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Un eveniment astrist în Basarabia –  

Festivalul folcloric ASTRA „Se-ntâlne te dor cu dor”, 
ediția a III-a, Mereni, 3-8 mai 2017   
 

 Apropierea de Albița ne trezește din atmosfera moleșitoare a autocarului. Trecem prin vama dorurilor. Trecem Prutul mult prezent în folclorul românesc de dincoace și, mai ales, de dincolo de 
malurile lui. Ne-am reîntâlnit cu Ansamblul Folcloric „Oltețul” din Morunglav, județul Olt, precum și cu ansamblurile „Vințana” din Vințu de Jos și „Plăișorul” de Săliștea, județul Alba. Cei mai mulți dintre membrii ansamblului sunt cunoștințele noastre din ediția anterioară a Festivalului folcloric ASTRA „Se-ntâlnește dor cu dor”, organizat de Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, condus de președinta despărțământului, cunoscuta prof. Areta Moșu, vicepreședintă pentru relațiile cu românii 
de pretutindeni a Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ASTRA , cu sediul la Sibiu, cea mai veche organizație nonguvernamentală românească, înființată la Sibiu, în anul , principal fondator fiind cunoscut astăzi sub titulatura de Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, pe atunci episcop, apoi mitropolit al Transilvaniei. Privim satele compacte văzute panoramic din autocarul ce străbate șoseaua pe culmea unui deal. Predomină culoarea gri – acoperișuri, ziduri. De ce nu și verde, doar e primăvară? Intrăm în zona ... pădurilor. De-o parte și de alta a drumului, doar copaci proaspăt înverziți. Noi cei din față, căutăm să ajutăm șoferul. Suntem atenți la traseu, până observăm indicatorul ce ne îndreaptă spre Căpriana. Satul și mânăstirea. În parcarea de la intrarea în sfânta mânăstire suntem așteptați de prof. Claudia Nestor, președinta Despărțământului ASTRA „Mihail Eminescu” din Strășeni, din care face parte și Cercul ASTRA Căpriana. În mânăstire, ne-a fost ghid cunoscutul rapsod popular Tudor Ungureanu, conducătorul Grupului folcloric „Ștefan Vodă”. Cu multă însuflețire și entuziasm, ne-a condus mai întâi în străvechiul așezământ monahal ctitorit de domnul Alexandru cel Bun. Am văzut în câteva rânduri această ctitorie voievodală, de fiecare dată în faze diferite de restaurare. Acum restaurarea pare a fi finalizată. Vechea biserică ni se pare cunoscută și apropiată sufletește. De ce? Poate pentru că este asemănătoare ctitoriilor românești 
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ale voievozilor din restul Moldovei, urmași ai lui Alexandru cel Bun, între care se remarcă, prin numărul, frumusețea și spiritualitatea lor, ctitoriile voievodale ale Sfântului Domn Ștefan cel Mare. Cealaltă biserică, imensă, aurită, așezată pe deal, este nouă, construită prin anul . Ea adăpostește moaștele Mitropolitului Gavriil Bănulescu Bodoni - , originar din Bistrița transilvană, canonizat de curând de către Mitropolia Moldovei de la Chișinău.  În seara aceleiași zile am fost invitați la primărie, întâmpinați tradițional cu pâine și sare. În sala de consiliu a primăriei ne aștepta o mică gustare, binevenită pentru refacerea noastră după o zi de călătorie. Rapsodul popular Tudor Ungureanu, îmbrăcat în port tradițional și purtând o frumoasă cușmă de cârlan căciulă de miel , ne-a delectat cu muzică populară specifică interpretată la vechi instrumente precum fluier, caval, cobză, instrumente pe care le găsim consemnate în Psalmii 
Vechiului Testament. Seara de la Căpriana s-a încheiat în atmosferă de cordialitate, frăție, în cântecele de voie bună ale celor prezenți, între care s-au remarcat și cântăreții Ansamblului Folcloric „Oltețul” din Morunglav. Deși era deja noapte, călătoria noastră din acea primă etapă nu s-a încheiat. Mai aveam de parcurs mai bine de două ore până în satul Molești, raionul Ialoveni. Drumul, în cea mai mare parte, este neasfaltat. Problema era, pentru noi, alta. Nu cunoșteam exact traseul. Ajutorul ne-a 

venit de la profesoara Vera Balan, o veche astristă, președinta Despărțământului ASTRA „Petre Ștefănucă” din Ialoveni, care ne-a condus, noaptea târziu, până în centrul localității Molești, unde eram așteptați de copii, părinți, cadre didactice, în frunte cu primarul Mihai Catan și cu directoarea Liceului Teoretic din Molești, prof. Svetlana Catan.   Repartizarea pentru cazarea în familii, în următoarele două nopți, s-a realizat operativ sub 

coordonarea doamnei prof. Svetlana Catan. Deși eram  de oaspeți din România, au rămas familii triste, fără invitați. Toți am fost mulțumiți de ospitalitatea gospodarilor din Molești. Personal, am fost încântată de ospitalitatea familiei Tudor și Ludmila Catan. Ei ne-au povestit cu mândrie despre 
copiii lor, despre fiica cea mare, care cu ajutorul ASTREI ieșene a ajuns studentă la Facultatea de 
Medicină din Iași; băiatul cel mare este student la Chișinău, iar cel mic, elev în clasa a IV-a; la grădiniță, este fetița cea mică. Localitatea Molești este un sat cu un număr mare de locuitori (peste 3. , toți români basarabeni. Sunt oameni harnici ce au locuri de muncă în localitate aflăm de la primar că prin 
realizarea unor firme s-a reușit crearea mai multor locuri de muncă  sau lucrează în afara granițelor. Am admirat construcțiile noi, locurile minunate, câmpurile îngrijite, locurile de joacă pentru copii, biserica îngrijită înconjurată de flori multicolore. Despărțământul ASTRA din Iași a fixat, în cadrul Festivalului folcloric ASTRA „Se-ntâlnește dor cu dor”, ediția a III-a, 2017, un spectacol la Casa de Cultură din Molești, în ultima seară a șederii noastre, în care au evoluat formații artistice din localitate și Ansamblul Folcloric „Oltețul” din județul Olt.  

Propriu-zis, Festivalul folcloric „Se-ntâlnește Dor cu Dor”, ediția a III-a, 2017, s-a desfășurat în acest an în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi, duminică,  mai . Dar, ca și în anii trecuți, 
festivalul a fost precedat de spectacole oferite de ansambluri folclorice din România în mai multe 
sate din Basarabia.  În ziua a doua a sosirii noastre în Basarabia, Ansamblul Folcloric „Oltețul” din Morunglav, județul Olt, a prezentat două spectacole, în orașul Ialoveni și, seara, în satul Molești. Pentru a ajunge în Ialoveni, am plecat dimineața de la gazdele noastre, cu autocarul din România. Ghid ne-a fost Nicoleta Cibotari, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic din Molești. Am trecut prin Costești, sat cu .  de locuitori, din care jumătate lucrează în afara țării. Am admirat liliacul înflorit din fața caselor noi, frumos construite ce denotă, nu-i așa?, bogăția localității. În schimb, drumul până la Ialoveni este în mare parte neasfaltat. În centrul orașului Ialoveni, reședință de raion, ne-am oprit să vizităm Parcul „Sfatul Țării”, unde am fost așteptați de preotul Mihai Tataru, slujitor al Mitropoliei Basarabiei, ce s-a dovedit a fi un veritabil ghid. De la Prea Cucernicia Sa am aflat că locul amenajat astăzi ca parc poate fi considerat un adevărat sanctuar. În ce fel? Din acest loc s-a pornit Sfatul Țării, fiind deci creierul acestui important for național cu o importanță covârșitoare pentru istoria românilor. Apoi în acest pământ au fost înmormântați  de ostași români și patru ostași nemți, dar în epoca comunistă a avut mai multe destinații, loc viran, un fel de depozit al gunoaielor, apoi un restaurant, vreo patru ani a fost locul unui abator, apoi o întreprindere de confecționat lăzi etc.  
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Festivalul folcloric ASTRA 

„Se-ntâlnește dor cu dor”, 

ediția a III-a, Mereni, 3-8 mai 2017  

Mereni, 

raionul Anenii Noi  

Tănătari, 
raionul Căușeni  

Geamăna, 
raionul Anenii Noi  
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La intrarea în parc ne întâmpină o frumoasă troiță din lemn în stil românesc, parcă ne-ar acorda o sfântă binecuvântare. Aflându-ne în mijlocul parcului, privind la copiii ce se jucau în locul special amenajat, ne gândim și la efortul oficialităților de a înălța, în centrul orașului, un loc de odihnă și 
luare-aminte, cu numele semnificativ „Sfatul Țării”. Frumos! La ieșirea din parc, părintele Mihai Tataru ne invită să ne închinăm în paraclisul Sfinții Martiri Brâncoveni, aflat în apropiere. În timp ce sărutăm icoanele, grupul nostru cântă Hristos a înviat! 

sub coordonarea doamnei Rodica Ioniță Grosu, solistă de muzică populară venită cu noi din Iași, 
special pentru festivalul folcloric. Urmează, în traseul nostru, Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” din Ialoveni. Suntem așteptați de 
prof. Vera Balan, directoarea liceului, de prof. Tatiana Chiruță, astristă cunoscută de noi de la numeroase evenimente artistice, de bibliotecara liceului, de alte cadre didactice. Suntem conduși să vizităm, mai întâi, Unitatea de Educație Incluzivă pentru elevi cu cerințe educaționale speciale, organizată în cadrul liceului, directoare adjunct educație incluzivă fiind Silvia Rudai. Condițiile sunt excelente, profesorii lucrează cu devotament față de acești copii cu nevoi speciale. Totul a fost finanțat cu ajutorul Uniunii Europene. În sala de festivități a liceului s-a desfășurat spectacolul folcloric. Salutul primăriei din Ialoveni a fost adus de dna Marcela Țepeș, ce a transmis din partea domnului primar Sergiu Armașu urări călduroase, bun-venit oaspeților din România și felicitări liceului, personal doamnei director Vera Balan ce a realizat această punte de legătură prin apreciate evenimente culturale, organizate și în 
cadrul ASTREI. 

 Prof. Areta Moșu, în calitatea domniei sale de președintă a ASTREI ieșene, mulțumește gazdelor, evidențiind faptul că ne înțelegem foarte bine în aceeași limbă. Din Timișoara, domnul Beniamin Lup, reprezentant al organizației WorldTeach, aduce salutul organizației, evidențiind încrederea în tinerii în care se investește talentul și energia dascălilor. Urmează spectacolul susținut de Ansamblul Folcloric „Oltețul” din Morunglav, aplaudat la scenă deschisă de spectatorii care au umplut sala până la refuz. Jocurile și dansurile populare au plăcut elevilor și locuitorilor din Ialoveni, prin frumusețea costumelor populare, altele pentru fiecare regiune din România, din care proveneau jocurile ori cântecele populare interpretate. La sfârșitul programului, oaspeții au mulțumit pentru prânzul oferit.  Înainte de a pleca din Ialoveni, am vizitat Biblioteca Publică Orășănească „Petre Ștefănucă”, 
directoare Valentina Plămădeală, și Filiala „Nicolae Titulescu”, directoare Maria Gîndea. Multe din volumele ce formează patrimoniul bibliotecii provin din donația Bibliotecii Județene Slatina, din județul Olt. Pe holurile clădirii am admirat desene ale copiilor de la Școala de Arte din Ialoveni. În aceeași zi, după întoarcerea la Molești, seara, are loc alt spectacol la Casa de cultură a localității Molești. Prin cuvântul său, primarul Mihai Catan accentuează ideea că vorbim aceeași limbă română, mulțumește oaspeților, în special doamnei prof. Areta Moșu care, prin ASTRA, a oferit copiilor din Molești, în anii trecuți, zile minunate de odihnă și de cunoaștere a României, prin intermediul taberelor „Acasă la noi”. În continuare, doamna prof. Areta Moșu de la ASTRA ieșeană mulțumește pentru ospitalitate și anunță că, în acest an, copiii din Molești, ce ne-au fost gazde, vor primi locuri prin intermediul Taberei de cultură și civilizație românească „Acasă la noi”, ediția a XXI-a, în județul Cluj. Aplauzele au arătat bucuria și mulțumirea elevilor și părinților din Molești. Directoarea Liceului Teoretic din Molești mulțumește și apoi prezintă programul formațiilor artistice ale elevilor din localitate, ce pregătite temeinic au evoluat cu măiestrie în fața spectatorilor din sala arhiplină. În partea a doua a spectacolului a evoluat Ansamblul Folcloric „Oltețul” din județul Olt, care, ca de fiecare dată, și la Molești s-a prezentat la înălțime.  După spectacol, oaspeții și gazdele, copii și maturi, s-au întreținut, au socializat, realizând momente ce desigur vor rămâne în amintirea tuturor.                Două zile mai aveam până duminica în care urma să se desfășoare Festivalul folcloric ASTRA „Se-ntâlnește dor cu dor”, dar, în dimineața de vineri, am avut alte preocupări și mari emoții. Evenimentul principal al zilei, conform programului, ar fi fost lansarea de cărți și reviste la Biblioteca „Onisifor Ghibu” din Chișinău. Aveam ca invitați nume cunoscute ale istoriei literare și 
ale literaturii din Chișinău. Am rămas uimiți la aflarea veștii că nu vom putea ajunge la Biblioteca „Ghibu”, aflată în centrul capitalei. Am fost obligați să renunțăm la acest loc stabilit inițial. De ce? 
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Autoritățile de Stat ale Republicii Moldova au dispus „închiderea centrului” Chișinăului, adică nu era voie să se circule din cauza faptului că se aștepta vizita Principelui de Monaco. Ce vom face? Cum vom găsim un alt loc? Unde? Cum vom anunța invitații? 

Ajutorul ne-a venit din partea președintelui Cercului ASTRA „Valeriu Graur” din Chișinău, profesorul Vasile Gîtlan, director-adjunct al Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău. Dânsul a transportat cu greu cutia cu toate cărțile trimisă din România cu ceva timp mai înainte  de la Biblioteca „Ghibu” la sala de festivități a Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău, unde s-a desfășurat un deosebit eveniment literar-artistic. Mai întâi, un grup de liceeni ai școlii ne-a prezentat un minunat și emoționant recital literar-muzical, coordonat de profesoara Tatiana Băcescu. Felicitări acestor tineri de viitor! Felicitări profesorilor ce le-au sădit în suflet dragostea pentru adevăr și frumos! 
Manifestarea propriu-zisă a avut în vedere lansarea mai multor volume. O parte dintre ele se 

referă la scriitorul Romulus Cioflec: albumul – Romulus Cioflec, o viață în imagini de Luminița Cornea, editat de Centrul Cultural Județean Covasna, Sfântu Gheorghe, ; Romulus Cioflec, 
Răspântia, piesă în trei acte și cinci tablouri, Centrul de Cultură al Județului Covasna, Sfântu Gheorghe, ; Luminița Cornea, Scriitori. Case memoriale, Editura Nico, Târgu Mureș, . De ce lansarea cărților lui/despre Romulus Cioflec la Chișinău? Deoarece profesorul şi scriitorul 
Romulus Cioflec din Araci-Covasna a fost legat sufleteşte de Basarabia şi de basarabeni , luptând pentru idealurile ei într-una din perioadele-i de mare cumpănă. Prin activitatea de aproape zece ani desfăşurată la Chişinău, între anii - , a dovedit că este un bun prieten al basarabenilor. 

S-a sim it bine între ei, şi-a făcut prieteni, şi-a realizat o familie, a luptat pentru cauza basarabenilor, pe care o sim ea şi a lui. O altă parte din volumele lansate se referă la cele editate de Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași: „Revista română”, anul XXIII, nr. , primăvară ; Mircea-Cristian 

Ghenghea, Iulian Pruteanu-Isăcescu editori , Minorități și identități naționale în spațiul central și 
est-european, Editura Timpul, Iași, ; Corneliu Filip, Asociațiunea ASTRA și românii din jurul 
României, Editura StudIS, Iași, . Lansarea revistei ASTREI ieșene și a volumelor despre proiectele despărțământului astrist din Iași s-a încadrat firesc în evenimetul organizat în cadrul  Festivalului folcloric ASTRA „Se-ntâlnește dor cu dor”. 

Volumele de/despre scriitorul Romulus Cioflec au fost prezentate de prof. Luminița Cornea, autor și îngrijitor de ediții, iar cele apărute sub egida ASTREI ieșene au fost evidențiate de prof. Areta Moșu, președinta Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași.  Despre cărțile lansate au vorbit cunoscute personalități din Chișinău: istoricul și criticul literar Iurie Colesnic, invitat special; istoricul Ion Negrei, cercetător dr. Maria Danilov, istoricul Dinu Poștarencu, cercetătoarea Maria Ișaev, alături de membri ai ASTREI din Basarabia: Olga Leșenco din Gura Căinarului – Florești, Zenaida Mandalac din Florești, Maria Gheorghiță, directoare, și Vasile Gîtlan, director-adjunct la Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău. Fiecare vorbitor a apreciat cărțile la care a făcut referire. Toate publicațiile lansate au fost oferite participanților prezenți în număr mare în sala de festivități a Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”. Menționăm că la acest eveniment organizat de ASTRA a participat și doamna Gabriela Corodeanu, născută Cioflec, fiica scriitorului Romulus Cioflec. Domnia sa a fost vădit marcată de evenimentul consacrat tatălui său, dar și de faptul că se afla pentru prima dată în Chișinău, orașul în care scriitorul a trăit aproape zece ani.  
Manifestarea literar-artistică s-a încheiat cu evoluția Ansamblului Folcloric „Oltețul” din Morunglav, județul Olt, care a prezentat o suită de jocuri populare românești. Concluzia: la Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” am participat la două ore bogate și dense, apreciate de public ca foarte reușite. În Chișinău am mai petrecut câteva ore, privind impresionați copaci scoși din rădăcini, în urma dezastrului natural produs în urmă cu o săptămână când și în România venise iarna, la sfârșitul lunii aprilie . Locuitori ai orașului și oficialități s-au mobilizat pentru restabilirea imaginii străzilor și a parcurilor.  
...Călătorului îi șade bine cu drumul, așa că grupul nostru și-a continuat traseul programat în 

cadrul Festivalului Folcloric ASTRA „Se-ntâlnește dor cu dor”. Seara, am ajuns în satul Geamăna, raionul Anenii Noi. Am fost întâmpinați de primarul localității, domnul Eduard Sturza, care ne-a 
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condus la cină și la locul cazării, Tabăra pentru Tineret „Viișoara”, unde ne-am întâlnit cu membrii 
fanfarei din satul Vadul lui Isac, raionul Cahul (dirijor Clementie Zgardan, coordonator prof. Maria Barbă, președinta Cercului ASTRA „Onisifor Ghibu” din Cahul . În același timp, în satul apropiat, Șerpeni, a ajuns Ansamblul folcloric „Doina Costeștilor” din Costești, județul Botoșani coordo-

nator: preot Marian Osoianu, dirijor: Ion Enciu, coregraf: Mihai Fediuc).   Sâmbătă – o altă zi a itinerariului folcloric care precede festivalul organizat de ASTRA în Basarabia! Plecăm de dimineață din tabăra Viișoara, cu un obiectiv precis: Nistrul. Toți participanții din România și-au exprimat dorința de a vedea Nistrul.  Președintele Despărțământului ASTRA „Alexandru Boldur”, Anenii Noi, Octavian Zelinski, ne-a propus să vedem Nistrul în același timp cu vizitarea Complexului memorial de la Capul de Pod Șerpeni, ridicat în amintirea soldaților sovietici căzuți în timpul operațiunii Iași-Chișinău din anul , în cursul căreia trupele sovietice au forțat Nistrul. Doamna primar Elena Nicolaev de la Șerpeni ne-a primit cu pâine și sare la intrarea în complexul memorial dedicat evenimentelor militare din august . Complexul memorial este deosebit de bine amenajat, cu troițe, morminte din marmură neagră, obelisc cu flacără permanentă. Ghid ne-a fost un respectabil om cu părul alb, domnul Petru Pasenco, care, cu o intensă participare afectivă, ne-a povestit despre luptele „grozave” ce au fost duse la Șerpeni, pe malurile Nistrului. Se pare chiar că aici s-au dus cele mai grele lupte din 

timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Satul a fost distrus în totalitate. Cu greu s-a refăcut, în timp. Și prin anul , se aflau gospodari ce mai locuiau în bordeie. Pe noi ne-a impresionat Nistrul cu albia lui atât de șerpuitoare legenda spune că numele satului provine tocmai de la acest fenomen natural  și măreața priveliște panoramică admirată de pe înălțimea Complexului Memorial.  La ora prânzului, în ziua de sâmbătă, ne îndreptam spre satul Geamăna, unde erau organizate manifestări artistice cu ocazia hramului bisericii din localitate, Sf. Gheorghe, pe stil vechi. Am aflat că Geamăna este satul cu cei mai mulți copii din raionul Anenii Noi. În fața Casei de Cultură bine întreținută, ca în toate localitățile prin care am trecut  din Geamăna am fost întâmpinați cu pâine și sare, după tradiția strămoșească.  În deschiderea festivității a vorbit primarul Eduard Sturza, ce și-a exprimat bucuria realizării acestei sărbători a satului, a prezentat invitații, oferind cuvântul unui important invitat, președintele Consiliului Raional Anenii Noi, domnul Alexandru Barbăroșie, care a contribuit substanțial la buna desfășurare a festivalului folcloric. Din partea oaspeților au vorbit primarul din localitatea înfrățită Ștefan cel Mare din România, prof. univ. Maria Barbă de la Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, președinta Cercului ASTRA „Onisifor Ghibu”, Cahul, și doamna prof. Areta Moșu, care a prezentat despre proiectele realizate de ASTRA pentru copiii basarabeni și despre bucuria organizării de către ASTRA a Festivalului folcloric ASTRA „Se-ntâlnește dor cu dor”.  Pe scena improvizată afară, în spațiul liber de la intrarea în Casa de Cultură, au evoluat mai multe formații artistice din localitatea Geamăna, din raionul Cahul, din Chișinău și din România. Festivitatea a luat sfârșit către seară cu evoluția Ansamblul folcloric „Oltețul” din comuna Morunglav, județul Olt, în aplauzele numeroșilor participanți de toate vârstele. Seara, în tabăra de la Viișoara, invitații la 
festivalul folcloric au avut ocazia de a se cunoaște mai bine și de a se împrieteni. Ziua mare a Festivalului folcloric ASTRA „Se-ntâlnește dor cu dor”, ediția a III-a, a fost duminică  mai , la Mereni, raionul Anenii Noi, în organizarea Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași președintă prof. Areta Moșu  și a Despărțământului „Alexandru Boldur”, Anenii Noi președinte Octavian Zelinski  din Republica Moldova.  După cum am amintit deja, festivalul a fost precedat de itinerarul artistic a patru formații folclorice din România: Ansamblul folcloric „Oltețul” din comuna Morunglav, județul Olt dirijor 
Dorel Langa, coregraf Nelu Ene); ansamblul folcloric „Vințana” din comuna Vințu de Jos, județul Alba director Eneșel Albu, coregraf Alexandru Cristian Albu); ansamblul folcloric „Plăișorul de Săliștea” din comuna Săliștea, județul Alba director Călin Boldoșan, coregraf Petru Bran ; 
ansamblul folcloric „Doina Costeștilor” din satul Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani 
(coordonator preot Marian Osoianu, dirijor Ion Enciu, coregraf Mihai Fediuc). Acestea au prezentat spectacole în localitățile Ialoveni, Molești raionul Ialoveni , Geamăna, Șerpeni raionul Anenii Noi , Căușeni, Tănătari, Zaim, Ursoaia, Ciuflești, Baimaclia raionul Căușeni, coordonați de astrista 
Lidia Jubea). 
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Din Basarabia, au evoluat pe scena festivalului următoarele formații: Fanfara Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, din Chișinău, care a deschis oficial festivalul, prin intonarea imnurilor Republicii Moldova, al României și al ASTREI; ansambluri și grupuri folclorice din satul Mereni, raionul Anenii Noi: „Haiducii”, „Legenda”, „Speranța”, „Dor și dor”, „Vatra satului”; grupul etno-folcloric „În poiană la izvor” din satul Cârpești, raionul Cantemir; ansamblul folcloric „Doina Răutului” din satul Gura Căinarului, raionul Florești; ansamblul folcloric „Sălcioara” din Florești; Ansamblul folcloric „Mărgăritare” din satul Corjova, raionul Criuleni; fanfara din satul Vadul lui 

Isac, raionul Cahul; ansamblul folcloric „Sânzâienele”, din satul Căpriana, raionul Strășeni; grupul folcloric „Botnenii” din satul Bardar, raionul Ialoveni; ansamblul folcloric „Băștinașii” din satul Hârtopul Mic, raionul Criuleni. Dimineața, la sosirea noastră în Mereni, am privit plăcut impresionați afișul mare al festivalului, 
fixat la loc vizibil în fața Casei de Cultură, cu imagini semnificative de la festivalul ediției anterioare, de la Feștelița, raionul Ștefan Vodă. De la început am constatat buna organizare a festivalului, care a început cu parada portului popular la care au participat toate formațiile, în drumul spre Casa de Cultură, unde s-au desfășurat festivalul și concursul propriu-zis. Prezentatoarea festivalului a menționat contribuția fiecărei instituții din raion la desfășurarea în bune condiții a acestui eveniment de amploare, anunțând componența juriului format din specialiști, președinte fiind desemnată prof. Areta Moșu, de la ASTRA ieșeană. Evoluția concurenților a durat aproximativ cinci ore, timp în care spectatorii au apreciat prin aplauze evoluția extraordinară a tuturor participanților. Costumele populare au fost autentice, provenind din diverse zone folclorice. Juriul a apreciat interpretarea profesionistă a jocurilor populare specifice zonei din care provin. Menționăm că s-a respectat regulamentul concursului, acela ca fiecare formație să aibă orchestră ori taraf propriu, iar soliștii să fie acompaniați strict de orchestră. La Festivalul Folcloric ASTRA de la Mereni, ediția a III-a, s-au oferit diplome grupurilor participante și fiecărui participant. Marele premiu a fost obținut de Ansamblul folcloric „Doina Costeștilor” din satul Costești, județul Botoșani. Dintre soliști au fost remarcați Luiza Tudose, Vasia Oprea, Andreea Cașcaval, Daniela Ciobanu, Magdalena Guțu, Denis Langa ș.a.  În încheierea festivalului a evoluat formația câștigătoare a ediției din anul , Ansamblul folcloric „Oltețul” din comuna Morunglav, județul Olt și solista Rodica Ioniță Grosu din Iași ce a adus pe scena festivalului cântece populare autentice.        Considerăm că întreaga desfășurare a festivalului a fost la cele mai înalte cote. Un rol important 
l-au avut partenerii: Consiliile Raionale din Anenii Noi, Florești, Strășeni, Căușeni, Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău, Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul, primarii localităților din care au provenit formațiile folclorice și președinții ASTREI din Basarabia care s-au implicat în 
organizarea festivalului – Octavian Zelinski, Lidia Jubea, Claudia Nestor, Nicolae Robu, Vera Balan, Tatiana Chiruță, Lidia Frumosu, Elena Frumosu, Vasile Gîtlan, Olga Leșenco, Zenaida Mandalac, Valeriu Baban, Maria Barbă, Vladimir Gutium. Felicitări tuturor! ■ 
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Otilia Cazimir – 

50 de ani de la moarte 

  

 
  La împlinirea a 50 de ani de la moartea 

Otiliei Cazimir, marcăm această comemorare 

prin redarea, în paginile ce urmează, a unui 
text aflat în Arhiva Muzeului Național al Literaturii Române Iași, intitulat Gânduri 
pentru anul nou 1960, din care aflăm despre 
proiectele culturale ale scriitoarei (I. P.-I.). 

 

Gânduri pentru anul nou 1960 
 

 

 Ca totdeauna în pragul unui an nou, mă opresc o clipă să răsuflu și să privesc înainte, măsurând cu gândul și cumpănindu-mi puterile. Și, ca totdeauna de cincisprezece ani încoace, drumul mi se pare și mai neted încă, iar puterea de muncă încă sporită: când știi că ai pentru cine munci, că în țara aceasta nouă te-așteaptă atâția prieteni necunoscuți, nu ți-e îngăduit să mai stai la îndoială! An nou. Început plin de nădejdi… Îmi salt pe umăr traista plină cu proiecte și pornesc la drum. Și traista plină nu-mi pare grea… Am depus la ESPLA manuscrisul unei cărți la care țin mai mult decât la toate cărțile pe care 
le-am scris până acum sau le voi scrie de acum înainte: Prietenii mei scriitori. Își așteaptă rândul o serie de schițe: Povești în două tablouri 
(trecutul pus față în față cu prezentul în toate domeniile vieții , pe jumătate scrise și, în parte, 
publicate. Mă preocupă, apoi, o autobiografie – neromanțată, deși are aerul că ar fi – pentru care îmi adun de mult materialul, scotocind mereu și tot mai adânc ăn propriul meu suflet, într-al altora, și în amintire. Bineînțeles că nu voi neglija nici poezia. În primul rând, am o datorie de onoare, față de 
cititorii mei cei mai mici. Baba Iarna intră-n sat ajungând acum, la a treia ediție, la un tiraj de 

100.000 exemplare, ar fi o ingratitudine din partea mea să nu le mai dăruiesc încă o carte! În planul meu am lăsat destul loc și pentru 
traduceri. Lucrez acum la ultimul volum – al 

patrulea – al marii epopei cazahe Abai, de Muhtar Auezov, operă distinsă cu premiul Lenin. Va trebui, apoi, să revăd toate cele patru volume, pentru unificarea stilului și a vocabu-larului, muncă de răspundere, grea și migăloasă. 
De la cazahul Auezov voi trece de-a dreptul 

la Maupassant. E vorba de Une vie, carte care mi 

se pare mai dificilă decât toate cele patru 
volume din Abai la un loc! „Editura Tineretului” îmi propune apoi o traducere din limba engleză, iar pentru sfârșit voi mai lucra încă un volum 
din Operele lui Cehov, din care am mai tradus până acum trei volume. Și aceasta o fac atât de dragul marelui Cehov, cât și pentru că cititorii, care astăzi participă direct și efectiv la munca noastră scriitoricească, mi-au reproșat cu asprime că am părăsit de câtva timp munca de tălmăcitoare a operei scriitorului lor iubit. Și poate că nici un elogiu nu mi-a răsplătit vreodată mai din plin munca mea de tradu-cătoare, ca aceste reproșuri… ■  

 

Otilia CAZIMIR 

 

 

a
rh

iv
a

 ■
  

 

Desen de G. Topîrceanu [Fotografie din colecția George Sanda] 
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Indira 

SP TARU 

„Îmi port cu mine morții mei/ i-s tot mai 

mulți, i-s tot mai grei/ i-s tot mai mulți i 
tot mai vii/ În cripta-ngusta-a inimii.” 
 Se împlinesc  de ani de la trecerea în neființă a Otiliei Cazimir  februarie  – 7 

iunie 1967). Formată în spiritul celor de la „Viața românească”, poeta născută la Cotu Vameș devenea ieșeancă la vârsta de 4 ani, când familia se stabilea la Iași. Parcursul literar 
al Otiliei Cazimir este unul ascendent, de la debutul său din , când Alexandrina 

Gavrilescu numele său real , avea să capete pseudonimul literar din partea nașilor 
spirituali G. Ibrăileanu și Mihail Sadoveanu, 
până la final, fiind marcat cu volume precum: 

Lumini și umbre, cu intima dedicație către G. 

