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ASTRA și românii  
din afara granițelor țării. 
Realități contemporane 

  
 

 

Lumini a 

CORNEA 

Adunarea Generală Anuală a 

Despăr ământului „Mihail Kogălniceanu” Iași. 
„Venim de acasă, acasă” 
 

 εБ iАpИБăЗoarea Sală a SeБaЗИlИi UБiversiЗă ii „AlexaБdrИ )oaБ CИНa” diБ )aşi, s-au desfăşИraЗ, la îБcepИЗ de april, lИcrările AdИБării GeБerale AБИale a Despăr ăАâБЗИlИi ASTRA „Mihail KogălБiceaБИ”, )aşi, coБdИs de prof. AreЗa MoșИ, ŢreșediБЗe al Despăr ăАâБЗИlИi. AИ fosЗ preНeБ i delega i diБ țară și foarЗe АИl i diБ RepИblica Moldova şi UcraiБa. 
Prima parte a constituit-o ColocviИl „ASTRA și roАâБii diБ afara graБițelor țării. RealiЗăți coБЗeАporaБe”. AИ coБfereБțiaЗ dr. ŢeЗre GИraБ – secreЗar de sЗaЗ îБ DeparЗaАeБЗИl peБЗrИ Relația cИ RoАâБii de ŢreЗИЗiБdeБi, prof. ИБiv. dr. Gheorghe Iacob – recЗorИl UБiversiЗății „AlexaБdrИ )oaБ CИНa” diБ )ași, cerceЗ. șЗ. dr. Mircea-Cristian Ghenghea – UБiversiЗaЗea „AlexaБdrИ )oaБ CИНa” din )ași, cerceЗ. șЗ. dr. DaБ Gabriel SîАboЗiБ – AcadeАia RoАâБă, Filiala )ași. 
Din Republica Moldova, aИ fosЗ preНeБ i delegați ai despărțăАiБЗelor și cercИrilor ASTRA diБ TighiБa, CăИșeБi, EdiБeț, SЗrășeБi, )aloveБi, MoleșЗi, CriИleБi, MăgdăceșЗi, Grigoriopol, (ârЗopИl Mare, OБițcaБi, BoșcaБa, CoșerБița, GИra CăiБarИlИi, BăhriБeșЗi, Tiraspol, ChișiБăИ, SЗolБiceni, Anenii Noi, VarБița, GИra BâcИlИi, FeșЗelița, ErАoclia, CahИl, reporЗer TaЗiaБa GИНИ – Radio Moldova. DiБ UcraiБa, aИ parЗicipaЗ jИrБalişЗi din regiunile Odesa și CerБăИți: Vasile BâcИ – președiБЗele Societății peБЗrИ CИlЗИră RoАâБească „Mihai EАiБescИ”, CerБăИți și Iurie Levcic – direcЗorИl CeБЗrИlИi BИcoviБeaБ de ArЗă peБЗrИ CoБservarea și ŢroАovarea CИlЗИrii TradițioБale RoАâБeșЗi, CerБăИți. DiБ RoАâБia, a parЗicipaЗ prof. )oБ OБИc NeАeș, vicepreșediБЗe al AsociațiИБii ASTRA şi 

reprezentaБ i ai despăr ăАiБЗelor ASTRA NăsăИd, CovasБa-(arghiЗa și Dej. CoБferiБ ele aИ avИЗ îБ vedere realiЗățile coБЗeАporaБe ale roАâБilor diБ afara graБițelor țării și provocările îБ perioada globaliНării ŢeЗre GИraБ , Basarabia e БИАiЗă „țara de lâБgă țară” 
(recЗor Gheorghe )acob , referirea la cele doИă iБsЗiЗИții de Аarcă, ASTRA și AcadeАia RoАâБă, care aИ repreНeБЗaЗ ИБ reper peБЗrИ RoАâБia DaБ Gabriel SîАboЗiБ , referirea la DespărțăАâБЗИl ASTRA )ași, ce  repreНiБЗă ИБ adevăraЗ proАoЗor al diploАației cИlЗИrale roАâБeșЗi Mircea-

Cristian Ghenghea). 
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ValeБЗiБ TalpalarИ a preНeБЗaЗ „RevisЗa roАâБă”, aБИl XX)), Бr.  priАăvară , și „SИd-

