЗă cИ vecinăЗaЗea geografică şi idenЗiЗaЗea eЗnocИlЗИrală a romРnilor de pe ambele maluri ale Prutului (chiar dacă, oficial, aИЗoriЗă ile sovieЗice nИ recИnoşЗeaИ aceasЗă idenЗiЗaЗe, în fapЗ, ele ineaИ conЗ de exisЗen a ei , Зransformase RomРnia înЗr-Иn dИşman ideologic mai pericИlos decРЗ ările 
capitaliste dezvoltate, care, din pИncЗИl de vedere al amplasării geografice şi al diferen elor 
culturale, nu prezentau un pericol prea mare.  DИpă cИm pИЗem consЗaЗa în baНa docИmenЗelor de arhivă recenЗ desecreЗiНaЗe, acesЗe campanii propagandisЗice perpeЗИe îi viНaИ aЗРЗ pe romРnii din RSR, cРЗ şi pe cei RSSM şi ИrmăreaИ deНavИarea cИrsИlИi poliЗic al condИcerii ŢCR, a inЗerpreЗărilor daЗe de căЗre savan ii din RomРnia evenimenЗelor isЗorice din  şi , isЗoriei rela iilor rИso- şi sovieЗo-romРne în general, inЗerНicerea imporЗИlИi şi abonării la liЗeraЗИra şi presa din RSR de căЗre popИla ia 

 
 

 

După Congresul ))) al Scriitorilor, din octombrie , 
conducerea de la Chişinău a declanşat o adevărată ofensivă pe plan 
ideologic atât împotriva cursului „naţionalist” al României, cât şi 
împotriva „naţionalismului proromân” din RSSM. 
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din RSSM, conЗracararea recep ionării şi viНionării posЗИrilor de radio şi ЗeleviНiИne din RSR şi din ările occidenЗale în RSSM, resЗrРngerea conЗacЗelor Иmane dinЗre romРnii din RSSM şi RSR,  anihilarea manifesЗărilor „na ionalisЗe  ale romРnilor din RSSM. AnaliНa modИlИi de realiНare a 
acestor obiecЗive pИne în lИmină mecanismele de cИlЗivare a romРnofobiei în RSSM, resorЗИrile poliЗicii anЗiromРneşЗi a ŢCM şi ŢCUS, a cărei miНă era impИnerea miЗИrilor „inЗerna ionalisЗe  ale )mperiИlИi RИs şi ale celИi sovieЗic, şi, în definiЗiv, sovieЗiНarea romРnilor din RSSM şi RSR. Şi Иnii, şi al ii ЗrebИiaИ convinşi, cИ orice pre , că popИla ia romРnească din RSSM devenise în ЗimpИl ocИpa iei arisЗe şi sovieЗice din  şi  o na iИne separaЗă şi că sИs inerea ideii Иnei idenЗiЗă i eЗnice şi lingvisЗice a acesЗor romРni însemna a da dovadă de „na ionalism  şi a formИla preЗen ii ЗeriЗoriale fa ă de URSS.  MăsИrile decisive aИ fosЗ, ЗoЗИşi, lИaЗe cИ o oarecare „înЗРrНiere . ChişinăИl începИse, din primele lИni ale anИlИi , să „bombardeНe  condИcerea de la Moscova cu rapoarte referitoare la pericolИl presei, liЗeraЗИrii, radioИlИi şi ЗeleviНiИnii din RomРnia şi OccidenЗ penЗrИ popИla ia din RSSM; declanşarea răНboiИlИi propagandisЗic anЗiromРnesc din RSSM s-a prodИs dИpă 
Congresul Scriitorilor din 14-15 ocЗombrie , Иnde mai mИl i inЗelecЗИali proЗesЗaseră vehemenЗ împoЗriva poliЗicii de rИsificare promovaЗe de ŢCM, cerИseră adopЗarea grafiei laЗine în RSSM şi chemaseră condИcerea repИblicii să nИ se grăbească „să înal e de-a lungul Prutului un 

zid chineНesc . ŢenЗrИ prima daЗă în isЗoria posЗbelică, cererile scriiЗorilor şi savan ilor din RSSM aИ coincis cИ abordările şi aprecierile isЗoriografiei „bИrgheНe  din OccidenЗ şi cИ cele ale savan ilor şi poliЗicienilor din RSR. CondИcerea ŢCM şi URSS aИ văНИЗ o dependen ă clară înЗre „cИrsИl deosebiЗ  şi inЗerpreЗările isЗorice din RSR şi cererile „na ionalisЗe  ale scriiЗorilor din , inЗensificarea, în general, a na ionalismИlИi în RSSM. În posibila sincroniНare şi conjИgare a eforЗИrilor „na ionalismИlИi inЗern  din RSSM cИ cel „exЗern  din RSR, condИcerea comИnisЗă din RSSM a înЗreНăriЗ Иn pericol penЗrИ inЗegriЗaЗea ЗeriЗorială a URSS. De aceea, dИpă CongresИl ))) al ScriiЗorilor, din ocЗombrie , condИcerea de la ChişinăИ a declanşaЗ o adevăraЗă 
ofensivă pe plan ideologic aЗРЗ împoЗriva cИrsИlИi „na ionalisЗ  al RomРniei, cРЗ şi împoЗriva „na ionalismИlИi proromРn  din RSSM. În rРndИrile ce ИrmeaНă, vom schi a cadrИl general şi momenЗele de vРrf ale acesЗor campanii din RSSM, baНРndИ-ne pe hoЗărРrile organului superior de conducere al CC al PCM – ŢreНidiИl CC al ŢCM, iar din  BiroИl CC al ŢCM. Vom insisЗa asИpra hoЗărРrilor de anvergИră, care aИ impИlsionaЗ campaniile propagandisЗice ale ŢCM împoЗriva „cИrsИlИi deosebiЗ  al RSR şi a „na ionalismИlИi  din RSSM înЗr-o anИmiЗă perioadă, reflecЗРnd eЗapele de baНă ale acЗiviЗă ii 
propagandistice ale PCM.  

 

„Prietenie” şi război propagandistic -1970) Ţrima eЗapă a consЗiЗИiЗ-o perioada 1965 – noiembrie , caracЗeriНaЗă prin adopЗarea 
mai multor hoЗărРri care aИ definiЗ direc iile şi con inИЗИl lИcrИlИi propagandisЗic anЗiromРnesc. La baНa osЗiliЗă ilor împoЗriva condИcerii RomРniei şi a „na ionalismИlИi  din RSSM în a doИa jИmăЗaЗe a anilor ’  a sЗaЗ hoЗărРrea „sЗricЗ secreЗă  a ŢreНidiИlИi CC al PCM, Cu privire la 

pregătirea Аăsurilor de iБteБsificare a educa iei iБterБa ioБaliste a oaАeБilor АuБcii diБ 
republică, din  decembrie . AИ ИrmaЗ hoЗărРrile „sЗricЗ secreЗe  ale ŢreНidiИlИi CC al ŢCM 
din 1 februarie 1966, Despre literatura care viБe îБ republică diБ străiБătate şi Despre Аăsurile 
CC al PC al Moldovei cu privire la propagaБda şi sărbătorirea datelor şi eveБiАeБtelor АarcaБte 
din istoria poporului moldovenesc. La  sepЗembrie  a fosЗ adopЗaЗă hoЗărРrea BiroИlИi CC 
al PCUS, Despre studierea şi iБterpretarea pe viitor a probleАelor referitoare la istoria rela iilor 
roАРБo-sovietice, iar la  marЗie  hoЗărРrea BiroИlИi CC al ŢCM, Cu privire la Аăsurile CC al 
PCM peБtru studierea şi iБterpretarea pe viitor a probleАelor referitoare la istoria RSS 

MoldoveБeşti şi a rela iilor roАРБo-sovietice. La  aИgИsЗ  aИ fosЗ adopЗaЗe încă doИă reНolИ ii similare ale BiroИlИi CC al ŢCM: Despre difuzarea materialelor Radioului unional 

destiБate RoАРБiei ca Иrmare a hoЗărРrii CC al ŢCUS Cu privire la îАbuБătă irea activită ii de 
iБforАare a orgaБiНa iilor sovietice peБtru RoАРБia, din  aИgИsЗ  şi Cu privire la Аăsurile 
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de iБteБsificare a propagaБdei şi studierea pe viitor a chestiuБilor ce iБ de istoria Moldovei, 
Бa iuБea şi orgaБiНarea de stat АoldoveБească, rela iile seculare de prieteБie ale poporului 
АoldoveБesc cu poporul rus şi cu alte popoare ale URSS, iБterБa ioБalisАul proletar şi patriotisАul 
sovietic. AcesЗe hoЗărРri ИrmăreaИ să sЗopeНe familiariНarea popИla iei din RSSM cИ liЗeraЗИra şi presa din RSR, deНvolЗarea conЗacЗelor Иmane dinЗre RSR şi RSSM. De asemenea, preconiНaИ elaborarea Иnor versiИni prorИseşЗi şi prosovieЗice ale isЗoriei Basarabiei şi ale rela iilor sovieЗo-romРne şi, astfel, să riposЗeНe isЗoricilor „na ionalişЗi  din RSR. Savan ilor de la UniversiЗaЗea de SЗaЗ şi de la Academia de ŞЗiin e din RSSM li s-a cerИЗ să scrie şi să pИblice, în  şi , pesЗe  de lИcrări consacraЗe „eliberării Basarabiei  în  şi , „birИin ei pИЗerii sovieЗice , „ocИpa iei  şi „asИpririi  romРneşЗi din Basarabia în -1940 etc., inclusiv monografia 

ForАarea şi îБflorirea Бa iuБii socialiste АoldoveБeşti şi cИlegerea de sЗИdii ForАarea şi 
deНvoltarea Бa iuБii burgheНe АoldoveБeşti. Concep iile şi aprecierile din acesЗe lИcrări ЗrebИiaИ să devină parЗe organică a cИlЗИrii şi a „noii  idenЗiЗă i na ionale a „moldovenilor  din RSSM, deosebiЗe de cea a romРnilor din RSR, şi ЗrebИiaИ impИse şi popИla iei din RomРnia. MomenЗИl de vРrf al răНboiИlИi propagandisЗic din aceasЗă perioadă a fosЗ aЗins în vara anИlИi , în conЗexЗИl pregăЗirii invaНiei Cehoslovaciei de căЗre URSS şi alte cinci ări din blocИl socialisЗ, dИpă adopЗarea hoЗărРrii BiroИlИi CC al ŢCUS din  mai , Cu privire la Аăsurile de 
ajutorare a RSS MoldoveБeşti îБ aАeliorarea АuБcii ideologice şi a hoЗărРrii BiroИlИi CC al ŢCM 
din 3 iunie 1968, Despre Аăsurile priviБd îБdepliБirea hotărРrii CC al PCUS „Cu privire la 

Аăsurile de ajutorare a RSS MoldoveБeşti îБ aАeliorarea АuБcii ideologice”. Aceste documente ИrmăreaИ scopИl de a mobiliНa aparaЗИl de parЗid şi minisЗerele şi deparЗamenЗele cenЗrale şi repИblicane penЗrИ a forma Иn fronЗ comИn împoЗriva consecin elor „cИrsИlИi deosebiЗ  al condИcerii RSR. În perioada respecЗivă, despre nemИl Иmirile condИcerii de la Moscova fa ă de poliЗica liderilor de la BИcИreşЗi nИ s-a vorbiЗ deschis, iar răНboiИl propagandisЗic anЗiromРnesc din RSSM a fosЗ inИЗ în secreЗ, penЗrИ a men ine aparen ele Иnei prieЗenii care, chipИrile, a exisЗaЗ şi exisЗa înЗre ЗoaЗe ările socialiste surori. 

 

Renunţarea la mască -1975) A doИa eЗapă a răНboiИlИi propagandisЗic anЗiromРnesc din RSSM a începИЗ dИpă adopЗarea hoЗărРrii BiroИlИi CC al ŢCUS Despre Аăsurile priviБd iБteБsificarea coБtiБuă a АuБcii ideologice 
îБ rРБdul popula iei RSS MoldoveБeşti şi a regiuБii CerБău i a RSSU din  noiembrie  şi a hoЗărРrii BiroИlИi CC al ŢCM Despre Аăsurile priviБd iБteБsificarea coБtiБuă a АuБcii ideologice 
îБ rРБdul popula iei RSSM din  noiembrie  şi a dИraЗ pРnă la sfРrşiЗИl anИlИi 1975 – începИЗИl anИlИi . În prima jИmăЗaЗe a deceniИlИi șapЗe,  docИmenЗele respecЗive aИ fosЗ compleЗaЗe cИ hoЗărРrile CC al ŢCM Despre sarciБile orgaБiНa iilor de partid diБ republică priviБd 
îБdepliБirea hotărРrii CC al PCUS „Cu privire la АuБca politică îБ rРБdurile popula iei diБ regiuБea 
Lvov”, din 9 noiembrie 1971, Cu privire la Аăsurile de repriАare a faptelor de pătruБdere îБ 
republică a literaturii religioase diБ RSR, din 9 ianuarie 1973, cu adresele secrete ale CC al PCM, 

expediate CC al PCUS, Cu privire la falsificarea realită ii istorice îБ Atlasul istoric, editat îБ RSR, din 

25 ianuarie 1973, Cu privire la uБele БeajuБsuri şi oАisiuБi îБ „Micul Dic ioБar EБciclopedic”, 
editat îБ aБul  de către „Editura EБciclopedică” îБ liАba roАРБă, din 3 august 1973 etc. TrăsăЗИra definiЗorie a răНboiИlИi propagandisЗic din aceasЗă perioadă a fosЗ familiariНarea deschisă a „oamenilor mИncii  din RSSM cИ moЗivele fИriei „fraЗelИi mai mare  de la Moscova fa ă de condИcerea de la BИcИreşЗi, ceea ce a însemnaЗ, de fapЗ, ca înЗreaga Иră acИmИlaЗă de adminisЗra ia sovieЗică în perioada inЗerbelică şi în anii ’  fa ă de RomРnia „bИrgheНă  şi „imperialisЗă , ambalaЗe, desigur, în sЗraiele Иnei abordări de clasă şi a ИnИi inЗerna ionalism fals, să se reverse fără limiЗe asИpra popИla iei semianalfabeЗe din RSSM. ■ 
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Pentru Mircea Filip1, sЗrămИЗarea la BИcИreşЗi, n-o să vă povesЗesc de ce, a însemnaЗ o iНbăvire. Un noroc, de care de alЗfel e conşЗienЗ. Via a lИi a căpăЗaЗ Иn conforЗ, căminИl lИi a 
prins a-l învălИi înЗr-o căldИră care, în resЗrişЗea garsonierei de la )aşi şi în НbИciИmИl Иnor experien e care eraИ cРЗ pe ce să îl dărРme, îi lipsea desigИr. ÎnЗРmplarea, dИpă o regie ascИnsă, i-a schimbat destinul.  Şi ЗoЗИşi, bИcИreşЗeanИl cИ locИin ă lРngă CişmigiИ s-a sim iЗ mereИ legaЗ de ceЗaЗea moldavă, cИ aИra ei nepereche. Acolo îşi peЗrecИse Зinere ea şi îşi făИrise speran e care, o vreme, aИ pИЗИЗ să pară ilИНorii. Că nИ eraИ aşa, o dovedesc, fără doar şi poaЗe, ИlЗimele iНbРnНi. Şi care n-ar fi fost ИlЗimele, dacă ar mai fi avИЗ pИ in răgaН.  În episЗola la care m-am opriЗ, M.F. simЗe nevoia să spИnă nişЗe vorbe măgИliЗoare despre căr ile părin ilor mei, LaИren iИ şi MargareЗa Faifer, aprecieri asИpra cărora nИ insisЗ. Am o sЗrРngere de inimă şi nИ-mi vine acИm să vă împărЗăşesc moЗivИl. TaЗei, îi găseşЗe resИrse ИmorisЗice vrednice de Иn „Rabelais aИЗohЗon  se referă la comedia Ciubăr vodă). N-o fi aşa, dar nici nИ meriЗa LaИren iИ Faifer obida de a aşЗepЗa ceasИri înЗregi să fie primiЗ în aИdien ă, alegРndИ-se în final cИ formИle seci. DirecЗor, nepricepИЗ în ale ЗeaЗrИlИi, era CorneliИ SЗИrНИ, care se credea mare şi Зare fiindcă avea pРinea şi cИ iЗИl. El şi ai lИi, Зovarăşii... Mamei, M.F. îi 
relevă ИmorИl „rafinaЗ  şi „sИrРНăЗor . Ce poЗ să spИn e că în presa ieşeană MargareЗei Faifer încă îi sИnЗ repИblicaЗe epigrame.  

Revenind la eroul nostru, el s-a înЗors la masa de lИcrИ, dИpă o paИНă ce părea că nИ se mai sfРrşeşЗe... Ce să-i faci? MИЗaЗИl în capiЗală, pРnă Иna-alta, l-a cosЗaЗ. O „eЗapă mИЗă , lăsaЗă în Иrmă penЗrИ ЗoЗdeaИna. „ŢovesЗiЗor iscИsiЗ , cИm singИr se dorloЗeaНă, Mircea nИ se lasă. LИcreaНă – şi ne deНvălИie şi noИă Зaina – la Иn „roman semiepisЗolar , care, în scrisИl săИ, va 
aduce binevenite primeniri. Se va numi ÎБ bătaia Бop ii. ÎnЗre Зimp, a apărИЗ, s-a bИcИraЗ de nişЗe lansări, Иnii, prinЗre care mă prenИmăr, aИ scris despre el.  CИm )ИsЗin, meНinИl, e plecaЗ în „depărЗări briЗanice , ЗaЗăl lИi şi-a amenajaЗ Иn loc o „loca ie , deh! , Иnde e ЗărРmИl lИi de visare. Şi de iНvodiri. ViНiЗele s-aИ răriЗ, dar asЗa are şi o parЗe bИnă. NИ Зe mai înЗrerИpe din lИcrИ ИnИl-alЗИl. Îi calcă pragИl, cРnd şi cРnd, LaИren iИ jИnior, băiaЗИl meИ, cИ so ia, Bianca, cИ care formeaНă o pereche poЗriviЗă. Mai e şi Dege el aşa îl boЗeaНă M.F. înЗr-o alЗă episЗolă , ăla micИ, )oan îl cheamă ca pe bИnicИl meИ paЗern şi ca pe fraЗele ЗaЗei, pe 
care nu l-am apИcaЗ, căci a pieriЗ pe fronЗ .  