Topîrceanu, „ale tale sunt toate luminile și 
umbrele mele”, 1923, Fluturi de noapte, 1927,  

Din întuneric, 1928, Grădina cu amintiri, 1929,  

Licurici, Cântec de comoară, 1930, A murit 

Luchi, 1942, Baba Iarna intră-n sat, 1954, 

Prietenii mei scriitori, 1960 etc.  A fost omagiată 
cu Premiul Academiei, 1927, Premiul „Femina”, , Premiul Național pentru Literatură, 
1937. A redactat peste 20  de articole în presa 
vremii („Însemnări literare”,  „Lumea literară și artistică”, „Lumea bazar săptămânal”, „Lupta”, „Revista fundațiilor regale” etc.). În  a fost numită „membră de onoare” a Sindicatului ziariștilor profesioniști din Iași, articolele 
risipite prin diverse periodice fiind adunate 

postum de către G. Sanda în volumul Inscripții 
pe marginea anilor. În calitate de Inspector general al Teatrelor și spectacolelor din întreaga Moldovă (1937-, a întocmit peste 1.000 de rapoarte de 

spectacol, fiind o autentică democrată, familia-rizată cu lumea teatrului, de unde și prețuirea 
de care s-a bucurat din partea lui Petru 

Comarnescu. Casa în care a locuit Otilia Cazimir, devenită 
muzeu la 10 iunie 1972, conservă atmosfera  „casei cu cerdac” de altădată, păstrând același 
aer vetust, aidoma zilelor când pe cărarea de sub liliecii plantați, aduși de la Copou, din 

grădina lui Mihail Sadoveanu, pășeau G. Topîrceanu, G. Ibrăileanu, mai apoi Ioanid Romanescu, Ana Mâșlea etc., așa cum mărturisea poeta „pe acești prieteni ai mei 
scriitori – eu nu mi-am permis să-i judec, să le răstălmăcesc faptele și vorbele. Pe atunci eram prea tânără în comparație cu ei, prea mică și neînsemnată. Mi-au făcut cinstea, cu care mă mândresc, de a mă fi socotit prietena lor”. 

 „Cât despre Topîrceanu, nu am amintiri, am numai trăiri prezente”. 25 de ani au încununat dragostea celor doi poeți. G. Topîrceanu se 

stingea la 7 mai , în strada Ralet, pe când înflorea liliacul,  de ani mai târziu în noaptea 
de 7 spre 8 iunie 1967, murea Otilia Cazimir,  în casa din strada Bucșinescu, nr. , devenită 
strada Otilia Cazimir, la centenarul poetei. 

Ultimul martor al celor din urmă clipe trăite de poetă, a fost nepoata sa, Alice Groholski. A fost depusă la Casa de Cultură a Tineretului și îngropată în Cimitirul Eternitatea din Iași, un ultim omagiu aducându-i criticul Constantin 

Ciopraga, poetul Horia Zilieru și preotul 

Grigore Constantinescu. 

Unde mi-e inima, florilor? 

Dăruită-i de mult, tuturor... 

Când o fi să mă duc, să mă duc, 
Pentru voi am să-ntârzii din mers, 

Să mai rup, să mai fur, să v-aduc 

Câte-un gând, câte-un vis, câte-un vers...  ■ 
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A.D. Xenopol despre centenarul rusesc  

al „răpirii Basarabiei” 

 În urmă cu  ani, la Chişinău s-au desfăşurat festivită ile ruseşti prilejuite de împlinirea a o sută de ani de la anexarea păr ii de răsărit a Moldovei de către Imperiul rus în anul , teritoriu devenit cunoscut sub denumirea de Basarabia. Unul din textele mai pu in ştiute referitoare la situa ia de atunci îi apar ine istoricului A.D. Xenopol, fiind 
publicat în revista „Arhiva. Organul Societă ii ştiin ifice şi literare din Iaşi” în chiar luna mai , când se împlinea 
exact un veac de la evenimentul respectiv. Acesta constituie un răspuns la adresa ceremoniilor şi a serbărilor organizate la Chişinău de autorită ile ariste în vederea marcării centenarului anexării jumătă ii răsăritene a fostului Prin-

cipat al Moldovei.  Data de /  mai , când se împlineau exact  de ani de la semnarea Păcii de la Bucureşti din , „a fost sărbătorită în Chişinău cu un deosebit fast, în prezen a împăratului, împărătesei, moştenitorului şi fiicelor arului. Serviciul divin a fost oficiat de 
arhiepiscopul Serafim, cunoscut pentru activitatea sa rusificatoare printre clerul basarabean. El a rostit şi o predică consacrată evenimentului zilei, într-un spirit belicos rusesc, preamărind răpirea Basarabiei şi calificând-o ca o fericire pentru poporul din Basarabia şi chiar ca un jubileu al credin ei ortodoxe”1. În acelaşi context, a doua zi „a fost pusă temelia unui monument arului Alexandru I în fa a Mitropoliei”, monument care „a fost sculptat de sculptorul italian Ximenes şi la  Iunie , tot în prezen a arului şi a familiei lui, a fost desvelit”2. Respectivele festivită i au provocat reac ii de nemul umire şi de iritare în mediile româneşti, foarte bine surprinse şi exprimate şi de către A.D. Xenopol. Desigur, aceste reac ii nu s-au tradus în ac iuni politice ori diplomatice oficiale de anvergură, ci doar în diverse manifestări ini iate de unele societă i culturale precum Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor  sau în gesturi cărora ruşii oricum nu le acordau aten ie – vezi, de exemplu, telegrama expediată de un grup de deputa i din Parlamentul de la Bucureşti către Preşedintele Dumei ruseşti, în care se protesta !?!  împotriva actului din  şi se exprima naiva speran ă că autorită ile ariste nu vor sărbători „doliul unei na iuni vecine şi amice”3. În mod evident, în contradic ie cu atitudinea şi tonul gazetelor ruseşti, presa din Regatul României a dezaprobat evenimentele desfăşurate în stânga Prutului, referindu-se la acestea cu indignare şi cu amărăciune, fiind reliefată situa ia catastrofală a românilor basarabeni, nevoi i să îndure un crunt regim de oprimare şi de discriminare na ională şi socială. Numeroase texte semnate de nume cunoscute ale intelectualită ii de atunci au reprezentat tot atâtea semnale de alarmă şi de îngrijorare pentru opinia publică. Printre aceste texte se numără şi cel publicat de A.D. Xenopol în revista „Arhiva”, pe care îl reproducem în continuare.  

 

Mircea-Cristian GHENGHEA 

 

 

 

 

 

a
rh

iv
a

 ■
  

 

 

1 A.V. Boldur, Contribu ii la studiul Istoriei Românilor. Istoria Basarabiei. Vol. III – Sub domina iunea 
rusească - . Politica, ideologia, administra ia, Chişinău, , p. . 

2 Ibidem. 
3 Ion Negrei, Vlad Mischevca, Protestele de la  cu ocazia centenarului răpirii Basarabiei, în „Revista de istorie a Moldovei”, nr.  , aprilie – iunie 2012, p. 97. 
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Răpirea Basarabiei 
 În ziua de  Mai s-a serbat cu mare pompă în împără ia vecină şi chiar în trupul cel răşluit din Moldova serbarea împlinirei a o sută de ani de la răpirea lui de cătră Rusia. Durere mai mare este că această serbare nu 

s-a făcut atât de Ruşi, pe cât, după îndemnul lor, de clasa rusificată a românilor basarabeni; căci se ştie că cea mai mare parte din clasa înaltă a popora iei române din această ară a părăsit 
aproape cu totul firea românească însuşindu-şi pe cea rusească. Nimeni n-a uitat încă cuvintele dureroase pentru români rostite de mareşalul noble ei din Basarabia, coborâtorul vechei familii de boeri moldoveni, Krupenschi, în Duma rusească ca răspuns la propunerea de a 
se înfiin a şcoli româneşti în Basarabia, că în acea gubernie nu există popor românesc ci 
numai popor rusesc, cuvinte prin care Excelen a sa mareşalul noble ei a spus un neadevăr mai mare decât titlul pe care îl poartă. Nu numai că întreg poporul românesc de jos, pătura ărănească de la câmp şi cea mai de rând din oraşe a rămes deplin românească, dar chiar şi clasa mai înaltă numără  pentru fericire cugete drepte care se dau drept ce sunt în adevăr, adică români, şi nu se târăsc în pulbere înaintea Ruşilor, ca să fie primi i în sânul lor, cum a făcut-o mareşalul Krupenschi şi cu ai lui. Cine nu cunoaşte în ările Române pe d-l Vasile Stroescu, boerul din Basarabia, care jertfeşte pe an sute de mii de lei în sprijinul românilor asupri i din Ungaria, şi d-l Stroescu este 

expresiunea nu numai a unei fericite indivi-dualită i, ci şi acea a multor oameni din clasa mai înaltă ce cugetă ca dânsul, încât nu poate fi aruncată hula înstrăinării pe întreaga clasă mai înaltă a Românilor basarabeni, ci numai pe acei, 
din nefericire foarte numeroşi care şi-au înstrăinat inima şi gândul pentru josnice inte-rese materiale şi în fruntea cărora străluceşte Excelen a sa mareşalul noble ei Krupenschi. Ori de cine ar fi însă înjghebate serbările pentru alipirea Basarabiei cătră Ruşi, se face o mare greşală de cătră imperiul vecin, sărbăto-

rindu-se o zi care însamnă pentru Români o dată de jale în istoria lor. Nu este în interesul nici unei na iuni, fie cât de mare de-a jigni fără nici un motiv sim imintele cel mai adânci ale unei na iuni cât de mică; căci cum zice fabulistul francez: „Adeseori ai nevoie de un mai mic ca 

tine”; şi Rusia credem îşi aduce aminte că cu  ani în urmă a recurs ea, într-un moment foarte critic, la ajutorul poporului român.  Nu e vorbă, ei caută acum prin toate mijloacele a da uitării faptul că micul stat şi mica dar viteaza noastră oştire, sub conducerea viteazului şi genialului ei căpitan Carol I, i-a scăpat de ruina totală care îi aştepta la Plevna. Dacă ei se prefac în public şi de ochii lumei a stânge această amintire, în adâncul sufletului lor ea trebue să vuească cu putere. Pentru ce deci marea Rusie să vreie numaidecât să jignească pe mica Românie? şi să se eie [ia – n.n, 

M.-C. G.] bine seama că nu este vorba de o ofensă adusă statului român, ci de o strivire a tot ce poate fi mai sfânt în sufletul poporului însuşi. Prin serbarea alipirei Basarabiei, Rusia răscoleşte revolta tuturor inimilor româneşti cum se vede lucrul din răsunetul dureros pe care această sărbătoare îl are în toate ările 
locuite de români. Dar apoi ce izbândă mare sărbătoreşte Rusia. Este oare anexarea unei ări cucerite de la duşmani? nu, căci Rusia nu se bătuse cu Moldova la , ci vroise să apere această ară creştină de încălcările Turcilor, şi după ce bate pe Turci să despăgubeşte pe socoteala ărei 
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apărate – procedare neauzită şi care încalcă toate drepturile dumnezeieşti şi omeneşti. Rusia însă a vrut să întărească încă nedreapta ei faptă prin repetarea ei şi mai deochiată. În  tratatul de Paris restituise Moldovei 
cele 3 jude e de jos din Basarabia cea mare răpită de Ruşi la . La  Românii sunt chema i în ajutor de Ruşi în războiul lor cu Turcii şi izbutesc numai cu ajutor românesc a răpune pe valoroşii lor duşmani. La încheerea păcei însă ce fac Ruşii? Ei 
despoae pe alia ii lor de cele  jude e restituite Moldovei, punându-i pe dânşii să suporte despăgubirile de război. Ruşii deci au pus mâna pe partea cea mai 
mare a Moldovei (44.000 km.p.); Moldova 

(36.000 km.p.) printr-o îndoită nedreptate: mai întâi răpind de la o ară pe care o lua sub protec ia ei, o parte din pământ pentru a se plăti de cheltuelile făcute cu războiul încins pentru a ei emancipare; al doilea răpind de la aceiaşi ară 

a doua oară o parte din acelaşi pământ pentru a se plăti de un război pe care îl câştigase cu sprijinul ei contra unui duşman comun. Despoiarea unui proteguit şi aceia a unui stat aliat să fie sărbătorite ca acte de vrednicie, ca momente sfinte din istoria unui popor!… Din nefericire via a este aşa alcătuită, că indivizii, ca şi popoarele, sunt nevoi i uneori a comite acte ruşinoase. Este bine şi în elept ca asemenea acte să fie trecute sub tăcere, iar nu comemo-rate şi înfipte în amintirea urmaşilor prin ridicări de monumente şi serbări zgomotoase; căci mai la urmă orice-ai face nu intueşti pe stâlpul veşniciei decât propria- i ruşine. ■ 

 

A.D. XENOPOL 

 [„Arhiva.  
Organul Societă ii ştiin ifice şi literare din Iaşi”. 

Anul XXIII, nr. 5, mai 1912, p. 198-200] 

  

Harta generală a Basarabiei după Atlasul geografic al Imperiului Rusiei, al Regatului Poloniei şi al Marelui Ducat al Finlandei, 
St. Petersburg, 1821 
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Dinu 

PO TARENCU 

Funcţionarea limbii române în sistemul 

administrativ al Basarabiei (V) 
 

 

Demiterea lui Harting. Între timp, puterea centrală pregătea terenul spre a-l îndepărta pe Harting de la guvernarea Basarabiei. La  ianuarie , Comitetul de Miniştri a decis în acest sens: . De a trimite în Basarabia un func ionar de clasă superioară, cu sarcina de a dirija provincia şi de a elabora un nou regulament privind administrarea acesteia. . De a institui în Basarabia un comitet special, sub preşedin ia acestui func ionar, pentru a-i sta în ajutor1. Drept consecin ă, potrivit inten iei imperiale, conducerea provinciei dintre Prut şi Nistru urma să fie preluată de senatorul Moderah, iar atribu ia de a-l secunda s-a preconizat să fie acordată lui Ivan 
Kalagheorghe2. În timpul conversa iei din  mai 16 cu general-maiorul P.D. Kiseliov, Alexandru I i-a comunicat acestuia că avuse de când să-l trimită in Basarabia pe Moderah, „dar el este bolnav şi nu poate pleca”3. P.D. Kiseliov i-a propus să-l instaleze în fruntea Basarabiei pe general-locotenentul I.N. Inzov. Împăratul i-a răspuns că Inzov „este un general bun” şi nu vrea ca acesta, trecând la activitate civilă, să-şi piardă calită ile de militar. Atunci Kiseliov l-a recomandat pe general-locotenentul A.N. 

 

În timpul deplasării prin Basarabia, trecând prin oraşele Hotin, Soroca, Chişinău, 
Ismail, Akkerman şi Bender, Pavel Kiseliov a avut prilejul să acumuleze o serie de 
informa ii privind modul de administrare a regiunii, unele dintre care i le-a comunicat 

împăratului, în cadrul întrevederii cu acesta: „Eu am scris, Sire, şi confirm: Harting nu 

numai că deposedează de averi, dar şi suge sângele nenoroci ilor locuitori. Totul se dă în 
concesiune, totul are pre  şi ispravnicii sunt sili i să jefuiască mai mult decât al ii, plătind 
pentru posturile sale de la  de mii până la  de mii de ruble”. 
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Bahmetev, care „se află în vecinătate”, exercitând func ia de guvernator general militar al guberniei 
Podolia. Alexandru I a consim it această idee4. 

Conform opiniei lui Leon Casso, Harting s-a compromis în fa a cur ii imperiale nu atât din cauza peti iilor înaintate de boieri privind nesocotirea privilegiilor de care ei beneficiau, cât datorită veştilor neîmbucurătoare despre emigrarea popula iei din Basarabia, furnizate de către P. Svinin şi P. 
Kiseliov5. Această părere a lui Leon Casso, credem noi, poate fi acceptată cu unele rezerve şi iată de ce. Pavel Svinin şi-a prezentat raportul asupra misiunii sale în Basarabia abia după luna martie , când s-a înapoiat la Sankt Petersburg. Iar Pavel Kiseliov, fiind trimis de împărat, anterior zilei de  octombrie , să se ocupe de recrutare şi să inspecteze unele regimente ale Armatei a 2-a6, şi-a încheiat însărcinarea în luna aprilie , după care a urmat întrevederea cu împăratul la  mai , pe parcursul căreia i-a relatat şi despre situa ia socială din Basarabia7. Prin urmare, aceste două 
persoane, detaşate de centru pentru a se documenta pe teren, au prezentat informa ii referitoare la Basarabia după adoptarea de către Comitetul de Miniştri a deciziei din  ianuarie . Versiunea lui L. Casso poate fi admisă doar în cazul dacă aceşti doi reprezentan i ai autorită ii centrale au expediat rapoarte pe durata călătoriei lor. În timpul deplasării prin Basarabia, trecând prin oraşele Hotin, Soroca, Chişinău, Ismail, Akkerman şi Bender, Pavel Kiseliov a avut prilejul să acumuleze o serie de informa ii privind modul 
de administrare a regiunii, unele dintre care i le-a comunicat împăratului, în cadrul întrevederii cu acesta: „Eu am scris8, Sire, şi confirm: Hart9… nu numai că deposedează de averi, dar şi suge sângele nenoroci ilor locuitori. Totul se dă în concesiune, totul are pre  şi ispravnicii sunt sili i să jefuiască mai mult decât al ii, plătind pentru posturile sale de la  de mii până la  de mii de ruble. Ca dovadă cât de păgubitoare este cârmuirea actuală din Basarabia, eu aş dori ca Majestatea Voastră să ordone să fie prezentată următoarea explica ie: câ i locuitori au fost la , când s-a încheiat tratatul de pace, câ i bulgari au trecut atunci la noi şi, apoi, câ i au rămas şi câ i dintre aceştia din urmă s-au înapoiat, preferând guvernarea turcească, împovărătoare pentru ei, în locul celei a noastre. După aceea, de cercetat profiturile pe care le-au ob inut domnii func ionari şi îmbogă irea lor necorespunzătoare. Din acest număr nu-l exclud şi pe guvernator”10. Împăratul i-a răspuns: „Eu demult am auzit despre aceasta. Mi se scria când mă aflam la Viena şi am voit atunci să mă despart de 
el, dar au existat alte probleme”11. Aşadar, Alexandru I de mai înainte era la curent cu modul arbitrar 
al lui Harting de a guverna Basarabia. 

Deci, suntem dispuşi să credem că anume peti iile boierilor au constituit pentru suveranul rus un indiciu al înrăută irii situa iei în proaspăta provincie încorporată. Dar pe împărat l-a interesat nu atât dolean ele boierilor basarabeni, cât stabilizarea situa iei în această zonă anexată de curând la 
Imperiul Rus. În acest sens este necesar de luat în considera ie şi noile circumstan e politice ce se conturau, pe al căror fundal opozi ia boierească din Basarabia a intervenit pe lângă oficialită ile centrale. După 
cum se afirmă într-o lucrare din perioada aristă, în acest timp, societatea rusă suporta „o cotitură reac ionară ce se producea în politica guvernamentală, care a marcat a doua jumătate a guvernării lui Alexandru I”12. Cotitura era condi ionată de schimbările survenite în mentalitatea împăratului după sfârşirea războiului pe care Rusia l-a purtat cu oastea lui Napoleon. „Evenimentele din , citim în aceeaşi publica ie din perioada aristă, apoi trecerea de la înfrângeri la marşul triumfal prin toată Europa au influen at puternic asupra psihicii lui Alexandru I. El a început să se considere drept o armă a previziunii, argumentându-şi noua sa misiune prin teoriile mistice şi poetice care existau atunci”13. Punctând unele trăsături caracteristice guvernării Rusiei din anul , A.P. Zablo ki-Deseatovski a afirmat: „În acest timp s-a produs o schimbare în caracterul împăratului Alexandru I. Spre sufletul lui îşi găsise cale întunericul misticismului, după care se afla deja obscurantismul. Tendin ele liberale au fost substituite de reac ie. În locul credulită ii se încuibase suspiciunea”14. Pe lângă aceasta, făcând parte din Sfânta Alian ă, Rusia se încadrase în mişcarea reac ionară general europeană îndreptată împotriva ideilor revolu iei franceze. După anul 815, drept consecin ă a ini ierii acestei mişcări, „majoritatea ărilor europene se cufundă într-un somn greu şi sumbru, sub tutela vigilentă a trei monarhi alia i; tunurile armatei ruse erau totdeauna gata să înăbuşe orice tentativă de a declanşa lupta de eliberare”15. 
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Făcând bilan ul activită ii administrative de trei ani a lui Harting, A. Nacco a conchis că eşecul lui în ceea ce priveşte organizarea provinciei anexate s-a produs nu din cauza lipsei la el a aptitudinilor şi râvnei, ci din motive care nu au depins de dânsul. Şi cu adevărat, men ionează A. Nacco în continuare, „până în , aten ia puterii supreme era mereu abătută de la Basarabia de problemele Europei şi nu avea cine să pătrundă con inutul rapoartelor expediate de Harting”16. O părere similară a exprimat-o şi Apolon Skalkovski: „Deşi Basarabia devenise provincie rusească 
din 1812, gu-vernul, fiind preocupat de probleme politice importante, a avut posibilitatea să se ocupe de organizarea ei nu înainte de ”17. Anume în acest an, men ionează în continuare A. Skalkovski, „regiunea Basarabia i-a atras în mod deosebit aten ia monarhului şi această aten ie o merita pe deplin, având în vedere situa ia sa strategică, numărul mare de locuitori şi beneficiul pe care îl poate ob ine imperiul de la ea. Regiunea Basarabia trebuie să constituie unul dintre bastioanele principale împotriva pătrunderii molimei şi, fiind învecinată cu guberniile bogate din vestul Rusiei, cu posesiunile Austriei şi Turciei, ea ar putea să devină, în cazul unei bune rânduieli, o părticică înfloritoare a imperiului”18. Centrul a manifestat o preocupare slabă fa ă de Basarabia, sus ine şi Alexandru Boldur, din cauza războiului pe care Rusia l-a purtat cu oastea lui Napoleon, cu atât mai mult că împăratul Alexandru I, urmându-şi armata victorioasă până la Paris, a lipsit din ară până la /  iulie . „Fireşte, nici în aceşti ani şi nici mai târziu, când a trebuit să se ocupe de vindecarea rănilor pricinuite de marele război, guvernul rusesc n-a putut să dea aten ia cuvenită provinciei Basarabia. Ea a fost lăsată pe seama func ionarilor locali”19. Fără îndoială, au existat şi alte cauze ale neorânduielii din această primă fază de integrare for ată a Basarabiei în Imperiul Rus, decât grija neînsemnată din partea guvernului rus. La două dintre 
acestea s-a referit A. Nacco, care a notat: „Trebuie să recunoaştem că Harting a cârmuit Basarabia în cea mai critică perioadă a ei, când încă nu erau instituite organele necesare ale puterii şi când via a economică a popula iei se afla într-o stare de perturba ie totală”20. Nu putem fi de acord cu părerea lui Nacco referitoare la lipsa în provincie a „organelor necesare ale puterii”. Ele existau atât la nivel inutal vornic, căpitan de târg, ocol, isprăvnicie , cât şi la cel orăşenesc poli ie urbană  şi regional Cancelaria Guvernatorului Civil, Guvernul Regional al Basarabiei, Serviciul Sanitar al Basarabiei , unora dintre care, în urma reorganizării lor ulterioare,   
le-a fost modificată titulatura. Primele institu ii, specifice sistemului administrativ din Principatul Moldovei, au continuat să func ioneze pe teritoriul de la est de Prut şi după actul anexării. Deci, în limitele inuturilor existau structuri administrative, însă acestea, aşa cum a voit să sublinieze A. 
Nacco, nu corespundeau institu iilor administrative ruseşti. Pe parcurs, după cum s-a men ionat mai sus, în mai multe posturi de ispravnic Harting a instalat func ionari ruşi, care, evident, nu cunoşteau nici obiceiul pământului, nici limba română, ceea ce provoca o ruptură în rela iile dintre ispravnicul rus şi func ionarii români din cadrul isprăvniciei, respectiv şi în raporturile acestuia cu locuitorii inutului. Drept urmare, această împrejurare cauza 
dezordini. Nereguli veneau şi din partea poli iilor urbane, care activau în baza legilor ruseşti şi dispuneau de func ionari alogeni, necunoscători ai limbii române. Precum s-a arătat anterior, împotriva acestei institu ii de tip rusesc şi-au exprimat nemul umirea un grup de boieri, în peti ia remisă 
mitropolitului Gavriil. Şi personalul Cancelariei Guvernatorului Civil al Basarabiei era constituit numai din func ionari ruşi, iar în cadrul Guvernului Regional al Basarabiei domina o slabă coordonare dintre consilierii ruşi şi cei moldoveni, ultimii protestând în mod tacit împotriva invadatorilor prin necooperarea cu cei dintâi. Aceşti factori, existen i în sfera conducerii regionale, la fel generau debandadă în plan social. Prin urmare, nu lipsa „organelor necesare ale puterii” a creat o situa ie de incertitudine în 
Basarabia, ci introducerea bruscă în sistemul administrativ al provinciei răpite a unor elemente străine acestuia, de sorginte rusă, precum şi a limbii ruse. Pe deasupra, la sporirea acestei nesiguran e a contribuit şi modul autoritar, şovin de guvernare a Basarabiei de către Harting, atitudinea lui dispre uitoare fa ă de func ionarii autohtoni, precum şi exigen a înaintată acestora de a dispune de traducători de limba rusă cazul lui Panait Catargi . Dacă vom privi de pe pozi ia cotropitorului, Harting nu a dat dovadă de abilitatea necesară de a manevra în cazul opunerii rezisten ei de către popula ia teritoriului ocupat, ci, din contra, a a â at 
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spiritele. Această eroare de ordin tactic comisă de general nu i-a fost iertată de Alexandru I, care, în timpul vizitei întreprinse la Chişinău în luna aprilie , a refuzat să-i acorde audien ă21. De bună seamă, precum a accentuat A. Nacco, dezordinea instaurată a fost şi un rezultat al decăderii economice a regiunii. Îndeosebi, asupra ruinării economice a locuitorilor a influen at războiul ruso-otoman din 1806- , când popula ia Principatelor Române a fost constrânsă să suporte încartiruiri, plata contribu iei, nenumărate fărădelegi, diferite rechizi ii şi presta ii. Un 
impact negativ asupra traiului locuitorilor l-a avut destabilizarea organismului economic al Principatului Moldovei, ca urmare a amputării teritoriului lui, rupându-se, astfel, legăturile economice tradi ionale dintre ambele maluri ale Prutului. Declinul economic a fost provocat şi de interdic iile introduse de autorită ile ruse în sfera comer ului exterior, măsurile prohibitive fiind dictate de necesită ile militare ale Imperiului Rus: asigurarea cu produse a numeroasei sale armate22. Aşadar, to i aceşti factori, precum şi alte circumstan e încartiruirea militarilor ruşi, stabilirea cordonului de cazaci la Prut, prestarea corvezilor pentru armata rusă  au condus la crearea în Basarabia a unei situa ii social-politice şi economice tensionate. În vederea asigurării unei administrări eficiente în Basarabia, Curtea de la Sankt Petersburg a pus capăt guvernării lui Harting, măsură care, după cum se conta, avea să aducă, în ultimă instan ă, liniştea în rândul popula iei. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 A. ., op. cit., p. 134. 
2 Ibidem, p. 135. 
3 А. . - ,  . . К    , .- , , vol. I, p. . 
4 Ibidem, p. 34. 
5 .А. , op. cit., . . 
6 În acest timp, Armata a 2-a era încartiruită în guberniile Kiev, Podolia, Herson, Ekaterinoslav, Taurida şi regiunea Basarabia А. . - , op. cit., p. 82). 
7 А. . - , op. cit., p. 18, 22, 33. 
8 La începutul întrevederii, împăratul l-a informat pe P. Kiseliov că i-a citit scrisorile pe care i le-a expediat lui Volkonski în timpul călătoriei А. . - , op. cit., p. 27). 
9 Numele de familie abreviat al lui I.M. Harting. 
10 А. . - , op. cit., p. 33. 
11 Ibidem. 
12 И    XIX .  -    ˚,  I,  , p. . 
13 Ibidem. 
14 А. . - , op. cit., p. 122. 
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22 D. Poştarencu, Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, Chişinău, , p. -108. 
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DANILOV 

Poeți basarabeni din generația Unirii: 
Ion Buzdugan la 140 de ani de la na tere 
 Printre poeții din generația Unirii, alături de 
Alexei Mateevici (1888-1917), Tudose Roman 

(1887-  și Pan Halippa -9179), 

Sergiu Victor Cujbă (1877-1937), trebuie să-l amintim și pe Ion Buzdugan (1887-1967). Cel dintâi amintit, Alexei Mateevici, autorul uneia 

din cele mai frumoase ode închinate limbii române devenit, în , Imnul de Stat al Republicii Moldova , împlinește, în acest an, o sută de ani de la trecerea în eternitate. Și poate dintre toți poeții basarabeni, cea mai puțin a fost cunoscută creația lui Ion Buzdugan. Să-i dăm dreptate istoricului literar Eugen Lungu, care susține că, în urma valorificării integrale a 
operei literare a lui Ion Buzdugan, canonul 

ierarhic stabilit pentru interbelicul basarabean va fi reconfigurat, iar în vârful lui se va proiecta practic „un anonim” Eugen Lungu, Litanii și 
anateme. Exilat în uitare, în Ion Buzdugan, 

Scrieri, vol. I, Chișinău, 2014, p. 5). Acesta era 

statutul de ieri al lui Ion Buzdugan, poet, 

publicist și traducător, folclorist, dar și personalitate publică binecunoscută în istoria mișcării de emancipare națională a românilor 
basarabeni la începutul secolului al XX-lea. De 

altfel, politicul l-a făcut ostatic pe artist și l-a „îngropat” într-un anonimat total încă din timpul vieții. 
Pe segmentul 27 martie (stil vechi) – 9 aprilie, mai ales basarabenii, împreună cu toți cei de bună credință, trăiesc momente de zile mari. În acest an s-au împlinit  de ani un număr 

aproape magic (!) de la Unirea Basarabiei cu 

Patria-Mamă. Să nu uităm că Basarabia, prima  dintre provinciile românești aflate sub stăpâniri străine – s-a unit cu Țara, în , în condițiile în care situația atât internă, cât și cea externă, în 
contextul Marelui Război, era una dezastruoasă. Și tocmai atunci, în primăvara anului , când speranțele noastre erau foarte vagi, atunci când flacăra viselor noastre părea că se stinge, Basarabia a redat neamului românesc de pretutindeni speranța reînvierii și/sau reîntregi-
rii Neamului. Tocmai de aceea, credem că este locul să-i amintim, să-i evocăm pe acei fii ai 
neamului care fac parte din generația Unirii. Pentru că aceste evocări îi aduc din istorie în conștiințele noastre, îi aduc printre noi, cei de astăzi. Ei ne redau încrederea că noi vom izbuti să reașezăm istoria zbuciumată a basarabenilor în albia firească. Ce ştim și/sau cunoaştem despre acea genera ie a basarabenilor, care a 
realizat idealul Unirii. Or, biografiile multora dintre ei sunt doar schi ate în câteva date 
sumare. 