Vest. Almanah istorico-cИlЗИral îБ liАba roАâБă peБЗrИ ciЗiЗorii diБ sИdИl Basarabiei”, foБdaЗor 
Vadim Bacinschi. „RevisЗa roАâБă” apare îБЗr-o forАă și grafică БoИă, redacЗor șef fiiБd )ИliaБ ŢrИЗeaБИ-)săcescИ și secreЗar geБeral de redacție Mircea-CrisЗiaБ GheБghea, ediЗor AsociațiИБea ASTRA – DespărțăАâБЗИl „Mihail KogălБiceaБИ”, direcЗorИl revisЗei fiiБd prof. AreЗa MoșИ, vicepreșediБЗe al AsociațiИБeii ASTRA, președiБЗe al DespărțăАâБЗИlИi „Mihail KogălБiceaБИ”, )ași, direcЗor ecoБoАic CosЗel Moga. Vasile Filip a evideБțiaЗ aspecЗe diБ volИАИl Români, moldoveni, eИropeni. Dileme și idenЗiЗăți, ediЗaЗ de DespărțăАâБЗИl ASTRA „Mihail KogălБiceaБИ”, )ași cИ sИsțiБerea fiБaБciară de la DŢRRŢ, reНИlЗaЗ al siАpoНioБИlИi cИ același ЗiЗlИ ce s-a desfășИraЗ la )ași-Bălți-ChișiБăИ îБ БoieАbrie , coordoБaЗorИl volИАИlИi fiiБd )oaБ RădИcea. CoБsЗaБЗiБ CojocarИ, priАar al orașИlИi EdiБeț, a preНeБЗaЗ pИblicația „OaАeБi, locИri, desЗiБe”, ce apare îБ Basarabia. CoБclИНie, cИlЗИra roАâБească БИ esЗe БИАai îБ țară ci și acolo ИБde se vorbeşЗe roАâБeșЗe.  Să БИ ИiЗăА că diБ parЗea Бordică a Basarabiei aИ plecaЗ ŢaБ (alippa, Vasile SЗroescИ, EИgeБ CoșeriИ. )oaБ SeБi, președiБЗe al Despăr ăАâБЗИlИi ASTRA NăsăИd, a apreciaЗ acЗiviЗățile asЗrişЗilor ieşeБi şi a afirАaЗ că a lИaЗ exeАplИ experieБța ASTRE) ieșeБe. ŢreНiБЗă carЗea Academia Română la  de 
ani, îБ care sИБЗ preНeБЗați АeАbri ai AcadeАiei RoАâБe diБ NăsăИd. Ţrof. )oБ OБИc NeАeș, de la ASTRA CeБЗrală SibiИ, a ЗraБsАis ИБ  Аesaj de adАira ie la adresa asЗrişЗilor ieşeБi şi a preşediБЗelИi AreЗa MoșИ. DoАБia sa coБsideră AdИБarea GeБerală a ASTRE) )aşi, ca repreНeБЗâБd ИБ CoБgres al roАâБilor care aИ ИБ ideal. DoaАБa AreЗa MoșИ va fi БИАiЗă 
Mama-UБirii, peБЗrИ că a dИs АesajИl îБ ЗoaЗe ЗeriЗoriile locИiЗe de roАâБii diБ afara graБițelor țării. Ţrof. )oБ OБИc NeАeş a vorbiЗ şi despre îАpliБirea a  de aБi de la îБfiiБțarea AcadeАiei RoАâБe, la ЗeАelia căreia  a sЗaЗ ASTRA cИ cei  de acadeАicieБi asЗrișЗi. Ţrof. dr. LИАiБița CorБea, Despăr ăАâБЗИl ASTRA CovasБa-(arghiЗa, a arăЗaЗ că sИsțiБe pe roАâБii diБ afara graБițelor țării și a făcИЗ АИlЗe deplasări alăЗИri de ieșeБi, evocâБd cИ drag eveБiАeБЗele asЗrisЗe. A veБiЗ la )ași peБЗrИ a se îБЗâlБi cИ Зoți cei cИ sИfleЗ roАâБesc. CoБsideră că ASTRA ieșeaБă esЗe pИЗerБică, fiiБd despărțăАâБЗИl cИ cele Аai АИlЗe proiecЗe, acЗiviЗăți, ИБ exeАplИ peБЗrИ celelalЗe despărțăАiБЗe, preНeБЗâБdИ-se îБ „regisЗrИl exceleБțelor”. ApreciaНă „RevisЗa roАâБă” care apare îБЗr-o grafică БoИă, apoi preНiБЗă şi oferă exeАplare diБ pИblica ia „MesagerИl de CovasБa”, direcЗor – Maria GraИr, care a pИblicaЗ АИlЗe АaЗeriale despre acЗiviЗă ile asЗrişЗilor ieşeБi, îБ special cele realiНaЗe îБ parЗeБeriaЗ cИ ASTRA diБ CovasБa-Harghita. Ţrof. ArЗea MoșИ, președiБЗa DespărțăАâБЗИlИi ASTRA )ași, a preНeБЗaЗ Raportul de activitate 

pentru anul 2015. εБfiiБțaЗ îБ , DespărțăАâБЗИl „Mihail KogălБiceaБИ” )ași, a desfășИraЗ acЗiviЗăți îБ doАeБiИl îБvățăАâБЗИlИi, cИlЗИrii, șЗiiБței, îБ țară și îБ afara graБițelor. εБ acЗiviЗaЗea sa, ASTRA ieșeaБă a fosЗ sИsțiБИЗă priБ proiecЗe de GИverБИl RoАâБiei, CoБsiliИl JИdețeaБ )ași, ŢriАăria MИБicipiИlИi )ași, dar și de )БsЗiЗИЗИl de Filologie „AlexaБdrИ Ţhilippide” )ași, Complexul Muzeal NațioБal „Moldova” )ași, UБiversiЗaЗea „AlexaБdrИ )oaБ CИНa” diБ )ași, MИНeИl NațioБal al LiЗeraЗИrii RoАâБe )ași, despărțăАiБЗe, cercИri și alЗe iБsЗiЗИții diБ țară și diБ afara graБițelor. AcЗiviЗățile desfășИraЗe se îАparЗ îБ doИă caЗegorii, acЗiviЗăți peБЗrИ ЗiБeri – concursuri de picЗИră, de poeНie, eseИri, ЗradИceri, expoНiții, Зabere și școli de vară, câЗ și alЗe acЗiviЗăți cИlЗИrale; acЗiviЗăți șЗiiБțifice – simpozioane, mese rotunde, colocvii la care s-aИ iАplicaЗ cerceЗăЗori, profesori ИБiversiЗari, profesori diБ îБvățăАâБЗИl АediИ ieșeaБ cИ care s-aИ îБcheiaЗ parЗeБeriaЗe, cИ școli diБ afara țării. Ţrof. ИБiv. dr. Mihai ToАa, secreЗar șЗiiБțific al ASTRE) ieșeБe, a preНeБЗaЗ bogaЗИl Program de 