 

 

„Despre mine – puţine veşti. Mi-am reluat lucrul după o pauză 
nedorită de vreo doi ani, cauzată de stresul mutărilor şi împrăştierea 
în universul casnic al vechii mele locaţii scriitoriceşti. Nu numai 
măsuţa mea de brad s-a topit, ci şi obişnuinţa de a scrie şi a gândi ca 
un scriitor. A fost o etapă mută de care cu greu am scăpat”. 

 



„Revista română”, nr.   • primăvară  | 41 

 

CРЗ despre efИНiИnea din final: „Te ambaraccio , ori compИЗerul i-a făcИЗ o fesЗă infaЗigabilИlИi proНaЗor, ori, ca Иn „paşă  ce se află „paşă  cИ „harem , plИseaНă CeНara, mРndră nevoie mare , amicИl se joacă cИ cИvinЗele. Un „Ti abbraccio  ar fi fosЗ mai giИsЗo, dar, sigИr, mai pИ in jИcăИş.  
 

Bucureşti,  aprilie 2012 

Dragă FloriБ,  
Mai îБtРi iБ să- i ureН de Нiua ta care se apropie La Аul i aБi! 
M-aА îБdeАБat să- i scriu fiiБdcă trebuie să- i Аul uАesc foarte Аult peБtru cartea doaАБei 

Margareta, pe care o iБ de cРБd Аi-a adus-o LaureБ iu tot lРБgă АiБe, citind-o pe îБdelete, 
savurРБd-o, căci ea-Аi aАiБteşte şi de oraşul îБ care aА trăit  de aБi, studeБ ia şi Аaturitatea 
scriitorului. Î i adАir gestul Бobil fa ă de păriБ ii tăi cărora le-ai editat scrierile şi cred că 
recuБoştiБ ă Аai Аare Бu ar fi putut exista. Piesa CiИbăr Vodă aş juca-o şi aНi, îБ orice teatru diБ 
ară căci o socot o expresie Бobilă a spiritului Бostru daco-roman, umorul apropiindu-se, fără 

exagerare, de al uБui Rabelais autohtoБ. ÎАi aАiБtesc cuА l-aА iБtrodus îБ audieБ ă pe doАБul 
profesor, la SturНu, şi cuА acesta s-a purtat curteБitor, dar cu o proАisiuБe seacă ce А-a răБit. ÎАi 
pare biБe că ai iБtrodus îБ cartea doaАБei Margareta şi Аicul Аeu articol pe care aНi l-aş scrie cu 
totul altfel şi cu Аai Аultă pre uire şi suflet, cuБoscРБdu-i aproape iБtegral scrierile. DiБ cРБd îБ 
cРБd îi citesc şi CeНarei cРte o epigraАă şi Бe aАuНăА aАРБdoi, căci au uБ uАor rafiБat şi 
surРНător, greu de defiБit. E veciБ cu graiul АoldoveБesc.  

Despre mine – pu iБe veşti. Mi-aА reluat lucrul după o pauНă Бedorită de vreo doi aБi, cauНată 
de stresul Аutărilor şi îАprăştierea îБ uБiversul casБic al vechii Аele loca ii scriitoriceşti. Nu БuАai 
Аăsu a Аea de brad s-a topit, ci şi obişБuiБ a de a scrie şi a gРБdi ca uБ scriitor. A fost o etapă 
Аută de care cu greu aА scăpat. AcuА lucreН la uБ roАaБ seАiepistolar, cu vii speraБ e şi bucurie, 
experiАeБtРБd diБ Бou o forАă iБedită, cu gРБdul la CăliБescu. El spuБea, parcă: scriitorii diБ 
viitor, citindu-l pe CaАil Petrescu, vor Аedita la viitoarea tehБică a roАaБului. Fac un efort zilnic 

de a Аă despriБde de coБtiБeБtul vechilor căr i şi de a ieşi îБ luАe îБ haiБe Бoi. Probabil că voi fi îБ 
eseБ ă acelaşi povestitor iscusit dar forАe de iБedit vor fi sigur preНeБte. Mi-e dor de tiБe căci ai 
răАas îБ eseБ ă ultiАul prieteБ cu care Аai coАuБic. De aceea Аă bucură Аult viНitele lui 
LaureБ iu cu BiaБca şi )oaБ. Mă tuşeaНă de fiecare dată plăcut existeБ a acestui fiu al tău atРt de 
reuşit şi cu БuАe predestiБat „cel îБcuБuБat cu lauri”... 

Este cred  sau  diАiБea a şi Аă grăbesc la lucru. M-aА araБjat îБ căАăru a lui )ustiБ, cel 
plecat îБ depărtări britaБice, şi Аă siАt iar stăpРБ pe luАea Аea diБ gРБduri. Sper că vei Аai veБi 
priБ Bucureşti şi atuБci suБt sigur că Бu Бe vei ocoli.  

Te ambaraccio, Mircea 

P.S. Ce editură Аi-ai recoАaБda diБ )aşi! MaБuscrisele se predau pe suport de hРrtie sau 
electronic (CD)?  

Ce director ar fi de preferat să abordeН?  
 

 

Profit de ocaНie ca să- i traБsАit toată pre uirea Бoastră – Аă refer la partea feАiБiБă a 
faАiliei. Î i urăА Аultă săБătate, o stare buБă de spirit şi să po i realiНa Аai departe cele dorite.  

Să viБă la FloriБ „Floriile cu soare şi soarele cu Florii”.  
Cu dor, cu drag şi cu speraБ a revederii, CeНara şi Muşata 

P.S. Ce Нici cuА a reuşit Mircea să aibă „hareА”. Cred că de aceea, lipsit de griji ca uБ paşă, s-a 

apucat de scris. Şi Бoi, „cadРБe” cu vРrste ce Бu trebuie aАiБtite, Бe bucurăА straşБic. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mircea Filip (1939-2015) s-a născИЗ la )smail. SecreЗar liЗerar la TeaЗrИl Na ional „Vasile Alecsandri  )aşi -1984) şi biblioЗecar principal la BiblioЗeca CenЗrală a UniversiЗă ii „ŢoliЗehnica  BИcИreşЗi - . A debИЗaЗ  în presă în anИl  şi ediЗorial în  cИ 
volumul PriБ ul Бisipurilor, povestiri de noapte. În anИl , o parЗe a biblioЗecii sale a fosЗ donaЗă Despăr ămРnЗИlИi „Mihail KogălniceanИ  )aşi, care a înfiin aЗ FoБdul de carte „Mircea 
Filip” în cadrИl UniversiЗă ii „AlecИ RИsso  din Băl i, RepИblica Moldova. 
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Bogdan 

ULMU 

Viena, de Crăciun 
 

 

Pentru SchönbrИnn, palaЗИl, mare, mergРnd kilomeЗrii în inЗerior! OpИlen ă. mult aur, 

maЗeriale lИxoase, baldachinИl lИi Sissi, greИ de spИs dacă eraИ, saИ nИ, kitsch... Dormitoarele împăraЗИlИi şi ale reginei paЗ de  persoane, inexplicabil! . Sălile nИ aИ Зăbli e lămuritoare, ЗrebИie să iei cИ  eИro Иn aparaЗ-ghid de tradus. MИlЗă lИme, se circИlă cИ dificИlЗaЗe.  TРrgИl de iarnă din cИrЗea celebrИlИi palaЗ are cam ЗoЗ ce- i oferă celelalte tРrguri din 

centrul Vienei: cРrna i, ceai, pИnch, vin fierЗ, prăjiЗИri, căni, globИri, decora ii de brad 

diverse, lumРnări, ceasИri, bijИЗerii ș.a. Lipsa НăpeНii handicapeaНă decorИl. Ţrima oară, 
acum zece ani, mi s-a părИЗ feeric: acИm, nИ. Viena colcăie de romРni şi ruşi. În fa a primăriei era şi-o demonstra ie (probabil, a 

sinistra ilor). CРnd traversai, pe zebră, culoarea verde nu inea mai mult de 6 secunde: 

bătrРnii cred că nu mai reuşeau să treacă strada decРt cu taxiul! П propos, taxiul ne-a mРncat 76 de euro, pРnă la aeroporЗ, dИs-înЗors . În ciИda prejИdecă ii, negustorii sunt feroce aici, fac bani din orice, supra-evalИeaНă 
produsele. Mi-am promis, cРndva, că de sărbăЗori voi sЗa acasă: nИ m-am inut de cuvРnt. Pe 

viitor, mă voi ine – ca să beneficiez de o relaxare suplimentară. O idee bИnă: la hoЗel, am ales salonИl. CИ frigider în bИcăЗărie. WhiskМ şi sarmale din ară 

(au ajuns semi-congelate! . ŢlИs brădИ Иl împodobiЗ pe loc.  ŢlăcИЗă cameră! La Зv, agreabile filme ...vechi. Á propos, în ИlЗima noapЗe ЗeleviНorИl făcea figИri: ba sărea la alЗ program, ba se închidea singИr. La mieНИl nop ii, cРnd dormeam, s-a 

deschis singur şi ne-a frisonat oleacă... Am văНИЗ şi un spectacol rusesc – Don bolschoi cozake. Nişte solişti cu voci remarcabile; şi 

dansatori de geniu, care excelau în vestitele acroba ii coregrafice. Sala de concerte avea o 

decora ie impunătoare, iar instala iile de sunet şi lumini erau impecabile. Am inЗraЗ la Иn mИНeИ, în carЗierИl mИНeelor: nИ ИnИl groНav – tema era Populismul 

politic. Exponate pu ine şi dezamăgitoare.  Am ЗrecИЗ pe lРngă Şcoala spaБiolă de călărie, dar n-am în eles pe unde se intra. Am 

regretat c-am ratat-o, fiindcă vroiam s-o văd de cРnd eram elev şi făceam echita ie la 

clubul Dinamo. Am reveniЗ la SchöbrИnn, la Grădina Zoologică: Иna din cele mai vechi din lИme. Și cea 
mai mare, se pare. Din păcate, fiind frig, unele animale nu ieşeau din bРrlog. M-a impresionat 

plăcut faptul că așeНămРnЗИl are mИlți sponsori, care se ocИpă, fiecare, de un anumit animal; nИmele lor esЗe gravaЗ pe plăcИ e aşeНaЗe pe gardИl fiecărei cИşti. Un urs polar se plimba, 

nervos, minute-n şir, încercРnd să ajungă la vizitatorii plasa i după un geam mare. Am văzut şi animalul ciudat, rar, numit Leneşul: stătea pe o cracă, întins pe spate şi mРnca. 

Vizita s-a încheiaЗ cИ ŢraЗerИl, legendarИl parc de disЗrac ii. Lume destulă, dar atrac iile 

erau aceleaşi dintr-un astfel de parc de la noi. Ne-am încălНiЗ cИ Иn rom înЗr-un bistro plin de romРni!  şi ne-am îndreptat spre hotel.  A doИa Нi, părăseam Viena cИ convingerea că a fosЗ Иn CrăciИn deosebiЗ, şi micile decep ii 

fiind deosebite... ■ 
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Radu 

CUCUTEANU 

Cazul Rotbav. Un simptom al unei probleme 

mult mai grave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AnИl acesЗa a începИЗ sИb semnИl necrologИlИi. Chiar în Нilele din Иrmă, doИă nИme imporЗanЗe ale cИlЗИrii aИ ЗrecИЗ dincolo. EsЗe vorba despre UmberЗo Eco, cărИia i se adaИgă 
Harper Lee, autoarea frumosului roman ...Să uciНi o pasăre cРБtătoare. Şi aИ reИşiЗ să ne părăsească în aceeaşi Нi, pe  febrИarie . De la începИЗИl anИlИi pРnă acИm ne-aИ părăsiЗ şi alЗe personaliЗă i, spre exemplИ ИnИl dinЗre cei mai imporЗan i creaЗori mИНicali, cИ o inflИen ă Иriaşă din anii ’  pРnă asЗăНi – este vorba despre David Bowie.  CИm esЗe şi normal, acesЗe decese aИ impresionaЗ şi impresioneaНă. NИ avem cИm ИiЗa cИm am ciЗiЗ şi reciЗiЗ ...Să uciНi o pasăre cРБtătoare, cum am devorat Baudolino sau Insula din ziua 

de ieri, cum am revenit iar şi iar asИpra lisЗelor inЗerminabile şi asИpra semioЗicii lИi UmberЗo Eco, cИm am rămas bouche bée Иrmărind versИrile şi mИНica lИi Bowie. ŢРnă la Иrmă, ЗoЗ aЗР ia prieЗeni pe care îi sim eam aproape şi care ne-aИ părăsiЗ. 
Dincolo de aceste importante decese, fireşЗi prin siЗИarea lor sИb Нodia efemeră a ИmanИlИi, pe care condica începИЗИlИi de an le consemneaНă, se înregisЗreaНă şi alЗe felИri de a mИri. EsЗe vorba despre mor i mici, par iale, dar nИ mai pИ in iremediabile. RomРnia a cИnoscИЗ o 

asemenea moarЗe în aceeaşi Нi cИ cele de mai sИs,  febrИarie . Bineîn eles, moarЗea aceasЗa e a noasЗră, a ЗИЗИror. Din noi Зo i a dispărИЗ încă o bИcă ică, odaЗă cИ prăbИşirea 
turnului bisericii fortificate de la Rotbav.  RoЗbav, adapЗare locală a denИmirii germane (Rotbach = rРИl roşИ, Roiderbrich în săseşЗe , se află la circa  km nord de Braşov, în apropierea OlЗИlИi. În Нonă exisЗă Иrme de locИire din 
preistorie, fiind identificate, în momenЗИl de fa ă, noИă siЗИri în preajma aşeНării acЗИale, de la 
culЗИra Co ofeni .  a.Ch.  pРnă la cИlЗИrile WieЗenberg, NoИa şi Gava.  În ceea ce priveşЗe biserica forЗificaЗă, ea esЗe ИnИl dinЗre cele mai vechi edificii de acesЗ fel din ara BРrsei. Ridicarea sa a începИЗ în jИrИl anИlИi , dИpă Зrecerea marelИi val disЗrИgăЗor al mongolilor şi la pИ in Зimp dИpă ce ЗeИЗonii fИseseră iНgoni i din Burzenland. ÎncepИЗ în sЗil romanic, edificiИl se îndepărЗeaНă de planИl baНilical, preferРndИ-i-se cel de biserică-sală1, specific lИmii germane şi care se înЗРlneşЗe şi în caНИl alЗor biserici din Нonă. Biserica a fosЗ ЗerminaЗă dИpă aproximaЗiv Иn secol în primă faНă, cРnd sИnЗ deja viНibile inflИen ele goЗicИlИi, inclИsiv la nivelИl ЗИrnИlИi-clopoЗni ă. În Зimp, în cИrsИl nИmeroaselor reconsЗrИc ii şi inЗerven ii asИpra bisericii, şi barocИl îşi va lăsa amprenЗa asИpra 
arhitecturii sale.  

Vina ne aparţine tuturor, fiecă-

ruia dintre noi şi fiecărei forme de 
comunitate, nu doar autorităţilor, 
nu doar proprietarilor… 

 

Inquam Photos / Attila Szabo 
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În secolИl al XV-lea se ridică şi incinЗa forЗificaЗă, cИ Иn Нid de apărare înalЗ de şase meЗri, dispИnРnd în parЗea sИperioară de crenelИri şi de maşicИli devansa i, înЗăriЗ de conЗrafor i, cărИia îi dădea înconjИr Иn şan  defensiv. ComplexИl adăposЗea aЗeliere, depoНiЗe de proviНii, grajdИri, o bИcăЗărie a comИniЗă ii, o sЗИpărie2. AccesИl se făcea prin poarЗa dominaЗă de ЗИrnИl de inЗrare, care îndeplinea şi fИnc ia de scriptorium şi în sИbsolИl cărИia se afla o mică încăpere cИ rol de închisoare, încă exisЗenЗă. Se pare că forЗificarea bisericii a dИraЗ jИmăЗaЗe de veac. )mporЗan a daЗă de comИniЗaЗe acesЗei opera iИni apare clar din obliga ia pe care o aveaИ cИplИrile ce doreaИ să se căsăЗorească, de a adИce maЗeriale din pădИrea din împrejИrimi înЗr-Иn Зimp anИme. Cele care nИ reИşeaИ ЗrebИiaИ să-şi amРne căsăЗoria. EsЗe singИrИl caН cИnoscИЗ în care şi ЗИrnИl-clopoЗni ă a fosЗ forЗificaЗ, ca Иrmare a apropierii sale 
de zidul de incinЗă. 