Ion Buzdugan s-a născut la  martie  în comuna Brânzenii Vechi, județul Bălți, în familia Ecaterinei și a lui Alexandru Buzdâga. A absolvit şcoala primară în satul natal, iar pe cea secundară la Bairamcea. Urmează cursuri de agricultură la Gore-Gorki în Bielorusia), apoi Seminarul pedagogic din Cameni a Podoliei. Se înscrie la Universitatea din Moscova, unde a 
studiat Literele şi Dreptul, și la cea de la Iaşi, unde şi-a luat şi licen a. Mai târziu va obține și titlul de doctor în științe economice la 
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Primul război mondial îl găsește prins în școala basarabeană în calitate de învățător. 
S-a înrolat voluntar printre primii ostași trimiși pe frontul dobrogean, unde a fost rănit. 
Este repartizat apoi la Marele Cartier General Rus al Frontului Român, unde activează la 
biroul informațiilor, în grad de sublocotenent. A deconspirat un complot al militarilor 
ruși, care în forfota bolșevică de la Socola, puneau la cale asasinarea Regelui Ferdinand. 
În  este ales secretar al Sfatului ării, iar în , deputat de Băl i în Parlamentul 

României, păstrându-şi mandatul pe durata a opt legislaturi. 
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Universitatea din Cernăuți. Printre cei din generația sa, a adunat colecția cea mai numeroasă de școli, licențe și titluri. Acest fapt 
ni-l prezintă pe Ion Buzdugan drept o fire neastâmpărată și creativă, totodată, care permanent era în căutarea unor preocupări ce 
i-ar fi pe potriva firii sale de creator de destin. Dintre toate ocupațiile posibile alege cariera pedagogică. Începând cu , participă activ la mișcarea de emancipare națională, aderând la 
cea mai importantă mișcare națională, constituită la Bălți de Ioan Pelivan. De mare importan ă sunt articolele lui Buzdugan de dinainte de , dar şi poeziile semnate în anii  și , în revistele din Basarabia, cu pseudonimul „Nică Românaş”. În pofida interdic iilor ariste şi a rusificării for ate a elitei, 
creațiile lui Ion Buzdugan atestă – alături de 
multe alte fenomene convergente – rezisten a scrisului românesc prin existen a unei mişcări de renaştere na ională la începutul secolului al 
XX-lea. Încă din - , Buzdugan publică versuri originale şi traduceri din scriitorii ruşi 
(sub pseudonimul „Nică Românaş”) la revista lunară „Cuvânt Moldovenesc” din Chişinău, fondată de N.N. Alexandri şi Pan Halippa. Primul război mondial îl găsește prins în școala basarabeană în calitate de învățător. S-a înrolat voluntar printre primii ostași trimiși pe frontul dobrogean, unde a fost rănit. Este 
repartizat, apoi, la Marele Cartier General Rus al Frontului Român, unde activează la biroul informațiilor, în grad de sublocotenent. A 
deconspirat un complot al militarilor ruși, care, în forfota bolșevică de la Socola, puneau la cale 
asasinarea Regelui Ferdinand. În  este ales secretar al Sfatului ării, iar în , deputat de Băl i în Parlamentul României, păstrându-şi 
mandatul pe durata a opt legislaturi. Docu-

mentele vremii atestă o activă participare la congresele învățătorilor din Basarabia petrecute în aprilie și mai , când s-au pus bazele învățământului național. La congresul din -28 mai  rolul lui a fost de o importanță deosebită. La ședința a IV-a a congresului a fost pusă în discuție problema alfabetului. În ședința istorică din  martie , Ion Buzdugan la propunerea preșe-dintelui Sfatului Țării, Ion Inculeț  dă citire Declarației de Unire a Basarabiei cu România. Reprezentând Sfatul Țării, participă alături de Pan Halippa, Ion Pelivan și Grigore Cazacliu la lucrările Congresului general din Bucovina în care se votează în unanimitate Unirea.  

Deși reușise să scoată în România interbelică câteva volume – Cântece din Basarabia, vol. I-II 

(1921, 1928), Miresme din stepă (1922), ara 
mea (1928), Păstori de timpuri (1937), Metanii 

de Luceferi. Poeme (1942), acestea au fost comentate scurt și zgârcit de Perpessicius, 
Vladimir Streinu, Nichifor Crainic și Pamfil Șeicaru. Pe deasupra, va fi distins, în 0, cu 

premiul Academiei Române pentru volumul 
Păstori de timpuri (1937). Este o culegere de 

poeme cu caracter evocator al unei istorii aureolate de mit și legendă, de inspirație biblică, marcată de patosul elanului patriotic. În 1940  

s-a stabilit la Bucureşti. Marginalizat ca militant principal al Unirii Basarabiei cu România, a făcut traduceri din poe ii ruşi clasici: Puşkin, Esenin, Bunin, Gorki, dar şi din avangardă: Briusov, Blok. 

Traducerea lui Evgheni Oneghin prefa ă de Perpessicius, Bucureşti, , apărută postum în colecția „Biblioteca pentru toți”, este ultima lui lucrare. Un vis împlinit cu întârziere, de care n-a mai apucat să se bucure. A încetat din viață la 27 ianuarie , la București, și a fost înmor-mântat la Cimitirul Bellu. 

Revenind la calitatea operei folclorice, culeasă și publicată de Ion Buzdugan, ar trebui să scoatem în evidență faptul că este vorba de un 
material deosebit de vast și prețios. Calitatea materialului cules de Buzdugan oferă o selecție 
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orientată în scop ştiin ific. Autenticitatea este trăsătura caracteristică a operei sale de folclorist. Cele două culegeri de folclor basarabean pe care le tipăreşte în  şi  
sunt fundamentale pentru reintegrarea culturii populare din provincie în ansamblul culturii tradi ionale româneşti, dar, în acelaşi timp, sunt 
notabile – după cum au spus specialiştii – prin calitatea materialului adunat de către tânărul învă ător pe atunci, în - . E cu atât mai pre ios materialul folcloric cules de Ion Buzdugan, cu cât, din cauza represiunii ariste, până în  a fost imposibil să se facă în Basarabia anchete şi culegeri de folclor de tipul celor desfăşurate, la finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în Regat şi în celelalte provincii româneşti, de către Simeon 

Florea Marian, G. Dem. Teodorescu sau Artur 

Gorovei.  În contextul amintit se cere să subliniem că opera integrală a poetului Ion Buzdugan a fost valorificată, de curând, prin apariția unei ediții sobre, în două volume, îngrijită de Mihai şi 
Teodor Papuc (Ion Buzdugan, Scrieri, vol. I-II, Chișinău, . Edi ia ne oferă cvasitotalitatea 

operei cunoscute a lui Ion Buzdugan. Celor patru volume de poezie edite şi celor două de folclor li se adaugă o cantitate însemnată de inedite şi o primă selec ie amplă din publicistica autorului. 

Volumul al doilea cuprinde Folclor, Tradi ii 
populare şi Traduceri. Folcloristul este şi el prezentat nu doar cu cele două volume tipărite, 
Cântece din Basarabia  şi Cântece din 
Basarabia , ci şi cu ineditele: Din folclorul 

basarabean. Bucă i culese de Ion Buzdugan în 
anii 1912–1915; Tradi ii nup iale. Cântece 
haiduceşti. Edi ia alcătuită de Mihai şi Teodor Papuc, impecabilă sub aspect filologic, ne furnizează tot ce se poate şti astăzi despre Ion Buzdugan şi 
opera sa. Nimic nu mai împiedică reintegrarea lui în istoria literaturii române, ca foarte bun scriitor, ca tradi ionalist nedogmatic şi inte-lectual complex, reprezentând cu demnitate Basarabia atât de greu încercată. Are dreptate Eugen Lungu, care susține tranșant: „când ai atât de pu in, totul contează”. Or, fără să fie impunătoare, opera lui Ion Buzdugan este importantă în contextul Basarabiei şi semnifi-cativă în cel al literaturii române, în întregul ei. 
Patru volume de poezie antume (Miresme din 

stepă, 1922; ara mea, 1928; Păstori de timpuri, 
1937; Metanii de luceferi,  şi trei rămase în manuscris, două culegeri de folclor edite şi două 

inedite, o bogată publicistică şi coresponden ă şi o la fel de substan ială operă de traducător îl îndreptă esc pe Ion Buzdugan la o recuperare critică. Una care, fără să exagereze, pe criterii 
sentimental-patriotice, valoarea poeziei sale, să îl readucă pe scriitorul şi intelectualul basarabean în istoria literaturii române. Deosebit de relevantă este Precuvântarea 

semnată de Pan Halippa pentru volumul de  
folclor Cântece din Basarabia (1921). Acest fapt istoric stă mărturie că Ion Buzdugan avea intenția sa-și publice materialele adunate, însă 
timpurile tulburi n-au fost pentru creație și muncă științifică. Pentru a pătrunde semnificația istorică a contextului basarabean în care au fost adunate de către Ion Buzdugan acele perle din folclorul satelor noastre românești, redăm în 
continuare un fragment din textul semnat de Pan Halippa, încă în : „Cel dintâi mănunchi 
de flori de pe câmpia Basarabiei, socotită atâta vreme stearpă! Și ce miros plăcut, miros plin de farmec, miros de primăvară! Sunt flori sădite și crescute cu grijă și dragoste de către iubitorii de frumos, ce neamul nostru moldovenesc îl are din belșug în satele tupilate prin văile și hârtoapele Basarabiei. Harnicul nostru prieten Ion Buzdugan Nică 
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Românaș  le-a adunat din gura flăcăilor și fetelor, în mai multe părți ale țării. Aceste plăsmuiri frumoase au fost multă vreme singura dovadă că neamul moldovenesc în Basarabia trăiește. Rece era vântul care sufla de la miază-noapte. Din împărăția robiei și întunericului țarist, dar florile sufletului moldovenesc n-au înghețat. Căci erau nemuritoare. De azi înainte ele vor înflori în voie, scăldân-

du-se în lumina și căldura soarelui românesc!  Multă vreme cântecele noastre au fost singurul semn de legătură vie a poporului moldovenesc din Basarabia cu bolta înstelată și cu Dumnezeul veșnic din cer […]. Binecuvântat, deci, fie cântecul moldovenesc – podoaba 

sufletului nostru și liturghia durerii noastre în veacul de robie și durere prin care am trecut”.  

Aşadar, de la poetul Ion Buzdugan ne-a rămas o moștenire folclorică deosebit de valoroasă – Cântece din Basarabia, apărută în două volume  și  și republicată integral la Chișinău, în . O operă complexă, în care poezia, publicistica, folcloristica şi traducerile se adună spre a contrazice imaginea comună a politicianului român, de ieri, de azi și, poate, de mâine. Fără îndoială, generațiile de 
azi și cele viitoare nu se pot afirma în afara 

memoriei și conștiinței istorice. Ei, cei de ieri, mai ales poeții basarabeni din generația Unirii, 
ne-au lăsat încrederea în rădăcinile noastre spirituale, care sunt aceleași peste tot întinsul Țării – de la Nistru până la Tisa. ■ 

Membrii Sfatului ării  în sala unde s-a semnat Actul Unirii cu România 
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Diana   

VRABIE 

Sorana Gurian: Mata Hari de România (II) 
 

 Între  octombrie  şi  iulie , Sorana Gurian publică în „Democra ia” articole despre artiştii sovietici Maxim Gorki, Igor 
Rodionov, Vladimir Maiacovski, A. Erusalimski ş.a.), precum şi nuvela Întâmplări dintre amurg şi 
noapte. Din ianuarie  şi până în martie  va colabora activ la „Revista Funda iilor Regale” cu articole din aceeaşi arie tematică: Poezia 

sovietică din anii războiului; Poezia sovietică; 
Literatura sovietică de azi; Concep ia sovietică 
despre artă; Aspecte ale liricii sovietice de după 
război; Un mare poet sovietic: Eduard Bagri ki; 
Un mare roman sovietic: Tânăra gardă; 

Constantin Simonov; romancierul, dramaturgul; 

poetul războiului; Două romanciere sovietice 

debutante: Vera Panova şi Ana Coptiaeva ş.a. Aceasta este publicistica penibilă adesea, spe-cifică unei aserviri a conştiin ei pe care ea o practică cu asiduitate acum spre a se men ine în gra iile ocupantului sovietic, contribuind din plin la denigrarea opozi iei democratice. Atitudinile divergente pe care le ia scriitoarea, în func ie de împrejurări, vorbesc de inegalabilul ei oportu-nism. Din ianuarie , ea va începe colabo-rarea la revistele feministe „Mariana” şi „Femeia şi căminul”, de data aceasta acordând un loc 
privilegiat Occidentului. Ea va semna aici eseuri, texte confesive, note de lectură cu o arie tematică mult mai largă Despre via ă şi 
dragoste, O zi la Paris, O întâlnire cu Jean Gabin, 
asul cinematografiei franceze, Via a aşa cum este 
în realitate ş. a. . Din ianuarie până în iunie , Sorana Gurian publică la gazeta „Lumea” a lui G. Călinescu, unde vor apărea nuvela Căpitanul 

pleacă în călătorie, precum şi primele traduceri din Serghei Esenin, realizate împreună cu 
Zaharia Stancu. Articole semnate de Sorana Gurian mai apar în „Bis” , în „Adevărul” şi în „Mondial magazin” în anii - . „Din această listă a periodicelor la care a colaborat 
Sorana Gurian rezultă limpede, mai întâi, o anume «duplicitate», la care o conduce nestă-pânitul ei oportunism”, observă cercetătorul 
Victor Durnea1. Criticul Gabriel Dimisianu trasează un hotar între activitatea Soranei Gurian și a celorlalți scriitori activi în intervalul imediat postbelic și dispăruți din viața literară și publică după : „Deosebirile stau în faptul că, altfel decât Villara, Chihaia şi ceilal i [...], Sorana Gurian colaborase intens, în cei trei ani de după război, la publicațiile aliniate la stânga, scrisese texte propagandistice şi chiar mai mult: știutoare a limbii ruse era născută în Basarabia, la Băl i , func ionase ca interpretă a sovieticilor în cadrul 
Comisiei, aliate de control. Antecedentele biografice explică această orientare de prim moment a Soranei Gurian, ca şi a altor scriitori români evrei, a celor mai mul i. Suportaseră în anii războiului şi în cei dinainte efectele persecu iilor rasiale şi îşi legaseră toate speran ele de victoria militară a sovieticilor şi de 
rolul lor postbelic crezut pozitiv”2. Ulterior, din exil, într-un original comentariu-mărturisire, dedicat căr ii Adrianei Georgescu La început a 
fost sfârşitul, prozatoarea se va confesa: „Nu voi 
reveni asupra motivelor care m-au determinat să «trădez». Am scris despre asta în cartea mea 
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Apropiată un timp de Putere, Sorana Gurian ia acum atitudine față de limitarea tot mai 

drastică a libertății de exprimare, contestând posibilitatea omului angajat politic de a mai fi 
liber: „Un om liber nu poartă nicio insignă, chiar dacă ar fi îndreptățit să o poarte. Un adevăr 
nu poartă ștampila niciunui partid deși ar putea fi și a unui partid”, de unde concluzia: 

„Artistul să nu uite că oamenii crescuți în sclavie nu pot folosi libertatea decât pentru a asupri 
la rândul lor. Sub tiranie nu poți decât să dorești libertatea nu s-o înveți. Practica libertății 
cere obișnuința și disciplina ei”. 
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Ochiurile re elei. Voi recunoaşte, simplu, că este extrem de penibil să descoperi că te-ai înşelat, că ai mers pe un drum fără viitor, spre închisori, lagăr de reeducare, moarte inutilă şi, ceea ce este mult mai grav, spre impostură. De inând 
monopolul «luptei pentru pace», al sloganurilor 

despre «justi ie socială», impostura se consacră suprimării unicei valori infailibile «libertatea 

omului»”.   În pofida pactizării cu noul regim, Sorana Gurian nu se va afla în prima linie a publicisticii vremii, ceea ce vorbeşte despre rezerva fă işă pe 
care i-o arătau conducătorii noului regim. Coincidență sau nu, în această perioadă tensionantă -1947) mai are loc un eveniment trist în viața ei: întoarcerea în Rusia a generalului protector, care își îndeplinise misiunea la București. Răsunătoarea „ruptură de partid” despre care 
i-a vorbit Jeaninei Delpech se va produce, strategic, imediat în urma „demascării” din „Luptătorul”, anticipând consecin ele grave şi orientându-le într-o direcție favorabilă. Presa vremii înregistrează, de altfel, o serie de „atacuri” la adresa scriitoarei „demascate”, încă înainte de apari ia celor două articole împotriva „tezelor” lui Jdanov despre „misiunea scriito-rului”. Primul articol, Criza culturii româneşti, apărut în ziarul „Liberalul”, publicație a opoziției 
liberale, la 10 aprilie  este, fără îndoială o luare de pozi ie în problema ridicată de Virgil Ierunca, mai întâi, apoi de Ion Caraion, dar una produsă tardiv, practic către sfârşitul polemicii, prilejul declarat fiind o anchetă a „Rampei” veche şi ea de câteva luni , în al cărei chestionar figura întrebarea: „Regimurile politice pot suprima libertatea de exprimare şi manifestare a culturii?”. Sorana Gurian va sus ine existen a unei crize a culturii mondiale „în care fireşte, se încadrează şi criza culturii româneşti”. „Cultura înseamnă, sus inea autoarea, cultul valorilor spirituale. Suntem de acord să luptăm to i cu arma gândului pentru a restabili în sufletele 
oamenilor nobilele principii de dreptate, omenie, care stau la baza adevăratei culturi. [...] confiscând libertatea, dictaturile în istorie au fost 
regimuri de incultură şi de întuneric”3. Cel de al 

doilea articol, Despre misiunea scriitorului, va exprima şi mai clar punctul de vedere al prozatoarei: „el [scriitorul] nu poate fi «angajat» decât fa ă de adevăr, din teamă că la un moment dat adevărul politic să nu mai coincidă cu adevărul lui intim şi să nu dea loc compro-misului sau trădării. Ceea ce nu înseamnă nici 

retragerea artistului în prea vestitul turn de fildeş, nici primatul «apoliticului». Indiferen-

tismul politic e o laşitate. E străin unui artist adevărat care e inspirat în primul rând de substan a marilor idei generoase şi de înalte idealuri ale umanită ii”4. Apropiată un timp de Putere, Sorana Gurian ia acum atitudine față de 
limitarea tot mai drastică a libertății de exprimare, contestând posibilitatea omului angajat politic de a mai fi liber: „Un om liber nu poartă nicio insignă, chiar dacă ar fi îndreptățit să o poarte. Un adevăr nu poartă ștampila niciunui partid deși ar putea fi și a unui partid”5, de unde concluzia: „Artistul să nu uite că oamenii crescuți în sclavie nu pot folosi libertatea decât pentru a asupri la rândul lor. Sub tiranie nu poți decât să dorești libertatea nu 
s-o înveți. Practica libertății cere obișnuința și disciplina ei”. 

Sorana Gurian va fi pedepsită imediat prin excludere din Sindicatul Presei, prin interdicția de a publica și semna în presa vremii. Prietenii literați loiali regimului îi întorc spatele, uşile instituțiilor de cultură și presă se închid, 
majoritatea criticilor literari se men in pe aceeaşi pozi ie rezervată fa ă de creația ei artistică. Într-o amplă cronică literară la volumul 
Întâmplări dintre amurg şi noapte, Ov. S. Crohmălniceanu sublinia „conven ionalismul” prozatoarei şi „înfiorătoarea platitudine a 
acestor nuvele”. Criticul nu îi putea ierta prozatoarei „striden a acestei lumi” şi „exhibi-ionismul maladiv, corolar al unui complex de 
inferioritate propriu infirmilor”6. Aceste observa ii şi multe altele vor constitui începutul luptei criticii „noi” împotriva reprezentantei „decadentismului în literatură”. Imaginea Soranei Gurian va suferi grave perturbări în urma interven iilor sarcastice din presă. La începutul anului , N. Moraru constată că „Revista Funda iilor Regale” a făcut „pasul serios al îndreptării con inutului său prin eliminarea unor elemente ca Şerban Cioculescu, Vladimir 
Streinu sau Sorana Gurian, apelând la for e proaspete”7. Numărul din martie  al „Revistei Funda iilor Regale” este ultimul la care Sorana Gurian mai colaborează. Scriitoarea va semnala, de altfel, în repetate rânduri refuzul unei păr i a presei de a-i oferi găzduire. Se pare că noul regim nu îi putea ierta „duplicitatea” activită ii sale din perioada anilor -1942. Numele Soranei Gurian este treptat dat uitării şi 
nu mai revine nici sub pana adversarilor. Doar în raportul la Conferin a Scriitorilor din R.P.R. din 
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martie , Zaharia Stancu constata că: „În aceeaşi perioadă [anii -1948 – n.n.] s-au scris şi s-au tipărit o seamă de lucrări inutile şi dăunătoare, apar inând unor scriitori ca Tudor 
Arghezi, Sorana Gurian, Ionel Teodoreanu, Octav Desilla, Şerban Cioculescu, Constantin Tonegaru...”8. În mod evident, toate aceste reac ii şi atacuri directe sau voalate nu îi favorizau scriitoarei re inerea în România, printre „partinicii” ce îi deveniseră brusc duşmani şi, atunci, ea are revela ia „rupturii de partid”, la care o obliga în mod surprinzător conştiin a mult timp adormită. 
S-ar părea, totuşi, că Sorana Gurian anticipase într-un mod favorabil sieşi, un deznodământ care oricum urma să se producă, dacă inem seama de vehemen a atacurilor desfăşurate în presa vremii şi de faptul că era suspectată de a fi lucrat pentru serviciile secrete franceze şi britanice, ceea ce nu este exclus. Rela iile o vor ajuta şi de data aceasta şi, în , ea reuşeşte să treacă prin Italia și prin Palestina și să se 
instaleze definitiv, prin 1950-1951, la Paris. Intenționa să se alăture literaților celebri, Virgil Ierunca, Mircea Eliade, avea proiecte mari: să organizeze un „cenaclu” literar, să creeze un anturaj intelectual de mare valoare, aducând și o garanție în plus: convertirea la creștinismul 
catolic. Dar colaborarea ei cu regimul comunist, instaurat de sovietici în România, în , nu se va șterge curând. La Paris, ea începe a fi suspectată de autorități ca „spioană sovietică”. Se pare că Sorana Gurian duce și aici o existență dublă, întrucât to i compatrio ii afla i în exil vor manifesta fa ă de ea o rezervă evidentă, între inută adesea chiar de atitudinile şi rela iile 
ei. La 10 septembrie 1951, Virgil Ierunca notează reîntoarcerea din Italia a Soranei 
Gurian, care „se plânge că pretutindeni compatrio ii o prezintă francezilor ca pe o „denun ătoare” sau ca pe o „agentă a Moscovei”, 
ceea ce i se pare criticului justificat deoarece „pe unde mă duc, se spun aproape aceleaşi lucruri, 
chiar din partea unor oameni pruden i cu epitetele”9. Figura Soranei Gurian va fi obiect de suspiciuni grave chiar şi în exil, „suspiciuni niciodată complet înlăturate, chiar atunci când strâmta locuin ă a Soranei Gurian devine loc de întâlnire a unui grup din care fac parte Monica 
Lovinescu, Virgil Ierunca, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu şi al ii”10.  Într-un timp relativ scurt, Sorana Gurian se impune în mediile scriitoriceşti franceze, câşti-gându-şi o pozi ie în via a intelectuală şi politică. 

În , la Editura Calmann-Levy, ea publică 
volumul Les Mailles du filet, tradus neinspirat 

prin Ochiurile re elei. Aşa cum observă Nicolae Florescu, în prefa a la volumul Ochiurile re elei, 
prestigiul literar al prozatoarei se consolidează prin apari ia, în 952, la Editura Julliard, a 

versiunii franceze a romanului Zilele nu se întorc 
niciodată (Les jours ne reviennent jamais), 

realizată chiar de Sorana Gurian. Un an mai târziu, în , la aceeaşi editură pariziană 
apare romanul Les Amours impitoyables (Necru-

ătoarele iubiri . Activitatea literară, odată reluată într-un ritm energic în mediile 
scriitoriceşti franceze ale epocii îi consolidează, astfel, poziția în via a intelectuală a exilului românesc din Hexagon. Ea colaborează săptămânal la postul de radio „Europa liberă” cu materiale demascatoare asupra situa iei din România. Din ini iativa prozatoarei, în colaborare cu Mircea Eliade, Emil Cioran şi 
Jeanne Nicolesco s-a realizat, în , un număr special, supliment al revistei „Preuves”, „publica ie a congreselor pentru liber-tatea culturii”, intitulat „Terre Roumaine”. Contribu ia Soranei Gurian se concretiza în două materiale: un articol rezervat „trădării” lui Mihail Sadoveanu, căruia i se decernase atunci premiul Stalin pentru literatură şi într-un comentariu-mărturisire, consacrat căr ii Adrianei Georgescu 
La început a fost sfârşitul.  În anul , starea sănătă ii ei fragile se deteriorează brusc, iar medicii pronun ă sentin a gravă – „cancer osos”. Boala va evolua într-un ritm incredibil, apropiind finalul tragic al Soranei Gurian. De pe patul de suferin ă, ea începe să-şi redacteze ultima carte, Récit d’un 
combat (Povestea unei lupte) – un jurnal de sanatoriu, în care sunt înregistrate toate speran ele, luptele, deziluziile, falsele intui ii ale celor ce nu se mai puteau sustrage mor ii. Prozatoarea îmbină „relatarea stărilor perso-nale, surprinzând seismograful verdictelor medicale în evoluția lor spre dezastru, şi le amplifică cu povestea unor destine extrase din lumea particulară a bolnavilor, a «canceroşilor», izola i, ca într-un «pavilion” soljeni ian, chiar în mijlocul Parisului”11. Surprinderea subtilă a celor rămaşi în intimitatea mor ii depăşeşte, la un 

moment dat, tragedia personală a autoarei şi a eroului ei inventat, atingând propor iile unei radiografii a mor ii, fresca unei lumi condam-nate, alcătuită mozaicat din însemnări succinte în care esen ială rămâne încercarea autoarei de 
a instaura un dialog metafizic, de a ridica 
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întrebările fundamentale printr-o verticalizare a 

orizontului existen ial, în care dominatoare se dovedeşte a fi iubirea primordială a vie ii şi asumarea ei  integrală.  Presim ind inevitabilul final, Sorana Gurian o va numi pe Monica Lovinescu, alături de Manès Sperber, drept legatară prin testament, 

păstrând, probabil, amintirea vie a cenaclului „Sburătorul”. Se va stinge la Paris, în iunie , în clinica experimentală a Institutului Curie, unde a stat intuită la pat vreme îndelungată. Ultima dorință a Soranei Gurian – o înmor-mântare religioasă de rit catolic, va fi, astfel, îndeplinită. ■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolae 

LEAHU 

O voce lirică feminină (II) 
 

 

La debut, comentând lirica Irinei Nechit, Gheorghe Grigurcu estima, evident grăbit de banda rulantă a discursului, că suferin a, „chinul” poetei ar fi „unul de obştească sorginte” – „jalea” poe ilor mesianici”1. Defectul acestei judecă i critice provine din întâlnirea, accidentală, cu un 
titlu (Obrazul lui Dumnezeu, IV, p. 87), fibra „mesianică” a poeziei Irinei Nechit fiind, realmente, infimă. Aşa cum arăta şi Em. Galaicu-Păun, textele poetei afirmă o „echidistan ă fa ă de o feminitate siropoasă a versurilor [...] şi fa ă de o angajare civică patriotardă”2, piesele ei rezistente evocând prioritar condi ia femeii şi acel spectru angoasant ce agresează fiin a umană în general. Sintetizarea  acestor două ample deschideri tematice o vedem posibilă citând – ca pe un fel de cheie hermeneutică – versurile „Orice atingere de un suflet viu/ e o încleştare cu moartea”. „Sufletul viu” e al 
celuilalt, al jumătă ii „mistice” a fiin ei, îmblân-

zirea căreia ar fi proba de foc a vie uirii. Deşi conven ional exprimate, premoni iile alegorico-simbolicei Eve „începutul/ va duce la un sfârşit”  se proiectează, în Şarpele..., pe fondul unei ingenuită i juvenile „În rochie de seară plec/ la capătul lumii” sau „Conceptul meu despre răbdare:/ să rabzi, să rabzi, să rabzi” . Foarte scurtă, putând fi urmărită numai în prima carte, vârsta idealismului romantic se dizolvă într-o amplu orchestrată cazuistică sentimentală în ispăşire!, dacă re inem logica sugestiilor din 
Şarpele...  odată cu abandonarea elanurilor instinctualită ii pure şi asumarea erosului ca energie supremă a existen ei. La nici o altă poetă optzecistă nu am constatat o mai accentuată discre ie în exprimarea fiorului iubirii, iar el să fie totuşi atât de prezent, de angajat în vibra ia organică a discursului: „Nu mai pot să nu iau totul în tragic./ Suferin a şi-a găsit în mine adăpost, căldură şi hrană./ Nu mai pot trăi fără/ 

 
1 Victor Durnea, Misterioasa viață a Soranei Gurian, în „România literară”, anul XXXIV, nr. 20, 2003, p. 3. 
2 Gabriel Dimisianu, Sorana Gurian, în „România literară”, anul XXXV, nr. 34, 2002, p. 13. 
3 Sorana Gurian, Criza culturii româneşti, în „Liberalul”, anul II, nr. 343, 1947, p. 2.  
4 Eadem, Despre misiunea scriitorului, în „Liberalul”, anul II, nr. , , p. . 
5 Ibidem, p. 2. 
6 Ov. S. Crohmălniceanu, Sorana Gurian: Întâmplări dintre amurg şi noapte, în „Contemporanul”, nr. , 

1947, p. 4. 
7 N. Moraru, În prag de an nou, în „Flacăra”, anul I, nr. I, , p. . 
8 Zaharia Stancu, Spre un avânt al crea iei literare, în „Scânteia”, seria III, anul XVIII, nr. .386, 1949, p. 3. 
9 Virgil Ierunca, Trecut-au anii…, Bucureşti, Editura Humanitas, , p. 218-219. 
10 Victor Durnea, op. cit., p. 20. 
11 Nicolae Florescu, Regăsirea Soranei Gurian, în „Jurnalul literar”, anul XIII, nr. 5-10, 2002, p. 5. 
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cântecele ei sfâşietoare/ fără nesfârşitele ei insomnii. [...] Arăt ca o umbră dar sunt ca o fiară/ pe care numai suferin a o îmblânzeşte” Zvon de 

nervi, III . Integrată, cu o conştiin ă stoică, fiin ei, răbdarea devine dintr-un concept, dintr-o abstrac iune seducătoare în ordine artistică  un 
modus vivendi, cu atât mai stresant însă, pentru că luciditatea îi soarbe, cu un nesa  suicidar, fiece picătură de venin. Această condi ie este tranşant formulată în poezia Ceva din care să bem (II, p. 