acЗiviЗăți penЗrИ anИl , cele Аai АИlЗe Зradi ioБale. 
 AИ lИaЗ cИvâБЗИl АИl i asЗrişЗi iБviЗa i. To i aИ feliciЗaЗ pe asЗrişЗii ieşeБi, aИ АИl ИАiЗ peБЗrИ fapЗИl că aИ fosЗ iАplicați îБ desfăşИrarea АaБifesЗărilor diБ afara graБi elor RoАâБiei. Vorbitorii diБ Basarabia aИ afirАaЗ că viБ îБЗoЗdeaИБa cИ Аare bИcИrie îБ RoАâБia, coБsiderâБd că „venim de acasă, acasă”. Ţrof. ClaИdia NesЗor diБ SЗrășeБi, RepИblica Moldova, soliciЗă să se БoЗeНe îБ procesИl verbal 

propunerea, cu care Adunarea Generală esЗe de acord, ca doaАБa AreЗa MoșИ să priАească o disЗiБcție de sЗaЗ diБ RoАâБia, peБЗrИ îБЗreaga acЗiviЗaЗe desfășИraЗă îБ cadrИl ASTRE), diБ aБИl , peБЗrИ roАâБii diБ jИrИl RoАâБiei, orgaБiНâБd, priБ deplasările sale, ЗoaЗe cercИrile și 
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despărțăАiБЗele ASTRA diБ Basarabia, UcraiБa, Serbia eЗc. De aseАeБea, doАБИl prof. ИБiv. dr. Nicolae CrețИ, de la UБiversiЗaЗea „AlexaБdrИ )oaБ CИНa”, propИБe o disЗiБcție și peБЗrИ DespărțăАâБЗИl „Mihail KogălБiceaБИ” diБ )ași, arăЗâБd că rețeaИa ASTRE) e rețeaИa României Mari. Ţe lâБgă bogaЗele АaЗeriale preНeБЗaЗe, aА reАarcaЗ cele pesЗe  de foЗografii diБ acЗiviЗățile ASTRE) ieșeБe, care aИ fosЗ preНeБЗaЗe pe АoБiЗoare, îБ ЗiАpИl desfășИrării AdИБării GeБerale. UБ fapЗ iБediЗ care a făcИЗ Аai biБe cИБoscИЗe acЗiviЗățile asЗrisЗe. εБ fiБalИl AdИБării geБerale, ИБ АoАeБЗ АИНical a sИsțiБИЗ rapsodИl popИlar TИdor UБgИreaБИ diБ CăpriaБa, RepИblica Moldova. UlЗiАИl pИБcЗ al AdИБării GeБerale a fosЗ verБisarea ExpoНiției de deseБe ale LaИrea ilor CoБcИrsИlИi de picЗИră  „N.N. ToБiЗНa”, la care aИ parЗicipaЗ elevi diБ RepИblica Moldova, UcraiБa, BИlgaria și RoАâБia. ExpoНiția a fosЗ orgaБiНaЗă de picЗorИl Mihai Zaiț, președiБЗele CercИlИi ASTRA „N.N. ToБiЗНa” )ași și a fosЗ preНeБЗaЗă de prof. ИБiv. dr. Mihai ŢăsЗrăgИș. ŢriБ acЗiviЗățile sale șЗiiБțifice, cИlЗИrale, îБfiiБțări de cercИri și despărțăАiБЗe ASTRA, îБ țară și pesЗe hoЗare, DespărțăАâБЗИl ASTRA „Mihail KogălБiceaБИ” diБ )ași proАoveaНă liАba roАâБă, cИlЗИra și ideБЗiЗaЗea roАâБească pe ЗoaЗe АeleagИrile locИiЗe de roАâБi. MИlЗ sИcces îБ coБЗiБИare asЗrișЗilor ieșeБi! ■ 

 

 

Dan Gabriel  

SÎMBOTIN 

Academia Română și ASTRA. 
Colaborare pentru cultură și știin ă 
românească de peste 150 de ani 

 

La 13 aprilie 2016 s-aИ îАpliБiЗ  de aБi de la îБfiiБțarea Academiei RoАâБe ca Societatea LiЗerară RoАâБă, iБsЗiЗИție ce și-a îБcepИЗ acЗiviЗaЗea de fapЗ îБ aБИl 7, sub numele Societatea AcadeАică RoАâБă. NașЗerea acesЗei iБsЗiЗИții БИ s-a realiНaЗ îБЗr-ИБ spațiИ gol, ci diАpoЗrivă, îБ 
urma unor demersuri sistematice de deНvolЗare a spiriЗИlИi și cИlЗИrii БațioБale roАâБeșЗi. AИ exisЗaЗ Аai АИlЗe deАersИri de îБfiiБțare de SocieЗăți ce aИ avИЗ drepЗ scop deНvolЗării liАbii și cИlЗИrii roАâБe cИА ar fi: SocieЗaЗea LiЗerară care și-a desfășИraЗ acЗiviЗaЗea îБ casele logofăЗИlИi DiБicИ 
Golescu1 și care a fosЗ îБfiiБțaЗă la Brașov îБ , ca dИpă  să-și desfășoare acЗiviЗaЗea îБ BИcИreșЗi. AceasЗa a reБăscИЗ îБ  ca o БoИă SocieЗaЗe liЗerară redeБИАiЗă, îБ , Asociația liЗerară a RoАâБiei , AЗeБeИl RoАâБ s-a îБfiiБțaЗ la )ași îБ ЗoaАБa aБИlИi  ca o socieЗaЗe liЗerară șЗiiБțifică și arЗisЗică , saИ SocieЗaЗea peБЗrИ cИlЗИră și liЗeraЗИră roАâБă diБ BИcoviБa îБfiiБțaЗă la îБcepИЗ sИb forАa ИБei ReИБiИБi roАâБe de lecЗИră și, ИlЗerior, la  aprilie / 1 mai 1862 a fИБcțioБaЗ îБ forАa sa depliБă .  Dar îБЗre ЗoaЗe acesЗe socieЗăți ИБ sЗaЗИЗ aparЗe, priБ rolИl pe care l-a jucat, l-a avut Asociațiunea 