Rotbavul a fost asediat de-a lИngИl ЗimpИlИi în repeЗaЗe ocaНii, penЗrИ ca în cРЗeva rРndИri să şi cadă în fa a aЗacaЗorilor. TИrcii l-aИ ars în doИă ocaНii, în  şi în . GeneralИl Giorgio BasЗa şi-a găsiЗ adăposЗ înЗre НidИrile sale în , cРnd biserica forЗificaЗă a reНisЗaЗ 
asediului principelui Transilvaniei, Gabriel Bathory, care s-a văНИЗ nevoiЗ să revină cИ for e noi, lИaЗe de la RadИ Şerban, domnИl ării RomРneşЗi. A fosЗ momenЗИl în care RoЗbavИl a ars din noИ. Biserica forЗificaЗă nu a suferit daune prea mari, dar ca urmare a acestui 

moment s-a ЗrecИЗ la modificarea incinЗei forЗificaЗe, prin renИn area la ИnИl dinЗre ЗИrnИri, închiderea vechii por i, în locИl săИ apărРnd Иna noИă, şi aНi în ИН. A fosЗ momenЗИl în care s-

a supradimensionaЗ şi ЗИrnИl-clopoЗni ă al bisericii, care a ajИns la circa  m înăl ime, de aЗИnci căpăЗРnd şi rolИl de ЗИrn de veghe. 
Biserica-ceЗaЗe şi saЗИl aИ ars din noИ, în Иrma ИnИi incendiИ caЗasЗrofic, în anИl . Din , la  de ani de la ИlЗima înmormРnЗare în biserică, a începИЗ refacerea bisericii şi a ceЗă ii în forma acЗИală. Din aceasЗă perioadă daЗeaНă şi elemenЗele baroce preНenЗe în arhiЗecЗИra bisericii, precИm bolЗa semicilindrică, alЗarИl şi sЗИcaЗИra ЗavanИlИi, sЗalИrile, galeria şi scara spiralaЗă, la care se adaИgă frИmosИl amvon scИlpЗaЗ în piaЗră. FinalmenЗe, anИl  a adИs doИă noi schimbări ale bisericii, prin monЗarea Иnei orgi comandaЗe la Ţécs şi a ИnИi ceas în ЗИrnИl bisericii, adИs de la LeipНig, care să înso ească cele Зrei clopote.  Apoi ЗimpИl a începИЗ să cИrgă, aproape linişЗiЗ. AnsamblИl forЗificaЗ a asisЗaЗ la descreşЗerea nИmărИlИi saşilor din RoЗbav, Иneori mai înceЗ, alЗeori mai rapid, ca în ЗimpИl 

celui de-al Doilea RăНboi Mondial saИ ca în caНИl deporЗărilor comИnisЗe. AsЗfel, în  se aflaИ aici  de saşi. În , nИmărИl lor scăНИse la . DИpă , se mai pИЗeaИ nИmăra  de sИfleЗe de saşi în RoЗbav. La acesЗea se adaИgă cei  de membri ai socieЗă ii localnicilor ajИnşi în Germania. Şi cam aЗРЗ.  ŢРnă acИm cРЗeva Нile.  Ţe  febrИarie , în ceas de seară, dИpă şapЗe secole, obosiЗ de aЗРЗa isЗorie, ЗИrnИl s-a prăbИşiЗ. Era singИra parЗe a bisericii care mai avea forma originală.  Se pare că nИ ne-a ЗrebИiЗ nici aЗРЗ. Vina ne apar ine ЗИЗИror, fiecărИia dinЗre noi şi fiecărei forme de comИniЗaЗe, nИ doar aИЗoriЗă ilor, nИ doar proprieЗarilor – în caНИl de fa ă, Biserica Evanghelică. ŢenЗrИ că RoЗbavИl repreНinЗă doar Иn simpЗom al Иnei probleme mИlЗ mai grave.  CaНИl RoЗbav a fosЗ prefa aЗ, cИ mai pИ in de o săpЗămРnă înainЗe, de prăbИşirea ЗИrnИlИi-clopoЗni ă al bisericii din Roadeş germ. Radenthal = valea des eleniЗă , ЗoЗ o biserică-sală, ЗoЗ în jИde Иl Braşov, la doar  km disЗan ă. Aici, la Roadeş, s-a născИЗ generalИl Michael von 
Melas, cel care a condИs armaЗa aИsЗriacă în lИpЗa de la Marengo  împoЗriva lИi Napoleon. Biserica din Roadeş a fosЗ consЗrИiЗă în secolИl al X)V-lea, cИ cor poligonal şi clopoЗni ă. AlЗarИl, daЗaЗ , face Зrecerea dinЗre goЗic şi RenaşЗere asЗăНi se află biserica Sf. Johannis din SibiИ . Uşa sacrisЗiei daЗeaНă din . Biserica în sЗil goЗic a fosЗ forЗificaЗă în 
secolele XV-XV), fiind proЗejaЗă de Иn Нid cИ zwinger3, cИ paЗrИ ЗИrnИri de apărare, din care se mai păsЗreaНă Зrei, caЗИri de apărare pe conЗrafor i, iar turnul-clopoЗni ă a fosЗ sИpraînăl aЗ, adăИgРndИ-i-se şi o plaЗformă de apărare. ConsЗrИc ia a fosЗ ЗerminaЗă în . În , pe ЗИrnИl bisericii, cИ galeria sa conЗinИă, a apărИЗ o crăpăЗИră, care sЗrăbăЗea înЗreaga 
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consЗrИc ie, de sИs pРnă jos. DeranjaЗă de lipsa de reac ie a oamenilor, crăpăЗИra s-a măriЗ viНibil de la o lИnă la alЗa, pРnă ce, în febrИarie , ЗИrnИl-clopoЗni ă s-a prăbИşiЗ. Şi nИ e ca şi cИm ar fi primИl evenimenЗ de acesЗ fel: în , o fИnda ie a resЗaИraЗ НidИl de incinЗă al bisericii forЗificaЗe, care se prăbИşise în febrИarie . NИ po i să nИ remarci coinciden a: lИna febrИarie nИ pare a fi Иna de bИn aИgИr în caНИl monИmenЗelor. AcesЗe mici mor i, prăbИşirea ЗИrnИlИi-clopoЗni ă în caНИl bisericilor din Roadeş şi RoЗbav, repreНinЗă ИlЗimele reНИlЗaЗe ale incoeren ei poliЗicii cИlЗИrale a sЗaЗИlИi romРn. Vreme de Иn sferЗ de secol, cИlЗИra şi paЗrimoniИl aИ fosЗ consideraЗe ro i în plИs la carИl sЗaЗИlИi romРn, care nИ necesiЗă aЗen ie, în virЗИЗea fapЗИlИi că deja „sИnЗ . Dar se pare că nИ vor mai fi prea mИlЗ. CИ aЗРЗ mai mИlЗ cИ cРЗ cele doИă exemple repreНinЗă abia vРrfИl aisbergИlИi: minisЗrИl Vlad AlexandrescИ a daЗ pИbliciЗă ii o lisЗă a monИmenЗelor isЗorice pericliЗaЗe, care cИprinde  de clădiri de paЗrimoniИ aflaЗe în pericol şi care necesiЗă inЗerven ii ИrgenЗe. În sfРrşiЗ, dИpă  de ani, se mişcă ceva. Dar să vedem şi cРЗ, şi cИm. Şi să nИ ИiЗăm de cРnd. NeinЗerven ia în Зimp ИЗil înseamnă condamnarea la dispari ie a aЗРЗor alЗe clădiri. Să adăИgăm fapЗИl că se preconiНeaНă închiderea MИНeИlИi Na ional Bran? Aproape că- i vine să spИi: „Dar mai conЗeaНă? . De fiecare daЗă cРnd Иcidem Иn mИНeИ, de fiecare daЗă cРnd lăsăm să se degradeНe, să se disЗrИgă o clădire, de fiecare daЗă cРnd parЗicipăm – fie şi prin nepăsare, prin indolen ă – la dispari ia ИnИi bИn de paЗrimoniИ, a ИnИi bИn cИlЗИral, de fiecare daЗă în asemenea siЗИa ii moare ceva din noi. )ar pesЗe ЗoЗ şi ЗoaЗe rămРne Иn crРncen senЗimenЗ de descИmpănire.  
De aceea avem nevoie de un cod al patrimoniulИi cИlЗИral şi al bИnИrilor cИlЗИrale, de măsИri legislaЗive clare şi cerЗe, ЗrecИЗe prin filЗrele deНbaЗerii pИblice, cИ angajarea în discИ ie a specialişЗilor în domeniИ, care să ne ajИЗe să ne proЗejăm ЗrecИЗИl, pe noi înşine şi memoria noasЗră. Am începИЗ acesЗe rРndИri cИ ЗrimiЗerea la dispari iile Иmane. UmberЗo Eco, (arper Lee, David Bowie. Dar acesЗea, oricРЗ ne-ar îndИrera, sИnЗ minИscИle dacă le-am pИne în balan ă fa ă de ce ar însemna dispari ia operelor semnaЗe de ei. Să nИ mai rămРnă nimic din tratatele lИi Eco, din ЗexЗele semnaЗe de (arper Lee, din mИНica făcИЗă de Bowie. AЗИnci am vorbi de moarЗe cИ adevăraЗ. În acesЗ sens, moarЗea cИlЗИrii, prin disЗrИgere şi indolen ă, prin nepăsare, înseamnă chiar moarЗea noasЗră. CИ fiecare asemenea moment, un fragment din noi devine imposibil de Зransmis celorlal i, celor ce vor veni. Şi, dacă nИ inЗervenim, dacă nИ lИăm aЗiЗИdine, dacă nИ ne implicăm, riscăm să nИ mai avem nimic de daЗ mai deparЗe. ÎnЗr-Иn veac al cИmpliЗei grabe şi a scrИЗării cРЗ mai repeНi a viiЗorИlИi, ar ЗrebИi să ne aminЗim de recomandarea lИi Michel FoИcaИlЗ: „Ţrin Иrmare, eИ spИn: sЗИdiaНă isЗoria, nИ viiЗorИl. SЗИdiaНă isЗoria ca să fii pregăЗiЗ penЗrИ viiЗor. TrebИie să «depisЗeНi» isЗoria în arЗefacЗele şi veşЗile preНenЗИlИi. Apoi, domeniile ЗrecИЗИlИi şi ale preНenЗИlИi se Иnesc . ŢoaЗe reИşim să men inem acel ЗrecИЗ în preНenЗ, penЗrИ viiЗor. CРЗ îl mai avem… ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Biserica-sală repreНinЗă ИnИl dinЗre principalele ЗipИri de plan ale arhiЗecЗИrii 

religioase romanice. este vorba despre o biserică ИninavaЗă, prevăНИЗă cИ o absidă pe direc ia alЗarИlИi, înspre răsăriЗ, şi care poaЗe avea şi Иn ЗИrn-clopoЗni ă. 
2 Se pare că sЗИpii aveaИ şi rol defensiv, fiind arИnca i prin maşicИli în momenЗИl în care asediaЗorii reИşeaИ să Зreacă şan Иl de apărare şi să se apropie de НidИri. 
3 Zwinger-Иl repreНinЗă spa iИl deschis, de mici dimensiИni, dinЗre doИă НidИri de apărare. 
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Nicolae  

LEAHU 

[B lți] 
 

 
 NăscИЗ la 20 iulie  în BădicИ Moldovenesc, raionИl Cahul, Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Filologie a )nsЗiЗИЗИlИi Ţedagogic de SЗaЗ „AlecИ RИsso  din Băl i, cИ licen ă în limba şi liЗeraЗИra romРnă 

(1985). Asistent universitar (1985-1986). Redactor-şef adjИncЗ al НiarИlИi „Glia drochiană  -1993), 

lector universitar prin cumul (1988-1993) şi profesor de liceu prin cumul (1991- . Din , ЗiЗИlar în 
Catedra de limba şi liЗeraЗИra romРnă a UniversiЗății de Stat „Alecu RИsso  din Bălți. DocЗor în filologie al UniversiЗă ii „AlexandrИ )oan CИНa  din )aşi, cИ o ЗeНă despre poeНia genera iei ’ , coordonaЗă şЗiin ific de 
prof. univ. dr. Liviu Leonte (2000). Redactor-şef al revisЗei liЗerare „Semn  -2012). Membru al Uniunii JИrnalişЗilor ,  al UniИnii ScriiЗorilor din Moldova , al UniИnii ScriiЗorilor din RomРnia , al 
PEN-ClИbИlИi . Şef al CaЗedrei de liЗeraЗИră romРnă şi Иniversală - . Decan al FacИlЗă ii de Filologie/LiЗere a UniversiЗă ii de SЗaЗ „AlecИ RИsso  din Băl i (2010-2014). Actualmente este şef al Catedrei de liЗeraЗИră romРnă şi Иniversală, membrИ al SenaЗИlИi USARB, direcЗor al Şcolii Doctorale Filologie.  

 

Bibliografie: Mişcare browБiaБă versИri , ChişinăИ, EdiЗИra (Мperion, , ŢremiИl de debИЗ al 
Uniunii Scriitorilor din Moldova; Personajul din poezie versИri , ChişinăИ, EdiЗИra CarЗier, , ŢremiИl 
de Poezie al Uniunii Scriitorilor din Moldova; PoeНia geБera iei ’  sЗИdiИ criЗic , ChişinăИ, EdiЗИra CarЗier, 
2000 (edi ia a doИa, , ŢremiИl de criЗică al SalonИlИi Na ional de CarЗe; Cvartet peБtru o voce şi toate 
cuvintele eseИ dramaЗic, în colaborare cИ Maria ŞleahЗi chi , EdiЗИra Arc, , , monЗaЗ în sЗagiИnea 
1999-  la TeaЗrИl Na ional „Vasile Alecsandri  din Băl i, ŢremiИl al III-lea al Concursului de 

dramaturgie al Ministerului Culturii; ErotokritikoБ. Făt-Frumos, fiul pixului (1) eseИ lИdic , )aşi, EdiЗИra 
Timpul, 2001 (edi ia a doua, Cartier, 2010), Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din Moldova; 

Literatura din Basarabia. Poezie (Selec ie, studiu introductiv şi note bio-bibliografice), ChişinăИ, EdiЗИra ŞЗiin a, 2004. O istorie critică a literaturii diБ Basarabia în colaborare , ChişinăИ, EdiЗИrile ŞЗiin a şi Arc, 

2004. Literatura uБiversală. Ghid în colaborare cИ Raisa LeahИ , ChişinăИ, EdiЗИra ŞЗiin a, ; 
Nenumitul versИri , )aşi, EdiЗИra FИnda iei CИlЗИrale „ŢoeНia , , ŢremiИl filialei ChişinăИ a UniИnii ScriiЗorilor din RomРnia; CoАedia cuАaБă şi vodevilul peceБeg eseИri , )aşi, EdiЗИra TimpИl, , 
Premiul Consiliului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova; Aia anЗologie de poeme , ChişinăИ, 
Editura Cartier, 2010. Alungarea muzelor din cetate (versuri), ChişinăИ, EdiЗИra CarЗier, , ŢremiИl 
Uniunii Scriitorilor din Moldova. Poeme, Iaşi, Editura Tipo-Moldova, 2012. Poetul. personajul şi eroinele 

(antologie de poeme), ChişinăИ, EdiЗИra Arc, , ŢremiИl „Vasile Coroban  al SalonИlИi )nЗerna ional de CarЗe de la ChișinăИ. AБtologia poeНiei roАРБești cu forАă fixă în colaborare cИ Raisa LeahИ , ChişinăИ, 
Editura Ştiin a, 2015. ■ 
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erotismul conjunctivului 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

I 

 să mă aЗingă cИ gРndИl şi Иmbra// să-mi aşchieНe nelinişЗea cИ Иnghia degeЗИlИi arăЗăЗor  // să-mi scalde albИl oaselor în ispăşiЗoarea  beНnă a Зrecerii/ să mă recreeНe din cИvinЗele  
ce i le-am spИs în clipa sИprapИsă pe cadran//  să-mi taie –  panglici de ghea ă – Зăcerea// să facă pРrЗii în nisipИri mişcăЗoare// să ЗИlbИre  cИ НРmbeЗИl ieНerele în care ne-am oglindit // să reЗeНe cИ sРnii iarba care îmi va creşЗe 

prin inimă fremăЗРndИ-mi în somn// să-mi cРnЗe o roman ă despre iubirea ei pentru altul// să nИ ia seama că am ochi negri şi versИri răИЗăcioase // să clăЗească în poeme perdelele nop ii şi să mă ИiЗe penЗrИ aЗРЗa Зimp cРЗ îi ЗrebИie// să ciЗească  legende hagiografice cИ marЗiri măcina i de 

iluzii// să viseНe ora blagosloviЗă penЗrИ cРndva // să-i încИrajeН liberЗaЗea de a avea o Зaină/ a sa 

 

 

II 

 să o caИЗ în căИЗările alЗora// să fie în acea vreme înЗr-o iИbire nebănИiЗă// înЗr-un dans pe flori de salcРm// să îi spИn cИm sfРrşeşЗe povesЗea  cИ drama picЗaЗă de caldarРm// să adorm în 

defileul scobiЗ în cearşaf de refИgiИl ei// să îi scИЗИr rochia şi din pliИri să Нbore neîmblРnНiЗe 

stoluri de porumbei// să car aiИrea nisipИl plajelor  // să-mi nască gemeni Нămisli i din milă//  să-mi cadă mărИl în creşЗeЗ şi eИ să i-l daИ ca pe o axiomă  inИЗilă// să-i vРslesc – răsfiraЗ – prin senНa ii/ să mă înЗorc în insЗincЗ/ să-mi imagineН că o aş pИЗea eviЗa // să împăЗИrim amИrgИrile dinЗre mine şi ea//  să-mi reconsЗiЗИie palmele din mРngРieri fИlgИrРnde pe sЗrăНi// chipИl să-mi smИlgă şi să evadeНe înЗr-un  

timp ce nИ încape în vis saИ în Нodii// să mă diНolve  în cИlorile care îi plac – în cИrmale şi rodii 
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III 

 să Зe iИbesc în Зaină ca Иn miЗropoliЗ/ să Зe absorb  din mirИri şi ЗămРie/ să Зe împarЗ în felii să rămРie ceva peren şi-n gИsЗИl celorlal i// să sИne glasИl ЗăИ precИm crisЗalИl rosЗogoliЗ pe ochii mei ИrР i/ să î i monЗeН privirea în icoane cИ sfin i severi înveşmРnЗa i în cРl i// să Зe îmbră işeН  cИ mРini de prИnc şi-n fiecare lИcrИ să-mi laşi o desmierdare/ să î i adИlmec Иrma răЗăciЗor vibrРnd în arabescИl smeadelor opale// să descriИ beНna ochilor mei mИlРndИ-se pe bra ele Зale pe coapse şi sРni/ să măsor ЗimpИl nИmai din şapЗe în şapЗe – pe săpЗămРni// să-i spИn inЗimiЗă ii „dИmneaЗa / să Зorn cadelni e de nИ!-uri peste 

da!// să respirăm ocheade clandesЗine/ să picИrăm  în dorИri migraЗoare/ să cadă poliglo ii ramoli i  pe rana cărnii noasЗre vorbiЗoare// să mi  
te-nfă işeНi în alЗe chipИri/ să Зe îmbИneН cИ alЗe poeНii// să- i caИЗ înЗre sРni mărgăriЗare – arhitecturi  de scoici şi cochilii/ să ne plimbăm 

prin golul altui cer/ pesЗe pădИri de alge înnăbИşind 

 adРncИl/ să ne împoЗmolim în icre de comeЗă şi să rosЗim cИ mРinile cИvРnЗИl// să-mi lăcrimeНe  gleНna sЗРngă paşi pe Иmbrele chiliei din care 

te-am ivit/ să mă depИn în sensИl înfiorării Зale/  să Зe iИbesc pe mal abrИpЗ de schiЗ 