15), o adevărată capodoperă autoreflexivă, scrisă însă, dintr-un nemotivat instinct pudic, la 

persoana a III-a: „Vei scrie ceva prin care să se vadă / ca prin sticlă [...] experien e [-le, n.n.]/ pe carnea ta gânditoare/ smulgând din ea suferin a/ storcând veninul cuvintelor”. Nevoia 
de a-şi mărturisi „să se vadă”!  suferin a, numită sau sugerată în mod curent, este funciar pentru eroina Irinei Nechit. Poemele se acumulează, zilnic, precum nişte foi de calendar în care s-a impregnat însăşi via a. Mărturisirea nu ar avea însă din ce se hrăni, dacă n-ar fi aşteptarea, motivul care catalizează negativa gestare şi naştere a poemului. Eroina Irinei Nechit e o Penelopă dotată cassandric; aşteptând, ea reconstituie instantaneu în imagina ie!  eveni-

mentele în apa tulbure a cărora se bălăceşte impasibilul Ulise, întrevede catastrofele şi prepară alifiile şi leacurile care îl vor pune pe picioare pentru alte şi alte expedi ii... gnoseo-logice. Neîmpăcarea cu umilin ele rolului ce i l-a rezervat soarta inclusiv: „Umilin a e sărutul aşteptat cu anii”, III, p.  o ridică uneori la stări de furie patetică, niciodată însă până la autodezlegarea de cazna sisifică a obliga iilor de familie. În cele din urmă, triumfă răbdarea, blazonul mitic al femeii care îşi ese-destramă 
textul vie ii cu o reiterată încredere într-un sfârşit mântuitor: „Trăieşte în mine un sfârşit/ care nu mai începe” III, p. . Nu lipsesc din acest tipar arhetipal nici pe itorii – gândurile „Tovarăşul meu de drum a fost gândul la tine” III, p. , „strigătele mor dacă nu-s auzite” III, p. , fericirea e „haina de sărbătoare a triste ii” III, p. , „Luna pe lacul pantofilor/ el în cer/ eu la geam”; IV, p. , „înşelate” şi radiate, completându-se sau anulându-se reciproc. Aglutinând nota ii fruste şi exclama ii senten ioase, din a căror incandescen ă răsar şi  scenarii fanteziste inclusiv plonjeuri 
onirice), stilul Irinei Nechit este expresia unei viziuni închegându-se la confluen a dintre captarea vorace a stărilor trepidante ale realului şi scrutarea exploziilor sangvinice ale lumii 

interioare în aspira ia lor de a accede la înăl imea ultimei sfere, epurate de ac iunea corosivă a retorismului. Inegale ca valoare, chiar supărătoare în repetitivitatea unor scene şi reflec ii scoase de pe acelaşi calapod, poemele Irinei Nechit fixează,mai ales prin strălucirea tăioasă şi memorabilă!  a unor versuri şi strofe, coeren a spasmodică a unei fiin e din orizontul căreia a dispărut bucuria începând cu mărun-tele împliniri sau revela ii tonice ale existen ei , neliniştea lungilor şi însinguratelor aşteptări3 exercitându-şi neîncetat presiunea distructivă. De aici rezultă un frison vitalist totuşi!  
reductibil la un tragic de simplificator minimum de impulsuri, un bacovianism cu decolteu, dacă vre i. O singură secven ă ne poate edifica asupra 
nivelului tensiunii emotive ce s-a localizat îndărătul cuvintelor: „imaginea mea/ cea adevărată:/ un arc bine întins!” II, p. . Este însăşi ecua ia poetică a limitei,  a unei limite damnate însă la negrul har al duratei. „Neîncărcat” cu săgeata! , arcul este şi un simbol al gratuită ii efortului de a supravie ui clipei nefaste şi de a semnifica supliciul de a fi. În 
acest caz, femeie. Cauza ascunsă a nevrozelor eroinei este 
trecerea „boala mea se numeşte înflorire”, II, p. 
52), o trecere însingurată şi epuizantă într-un interior tapi at cu... rutină: „am şters atâta praf/ încât din el aş putea înăl a/ un continent” II, p. . Mai mult, însăşi corporalitatea feminină subminează aspira ia către ilimitat, eroina 
percepându-şi condi ia ca pe o temni ă „în formă de femeie”. Călită pe cărbunii încinşi ai tăcerii, disperarea alunecă, uneori, precum la Marta Petreu, în „scâncet”, în rugă: „Salvează-mă de floarea care mă devoră/ ajută-mă să aştept/ Ofilirea” III, p. . 

Afazia partenerului, navigator pe undele hazardului, perpetuează criza, ultragiul senti-mental scuturându-şi aripile neputincioase în fa a geamului aici, conotant al iluziei deschiderii către lume, „instan a de frustrare”4 , într-o veghe 

absorbind realul ca pe o pastă din lumină şi beznă: „Intru în ziua de mâine pe întuneric/ partea albă a dimine ii încă nu s-a ivit/ partea ei neagră mă priveşte de după geam// Dacă şi peste ani/ lumina se va naşte la fel de greu/ şi icoanele vor plânge la fel de rar/ atunci să se întâmple toate acestea/ fără mine” III, p. . Sensibilitatea secretă fluent şuvi a de argint brut a unui tulburător monolog, mecanismul de propulsie al căruia îşi extrage combustia din 
galeriile transpirate ale angoasei. Spuse/scrise 
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în gând, replicile se focalizează pe un referent himeric, absen a căruia facilitează – prin amânare şi repeti ie – rafinarea expresiei. Când intensitatea atinge pragul de sus al trăirii, cuvintele cad în partitură exact, sclipind cu muchii ascu ite şi cu laturi netede ca oglinda. Conversia, ca o figură privilegiată a scriiturii, desăvârşeşte decantarea mesajului: „Să ne privim deschis/ pentru că amândoi ştim/ să ne închidem în noi înşine./ Adevăratele noastre gânduri/ nu ne vor auzi vocile./ Adevăratele 
noastre voci nu ne vor cunoaşte gândurile” III, p. . Sau: „M-am bucurat şi am suferit./ Am suferit şi m-am bucurat./ Nu am putut face/ nimic mai mult  mai mult nimic” III, p. . Deconstruind reac iile psihice intuite, bănuite!  ale celuilalt, eroina îşi cenzurează totuşi revolta, rescriind-o, înlăturând zgura „ecourilor” sentimentale înainte de a le valida integrarea în text: „Există lucruri pe care/nu trebuie să le aflăm niciodată” III, p. . Şi nici să 
le spunem, citim în subtext, poezia fiind, la Irina 
Nechit, o artă a insinuării există însă şi o mai pu in elaborată reac ie contrară: „Până atunci te 
previn:/ ochi pentru ochi/ dinte pentru dinte/ gheară pentru gheară”, III, p. , un discurs mizând pe complicitatea lectorului, pe curajul său de a-şi pune pe propriul-i corp cămaşa de for ă a poemului; o invita ie de a con-vie ui sub umbrela aceluiaşi cod. Interpretate ca scrisori de dragoste în planul secund  şi, prioritar, ca 
scrisori de amărăciune şi deznădejde, majoritatea 

poemelor Irinei Nechit au rezonan a unor pagini din dosarul unei rela ii, una banală, aparent fără 
conflict, dar şi fără probe incriminatorii, acestea dispărând una după alta în suspensii şi reticen e. Textul reprezentativ în această linie este Ceea ce 

nu i-am spus III, p. : „Ceea ce trebuie să- i spun/ va rămâne să putrezească în mine/ după ce î i voi spune/ cu totul altceva.// Nu- i pot spune nimic/ din ceea ce aş vrea să- i spun/ nu vei afla decât lucruri/ pe care puteam să nu i le spun.// Ceea ce i-am spus/ e ca mânerul 
pumnalului/ cu care te aperi/ de ceea ce nu i-am spus.// Tăişul înfipt/ în ceea ce nu- i voi spune/ a atins rădăcinile frumuse ii mele/ şi ea a început să se usuce.// Este prea pu in să vreau să- i spun totul./ Trebuie mai întâi să mă pregătesc/ de o tăcere lungă şi grea.// Ceea ce  a rămas din frumuse ea ta/ e prea mult pentru mine.”. Penultima strofă a capodoperei în discu ie este vârful cel mai înalt al unei eventuale  poetici a reticen ei şi, nu mai pu in, un argument demonstrând superioritatea 

artistică a dic iunii calme fa ă cu vociferările 
fumegos-patetice. La fel de lucidă, dar adânc sugestivă este şi directitatea acestor nota ii ale unui seism emo ional perfect interiorizat: „A fost o zi de septembrie/ o zi în care nu am făcut nimic.// Am stat în fotoliu cu genunchii la gură./ 
Mi-am lipit fruntea de lemnul pianului./ Am cerşit luminii întunericul./ I-am inut de urât nimicului” III, p. . Singurătatea e ipătoare, acuitatea sim irii transferând integral striden-ele afectului în cuvinte, aceste ideale recepta-cole ale imagina iei. Echilibrul, când intervine, celebrează subtila glisare a materiei sensibile între semnifica ie şi semnificant: „Se bucura/ văzând că amărăciunea ei visătoare/ nu se topeşte în apă” III, p. . Fantoma mor ii, mai ales în ultimele două volume, e undeva mereu pe aproape, stingerea cea universală e ca şi o ipoteză oarecare  fiind invocată cu o triste e orgolioasă, când teatrală <Ah!, moartea va fi o amintire „plăcută”>, IV, p. , când sfidătoare şi mali ioasă: „mă îmbii cu mâna înfăşurată/în zdren ele umbrei tale// cum po i zâmbi/ dacă zâmbetele tale sunt doi viermi?/ Voi fi a ta numai după ce nu voi mai fi” III, p. . Alternarea decep iei cu resemnarea schimbă 
frecvent registrele curajului de a fi pe a nu 

(mai) fi: „Colacul de la înmormântarea unei femei frumoase/ îmi dă puteri [...]/ Numai 
boarea din părul meu ştie/ cât de mult aş vrea 
s-o urmez” II, p. . Şi, pentru că unda tragică ar putea fi suspectată de gratuitate scripturală, eroina restaurează statu quo-ul 

condi iei dramatice: „Mâinile mele desenează în aer amânarea” IV, p. . Poezia vrea să traducă fidel oscila iile temperamentale şi căderile, ipostazierea morală şi abandonarea sinelui în mrejele unei gândiri defetiste. Istovită în castitatea solitudinii sale, eroina se autotestează, evaluând relativizant puterea de seduc ie a fructului străin5: „Cred că-l voi atinge. ...  Aurul său creşte din senin/ mustul său fierbe în aşteptarea/ unor din i răpitori ...  Cred că nu-l voi atinge.// Altă gură va muşca din el/ lăsând urme de ruj pe stânci” II, p. . Ultimul vers exprimă refuzul maculării unor valori etice ancorate pentru totdeauna în timp şi spa iu, or, anume aceasta pare a fi semnifica ia stâncii pătate de ruj. O perspectivă similară aflăm şi în poezia Strigăt de bucurie (III, p. , un imn amar, închinat hotărârii feminine de a evada din lumea conven iilor ipocrite în acel aer al libertă ii unde gândurile ascunse „nu mai au nevoie de tăcere”: „Voi cărări nu ieşi i în 
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calea femeii/ care s-a rătăcit./ Încolăci i-vă în jurul copacilor/ intra i în cuiburile şerpilor/ scufunda i-vă în izvoare şi smârcuri.”. Opusă rătăcirii absurde, rătăcirea cu sens, animată de un elan întremător, e o pledoarie pentru 
clarificarea condi iei feminine în lume şi în cadrul 
cuplului. Până şi ironia, când se insinuează în 
discurs, pe un fundal mai totdeauna neguros, are mobiluri etice. Unii, de exemplu, „vorbesc despre bunătate ca despre zeama de găină” sau îşi poartă crucile „mâncând/ lebede cu cap de brânză şi trup de ou fiert”. Lumea este vizibilă doar în gânduri fulgurante, în scurtele pauze când sensibilitatea eroinei, epuizată, pierde „obiectivul reflectării” în furnicarul oraşului, încercând să se raporteze şi la altceva, la altcineva. Descentrată pe-o clipă, obsesia aşteptării revine „Doar frământările de limbă ne mai leagă/ doar ştirile semifinalele finalele”, IV, p. , tulburând sângele, activând „moleculele de fier” „sângele meu/ dulcele meu complice la trecerea vremii, II, p. , împăienjenind percep ia timpului „orele seamănă cu păian-jenii/ es şi es şi es” , invocând, într-un modest cadru vegetal, umbrelé cu col i ale spaimei: „câinii turba i”, „cozile de zmeu”, vipera, leii de 

marmoră care – extraordinară această imagine vizuală – „îşi scutură coama” ; omizile, un „vampir cu gâtul sub ire”, un tăun care „absoarbe tabloul”6 etc. La capătul puterilor, vine şi El „vânăt şi înfometat”, se întoarce „de unde vin viscolele” IV, p. . Eliberarea de teroarea aşteptării, 
aduce cu sine în elegerea, compasiunea. O 

descoperim formulată într-o parabolă din volu-

mul Un viitor obosit: „îl învă  să urle încet ca să 
nu-l audă nimeni/ aşa cum urlă o piatră măcinată de ape”. Dacă poezia Irinei Nechit ne-ar vorbi, de la un capăt la altul, cu aceeaşi intensitate a mărturisirii, lectura ei în flux ar deveni insupor-tabilă, nici un cititor nedorind să parcurgă, fie şi numai prin cuvânt, bolgiile infernului care este via a pentru o femeie sensibilă, agresată de solitudine, împu inată de trecerea timpului, fremătând în nesiguran ă. Sigur că i-am decupat şi defectele7, le are, înăl imile-i însă m-au copleşit: au demnitatea scânteietoare a piscurilor împlătoşate cu ghea ă şi sunt compa-rabile cu marile voci lirice care fac să tresară neantul, o dată la zeci de ani, cine prinde s-audă... 

N-o invidiez. ■  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Gh. Grigurcu, Ironie şi poezie, în „România literară”, anul XXXIII, nr. , , p. . 
2 Em. Galaicu-Păun, Humiditas igna, în „Observatorul de Chişinău”. 
3 În eleg titlul căr ii de cronici teatrale a Irinei Nechit, Godot, eliberatorul Chişinău, , şi  ca pe o  metaforă derivată din lirica poetei şi sugerând acea stare de eliberare interioară ce intervine la capătul unei 

aşteptări utopice. 
4 Al. Cistelican arată în Poezie şi livresc Bucureşti, , p. : „Fereastra” deschide, în prima instan ă, dar închide, izolează şi marginalizează într-o a doua, ea devine un filtru interpus între sensibilitatea poetică şi lume, şi în cele din urmă, este o instan ă de  frustrare”. 
5 Nu oprit pentru că cine să mai supravegheze încălcarea interdictului într-o lume a transcenden ei 

goale?), ci străin, adică indiferent, unealtă a răzbunării. 
6 Întreg bestiarul evocat aici e „cules” din volumul Gheara. 
7 Avem în vedere, înainte de toate, incoeren ele în construc ie, atât pe spa ii mici, cât şi la scara unei căr i; alunecările în verbiozitate; repetitivitatea unor imagini şi procedee stilistice; un model de producere exploatând vreme îndelungată aceeaşi schemă tactică etc. 
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Lia 

BOTNARI 

Tipologia personajelor române ti  
în romanul Copil la ruși de Leo Butnaru 
 

 

Conceptul de personaj literar a suferit numeroase mutații de la apariția sa și până în 
prezent. Teoria asupra personajului a ocupat întotdeauna o poziție privilegiată în cadrul 
dezbaterilor literare, constituind obiectul unor grile de lectură variate, precum: sociologice, psihanalitice, stilistice, funcționale, semiotice etc. În literatura postmodernistă personajele și 
naratorul nu pot fi înțeleși fără a se ține cont de criza cunoașterii, fiindcă omul contemporan conștientizează faptul că lumea nu poate fi cunoscută în totalitate, fiind filtrată de 
subiectivitatea sa. Definit inițial drept un element structural, o axă primordială a formelor epice și dramatice, 
personajul ajunge să fie calificat drept o componentă de bază a situației narative, ocupând un loc de excepție în sistemul operei 
literare, la fel cu alte unități textuale ale narațiunii, precum: istorie și intrigă, spațiu și 
acțiune, cronotop, titlu și narator etc. În felul 
acesta, personajul devine una din realitățile cele mai greu de definit în materie de teoretizare a conceptului, deși încercări au fost suficiente. 

Astfel, prin conceptul de personaj literar 

teoreticienii disting „persoana, prezentată după realitate, sau rod al ficțiunii, care apare într-o 

operă epică sau dramatică, fiind integrată prin intermediul limbajului în sistemul de interac-țiuni al acesteia”1.  

Potrivit studiului de Terminologie poetică și 
retorică, conceptul de personaj literar suferă nu doar mutații semantice la nivelul definițiilor și teoretizărilor sale, ci și în cazul clasificării actanților ce fac parte dintr-un text literar. Astfel, studiul ne propune următoarele distincții: 
personaj bun/ rău, tip pozitiv/ negativ, formaliștii ruși  personaj mobil dinamic / 
imobil (static), personaj plat (univoc)/ multidimensional sau rotund, după funcția pe care o îndeplinește  personaj-agent al acțiunii/ purtător de cuvânt al autorului sau simplu 
element decorativ. Astfel, în dependență de 

criteriul propus pentru clasificarea personajelor și tipologiile identificate variază cf. tipologia propusă de Tvetan Todorov, Georges Ponti sau 
Claude Bremond). Pentru a aplica, însă, delimitările respective 
trebuie, mai întâi de toate, să scoatem în evidență caracterul autobiografic al romanului pe care îl analizăm, or, în cazul acestui tip de text și tipologia naratorului manifestă schimbări 
conceptuale: „la persoana I, II sau III, naratorul 
(co-)protagonist, narator-personaj, narator-

observator-reflector, obiectiv și subiectiv, conștient sau aparent inconștient, privilegiat sau omniscient și limitat sau cu omnisciență selectivă, credibil și necredibil, singular sau 
multiplu, vizibil sau ascuns”2, el este una dintre cheile de interpretare ale acțiunilor personajului Lică, din perspectiva naratorului aflat „peste ecuatorul vârstei”. Atestăm, în felul acesta, „reconstituirea unei vieți în timp” George Gusdorf  și „existența, pe de o parte, a unui eu al 
prezentului (eul narator, subiect al scriiturii), iar, pe de altă parte, un eu al acțiunii, care trimite în mod obligatoriu la trecut”3. Iată de ce, în 
prezentul articol ne stabilim drept obiectiv 

principal identificarea unor criterii de delimitare 

a personajelor ce fac parte din vârsta inefabilului și a inocenței, prezente în roman, precum: etnia, vârsta, genul, statutul social al părinților, apartenența politică a părinților etc. Distincția dintre copiii ce fac parte din etnii diferite devine tranșantă când trăsăturile 
particulare ale copiilor-ruși ies în evidență: „însă [când] vreuna din ruscuțe o pornea spre bunici înarmată până în dinți – avea un bici excelent, 

gros, dureros la atingere, din piele de porc argăsită – „la ruși” se aflau mai toate fermele 

colhozului”4. Acest ultim enunț are menirea de a prezenta cititorului dificultatea condiției în care 
se aflau cei din Negurenii Noi, unde majoritatea populației era formată din ruși, ucraineni, polonezi și alte naționalități stabilite aici la indicația puterii sovietice și pedepsiți prin munci 
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cât mai mizere. Totuși, afirmă naratorul, cu mici excepții: „prietenia aceasta era de „nezdrun-cinat” și din considerentul că la Negurenii Noi se 
aflau grajdurile la care, duminica, ne adunam noi, copiii satului, să ducem caii la adăpat”5. O altă etnie asupra căreia insistă autorul este pusă în evidență de soarta dificilă a lui Muncic, 
copilul-evreu, care fusese rănit în burtă de arma unor soldați ce aveau, probabil, vreun ordin antisemitic. „A rămas în viață. Orfan de ambii părinți. Bunicul Ipatie l-a dus acasă, bunică-mea 

Catinca l-a oblojit, l-a ținut în blană de oaie, care potolește durerile și ajută la vindecare [...]. Era 
simpatizat, chiar drag satului. Muncea ceva la contabilitatea colhozului [...]. Nu era băiat prost. Înalt, bine închegat, cumsecade”6.  Atitudinea binevoitoare față de copiii cu soartă dificilă nu se răsfrânge, însă, asupra tuturor cu aceeași forță. Astfel, sentimente ostile întâmpinau cele câteva familii de țigani stabilite, întâmplător!, în mahalaua bisericii. Protagonistul acestei etnii este Fică, copil-țigan, care ne este prezentat după cum urmează: „cam fricos. Dar și agățat de te miri ce arțăgos așa, din senin, fără motiv. Pentru că e singur și neapărat. Nu mai vrea să umble la școală. Ce să 
fac acolo, dacă mă bat toți? argumentează Fică interogativ. Pe de altă parte, la ce i-ar trebui țiganului prea multă carte? Ce umblă cei de la școală și de la sovietul sătesc și tot insistă să-l trimită maică-sa în bancă”7. Despre alte familii de țigani se pomenește că ar avea 2-3 puradei.  

Statutul social al părinților este foarte important, or, într-o situație similară se aflau și 
copiii din familii monoparentale, mai ales în cazul în care unii mai aveau și nenorocul de a se naște nelegitimi: „Iar printre toți ceilalți, 
legitimii, cum ar veni, cei din flori (nu se folosea și mai durul copil de gard, iar delicatul italienism 

bastard încă nu se știa la Negureni , ca și cei dați 
de suflet în familii mai înstărite, aveau un statut 
oarecum aparte – mai retrași, mai luați peste picior, mai înghiontiți...”8.  Această categorie de copii este reprezentată de către Victor C., „cel mai chinuit dintre copiii Negurenilor [...] bătut, nehrănit acasă, dat afară când mamei îi venea hahalera, ostracizat, nedreptățit de lumea rea... 
Dar, uneori și miluit de către cineva... Ce vină are 
copilul, Victoraș?”9. Se observă și neconcordanța de care pomenește Leo Butnaru dintre semnificația numelui copilului și soarta sa de învins al standardelor societății, dar și al existenței în general. Tot din categoria copiilor care stârneau mila fac parte și cei născuți pe 

vremea foametei din 1946-1947, identificabili prin mărturisirea de mai târziu a cruntului adevăr: „Ne lăudam care mai de care: La noi au 

fost nanii cutare și cutare. Ia privește ce mi-au 

adus! Alți puști tăceau, nu se făleau. Dânșii nu prea aveau nași de botez, pentru că se născuseră 
exact pe timpul foametei”10. În roman mai sunt specificați și copiii din 

familii numeroase, cu care Lică era în conflict frecvent, iar pentru a se răzbuna pe aceștia trebuia să-i prindă pe câte unul, altfel putea lua bătaie de la alți frați. Deși, mărturisește naratorul, „cearta între copiii unei mahalale nu ține mult”11, pentru că îi împăcau hoinărelile pentru furatul fructelor de prin livezile, viile și harbuzăriile colhozului.  O distincție tranșantă se impune și în baza 
criteriului de apartenență politică a părinților, precum și ocuparea de către aceștia a unor funcții de stat, adică diferența dintre copiii 

ștabilor satului sau orașului și copiii crescuți cu 
frica de Dumnezeu, în familii de săteni simpli. Exemplele identificate în roman sunt exhaustive în această privință, vom enumera următoarele: copiii ștabilor nu erau botezați, iar dacă și se 
recurgea la acest ritual, totul se făcea în mare taină; acești copiii nu participau la realizarea datinilor și obiceiurilor în cadrul sărbătorilor religioase precum Crăciunul sau Paștele, nu erau lăsați la Scrânciobul inaugurat pentru această sărbă-toare. „Ba chiar tatăl lor punea la cale hăituirea cetelor de mici colindători, urători, asmuțând pe urmele noastre învățătorii care ne 
identificau, ne certau, ne amenințau și ei, întâi cu «nota la purtare», apoi cu altele și mai și”12. În aceste circumstanțe, de suferit au avut cel mai mult copiii ștabilor, care „doar priveau de undeva din curtea casei triști, nedumeriți și ... interziși”. Nu este de mirare că acești copii, odată crescuți, au devenit cei mai mari „activiști” ai 
partidului, ai comsomolului, ai sindicatelor, uneori fiind și informatori ai securității, iar după încheierea studiilor ajungeau „în pepiniera 
nomenklaturistă”, fapt argumentat și prin „inocularea avidității de privilegii, in diferența față de «prostime», cinismul, comportamentul arogant, până și față de profesori”13. La antipodul acestor mențiuni se situează 
copiii mahalalelor, cărora naratorul le creează un portret de grup, cristalizând o „microsocietate” 
ce-și are propriile legi nescrise, propriul mecanism de funcționare și propriul statut. Astfel, constatăm câteva particularități ale 
acestui personaj colectiv: „noi, copiii din vecini, 
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umblam unii pe la alții, dintr-o curte în alta, știam multe din ce se întâmplau celor maturi sau din cele vorbite de ei”14. În felul acesta, personajul implică trăsături precum: curio-zitatea avidă față de lumea înconjurătoare, chiar și atunci când scenele văzute erau de o oroare nemaipomenită prinsul mâinii în mașina de 
tocat paie, accidentul de automobil la marginea satului sau înecul oamenilor și al animalelor în apa Răutului , spiritul colectivității pentru hoinăreli, imitarea maturilor – „pe la întruniri 
festive ale copiilor mahalagii ne povesteam și noi din cele auzite de la vârstnici despre localități basarabene devastate de lăcomia hulpavei 
puteri sovietice ”15. În alt context: „noi, copiii, ascultam judecățile, aprecierile și constatările politicești ale flăcăilor, maturilor și, bineînțeles, 
ne formam o... viziune, un vocabular, să zic, memorizând fără mare dificultate ceea ce era, mai ales picant, învăluit în taină – cum să spun? – 

aluziv pre-sexual”. Copiii mahalalelor participau la obiceiurile și tradițiile organizate în timpul nunții, aruncând apă din gălețile pregătite din timp pentru miri, iar aceștia aruncau bani, motiv pentru care nunțile deveneau una dintre sursele 

de venit ale copiilor. O mare importanță pentru educarea tinerei generații o aveau flăcăuanii, care deseori făceau 
haz pe seama picilor, fie povestindu-le basme-

horror despre răposații care se prefac în strigoi și apoi își caută rudele ce i-au nedreptățit, fie cedându-le din țigări în schimbul execuției unor porunci umilitoare, fie afundându-i forțat în apă: „sigur, înghițeam apă, ni se holbau ochii, țipam, răcneam, amenințam cu las că-ți... – fără a putea sfârși fraza – arată el tata”16. Uneori, însă, acești flăcăuani erau de mare ajutor sătenilor, când copiii puteau aduce mai multe daune decât foloase, precum în cazul salvării lelii Anica de sub Lutăria dărâmată: „și vreun flăcău în toată firea ne apuca pe câte doi de coate, zburdă-cându-se aiurea”17, pentru că copiii sunt numiți 
farmazoni, antihârți și antihriști când se urcau pe movilele dărâmate peste lelea Anica. Când, însă, li se cere ajutorul în privința căutării talisma-nului Anicăi rămas sub pământ, copiii sunt numiți mânji și învinuiți că slabă nădejde să se primească alt ajutor din partea lor. Diferențele de vârstă sunt foarte importante 

pentru ierarhizarea copiilor mahalalelor, acestea determină autoritatea copilului în cadrul grupului. În felul acesta: „la pod, unde se ducea la murat cânepa Negurenilor și a Chițcanilor, se scăldau nătăfleții de până la  ani și cei fricoși de 

8-9 ani, pentru a fi în vizorul maturilor”18. Cei mai măricei, însă, aveau alte locuri de scăldat 
precum: la Stuh, la Soroceanu, la Motor, la Cot, puncte strategice pentru care, nu de puține ori, băieții se luau la bătaie soldată cu împroșcatul nisipului sau al nămolului pentru cel care urma să iasă din apă și să se îmbrace deja.  Imaginea generală a unui copil sovietic sau ne-

sovietic, care de asemenea modelează o distincție între cele două proiecții este Robertino 
Loretti – copilul ce făcu epocă, supranumit 
copilul de aur și copilul minune al timpului, net 

deosebit la nivel de comportament, vestimen-tație și chiar mentalitate, de soliștii corului de 
copii din URSS – căci italianul nu purta cravată roșie, nu se saluta cu palma-muchie dusă în dreptul frunții și cu strigătul Întotdeauna gata! asemeni copiilor sovietici și nu lupta „pentru cauza comunismului, ci pentru cea a cântecului”. Un alt prototip al proiecției copilului sovietic era 

imaginea lui Volodea, copilul-personaj al 

Abecedarului, nume primit de Ulianov – Lenin în copilărie. Astfel încât mai toate sarcinile din 
respectivul manual îl aveau drept protagonist ce semăna în sufletele noului elev de tip sovietic semințele binelui, ale adevărului și ale dreptății, 
dar nu uita nici de neghina ideologiei comuniste! Următoarea distincție de care ne ocupăm 
este cea de copil-copil și copil-elev, căci odată cu înscrierea la școală, copii erau învățați principiile și valorile omului sovietic, pentru a-i crește „oameni ai sistemului”. Iată de ce 
romanul prezintă două tipuri de copilărie ale aceluiași personaj-narator, și anume cea de copil în mediul rural, ce dialoghează cu imaginea luminoasă și plină de năzbâtii ale 
copilului universal din Amintiri din copilărie și 

un tip al copilăriei sovietice, ce are alte aspirații și alți eroi pe care să-i urmeze, care studiază modelul lui Pavlik Morozov și este încântat de 
biografia lui Iurii Gagarin. Elevul sovietic care este scos în fața detașamentului de pioneri, lăudat și propus drept exemplu altor pioneri pentru o faptă bună, dar și blamat pentru nerespectarea uniformei școlare sau pentru comportament antisovietic în cazul neparti-cipării la vreo sărbătoare socială etc.  