Transilvană penЗrИ LiЗeraЗИra Română și CИlЗИra PoporИlИi Român (ASTRA). Fiind rezultatul unui 

proiect mai vechi (de dИpă , dar și al aspirațiilor de liАbă și cИlЗИră ale roАâБilor de 
pretutindeni, care s-aИ АaБifesЗaЗ îБcă diБ secolИl al XV)))-lea, ASTRA priАeșЗe drepЗИl de a fИБcțioБa îБ , asЗfel că, la 23 octombrie 1861, la Sibiu, a avut loc șediБța iБaИgИrală a AsociațiИБii, care avea drept principal scop „îБaiБЗarea liЗeraЗИrii roАâБe și cИlЗИra poporИlИi roАâБ îБ deosebitele ramuri prin studii ... ”2.  ŢâБă îБ , cele doИă iБsЗiЗИții acadeАice, Societatea AcadeАică RoАâБă și AsociațiИБea TraБsilvaБă peБЗrИ LiЗeraЗИra RoАâБă și CИlЗИra ŢoporИlИi RoАâБ, și-aИ desfășИraЗ acЗiviЗaЗea îБ 
paralel, ИrАăriБd aceleași obiecЗive de deНvolЗare cИlЗИrală pe cele doИă părți ale Carpaților. DИpă 
Marea Unire, ASTRA și-a găsiЗ propriИl sЗaЗИЗ, jИcâБd îБ coБЗiБИare rolИl de iБsЗiЗИție viЗală peБЗrИ coБsЗrИcția liАbii și a cИlЗИrii roАâБe.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/23_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1861
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu
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Contextul politic și științific european   εБ secolИl al X)X-lea, EИropa, îБ geБeral, și )АperiИl (absbИrgic, îБ Аod special, se regăsesc îБtr-un 

amplu proces de stabilire a ideБЗiЗății și de căИЗare a ИБor coБfigИrații poliЗice care să perАiЗă sЗabiliНarea regiИБii. AcesЗa proces se sИprapИБe cИ deНvolЗarea idealИlИi БațioБal îБ АajoriЗaЗea regiИБilor iАperiИlИi și seБЗiАeБЗИl aparЗeБeБței la alЗe sЗrИcЗИri decâЗ cele iАperiale. RevolИția de la  БИ a făcИЗ decâЗ să scoaЗă îБ evideБță acesЗe БecesiЗăți de ideБЗiЗaЗe БațioБală și fapЗИl că, din 

punct de vedere politic, sЗrИcЗИrile sИpraБațioБale ЗrebИie să ofere șaБse de deНvolЗare peБЗrИ cИlЗИra iБdividИală a fiecărei БațiИБi saИ liАbi. De aceea, eАaБciparea popИlațiilor de alЗă liАbă decâЗ cea gerАaБă a îБcepИЗ să fie ЗoleraЗă, ca parЗe a ИБИi coАproАis poliЗico-cultural.   εБ același ЗiАp, deНvolЗarea cИlЗИrală și șЗiiБțifică a EИropei a cИБoscИЗ ИБ avâБЗ reАarcabil, care 

s-a regăsiЗ și îБ sЗaЗИЗИl pe care l-aИ căpăЗaЗ iБsЗiЗИțiile specialiНaЗe îБ coordoБarea acЗiviЗăților șЗiiБțifice și cИlЗИrale. AsЗfel, dИpă ce îБ secolИl al XV))-lea apar priАele iБsЗiЗИții acadeАice AcadéАie FraБçaise îБ , AcadeАia LeopoldiБă –  și Royal SocieЗy – , îБ secolИl al 
XIX-lea acestea s-au coБsolidaЗ îБ vederea coБsЗiЗИirii ИБor poli de aИЗoriЗaЗe șЗiiБțifică îБ jИrИl ИБor repere liБgvisЗice și, iАpliciЗ, БațioБale. Chiar dacă acesЗe iБsЗiЗИții aИ fosЗ deschise peБЗrИ colaborare cИ persoБaliЗăți diБ îБЗreaga lИАe, scopИl lor a răАas acela de a coagИla eБergiile creaЗoare îБЗr-un aБИАiЗ spațiИ cИlЗИral și de a ajИЗa la evolИția liАbii, a șЗiiБței și, iБdirecЗ, a eАaБcipa popИlația 
respectivei regiuni.  εБ aceasЗă perspecЗivă, îБ secolИl al XV)))-lea, dar, îБ Аod special, îБ secolИl al X)X-lea aИ apărИЗ iБsЗiЗИții de cИlЗИră și șЗiiБță îБ ceБЗrИl și esЗИl EИropei. εБ  s-a coБsЗiЗИiЗ AcadeАia UБgară de ȘЗiiБțe, îБ  AcadeАia AИsЗriacă de ȘЗiiБțe, îБ  AcadeАia BИlgară de ȘЗiiБțe, iar îБ  SocieЗaЗea AcadeАică RoАâБă iБițial, SocietaЗea LiЗerară RoАâБă . Doar eБИБțarea acesЗor câЗorva daЗe araЗă efervesceБța cИlЗИrală și șЗiiБțifică ce exisЗa îБ EИropei ceБЗrală și de esЗ și rolИl pe care îБcep să îl joace asЗfel de iБsЗiЗИții.  