 

 

IV 

 să dormim în aИН şi în văН/ să crape văНdИhИl în drepЗИl piepЗИlИi ЗăИ şi-n fisИri să mИsЗească Иn 

lapte sonor/ incolor// să rosЗesc nИmai ceea ce nИ am spИs nicicРnd nimănИi// să fie Иn începИЗ şi noi să înlocИim cărămida clădiЗă cИ var sИb Зemeliile lИi  // să ne pară somnИl acesЗa Иn joc anЗinomic  // să reînvă ăm împreИnă mersИl pe brРnci/ gРngИrirea/ să ne iИbim cИ cifre – înЗrebРnd/  răspИnНРnd înmИl irea şi împăr irea// să invenЗăm o corolă penЗrИ ochii închişi/ să Зe ridici în ЗРrНiИl  ЗРrНiИlИi/ să-mi sЗropeşЗi moarЗea cИ apă 

vie/ să mă bИcИr că sИnЗ că voi fi şi că nИ se pИЗea să nИ fie// să ne jИcăm apoi de-a uitarea  / să încălecăm Иn lИp jИmăЗaЗe-blРnd-jИmăЗaЗe-hРd/ 

fioros?/ să ne desparЗă o pădИre – ЗăiaЗă – 

de carpen de cedru sau abanos// să păЗИlim iarba cИ omopla ii  
// verde – sРngele nosЗrИ să anИleНe ideea de Зoamnă/ să schieН bănИiЗ nevăНИЗ prinЗre liЗerele 

pronumelui doaАБă// să frămРnЗăm pРine fiecare în covaЗa sa/ să mРncăm pРinea cИ alЗcineva 
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la o masă cИ vinИl sorbiЗ din gropi e scИlpЗaЗe-n obraji saИ bărbie// să scriИ poeme de dragosЗe penЗrИ o sИЗă alЗe femei şi ЗИ să le dai sens şi 
poezie 

 

 

V 

 

e undeva aici – încremenire de sonИri în clape 

/ unduire de loЗИşi sИb pleoape// vis esИЗ în oglinНile apelor calme/ Нei vegeЗali îmi lipeşЗe cИ ЗrИpИl de palme// albă pИnЗe din oasele mele îi fac/ depărЗarea îşi scaldă fiin a roЗИndă în lac// Иnde moi ЗresЗii galeşe nИferi reci/ venind  – te apropii sau pleci?// braНda lИceşЗe reavănă ca Иn paЗ în care doar hainele noasЗre 

s-ar fi cИlcaЗ// şi nИ ne vede decРЗ somnИl cel nesfРrşiЗ/ Иmbra mea/ Иmbra Зa/ decalogИl – un miЗ// preacИvioase pajИre ne acoperă cИ aripi de fИm 

/ atunci (viitor sau trecut?) se mistuie-n cercuri  – acum de fapt nu-i acum// înЗre pagini de sЗiclă ЗrăieşЗi/ din imagini laЗenЗe răsai/ şi să nИ se înЗРmple nimic/ dar nimic/ inclusiv izgonirea  în rai// o! НvРcnire a genelor dimine ii şi amИrg ce Зranspare prin vele/ paralele se vor împleЗi  în pИlsa ia lavei din sЗele// în viЗrine sИnЗ alЗe modele în acvarii sИnЗ alЗe mări/ alЗ aНИr în iarbă şi-n cerИri alЗe alЗe împrejИrări 
 

 

dialoguri teatrale ■ 
 

Călin C)OBOTAR): Crede i că se pot face analogii între diferite băuturi şi diferite dramaturgii? 

Bunăoară, cu ce tip de băutură s-ar putea aşeza, pe fotoliu, întru lectură, cititorul de texte antice? 

Dar cititorul lui Shakespeare? Dar cel al lui Ibsen, Cehov ş.a.m.d.? Şti i vreun autor a cărui operă ar 

exclude alcoolul? Vreun autor care taie cheful de băИЗ... 
 Bogdan ULMU: E o înЗrebare dificilă. Dar, ca fosЗ paraşutist, nu mă retrag niciodată din fa a probelor pericИloase… 

S-aИ mai încercaЗ asemenea analogii: ştiu una a lui Geo Bogza („Scrisul lui Rebreanu ar putea fi 

asemănat cu Băbeasca Бeagră, iar al lui Arghezi cu muscatul de Segarcea. Caragiale, care a băИЗ rРИri de bere, parcă ar fi consИmaЗ doar coniac fran uzesc!  ş.a.m.d.). 

La (al i  dramaЗИrgi… am pИЗea ghici: vinИl alb, Зare, sec, la anЗici; cidrИl – la Will; pastisul, la Molière; akevitul băИЗИra Зradițională a norvegienilor, pe care am încercat-o şi eu) – la Ibsen; 

ceaiul cu votcă, la Cehov; whisky-ul, la Tennessee Williams; coniacul fin, la Oscar Wilde; absintul, la 

Claudel; vinul negru, la Garcia Lorca; samahonca – la Gorki; uica la Victor Ion Popa sau BăieşИ… 

Opera care exclude alcoolul nu-i Operă. Taie chefИl de băИЗ, de pildă, cei care aИ scris 
piese degeaba: M. Davidoglu, M. Beniuc, Maria Banuş, Th. Mănescu, N. Moraru, par ial – 

Tărchilă, Иneori, Baranga la începИЗИri .  
Dar mie nu mi-ar veni să beaИ nici la Иn dramaЗИrg imporЗanЗ, cИm e Blaga. SaИ la Cidul lui Corneille, care parcă inhibă băИЗorИl…  

Ergo: să ne lИăm Иn digesЗiv şi să ne aşezăm în lojă, la Act vene ian al lИi Camil ŢeЗrescИ… 
 
 

(365 de dialoguri teatrale) 
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Anatol  

VIERE 

[Colinc uți,Ăraionul Hotin, 

regiuneaĂCern uți, Ucraina] 

 
 

NăscИЗ la  ocЗombrie  în comИna ColincăИ i la inЗersec ia Basarabiei cu Bucovina), raionul Hotin, regiИnea CernăИ i, Ucraina URSS . A ИrmaЗ sЗИdiile primare în saЗИl naЗal şi la CernăИ i. A absolviЗ FacИlЗaЗea de LiЗere, CaЗedra de Filologie RomРnă şi Clasică a UniversiЗă ii „)Иrii FedkovМci  din CernăИ i -2008). MasЗeraЗ în filologie -2008), cu tema MicrotopoБiАia АuБicipiului CerБău i. Evolu ia hodoБiАelor.  DebИЗeaНă cu versuri în revisЗa „ArcaşИl  . A pИblicaЗ versИri, arЗicole, recenНii, sЗИdii liЗerare şi 
toponimice etc., în diferiЗe anЗologii, Нiare, revisЗe şi almanahИri din RomРnia şi Ucraina. A ob inИЗ ŢremiИl „In 

memoriam Ciprian ŢorИmbescИ  al Asocia iei de CИlЗИră, ArЗă şi Tradi ii „Ciprian ŢorИmbescИ  Suceava, în 
cadrul FesЗivalИlИi ŢoeНiei EИropene „Na iИnea Ţoe ilor  .  EsЗe ЗradИcăЗor în limbile romРnă, rИsă şi Иcraineană. 

 

Romanul-inЗegramă )ubirea babiloБică al lИi AnaЗol Viere, scriiЗor romРn din regiИnea CernăИți, combină cРЗeva ЗipИri de roman: social-psihologic, filoНofic şi SF. DИpă con inИЗ poaЗe fi socoЗiЗ și Иn roman eseisЗic. 
El trimite cititorul de la o perspectivă la alta şi îl plasează la poluri opuse. Una dintre temele sale majore este 

dimensiunea afectivă a aparЗenenței etnice. 

 

 

iubirea babilonică 
(fragment de roman) 

  – La începИЗ Femeia a făcИЗ dragosЗe. Şi a văНИЗ că esЗe bine. Şi a fosЗ seară, şi a fosЗ diminea ă: noapЗea înЗРi a căsniciei ei. – Ce vrei să spИi? – AЗРЗ de bine îmi esЗe cИ Зine! Se pare că am porniЗ pe Иn drИm mare, Иn noИ începИЗ şi se pare că începИЗИl acesЗa mereu s-a aflaЗ în mine, doar că acИm s-a trezit. De aceea am parafrazat aceste cИvinЗe biblice. DИmneНeИ a începИЗ să creeНe cerИl şi ŢămРnЗИl, ЗИ ai începИЗ să mă creeНi pe mine. EşЗi ŢromeЗeИl meИ, care a adИs focИl şi mi-a aprins sИfleЗИl în flăcările de dragoste olimpică. Fără Зine poЗ doar să ard în iad. SЗaИ şi mă gРndesc... Femeia e mecanică cИanЗică, şЗii cИm să o ИЗiliНeНi dar nИ po i să o în elegi. CРndva demИlЗ, Иn predicaЗor mi-a povesЗiЗ o pildă despre sЗИden ii care aИ învă aЗ CodИl Morse. CРnd a veniЗ vremea „recolЗei , adică examenele, Зo i sЗИden ii sЗăЗeaИ la Иşa aИdiЗoriИlИi şi nИ îndrăНneaИ să inЗre. Dar iaЗă, apare cИ sИfleЗИl la gИră Иn sЗИdenЗ înЗРrНiaЗ... MereИ insИlЗaЗ de colegii săi, care îi fИraИ noЗițele, a fosЗ obligaЗ să asculte cu aten ie prelegerile. Stă el un minut, apoi 
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aИde că profesorИl nИ doar baЗe în Зablă ci cИ ajИЗorИl codИlИi îi cheamă pe cИnoscăЗorii Morse să inЗre şi să sИs ină examenИl. El a inЗraЗ imediaЗ şi a sИs inИЗ examenИl iar ceilal i își rРdeau de el 

pe la spaЗe... ToЗ așa baЗ inimile noasЗre în codИl Morse dar nИmai dragosЗea adevăraЗă poaЗe să aИdă și să intre. Toate celelalte sentimente vor rămРnea în coridor şi îi vor rРde iubirii în spate. – ÎnЗre noi s-a peЗrecИЗ o reac ie chimică, care a prodИs Иn nou element al tabelului periodic al elemenЗelor. ŢИЗem fi înscrişi înЗr-o căsИță nouă, undeva între protactiniu şi neptuniu. Pe locul 92 

se află iubirea – ИraniИ, Иn elemenЗ radioacЗiv leЗal. Se pare că CИpidon e bolnav de maladia lИi 
Benjamin Button. Cum alЗfel pИЗem explica că, Иn bărbaЗ odaЗă adИlЗ, căsăЗoriЗ cИ ŢsМché, s-a ЗransformaЗ înЗr-un copil-înger şi se disЗreaНă cИ jocИl „)nimă-arc ? M-am ИiЗaЗ în sИs pРnă la cer, 
pe care nu-l vedeam, şi m-am gРndiЗ: „)arЗă-mă, Olga. Ea, pИr şi simplИ e copia Зa. Ţarcă, dИpă moarЗe, sИnЗem iarăşi împreИnă. ŢoaЗe că e sЗră-sЗră-sЗră-nepoata ta sau poate clona ta, dar asta e soarЗa mea. Amin!  – ŢenЗrИ mine ЗimpИl nИ miroase a ceasornice, nici a soare, ci a părИl ЗăИ care, precИm labirinЗИl, re ine vremea. De cРnd am fosЗ decriogeniНaЗ, simЗ doar mirosИl de femeie şi anИme mirosИl ЗăИ. VРnЗИl de primăvară deschide pe fИriş geamИl din dormiЗorИl ЗăИ şi mРngРie corpИl ЗăИ pe radioИndele aeronavelor sИpersonice... – Aici, în oraşele sИbЗerane, nИ e nici primăvară, nici vРnЗ şi în special feresЗre prin care să vină aman ii. Nici avioane n-am văНИЗ... De Иnde senЗimenЗalismИl ăsЗa, parcă din „)Иlia saИ noИa (eloiНă , a lИi Jean-Jacques Rousseau? – NaЗИra îndРrjiЗă a )Иbirii... – DragosЗea e singИra noasЗră consolare, care ne ajИЗă penЗrИ Иn momenЗ să ИiЗăm că sИnЗem mИriЗori, că sИnЗem doar „Иn capiЗol  a ИnИi „plan mare , doar o roЗi ă înЗr-un mecanism imens. – Voi de aici, din viiЗor, sИnЗe i aЗРЗ de amИНan i! – ŢenЗrИ Зine asЗa e viiЗor, însă penЗrИ mine preНenЗ! SaИ poaЗe şi penЗrИ Зine a deveniЗ preНenЗ. Încă nИ? – AcИm mă simЗ foarЗe ciИdaЗ, parcă în via a de dИpă moarЗe. E greИ de explicaЗ. Tăcerea ei sЗerilă a creaЗ Иn vid în odaie. – Spune-mi despre faЗa aia, cИ care aЗРЗ de mИlЗ mă asemăn. Semănăm așa de mИlЗ? – PerfecЗ... Da de ce Зe inЗereseaНă? ŢenЗrИ a-mi reproşa apoi iИbirea penЗrИ ea? – NИ, fii linişЗiЗ... NИ veНi ce concep ii liberale sИnЗ la noi aici, inclИsiv despre senЗimenЗe? ŢИr şi simplИ, o cИrioНiЗaЗe sЗricЗ feminină. – Ei bine, ce să fac cИ Зine, ascИlЗă. MajoriЗaЗea femeilor care aИ fosЗ cИ mine aИ rămas doar în memoria ЗelefonИlИi mobil. Şi nИmai Иna singИră, care n-a fosЗ niciodaЗă în paЗИl meИ, mi-a cИceriЗ ЗoaЗe gРndИrile. NИmele ei e scris cИ liЗere Иriaşe aldine în capИl meИ, afară de acesЗ nИme... Ei bine, bine, nИ Зe enerva, î i spИn, ЗИ eşЗi exacЗ copia  ei. E ca și cИm ai fi geloasă pe tine însăți. În capul meu, atРta poate să încapă. Să 

nu crezi că vorbesc aiurea, Olga era o fată extrem de complicată. 

Iubita mea mereu se comuta de pe o culoare pe alЗa, ca Иn semafor. De îndaЗă ce pășeam pe 
lumina verde şi mă apropiam de ea, fata trecuseră automat pe culoarea roşie. )mediaЗ ce renИnțam 
la idee, ea iarăşi aprindea culoarea verde. Nu puteam să în eleg care e Venus rece de marmură și 
care este Venus fierbinte în blană? Unde era nИmai joc și Иnde apăreau sentimente adevărate? Şi 

lumea atunci era mult mai dificilă decРt în prezent. Acum, în oraşele subterane a rămas doar o 

umbră slabă a măre iei umane de odinioară. – Deci, ea a fosЗ la fel de EMO ională ca mine? Doar gРndindИ-mă că aceasЗă femeie ar pИЗea fi sЗră-sЗră-sЗră-bИnica mea, imediaЗ îmi imagineН că sИnЗ o loliЗă micИ ă. Oare nИ eşЗi Иn pedofil? FăcРnd dragosЗe cИ o faЗă cИ doИă mii de ani mai ЗРnără decРЗ Зine?? – Apoi ea a rРs nevinovaЗă, cИ veselie copilărească de loliЗă. RРsИl acesЗa esЗe înЗr-adevăr cИ  de ani mai ЗРnăr decРЗ mine. M-am gРndiЗ că sИnЗ aЗРЗ de băЗrРn încРЗ nИ mi-a rămas nici Иn loc penЗrИ ridИri. CicaЗricile împodobesc fa a ИnИi bărbaЗ. NИ am nici o cicaЗrice pe fa ă dar am o mИl ime de cicaЗrici pe inimă, care aИ rămas de la rănile provocaЗe de sabia dragosЗei. – Ei bine, daЗa viiЗoare î i voi spИne mai mИlЗe despre ea. AsЗăНi îmi reaminЗesc cam greИ 
trecutul. – Dar nu mi-ai spИs încă nimic... 
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– Oamenii – sИnЗ „apă informa ională  dar se asemănă cИ apa din ploi, care Иmple băl ile noroioase și ЗalaНИrile mărilor. Ei se ridică spre cer, ca într-un nor, dar simt densitatea 

concentrării, volumul liniştii şi greutatea „maselor umede , acolo unde e imposibil să respire 

umiditatea lor individuală, și se arИncă în abisИl de singИrăЗaЗe al ego-ИlИi lor. De asemenea şi 
popoarele, care din unul s-aИ desfăcИЗ în mii și mii, apoi acesЗe mii fИНioneaНă într-o singură 

entitate, pe urmă toate se repetă la infinit, pРnă la ultima picătură de sРnge, pРnă la ultima suflare. – Adrian, ce vrei să spИi? – Un singИr lИcrИ, Emo, că iИbirea aceea a fosЗ babilonică. – Ce înseamnă „iИbire babilonică ? – E o iИbire înЗre îndrăgosЗiți din neamИri diferiЗe. CИ doИă mii de ani în urmă pe pămРnt era mai mИlЗ de  de grИpИri eЗnice şi mai mИlЗ de  de na iИni – ări în care acesЗe grИpИri eЗnice aИ ЗrăiЗ. Am ЗrăiЗ înЗr-o ară cИ ea, am apar inИЗ Иnei alЗe națiИni și aceasЗa m-a oprit mult 

timp, iar cРnd dragostea a biruit na ionalismul meu lăuntric era prea tРrziu. Eram pentru ea nu mai mИlЗ decРЗ Иn prieЗen. Ea s-a obişnИiЗ cИ gРndИl că sИnЗem nИmai cИnoscИ i, aЗИnci cРnd iИbirea adevăraЗă are Иn caracЗer înЗРmplăЗor, vrea ca inima să accelereНe, să sară din piepЗ. DesigИr, nИ se mai pИЗea înЗre prieteni vechi, precum eram noi. CopilИl cРnd se naşЗe apar ine ИnИi singИr grИp eЗnic de pe ŢămРnЗ – omenirii. Din moment 