Deci, și în rândul pionierilor sadea se mai întâmplau excepții, precum în cazul lui Milea Cazacu, care având un puternic spirit creștinesc dezvoltat, dar și dorință de aventură, propune să 
se fure scheletul din cabinetul de anatomie, pentru a fi înmormântat după tot canonul în cimitirul satului. O altă categorie o constituiau 
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repetenții, care anual puteau forma cam două echipe de fotbal, de care erau pasionați toți copiii 
mahalalelor, iar cel mai talentat era Iacob al lui 

Boldumea – repetent potențat pe toate liniile, dar foarte promițător în ale fotbalului. Un alt 
repetent promițător era V.M., care fusese 

pedepsit, pentru că adusese o broască ca să 
sperie fetele, de însuși directorul instituției de învățământ prin a fi purtat din clasă în clasă cu broasca legată prin sfoară de nasturele uniformei și cu mesajul pe buze: cine va face ca 

mine, ca mine va ajunge, încălcând codul elevului 
sovietic!  O altă distincție la care atragem atenția în acest context este cea legată de gen, identificând, 
de altfel, foarte puține personaje feminine în 
romanul autobiografic. Naratorul face trimitere la personajele feminine în cazul în care cineva dintre camarazi scâncește sau este fricos. Verișoarele nu pot fi luate în serios, ele nu știu să se joace așa ca băieții, ruscuțele pot fi uneori trase de gâțe, pentru că trec pe teritoriul străin, 

iar fata doctorului, care, apropo, era foarte frumoasă, îi dă curaj lui Lică să nu mai plângă pentru degetul însângerat.    O ultimă dihotomie identificată în romanul 
Copil la ruși este între copii de la sat și cei de la 

oraș. Naratorul meditează asupra condiției 
oarecum privilegiate a celor de la oraș după cum 

urmează: „să fi fost copil orășean, mai versat în 
ale lumii, cum ar veni, i-aș fi putut expedia o scrisoare de mulțumire și omagiu pentru inventarea patefonului” lui Emile și Charles Pathé. Dar această frustrare a copilului născut la sat nu este decât una efemeră, or, în acest sens Lucian Blaga afirma: „[...] pe cât de adevărat e că mediul cel mai potrivit și cel mai fecund al copilăriei e satul, pe atât de adevărat e că și satul la rândul lui își găsește suprema înflorire în sufletul copilului. Există un apogeu exuberant, învoit și baroc al copilăriei, care nu poate fi atins decât în lumea satului și există pe de altă parte aspecte tainice, orizonturi și structuri secrete ale 
satului, care nu pot fi sesizate decât în copilăriei”19. Ținem să subliniem încadrarea perfectă a peripețiilor prin care trec tipologiile 
personajelor sus-numite, or schimbarea cadrului spațial ar denatura, nemijlocit, și semnificațiile 
intrinseci ale elementelor, precum și pierderea, 

de asemenea, a conceptului de mahala. Așadar, reperele identificate mai sus drept 
categorii distincte pentru a clasifica personajele romanești din romanul lui Leo Butnaru ne-au facilitat stabilirea unei prime tipologii în cadrul 
romanului dat pentru amplul context al copilăriei sovietice în spațiul basarabean. ■  
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POPOVICI-PARASCHIV 

[Chi in u] 

 
 Născută la 31 august 1972, în satul Flori oaia Veche, raionul Ungheni, Republica Moldova. A absolvit Şcoala 
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fără emoții 
 o lași să-ți vorbească despre icoane 

icoanele nu au nevoie de fundal  ci de prezență  
un tablou bun nu va lua niciodată  locul unei icoane pictorii știu  de ce o lași să curgă în cana ta crăpată de care nu te dezici chiar dacă  tot ce crapă aduce necaz să ia culoarea băuturii de care  ești în stare să-ți ducă mințile unde n-au de gând să sufere cu tine ca ursul alb purtat 

de un triunghi de gheață 

la pol să țipe cu toate mâțele  de afară să te asurzească să te scoată  din casă să te urce pe un capac  

p
o

e
z

ie
 ■
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de canalizare cu viața lui din fontă cu viața lui tâmpită și corectă  de capac de canalizare atât  
de des întâlnită între  
oameni o lași să te privească fără emoții să-ți aranjeze bereta  să-ți șteargă obrazul să-ți șteargă 

obrazul 

 
zilnic toate rețetele 
 

acest miros  

de suflet  

obosit  de trup ți se  lipește de nări  
probabil pentru  

un timp  în care trupul tău  
la fel 

nu-ți va datora  nicio scuză  niciun cuvânt 

 doctorii poartă 

ochelari  să nu le poți  desluși scrisul 
din privirile mereu 

sterilizate 

 

doctorii  

scriu fără lacrimi 
 ei nu tratează poeți triști 
 așa că mi-am pus  mască să-i protejez 

 pereții cu brâie  
maro  sunt mai umezi și mai reci  
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decât cei dați  
cu var 

 cârpele din căldările  
de aluminiu au greață  
de podele 

 ferestrele închise  ermetic anunță rătăcirea primăverii 
 

mi-au rămas șaptezeci  și opt de lei să ajung acasă 

 plouă drumul e rău șoferul aduce a vin de ieri  vreau să fiu un carnet nou în care să-mi notez 

zilnic  toate rețetele 

fericirii 

 
vin zile 
 

vin zile când sperietorile vor arăta  ca niște supermodele  
gata să îmbrățișeze  oamenii de rând  
atunci  păsările li se vor așeza  
liniștite pe umeri 

 

*  
 de după dealul ulmului fetița cu bucle clatină  primul curcubeu încolo și încoace strigă mamă hai să-i împletim culorile  spicușor vreau să sar  cu coarda peste pădure 

acum  cât brebeneii au ochi 
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să mă vadă tată de ce 

au murit toate albinele  

noastre mi-e teamă de casele părăsite mamă hai să-l ducem pe tata  

la zâna cea bună visa fetița cu bucle ascultând un cântec trist în leagănul șapte color agățat  de doi stâlpi uriași  de lumină 

 

* 
 

vivi sare din mers cu coarda 

pe bulevardul moscovei moscova e un oraș țepos 

moscova nu crede nici în sine 
 

paula vrea la paris 
 

eu tac 

fac echilibristică  
pe o linie  curbă  
acrofobia  

e chiar  bârna  din mâinile  
mele  de fată  de tată de mamă de cărți  
bolnave 

de cuvinte 

pe care  

numai eu 

le aud 

cum respiră când se duc  în brațe 

cum se mângâie 

unele  

pe altele bătăile 

inimii 
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C lin 

C IOBOTARI  

[Ia i] 
 

 

Născut în , la Timișoara. Licențiat în Filosofie Uiversitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași  și Teatru 
(Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași . Doctor în Teatru din anul , cu o teză despre 
dramaturgia lui Cehov. Redactor-șef al revistei „Dacia literară”. Membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru. Lector al Facultății de Teatru (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași , titular al cursurilor „Estetică”, „Analiza textului dramatic”, „Teoria presei”. Autor a peste o mie de articole de specialitate și a aproximativ douăzeci de volume literatură, eseu, teatrologie etc.). 

Volume tipărite: Planeta singurătății și alte povestiri proză , Editura Princeps Edit, Iași, ; Șss! 

Generalul visează roman , Polirom, Iași, ; Securitatea se plictisește de moarte, tovarășe Comandant! 
(dramaturgie), Editura Princeps Edit, Iași, ; Junimea de ieri, Junimea de azi publicistică – eseu), Junimea, Iași, ; Actual și inactual în metafizica lui Lucian Blaga eseu , Editura Princeps Edit, Iași, ; O „istorie” 
dialogată a Teatrului Național Iași (interviuri), Editura Princeps Edit, Iași, ; Captiv în Epoca de Aur roman , Ideea Europeană, București, ; Cornelia Gheorghiu, între Ciocârlia și Sarah Bernhardt memorialistică , Junimea, Iași, ; Istoria unei stagiuni (2009-2010) publicistică – eseu), Editura Princeps Edit, Iași, ; Teatrul Luceafărul, cortine de cuvinte (publicistică , Editura Timpul, Iaşi, ; Regizorul, 

acest… publicistică , Editura Opera Magna, Iaşi, ; Semne de scenă (publicistică), Editura Opera Magna, Iaşi, ; Emil Coşeru, actorul nostru (monografie , Editura Opera Magna, Iaşi, ; Marginalii lui Cehov 

(eseu , Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ; 365 de dialoguri teatrale, Editura Artes, Iași,  în colaborare cu Bogdan Ulmu  ■ 

 

 

 

din însemnările unui colecționar de nori 
 

 

(Monologul poate fi susținut de un actor sau de o actriță, cu unele adaptări ale textului. Textul 
poate fi personalizat în funcție de orașul în care se joacă, spectatorilor trebuind să li se procure un 
aer de familiaritate al întâmplărilor și locurilor despre care se vorbește. Scenografic, spectacolul 
poate fi susținut cu folosirea video a unor formațiuni noroase, în continuă modificare, cu 
luminozități și forme mereu alternate. Pe tot parcursul spectacolului, textul va fi „spart” de frânturi 

muzicale – variațiuni de jazz; se poate opta pentru prezența în scenă a unui violonist care să 
ilustreze tensional schimbările de ritm. În scenă, un scaun) Colecționez nori... Într-o vreme mă interesau numai norii rari ce apar în tiraje limitate o dată la nu știu câte sute de ani. Am o colecție superbă, care nu valorează nimic. Odată am încercat să o vând unui anticar care spunea că l-a văzut pe Hristos plimbându-se prin oraș. A cercetat îndelung colecția mea. A luat fiecare nor în parte, l-a întors pe toate fețele, l-a întins ca să vadă dacă nu 

p
ro

ză
 ■
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cumva e uzat. Mâzgălea mereu ceva într-un caiet ferfenițit, cu un capăt de creion chimic pe care îl tot muia în gură. Un șarlatan! La final, când am vrut să vorbim despre preț, și când, din cauza 
creionului chimic, gura i-a devenit pământie, a început să plouă și aerul a devenit atât de umed încât privirile ni se igrasiau și a trebuit să ne despărțim.  Lumea știe puține lucruri despre nori… Se fac clasificări, observații, analize științifice, dar 
dincolo de asta norii rămân enigme plutitoare… Așteptam să mor într-o zi de joi, în Spitalul nostru municipal, și mă gândeam la toate astea… Obiceiul acesta de a colecționa nori îl am de la bunicul meu care obișnuia să privească cerul. I se întâmplase prima dată în timpul războiului, când, întins pe spate în mocirla unuia dintre tranșee, aștepta să moară sau să trăiască. De acolo, a privit cerul și i s-a părut că nu-l mai văzuse niciodată.  

(schimbare de ritm) Da, da! Lumea știe atât de puține lucruri despre nori! Aparent, ei fac parte din, mă rog cu vag 

dispreț , realitate, însă… Dacă îi privești intens, timp îndelungat, începi să vezi celelalte realități. Pentru că – se vorbește rar și în șoaptă despre asta – există o multitudine de realități… 

(cu nostalgie) 

Primul meu nor, al meu și numai al meu, l-am moștenit de la o fată căreia i-am uitat chipul. Locuia la câteva blocuri distanță și, prin fereastra camerei ei, privea exact aceeași bucată de cer ca și mine. Mi-am dat seama de asta atunci când mi-a rostit prima oară numele. Când a murit, călcată de un tren albastru și tăcut, norul ei mi-a rămas mie. Un nor oval, delicat, feminin pe care multă 
vreme l-am rostogolit pe terasamente acoperite de iarbă și cutii goale de conservă...  Sunt zile în care, închis în odaia mea, îmi răsfoiesc colecția de nori și atunci se face cer pretutindeni... Nu se mai vede urmă de tavan sau pereți, iar patul în care obișnuiesc să nu mai visez nimic plutește asemenea unui asteroid nehotărât ce nu și-a început încă prăbușirea. Am nori de toate vârstele. Cei mai mulți au vârsta mea, i-am văzut prima oară demult când, dintr-un câmp de trifoi, priveam uluit cerul și, în naivitatea mea, întindeam mâinile să-l ating. Am, însă, și doi trei nori străvechi, atât de bătrâni încât se destramă și trebuie să-i manevrez cu foarte multă grijă. 
Nimeni n-are ce face cu un nor destrămat. Norii aceștia antici nici nu vorbesc limba celorlalți nori. Sunt întunecoși și stau îmbufnați, asemenea unor zei posomorâți în care nu mai crede nimeni.  Unul îl am de la un negustor de vechituri care, încercând să-mi vândă o mașinărie de deslușit 
vise, mi-a povestit întreaga lui viață. O viață care începea, spunea el, de pe vremea vechilor traci și se termina undeva la poalele unei cetăți germanice din secolul XVI. Ca să-mi arate că nu e un farseor, și-a deșertat sacii peticiți în mijlocul marii noastre Catedrale. Și, printre icoane făcătoare sau desfăcătoare de minuni, printre pergamente pe care stătea scris trecutul și viitorul omenirii, printre vrafuri de cărți cu autori încă nenăscuți, printre felurite loțiuni cu care se ungeau copacii ca să fie vânt, am zărit spinarea cenușie a unuia dintre nori. Părea un fragment de ocean, însă nu 
asta mi-a atras atenția, ci tremurul lui, tremur de animal încolțit, cu vizuina descoperită, animal rămas singur, în câmp deschis. „Pe ăsta nu ți-l pot da”, mi-a zis negustorul de vechituri, plecând cu tristețe privirea. „Uite, a continuat, îți vând la preț bun plasa asta de stele”. Dar plasa de stele nu mă ispitea, mai ales că avea ochiuri prea mari, după știința mea. „Sau, a mai zis, uite un praf rar care lecuiește durerea părăsirii și a plecării”. Doar că eu nu-mi mai puteam dezlipi ochii de la 

spinarea de ocean a norului.  

(acțiune scenică fără cuvinte  Când a răsărit luna și vitraliile Catedralei prinseseră o paloare necunoscută, negustorul și-a amintit de o alifie pentru clarul de lună, care, cum toată lumea a învățat, provoacă nostalgie. „Îți ungi mâinile cu asta, apoi atingi cu ele lucrurile din preajma ta, și nostalgia dispare o vreme. Dar 
vezi ca lucrurile să nu te simtă...”. La miezul nopții îmbătrânisem atât de tare, încât sfinții de pe pereți îmi păreau strănepoți. Negustorul începuse să moară câte un pic, pe brațe i se iveau cruste de pământ, iar vocea îi era tot mai îndepărtată. „Norul nu pot să ți-l dau. Nici măcar cu împrumut”. „De ce?”, l-am întrebat obosit. În definitiv, puteam trăi și fără norul lui, nici măcar nu înțelegeam de ce vorbim atât de mult despre asta. „N-are preț, mi-a răspuns, iar ceea ce nu are preț nu se 
poate vinde, nu se poate înstrăină”. Ne-am despărțit.  

(schimbare de ritm) 
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Peste câțiva ani l-am regăsit dirijând circulația într-o intersecție prin care nu trecea nicio mașină. Mi-a făcut semn și m-a strigat pe un nume străin mie, dar care mi se potrivea, moment în 
care a început să bată vântul, iar cerul s-a acoperit de nori nemaivăzuți. Chiar deasupra mea, o, dacă aș fi fost mai înalt un pic!, era norul negustorului de vechituri, lăbărțat ca un cearșaf nespălat peste pâlcul de plopi din fața Spitalului de Urgențe. Credeam că toate astea se întâmplă numai și numai pentru că mă strigase pe numele acela fără noimă, și numai pentru că se întâmplase la o răspântie. M-am speriat și am luat-o la fugă până când am ajuns în parcul central. Nu era nimeni acolo. În vârtejuri concentrice frunzele se ridicau anonim, cu praf rece aruncat în dreapta și-n stânga. Când a ieșit în sfârșit soarele am părăsit micul chioșc în care mă adăpostisem. Lipseau trei statui. Pe soclurile goale, pete de sânge pe care mișunau miliarde de furnici. Uneori, în orașul nostru, și statuile sângerează…  

(Pauză. Îngândurare. Anamneză) A treia oară, negustorul de vechituri mi s-a arătat în librăria de lângă Agenția CFR. Căutam o carte cu coperți negre, despre fericire. Dar librăreasa, care nu credea în fericire, a stat câteva clipe pe gânduri și m-a întrebat dacă nu vreau să cumpăr ultimul roman al lui Cimpoeșu. Am insistat, „cartea despre fericire, vă rog!”, și atunci ea a spus că nu poate fi decât Biblia, însă nu avea cum să fie așa, eram absolut sigur că se înșela. Am început să o caut de unul singur, ghidându-mă după 
sud. La vremea aceea, n-aș putea spune de ce, eram convins că fericirea locuiește în sud. Abia peste ani aveam să înțeleg cât de tare mă înșelam. Simțeam privirea librăresei urmărindu-mă de după rafturile înalte. Zâmbea răutăcios și, puteam să jur, era convinsă că nu voi găsi nimic. L-am întâlnit brusc, în dreptul secțiunii de literatură universală. Părea cufundat, ca o epavă pe fundul mării, în lectura unei cărți de poezie. Am vrut să-l evit și s-o cotesc pe la Istorie și Filosofie, dar i-am auzit vocea șoptită, cu acel timbru inconfundabil de răgușeală atemporală. „Mai ții minte norul?”... Sigur că mi-l aminteam, cum poți să uiți oceanul?! „Și el te ține minte... Norul acela colecționează oameni, de aia nu puteam să ți-l dau... Nu-mi aparținea, eu îi aparțineam lui... E un nor care colecționează tot felul de vechituri și, din când în când, oameni. În urmă cu foarte mult 
timp, m-am trezit în colecția lui de obiecte, purtând în saci toată averea lui. Sunt sclavul norului. Am încercat să îți dau un semn, ți-am făcut din ochi, să nu insiști, ca nu cumva să-i atragi în vreun fel atenția. Dar o făcuseși deja, pentru că tremura ca să te impresioneze... Dar tu nu și nu... Și uite unde am ajuns...”.  Nu știam nicidecum unde ajunsesem, doar simțeam cum lumina din încăpere scade tot mai 
mult. Abia atunci, prin ferestrele mari, l-am zărit răsfirat, Dumnezeule, pe toată întinderea străzii. Și am știut că mă privește... „Nu cumperi o statuie?”, m-a mai întrebat negustorul de vechituri cu tristețe. „Nu, nu, am strigat, caut o carte despre fericire!”, „Și de ce strigi așa, crezi că fericirea te va auzi?”. „Da, cred că mă va auzi”, am mai apucat să urlu, apoi am ieșit din librărie și am tras adânc aer în piept. Din spatele vitrinei, librăreasa mă privea ironic, iar din Agenția CFR se auzea șuierat de locomotivă străveche. Apoi, o echipă de la salubritate a măturat strada, pregătind orașul pentru vizita unui înalt oficial.  

(Pauză. Secvență muzicală prelungită) 

... colecția mea de nori crește de la o zi la alta. E drept, am devenit superficial, foarte neselectiv, colecționez ca un amator nori de ploaie și de vreme bună, nori calzi și nori reci, nori rotunzi și nori ascuțiți... Am ajuns într-un asemenea grad de nepăsare încât mă mulțumesc cu ce găsesc la prima privire a cerului. Mi se trage cred de la profesorul de limbă latină cu care făceam zilnic, de la ora  la , lecții de citit în nori. Era obez, trist și îi disprețuia profund pe latini despre care credea că 
sunt niște escroci. Uneori mirosea a coniac și atunci lecturile noastre păreau desprinse din vechile cortegii bacantice, ditirambi rostiți cu privirea țintuită pe cer. Când era senin, recompuneam teoretic formațiuni noroase și căutam sensuri înlănțuirilor de semne. Știam, desigur, că e în zadar toată această semiotică a norilor, dar continuam, zilnic, să frecventez ciudatele cursuri ale profesorului de latină.  Nu, nu eram singur: la întâlniri mai participa o văduvă virgină care fusese măritată doar câteva 
minute, soțul făcând infarct chiar în clădirea Stării Civile. Văduva credea că prin nori ar putea ajunge la Dumnezeu, iar odată ajunsă la El i-ar fi putut cere înapoi soțul. Ținea morțiș să știm că își păstrase fecioria, ba chiar intenționa să se adreseze unei televiziuni locale care să facă un reportaj despre singura văduvă virgină europeană. Avea și un certificat medical pe chestia asta și, ori de 
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câte ori se ivea ocazia, îl scotea din poșeta demodată fluturându-l triumfătoare ca pe un steag de luptă. Era, de departe, cel mai silitor cursant. Lua notițe pe file albe, vag înmiresmate, notând cu migală cele mai mici detalii ale vreunui cuvânt-nor. Nu se mulțumea doar să scrie, ci executa remarcabile schițe în care se străduia să redea mecanismul intern al norului. Când ploua, ajungea în locuința profesorului de latină cu părul ud și cu un aer de rătăcire totală. Credea, ne spusese chiar ea, că ploaia o ajută să înțeleagă. Noi o înțelegeam... Din când în când mai ajungea la cursuri un fost pușcăriaș care se simțea profund îndatorat norilor. Stătuse închis zece ani, trei luni, douăzeci și una de zile și patru ore pentru că își omorâse soția. A trebuit s-o omoare, n-avea încotro, sunt lucruri în viață despre care simți pur și simplu că trebuie să le faci, iar mai târziu, în timpul celor peste zece ani, n-a regretat o singură clipă. L-au ajutat, e drept, și norii. Povestea cum îi cunoscuse, cum învățase să-i deosebească, să-i clasifice pe categorii. Inventariase câteva milioane de nori și susținea că toate astea le notase în patru caiete 
groase ce i-au fost confiscate de un gardian zelos și suspicios, care se lăuda cu o verișoară ce îl citise pe Schopenhauer. Ne privea cu superioritate ca unul care își petrecuse atâta timp în compania formațiunilor cerești. Asculta cu îngăduință opiniile noastre despre un detaliu sau altul, apoi clătina din cap, totdeauna critic. „Ehei, dacă aș avea eu acum caietele alea...”.  

(acțiune scenică) Destul de des venea în casa profesorului și o bătrână pe care nici azi nu știu cum o cheamă. Era poetă, publicase pe vremuri în revista liceului și trimitea sms-uri rimate către numere necunoscute. Spunea că din cauza cenzurii a refuzat să mai scrie pe hârtie, dar că și-a continuat opera în minte. I se părea foarte poetic cursul acesta de citire a norilor și plătea anticipat taxa pe o lună. Marea ei ambiție era să scrie direct pe nori. Nu știa cum, nu știa ce anume va scrie acolo, însă gândul acesta obsesiv a făcut-o să cumpere câteva sute de călimări din vechea cerneală Albatros. 
Scrisul ei pe nori urma să fie un zbor...  Mai erau apoi ziariștii care se infiltrau câteodată incognito în rândurile cursanților. Au venit doi, de la emisiunea de investigații de pe un post de televiziune locală. Ne filmau cu o cameră montată într-o vestă jerpelită. Ne-am străduit să fim mai frumoși decât de obicei. Într-o zi de 

miercuri, ne-au dat la televizor. M-am privit și am înțeles cât îmbătrânisem. Reportajele apăreau apoi și în ziare. Se bucurau de mare succes, deși, în opinia mea, erau scrise prost și batjocoritor. Nici unul dintre noi nu înnebunise pe vremea aceea, doar că iubeam nespus de mult norii...  La răstimpuri, ne vizita Poetul. Era beat și vorbea porcos, însă o făcea atât de frumos încât nu ne mai săturam ascultându-l. Magistrul ne vorbea frecvent despre formațiunile noroase de deasupra Mării Marmara. Se urca pe un scaun actorul urcă pe scaun, intrând parțial în personaj), în mijlocul încăperii, cam așa, și imita norii marmarieni, scoțând sunete nemaiauzite, uite-așa, niște plescăituri subțiri, aproximativ așa, urmate de tot felul de șoapte șuierate. Apoi recita patru versuri, aceleași întotdeauna recitativ): „Cândva, pe Marea Marmara/ Un nor prelung, tăcut trecea/ Un murmur tainic se isca/ Atunci, pe Marea Marmara”. Purta haine largi care, când era vânt, se umflau ca o corabie. De la un timp, ni se părea că plutește… O doctorandă în chimie anorganică, Aura, pe numele ei, obișnuia să privească atât de intens norii, încât intra în transă. Își dezvelea sânii mici, aproape masculinizați, cu pronunțate 
mameloane maronii de pe care izbucneau firișoare de păr, și, ore întregi, se legăna într-un balet imposibil, întârziindu-ne studiile și distrăgându-ne atenția. Profesorul de latină s-a văzut silit să o excludă din Asociația noastră pe motive de pornografie, infantilism și atentat la estetică.  Într-o zi le-am arătat norul antic, norul negustorului de vechituri, da, da, norul ce colecționa oameni. Se ivise la colțul bulevardului central și părea că nu știe încotro s-o apuce. În mod excepțional, cursul a durat în acea zi nu mai puțin de trei ore, cu o mică pauză în care văduva fecioară a cerut permisiunea să-și plângă, cinci minute, soțul mort și să ne recitească, pe un ton tragic, certificatul de virginitate. Părerea generală a participanților era că aveam de-a face cu un nor unic, nemaivăzut. Numai pușcăriașul se jura că îl înregistrase cu vreo șapte ani în urmă în marele și pierdutul său inventar ceresc. „Dacă aș scrie vreodată o Istorie Universală a Norilor, ceea 
ce nu e cu totul exclus, a spus profesorul cu un aer solemn, acest nor ar fi Antichitatea. Priviți-l cu maximă atenție, distinși studenți! Acolo e Troia! Acolo e filosofia grecilor, acolo e înțelepciunea lui Pitagora! Acolo e mizeria latinității, prostituatele Babilonului, ruinele Sodomei și ale Gomorei”... Și, de pe terasa blocului în care urmam cursurile despre nori, înțelegeam și vedeam cu deosebită 
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claritate toate acestea. „Nu pot proba, desigur, a continuat latinistul, însă știu cu fermitate că, 
privind norul acesta, Aristofan a scris Norii...”. Bătrâna ne-a citit apoi, din memorie, un vast poem în vers alb, născut în tumultul impresiilor de moment, iar marea noastră actriță, prezentă în acea zi, a interpretat un acceptabil dans al norului bărbos. Probabil norul știa că-l privim, știa că un 
grup de oameni neimportanți ai acestor așezări vorbesc aprins despre el, marele și inegalabilul Nor, stăpânul de oameni. A stat nemișcat, frumos ca un zeu de demult, răspândind în preajmă un discret miros de amforă, mai ocean ca toate oceanele lumii, cu niște contururi atât de adânc desenate încât păreau de-a dreptul cioplite în materia nepalpabilă a cerului. Când a plecat, furișându-se pe deasupra aleilor din preajma cinematografului, am rămas descumpăniți și foarte triști. O melancolie de pe alte meleaguri, așa cum numai naufragiaților le este dat s-o trăiască, ne-a făcut să privim îndelung în gol. Și era plină toamnă când ne-am dezmeticit. Mult mai târziu, când, într-o zi de joi, așteptam să mor, bolnav de neant, într-o rezervă a spitalului municipal, îmi aminteam episodul acesta ca și cum ar fi fost ieri, ca și cum tot ce fusese important în viața mea anostă nu făcea, însumat, mai mult decât după-amiaza aceea de analitică noroasă. În definitiv, pot spune fără să ezit că întreaga mea viață a fost o nesfârșită privire a cerului. O viață pusă în slujba norilor! în mijlocul publicului, indicând aleatoriu către diverși 
spectatori  Nori mari, nori mici, albi, negri, roșii, aurii, azurii, deștepți, anoști, idioți, umani, cerești, îngerești... Nori în carne și oase... 

(schimbare de ritm) De când cu norii, realitatea oficială mă interesează foarte puțin. În schimb, am învățat multe lucruri despre celelalte realități ale orașului nostru, pe care le observ complet neimplicat. E foarte important să rămâi neimplicat. Orice imixtiune în realitățile neoficiale le distruge sau le strică… E ca și cum ai avea un nor pe care ai vrea să-l folosești ca să-ți sufli nasul… Ce treabă am eu cu viața secretă a comunității de sirene din lacul de la marginea orașului, douăsprezece la număr, care, noapte de noapte, ies pe maluri și intonează cântece marinărești sau povestesc despre perioada în care erau studente la actorie, la clasa doamnei Werner?! Ce legături pot eu avea cu existența centaurului bărbos care, în anumite zile ale lunii mai, vine în Grădina de vară să pască floare de nu-mă-uita?! Ce aș putea avea eu în comun cu populația din subteranele orașului, cu tainele ei, cu conții și viceregii ce trăiesc acolo, bântuind coridoare luminate cu sfeșnice străvechi, complotând în șoaptă și țesând intrigi pentru cucerirea nu știu cărei lumi?! Sau cu fata bolnavă de gigantism pe care, la majorat, speriați că nu o vor putea mărita, părinții au 
legat-o cu lanțuri, i-au ciopârțit picioarele și au lăsat să curgă căzi întregi de sânge, până când 
copila de doi metri a murit... De ce să-mi bat capul cu contabila nebună care măsoară cifrele cu rigla și susține că „ ” este mai mic decât „ ” pentru că dacă i-am întinde pe amândoi în linie dreaptă unul ar fi mai lung cu nu știu câți milimetri decât celălalt... Sau cu viața și trăirile violonistului asasin care își omoară victimele cu bucăți muzicale ce presară în sufletele oamenilor sfârșeală și moarte?! Ce-ar pricepe regele din faptele violatorului romantic de pe strada Gării, care, murmurând serenade, întreabă suav femeile: „Fiți amabilă, ați dori să fiți victima unui delicat și desuet viol?”. Iar cele mai multe, rătăcite, înnebunite de lună și de romanță, consimt în resemnată tăcere, strigând în șoaptă după ajutor...  

(creștere a tonului) 

Realitatea, auzi, realitatea! Ce știm noi despre realitate?! Eu, bunăoară, n-aș ști să zic nimic despre vrăjitoarea din cartierul de sud care vorbește fluent limba găinilor, despre poeții sonetiști din Poliția locală, despre târfele masterande din Zona Industrială, despre păianjenul care plânge în clopotnița Bisericii Adormirii, despre îngrijitorul de reni de lângă abator, despre combinatul de prelucrat vidul, despre Inspectoratul Județean de Citit Gânduri?! Cu ce m-ar putea atrage realitatea? Cu societatea celor născuți în Zodia Fecioarei, cu Liga Crescătorilor de Iluzii, cu azilul bătrânilor care protestează pentru război și pace, clubul pensionarilor militari care organizează săptămânal lovituri de stat și tot felul de atentate care 
numai printr-o minune nu sunt puse în aplicare?! Nu, jur, nu mă interesează realitatea piticului de la semafor care pândește galbenul, strămoșii din subsolul Bibliotecii centrale sau diavolul care trăiește la mansarda Hotelului Decebal. 

(schimbare de ton) Ba mă interesează! Doar că dacă aș recunoaște, agenții realității oficiale m-ar sfâșia… 
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Sunt zile în care realitatea orașului meu este de-a dreptul insuportabilă. Orașul pare atunci un animal de povară ce ne duce în spate gâfâind și gata în orice clipă să-și dea duhul. Mi-l imaginez, creatură bizară, bătrână, târându-și parcurile, străzile, clădirile, clătinându-se ca un om beat, rușinându-se cu pasajele ce-i arată măruntaiele, expus, vulnerabil, cotropit de armatele de ființe mărunte prinse într-un du-te-vino haotic, fără de sens. Orașul însuși devine un fel de nor greu, consistent, un nor pietros în burta căruia, printre osemintele celor ce nu mai sunt aleargă cei ce încă mai sunt, din amestecul acesta de viață și moarte născându-se necontenit hazardul și lipsa de sens. Căci dacă cineva ar săpa adânc în orașul meu, ar da de oase și de vechi clădiri, de freamăt al vieții subterane și de lut, lut viu înmiresmat de moarte. 
(schimbare de ritm) Mă gândeam la astfel de lucruri plimbându-mă prin parcul central în una din acele zile despre 

care nu ai putea fi pe deplin sigur că există sau doar sunt închipuire a cuiva.  Venea agale din direcția opusă, cu părul lung și greu, bogat ca un imperiu, decupând bucăți negre în aer. Era, hotărât lucru, cea mai frumoasă femeie pe care ochii mei o înregistraseră în 
infinita lor arhivă de imagini și memorii. Mi-am dat seama de asta încă înainte de a-i desluși trăsăturile, pe vremea când prezentul ei se limita la o siluetă și puteai să juri că nu e altceva decât un vis printre statui. Frumusețea acestei femei era un scandal pentru că ultragia marginile frumuseții umane. Altădată, zeii ar fi ucis-o, cu îngrijorare și patimă, azi, însă, ea putea circula în voie pe aleile parcului nostru central, nedemn să adăpostească, fie și pentru zece minute, o asemenea făptură.  Cu câteva clipe înainte să mor, acolo, în rezerva spitalului municipal din joia ultimului meu răsărit, aveam să mă agăț de această amintire și să fac suportabilă presimțirea beznei ce urma. Doar așa, mângâiat de amintirea aceea în care simțeam, deopotrivă, cerul și pământul.      Se apropia, mă apropiam, trupurile arborilor se înfiorau, mă înfioram, iată, acum îi zăream fruntea, pomeții obrajilor, fragilitatea trupului, linia sânilor ce înțepau pânza privirii mele. Peste fix zece pași, existența mea urma să treacă pe lângă existența ei, peste tot atâtea secunde timpul meu urma să treacă pe lângă timpul ei. Cum să amâni, cum să blochezi trecerea aceasta? Cum să… Când a ajuns în dreptul meu, aerul s-a făcut rece, ceva nordic a umplut la refuz aleea, iar 
pietrele cubice ce o alcătuiau au început să își schimbe locul una cu cealaltă, într-un joc bizar peste care mă vedeam pășind. I-am privit chipul și… Și nu, nu era fata ucisă vara trecută în parc, ea apare doar în nopțile în care o visează ucigașul ei. Nu, nu era nici marea noastră actriță care, uneori, se plimbă spre a fi văzută de arbori… Nu, eram eu, eram proiecția mea feminină, despletită și înaltă. Era Eul meu feminin plimbându-se pe aleile realității și observând norii … Am zâmbit foarte trist, și eu și ea, apoi am mers mai departe…  Cine sunt eu? Cine sunt eu? Eu sunt eu sau sunt celălalt? Cât sunt eu și cât sunt celălalt? Cât din mine este dublul meu ce rătăcește prin lume…  

urcă pe scaun, ca pentru a ține o conferință  Realitatea, doamnelor și domnilor, este ceea ce există. Realitatea este ceea ce e palpabil, măsurabil, decidabil. Realitatea este ceea ce are gust, are miros, are culoare. Real este doar ceea ce vedem, auzim, simțim și mirosim. Tot ceea ce este real este și rațional. Și invers, numai ceea ce este rațional este real. 

sare de pe scaun, ieșind din rolul conferențiarului. Cu patimă  Fals, nimic mai fals! Revoltător de fals! Incredibil de fals! Numai ceea ce este irațional este cu adevărat real. Visele noastre au o consistență infinit mai mare decât o plimbare prin ploaie. Nevăzutul acestui oraș este mult mai clar decât ceea ce ochii noștri ne spun că văd. Aerul pe care îl respirăm este încărcat cu ființe ce ne invadează, clipă de clipă, interiorul. Gândirea norilor este cu mult mai nuanțată decât gândirea noastră, a celor care au inventat gândirea și teoriile despre gândire. Clădirile orașului nostru, străzile noastre pe care ne întoarcem, niciodată rătăcindu-ne, la casele noastre, trupurile noastre, inimile noastre pe care ni le auzim bătându-ne la cap, toate 

acestea sunt amintiri dintr-o altă realitate, dintr-un timp de dincolo de viață și de moarte, de dincolo de biologie și dincoace de noi…  
(senzație de sufocare. Panică. Moment de tensiune maximă, apoi progresivă detensionare. 