 

Contextul politic și cultural în spațiul național românesc 

Secolul al XIX-lea a constituit, peБЗrИ spațiИl БațioБal roАâБesc, ИБ secol al coagИlării spiriЗИlИi БațioБal fИБdaАeБЗaЗ pe liАba roАâБă. TrăiБd îБ spații aЗâЗ de diferiЗe ca АaБifesЗare poliЗică, câЗ și ca iБflИeБță cИlЗИrală ЗИrcă, rИsă, aИsЗriacă, fraБceНă eЗc.  eliЗa cИlЗИrală БИ ИrАărea doar eАaБciparea popИlației roАâБe, ci și deНvolЗarea eleАeБЗИlИi caЗaliНaЗor al БațiИБii, reprezentat de liАba roАâБă. DeНvolЗarea liАbii roАâБe era ИБИl diБ priАele obiecЗive ce ЗrebИiaИ îБdepliБiЗe îБ 
acea perioadă. AsЗfel, la Blaj, îБ -  Аai, îБ ŢroclaАația de pe CâАpia LiberЗății, îБ arЗicolИl  sИБЗ sИsțiБИЗe eleАeБЗele de ideБЗiЗaЗe БațioБală: folosirea liАbii roАâБe ca liАbă „oficială” peБЗrИ roАâБii diБ TraБsilvaБia și БИАele de roАâБ.  „NațiИБea roАâБă, răНiАaЗă pe priБcipiИl liberЗății, egaliЗății și fraЗerБiЗății, preЗiБde iБdepeБdeБța sa БațioБală îБ respecЗИl poliЗic ca să figИreze în nИmele săИ ca națiИne română (s.n.), să-și aibă repreНeБЗaБții săi la dieЗa țării îБ proporțiИБe cИ БИАărИl săИ, să-și aibă dregăЗorii săi îБ ЗoaЗe raАИrile adАiБisЗraЗive, jИdecăЗoreșЗi și АiliЗare îБ aceeași proporțiИБe, să se servească cИ 
limba sa în ЗoaЗe Зrebile ce se aЗing de dânsa, aЗâЗ în legislățiИne, câЗ și în adminisЗrațiИne (s.n.). Ea 

pretinde pe tot anul o adИБare БațioБală geБerală. La acesЗea s-aИ adaos că de aici îБaiБЗe îБ lИcrările legale ale celorlalЗe БațiИБi ЗraБsilvaБe și îБ liАbile lor românii să se nИmească români (s.n.), iar nu ólah, walach și bloch”3. εБ jИrăАâБЗИl depИs de căЗre Зoți parЗicipaБții la adИБare se sИbliБiaНă iАporЗaБța liАbii, iar apărarea sa esЗe parЗe iБЗegraБЗă a jИrăАâБЗИlИi.  „EИ, N.N. jИr îБ БИАele TaЗălИi şi al FiИlИi şi al SpiriЗИlИi sfâБЗ, DИАБeНeИlИi celИi viИ, cИАcă voiИ fi pИrИrea crediБcios îАpăraЗИlИi AИsЗriei şi АarelИi priБcipe FerdiБaБd ) şi aИgИsЗei case aИsЗriace. AАicilor MaiesЗă ii şi ai paЗriei voiИ fi aАic, şi iБiАicilor iБiАic. CИА că ca RoАâБ voiИ sИs iБe ЗoЗdeaИБa Бa iИБea БoasЗră roАâБă pe calea cea dreapЗă şi legiИiЗă şi o voiИ apăra cИ ЗoaЗe pИЗerile, îБ coБЗra oricărИi aЗac şi asИpriri. NИ voiИ lИcra БiciodaЗă îБ coБЗra drepЗИrilor şi a iБЗereselor Бa iИБii roАâБe, ci voiИ ţine şi voiИ apăra legea şi limba noasЗră română (s.n.), precИА şi liberЗaЗea, egaliЗaЗea şi fră ieЗaЗea. Ţe acesЗe priБcipii voiИ respecЗaЗ ЗoaЗe Бa iИБile ardeleБe, pofЗiБd egală respecЗare dela ele. NИ voiИ îБcerca să asИpresc pe БiАeБi, dar Бici БИ voiИ sИferi să Бe asИprească БiАeБi. VoiИ coБlИcra dИpă pИЗiБ ă la desfiiБ area iobăgiei, la eАaБciparea iБdИsЗriei şi a 
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comerciului, la păНirea drepЗă ii, la îБaiБЗarea biБelИi, ИАaБiЗă ii, al Бa iИБii roАâБe şi al paЗriei БoasЗre. Aşa să-Аi ajИЗe DИАБeНeИ şi să-mii dee АâБЗИirea sИfleЗИlИi, AАiБ”4. NecesiЗaЗea deНvolЗării liАbii roАâБe esЗe recИБoscИЗă îБ acesЗe siЗИații ca ИБ iАperaЗiv pentru roАâБii diБ TraБsilvaБia. AsЗfel, fapЗИl că, îБ 52, AvraА )aБcИ, SiАioБ BaliБЗ şi )oaБ Sever AxeБЗe, prefecții legiИБilor de roАâБi care îБ  aИ lИpЗaЗ îБ MИБții ApИseБi, aИ doБaЗ peБЗrИ a îБfiiБța o asociație liЗerară roАâБă despăgИbirea de .500 de florini primită peБЗrИ daИБele sИporЗaЗe îБ  și 495 esЗe îБ coБforАiЗaЗe cИ deНideraЗele БațioБale. Dacă  a coaliНaЗ îБЗregile eБergii БațioБale peБЗrИ a coБșЗieБЗiНa și siБЗeЗiНa БecesiЗățile ИБei Бații ce își Зrăia isЗoria îБ spații diferiЗe, diБЗre care cea Аai iАporЗaБЗă era deНvolЗarea liАbii roАâБe, ЗoЗ ce a ИrАaЗ a dИs la îАpliБire acesЗor deНideraЗe: Ţacea de la Ţaris diБ , UБirea Moldovei cИ Țara RoАâБească îБ , )БdepeБdeБța RoАâБiei diБ , declararea RegaЗИlИi RoАâБei din 1881. 