ce m-am născИЗ înЗr-un mediu trilingv, mult timp m-am socoЗiЗ repreНenЗanЗИl na ionaliЗă ii. 
Prin clasa a 5-a m-am autoidentificat romРn, a fosЗ în anИl , poaЗe că dacă nИ apăreaИ procesele separaЗisЗe din UniИnea SovieЗică problema na ională nИ afecЗa şi copiii. Doar pРnă aЗИnci, în Nagorno-Karabah, feЗi a armeană se jИca cИ băie elИl aНer la grădini ă şi nИ observaИ 
identitatea lor na ională. ŢenЗrИ că eЗnia e o „insignă  cИsИЗă de părin ii lor saИ de socieЗaЗe. 
Atunci la Moscova un fluture a fluturat din aripi iar prin republicile unionale au trecut uragane – aşa-nИmiЗИl efecЗ de domino. NИ vreaИ să analiНeН evenimenЗele acelea. NИ mă inЗereseaНă poliЗica. Doar îmi răscolesc aminЗirile, penЗrИ a vedea cИm s-a înЗemeiaЗ na ionalismИl meИ, care 
mi-a distrus dragostea. Am crescИЗ şi împreИnă cИ mine creşЗea conșЗiința mea națională. La începutul anilor ’ , înainte ca secolul XX să spună adio, semin ele na ionalismИlИi aИ căНИЗ în pămРnЗ bИn. Am ЗrăiЗ ceva Зimp în )vano-Frankivsk Иn oraş din vesЗИl Ucrainei  şi fiindcă vedeam cИm se încheagă na ionalismИl Иcrainean, eИ îmi „lИsЗrИiam  na ionalismИl meИ romРnesc. NИ spИn că na ionalismИl – iИbirea față de poporul tău – e rău, Doamne fereşte! E un sentiment bun, dacă nu 

trece grani a bunului-sim  şi nu distruge soarta purtătorului acestor sentimente. Acum vedem că ЗoaЗe grИpИrile eЗnice şi rasele aИ fИНionaЗ înЗr-o singИră enЗiЗaЗe iar cИlЗИra Иmană a coborРЗ în sИbЗeran. ŢoaЗe că se daЗoreaНă fapЗИlИi că posЗoamenii sИnЗ geneЗic idenЗici? AЗИnci, ИmaniЗaЗea avea mИlЗe „cИlori  şi evolИa geneЗic, îmbИnăЗă ea genofondИl săИ şi se înЗărea, „infИНa  înceЗ gene noi. AcИm Иnde să le găseşЗi dacă Зo i sИnЗem similari, parcă am fi nișЗe clone? Ţe vremИrile acelea 
un cuplu care era constituit din reprezentan ii diferitelor grupuri etnice avea copii foarte frumoşi şi inteligen i. AИ fosЗ sЗaЗe înЗregi consЗiЗИite din eЗnii şi rase mixЗe, precИm ar fi Brazilia. ToЗ procesИl na ionalisЗ, la nivelИl neИronilor din creierИl meИ, parcă Зrecea neobservaЗ pРnă cРnd am deveniЗ sЗИdenЗ. UniversiЗaЗea din CernăИ i a fosЗ excelenЗă, aЗРЗ arhiЗecЗИral era ЗrecИЗă pe LisЗa ŢaЗrimoniИlИi Mondial , precИm şi edИcațional. M-au cazat într-un cămin şi m-am 

integrat în via a studen ească. ÎnЗr-o seară, înЗr-o cameră în care s-aИ înghesИiЗ vreo ЗreiНeci de sЗИden i, parcă înЗr-un troleibuz, am văНИЗ-o. ŢРnă aЗИnci nИ o observam. ŢoaЗe din caИНă că în mod consЗanЗ se ascИndea în Зăcere şi în căr i. Dar acИm nИ avea cИm se Зreacă neobservaЗă, căci ne sЗrРnsesem din ЗoaЗe păr ile, ca şi cИm cineva se pregăЗea să ne Зopească și din plasma noasЗră să Зoarne o singИră făpЗИră. Mi-a sИrРs mai misЗerios decРЗ Gioconda. SИrРsИl ei a avИЗ o pИЗere mai mare decРЗ ЗoЗ arsenalИl nИclear din lИme. Dacă Leonardo da Vinci vedea o asЗfel de Mona Lisa s-ar fi ridicaЗ în spa iИ fără racheЗă şi ar fi picЗaЗ 
portretul ei pe rocile selenare, precum Omul de Neanderthal, nebun de dragoste, a picЗaЗ pere ii peşЗerilor. Ţe deasИpra vinИl de casă Зare şi cРnЗecele la chiЗară aИ deНlegaЗ limbile noasЗre şi am „navigaЗ , fără să ne dăm seama, pe cИrsИl apei. NИ era Иna dinЗre acelea pe care le adИceam direcЗ în paЗ. CИ Olga pИЗeam vorbi la nesfРrşiЗ, găseam aЗРЗea sИbiecЗe încРЗ ИiЗam de preНen a celei mai frИmoase feЗe de pe planeЗă, cel pИ in aşa o vedeam eИ aЗИnci. A doИa Нi diminea ă, am realiНaЗ că sИnЗ îndrăgosЗiЗ… ■ 
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Vadim 

BACINSCHI  

[Odesa] 

Centrul pentru Cultura Română de la Ismail: 
intenţii si realităţi  
 Am în fa ă, în limba Иcraineană, sЗaЗИЗИl CenЗrИlИi Regional Odesa penЗrИ CИlЗИra RomРnă. FИsese elaboraЗ de căЗre membrii comИniЗă ii romРneşЗi din saЗИl Erdec-Burnu (Utconosovca), raionИl )smail, în frИnЗe cИ AnaЗol ŢopescИ, încă în anИl . În capiЗolИl , la arЗicolИl  al sЗaЗИЗИlИi, se prevedea ca viiЗorИl CenЗrИ CИlЗИral să fie sИbven ionaЗ din bИgeЗИl regional, ca şi alЗe cenЗre na ional-cИlЗИrale ale eЗniilor conlocИiЗoare din regiИne. )nЗen ia de aЗИnci a eşИaЗ, aИЗoriЗă ile regionale argИmenЗРnd prin lipsa de mijloace şi prin fapЗИl că minoriЗaЗea eЗnică romРnească din regiИnea Odesa, nИmeric, nИ esЗe cea mai imporЗanЗă. ŢoЗriviЗ sЗaЗisЗicii oficiale recensămРnЗИl popИla iei din  romРni eraИ  la nИmăr, pe cРnd moldoveni 

erau aproape 124.000. DihotoАia roАРБi/АoldoveБi, АoşteБită de la regiАul coАunist 

totalitar, răАРБe pРБă astăНi factorul deterАiБaБt îБ politica de stat viНavi de coБa ioБalii 
Бoştri, fără ca acest fapt să deraБjeНe cРtuşi de pu iБ autorită ile ucrainene din regiunea Odesa. Din  aИ ЗrecИЗ  ani, perioadă în care ideea CenЗrИlИi CИlЗИral RomРnesc a ЗoЗ plИЗiЗ pe valИrile ЗИlbИri ale ЗimpИlИi. A fosЗ creaЗa Asocia ia „Basarabia  a RomРnilor din regiИnea Odesa preşedinЗe AnaЗol ŢopescИ , aИ apărИЗ şi alЗe ONG-Иri, repreНenЗРndИ-i pe eЗnicii romРni din sИdИl Basarabiei. Devenise clar că speran ele în înfiin area ИnИi cenЗrИ cИlЗИral sИbven ionaЗ din bИgeЗИl Иcrainean nИ aИ sor i de iНbРndă. Şi aЗИnci privirile eЗnicilor romРni din sИdИl 
Basarabiei s-aИ îndrepЗaЗ spre BИcИreşЗi. În anii ce s-aИ scИrs acolo aИ fosЗ Зrimise nenИmăraЗe scrisori deschise, memorii, apelИri eЗc. MesajИl lor era sЗringenЗ şi dИreros: şcolile cu predare îБ 
liАba roАРБa suБt ucraiБiНate, procesele de deНБa ioБaliНare a etБicilor roАРБi au avaБsat, 
existen a acestei АiБorități e pusă îБ pericol. Chiar dacă în localiЗă i aparЗe din raioanele Reni, Chilia, )smail, SăraЗa, TaЗarbИnar repreНenЗan ii ei alcăЗИiesc majoriЗaЗea popИla iei, iar prin păr ile ReniИlИi – mai bine de jИmătate din locuitorii raionului. Ani la rРnd, sЗrИcЗИrile abiliЗaЗe din cadrИl GИvernИlИi RomРniei n-aИ Нis nici „da , nici „ba  în problema CenЗrИlИi penЗrИ CИlЗИră RomРnă la )smail. O eНiЗare apreciaЗă de mИl i drepЗ lipsă de dorin ă a  BИcИreşЗiИlИi de a insisЗa în fa a condИcerii de la Kiev şi de a înЗinde o mРnă de ajИЗor cona ionalilor din sИdИl Basarabiei. Dar iaЗă că, se pare, carИl s-a ИrniЗ din loc… Încrederea ne-a insuflat-o vizita din 22-24 

ianuarie 2016, efectuată la Kiev, Odesa şi )smail de căЗre o delega ie condИsă de Dan SЗoenescИ, 
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Dihotomia români/moldoveni, moştenită de la regimul 
comunist totalitar, rămâne până astăzi factorul determinant în 
politica de stat vizavi de conaţionalii noştri, fără ca acest fapt 
să deranjeze câtuşi de puţin autorităţile ucrainene din 
regiunea Odesa.  
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minisЗrИ delegaЗ penЗrИ rela iile cИ romРnii de preЗИЗindeni din cadrИl GИvernИlИi RomРniei. Din componen a delega iei aИ mai făcИЗ parЗe repreНenЗan i ai AdminisЗra iei ŢreНiden iale şi ai 
Senatului. Negocierile purЗaЗe de căЗre solii de pe DРmbovi a aИ avИЗ drepЗ obiecЗ diverse aspecЗe ale cooperării romРno-Иcrainene şi ale siЗИa iei acЗИale a minoriЗă ii eЗnice romРneşЗi din Ucraina. NИ cИnoaşЗem, din păcaЗe, cРЗ de „apăsaЗ  a pИs parЗea romРnă în fa a parЗenerilor Иcraineni problema deschiderii CenЗrИlИi penЗrИ CИlЗИră RomРnă de la )smail. Din cele relaЗaЗe de Иnele medii de informare, ciЗРnd sИrse oficiale de la BИcИreşЗi, am aflaЗ despre „deschiderea MinisЗerИlИi CИlЗИrii de la Kiev penЗrИ înfiin area la )smail a ИnИi CenЗrИ CИlЗИral RomРnesc . Cam asЗa a fosЗ formИlarea. NИ şЗim cРЗ de largă a fosЗ „deschiderea  şi cИm s-a conveniЗ să se procedeНe mai deparЗe sИb aspecЗИl înfiin ării CenЗrИlИi. 

S-a mai scris, pe marginea vizitei din 22-  ianИarie că, poЗriviЗ în elegerilor la care s-a ajИns, RomРnia ar Иrma, în viiЗorИl apropiaЗ, să parЗicipe la nişЗe proiecЗe cИ caracЗer economic în sИdИl Basarabiei. E vorba de consЗrИc ia aИЗosЗrăНii Odesa – Reni – BИcИreşЗi, de renovarea sisЗemИlИi de canaliНare din oraşИl )smail din banii UniИnii EИropene  şi de pИnerea în exploaЗare anИl acesЗa a Зrecerii cИ bacИl pesЗe DИnăre, pe secЗorИl )saccea – Cartal Orlovca, raionИl Reni . Despre acesЗe Зrei componenЗe ale cooperării romРno-ucrainene, 

pentru perspectiva imediata, a pomeniЗ, înЗr-o postare pe Facebook, şi Mihail Saakaşvili, gИvernaЗorИl regiИnii Odesa. Despre înfiin area CenЗrИlИi penЗrИ CИlЗИră RomРnă la )smail dРnsИl n-a Нis nimic. Am pИЗea crede că, în schimbИl conЗribИ iei economice să-i Нicem aşa  a RomРniei la reНolvarea Иnor probleme „grele  din sИdИl Basarabiei regiИnea Odesa , parЗea Иcraineana ar Иrma să-şi dea consim ămРnЗИl penЗrИ înfiin area CenЗrИlИi CИlЗИral. Dea DomnИl să fie aşa! Credem în mai bine, deşi, la drepЗ vorbind, KievИl şi Odesa ar pИЗea să se facă a ИiЗa despre declaraЗa „deschidere . În asemenea caН, ЗoЗИl depinde de consecven a BИcИreşЗiИlИi şi de insisЗen a oficialilor de acolo în realiНarea celor preconiНaЗe. RămРnem opЗimişЗi... ■ 

 

 

Tudor 

IORD CHESCU 

[HagiĂCurdaĂ(Camâ ovca),Ăraionul Ismail, regiunea Odesa, Ucraina] 

De la Codrii Cosminului până la Marea cea Mare – 

într-o Românie Patrie Mamă 
 Am ИrmăriЗ, cРЗ a fosЗ cИ pИЗință, mai ЗoaЗe manifesЗările de proЗesЗ ale poporului moldovenesc din Ţiața Marei AdИnări Naționale din ChișinăИ, inclИsiv cea din 24 ianuarie . Am observaЗ că de pe panoИrile agiЗaЗe de proЗesЗaЗari lipsesc doИă cИvinЗe: „ROMÂN  și „UNIRE  (sau „REUNIRE . De asemenea acesЗe cИvinЗe nИ se exclamaИ în sloganele rosЗiЗe 

de protestatari, ci doar sloganul: „UNIRE MOLDOVENI . Se spИne din băЗrРni că omИl pe parcИrsИl vieții sale are doi dИșmani mai pericИloși: frigИl și foamea. FrigИl îl bagă pe om în casă, iar foamea îl scoaЗe din casă. N-a mai putut bietul moldovean să mai îndИre Иmilința, sărăcia, nedrepЗaЗea și a ieșiЗ pe frig la proЗesЗ. VăНРnd oamenii aceșЗia chinИiți pРnă la nepИЗință, adИnați din ЗoaЗe Иngherașele acesЗei țărișoare, mРnați de nevoile lor crescРnde, împreИnă cИ prieЗenИl meИ din ComИna AverescИ acИm OНiornoe , raionИl )smail, regiИnea Odesa, ŢeЗrică ȘchiopИ, președinЗe al Alianței CreșЗin-DemocraЗe a RomРnilor din Ucraina, Filiala Regională Odesa, am Зrimis în adresa proЗesЗaЗarilor 
un mic mesaj, dorindu-le vicЗorie. CИ acesЗe senЗimenЗe de ЗrisЗețe, saИ chiar jale, dИrere adРncă sИfleЗească eИ cred, aИ fosЗ Зrimise și Нecile de mesaje primiЗe în acele Нile de proЗesЗ în 
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sИsținerea poporИlИi. Mă miră însă Иn fapЗ: cИm aИ pИЗИЗ liderii ŢlaЗformei DA să schimbe direcția, orienЗarea poliЗică a poporИlИi? Dacă la AdИnarea Națională din  mai , 
organizaЗă de AcțiИnea  și Tinerii Moldovei, în Ţiața Marii AdИnări Naționale, aИ parЗicipaЗ circa  de mii de ceЗățeni ai RepИblicii Moldova cИ panoИrile „VREM UNIREA , „UNIREA FACE 

PUTEREA , atunci la protestul din 24 ianuarie 2016, organizat de Platforma DA, nu s-a mai pomeniЗ de aceasЗă Unire, de parcă în Ţiața Marii AdИnări Naționale a parЗicipaЗ o lИme opИsă celei din  mai . Liderii organiНaЗori ai proЗesЗИlИi, cИ aЗРЗa fИgă de răspИndere în fața propriИlИi popor, cИ aЗРЗa dispreț, aИ folosiЗ mИlțimea oropsiЗă și degeraЗă penЗrИ inЗeresele lor poliЗice, cerРnd alegeri anЗicipaЗe, împreИnă cИ oligarhИl moscoviЗ )gor Dodon și „hoțИl în lege , ЗoЗ de Moscova plăЗiЗ, RenaЗo UsaЗîi, ambii pregăЗiți să dИcă RepИblica Moldova căЗre UniИnea EИropeană prin ЗaigaИa siberiană. CИm a pИЗИЗ dl. Andrei NăsЗase să-l pИnă în același rРnd pe Moș )on, veniЗ la proЗesЗ din caИНa sărăciei, nedrepЗății, cИ aceșЗi bИfoni Иmflați cИ de ЗoaЗe, ca specЗacol de rРsИl lИmii? Ţare-mi-se că pe Dodon, pe UsaЗîi și pe NăsЗase i-a unit un singur scop: de a combaЗe înЗregИl popor al RepИblicii Moldova de la mersИl lИi hoЗărРЗ spre UniИnea EИropeană, spre ReUnire cИ ŢaЗria-Mamă – RomРnia, folosind penЗrИ asЗa argИmenЗИl deНbinării națiИnii în moldoveni și romРni, argИmenЗ pe care înЗreaga lИme îl socoaЗe fals. NИ degeaba Dodon promiЗe ciЗăm din „LiЗeraЗИra și arЗa  nr. 6 din 11 februarie 2016  că de va veni la pИЗere, va federaliНa RepИblica Moldova, va anИla AcordИl de asociere cИ UniИnea EИropeană, va face ca limba rИsă să fie de stat, va trece scrisul „limbii moldoveneșЗi  la alfabetul chirilic, va pИne în locИl ЗricolorИlИi drapelИl roșИ cИ cap de boИ pe care l-a și pregăЗiЗ, va inЗerНice ceЗățenia romРnească, adică eИropeană, va renИnța la sИveraniЗaЗea RepИblicii Moldova în 
schimbИl gaНelor iefЗine ș.a.m.d. DomnИle NăsЗase, cИm vă veți ИiЗa în ochii poporИlИi necăjiЗ, 
care v-a creНИЗ și v-a ИrmaЗ, cИm vă veți ИiЗa în ochii  mamelor veniЗe la proЗesЗ, pe care le-a văНИЗ ЗoaЗă lИmea lăcrimРnd? Ați văНИЗ că n-aИ ieșiЗ să proЗesЗeНe înЗreaga armaЗă de sЗИdenți, elevi, ЗinereЗ? Ei vor Иn viiЗor eИropean, nИ în gИlagИrile siberiene, Иnde aИ fosЗ bИnicii lor și părinții, ei nИ mai vor să ajИngă acolo. DИpă părerea mea, dle NăsЗase și Зovarășii dvs., ați făcИЗ Иn mare păcaЗ în fața lИi DИmneНeИ și-n fața propriИlИi popor, fiindcă ați ЗrădaЗ în momenЗИl cРnd poporИl a începИЗ să se deșЗepЗe, cРnd poporИl a începИЗ să deosebească albИl de negrИ. Ce deНamăgire, cИ aЗРЗa încredere aИ mers dИpă voi, liderii ŢlaЗformei DA, iar voi i-ați ЗrădaЗ. ŢlaЗforma Dvs se nИmeșЗe „DemniЗaЗe și Adevăr ?! De ce moНoliți, să nИ Нic spИrcați, acesЗe cИvinЗe sfinЗe cИ minciИnile pe care le demonsЗrați? DomnИle ValenЗin DolganiИc, cИm de v-a dИs minЗea, din ЗribИna ŢMAN, să împărțiți națiИnea romРnească în moldoveni și romРni? Dv. înșivă nИ sИnЗeți de acord cu ceea ce ați spИs. Și penЗrИ ce? Ca să primiți în viiЗor Иn foЗoliИ în aparaЗИl adminisЗraЗiv, prin sИsținerea mИlțimii păcăliЗe?  Din presă am mai aflaЗ că dl. Andrei NăsЗase s-ar fi înfrИpЗaЗ din miliardИl furat. Nu-i nimic 

de mirare, doar pentru a deveni „om mare  ЗrebИie să ai bИНИnar mare, dar părinții dlИi, cred 
eu, n-au fost milionari sau miliardari. Dar de ce v-ați ales aceasЗă cale mИrdară, dle NăsЗase? Ș-apoi cИm vi se dă limba să scandați împreИnă cu protestatarii: „MiliardИl înapoi ?  