Întreaga bucată ce urmează trebuie rostită pe un ton tot mai alert, dinamică ascendentă. Dacă 
actorul poate fizic, pasajul poate fi rostit în alergare circulară sau pe loc) 
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În Turnul Catedralei era frig, deși călugărul care tăia bilete transpira din abundență. La fiecare bilet vândut, își scărpina barba cenușie, roba umplându-i-se de o pulbere albă, pe care, cu un gest reflex o scutura în secunda imediat următoare. Coada se întindea până la Teatru, intersectându-se cu cea a oamenilor care voiau să intre la spectacolul marelui regizor, venit tocmai din capitală. Unii, care stăteau acolo de câteva zile, nici nu mai știau pentru ce așteaptă.  Când în oraș ajunsese vestea telescopului prin care poți să îl vezi pe Dumnezeu, bătea un vânt uscat dinspre apus. Martorii relatează că era atât de puternic încât oamenii trebuia să se țină de ziduri pentru a nu fi spulberați. Norii coborâseră foarte jos, astfel încât se confundau cu autobuzele municipalității, iar călătorii grăbiți, în loc să urce în autobuze, urcau direct în nor. Prin 
aer pluteau tot felul de obiecte, într-o devălmășie greu de descris. Deasupra bulevardului central zburau instrumentele unor angajați ai Filarmonicii ce tocmai susținuseră un concert caritabil, în Re major, pentru pian, vioară și văduve îndatorate la bănci. Neputincios, dintr-o scară de bloc, pianistul privea cum instrumentul său, pe care de cinci ani îl avea în inventar, gravita de colo colo, între Mall și Catedrală, indecent, cu picioarele în sus, gata în orice moment să se zdrobească de sfânta noastră clopotniță. În mod ceva mai organizat, zbura spre sud un grup de animale de companie, iar ceva mai încolo deasupra benzinăriei se puteau vedea, în aer, o duzină de biciclete roșii. De pe ferestrele Maternității ieșeau nou născuți, amestecându-se cu porumbeii din Piața 
Centrală. Undeva, înspre periferie, doi îndrăgostiți, pentru a nu fi luați de vânt, începură să facă dragoste în văzul tuturor. Cumplitul vânt nu reușea să-i smulgă de pe caldarâm, mai ales că ea era supraponderală și tristă. În schimb, așa încleștați cum erau, vântul îi rostogolea cu o viteză amețitoare printre utilajele abandonate și blocurile de ciment. Agățat de un stâlp de iluminat public, într-o superbă pijama cu șliț, unul dintre cetățenii de onoare ai urbei noastre continua să mulțumească celor care l-au susținut și au avut încredere în el. „Vă mulțumesc, prieteni! E o mare onoare pentru mine! O mare onoare… Onoare…”…  În Cimitirul orășenesc, un cortegiu funerar aflat la penultima punte se ținea din răsputeri de sicriul defunctului care, pentru că fusese foarte păcătos, nu se putea înălța. De altfel, dacă cineva ar fi fost foarte atent, ar fi observat cum sufletul său, lutos și greoi, se târa, înaintea procesiunii, pe aleea desfundată ce ducea spre propria-i groapă. Unui cerșetor i se păru că mortul mișcă ușor pleoapele, dar apoi zări sufletul și se liniști.  Dinspre groapa de gunoi a orașului se zăreau deja tone policrome de mizerie plutitoare. De acolo venea, în zbor, și o femeie goală agățată de sacul ei cu sticle reciclabile din plastic. Râdea 
zgomotos și spunea tot felul de porcării la adresa unui consilier cu costum bej și pantofi de răposat. În spatele ei, se ridica le ceruri Iov arătându-și mândru și grav rănile celor ce zburau pe lângă el. 

(oprire, ton neutru, apoi din nou ascendent) Când mai era puțin și întregul oraș urma să se ridice de la pământ, vântul se opri la fel de brusc. Un nesfârșit moment de liniște. Apoi… Toate lucrurile din aer prinseră a cădea. Mulți dintre locuitorii orașului își găsiră, cu acea ocazie, obiecte pe care le pierduseră cu ani în urmă. Părintelui Chirilă, bunăoară, îi căzu la picioare reportofonul cu care înregistra la spovedanie păcatele enoriașilor. Primarul se pomeni că îi cade de nicăieri un dosar de corupție,  de file A , pe care îl credea pierdut de mai bine de cinci ani, iar unei bătrâne și sfinte prostituate din cartierul de Vest îi căzură în brațe, unul după altul, cei doisprezece prunci pe care, în tot atâția ani, îi avortase.  Apoi, se mai întâmplă ceva neașteptat și nemaivăzut. Oamenii, animalele și lucrurile începură să meargă de-a îndărăt. Limbile ceasului de pe turnul Catedralei se roteau cu viteză în sens invers, fumul de la țigările cetățenilor onorabili se întorcea în onorabilele lor trupuri, bătrânilor le întinereau trăsăturile, nou-născuții se repezeau de-a bușilea către pântecele mamelor, iar muribunzilor li se întorcea în simțuri pofta de a trăi. Abia rostite, cuvintele se întorceau către guri întredeschise aproape sufocându-i pe cei ce tocmai vorbiseră.  A doua zi nimeni nu mai știa nimic despre întâmplările uluitoare prin care trecuse orașul. Cineva ștersese peste noapte toate semnele, iar acum fiecare își vedea de treburile lui. Un grup de călugări instală în turnul Catedralei telescopul prin care puteai să-l vezi sau nu pe Dumnezeu, iar 

contabilitatea Mitropoliei pregăti chitanțierele pentru biletele ce aveau să se vândă.  Era joi. Joia morții mele. Inevitabila, inutila și iluzoria mea moarte, consumată cândva în igrasiata clădire a Spitalului Municipal.  



„Revista română”, nr. 2 (8 ) • vară  | 43 

 

(schimbare de ritm) Întotdeauna cineva șterge cu buretele tot ceea ce e interesant… Așa că nu mai rămâne nimic decât… ceea ce se vede, ternul, praful, mașinile, clădirile și statuile. Dar restul? Restul unde este? Unde este restul realității din această realitate cu rest ce ni s-a dat? Unde?... Cam asta e… Nu ne mai rămâne decât să colecționăm nori. După aia om mai vedea…  
(oficial, vag ceremonial. Arată către spectatori) Aceasta este colecția mea de nori. Nori unul și unul! Priviți-i! Nori de furtună și de vreme bună, 

nori solari, nori nocturni, nori de ocean și nori de lut, nori tineri, maturi și nori de demult, nori de pace și nori de război, nori lăuntrici și nori de dinafară, nori îndrăgostiți și nori ai măcelului, nori raționali și nori absurzi, nori, nori, nori, peste tot nori… Să ne privim, prieteni! Să privim cerul din noi și dintre noi! Cer pretutindeni! Totul este cer! 
(se întinde pe spate, privind în sus. Acorduri de jazz, sau de vioară) ■ 
 

[Fragment dintr-un roman în lucru] 

 

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE ARTĂ PLASTICĂ  

„N.N. TONITZA”, EDI IA A XIII-A, IAŞI,  
 La concurs pot participa copii între  şi  ani. Fiecare lucrare va trebui să aibă men ionat pe verso: numele şi prenumele autorului şi al profesorului îndrumător, vârsta sau clasa, adresa şi profilul unită ilor de învă ământ grădini e, şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli de artă, cluburi ale copiilor, cercuri de artă plastică etc. . Se admit în concurs -  lucrări pentru grupuri şi -  lucrări pentru cei care participă individual pictură, grafică, artă decorativă, artă fotografică şi iconografie , format A  

(210x297 mm) sau A3 (297x420 mm), cu paspartu (3-  cm . Tematica şi tehnica de lucru, la liberă 
alegere. Lucrările premiate rămân în posesia şi păstrarea definitivă a celor care au lansat concursul. Fiind un concurs interna ional, valoarea artistică a lucrărilor trebuie să eviden ieze sensibilitate de expresie, să fie colorate sugestiv, să aibă mesaj şi prezentarea generală să fie la cota maximei exigen e. Lucrările vor fi trimise până în data de  decembrie  data poştei , pe adresa: Prof. Mihai Zai , bdul T. Vladimirescu nr. , bl. P , sc. A, et. , ap. , Iaşi sau Prof. Areta Moşu, str. Titu Maiorescu nr. , 
Bl. B- , ap. , cod , Iaşi cu men iunea pentru Concursul Interna ional de Artă Plastică „N.N. Tonitza”, edi ia a XIII-a.  Informa ii suplimentare se pot ob ine la telefoanele: (40)0232.219.213; (40)0722.552.119; 

(40)0232.311.474.  

 

cărţi primite la redacţie ■  
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Laura 

GU ANU 

[Ia i] 
 

 

Un pictor puțin cunoscut care a făcut portretele 
boierilor români i ale maharajahilor indieni             

 

 Am petrecut câteva ore plăcute în sălile Palatului Culturii din Iași care au fost ca vizita în salonul unor prieteni cultivați cu care porți discuții nesfârșite de care  nu vă mai săturați. Motivul a fost expoziția „Josef August Schoefft. Un artist itinerant prin Țările Române”, organizată de Muzeul de Artă, parte a Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, adică ceea ce cunoaștem cu toții ca fiind Palatul Culturii, împreună cu alte muzee din Iași și din țară, în perioada  noiembrie 16 – 22 

ianuarie 2017. În istoria artei românești nu găsim prea multe nume în secolul al XIX-lea, cu atât mai puține în prima jumătate a acestuia, astfel ca readucerea în atenția publicului a operei pictorului Josef August 

Schoefft (Pesta, 1809 – Londra, , pictor maghiar de origine germană, este un eveniment.  

Schoefft este un personaj el însuși și un mare călător. Norocul nostru este că și-a început peregrinările cu Țările Române și abia după aceea a plecat la Constantinopol, prin Persia, ajungând în India, unde a lucrat o lungă perioadă la curtea maharajahului din Lahore. În perioada indiană călătorește, pictează, colecționează. Revine în Europa abia în , își cumpără un palazzo venețian, după care se mută la Viena, apoi la Budapesta, pentru a se stabili definitiv la Londra. Ultima călătorie a acestui călător pasionat va fi în Statele Unite ale Americii și în Mexic, între  și . Pasionant 
personaj pe care mi l-a descoperit curatorul expoziției Corina Cimpoeșu, cu povești pe care sper să le citesc și în catalogul care va oferi iubitorilor de artă rezultatele cercetărilor ei.  
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Revenind la activitatea lui Schoefft în Țările Române, ea începe la București pe la jumătatea anului  și continuă până în august , când vine la Iași, unde pictează până în .  Din această perioadă s-au păstrat în jur de  de lucrări în colecțiile publice românești, printre care portretele oficiale ale domnitorului Moldovei Mihail Sturdza și ale mitropolitului Veniamin Costache, portrete ale boierilor și ale soțiilor acestora.  Fiecare portret are povestea lui pe care curatorul a avut buna idee să o scrie și să o pună alături de portret. Pentru a vă stârni curiozitatea iată doar câteva: Pulcheria Ghica (1800-1879) a fost pictată prin -1836 pe când era măritată cu colonelul Vladimir de Blaremberg, aristocrat frumos și sărac venit din Rusia. Soră a domnitorului Țării Românești, Alexandru Dimitrie Ghica, Pulheria sau Perofirița mai fusese căsătorită, cu generalul rus Nicolae Mavros. Cu cel de-al doilea soț a avut patru copii: Alexandrina, Constantin, Nicolae și Alexandru. Pulheria moștenește de la fratele ei, domnitorul, palatul de la Pașcani-Căciulați. În expoziție este și portretul lui Vladimir de Blaremberg (1811-1846), ofițer în armata rusă care ajunge în Principate în timpul războiului contra Turciei din anii 1828-

1829. Avea doar 17 ani când vine în Țările Române unde rămâne definitiv. În  era inginer al statului, vornic al temnițelor, logofăt bisericesc, aghiotant al cumnatului său, Alexandru Ghica Vodă. Era mare proprietar funciar datorită moșiilor pe care i le adusese ca zestre soția sa. Moștenise pasiunea pentru arheologie a tatălui său, așa că face săpături arheologice în Oltenia la moșiile sale și 
scrie despre acestea.  Am ales aceste povești pornind de la afișul care o prezintă pe Pulheria Blaremberg-Ghica în plinătatea frumuseții ei. Veți observa minunatele bijuterii din portrete și faptul că româncele erau îmbrăcate după moda pariziană.  Nu mai puteți vedea expoziția și să profitați de prezența Corinei Cimpoeșu pentru povești despre vremurile de altădată, când un portretist își putea lua un palazzo venețian, dar vă recomand să căutați catalogul care este gata și își așteaptă editorul. ■ 

 

 

 

Luca 

ARBORE 

[Sf. Gheorghe] 
 

ASTRA Ia i i realitățile contemporane 
 

 Adunarea Generală Anuală din anul 2017 a Despărțământului ASTRA „Mihail Koglniceanu” Iași a avut loc în data de  aprilie , în Sala Senat a celei mai vechi universități din țară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Structurarea în două părți s-a impus prin varietatea și bogăția informațiilor. Partea I a Adunării Generale Anuale s-a constituit într-un elocvent colocviu cu tema „ASTRA și românii din afara granițelor țării. Realități contemporane”. În cadrul cuvântului de deschidere, doamna prof. Areta Moșu prezintă delegațiile sosite din țară, din Republica Moldova și din Ucraina – regiunea Cernăuți. Mesajul prof.univ.dr. Dumitru Acu, președintele Asociațiunii ASTRA, a fost mai mult decât un cuvânt de salut, prin ideile enunțate. Astfel, domnia sa consideră adunarea din Iași o întâlnire de suflet pentru toți cei prezenți, insistă pe ideea de unitate în activitățile ASTREI și numește cultura națională „o armă”, menționând că este necesar a folosi arma culturii pentru a spori binele poporului român. Își exprimă mulțumirea că Despărțământului ASTRA din Iași, prin președinta Areta Moșu, „Ministrul de Externe al ASTREI”, a reușit să facă din ASTRA o forță binecunoscută pe meleagurile locuite de români din afara granițelor. Președintele Asociațiunii încheie citând minunate versuri din 

poezia Scumpă țară românească, de George Coșbuc. Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, menționează mai întâi rolul foarte important al Iașiului de acum  de ani, când în clădirea Universității funcționa Senatul României, după care a susținut o deosebit de interesantă conferință despre poziția 
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geopolitică a României la începutul noului război rece, încheind cu afirmația că ASTRA, prin propria politică, prin propria linie poate avea un rol important în realizarea obiectivelor majore ale României. Conf.univ.dr. Vasile Roman de la Universitatea „Apollonia” Iași a dezvăluit asistenței informații pertinente privind perspectivele diasporei românești în actualul cadru politic european, menționând, în încheiere, că în diaspora există elemente românești care să întărească relațiile cu statele respective. Lect.univ.dr. Gh. Iutiș, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a vorbit despre ASTRA la Iași – o societate cultural-istorică în slujba comunității, evidențiind infăptuirile ASTREI ieșene, modul exemplar al realizării evenimentelor la nivel național, rolul major al profesoarei Areta Moșu, recunoscut de Academia Română prin acordarea, în decembrie , a distincției „Meritul academic”. Prof.univ.dr. Mihai Toma, secretar științific al ASTREI ieșene, a prezentat, cu scurte aprecieri, noile apariții editoriale: „Revista română”, anul XIII, nr. , primăvară ; „Sud-Vest” – Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei, anul VI, nr. -2 (54-

55), ianuarie-februarie 2017; Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Pruteanu-Isăcescu editori , 
Minorități și identități naționale în spațiul central și est-european, Iași, ; Corneliu Filip, 
Asociațiunea ASTRA și românii din jurul României, Iași, . Menționăm că autorii numiți mai sus au o bogată activitate în cadrul ASTREI. Lucrările propriu-zise ale Adunării Generale, desfășurate în partea a II-a, au fost conduse de președintele ASTREI, prof.univ.dr. Dumitru Acu. Dna Areta Moșu prezintă o selecție din cuprinzătorul Raport de activitate, tipărit în  de pagini.  Luări de cuvânt: deputat Petru Movilă din partea Consiliului Județean Iași, prof. Ioan Seni, președintele Despărțământului Năsăud al ASTREI; ing. Floarea Pleș, președinta Cercului ASTRA din Năsăud; prof. Luminița Cornea din partea Despărțământului ASTRA Covasna-Harghita; prof. Feodosia Bunescu, primar al satului Băhrinești, raionul Florești; ing. Ionel Teșoi, membru al conducerii ASTREI Iași; prof. Olga Leșenco, președinta Despărțământului ASTRA din Gura Căinarului, raionul Florești; jurnalistul Octavian Zelinski, președinte al Despărțământului ASTRA din Anenii Noi; prof. Maria Cioica, președinta Despărțământului ASTRA din Alba Iulia; prof. Ana Filip, președinta 

Cercului ASTRA din Salva-Năsăud, care, în finalul intervenției sale, încântă participanții cu priceasna „Mulțumim, Tată Sfânt!”, foarte potrivită săptămânii luminate în care s-a desfășurat Adunarea Generală.   În încheiere, domnul președinte Dumitru Acu apreciază activitatea Despărțământului ASTRA Iași ca foarte bună, recomandă tuturor despărțămintelor să realizeze proiecte pentru aniversarea Marii 

Uniri, menționând în această privință că primul pas pentru Marea Unire l-a făcut Basarabia. Domnia sa mulțumește tuturor celor care au fost în comitetul de conducere al ASTREI ieșene, relizându-se formalitățile de alegere a noii conduceri. Propunerea prof. Stela Toma, ca doamna prof. Areta Moșu să fie realeasă ca președintă a astriștilor ieșeni, a fost susținută de aplauzele întregii asistențe. Printre cei care au fost votați în conducere se află următorii: prim-vicepreședinte conf.univ.dr. Vasile Roman; vicepreședinți: lect.univ.dr. Gh. Iutiș și ing. Ionel Teșoi; vicepreședinte în relația cu Basarabia – prof. Vasile Gîtlan, director-adjunct al Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, Chișinău;  secretar științific prof.univ.dr. Mihai Toma; secretar executiv Iulian Pruteanu-Isăcescu ș.a. Adunarea Generală a astriștilor ieșeni a avut în program și vernisarea expoziției laureaților 
Concursului Internațional de Artă Plastică „N.N. Tonitza”, ediția a XII-a, coordonată de prof. Mihai Zaiț, cu participanți din România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. Locul expoziției Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” din Parcul Copou , lucrările propriu-zise, prezentarea criticului de artă Mihai Păstrăguș, programul artistic al elevilor Maria Steclariu, Bogdan Lazăr, 
Daniel-Robert Gherasim  de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, îndrumați de prof. Nina 
Munteanu, totul s-a încadrat în tradițiile și idealurile astriste promovate de fondatorii Asociațiunii, în anul , și menținute de-a lungul timpului până în prezent.  Adunarea Generală a astriștilor din Iași a demonstrat încă o dată importanța întâlnirii pe cărarea iubirii. Să nu uităm că drumul către iubire se îngustează când ne uităm spre ceilalți de la înălțimea vulturilor aflați în zbor. Toți astriștii se află mereu întru iubire la aceeași înălțime, ceea ce le dă putere în realizarea unității de neam și credință. ■ 
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Alexandru 

CANTEMIR 

[Ia i] 
 

Expoziția aniversară „Ia i, capitală de război” 
 

 În zilele de  și  mai , Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași au organizat cea de-a X-a ediție a Simpozionului internațional „Istorie, cultură, patrimoniu”. Simpozionul a fost organizat în cadrul Festivalului Internațional al Educației și a beneficiat de sprijinul Primăriei Municipiului Iași, al Direcției Județene pentru Cultură Iași și al Domeniilor Lungu Bivolari . Evenimentul s-a desfășurat la Muzeul „Vasile Pogor” din Iași și la Muzeul „Constantin Negruzzi” de la Hermeziu – Trifești și a reunit peste 60 de participanți din România, Republica Moldova, Suedia și Grecia.  Programul a inclus vernisajul Expoziției aniversare „Iași, capitală de război” curatori: Georgiana Leșu, Corina Irimiță, Iulian Pruteanu-Isăcescu, Oana Melinte , care a avut loc în data de 11 mai la Muzeul „Vasile Pogor”, expoziție care punctează rolul istoric jucat de orașul Iași în timpul refugiului administrației românești. Expoziția cuprinde fotografii, pagini de corespondență, hărți militare, 

volume, cărți poștale și obiecte din perioadă și poate fi vizitată în până la  septembrie . ■ 

 
 
 

 

 
 

cărţi primite la redacţie ■  
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Vadim BACINSCHI 

[Odesa, Ucraina] 
 

O întâlnire cu reprezentanții etniclor români  
din Regiunea Odesa 

 În data de  mai , în oraşul Odesa, s-a aflat într-o vizită de lucru Alexandru Victor Micula, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, copreşedinte al comisiei mixte interguvernamentale de monitorizare a respectării drepturilor minorită ii etnice româneşti din Ucraina şi a celei ucrainene din România. Această comisie ar urma să-şi reia activitatea după o pauză de mai mul i ani. Pentru a afla amănunte despre situa ia actuală a etnicilor români din regiunea 
Odesa (sudul Basarabiei), dl. secretar de stat s-a întâlnit cu reprezentan ii lor. Întâlnirea a avut loc în incinta Consulatului General al României din Odesa, cu participarea d-lui Emil Rapcea, consul General. La întâlnire au participat Zinaida Pinteac Frumuşica Veche, raionul Sărata , Petru Şchiopu Babele, raionul Ismail , Nicolae Moşu Tatarbunar , ei reprezentând ONG-uri din comunită ile româneşti din teritoriu. Au mai participat Natalia Ursu, specialist din cadrul Centrului de Informare al României de la Universitatea din Ismail, reprezentan i ai cona ionalilor noştri din raionul Reni şi 
de la Cetatea Albă. Cei prezen i au abordat diverse aspecte ale situa iei actuale a etnicilor români din regiunea Odesa. O bună parte din cei prezen i s-au referit la problema func ionării limbii române în şcolile de cultură generală din sudul Basarabiei. Acolo, la nivel oficial, ea continuă să fie studiată ca „limbă moldovenească” „literatură moldovenească” , după programe şi manuale elaborate la Odesa special pentru şcolile din regiunea Odesa în alte regiuni ale Ucrainei ele nu sunt utilizate . S-a subliniat că la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail studen ii studiază limba română, iar după absolvire, venind să predea în şcoli, sunt împinşi să predea „limba şi literatura moldovenească”. Un mod de solu ionare a problemei ar putea fi unificarea programelor şcolare la limba şi literatura română pentru toate regiunile ării, pe care ar trebui s-o realizeze Ministerul Învă ământului şi Ştiin ei al Ucrainei. Deocamdată, nimeni nu se grăbeşte să facă lucrul acesta, toate rămânând că mai înainte. În cadrul întâlnirii s-a mai vorbit despre proiectele cu finan are din partea Guvernului României, 
pentru ONG-urile din comunită ile româneşti, despre alte aspecte ale cooperării româno-ucrainene. 

 

Gustul amar al Festivalului de poezie  

„Pavel Boțu”, la Universitatea din Ismail  

 Edi ia din anul acesta  mai  a Festivalului de poezie românească sud-basarabeană „Pavel Bo u”, la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, a trecut sub semnul neîmplinirii. Din mai multe considerente. Pentru prima oară Festivalul s-a 

desfăşurat în localul Centrului de Informare al României din această institu ie de învă ământ. Mare mi-a fost mirarea când, pe uşa de la intrarea în localul respectiv, n-am mai văzut inscrip ia „Centrul de Informare al României”, cum o văzusem cu o lună în urmă… Uşa era alta, din sticlă, iar inscrip ia, făcută pe o placă metalică, cu tricolorul românesc pe ea, dispăruse. 
Aveam s-o văd mai târziu, în cel mai îndepărtat col  al sediului Centrului de Informare, într-un dulap din sticlă. Tot acolo, în col , stătea drapelul tricolor, care, cu pu in timp înainte, te întâlnea chiar la intrarea în sediu. 
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Natalia Ursu, coordonatoarea activită ii Centrului specialist, cum i se spune, oficial , a ignorat, de fapt, ac iunea din  mai, deşi, pe tot parcursul ei, s-a aflat în acelaşi local. A stat în col ul îndepărtat al sălii, aruncându-şi, din când în când, privirile de după monitorul calculatorului asupra celor desfăşurate în sală. Stranie atmosferă, straniu comportament. Acest 
Centru de Informare, unde avu loc Festivalul, func ionează în cadrul Universită ii, nu separat de ea. Ac iunea noastră s-a desfăşurat şi ea în cadrul Universită ii, cu acceptul rectorului, Iarislav Kiciuk. Deci, Natalia Ursu ar fi trebuit să stea împreună cu noi la masa Festivalului, nu la 
calculator, „monitorizând” evenimentul. Ce-i drept, ea a ieşit o dată de acolo, pentru a primi o mică dona ie de carte din partea fondatorului Asocia iei „Basarabia”, Anatol Popescu, prezent la manifestare. După care s-a retras, ca mai înainte, în acelaşi col  al sălii, pentru a urmări mai departe şirul evenimentelor. Mai zic o dată: straniu comportament pe care, printr-o logică sănătoasă, nu i-l prea po i explica. O fi vorba, poate, de nişte strategii sofisticate sau de nişte antipatii şi intrigi mărunte cu caracter local, de care nu ştim. În general vorbind, am rămas cu impresia că acest Centru de Informare, aşa cum a ajuns el la cinci luni după deschidere, poate fi 
numit oricum, numai Centru de Informare al României nu. Un început bun şi util pentru cauza 
românismului în Basarabia istorică a fost „mutilat” şi prefăcut în cu totul altceva decât o modalitate propice de informare a opiniei publice largi despre tot ce ine de România şi românism. Informare prin promovarea, mai întâi de toate, a valorilor na ionale româneşti cultură, istorie, obiceiuri populare etc. . Centrul, aşa cum este el acum, poate fi considerat drept 
un cabinet metodic pentru studierea limbii române sau o simplă aulă universitară, dotată din banii Statului român. Şi se vede că azi Statul român, având un Minister pentru Rela iile cu Românii de Pretutindeni, nu se mai interesează de asemenea „fleacuri”. Vom mai reveni la această problemă, pentru că merită.  Din diverse motive, la trecutul Festival au venit foarte pu ini iubitori de poezie românească şi autori ce scriu în limba română. Pu ini au fost şi studen ii de etnie română ce înva ă la Universitate la cursurile în limba română – vreo . O parte din ei au părăsit sala până la sfârşitul activită ii, dat fiind că aveau de sus inut un colocviu. Studen i de etnie română de la alte facultă i ale Universită ii la festival n-au participat. Vreau să spun, prin aceasta, următoarele: gazdele, ştiind din timp că va avea loc Festivalul, ar fi trebuit să pună lucrurile la cale astfel încât să asigure participarea cât mai largă la el a studen ilor de etnie română, din cadrul tuturor facultă ilor Universită ii. De dragul unei activită i cu caracter na ional, ce are loc o dată pe an, ac iune-unicat pentru sudul Basarabiei, consider că s-ar fi putut face acest lucru. 

N-au fost prezen i elevi din nici o şcoală în care se mai predă limba română, deşi se făcuseră unele promisiuni. Nimeni din cei prezen i n-a citit nimic din crea ia sa poetică cu excep ia 
subsemnatului). Am în eles că studen ii de etnie română de la Universitatea din Ismail sunt foarte departe de tentativele de a scrie ceva şi a-şi aşterne propriile gânduri pe hârtie. Şi această lipsă de creativitate, de a gândi creativ şi de a-şi expune gândurile, cred că le-a fost „altoită” încă de pe băncile şcolii. Nu e doar părerea mea. Au mai spus-o şi al ii. Am sim it aievea, la întâlnirea din  mai, lipsa unor talente ca Ilie Malachi, Anatol Manole, Tudor Iordăchescu, Vladimir Caraciobanu, Valeriu Cojocaru, Victor Capsamun, care, din păcate, 
ne-au părăsit pentru totdeauna. To i au participat la edi iile trecute ale Festivalului, începând cu 
1996. Ni i-am adus aminte pe to i, prin cuvinte de apreciere şi recunoştin ă, pe parcursul întâlnirii din  mai. Căr ile cu crea ia lor şi despre ei şi-au găsit locul în cadrul expozi iei din 
sala unde ne adunasem.  O reuşită am avut, totuşi, ea, însă, nefiind legată nemijlocit de crea ia poetică. L-am omagiat 

de marele actor basarabean Dumitru Caraciobanu (1937-1980), originar din Satu Nou, raionul 

Reni. Pe 22 aprilie el ar fi împlinit  de ani. Cu acest prilej am pregătit o expozi ie de fotografii şi materiale din ziare, consacrate vie ii şi activită ii sale. Am avut-o oaspete de onoare pe doamna 

Ana Caraciobanu, sora lui Dumitru Caraciobanu, care locuieşte în Ismail. Aflată la o vârstă înaintată deja, dânsa s-a dovedit a fi o povestitoare pasionată şi ne-a istorisit mai multe amintiri despre fratele său. Alte amintiri în limba română ale lui Vladimir Caraciobanu, văr cu actorul  au răsunat în lectura studen ilor Universită ii.   Am avut oaspe i de la Reni, Tatarbunar, de la Erdec Burnu/Utconosovca, raionul Ismail. ■ 
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Octavian SUCIU 

Lucian SUCIU 

[Panciova, Serbia] 
 

Promovarea limbii române  
şi a patrimoniului cultural în Banatul sârbesc 

 

 Abia după  de ani de la înfiin area Asocia iunii ASTRA, aceasta îşi extinde activitatea şi în Banatul istoric. Astfel, în anul , în oraşul Lugoj s-a inut Adunarea Generală a Asocia iunii, moment însemnat pentru desfăşurarea activită ii culturale în Banat. Intelectualii români din actualul Banat sârbesc au primit cu însufle ire extinderea activită ii culturale a ASTREI în Banat. Aşadar, Institutele de economii şi credit „Steaua” din Petrovasâla Vladimirova  şi „Concordia” din Uzdin devin, în anul , membri ai Asocia iunii, iar la Adunarea Generală a ASTREI din Mediaş  participă şi avocatul dr. Petru Tisu din oraşul Panciova, situat la  km de capitala Serbiei, Belgrad. În anul , Comitetul Central al ASTREI a luat măsuri pentru organizarea despăr ămintelor pe întreg teritoriul Banatului. În baza acestei hotărâri, Comitetul Central de conducere al ASTREI de la Sibiu a hotărât, la sfârşitul anului , înfiin area Despăr ământului ASTRA cu sediul în Panciova. Pentru organizarea Despăr ământului Panciova are merite părintele protopop Trifon Miclea, care a fost împuternicit de conducerea centrală în calitate de delegat pentru constituirea acestei filiale. Din ini iativa sa, tot în anul , a luat fiin ă Parohia Ortodoxă Română din Panciova, iar apoi şi cea din 
localitatea rurală apropiată, Iabuca, participând la cumpărarea actualei capele din Panciova cu o sumă considerabilă de bani. Înfiin area despăr ământului Panciova s-a datorat faptului că mai mul i români de aici şi din localită ile dimprejur au dorit să devină membri ai ASTREI. Acest despăr ământ a încadrat români 
din partea de sud-vest a Banatului istoric. Amintim câ iva membri ai acestui despăr ământ: Trifon 
Miclea, protopop, preot la Satu Nou, Damian Popescu, paroh din Ovcea, Onoriu Conopan, preot din 

Uzdin, Iosif Morariu, preot ş.a. Func ia de preşedinte a fost încredin ată protopopului Trifon Miclea, el fiind, în acelaşi timp, şi membru fondator pe via ă. Mai târziu a înfiin at şi o filială ASTRA la Satu Nou, în anul , precum şi biblioteca ASTRA şi un cor vocal. 