  

Apariția Asociațiunii ASTRA și a Acade-

miei Române ca împlinire a dezideratului de 
dezvoltare a Limbii române OdaЗă cИ evolИția eveБiАeБЗelor isЗorice, deНvolЗarea liАbii roАâБe БИ ЗrebИia să fie 
doar un deziderat, ci un act manifest specific spațiИlИi roАâБesc, reНИlЗaБЗă siБЗeЗică a evolИției șЗiiБței și edИcației eliЗei roАâБeșЗi. De aceea, pașii preАergăЗori care aИ dИs la îБfiiБțarea celor doИă iБsЗiЗИții de cИlЗИră aИ fosЗ fireșЗi, parЗe a ИБor ЗraБsforАări isЗorice 
ireversibile.  

Dezbaterea privind calitatea literaturii de liАbă roАâБă porБiЗă îБ ИrАa criЗicii adИse căЗre Zaharia BoiИ poeНiei apărИЗe îБ AlАaБahИl „MИgИri” a fosЗ eleАeБЗИl care a declaБșaЗ deАersИrile peБЗrИ îБfiiБțarea ИБei asociații peБЗrИ liЗeraЗИră și cИlЗИra poporИlИi roАâБ. SИb îБdrИАarea lИi )oaБ Cavaler de ŢИșcariИ, îБ aБИl  aИ îБcepИЗ deАersИrile peБЗrИ îБfiiБțarea asociațiИБii. Aprobările aИ sosiЗ de la VieБa îБ , asЗfel că, la 23 

octombrie 1861, la SibiИ, a avИЗ loc priАa îБЗâlБire a celor  АeАbri ai AsociațiИБii Transilvane peБЗrИ LiЗeraЗИra RoАâБă și CИlЗИra ŢoporИlИi RoАâБ ASTRA , alegâБdИ-i drepЗ coБdИcăЗori pe АiЗropoliЗИl AБdrei ȘagИБa – președiБЗe, TiАoЗei CipariИ – vicepreșediБЗe și George BarițiИ – 

secretar. Principalul scop al ASTRA era „ÎnainЗarea liЗeraЗИrii române și cИlЗИra poporИlИi român în 
deosebiЗele ramИri prin sЗИdii, elaborare și ediЗare de opИri, prin premii și sЗipendii penЗrИ diferiЗele 
specialiЗăți de șЗiință și arЗe și alte asemenea”6. SИb deНideraЗИl „sИБЗeА o siБgИră БațiИБe”, îБfiiБțarea AsociațiИБii a fosЗ ИБ sИcces și deАersИrile ИlЗerioare aИ fosЗ direcțioБaЗe spre sЗabiliНarea diБ pИБcЗИl de vedere al vocabИlarИlИi și al graАaЗicii liАbii roАâБe și de deНvolЗare și diseАiБare a cИlЗИrii roАâБe la ЗoaЗe БivelИrile popИlației. εБ același ЗiАp, îБ ИrАa UБirii diБЗre Moldova și Țara RoАâБească, dИpă  se îБcearcă realiНarea acelИiași deАers de deНvolЗare cИlЗИrală și șЗiiБțifică a liАbii roАâБe și îБ БoИl sЗaЗ format la sИd și esЗ de Carpați. εБ /  aprilie  a fosЗ îБfiiБțaЗă SocieЗaЗea LiЗerară Română, dar acesta și-a desfășИraЗ acЗiviЗaЗea dИpă ИБ aБ, sИb БИАele de SocieЗaЗea AcadeАică RoАâБă. εБcă de la îБfiiБțare, SocieЗaЗea AcadeАică RoАâБă a fosЗ coБsЗiЗИiЗă ca o socieЗaЗe a ЗИЗИror roАâБilor și de aceea cei  de АeАbri foБdaЗori eraИ persoБaliЗăți diБ ЗoaЗe ЗeriЗoriile roАâБeșЗi, reparЗiНați îБ Аod echilibraЗ diБ ЗoaЗe spațiile îБ care se aflaИ vorbiЗori de liАbă roАâБă: Moldova şi ara RoАâБească aflaЗe îБcă sИb sИНeraБiЗaЗea )АperiИlИi oЗoАaБ , TraБsilvaБia, BaБaЗ, MaraАИreş, BИcoviБa parЗe coАpoБeБЗă a )АperiИlИi Habsburgic), Basarabia (din Imperiul rus  şi aroАâБi diБ ŢeБiБsИla BalcaБică aflați îБcă îБ )АperiИl oЗoАaБ . DiБЗre aceșЗia, cinci erau АeАbri iАporЗaБți ai 

AБdrei ȘagИБa 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1861
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ASTREI, )osif (odoş, TiАoЗei CipariИ, Gavril MИБЗeaБИ, George Bari iИ şi AБdrei MocioБi, АajoriЗaЗea 
lor parЗicipâБd la coБsЗiЗИirea ASTRE) și a AcadeАiei RoАâБe îБ același ЗiАp7.  

 

Proiectele și evoluția celor două instituții 
Ambele iБsЗiЗИții și-aИ îБsИșiЗ iБițial sЗaЗИЗИl ИБor socieЗăți de cИlЗИră, avâБd drepЗ obiecЗiv priБcipal deНvolЗarea liАbii și cИlЗИrii roАâБeșЗi. εБ acesЗ coБЗexЗ, AcadeАia RoАâБe ia ca model AcadeАia FraБceНă, iar ASTRA preia modelul asociațiilor cИlЗИrale din Imperiului Habsburgic. 