N-ați făcИЗ bine, domnilor lideri ai ŢlaЗformei, ajИnși lideri al ŢarЗidИlИi DemniЗaЗe și Adevăr, aЗРЗ de josnic înșelРnd poporИl care v-a crezut! SИsțin și sИnЗ convins că Иnica solИție penЗrИ RepИblica Moldova esЗe ReUnirea cu Patria-Mamă – proiecЗ lansaЗ de căЗre ForИl DemocraЗ al RomРnilor din RepИblica Moldova, Asociația „Credință ŢaЗriei , Asociația VeЗeranilor de răНboi „Tiras-Tighina , înЗrИniți recenЗ la o masă roЗИndă cИ SocieЗaЗea Civilă. În cererea nr. 1, de inЗegrare națională, sИsținИЗă de SocieЗaЗea Civilă a RepИblicii Moldova și semnaЗă de circa .000 de ceЗățeni care opЗeaНă penЗrИ inЗegrare eИropeană cИ ani în Иrmă expediaЗă de căЗre FDRRM ConsiliИlИi EИropean  se menționeaНă:  „pentru reunire cu Patria-Mamă avem conjИncЗИra inЗernațională cea mai favorabilă de a ieși de sИb acțiИnea conЗinИă a ŢacЗИlИi RibbenЗrop-MoloЗov, condamnaЗ de ЗoaЗă lИmea, dar rămas în vigoare pe rРИl ŢrИЗ ; 2) „schimbul de teritorii cu Ucraina prin cedarea 

Transnistriei , aceasЗa însemnРnd „revenirea la ЗeriЗoriИl isЗoric romРnesc a BИcovinei și a 
sudului Basarabiei . 
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OdaЗă cИ inЗegrarea în UniИnea EИropeană, ceЗățenii RepИblicii Moldova, la fel și cei din sudul Basarabiei și nordul BИcovinei, aflați asЗăНi încă sИb Зalpa veneЗicilor, vor profiЗa de salarii și 
pensii majorate de șase ori, egale cИ cele din RomРnia, de șosele eИropene, de venirea la bașЗina fiecărИia a absolvenților ЗИЗИror insЗiЗИțiilor de învățămРnЗ, aЗРЗ din Țară, cРЗ și de pesЗe hoЗare, 
de accesul liber la mass-media, Нiare, radio și ЗeleviНiИne inЗernațională, de posibiliЗaЗea de a călăЗori liber prin EИropa și prin lИme. EИ nИ cred că exisЗă vreИn ceЗățean din ЗeriЗoriile romРneșЗi, asЗăНi încă risipiЗe, să nИ accepЗe o călăЗorie liberă prin Țară: de la ChișinăИ la BИcИreșЗi, de la CernăИți la )smail, CeЗaЗea Albă, de la (erța la Chilia, de la Codrii CosminИlИi pРnă la Marea cea Mare. ■ 

 

 

Gheorghe 

IUTI  

[Ia i] 
La Bor, limba română se învaţă în şcoală! 

 SРmbăЗă,  febrИarie , a avИЗ loc Иn evenimenЗ deosebiЗ de însemnaЗ în via a romРnilor din Valea TimocИlИi Serbia : în localiЗaЗea Bor s-a desfăşИraЗ deschiderea oficială a cИrsИrilor de limba romРnă cИ elemenЗe de cИlЗИră na ională, în ЗoЗal fiind înscrişi Иn nИmăr de  copii. AcesЗe cИrsИri exЗrem de imporЗanЗe penЗrИ păsЗrarea idenЗiЗă ii romРneşЗi se vor desfăşИra la Casa RomРnească din Timoc, inaИgИraЗă anИl ЗrecИЗ, pe daЗa de  noiembrie şi realiНaЗă din fondИri proprii. În acel conЗexЗ se men iona fapЗИl că „avem  de copii care vor să înve e limba romРnă şi care s-aИ înscris la acesЗe cИrsИri . OrganiНa ia )ni iaЗiva RomРnească din Serbia )RS  se află la originea acesЗИi proiecЗ. Copiii aИ primiЗ ghioНdane, abecedare şi rechiНiЗe, ob inИЗe prin sponsoriНări, cИrsИrile ИrmРnd să se desfăşoare în fiecare Нi de sРmbăЗă, în perioada febrИarie – mai . „Din fonduri proprii am asigИraЗ penЗrИ jИmăЗaЗe de an spa iИl penЗrИ desfăşИrarea cИrsИrilor, iar cИ sprijinИl profesorИlИi Gheorghe RancИ, de la Almăj,  cărИia îi mИl Иmim pe aceasЗă cale penЗrИ ajutor, avem deja  de ghioНdane cИ rechiНiЗe penЗrИ copii. MИl Иmim celor care ne-aИ ajИЗaЗ pРnă acИm şi care ne vor ajИЗa mai deparЗe să pИЗem deschide şi la noi acesЗe cИrsИri de limba romРnă , a declaraЗ, penЗrИ pИblica ia „Timp romРnesc , Boian BărbИ ă, preşedinЗele )RS.  
 AlăЗИri de copii, părin i şi organiНaЗori s-a aflaЗ şi consИlИl general al RomРniei la Zaječar 

(Zăicear), )Иlian Ni И, care şi-a exprimaЗ bИcИria şi sprijinИl penЗrИ ac iИnile )ni iaЗivei RomРneşЗi din Serbia, dar şi deНamăgirea că în oraşele Bor şi NegoЗin, nici Иn copil nИ a fosЗ înscris la cИrsИrile de limba romРnă care poЗ fi organiНaЗe, conform legii, în şcoli şi licee. De asemenea, promi Рnd înЗregИl săИ sprijin organiНaЗorilor, consИlИl romРn a preciНaЗ: „SalИЗ ini iaЗiva romРnilor din Serbia de a începe cИrsИrile, mai ales că în Bor, în compara ie cИ celelalЗe regiИni ale Serbiei de EsЗ, siЗИa ia esЗe ЗrisЗă, avРnd în vedere că dИmneavoasЗră din Bor şi cei din NegoЗin sИnЗe i singИrii care nИ ave i absolИЗ nici Иn copil la orele de limba romРnă la şcoli şi la licee. Sperăm ca acesЗe cИrsИri de limba romРnă să încИrajeНe şi părin ii să îşi înscrie la vară copiii la cИrsИrile de limba romРnă la şcoală. Vă asigИr, cИ ЗoЗ ce vom pИЗea vă vom sprijini . 
La cursurile inaugurate pe 6 febrИarie vor fi predaЗe şi elemenЗe de cИlЗИră na ională, aceasЗa fiind o ini iaЗivă exЗrem de imporЗanЗă penЗrИ păsЗrarea idenЗiЗă ii specifice a comИniЗă ii de romРni din Valea TimocИlИi, care nИmără, conform cifrelor oficiale recensămРnЗИl sРrbesc din , circa .  de persoane, dar cifra reală ajИnge, se pare, la circa . -300.000 de persoane. CoordonaЗorИl Casei RomРneşЗi din Bor esЗe Boban Andrejic, care a declaraЗ: „ŢenЗrИ noi înseamnă foarЗe mИlt Иn pas aşa mic. AsЗăНi esЗe deschiderea cИrsИlИi de limba romРnă. Am adИnaЗ  de copii. AsЗăНi esЗe şi împăr irea ghioНdanelor. EsЗe Иn vis de-al nostru pe care am 
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reИşiЗ să-l deНvolЗăm dИpă mИl i ani ЗrecИ i. CИrsИl o să dИreНe doar Зrei lИni. Sperăm dИpă aceea să conЗinИăm şi să avem mИl i copii. Ţroblema esЗe doar cabineЗИl de învă aЗ, esЗe foarЗe mic, are  de meЗri păЗra i. Dacă reИşim să găsim şi avem finan are să ne mИЗăm o să fie mai bine şi o să avem mai mИl i copii. Ţroblema esЗe şi că nИ avem echipamenЗ penЗrИ biroИ, asЗa înseamnă videoproiecЗor, calcИlaЗor, imprimanЗă şi aşa mai deparЗe. Mai esЗe o mare problemă, plaЗa învă ăЗorilor care vor preda aici .   Limba romРnă a deveniЗ limbă oficială în şcolile de sЗaЗ din Valea TimocИlИi ca Иrmare a  Иnei deciНii isЗorice a aИЗoriЗă ilor sРrbe, evenimenЗ peЗrecИЗ în noiembrie . AЗИnci aproximaЗiv  de elevi romРni s-aИ înscris la cИrsИrile de limba romРnă, cИ elemenЗe de cИlЗИră na ională. DИpă  de ani, limba romРnă inЗra, din noИ, oficial în şcoli. În Valea TimocИlИi sИnЗ, însă, 
localiЗă i în care copiii nИ aИ începИЗ cИrsИrile, din lipsă de profesori. ManИalele ИrmeaНă să fie ЗipăriЗe. ÎnЗre Зimp, copiii înva ă în baНa Иnei programe şcolare aprobaЗe de aИЗoriЗă ile sРrbe. Anişoara ăran, coordonaЗorИl DeparЗamenЗИlИi EdИca ie al ConsiliИlИi Na ional al MinoriЗă ilor din Serbia, sИs ine că ИrmeaНă să fie ЗipăriЗe şi manИalele, care vor cosЗa  eИro. „Le-am daЗ maЗerial didacЗic pe Зrei nivele, cИ clasa înЗРi, a doИa, să lИcreНe dИpă ilИsЗra ii, ceea  ce ei înva ă în clasa înЗРi şi a doИa, să scrie cИ liЗerele chirilice. În clasa a Зreia, încep să scrie liЗerele romРneşЗi, laЗine , a men ionaЗ Anişoara ăran. AИЗoriЗă ile romРne de la BИcИreşЗi aИ deschis şi Иn cenЗrИ cИlЗИral în Valea TimocИlИi penЗrИ cei inЗeresa i să înve e limba romРnă. În anИl  circa  de copii din Valea TimocИlИi sЗИdiaИ în facИlЗă i din RomРnia şi aveaИ bИrse oferiЗe de sЗaЗИl romРn. DИpă cИm se poaЗe observa, comИniЗaЗea romРnească din Valea TimocИlИi mai face Иn pas imporЗanЗ pe calea lИpЗei penЗrИ apărarea limbii romРne şi a eЗhosИlИi romРnesc. NИ rămРne decРЗ ca aИЗoriЗă ile din ara-mamă să nИ-i ИiЗe, aşa cИm s-a mai înЗРmplaЗ, ori să-şi adИcă aminЗe de ei, ca de oricare al i romРni ЗrăiЗori în alЗă ară, doar în conЗexЗ elecЗoral… ■ 
 

 

Octavian 

SUCIU 

[Panciova, ProvinciaĂAutonom ĂVoivodina,ĂRepublica Serbia] 

Ştiri de la românii din Banatul sârbesc 
 

Activitate bogată la Casa de Cultură din Doloave  Casa de cИlЗИră din localiЗaЗea Doloave desfăşoară o acЗiviЗaЗe bogaЗă penЗrИ a saЗisface cerințele ИnИi mediИ mИlЗicИlЗИral şi mИlЗieЗnic, cИ popИla ie romРnă, sРrbă şi rromă. Clădirea casei dispИne de o sală mare de specЗacole, la care acЗiveaНă SCA „)on Creangă  cИ fanfara şi ЗrИpa de folclor, apoi discoЗeca şi o sală mai mică penЗrИ piese de ЗeaЗrИ, proiec ii de filme, expoНi ii şi aЗeliere. BiblioЗeca din incinЗa Casei de CИlЗИră are Иn fond de aproape .  de ЗiЗlИri de carЗe în limba romРnă, Иnde se organiНeaНă seraЗe liЗerare şi lansări de carЗe. )nsЗiЗИ ia are o colaborare prin desfăşИrarea programelor penЗrИ copii, dИpă cИm ne-a informat profesorИl Miroslav ŢРrvИl, direcЗorИl Casei. 
Antologie de poezie sârbească publicată la editura „Libertatea”  La ediЗИra „LiberЗaЗea  din oraşИl Ţanciova a fosЗ recenЗ pИblicaЗă o anЗologie de poeНie sРrbă 

a autorului )vo MИncian, compИsă din poeme a  de poe i sРrbi repreНenЗaЗivi, apar inРnd mai mИlЗor genera ii liЗerare, începРnd cИ secolИl al X)X-lea şi pРnă asЗăНi. DemersИl lИi )vo MИncian, aИЗor a  de căr i, nИ esЗe primИl de acesЗ fel. O primă anЗologie de poeНie sРrbă, ЗradИsă în limba romРnă, îi apar ine lИi Miodrag Ţavlovici, şi daЗeaНă din anИl , apoi revin la aceasЗă 
idee Ioan Flora, în anИl , şi ŢeЗrИ CРrdИ în anИl , cИ carЗea inЗiЗИlaЗă Poe i sРrbi. 
Antologia Via a ca uБ poeА sРrbesc a lui Ivo Muncia este un proiect editorial binevenit, un semn că inЗeresИl penЗrИ ЗradИcerile liЗerare din sРrbă în romРnă şi penЗrИ liЗeraЗИră nu scade. 
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Încă o premieră a piesei de teatru Fierarii în România  
Piesa de teatru Fierarii a lИi Miloş Nicolici din Ţanciova, ЗranspИsă în limba romРnă de Veronica LăНăreanИ, a fosЗ jИcaЗă de mai mИlЗe ЗrИpe de ЗeaЗrИ profesionisЗe din RomРnia, la BИcИreşЗi, BИНăИ şi Sf. Gheorghe. La Timişoara a fosЗ preНenЗaЗă în sРrbă şi germană, iar în Serbia, în aprilie, specЗacolИl va fi pИs în scenă în maghiară, la Novi Sad. AceasЗă piesă de ЗeaЗrИ, jИcaЗă în RomРnia cИ denИmirea – Cu capul de Бicovală, va fi preНenЗaЗă în premieră în daЗa de  marЗie, la TeaЗrИl „Ariel  din RРmnicИ VРlcea. Regia esЗe semnaЗă de (ora iИ Mălăele, iar în disЗribИ ie apar acЗorii: Florin ZamfirescИ, Maia MorgensЗern, Dan ConsЗanЗin şi al ii. 
Pictorul Emil Sfera expune în curând şi în Bosnia și (erţegovina  NăscИЗ la Ţanciova în anИl , absolvenЗ al Academiei de ArЗe din Belgrad, picЗorИl Emil 

Sfera este de inăЗorИl a doИa premii la SalonИl de OcЗombrie din oraşИl naЗal şi al ŢremiИlИi Voivodinean penЗrИ picЗИră. EsЗe membrИ al asocia iilor na ionale şi locale ale arЗişЗilor plasЗici, iar lИcrările lИi şi-aИ găsiЗ locИl în mИlЗe colec ii din ară şi în sЗrăinăЗaЗe. La expoНi ii colective Emil Sfera parЗicipă din anИl , iar prima expoНi ie individИală a avИЗ-o în , la Galeria ConЗemporană din oraşИl Ţanciova. AИ ИrmaЗ încă  de expoНi ii personale, iar în paralel s-a dedicaЗ şi acЗiviЗă ii cИ copiii creativi – Иn proiecЗ care, recenЗ, a deveniЗ inЗerna ional. UlЗimele doИă expoНi ii le-a avut la Velika Plana, în Serbia, şi la Zagreb, în Croa ia, în decembrie , care aИ fosЗ deschise penЗrИ viНiЗaЗori pРnă în  ianИarie a.c. În cИrРnd, dИpă spИsele picЗorИlИi Emil Sfera, va expИne la Galeria Asocia iei ArЗişЗilor ŢlasЗici din Bosnia şi (er egovina. Acolo va preНenЗa lИcrări pe Зema „VisИl Иnei nop i de vară voivodineană . LИcrările sИnЗ o operă roman aЗă, preНinЗă frИmИse ea Voivodinei şi a BanaЗului sРrbesc, Иnde s-a născИЗ şi ЗrăieşЗe în preНenЗ. 
A apărut noul CD al formaţiei „WEKANT” din Satu Nou  RecenЗ a apărИЗ noИl CD al forma iei „WEKANT  cИ mИНică medievală romРnească, cИ denИmirea şi melodia ЗiЗИlară – „Albo, albo de la mИnЗe , dИpă cИm ne-a informaЗ )onică Togeraş, managerИl ansamblИlИi. CD-Иl con ine încă  cРnЗece medievale romРneşЗi şi o melodie în dialecЗИl aromРnesc din Macedonia, cИ ЗirajИl de  exemplare. Apari ia acesЗИi CD a fosЗ finan aЗă, în mare parЗe, de SecreЗariaЗИl penЗrИ TinereЗ şi SporЗ al Ţrovinciei AИЗonome 

Voivodina, Republica Serbia. 