Din procesul-verbal de la începutul lunii ianuarie  aflăm că s-au înfiin at agenturi cercuri culturale  la Satu Nou şi Uzdin, precum şi că Comitetul Despăr ământului Panciova a adoptat hotărârea de înfiin are a mai multor cercuri culturale în unele localită i din păr ile sudice ale Banatului, în care astăzi aproape că nu mai sunt români: Gai, Dubovă , Mărghita, Samoş, Dobri a şi 
Sefcherin. În anii următori, numărul membrilor s-a micşorat, la fel şi numărul cercurilor culturale. Astfel, în 
anul 1912 au mai rămas patru cercuri: Satu Nou, Alibunar, Uzdin şi Seleuş. Despăr ământul ASTRA a desfăşurat multiple activită i culturale, între care se remarcă conferin ele sus inute cu precădere de preo i, învă ători şi al i intelectuali. Tematica conferin elor inute în prezen a sătenilor era variată şi orientată spre luminarea poporului. ASTRA a înfiin at pe teritoriul actualului Banat sârbesc şi mai multe biblioteci şi a organizat cursuri de alfabetizare a adul ilor. A sprijinit moral şi material Biserica Ortodoxă Română din Banatul sârbesc. Astfel, Parohia din oraşul Panciova a primit din partea ASTREI un ajutor bănesc de  de coroane în anul . Preocupările ASTREI au fost şi în domeniul cercetărilor ştiin ifice. Astfel în şedin a Despăr ă-mântului Panciova din 4 iulie 1903, avocatul dr. Petru Tisu a propus elaborarea unui studiu despre limba română în grai, vorbită pe aceste meleaguri ale Banatului şi culegerea de date privind familiile româneşti care trăiesc în satele din această zonă. Cu toate că func ia de director al Despăr ământului 
Panciova i-a apar inut preotului Damian Popescu, în realitate Despăr ământul a fost condus de avocatul dr. Petru Tisu, care a trăit în Panciova şi a fost în stare să se dedice mai mult problemelor acestui Despăr ământ. 
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Activitatea Despăr ământului Panciova până la izbucnirea Primului Război Mondial se poate aprecia ca satisfăcătoare, contribuind la răspândirea culturii, păstrarea şi cultivarea limbii române, precum şi a conştiin ei na ionale. În perioada postbelică, activitatea ASTREI la Panciova a încetat. Revigorarea şi reînfiin area Despăr ământului s-a întâmplat în anul , după căderea comunismului, încheierea războiului civil din Iugoslavia şi restaurarea democra iei în Serbia. Şedin a de reînfiin are a Despăr ământului ASTRA din Panciova a avut loc în data de  decembrie , în biroul din strada Cara Dušana  al avocatului Octavian Suciu. La şedin ă a luat parte Vasile Barbu, preşedintele Despăr ământului ASTRA din Uzdin, care a contribuit la înfiin area a trei filiale ASTRA în Banatul sârbesc, la Uzdin, Deliblata şi Vârşe . În unanimitate, cei prezen i au căzut de acord să reînfiin eze Despăr ământul ASTRA în oraşul Panciova, sub patronajul „Dr. Petru Tisu”, fost avocat, cel care a condus acest Despăr ământ în perioada interbelică. Cu acest prilej a fost aleasă şi conducerea în frunte cu preşedintele, avocatul Octavian Suciu. Astriştii din Panciova au contribuit la ridicarea vie ii culturale a minorită ii române din această zonă bănă eană a Serbiei. Aceştia au ini iat şi înfiin at o Societate Literar-Artistică a Românilor din Panciova, care poartă numele lui Andrei Şaguna şi care a organizat mai multe expozi ii de pictură ale artiştilor Mariana Dolamă, Ionel Popovici şi Sofia Ionaşcu. ■ 

 
 

 

Liudmila 

COBÂLA   
[B hrine ti, raionul Flore ti, Republica Moldova] 
 

Amintiri din Tabăra „Acasă la noi” 
 

 În perioada -  iulie , Asocia iunea ASTRA prin Despăr ământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi a organizat cea de a XVII-a edi ie a Taberei de cultură şi civiliza ie românească „Acasă la noi”, având parteneri Despărțământul ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj, Primăria Comunei Sâncel, Parohia Ortodoxă Sâncel, Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganu” Sâncel, Cercul ASTRA Pănade şi Asocia ia „Fra ii Brad” Pănade. Beneficiarii acestei edi ii au fost  de tineri români, elevi şi dascăli din localitatea Băhrineşti, raionul Floreşti, Republica 
Moldova. Tinerii basarabeni (coordonator grup: prof. Ludmila Cobilaș, coordonator artistic: prof. Maria Pânzaru, instructor coregraf: prof. Igor Constanda  au fost găzdui i în familii din Sâncel şi Pănade prin grija primarului Ilie Fră ilă, a directoarei şcolii – prof. Lenu a Bloj şi a preşedintei Cercului ASTRA Pănade, Maria Zereş.  Deschiderea oficială a avut loc la Primăria Sâncel, unde delega ia din Republica Moldova a fost primită aşa cum se cuvine de către primarul Ilie Fră ilă. Oaspe ii şi gazdele au desfăşurat un program cultural bogat, care a pus în lumină frumuse ea limbii române, trecutul și bogă ia folclorului românesc. Localită ile incluse în itinerar – Sâncel, Pănade, Sibiu, Axente Sever, Mănăstirea Râme  şi împrejurimile, Cetatea de Baltă, Jidvei, Biia, Alba Iulia, Teiuş, Crăciunelu de Jos, Bucerdea Grânoasă, au oferit oaspe ilor prilejul de a cunoaşte locuri şi oameni, de a reflecta la bogă ia sufletească a neamului, de a lega prietenii durabile. Programul taberei a cuprins mai multe genuri de manifestări: întâlniri cu personalită i din localită ile vizitate, participare la manifestări folclorice de datini şi 
obiceiuri, mese rotunde, pelerinaje şi excursii, spectacole. Programul taberei a fost organizat cu 
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sprijinul Consiliului Jude ean Alba, a Bibliotecii Jude ene „Lucian Blaga”, a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și a Asocia iei „Fiii satului Biia”. 
Familiile din Sâncel şi Pănade s-au dovedit gazde ospitaliere care au manifestat pe toată perioada şederii 

basarabenilor în judeţ afecţiune, multă căldură sufletească, bucuria de ai revedea cât mai curând. 
Deplasarea la Blaj a fost prilej deosebit de a cunoaşte locuri şi monumente emblematice: Catedrala 

Arhiepiscopală „Sf. Treime”, Câmpia Libertăţii, Muzeul de Istorie „Augustin Bunea”, S.C.V.V. Blaj, unde 
directoarea Liliana Tomoiagă le-a prezentat expoziţia „Arta şi vinul”. Un moment important în programul 
taberei a fost deplasarea la Sibiu, capitala ASTREI, unde personalităţi din conducerea centrală au evocat 
momente din istoria ASTREI şi a Sibiului. Cu această ocazie, au fost efectuate vizite la Palatul ASTRA, 
Biblioteca Judeţeană ASTRA, Catedrala Mitropolitană unde grupul a fost primit de ÎPS Laurenţiu Streza, 
Mitropolitul Ardealului. De asemenea, vitzita făcută în Dumbrava Sibiului, cu Grădina Zoologică şi 
Muzeul de Arte Tradiţionale ASTRA a fost o mare bucurie pentru oaspeţi. La întoarcere, grupul s-a oprit la 

Biserica Ortodoxă şi Biserica Evanghelică din comuna Axente Sever şi la Muzeul de Istorie şi Artă 
Populară. Totodată, prin bunăvoinţa lui Liviu Necşulescu, patronul SC Jidvei, s-a vizitat Castelul Bethlen-

Haller din Cetatea de Baltă, unde grupul a fost primit cu multă căldură şi generozitate. La Jidvei, au fost 

efectuate vizite la Muzeul Etnografic, Biserica Evanghelică şi Liceul Tehnologic Jidvei, gazde primitoare 
fiind viceprimarul Vasile Făgeţan şi directoarea Carmen Stan. Merită amintite spectacolele susţinute de 
cele două ansambluri din Basarabia care au avut loc în localităţile Pănade, Sibiu, Biia, Alba Iulia, Bucerdea 
Grânoasă, Zlatna şi Sâncel. ■ 

reviste primite la redacţie ■  
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Lumini a CORNEA 

Un veritabil parlamentar  

al ASTREI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asociațiunea Transilvană pentru Literatura și 
Cultura Poporului Român, ASTRA, a fost numită de 
cunoscutul sociolog Dimitrie Gusti (1880-1955) „primul Parlament al Culturii Românești”. Dacă 
ASTRA a constituit un Parlament al Culturii, atunci personalitățile astriste pot fi numite parlamentari.    
L-am numit pe domnul Ion Onuc Nemeș „un veritabil parlamentar al ASTREI”, având în vedere întreaga activitate de astrist a domniei sale, precum și volumul la care vom face referire în cele ce urmează: Ion Onuc Nemeș, ASTRA în satul meu. De la Comuna 

Viitorul la Satul-model. Sâncraiu Almașului, județul 
Sălaj, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, ,  p. După lectura volumului, putem afirma că Ion Onuc Nemeș s-a născut astrist. Cum? Dumnezeu i-a dat binecuvântare să se nască într-un sat, Sâncraiu Almașului, în care ASTRA era simțită ca fiind „o poveste” luminoasă, aflată sub zodia credinței și a artei. Ion Onuc Nemeș s-a născut cu câțiva ani înainte ca ASTRA să fie interzisă de regimul comunist, dar „întreaga copilărie mi-a fost însoțită și îmbogățită de 
evocările părinților și bunicilor mei despre ceea ce a însemnat ASTRA pentru destinul lor și al satului. Așa se face că, după credința în Dumnezeu, ASTRA 
devenise în casa noastră și în satul nostru cea de-a 

doua religie” p. . 

Nostalgia după fericirea pierdută? După satul natal unde erau atâtea stele, și mai mici și mai mari și 
mai luminoase ... ca florile-n fânețe.”, unde se afla „pe pământ grâu, în cer stele”? Nostalgia după acea „curgere de frumusețe imnică, în cântări și rugăciune”, ce „la lumina lumânărilor de ceară ... sat după sat curgea spre Icoana făcătoare de minuni de la Mânăstirea Nicula.” p. ? Acolo în satul lui, a fost fericit: „Et in Arcadia ego. Am fost și eu în Arcadia. În Raiul în care Dumnezeu se juca cu noi, ca un prunc, când fugăream mieii pe coastă ori când împleteam coronițe din flori de câmp ca să le aruncăm pe acoperișul caselor ... În Raiul acela nu te mai poți înapoia după ce i-ai trecut pragul” p. . 

Anii au trecut. Dumnezeu l-a binecuvântat din nou și l-a învrednicit pe Ion Onuc Nemeș să ajungă în orașul ASTREI, în Sibiu, mai mult, să fie director al Bibliotecii ASTRA, să lucreze „în splendidul Palat al Asociațiunii, unde s-au luat marile hotărâri 
privind destinul Transilvaniei, inclusiv pentru satul meu” p. .  

Ca director al Bibliotecii, a modernizat-o, a construit încă un „palat”, dar a considerat că nu este suficient. A ascultat rostirea imperativă, cu patimă, a lui Ioan Alexandru: „Omu-i dator să lase-n umbra-i o 

raftul cu cărți ■  
 

Ion Onuc Nemeș  
ASTRA în satul meu. De la Comuna Viitorul la  

Satul-model. Sâncraiu Almașului, județul Sălaj 
Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2015 
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dâră de lumină”. Prin cartea numită mai sus, Ion Onuc Nemeș a lăsat o puternică dâră de lumină în istoria Asociațiunii ASTRA. Și în istoria vieții lui. Acest volum poate fi citit și ca un volum aniversar, omagial, la adresa autorului. Viața-i întreagă s-a împletit cu ASTRA. Dar să observăm, cum a specificat autorul la o lansare a cărții, că „Satul meu” este o figură de stil, o sinecdocă, în care, prin lărgirea sensului, prin folosirea particularului în locul generalului, satul natal al lui Onuc Nemeș poate fi orice sat transilvănean în care ASTRA a acționat până la începutul perioadei comuniste.    
Cuprinsul volumului este deosebit de bogat. 

Instituțiile ASTREI este capitolul cel mai cuprinzător, mai bogat în informații, capitolul care a solicitat o serioasă documentare științifică din partea autorului. 
Fiecare instituție a ASTREI se constituie într-un capitol de sine stătător: Case naționale, prin care căminul cultural este privit ca „podoaba și fala meritată a comunei” p. ; Biblioteci poporale, unde cuvântul de ordine era „cât mai multă carte la sat!”, 
deoarece „Cartea este una din cele mai mari puteri ale lumii” p. 75); Conferințe, prin care preoții și învățătorii sunt considerați „fiii luminii”, știut fiind „că-n basme-i a cuvântului putere”; Monografii ce reprezintă „cărțile de aur ale memoriei” p. 7), iar monografiile locale reprezintă „mici istorii din marea istorie a patriei” p. ; Teatru, pentru că „teatrul e un bun dascăl în cele ale vieții omenești” p. ; 
Școli țărănești, unde aflăm că primul „descălecat” al autorului în Sibiu a fost prin poveștile ASTREI şi că „şcoala ărănească dă posibilitatea unei instruc iuni sistematice, practice şi teoretice, acomodată nevoilor reale şi locale p. ; Șoimii Carpaților ce a fost o „asocia ie cultural-sportivă, mai presus de politizarea 
interbelică” p.  şi „cea mai aleasă podoabă a ASTREI” p. .  Demonstra ia este clară şi concludentă: ASTRA a constituit un „model academic pentru între inerea şi exaltarea focului sacru na ional” p. 217). 

Un capitol special este Satul-model – veriga de aur 

în lan ul nesfârşit al vie ii poporului nostru, care începe cu men iunea că nr. 27/1907 din Seria Biblioteca Poporală a Asocia iunii este consacrat broşurii 
Comuna „Viitorul”. Sfaturi şi pilduiri pentru înaintarea 
unui sat prin sine însuşi, de Romul Simu. Sfaturile şi exemplele din această broşură şi altele ce i-au urmat 

au dus la conceptul de sat-model. Cu deosebită satisfac ie şi mândrie, Ion Onuc Nemeş scrie: „La începutul anului , după  ani de intensă activitate socială, culturală şi economică a localnicilor, sub îndrumarea preotului şi a învă ătorului, satul Sâncraiu Almaşului a fost 
declarat sat-model. Se încheia, în chip fericit, un program de afirmare şi de progres pentru sat”. Din păcate, anii ce au urmat, cu acel context politic şi 
economic nou, au distrus „minunea care s-a înfăptuit 

... . Din tot ceea ce a fost strălucire şi progres a mai rămas povestea de fa ă, pe care m-am străduit să nu o las uitării” p. . 
Multe se pot spune despre interesanta carte de suflet semnată de Ion Onuc Nemeş. Mai pot fi amintite alte capitole de aceeași importanță, precum Istorie 

mărturisită cu însemnări inedite ale unor intelectuali ai satelor din Sălaj și cu redarea unor convorbiri cu bătrâni încă trăitori prin satele sălejene – mărturisile 
acestora ne emoționează: „stau și mă uit cum mere vremea, că s-o stricat tăte și mă tem că om ajunje și mai rău”, „Așẻ o fost, bine tăté, și nimnic n-a mai fi cum o fost, șohan”, „Oameni de felul acesta, cu dragoste și cu jertfă de neam, au ridicat satele 
noastre, au ridicat Țara”. 

 Toate dovedesc că „pentru neamul românesc, ASTRA a fost o binecuvântare”, cum afirma Onisifor 
Ghibu (p. 294). 

Capitolul Au citit lucrarea în manuscris are în cuprins texte semnate de cunoscuți oameni de cultură care apreciază așa cum se cuvine cartea ASTREI scrisă de Ion Onuc Nemeș. Considerăm că  acest capitol 
contribuie la imprimarea caracterului de volum 

omagial, cum ne-am exprimat mai sus.  Adăugăm ca un capitol întru totul deosebit cel 

intitulat ASTRA. Roman fotografic, ce se poate 

constitui într-un excepțional album astrist. Adevărat că „fotografia este singura șansă a clipei la eternitate” subtitlul capitolului ! Cele mai bine de o sută de pagini, realizate grafic excelent, deși vremea și-a spus cuvântul prelucrarea fotografiilor – Rodica Gligor, Carmen Hila , cuprind fotografii, cărți poștale, documente de arhivă, coperte de cărți și frontispicii de publicații, foto-efigii – la toate sunt adnotări 
pertinente, iar la sfârșitul capitolului găsim Sursa 

imaginilor, ceea ce este un fapt extraordinar de probitate științifică, așa cum este, de fapt, realizat întreg volumul. Privind fotografiile, cititorului i se trezește curiozitatea de a afla mai multe. Admi-rându-le, citind însemnările explicative, parcă uiți de clipa prezentă și trăiești într-un timp ce-a fost odinioară. Asta este ASTRA! Adăugăm, la cele prezentate, existența unei 
bogate bibliografii selective, apoi Glosar, Abrevieri și 
sigle, Personalități, instituții, publicații, Indice general 

de nume, științific prezentate – toate foarte necesare pentru viitorii cercetători ai Asociațiunii care „s-a născut din iubirea adevărată către popor”, Nicolae 
Iorga (p. 208). Prin realizarea acestei cărți și prin întreaga-i activitate astristă simțită cu sufletul, cum să nu fie Ion Onuc Nemeș un veritabil parlamentar al ASTREI? Îi dorim sănătate și putere de muncă, întru 
iubire de ASTRA. ■ 
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Tudor NEDELCEA 

Calvarul limbii române 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este un adevăr indubitabil conform căruia amestecul uneori brutal  al politicii în domenii de strictă specialitate, de care este străină, este totalmente nociv. De pildă, în sfera lingvisticii. O demonstrează cu documente şi argumente convin-gătoare lingvistul Vasile Bahnaru în lucrarea apărută sub egida Academiei de Ştiin e a Moldovei –Institutul 

de Filologie, Calvarul limbii române în timpul 
domina iei sovietice. Studiu şi documente de arhivă 
(Chişinău, . 

Vasile Bahnaru s-a născut la  octombrie , în satul basarabean Miclăuşeni, comuna Nisporeni, 
unde-şi efectuează studiile elementare şi liceale. Urmează Facultatea de Literatură din cadrul Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău 
(1972- , fiind profesor de limba şi literatura română la Şcoala medie  din Chişinău -, laborant superior din , apoi cercetător ştiin ific 982-1990, 2006-până în prezent , şef sec ie  şi director al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiin e a Moldovei din . Este doctor în filologie, specialitatea „Limbi romanice” din  şi doctor habitat în filologie, specialitatea „Limba română” din , urmând treptele 
carierei universitare, fiind profesor universitar (din . A de inut şi alte func ii importante: director 
general al Departamentului  de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Difuzare a Căr ilor -1992), 

director adjunct al Centrului Na ional pentru Standarde de Limbă -1993), director al Asocia iei Na ionale de Terminologie -1998), redactor la editura Ştiin a -2006). Filolog consacrat, specialist în limba română şi în 
cele romanice (cu peste 180 de studii şi articole, şapte monografii, opt dic ionare şi două manuale – în unele figurând drept coautor , Vasile Bahnaru este redactorul şef al „Buletinului de lingvistică”  şi al revistei „Philologica” . A primit titlul onorific „Om emerit”, diplomă de recunoştin ă 
din partea Guvernului Republicii Moldova, Ordinul 

Republicii şi premiul „Grigore Vieru” al Academiei de Ştiin e a Moldovei . În volumul Calvarul limbii române în timpul 
domina iei sovietice  p. , Vasile Bahnaru publică 
stenogramele sesiunii comune a Institutului de Lingvistică al Academiei de Ştiin e a URSS şi a Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiin e a URSS -7 decembrie , Chişinău , precum şi ale Şedin ei 
Sectorului de specialitate din cadrul Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură Chişinău, . 
Comentariile lui Vasile Bahnaru la aceste incredibile sub raport ştiin ific  al acestor stenograme staliniste sunt pertinente şi ele ne dau măsura reală a activită ii ştiin ifice din institu iile de specialitate din Basarabia, strivită de indica iile lui Stalin prin interpuşii săi, lingvişti care şi-au abandonat respectul pentru adevărul ştiin ific din plecăciune pentru „marele” 

dictator; el reconstituie atmosfera politică şi ideo-logică a acelor vremuri pe care le credeam/credem apuse pentru totdeauna. Lingvistul de la Chişinău întreprinde un demers absolut necesar pentru situa ia catastrofală în care a fost inclusă limba română. Calvarul este sintagma cea mai potrivită folosită de Vasile Bahnaru, oficialită ile staliniste 
(continuate de poststalinismul contemporan) inven-tând pur şi simpul limba şi poporul moldovenesc, falsificând grosolan „istoria românilor basarabeani, apartenen a lor na ională, prin crearea unei na iuni şi a unei limbi inexistente: na iunea şi limba moldo-venească, conducându-se de bimilenarul dicton latin «divide et impera!». Această politică a continuat să fie practicată până la prăbuşirea imperiului sovietic, iar for ele nostalgice ale regimului sovietic o practică cu succes şi în prezent”, cum scrie cu temei, autorul căr ii. Însuşi I.V. Stalin, generalissem în toate, a scris mai 
bine zis, a semnat) o carte, Marxismul şi problemele 
lingvistice, publicată ini ial în „Pravda”  iunie 
1950), apoi în volum separat în tiraje de masă, carte 

Vasile Bahnaru 

Calvarul limbii române în timpul dominaţiei sovietice. 

Studiu şi documente de arhivă  
Chișinău, Editura Elan Poligraf, 2015 
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ce a constituit „un impuls puternic pentru revizuirea concep iilor marxiste despre limbă şi despre reluarea discu iilor asupra limbii popula iei din R.S.S. Moldovenească, un stimulent ideologic, politic şi teoretic pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunii consacrate problemelor «lingvisticii moldo-veneşti»” (Vasile Bahnaru). Autocreata Republică Autonomă Sovietică Socia-listă Moldovenească de „măre ul terorist” Lenin a fost „laboratorul de experimentare a tezelor bolşevice vizând dezna ionalizarea românilor prin implimen-tarea teoriei moldovenismului, ştergerea memoriei româneşti şi inventarea unei noi limbi şi a unui «nou popor, moldovenesc», diferit de românii din dreapta Prutului”. 
Schimbarea denumirii provinciei româneşti din Basarabia în R.A.S.S.M. nu-i un motiv să inventezi o limbă şi un popor; Varlaam a tipărit la Iaşi, în , 

Carte românească de învă ătură şi nu Carte moldo-

venească, deşi Iaşiul era capitala Moldovei lui Ştefan cel Mare. Varlaam, însă, era un cărturar, în care adevărul ştiin ific primează, fiind conştient, ca şi cronicarii moldoveni, că el va da seamă de cele scrise contemporanilor şi posterită ii. Vasile Baharu, ca un autentic om de ştiin ă, este  conştient că politica lingvistică promovată de autorită ile staliniste, prin lingvişti de teapa lui N.I. Marr, vizează dezna ionalizarea popula iei româneşti 
majoritare din Basarabia. „Calvarul limbii române” începe în , după prima anexare a Basarabiei la Imperiul arist, când limba română a fost, pur şi simplu, eliminată din învă ământ, biserică, administra ie, iar din , prin „Regulamentul organizării adminstrative a Basa-rabiei” limba moldovenească a fost declarată limbă oficială. După anularea autonomiei Basarabiei în , limba rusă a înlocuit în totalitate limba română. 
În Basarabia, între -1918, nu a existat nicio 

institu ie de învă ământ cu predare în limba română! Actul Unirii Basarabiei cu România  martie 
1918) nu a fost recunoscut de guvernele leninist-staliniste în privin a limbii şi a românilor basarabeni şi au considerat că majoritatea popula iei din acest inut constituie „un grup etno-na ional distinct în raport cu cel românesc, iar înglobarea basarabenilor într-un stat românesc unitar le uzurpase dreptul lor la 
audoterminare na ională” V. Bahnaru . În perioada interbelică, „s-a hotărât – cum men ionează săptă-mânalul transnistrean „Plugarul roşu” din  august 
1924 – că în şcoale, case şi în aşezăminte de cultură românească să se întrebuin eze limba românească!”. 

Reocuparea Basarabiei în , urmarea  ultima-tului lui Stalin, a dus, din păcate, la reluarea teoriei ariste, politica de modelare a identită ii moldo-veneşti bazându-se pe: „ . intimidarea fizică, prin: a  
foamete (1946-1948); b) deportarea elementelor 

culte şi prospere - ; c  arestarea şi condamnarea disiden ilor -1980); 2. stimularea 

specificului lingvistic regional moldovenesc; 3. 

rusificare, prin: a  politici migra ioniste; b  excluderea limbii române din administra ie; c  limitarea continuă a posibilită ilor de a ob ine educa ie la toate nivelurile în limba română”. După Revolu ia basarabenilor din  august , comunitatea ştiin ifică a restabilit adevărul, în ciuda 
unor teoreticieni de azi ai moldovenismului, precum 

Vasile Stati, Victor Stepaniuc, Ivan Ceban etc. În urma unor sesiuni ştiin ifice comune ale Academiei Române în mandatul de preşedinte al acad. Eugen Simion  şi al Academiei de Ştiin e a 
Republicii Moldova (prin acad. Mihai Cimpoi), a fost restabilit adevărul lingvistic: limba română are patru 
dialecte (daco-român, aromân, meglenoromân şi istroromân , iar dialectul daco-român are mai multe 
graiuri (moldovenesc, muntenesc, bănă ean, mara-mureşan etc. , limba moldovenească fiind, de fapt, graiul moldovenesc. Restabilirea adevărului ştiin ific 
s-a datorat acestor sesiuni ştiin ifice de avengură: 
Congresul al V-lea al Filologilor Români Iaşi-Chişinău, , Sesiunea Ştiin ifică a Academiei Române cu titlul „Limba română şi varietă ile ei locale” Bucureşti,  octombrie  şi Conferin a Ştiin ifică „Limba română este numele corect al limbii noastre” Chişinău, -  iulie . Vezi în detaliu, 
antologia Limba română este patria mea. Studiu. 
Comunicări. Documente, edi ie revăzută şi adăugită, selec ie şi prefa ă: Al. Bantoş; cuvânt înainte: acad. M. Cimpoi, Chişinău, Casa Limbii Române, . Urmare acestor dezbateri ştiin ifice a fost recu-

noscut glotonimul limba română de către Curtea Constitu ională a Republicii Moldova, la 5 decembrie , constatând şi decizând că limba română este limba de stat a R. Moldova, aşa cum este precizat în 
Declara ia de Independen ă a ării. Astfel, „Curtea Constitu ională hotărăşte: . În sensul preambulului Constitu iei, declara ia de independen ă a R. Moldova face corp comun cu Constitu ia. . În cazul existen ei unor divergen e între textul Declara iei de Indepen-den ă şi textul Constitu iei, textul primar al Declara iei de Independen ă prevalează. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se 
publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

Vasile Bahnaru intreprinde un excelent excurs documentar şi ştiin ific privind Calvarul limbii române 
în timpul domina iei sovietice. Dacă în Basarabia, contextul istoric şi socio-politic este mai complicat, în ară cum se prezintă situa ia? Gra ie „învă ăturii eliberatorului”  Stalin, limba română nu mai era de sorginte latină, eliminând din alfabet litera â, înlocuind-o cu î, precum şi înlocuirea verbului suntem 

cu sîntem. S-au luptat lingviştii români unii  pentru restabilirea adevărului. Au reuşit doar par ial: 
folosirea lui â doar în cuvântul România şi derivatele 
sale: român, româneşte. În , Academia Română a reintrodus Regulile lui Sextil Puşcariu din . Dar, ne întrebăm, cu stupoare şi indignare deopotrivă, de ce unele publica ii periodice chiar reviste de 
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anvergură  folosesc tot formula stalinistă cu î, sfidând recomandările Academiei Române?! În Serbia, s-a inventat, politic, o nouă limbă: limba vlahă, care se 
predă deja la Universitatea de Stat din Belgrad?! Biata limba română cât mai  trebuie să suporte calvarul alor săi?! 