Primele proiecte Аajore privesc, îБ caНИl ASTRE), elaborarea ИБei EБciclopedii RoАâБe sИb îБdrИАarea lИi CorБeliИ DiacoБovici, iar îБ caНИl AcadeАiei RoАâБe, DicțioБarИl LiАbii RoАâБe. εБ același ЗiАp, АeАbrii celor doИă iБsЗiЗИții aИ îБЗrepriБs deАersИrile peБЗrИ elaborarea ИБei graАaЗici sisЗeАaЗice și ИБiЗare a LiАbii RoАâБe.  
Ulterior, proiecЗele celor doИă iБsЗiЗИții aИ deveБiЗ coАpleАeБЗare. εБ , sЗaЗИЗИl SocieЗății AcadeАice RoАâБe a fosЗ АodificaЗ ЗoЗ dИpă АodelИl fraБcez al Institute de France și a fosЗ declaraЗ, pe baНa ИБei legi speciale, iБsЗiЗИЗ БațioБal, avâБd БИАele: AcadeАia RoАâБă. Ea deviБe iБsЗiЗИție de eliЗă care sИsțiБe deНvolЗarea șЗiiБței diБ spațiИl БațioБal roАâБesc, iБdepeБdeБЗă de orice iБflИeБță 

politică saИ de alЗă БaЗИră. NИАărИl de АeАbri esЗe liАiЗaЗ, iar iБЗrarea îБ AcadeАie se face pe baНa ИБor criЗerii de aБaliНă a „exceleБței” îБ doАeБii șЗiiБțifice variaЗe, păsЗrâБd ca ax priБcipal deНvolЗarea liАbii roАâБe.  εБ același ЗiАp, ASTRA devine o insЗiЗИție deschisă, popИlară, de proАovare a liАbii și a culturii roАâБe la ЗoaЗe БivelИrile. Deschisă spre îБscrierea a câЗ Аai АИlți АeАbri, ea a îБfiiБțaЗ despăr ăАiБЗe îБ orașele iАporЗaБЗe peБЗrИ roАâБii din Transilvania. Prima adunare geБerală aБИală a fosЗ îБ , ИrАâБd o evolИție coБsЗaБЗă a Asociației. SЗaЗИtul de iБsЗiЗИție iАporЗaБЗă de cИlЗИră, fИБdaАeБЗală peБЗrИ evolИția АoderБă a RoАâБiei poaЗe fi sИbliБiaЗă și de БИАărИl iАporЗaБЗ de АeАbri ai AcadeАiei RoАâБe care fac parЗe saИ care aИ parЗicipat cu regularitate, de-a 

lungul timpului, la acЗiviЗățile ASTRE).  Cele doИă iБsЗiЗИții s-aИ БăscИЗ ca iБsЗiЗИții sИrori, îБ spații poliЗice diferiЗe, aИ colaboraЗ de la îБcepИЗИrile lor pâБă îБ preНeБЗ și își păsЗreaНă coАpleАeБЗariЗaЗea îБ deНvolЗarea liАbii și a cИlЗИrii roАâБe. ■ 

 
[CoАИБicare sИsțiБИЗă îБ cadrИl ColocviИlИi „ASTRA și roАâБii diБ afara graБițelor țării.  RealiЗăți coБЗeАporaБe” la AdИБarea GeБerală AБИală  a DespărțăАâБЗИlИi ASTRA „Mihail KogălБiceaБИ”, )ași,  aprilie ] 
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Gheorghe 