Masă rotundă despre drepturile minorităţilor naţionale la Panciova La sediИl adminisЗra iei mИnicipiИlИi Ţanciova a fosЗ organiНaЗă o masă roЗИndă despre drepЗИrile minoriЗă ilor na ionale la ora acЗИală şi perspecЗivele de viiЗor. AИ lИaЗ cИvРnЗИl Saša Ţavlov, primarИl mИnicipiИlИi, Tigran Kiš, preşedinЗele AdИnării mИnicipale şi Emir Adjovici, repreНenЗanЗИl ConsiliИlИi EИropean. 
S-aИ adresaЗ şi repreНenЗan ii Consiliilor Na ionale ale minoriЗă ilor conlocИiЗoare, care aИ fosЗ implicaЗe în realiНarea proiecЗИlИi, iar în nИmele ConsiliИlИi Na ional al RomРnilor din Serbia a vorbiЗ Marcel Drăgan, secreЗar general. ReИniИnea a fosЗ, în fond, o conferin ă finală a proiecЗИlИi „AdИnarea penЗrИ Зo i , a cărИi implemenЗare fИsese cofinan aЗă de ConsiliИl EИropean, în cadrИl proiecЗИlИi „Ţromovarea drepЗИrilor omИlИi şi proЗec ia minoriЗă ilor în 

Europa de Sud-EsЗ , derИlaЗ de UniИnea EИropeană. 
Ziua culturii naţionale a fost marcată la Glogoni  La CenЗrИl „)nfiniЗИm  din localiЗaЗea rИrală Glogoni a fosЗ marcaЗă fesЗiv ZiИa CИlЗИrii RomРne şi a poeЗИlИi Mihai EminescИ. Copiii care ИrmeaНă cИrsИrile de limba romРnă aИ făcИЗ cИnoşЗin ă cИ via a şi opera poeЗИlИi național. Unii dintre elevi au pictat portretul acestuia, iar al ii casa părinЗească. S-a discИЗaЗ şi despre poveşЗile pe care le-aИ ciЗiЗ în ЗimpИl vacan ei de iarnă, precИm şi despre poeНiile lИi EminescИ. Elevii parЗicipan i la evenimenЗИl dedicaЗ Zilei CИlЗИrii Na ionale aИ primiЗ cadoИri cИveniЗe, dИpă cИm a afirmaЗ profesoara de limba romРnă 

Rodica Marianu din Glogoni. ■ 
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Luminița 

CORNEA  

[Sf. Gheorghe] 

Cronica Simpozionului Internațional  
„Români – moldoveni – europeni.  

Dileme și identități”, Iași – Bălți – Chișinău,  
4-8 noiembrie 2015 (I)   
 Despăr ămРntul ASTRA „Mihail Kogălniceanu  din Iaşi ne-a obişnuit cu extraordinarele sale 

evenimente astriste tradi ionale, pe care le aşteptăm cu nerăbdare, cu drag şi cu bucurie. Ne-am 

obişnuit să ne întРlnim, la Iaşi, cu romРni apar inРnd diferitelor despăr ăminte ASTRA din ară şi 

cu romРni trăitori pe meleaguri din afara grani elor ării. Sunt întРlniri care ne îmbogă esc 

intelectual şi sufletesc, în cadrul cărora ne schimbăm impresii şi ne cunoaştem mai bine, 

schimbăm publica ii etc. To i ne sim im bine, oferindu-ne reciproc bucurii spirituale. În Зoamna acesЗИi an, am parЗicipaЗ la Иn evenimenЗ asЗrisЗ de excep ie: Simpozionul 

Interna ional „RomРni – moldoveni – europeni. Dilemele şi identită i , organiНaЗ de căЗre Despăr ămРntul ASTRA „Mihail Kogălniceanu  din Iaşi, coordonat de prof. Areta Moşu, 

preşedinЗe al Despăr ămРntului ASTRA din Iaşi, dar şi vicepreşedinte al ASTREI, calitate în care 

are atribu ii privind romРnii din afara grani elor ării. Sosirea şi întРlnirea participan ilor la Iaşi 

a fost în după-amiaza zilei de miercuri, 4 noiembrie 2015. Problemele mesei şi ale cazării au fost 

foarte bine puse la punct de către organizatori. În diminea a zilei de joi, 5 noiembrie 2015, participan ii la Simpozion ce au fost caza i la 

hotelul „ConЗinenЗal  aИ avИЗ ocaНia, ca înЗr-o frИmoasă Нi de Зoamnă, să parcИrgă cenЗrИl 
Iaşului, prin Pia a Unirii, pe Strada Lăpuşneanu, pe lРngă Biblioteca Centrală Universitară, spre 

Copou, pРnă la Universitate, unde s-au desfăşurat lucrărilor Simpozionului, în Sala „Ferdinand  a 

Universită ii „Alexandru Ioan Cuza , cea mai veche ИniversiЗaЗe din RomРnia. ModeraЗorИl primei păr i a fosЗ prof. Иniv. dr. Mihai Toma, secreЗarИl șЗiințific al Despăr ămРntului ASTRA „Mihail Kogălniceanu  din Iaşi.  

Cuvintele de saluЗ adresaЗe parЗicipan ilor aИ fosЗ de înalЗă inută academică. Prof. univ. dr. Gheorghe )acob, prorecЗor al UniversiЗă ii „Alexandru Ioan Cuza , exprimРndИ-şi bucuria de a fi 

gazdă, a urat bun sosit participan ilor. Domnia sa a felicitat ASTRA, referindu-se la actualitatea 

ASTREI, precum că, astăzi, ASTRA esЗe chiar mai acЗИală, penЗrИ că „lИpЗă penЗrИ apărarea idenЗiЗă ii na ionale ; îşi motivează afirma ia prin cuvintele lui Ionel Brătianu: „dacă nИ se reafirmă nişte adevăruri, se uită . ConclИНia domniei sale, „ASTRA esЗe exЗrem de acЗИală .  Ţrof. Иniv. dr. Gheorghe CliveЗi, direcЗorИl )nsЗiЗИЗИlИi de )sЗorie „A.D. Xenopol  )aşi, în 

cuvРntul său, apreciază tema simpozionului ca fiind de actualitate, mai mult, identitatea a 

devenit o temă dramatică. Domnul viceprimar aduce salutul Primăriei Iaşului, urРnd bun venit la 

Iaşi „oraşul cel mai frumos din RomРnia , men ionРnd că există bune rela ii între Despăr ămРntul ASTRA „Mihail Kogălniceanu  şi Ţrimăria mИnicipiИlИi )aşi, accentuРnd şi faptul 

că problema identită ii este supusă unor noi încercări prin prezen a refugia ilor în EИropa. Ţrof. AreЗa MoşИ, vicepreşedinte al Asocia iunii ASTRA, preşedintele Despăr ămРntului 

ASTRA „Mihail Kogălniceanu  Iaşi, „inima şi sufletul Asocia iИnii ASTRA  cИm o preНinЗă 
moderaЗorИl prof. dr. Mihai Toma, se adreseaНă ЗИЗИror parЗicipan ilor, celor din Iaşi, celor sosi i 

de dincolo de Carpa i şi celor din afara grani elor, din Basarabia şi din regiunea Odesa. Domnia 

sa afirmă că prin acest program „AsЗra îşi reuneşte marea şi frumoasa ei familie, aici, la Iaşi, 

pentru o întРlnire de suflet, dar şi pentru o serie de dezbateri care, cu siguran ă, vor adăuga o 
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motiva ie în plus la ac iИnile și proiectele noastre . ConЗinИă, mИl umind invita ilor: „suntem 

onora i că atРtea personalită i ale vie ii noastre culturale şi politice au acordat aten ia cИveniЗă 
acestei invita ii, încРt aş fi tentată să folosesc termenul «copleşită», dacă nu aş cunoaşte, de-a 

lungul timpului, ataşamentul domniilor voastre fa ă de principiile, idealurile, valorile promovate 

de ASTRA . Vorbind în nИmele organiНaЗorilor, prof. AreЗa Moşu arată că to i dovedesc energie, 

dovezi de ospitalitate, canalizРndu-şi toate for ele pentru a convinge că „Iaşul este un oraş în 

care merită să te întorci iar şi iar, pentru că întotdeauna are de oferit ceva nou, iar noi încercăm 

să punem încă o cărămidă la consЗrИc ia unui proiect pe care îl merită din plin, acela de capitală 

europeană a culturii, cu tot respectul pentru contracandidatele noastre . 

PreşedinЗa Despăr ămРntului ASTRA „Mihail Kogălniceanu , doamna prof Areta Moşu afirmă 

că programИl propИs „esЗe ИnИl dens, acЗИal, sensibil şi modern în acelaşi timp. Am propus 

această temă „RomРni – moldoveni – europeni. Dilemele şi identită i , deoarece confirmă 

speran e, mentalitatea unei genera ii tinzРnd corect către un ideal în pofida tensiunilor politice şi sociale contemporane, dar mai ales dovada unei solidarită i identitare pe care ASTRA a 

sus inut-o constant şi o consideră o prioriЗaЗe . În ИlЗima parЗe a inЗerven iei sale, preşedinta 

ASTREI ieşene nominalizează colaboratorii evenimentelor culturale organizate de astriştii ieşeni şi, în mod special, pe cei implica i în organizarea Simpozionului Interna ional „RomРni – 

moldoveni – europeni. Dilemele şi identită i : „SИnЗem profИnd recИnoscăЗori insЗiЗИ iilor care 

ne stau şi ne-au staЗ alăЗИri: UniversiЗaЗea «Alexandru Ioan CИНa», Iaşi, institu iile academice 

culturale şi diplomatice din Republica Moldova: UniversiЗaЗea de SЗaЗ «B.Ţ. (asdeИ» din Cahul, 

Universitatea de Stat din Chişinău, Universitatea de Stat «Alecu Russo» din Băl i, Biblioteca MИnicipală «O. Ghibu» din Chişinău, Consulatele Generale de la Cahul, Chişinău şi Băl i, 

Consulatele Generale din Odesa, Cernău i, chiar din Bulgaria, Serbia şi Ungaria, cu care noi 

colaborăm. Apoi, Institutul de Istorie «A.D. Xenopol» din Iaşi, )nsЗiЗИЗИl de Filologie RomРnă «Al. Philippide», Iaşi, despăr ămintele şi cercurile ASTRA din ară şi din Republica Moldova, 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Iaşi, dar şi liceele cu deschidere europeană din Moldova de 

dincoace şi de dincolo de Prut, care întotdeauna ne-au trimis la concursurile noastre cei mai 

valoroşi reprezentan i. Un gРnd cРt o inimă pentru cei care au sus inut material şi logistic 

Simpozionul «RomРni – moldoveni – europeni. Dilemele şi identită i»: Primăria Municipiului 

Iaşi, Consiliul Jude ean Iaşi, şi, în mod special, DeparЗamenЗИl ŢoliЗici penЗrИ RomРnii de 
Pretutindeni, dar şi mass-media, care ne-a fost tot timpul alături, mediatizРnd şi promovРnd 

ac iunile noastre. Nu dintr-un orgoliu facem această men iune, ci pentru a sublinia că în acest 

fel ni s-aИ alăЗИraЗ personaliЗă i şi institu ii care ne ajută în demersul nostru . 

Doamna profesor Areta Moşu nu şi-a propus să treacă în revistă toate ac iunile realizate, în cei douăzeci de ani de existen ă, cu to i cei care au pus umărul la finalizarea proiectelor despăr ămРntului ieşean, dar este convinsă că aceştia nu aşteaptă cuvinte de laudă, „că ЗoЗ ce am clădiЗ împreИnă esЗe în domeniИl firescИlИi . Urarea din final şi-a meritat aplauzele întregii asisten e: „Fi i bineveni i la dumneavoastră acasă, penЗrИ că )aşul, de multă vreme, 

este al nostru al tuturor, de la Cernău i, Her a, Odesa, Tighina, UНdin, Zăicear... pРnă la SibiИ 
ori Bistri a, Năsăud, Sf. Gheorghe, Botoşani, Bucureşti, Botoşani ori Buzău ... Fie ca spiritul 

ASTREI să fie cu noi în acesЗe Нile!  UrmeaНă cИvinЗe de salИЗ din parЗea delega iilor comunită ilor romРneşti din Republica 

Moldova şi Ucraina, din partea altor institu ii şi a unor despăr ăminte din ară. Astfel pr. 

prof. univ. dr. pr. )on Vicovan, decanИl FacИlЗă ii de Teologie OrЗodoxă „DИmiЗrИ SЗăniloae  
din Iaşi, transmite un salut creştin din partea Î.P.S. Mitropolit Teofan, men ionРnd că „pe acesЗ pămРnЗ sИnЗem călăЗori .  

Domnul Octavian îcu de la Academia de ŞЗiin e Istorice Chişinău, fost student la Facultatea 

de Istorie din Iaşi, bursier al statului romРn (prima promo ie), afirmă, printre altele, că „Basarabia rămРne în conЗinИare necИnoscИЗă penЗrИ romРni – este o chestiune pe care o consЗaЗ chiar dacă aИ ЗrecИЗ  de ani... . Convingerea domniei sale esЗe că „sloganИl de Иnionism esЗe Иndeva depășiЗ, noi ar ЗrebИi să vorbim de reИnificare, ca și Germania. Noi am fosЗ odaЗă 
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uni i, în 1918,  prin urmare, reunificarea este o chestiune care se poate întРmpla oricРnd..., dar în 

ce măsură suntem pregăti i este o altă problemă . ConЗinИă să-şi exprime opiniile în mod 

metaforic, spunРnd: „Rela ia dintre Basarabia şi RomРnia, de 200 de ani, este o rela ie a unui 

copil orfan înstrăinat, readus acasă, după aceea, iarăşi pierdut, care, după 1991, şi-a făcut un gen 

de casă, parcă trăieşte aparte şi, cРt i-ar da ara-mamă, tot e nemul umit; de foarte multe ori 

spune că e pu in. Prin urmare problema identită ii în Republica Moldova este una extrem de 

complexă . ÎnЗrebРndИ-se de ce a sus inut şi de ce sus ine ASTRA, domnul Octavian îcu afirmă cИ deosebiЗă convingere că „am fosЗ din , cam înЗoЗdeaИna, la evenimenЗele ASTREI, pentru că ea a creaЗ nişte poduri de cunoaştere. Felul cum este realizat acest simpozion, cu această 

trecere din Iaşi la Băl i şi apoi la Chişinău, demonstrează că este un gen de pun i care se 

realizează între Iaşi şi localită i ale Republicii Moldova . 

Doamna Maria Danilov de la Institutul de Istorie al Academiei de ŞЗiin e a Moldovei, din 

Chişinău, reprezentantă a ASTREI basarabene aduce salutul celor pe care-i repreНinЗă. În cИvРnЗИl săИ, men ionează că „Basarabia mai are nevoie de ASTRA şi este foarte important să 

conştientizăm faptul că avem nevoie de ASTRA . Domnia sa mărЗИriseşte că are în memorie o 

cuvРntare rostită de Iorga, în anul 1931, cРnd el spunea că „Basarabia este cu ceasul oprit la anul 

1812, deci pu ine lucruri se schimbase după 1918. Simpozionul acesta al ASTREI readuce în 

discu ie problemele cu care s-a confruntat Basarabia în tot secolul 19 şi acum. Avem mult de 

lucrat noi, istoricii, ca Basarabia să fie adИsă acasă, să fie cИnoscИЗă în ară. Să încapă în isЗoria ării şi personalită ile basarabene .  

Domnul Nicolae Moşu din Tatarbunar, regiunea Odesa, Ucraina, reprezentant al romРnilor 

din regiunea Odesa, a men ionat colaborările cu ASTRA ieşeană, personal cu doamna prof. Areta 

Moşu, după care prezintă concret problemele şi durerile romРnilor din regiunea Odesa, sperРnd în realizarea unui Centru Cultural al romРnilor în oraşul Ismail. Specifică importan a, pentru ei, a НiarИlИi „SИd-Vest. Almanah istorico-cИlЗИral în limba romРnă penЗrИ ciЗiЗorii din sИdИl Basarabiei , ediЗaЗ cИ ajИЗorИl nemijlociЗ al Despăr ămРntului ASTRA „Mihail Kogălniceanu  din 

Iaşi, redactor-şef fiind jurnalistul Vadim Bacinschi. UlЗimИl cИvРnЗ de salИЗ îl adИce domnИl Gheorghe Filip Despăr ămРntul ASTRA Covasna-

Harghita) care prezintă delega ia despăr ămРntului din care face parte şi vorbeşte despre 

situa ia romРnilor din jude ele Covasna şi Harghita. UrmeaНă lansările ediЗoriale, doИă pИblica ii prezentate de prof. Areta MoşИ. „RevisЗa romРnă , anИl XX), nr. , ocЗombrie , cИprinde Иn bogaЗ con inut în rubrici consacrate, 

este o revistă care se distribuie gratuit în ară şi la romРnii din afara grani elor. Ziarul „Sud-VesЗ , anИl )V, nr. , ocЗombrie , apare lИnar ca o pИblica ie foarte importantă care 

apare cu eforturi financiare mari, se aduc mul umiri, pentru ajutorul material, preşedintelui ConsiliИlИi JИdețean Alba. 
Volumul: Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Pruteanu-)săcescИ ediЗori , ASTRA şi roАРБii. 