Lucrarea lui Vasile Bahnaru, Calvarul limbii 

române în timpul domina iei sovietice. Studiu şi 
documente de arhivă, este bine documentată, scrisă cu acribie ştiin ifică şi, mai ales, extrem de necesară şi actuală. ■ 

 

 

Nicolae BUSUIOC 

Asociaţiunea ASTRA  

şi românii din jurul României 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tot mai numeroase sunt studiile şi căr ile care apar în ultimul timp pe tema interesului na ional şi unde se pune întrebarea, uneori de-a dreptul supărătoare, dacă politica interna ională mai este actualmente dirijată de drepturile omului şi de 
valorile social-culturale. Calculele de natură geopolitică, de oportunitate conjuncturală, unde 
pledoaria menită a mobiliza aten ia genera iilor noi pe linia identită ii proprii este expediată în umbră, domină categoric în dauna problemelor dinami-
zatoare etno-culturale, politice şi identitare. Sunt cunoscute profunzimile şi dramatismul istoric ale 
Basarabiei, Bucovinei de nord şi ale altor zone cu popula ie românească, de aici luptele purtate de intelectualii români cu dragoste de neam şi de ară. Aşa se explică înfiin area unor societă i şi asocia iuni ca imbold pentru  cunoaşterea fenomenelor istorice, a 
confruntărilor politice şi culturale pentru cultivarea sentimentelor na ionale, pentru libertate. Intru în posesia volumului Asocia iunea ASTRA şi 
românii din jurul României Iaşi, Editura StudIS,  sub semnătura lui Corneliu Filip, istoric, filosof şi 
scriitor, preşedinte al Despăr ământului ASTRA „August Treboniu Laurian” Botoşani din anul . Fie şi numai din Introducerea pe care o realizează la volum, cititorul interesat află detaliile momentelor de constituire a Asocia iunii Transilvane pentru 
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. „Deşi era proaspăt instalat ca episcop, Andrei Şaguna a participat activ la revolu ia de la , fiind considerat «diplomatul» revolu iei. După înfrângerea 

revolu iei de la , tânărul episcop a făcut parte 
dintre cărturarii ardeleni care au în eles că singura cale pentru ca românii să-şi ob ină drepturile şi să-şi realizeze aspira iile spre libertate, prosperitate şi unitate era luminarea lor prin cultură. Pentru a atinge acest scop el şi-a stabilit un program cultural-social-economic care viza starea intelectuală, morală şi materială a românilor ardeleni, cu precădere a tinerilor”, aminteşte prof.univ.dr. Dumitru Acu, actualul preşedinte al ASTRA, într-un dialog cu autorul. „Aşa, în octombrie , la Sibiu, pe cerul înnorat al românilor a apărut o stea polară, care în veci va lumina calea unită ii noastre culturale şi solidarită ii sufleteşti, aşa încât to i cei care vorbesc graiurile frumoase ale limbii române să se simtă fra i”, o altă completare lămuritoare asupra înfiin ării celebrei Asocia iuni. Fără să vrem, gândul ne duce la rădăcini, la însemnătatea unor momente ale trecutului, nu pentru că privirile spre viitor străbat straturi opace, greu de cucerit, pentru a ieşi la lumina perspectivei. Întoarcerea la rădăcini este mai simplă şi convenabilă, pe când metafizica viziunii e complexă, intui ia perspectivei este incertă şi imagina ia uneori de propor ii fabuloase o ia întotdeauna înaintea realită ii. Rădăcinile trecutului au valoarea trecerii 
frontierei dintre două lumi, de la lumea cultural-religioasă şi patriotică de pe vremea lumina ilor Andrei Şaguna, Timotei Cipariu, G. Bari iu, Visarion Roman ş.a. la lumea de azi în care se doreşte o înflorire a prezentului, a realizării altor aspira ii pe care le urmăreşte ASTRA contemporană. Oricum, 

Corneliu Filip 

Asociaţiunea ASTRA şi românii din jurul României 
Iași, Editura StudIS, 2016 
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trecutul rămâne ca un arbore misterios, subtil, răsturnat, din el vor creşte şi vlăstare ce vor visa la 
viitor. Trecem în revistă sumarul căr ii lui Corneliu Filip şi aflăm capitolele de o mare importan ă, încât nu putem să nu le men ionăm: Constituirea unor alte 

societă i similare cu ASTRA în Imperiul Habsburgic; 
Situa ia românilor din Basarabia aristă; Situa ia 
comunită ilor româneşti din Balcani; ASTRA în 
perioada interbelică; Apari ia şi dezvoltarea ASTREI în 
Basarabia; Activitatea ASTREI în Iugoslavia şi alte 
state din Balcani; ASTRA de după al doilea război 
mondial – desfiin area şi reactivarea Asocia iunii după 

; Despăr ăminte şi cercuri ale Asocia iunii ASTRA 
înfiin ate cu sprijinul Despăr ământului „Mihail 
Kogălniceanu” Iaşi. Probleme şi situa ii deosebite; 
Programe de popularizare a culturii na ionale în 
comunită ile româneşti din jurul României; În loc de 
încheiere. Medita ii pentru viitor. Este important să ne oprim ceva mai mult asupra reactivării vechilor 
despăr ăminte din Transilvania şi Banat, apoi din Moldova şi Basarabia. După constituirea sa în , Despăr ământul „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi s-a 

lansat, în anul , cu programe proprii, dar şi pentru românii din jurul României. Totul a început cu 
itinerariul cultural „Denii eminesciene”, adunând  de edi ii, prioritar fiind traseul consacrat cunoaşterii locurilor legate de prezen a poetului nostru Mihai 
Eminescu. A urmat cunoscutul program sub titulatura „Se întâlneşte dor cu dor”, itinerarii folclorice cu participarea a numeroase ansambluri româneşti şi din afara grani elor Serbia, Bulgaria, Macedonia, 
Ungaria, Albania, Ucraina, Republica Moldova). De men ionat şi apreciabila activitate a Taberei de cultură şi civiliza ie românească „Acasă la noi”, cu mare impact şi implicare a comunită ilor româneşti 
vizitate. Cum au fost posibile toate aceste manifestări 
de anvergură? Pentru că la conducerea ASTREI ieşene se află profesoara Areta Moşu, dedicată cu tot sufletul sus inerii şi organizării activită ilor multiple, domnia sa fiind, ca o recunoaştere, cooptată şi ca vicepre-şedintă a Asocia iunii centrale. Când spui ASTRA ieşeană spui Areta Moşu, înso ită bineîn eles de colaboratorii săi apropia i fără de care programele, 
proiectele, simpozioanele, concursurile interna ionale de crea ie literară, publica iile ASTREI nu ar fi fost puse în operă. Indubitabil, sunt contribu ii excep ionale pentru supravie uirea şi în vremurile confuze actuale a diversită ii de probleme legate de men inerea identită ii românilor din afara grani elor, de limba şi literatura română, de aspecte ale vie ii spirituale în condi iile globalizării, una venită ca o furtună peste neamuri şi nu ca una luminoasă şi sensibilă pentru conservarea umanită ii prin cultură. Atari op iuni şi dimensiuni vitale au intrat în viziunea ASTREI ieşene, fapte bine eviden iate în acest volum al lui Corneliu Filip. Am putea spune că pentru Areta Moşu şi astriştii săi, în cei peste  de ani de existen ă remarcabilă, refugiul de elec ie a fost primordial în 

segmentul culturii, pentru că numai prin cultură şi educa ie poate fi anihilat sentimentul unei existen e înstrăinate. Marile tragedii ale istoriei noastre continuă încă prin simptome şi semnale care tulbură via a românilor de peste hotare, fiind încă 
marginaliza i în fibra şi gândirea lor, chiar şi în 
momente de aparentă linişte. Stăm şi ne întrebăm dacă vom avea vreodată lideri politici români capabili să rezolve inechită ile, să îndepărteze samavolniciile suportate în ritm constant de confra ii trăitori în „ ările prietene”. Ceea ce nu au făcut şi nu fac ei este lăsat pe seama bunelor inten ii ale unor Societă i şi Asocia iuni precum ASTRA de azi, continuatoarea celei străbune. Dar nu este suficient, solu ionarea atâtor şi atâtor mari probleme trebuie să vină de la nivelul celor ce au puterea de decizie pe căile cunoscute în politică şi diploma ie. Nehotărârea lor se răsfrânge dramatic asupra drepturilor elementare de convie uire normală, nepriceperea sau indiferen a lor determină consecin e greu de suportat. Altele au fost împrejurările istorice când înaintaşii noştri au luptat uni i şi cu mult curaj pentru drepturile fundamentale ale românilor. „Am fost diviza i de cele trei mari imperii din vecinătatea noastră, dar am avut confra i cu min i luminate, care au făcut să ne adunăm, treptat, mai întâi în , apoi în , să devenim o na iune cu propriul stat – România Mare. Apoi a trebuit să luptăm cu interna ionalismul de inspira ie bolşevică, care a oprit activitatea oficială a ASTREI, dar spiritul şi ideile ei au supravie uit şi, astfel, am revenit la fundamentele Asocia iunii. Astfel ASTRA a ajuns la o vârstă de invidiat, în , am aniversat un veac şi jumătate de la constituire, la Sibiu, acolo unde românii, urmând învă ămintele trase din luptele comune din anii revolu ionari - , au rămas uni i şi dârji”, ine să ne amintească Corneliu Filip. Dar care este condi ia minoritarului român de azi? Când am citit Metagalaxia minoritară a cunoscutului scriitor de expresie românească din Voivodina, Slavco Almăjan, s-a rostogolit asupra-mi o avalanşă de sim ăminte încât, reactivate sub impulsul emo ional, cuvintele şi ideile eseistului trăiesc prin ele însele, pentru că între timp se impregnează de însuşiri sufleteşti şi de acel duh purtător spre înăl are. Uneori dă frâu liber exprimării unor amărăciuni greu de imaginat, el rezumă absurdul şi ridicolul unei lumi în derivă, mai ales pentru minoritari: „Privind din exterior, via a virtuală a minoritarului devine un fapt 
divers, o insomnie a unui voiaj paranormal. Experien ele prin care am trecut ne-au dezintegrat imaginea noastră culturală în aşa măsură încât astăzi nu mai păstrăm decât temeiurile unei interpretări deductive. Cum e posibilă via a de toate zilele a minoritarului? În fiecare zi te ui i în oglindă şi vezi chipul mirat; până când te vor trata to i ca un minoritar? Până când vei trăi cu distan ele trecutului şi ale originii?” Chiar aşa, până când? Nu intrăm în amănuntele identită ii sociale şi politice, dar înainte 
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de toate să nu uităm că acestea sunt sinonime cu 

categoria de apartenen ă. Slavco Almăjan a avut curajul să sfărâme multe tipare şi face ăndări o întreagă serie de concepte despre minoritatea românească din Serbia, fenomen care poate fi aplicat tot atât de bine şi altor zone geografice. Cu atât mai mult se cuvine a aprecia proiectul coerent, de lungă durată, al ASTREI din Iaşi, un pod nu doar din flori pe care să circule libere, în toate anotimpurile şi pentru totdeauna, fragmentele de spiritualitate românească despăr ite prin voia mai-marilor din Est şi Vest. Întâlnirile directe şi dialogul se impun azi mai mult ca niciodată, sunt forme semnificative de exprimare a conştiin ei de sine, un fel de oglindă în care veacul şi oamenii săi se privesc cu luciditate sau cu orgoliu, cu încredere sau cu suspiciune. Iată şi opinia lui Iurie 
Colesnic, autorul volumelor Basarabia necunoscută, precizând printre altele că am avea nevoie şi acum de deschizători de drumuri, înainte-mergători, mereu neabătu i din cale: „Da, Basarabia, mai mult ca oricând, are nevoie de ei, acum, când adevărul este încolăcit de minciună ca Laocoon de şerpi. Sim im lipsa unor personalită i de calibrul lui Constantin 
Stere, Pan Halipa, Ion Pelivan, Melchisedec, Gavriil Bănulescu-Bodoni, Ion Incule , Alexei Mateevici, Ion 
Buzdugan, Romus Cioflec, Iosif Naniescu. Ei au visat să schimbe destinul nefast al patriei lor şi au făcut tot 
ce le-a stat în puteri”. Trecutul este o planetă din galaxia existen ei noastre la care niciodată nu ne vom întoarce, dar care mereu ne trimite nişte semnale provocându-ne astfel nostalgia, dar şi încrederea în viitor. Pulberea uitării a viscolit peste potecile odinioară bătătorite, dar care pulbere trebuie măturată cu for a vântului purificator. 

Revenind la paginile căr ii Asocia iunea ASTRA şi 
românii din jurul României, editată sub egida Despăr ământului „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, re inem şi capitolul cu activitatea publicistică. Areta Moşu a ştiut să se înconjoare de colaboratori talenta i şi încrezători în cuvântul scris cu mesaj, cu reverbera ii în sufletul românilor de pretutindeni şi în strângerea legăturilor de neam şi credin ă. Revista română, publica ie trimestrială, cu apari ie încă din , a ajuns în comunită ile româneşti, o oglindă reflectantă a activită ilor diverse şi deosebite, o tribună de exprimare liberă a reprezentan ilor români din afară, 

dar şi a cititorilor obişnui i. La începuturi, redac ia 
Revistei române a fost condusă de regretatul Cătălin 
Ciolca (1995-1996), Victor Durnea (1997-2005), apoi 

Liviu Papuc (2006- , în prezent de Iulian 

Pruteanu-Isăcescu din . Amintim că din colegiile de redac ie au făcut şi fac parte universitari, scriitori, istorici literari, între care Ioan Caproşu, Ion 
Agrigoroaiei, Nicolae Turtureanu, Ion Chiriac, Florin 

Faifer, Dumitru Bunea, Bogdan Ulmu, Valentin 

Talpalaru, Mihail Harea, Mircea Filip, Ioan Ciupercă, 
Emanuela Ilie, Mircea-Cristian Ghenghea. S-au publicat numeroase şi importante materiale de sinteză, istoriografie, eseuri, cronici literare, articole, note, impresii etc. Ne face plăcere să amintim şi nume cu rezonan ă ale celor de peste grani e: Mihai Cimpoi, Ion Hadârcă, Arcadie Suceveanu, Ion urcanu, Claudia 
Partole, Ion Negrei, Ion Buga, Nicolae Leahu, Maria Danilov, Vasile Malane chi ş.a. Republica Moldova , Vasile Tărâ eanu, Ştefan Broască, Vadim Bacinschi, Vitalie Zâgrea Ucraina , Ion Baba, Gligor Popi, Pavel Gătăian u, Vasile Barbu Serbia , Ana Ho opan, Maria 
Gavra (Ungaria), Vanghea Mihauj-Steryu (Mace-

donia), Ion Ciurea Weidner, Gh. Olteanu, Horst Fassel, 

Mircea M. Pop (Germania , Baru u T. Arghezi Elve ia , Basil Lepădat Marcu Mexic , Mario Grămadă Canada , Emil Petru Ra iu, Areta 
Dumitrescu-Georgescu Italia  şi al ii. Ne este aproape imposibil să-i amintim şi pe cei din ară şi din Iaşi care au publicat în paginile Revistei române sau pe cei care au scris în Constela ii ieşene sau în Revista chronos. Corneliu Filip a reuşit în acest necesar volum să ne 
proiecteze imaginea de ansamblu a ceea ce a însemnat ASTRA fondată de în eleptul mitropolit Andrei Şaguna, cât şi ASTRA contemporană, ghidată şi stimulată şi acum de ceea ce Regele Ferdinand a spus în iunie  celor  de astrişti descăleca i la Bucureşti: „Mă bucur că văd aici întruni i în un singur gând şi spirit românesc de dincolo şi de aici, adevăra i uni i sufleteşte, uni i cu dorul de a strânge legăturile cât mai tare din care numai bine poate să iasă pentru ara noastră”. Da, numai bine să iasă, o aspira ie dintotdeauna plutitoare pe cerul senin al ării. Patria mamă trebuie să-şi ocrotească cu grijă fiii răspândi i 
pe întreg mapamondul. Cartea este o oglindă fidelă care reflectă biografia dramatică, dar şi optimistă, a unei institu ii de mare prestigiu – ASTRA. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONC URSUL INTERNA IO NAL  DE C REA IE L ITERARĂ  

„VERO NIC A MICL E” ,  EDI IA A XV II -A,  2016-2017 
 Organizat de Despăr ământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, concursul îşi propune să încurajeze lirica din ară şi de peste hotare, să stimuleze preocupările de re evaluare a poeziei în contextul reconsiderărilor estetice actuale şi să 

impulsioneze traducerile în limbi de circula ie interna- ională. Lucrările concursului se vor desfăşura pe trei sec iuni: Crea ie poetică; Traducere din poezia clasică, modernă şi contemporană; Eseuri despre lirica actuală. La 

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

cultural-artistică  şi o fotografie. Lucrările vor fi trimise până la data de  iulie , la adresa: ASTRA Iaşi, str. 
Titu Maiorescu, nr. 2, cod 700460. Informa ii suplimentare se pot ob ine la telefoanele: . . ; . . ; . .474.  
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Cornel COTU IU 

Încă o ipostază  
pentru „bunul român”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muzeografele Andreea Buzaș și Olga Popa, de la 

Muzeul ASTRA Sibiu, publică la finalul anului 2016), 

la Editura „ASTRA Museum” Sibiu, splendidul volum 
Ilie Moise – crochiu de colecție. Titlul dă sugestii asupra conținutului: O carte dedicată unei personalități desăvârșită sub zarea unei colecții. Hotărârea de a alcătui lucrarea de față a venit celor două cercetătoare odată cu expoziția omagială „Ilie Moise – crochiu de colecție” curatori: Olga Popa și Adda Popa  din perioada noiembrie  – februarie . Altfel, obiectele achiziționate se găsesc în Casa de la Cut (casa-muzeu din localitatea natală , în biroul profesorului septuagenar de la Institutul de Cercetări Socio-Umane și în locuința sa 
de pe strada Cerbului. 

Domnul prof.univ.dr. Ilie Moise este unul dintre cei mai cunoscuți colecționari din Transilvania. A făurit, cu o pasiune neostenită, o bogăție patrimonială alcătuită din peste .000 de obiecte, create din secolul 

al XVIII-lea până astăzi: ceramică tradițională, icoane pictate pe sticlă pe „glajă” – în limbaj ardelenesc , sculptură în lemn, fotografii. Aceștia sunt termeni generici, dar, spre edificare, e potrivit să detaliem conotațiile de sens măcar ale unuia dintre ei. De pildă, pentru „ceramică tradițională”: ploști de nuntă, ulcior de nuntă, ol de nănaș, tămâierniță, cană de ceramică, vase decorative, vase pentru cozonaci, ulcior de apă, oală cu mănușă, figurine din lut cel puțin, cele din colecția Ilie Moise . 
Pentru a ne face o idee asupra arealului cercetat, înșirăm localități și zone de unde au fost achiziționate din pungă proprie!  piesele: Laz, Zarand, Vlădești, Satu Mare, Gorj, Olt, Baia Mare, Korund, Horezu, Țara Hațegului, Rădăuți, zonele Arad, Sibiu, Deva, Tg. Jiu, Alba, Moreni, Huedin Cluj . E nevoie, totuși, de un ș.a., pentru că sunt „doar câteva” locuri, spații românești, străbătute de bunul român Ilie Moise. 

Cartea este înzestrată cu toate cele trebuincioase unui act serios de valorificare editorială: texte introductive, lămuritoare, o fișă biobibliografică, aprecieri critice, bibliografie selectivă, zeci de fotografii ilustrative. Acestea flanchează ocrotesc!  conținutul propriu-zis al volumului: jurnalul donat de Ilie Moise Muzeului ASTRA și intitulat admirabil de 
simplu: Povestea lucrurilor mele cu însemnări din 
perioada august 2009 – decembrie 2013). Da, dar ce încărcătură semantică și câtă noblețe dă autorul cuvântului „lucruri”! 

Dincolo de descrierea de specialitate a obiectelor din colecție și aprecierea lor valorică, estetică, patrimonială, paginile lui Ilie Moise au farmec prin 
relatarea vioaie, persuasivă, câteodată sfătoasă; unele secvențe au nerv narativ, dialogal, se simte plăcerea mărturisirii despre momentele descoperirilor „în politica mea de achiziții” după cum îi place să-și numească demersurile . Povestește cu umor, în chiar debutul însemnărilor, cum primul „lucru” achiziționat pentru colecția sa a fost mingea din copilărie, confecționată de mama din cârpe și „strămături colorate”, minge numită în zonă „copcă” mai-mai, te duce gândul la Ion Creangă . O pasiune stăruitoare era cea privitor la mobilele vechi; în ciuda prafului sau a scrijeliturilor, era cucerit verbul îi aparține  de delicatețea și rafinamentul lor. Iată o scenă de negociere, într-un sat de lângă Mediaș, pe seama a trei scaune „murdare de lătură”, dar… de 
stil Biedermeier: „Cât să-ți dau pe scaune, ca să mi le dai mie?” „Nimic!”, aud vocea interlocutoarei, care remarcase interesul meu pentru scaunele din bucătărie. „Nu 
vreau bani, adu-mi altele în locul lor!” Imediat a făcut rost de un Aro, a fugit până în oraș și s-a întors cu 

ceea ce dorise femeia. Sau: Era student când a devenit posesorul singurului „fedeleș” din satul Cut vas din lemn 

Andreea Buzaș, Olga Popa 

Ilie Moise – crochiu de colecție 

Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2016 
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pentru cărat apă la câmp . Iar acum notează că s-a simțit „cel mai bogat om din întreg satul.”  De ce „crochiu” apropo de titlul cărții)? Deoa-

rece, credem, e un fel de portret deocamdată, al celui 

care „a știut să se integreze oriunde și în orice: a fost 
și feciorul din ceată, apoi a fost cercetătorul care a 
revitalizat ceata, a fost profesorul de folclor pentru 

generații întregi de studenți, dar mai ales a fost omul 
și colaboratorul din interiorul muzeului care a 

păstrat cald focul relației /…/. El e de fapt  „colecția” 
noastră de prieteni, fidel în toate timpurile care au 
trecut peste noi.” Se înțelege că nu ne-am propus să parcurgem 
rezumativ biobibliografia eminentului intelectual ardelean, ci să săvârșim o mărturisire publică de admirație pentru domnia sa, de bucurie că avem 
norocul de a-i fi contemporani. ■ 

  

 

 

Ioan R DUCEA 

 Zece ani de cultură blăjeană 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartea revistei „ASTRA blăjeană” continuă o altă sinteză, cea din , propusă pentru prima decadă de apariție a aceleiași reviste, în ideea de grupare selectivă și pe domenii: mai întâi seria de editoriale, apoi grupări tematice: istorie și cultură, istorie și 
critică literară, aniversări, evenimente, viața cărților, plastică, manifestările ASTREI.  Editorialul de deschidere aparține, așa cum se cuvine, președintelui Dumitru Acu, prilej de a reitera suprapunerea istoriei societății cu procesul de reîntregire al patriei, în ideea că „acolo unde dezbină legea imperială , cartea poate uni. Al doilea editorial, sub semnătura Silviei Pop, susține importanța înțelegerii și, dacă se poate, a reactivării entuzias-

mului intelectualilor din vremea Marii Uniri. Un titlu 

frumos poartă textul lui Ion Mărgineanu: „Credeți-l pe Eminescu în adevărul spusei sale”, în timp ce ÎPS Andrei, arhiepiscop al Alba Iuliei, atrage atenția că, dincolo de respectul datorat datinilor locale, trăirea creștină are capacitatea să treacă dincolo de aspectele folclorice. Mișcătoare pasaje memorialistice semnea-ză Mircea Popa, fugit din calea armatelor maghiare, în vremea războiului al doilea mondial, de la Lazuri de Beiuș peste munți, prilej să înțeleagă de timpuriu că „libertate fără naționalitate nu este”.  În secțiunile literare, mai multe articole apără memoria preotului și scriitorului Ion Agârbiceanu, 

dintre care unul vorbește, competent, de dimensiunea religioasă a operei sale, multă vreme marginalizată 
(Maria-Daniela Pănăzan . Salutare sunt prezentarea liricii sculptorului Ion Vlasiu, adunată sub titlul 
Vlasiile și alte poeme, ca și ultimul interviu acordat de Viorica Fulicea, medic centenar, descendentă a unei familii de tradiție ardelenească Silvia Pop . Finalul consemnează colaborările cu alte despărțăminte ale 
ASTREI, inclusiv în vederea sprijinirii românilor din afara țării, la care Blajul are deosebite contribuții. ■ 

Silvia Pop, Maria-Daniela Pănăzan, Claudia Oancea-Raic 

(editori) 

Cartea revistei „ASTRA blăjeană”. 2006-2016 

Blaj, Editura ASTRA, 2016 
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G. IUTI  

Istorie i actualitate: 
Justinian Teculescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 După , numele și activitatea primului episcop 
al Armatei Române -  și episcop de Cetatea Albă-Ismail (1924-  a fost recuperat și 
valorificat printr-o intensă activitate editorială, precum și prin numeroase manifestări cultural-științifice. 

O astfel de manifestare s-a desfășurat la Covasna, în data de 20 noiembrie 2015, sub egida Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, precum și a Asociației Cultural-Creștine „Justinian Teculescu” constituită în anul . Comunicările  prezentate cu acel prilej au fost publicate în acest volum, care se 
constituie într-un omagiu adus episcopului-patriot la împlinirea a  de ani de la nașterea sa . 

Lucrarea reunește  contribuții ale unor reputați oameni de cultură, cercetători ai trecutului, printre 
care îi menționăm pe Petru Pinca, Luminița Cornea, Nicolae Puchianu Moșoiu, Sebastian Pârvu, Aurel 
Pentelescu, Gavriil Preda, Ioan Ciurea-Weidner, Florentina Teacă, Ioan Lăcătușu. Importantă în 
evocarea luminoasei figuri a episcopului Teculescu 

s-a dovedit a fi „vitrina cu amintiri” a lui Dan 
Teculescu, membru al familiei. Un număr de  documente referitoare la 
procedura alegerii, hirotonirea ca arhiereu, instalarea 

ca episcop al Armatei Române, ca și despre întreaga sa personalitate sunt publicate în acest volum, prin strădania lui Aurel Pentelescu și Gavriil Preda (p. 85-. La episcopia de Cetatea Albă-Ismail a venit „cu sufletul plin de dragoste, bunătate, blândețe și înțelepciune și cu o comoară de cunoștințe, de experiență și tact… reușind să tragă o brazdă adâncă și să croiască un drum drept și solid pentru viața 
eparhiei noastre” (p. 30). Au fost evocate și alte momente din viața și 
activitatea episcopului Justinian Teculescu – activitatea de preot la Râșnov -1901), colabo-

rarea cu ASTRA din localitatea mai-sus menționată, 
colaborarea la revistele de cultură ale vremii, rodnica activitate în calitate de protopop la Alba-

Iulia (1901-1923). Florentina Teacă, îngrijitoarea volumului, pe baza rodnicei activități desfășurate de Justinian Teculescu în funcția de episcop al Armatei Române, propune reinstituirea acestei funcții în actualitate, întrucât, prin această măsură reparatorie, „militarii ar fi mândri că au un episcop ca părinte, iar Biserica Ortodoxă Română ar reîntări legătura specială pe care o are cu oștirea de astăzi” (p. 76).  

Manifestările de cinstire la adresa acestui ade-vărat reper moral pentru cei de astăzi, îndeosebi pentru tânăra generație, s-au amplificat prin edifi-carea și plasarea în locuri de memorie a unor 
valoroase monumente – bustul episcopului, operă a 
sculptorului Teodor Zamfirescu, dezvelit și sfințit în anul , plasat în Piața Eroilor din orașul Covasna, precum și placa omagială cu efigia episcopului, instalată pe zidul bisericii din Manta, localitate de lângă Cahul. Placa este opera sculptorului ieșean Mircea Ștefănescu, iar ceremonia de instalare s-a desfășurat prin contribuția Despărțămintelor ASTRA 

Covasna-Harghita și Iași, precum și a preotului-
vicar de Manta, Iulian Budescu, în data de 18 sep-

tembrie 2016. ■ 

  

Episcopul Justinian Teculescu,  

apărător al spiritualității românești. Istorie și actualitate 

Volum îngrijit de Florentina Teacă 

Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2016 
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Sibiu, 7 aprilie 2017. Colocviul „Octavian Goga în contemporaneitate”. Eveniment organizat de Asocia iunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA, Colegiul Na ional „Octavian Goga” Sibiu și Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. Colocviul a fost deschis de prof.dr. 

Lidia Pircă, coordonatorul proiectului, intervenții au avut prof. Laura Dumitru, directorul Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu – Tradiție și prestigiu în Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu; 

conf.univ.dr. Mirela Ocinic, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – Sensibilitatea poetică actuală și lirica lui 
Octavian Goga; prof.univ.dr. Dumitru Acu, Președinte al Asociațiunii ASTRA – Octavian Goga și 
Asociațiunea ASTRA; prof.dr. Daniela Secu, reprezentant al Pimăriei Rășinari – Elevul Octavian Goga la 

Rășinari; Dinu Bucșan, nepot al lui Octavian Goga – Momente inedite din existența poetului. Programul a continuat cu momente poetice și muzicale, realizate de elevi ai Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu, coordonați de prof. Ion Turcu. Evenimentul s-a încheiat cu premierea lucrărilor participante la Concursul Național „Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III”, edi ia a VIII-a, cuprins în 
CAEN 2017, Domeniul V. Cultural-artistic. Literatură, poziția .    

 

Sebeș, 9 mai 2017. Lansarea volumelor semnate de părintele Iuliu-Marius (Maxim) Morariu: 

Preo ii năsăudeni şi ASTRA 6 -1918), publicat la Editurile Charmides Bistri a  şi Argonaut Cluj-Napoca  și Autobiografia spirituală a lui Dag Hammarskjöld. O abordare teologică, publicat la Editura 

Argonaut (Cluj-Napoca , eveniment organizat de Despăr ământul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş în parteneriat cu Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Au prezentat Maria-Cornelia Postescu, Ioan 

Opincariu, Adrian-Cosmin Iușan și Nicolae Dumbrăvescu. Moderator: drd. Mihai-Octavian Groza. 

 

Codlea,  mai . Conferința „Regina Maria – Regina Soldat”, cu participarea extraordinară a 
prof.univ.dr. Georgeta Filitti, prof.univ.dr. Traian Cepoiu și a dr. Anca Beatrice Todireanu, președintele Asociației „România Culturală”. Eveniment organizat de Desparțământul ASTRA „Dr. Nicolae Căliman” 
Codlea în Sala Festivă a Liceului Teoretic „Ioan Pascu” din Codlea.  

 

Dej, 29 mai 2017. Lansare de carte: Mihaela-Doina Dimitriu, Rocada visurilor mele. Push-upuri 

cu dantele poeme țesute cu nonconformism , eveniment organizat de Despărțământul ASTRA „Dr. Teodor Mihali” Dej. Prezentarea volumul a fost realizată de prof. Elena Ciura. A intervenit și prof. Zorin Diaconescu cu eseul „Revenirea la poezie”, programul fiind complete cu expoziția de carte veche „Poezii” mai puțin văzute . ■ 

telegraful astrist ■  
 

 

 

TABĂRA DE CULTURĂ ȘI  C IV ILIZAȚIE RO MÂNEASC Ă „ACAS Ă L A NO I”  

EDI IA A X XI-A,  IUNIE -AUG UST 2017  
 

 Ajunsă la a XXI-a edi ie, Tabăra de cultură şi civiliza ie românească „Acasă la noi” reprezintă pentru Asocia iunea ASTRA, pentru sus inătorii programului şi mai ales pentru participan i, un prilej de mare emo ie românească. Cu această ocazie, copiii şi tinerii români din teritoriile aflate în prezent în afara grani elor României, cât şi cei care se găsesc în diferitele comunită i româneşti, se bucură de activită ile ini iate şi organizate de despăr ămintele ASTREI din România şi de organizatorii din localită ile-gazdă. Pentru mul i dintre beneficiari, 
taberele organizate în diferite zone ale României constituie o ocazie unică, de a se bucura de frumuse ile naturale şi valorile spirituale ale unei ări pe care o simt aproape, vorbindu-i graiul, dar pe care nu au avut prilejul să o viziteze. Invita ii se bucură de toată grija organizatorilor, interesa i să le îmbogă ească cunoştin ele de istorie, de geografie, de cultură şi de civiliza ie românească, să-i sprijine în perfec ionarea limbii române, în cunoaşterea vie, prin itinerarii culturale specifice, a istoriei şi a spa iului în care aceasta s-a desfăşurat. 

 

Beneficiarii programului – tineri de origine română din localități ale raioanelor Criuleni, Strășeni, Ialoveni, Florești, Cahul, Anenii Noi, Bălți și municipiul Chișinău Republica Moldova , precum și din regiunile Cernăuți și 
Ismail (Ucraina).  Sunt primiți, acasă, în localitățile: Iași, Botoșani, Cluj-Napoca, București, Maliuc județul Tulcea , Sebeș, Vințu de 
Jos, Ocoliș, Lupșa județula Alba , Gledin, Parva județul Bistrița-Năsăud , Întorsura Buzăului, Barcani județul 

Covasna). 
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SPONSORI ȘI SUSȚINĂTORI 

ai activităților 
Despărțământului 

 ⧠ Universitatea „Alexandru  Ioan Cuza” din Iași ⧠ Consiliul Județean Iași ⧠ Primăria Municipiului Iași ⧠ Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” ⧠ Consiliul Județean Alba ⧠ Funda ia „Alba Iulia  pentru unitatea şi integritatea României” ⧠ Primăria Comunei Săliștea, județul Alba ⧠ Primăria Comunei Vințu de Jos, județul Alba ⧠ Consiliul Județean Olt ⧠ Primăria Comunei Morunglav, județul Olt ⧠ Primăria Comunei Răchiți, județul Botoșani ⧠ Consiliul Raional Anenii Noi, 
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raionul Ialoveni ⧠ Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă”, raionul Ialoveni  ⧠ Primăria Satului Tănătari, 
raionul Căușeni ⧠ Primăria Satului Ursoaia, 
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