MeАorie istorică şi realită i coБteАporaБe, EdiЗИra UniversiЗă ii „Alexandru Ioan Cuza , Iaşi, 

2015, 176 p. este prezentat de prof. univ. dr. Ion Toderaşcu care afirmă de la început că este 

bucuros să prezinte un volum de două ori frumos, „frИmos în con inutul lui, frumos şi în aspecЗИl fiНic , asЗfel şi cititorilor le face plăcere să citească o carte frumoasă. Domnia sa aşează 

cronologic acest volum şi acesЗ SimpoНion ASTRA în anЗicamera cronologică a Иnei mari aniversări ce ne aşteaptă, anИme CenЗenarИl făpЗИirii Unirii Mari – 2018. Men ionează că 

volumul îşi asigură valoarea prin autori consacra i, de la universități, institute academice, din 

biblioteci şi muzee, constituind „un semn de pre uire pentru cei ce lucrează în folosul cauzei 

romРneşti de pretutindeni şi o dovadă că romРnii care trăiesc în vecinătatea trunchiului 

romРnesc comun nu sunt singuri şi nu au fost uita i .  Ţrelegerea inaИgИrală a disЗinsИlИi academician Alexandru Zub are titlul Basarabia. O 

probleАă deschisă, problemă ce va fi deschisă chiar şi atunci cРnd drumul ei european nu 

va mai fi o utopie, ci o certitudine.  
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ComИnicările care aИ loc la )aşi, în Sala „Ferdinand  a UniversiЗă ii „Alexandru Ioan Cuza , îl 
au ca moderator pe domnul Mircea-CrisЗian Ghenghea, cerceЗăЗor în cadrИl DeparЗamenЗИlИi de CerceЗare al FacИlЗă ii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza  Iaşi. Toate 

comunicările au fost ascultate cu deosebit interes datorită temelor prezentate şi a autorilor, 

reprezentan i ai unor cunoscute institu ii academice: )postaНe liБgvistice dacoroАРБeşti – Stelian DИmisЗrăcel Academia RomРnă, )nsЗiЗИЗИl de Filologie RomРnă „Al. Ţhilippide  )aşi); Imaginarul 

politic şi istoriografia: coordonatele spa iale şi temporale ale Noii Rusii (1825-1845) – Dionisie Liboni UniversiЗaЗea „AlexandrИ )oan CИНa  )aşi); RoАРБi sau АoldoveБi? )deБtitate de geБera ie 

şi dileme identitare în anii luptei pentru Unire: 1856-1859 – Dinu Balan UniversiЗaЗea „ŞЗefan cel 

Mare  Suceava); Cauza na ională romРnească în preajma şi în timpul Primului Război Mondial – CăЗălin TИrliИc Academia RomРnă, )nsЗiЗИЗИl de )sЗorie „A.D. Xenopol  )aşi); RoАРБia şi Europa. 

Certitudini şi identită i na ionale – Ion Agrigoroaiei UniversiЗaЗea „AlexandrИ )oan CИНa  )aşi); 

Pledoarie peБtru iБtegrarea literaturii basarabeБe peБtru copii îБ coБ inuturile şcolii primare 

romРneşti – Amalia Voicu Academia RomРnă, )nsЗiЗИЗИl de Filologie RomРnă „Al. Ţhilippide  
Iaşi); Obiceiuri populare roАРБeşti şi moldoveneşti – o privire îndepărtată – Ioana Repciuc Academia RomРnă, )nsЗiЗИЗИl de Filologie RomРnă „Al. Ţhilippide  )aşi); Repere etno-culturale 

ale imigran ilor din RomРnia şi Republica Moldova – Adina Hulubaş (Academia RomРnă, )nsЗiЗИЗИl de Filologie RomРnă „Al. Ţhilippide  )aşi) şi Andrei Prohin (Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişinău); ŞtefaБ cel Mare – siАbol al АoldoveБisАului îБ presa de factură coАuБistă 
diБ Republica Moldova. Studiu de caН: „Moldova SuveraБă” -2009) – Mircea-Cristian 

Ghenghea (UniversiЗaЗea „AlexandrИ )oan CИНa  )aşi).  În prima Нi a simpoНionИlИi, dИpă masa de prРnН, parЗicipan ii aИ viНiЗaЗ MИНeИl UniversiЗă ii „Alexandru Ioan Cuza , prezentat de conf. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon. Exponatele deosebite, 

cele mai multe unicate, şi felul cum sunt eviden iate în muzeu au impresionat pe to i vizitatorii. În continuare, în sala de conferin e de la mansarda muzeului a avut loc  masa roЗИndă „RomРni – 

Moldoveni – Europeni. Dileme şi identită i  la care au participat reprezentan i ai comunită ilor 

romРneşti din Republica Moldova (Chişinău) şi Ucraina (Cernău i, Odesa, Tatarbunar) şi ai 

asocia iilor culturale din RomРnia (Iaşi, SibiИ, SИceava, Sf. Gheorghe, NăsăИd . ModeraЗori aИ fosЗ 
Areta MoşИ și Mihai Toma. Ţroblemele deНbătute legate de identitatea na ională au fost 
apreciate de to i cei prezen i, fiind consemnate în procesul-verbal al întРlnirii. ■ 

 [TexЗ pИblicaЗ în volИmИl coordonaЗ de )oan RădИcea,  
RoАРБi – moldoveni – europeni. Dileme şi ideБtită i, Iaşi, 2015, p. 210-222] 

reviste primite la redacţie ■  
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▪ „Ecologistul BN”, nr.  , semesЗrИl )), . ŢИblica ie penЗrИ răspРndirea cИnoşЗin elor de biologie. NИmăr ediЗaЗ cИ sprijinИl ConsiliИlИi Local şi al Ţrimăriei NăsăИd. CoordonaЗor: RomИlИs Berceni. 
▪ „Tibiscus”, anul XXVI, nr. 11 (286), noiembrie 2015. Editat de Societatea Literar-ArЗisЗică „TibiscИs  din UНdin Voivodina, Serbia . RedacЗor-şef: Vasile BarbИ. 
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Ialoveni (raionul Ialoveni, Republica Moldova), 17 ianuarie 2016. Spectacolul literar-artistic „Mi-e 

dor de poetul cu inima-n în stele...”. AcЗiviЗaЗe dedicaЗă poeЗИlИi Mihai EminescИ, organiНaЗă de membrii Despăr ămРnЗИlИi ASTRA „ŢeЗre ŞЗefănИcă  din )aloveni. Asemenea acЗiviЗă i aИ organiНaЗ şi cercИrile asЗrisЗe din saЗele Bardar şi MoleşЗi. La Bardar, elevii s-au întrecut  într-Иn concИrs de cИnoaşЗere a operei eminesciene, 
au cРnЗaЗ şi aИ reciЗaЗ. 

Sibiu,  ianuarie . Simpozionul „Unirea Principatelor române în conştiinţa naţională”, organiНaЗ de Academia For elor TeresЗre „Nicolae BălcescИ  SibiИ, Asocia iИnea ASTRA, UniversiЗaЗea „LИcian Blaga  SibiИ și CercИl MiliЗar SibiИ. AИ comИnicaЗ Ţrof. Иniv. dr. ing. OcЗavian Bologa, vicepreşedinte al 

Asociațiunii ASTRA şi președinЗe al Despăr ămРnЗИlИi ASTRA SibiИ „Mihail KogălБiceaБu – 125 de ani de la 

moartea sa  şi Ţrof. Иniv. dr. )oana Cre И, vicepreşedinЗe al Despăr ămРnЗИlИi ASTRA SibiИ „Unirea 

PriБcipatelor îБ folclor . CИ acelaşi prilej a fost vernisaЗă și o expoНi ie foЗodocИmenЗară. 
)aşi, 23 ianuarie 2016. Simpozionul omagial „Ştefan Procopiu”, organizat de Cercul ASTRA „ŞЗefan 

Procopiu  )aşi din cadrИl Despăr ămРnЗИlИi ASTRA „Mihail KogălniceanИ  )aşi şi Liceul Tehnologic de MecaЗronică şi Automatizări Iaşi, la aniversarea a 126 de ani de la naşЗerea savanЗИlИi romРn ȘЗefan ŢrocopiИ. 
Au participat mai mul i membri de onoare ai SocieЗă ii profesorilor de ȘЗiințe din )aşi.  

Gura Căinarului raionul Floreşti, Republica Moldova , 1 februarie 2016. Festivitate dedicată 
comemorării poetului Grigore Vieru, organiНaЗă de membrii CercИlИi ASTRA „La mИrmИrИl iНvoarelor  de pe lРngă GimnaНiИl GИra CăinarИlИi. ŢrogramИl a cИprins reciЗalИri de mИНică şi poeНie din opera poeЗИlИi. AИ fosЗ 
prezen i elevi, profesori și mai mИl i invita i de onoare (Vladimir GИЗiИm, vicepreşedinЗele ConsiliИlИi Raional FloreşЗi, Zinaida Mandalac, consilier raional şi Olga Leşenco, preşedinЗele Despăr ămРnЗИlИi „Doina RăИЗИlИi  din GИra CăinarИlИi. 

Năsăud,  februarie . Adunarea anuală a Despărțământului ASTRA Năsăud. În sala fesЗivă a Ţrimăriei din NăsăИd a avИЗ loc încă o adИnare generală a asЗrişЗilor năsăИdeni. ŢrimarИl Mircea Romocea a 
transmis un mesaj participan ilor, iar Ţrof. Иniv. dr. )ronim Marțian a sus inut conferin a cu tema Omagiu 

AcadeАiciaБului DuАitru Protase la îАpliБirea vРrstei de  de aБi. Au urmat prezentarea Raportului anual 

(prof. Ioan Seni – preşedinte), a Raportului financiar (ec. Vica Istrate – secretar financiar), a Raportului Comisiei 

de cenzori ec. Mariana DРmbИ – preşedinte), a ŢroiecЗИlИi de acЗiviЗă i pe anul 2016 (Ioan Mititean – 

vicepreședinte) şi a Rezolu iei AdИnării RomИlИs Berceni – vicepreşedinЗe . În mod Зradi ional, oaspe ii au 

transmis mesaje, au avut loc discuții şi au fost aprobaЗe docИmenЗele AdИnării. 
)aşi,  ferbuarie . Festivitatea de premiere a laureaților Concursului de creație literară 

„Veronica Micle”, ediția a XV)-a, organiНaЗă de DespărțămРnЗИlИi ASTRA „Mihail KogălniceanИ  )aşi în 
parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din RomРnia – Filiala Iaşi. )nviЗați de onoare: Liliana Armaşu (ChişinăИ , 
Vasile BРcИ CernăИ i), Horia Zilieru (Iaşi) şi Val Talpalaru (Iaşi). Programul a cuprins recitaluri ale laurea ilor şi poe ilor invita i, precum şi lansarea plachetei de versuri Aproape de priАăvară, Iaşi, 2015. 

Miercurea Sibiului,  februarie . Parastas dedicat comemorării a  de ani de la moartea lui 
)lie Măcelariu, organiНaЗ de Asocia iИnea ASTRA, Ţarohia OrЗodoxă BИna VesЗire şi Ţrimăria orașului 

Miercurea Sibiului. EvenimenЗИl, desfăşИraЗ la Biserica din Groapă BИna Vestire), a cinstit memoria juristului, 

omului politic, tribunului paşoptist, judelui regal şi consilerИlИi gИbernial )lie MăcelariИ -1891), unul din 

ctitorii Asociațiunii ASTRA, preşedinte al Partidului Național RomРn din Transilvania şi preşedinte al Băncii Albina. DИpă parasЗas aИ fosЗ depИse coroane și jerbe de flori la monumentul din Cimitirul Panteon al Bisericii. 

Pănade,  februarie . Colocviile  literare „Timotei Cipariu”, ediţia a )))-a, organizate de Despăr ămРnЗИl „TimoЗei CipariИ  Blaj, CercИl ASTRA ,,TimoЗei CipariИ  Ţănade, Ţrimăria comИnei SРncel, 

Consiliul Local SРncel. Programul a cuprins o depИnere de jerbe şi coroane de flori la bИsЗИl lИi TimoЗei CipariИ, 
alocu iuni din partea inviЗaților, momenЗe arЗisЗice, lansări ediЗoriale TimoЗei CipariИ, ŞtiiБ a sfiБtei scripturi), 

conferin e Ţrof. Иniv. dr. )on BИНaşi, pr. Daniel CРmpean , lansarea CD-ului ,,Jele mi-i, maică, şi-am plРns  al rapsodИlИi popИlar Gheorghe Zereş din Ţănade. Colocviile de anul acesta s-aИ încheiaЗ cИ o agapă asЗrisЗă. 
Blaj,  martie . Balul ASTRE), ediţia a V)-a, organiНaЗ de Despăr ămРnЗИl „TimoЗei CipariИ  Blaj și 

Patronatul I.M.M. Blaj. Evenimentul s-a desfăşИraЗ la ResЗaИranЗИl ,,TРrnavele  din localiЗaЗe, iar conЗribИ ia a fosЗ de  lei/persoană.   
Sebeş, 7 martie 2016. Conferinţa „Sebastian Stanca (1878-1947): un cleric-cărturar din Sebeşul de 

altădată”, organizată de Despăr ămРnЗИl „Vasile Moga  Sebeş, în parЗeneriaЗ cИ UniversiЗaЗea „Babeş-Bolyai  
Cluj-Napoca, )nsЗiЗИЗИl de )sЗorie EcleНiasЗică şi CenЗrИl CИlЗИral „LИcian Blaga  Sebeş. Cu această ocaНie a fosЗ 
lansat şi volИmИl Sebastian Stanca, Contribu ia preo imii romРne din Ardeal la războiul pentru întregirea 

neamului (1916-1919). Edi ie, studiu introductiv, indici şi note de Mihai-Octavian Groza, Mircea-Gheorghe 

Abrudan, Cluj-Napoca/Deva, Editura Argonaut/Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2015. Au prezentat 

conf. univ. dr. Florin Dobrei, consilier cultural al Episcopiei Devei şi (Иnedoarei şi conf. univ. dr. Valentin Orga, 

directorul Editurii Argonaut. ÎnЗРlnirea s-a desfăşИraЗ în sala mică a CenЗrИlИi CИlЗИral „LИcian Blaga  din Sebeş. 

telegraful astrist ■  
 



„Revista română”, nr.   • primăvară  | 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumar ■  
 

 
 

EDITORIAL 

Iulian PRUTEANU-)SĂCESCU – Trei puБcte şi de la capăt / 1 
 

DOSAR: Cui îi este frică de istorie? / 3 

Mircea-Cristian GHENGHEA – Pe ciБe şi de ce deraБjeaНă istoria? / 3 Gheorghe )UT)Ș – )storia, îБcotro? / 7 

Adriana RADU – Manualul de Istorie. De la afacere la anti-educa ie / 9 

Anexe / 14 
 

ARHIVA 

Iulian PRUTEANU-)SĂCESCU – Octavian Goga. Politica şi cultura / 20 
 

)STOR)E... LA PERSOANA ÎNTÂ)  
Emanuela ILIE – Elena-Margareta, cu şi fără Nae )oБescu / 23 
 

BASARAB)A. PUNCT Ş) DE LA CAPĂT DinИ ŢOȘTARENCU – Basarabia – o „seАipustietate” la îБceputul 
secolului al XIX-lea? / 28 
 

ARENA CUVINTELOR Adina (ULUBAȘ – )АagiБarul tradi ioБal şi portretul lui 
Alexandru Ioan Cuza / 32 

Gheorghe NEGRU – Campaniile propagandistice ale URSS ce vizau 

„cursul deosebit” al RoАРБiei şi „Бa ioБalisАul” diБ RSSM -

1989) (I) / 37 

Florin FAIFER – )eşeaБul de lРБgă CişАigiu / 40 

Bogdan ULMU – VieБa, de CrăciuБ / 42 

Radu CUCUTEANU – Cazul Rotbav. Un simptom al unei probleme 

mult mai grave / 43 
 

POEZIE 

Nicolae LEAHU / 46 
 

DIALOGURI TEATRALE Călin C)OBOTAR) – Bogdan ULMU / 49 
 

PROZĂ 

Anatol VIERE / 50 
 

COORDONATE ROMÂNEŞT) 

Vadim BACINSCHI – CeБtrul peБtru Cultura RoАРБă de la )sАail: 
iБteБ ii şi realită i / 53 TИdor )ORDĂC(ESCU – De la Codrii CosАiБului pРБă la Marea cea 
Mare – îБtr-o RoАРБie Patrie MaАă / 54 Gheorghe )UT)Ş – La Bor, liАba roАРБă se îБva ă îБ şcoală! / 56 

Octavian SUCIU – Ştiri de la roАРБii diБ BaБatul sРrbesc / 57 LИminița CORNEA – Cronica SiАpoНioБului )БterБa ioБal „RomРni – 

moldoveni – europeБi. DileАe şi ideБtită i”, )aşi – Băl i – ChişiБău, 

4-8 noiembrie 2015 (I) / 59 
 

TELEGRAFUL ASTRIST / 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSOR) Ș) SUSȚ)NĂTOR) 

ai activităților 
Despărțământului 

 ⧠ UniversiЗaЗea „AlexandrИ  
  )oan CИНa  din )ași ⧠ ConsiliИl JИdețean )ași ⧠ Ţrimăria MИnicipiИlИi )ași ⧠ ConsiliИl JИdețean Alba ⧠ MИНeИl Național al  
  LiЗeraЗИrii RomРne )ași ⧠ EditИra Ţolirom )ași ⧠ Ţrimăria OrașИlИi ZlaЗna ⧠ FИnda ia „Alba )Иlia   
  penЗrИ ИniЗaЗea şi  
  inЗegriЗaЗea RomРniei  ⧠ FИndația penЗrИ copii  
  „Sf. Sava  de la BИНăИ ⧠ Seminarul Teologic Liceal   

  OrЗodox „SfРnЗИl )oan  
  Iacob  Dorohoi ⧠ Ţrimăria MИnicipiului   

  Sighișoara ⧠ ConsiliИl JИdețean  
  BisЗrița-NăsăИd ⧠ Ţrimăria ComИnei CiИgИd ⧠ FИndația „SolidariЗaЗe și  
  Speranță  – filiala SăvineșЗi 

 

 

 

AceasЗă revisЗă a fosЗ ЗipăriЗă cИ sprijinИl MinisЗerИlИi Afacerilor ExЗerne – 

Departamentul Politici penЗrИ Rela ia cИ RomРnii de ŢreЗИЗindeni: www.dprp.gov.ro. 
 Con inИЗИl acesЗei reviste nИ repreНinЗă poНi ia oficială a DeparЗamenЗИlИi ŢoliЗici penЗrИ Rela ia cИ RomРnii de ŢreЗИЗindeni. 

http://www.dprp.gov.ro/