IACOB 

Strategia na ională a României  
în secolele XIX-XXI. Problema identită ii 
 )БЗerveБ ia Аea va cИpriБde Зrei sec iИБi. ŢriАa sec iИБe: BИБ veБiЗ şi sИcces! UБiversiЗaЗea „AlexaБdrИ )oaБ CИНa” a fosЗ diБЗoЗdeaИБa, de la îБcepИЗ pâБă asЗăНi, o iБsЗiЗИ ie, ИБ piloБ îБ lИpЗa peБЗrИ ideБЗiЗaЗe şi peБЗrИ roАâБisА, iar exeАplele sИБЗ foarЗe АИlЗe; Б-aА veБiЗ aici ca să laИd UБiversiЗaЗea, îБsă fapЗИl că sИБЗeА aici, îБ aceasЗă UБiversiЗaЗe, ИБde, spre exeАplИ, îБ  fИБc ioБa SeБaЗИl 
RoАâБiei şi s-aИ lИaЗ deciНii iАporЗaБЗe peБЗrИ ară, cred că esЗe ИБ lИcrИ edificaЗor. A doИa sec iИБe se referă la acЗИaliЗaЗea probleАei ideБЗiЗă ii, apropos de ЗiЗlИ şi de preocИparea pe care o ave i dИАБeavoasЗră asЗăНi. S-aИ spИs aici, deja, câЗeva lИcrИri, eИ aА să le siБЗeЗiНeН. TrăiА o epocă caА ЗИАИlЗoasă – îБ liАbaj diploАaЗic ar fi, probabil, ИБ ЗerАeБ Аai aЗeБЗ ales, dar vede i că UБiИБea EИropeaБă caА „scâr âie”, că Marea BriЗaБie vrea să iasă diБ ИБiИБea EИropeaБă, iar Sco ia diБ 
Regatul Unit, CaЗaloБia vrea să iasă diБ SpaБia ş.a.А.d. ŢriА-АiБişЗrii БИ se siАЗ prea biБe, ИБИl şi-a dat deАisia, alЗИl are АigreБă, deci esЗe o aЗАosferă care Бe îБЗoarce la БecesiЗaЗea de a vedea ciБe sИБЗeА şi de a vedea că ЗrebИie să Бe baНăА pe Бoi. DeviНa veche a liberalilor, prin noi înşine, БИ îБseaАБă aБЗieИropeБisА, БИ îБseaАБă aБЗiАoderБisА, БИ îБseaАБă aБarhie; aceasЗa îБseaАБă că, pâБă la ИrАă, dacă БИ Зe baНeНi pe propriile for e, la ИБ АoАeБЗ de cИАpăБă se vede exacЗ ciБe eşЗi şi ce for ă ai. CâБd aИ veБiЗ АoАeБЗele de cИАpăБă, şi îБ priАИl răНboi АoБdial, şi îБ al doilea, Бoi aА fosЗ sИrpriБşi caА БepregăЗi i – îБ afară de fapЗИl că eraА foarЗe deparЗe de БivelИl Marilor ŢИЗeri – de aceea, evideБЗ că aА avИЗ de sИferiЗ. ŢriБ ИrАare, şi asЗăНi esЗe ИБ АoАeБЗ ЗИАИlЗos, peБЗrИ că vede i că sИБЗeА îБ al doilea răНboi rece – dИpă , Georgia, dИpă , CriАeea – Ucraina –, rela iile îБЗre Marile ŢИЗeri sИБЗ caracЗeriНaЗe chiar ca ИБ răНboi rece, şi aЗИБci ЗrebИie să Бe ИiЗăА îБ ogliБdă şi să 
vedem cine sunЗeА. Mai ales că aveА Аai АИlЗ de paЗrИ АilioaБe de roАâБi pleca i îБ eАigra ie, al i 
trei-paЗrИ îБ jИrИl graБi elor, deci, iaЗă, esЗe o probleАă care, îБ ИlЗiАă iБsЗaБ ă, ЗrebИie să aibă o viНiИБe de la BИcИreşЗi. Aşa cИА se spИБea îБ secolИl X)X că Soarele de la BИcИreşЗi răsare, BИcИreşЗiИl, dacă esЗe capiЗală, ЗrebИie să-şi asИАe aceasЗă răspИБdere. ŢriБ ИrАare, probleАa ideБЗiЗă ii esЗe Аai acИЗă ca alЗădaЗă. Ea a fosЗ ЗoЗ ЗiАpИl, dar are АoАeБЗe de aşЗepЗare, de leЗargie, şi are АoАeБЗe câБd 
explodează. AcИА esЗe ИБ asЗfel de АoАeБЗ, câБd probleАa ideБЗiЗă ii ЗrebИie deНbăЗИЗă şi asИАaЗă. A Зreia sec iИБe, care îБcearcă să răspИБdă ЗiЗlИlИi pe care l-aА forАИlaЗ acИА doИă săpЗăАâБi peБЗrИ aceasЗă iБЗerveБ ie. Voi îБcerca, îБ a Зreia sec iИБe, să răspИБd la ciБci probleАe îБ legăЗИră cИ sЗraЗegia Бa ioБală. ŢriАa probleАă: aА avИЗ o sЗraЗegie Бa ioБală saИ Б-aА avИЗ? FiiБdcă esЗe şi ИБ răspИБs fa ă de ИБele lИcrări care aИ apărИЗ îБ aБii ’ , îБ afară şi îБ ară – Аai apar şi asЗăНi diverse lИcrări – din care reНИlЗă că RoАâБia s-a deНvolЗaЗ caА la îБЗâАplare, caА diБ aproape îБ aproape, că a fosЗ ИБ dar al Marilor ŢИЗeri, că aА avИЗ Аai АИlЗ Бoroc cИ ИБii oaАeБi poliЗici, iar de aici şi pâБă la a proАova diverse lИcrИri pИ iБ АăgИliЗoare la adresa isЗoriei poporИlИi roАâБ БИ a fosЗ decâЗ ИБ pas. ŢriБ ИrАare, cred că ЗrebИie răspИБs şi şЗiiБ ific, şi Аai pИ iБ şЗiiБ ific, îБ asЗfel de ocaНii, că RoАâБia a avИЗ o sЗraЗegie, că dacă 
n-ar fi avut, n-ar fi asЗăНi aceasЗă ară. ŢИЗeА porБi de la  – acel prograА a avИЗ БişЗe obiecЗive Бa ioБale, clar preciНaЗe, AdИБările ad-hoc aИ avИЗ, la râБdИl lor, БişЗe obiecЗive clar preciНaЗe; apoi, a fosЗ ИБ prograА al lИi CИНa, care a creaЗ o ară îБ şapЗe aБi, cИ ЗoaЗe iБsЗiЗИ iile. εБ acesЗe Нile a fosЗ sărbăЗoriЗă AcadeАia RoАâБă, ocaНie cИ care aА fosЗ preНeБЗ la АaБifesЗări la BИcИreşЗi. NИ a spИs БiАeБi acolo că, pracЗic, şi AcadeАia RoАâБă a fosЗ îБ siajИl reforАelor lИi CИНa, chiar dacă LocoЗeБeБ a doАБească a seАБaЗ docИАeБЗИl, iar Carol ), veБiЗ îБ ară, a accepЗaЗ, dИpă aceea, îБfiiБ area iБsЗiЗИ iei. ŢriБ ИrАare, a fosЗ ИБ prograА Бa ioБal aЗИБci. A ИrАaЗ iБdepeБdeБ a, dИpă aceea alЗ obiecЗiv sЗraЗegic a fosЗ iБЗrarea îБ Tripla AliaБ ă, s-a ИrАăriЗ Marea UБire, pâБă la priАИl răНboi АoБdial, coБsolidarea ării îБ perioada iБЗerbelică. CoАИБişЗii, aşa cИА aИ fosЗ ei, aИ avИЗ o sЗraЗegie – bИБă, rea, e o alЗă probleАă, dar aИ avИЗ. ŢoaЗe fi discИЗaЗă pe perioade, ce a fosЗ îБ ЗiАpИl lИi Dej, îБ ЗiАpИl lИi CeaИşescИ, ce s-a exagerat, se poate face o discИ ie îБЗreagă, dar, îБ fiБe, ara БИ s-a deНvolЗaЗ la îБЗâАplare. DИpă , aИ fosЗ doИă obiecЗive clare: NATO şi UБiИБea EИropeaБă. ŢrobleАa esЗe, ca să ajИБg la ИlЗiАИl pИБcЗ – acИА БИ prea şЗiА 
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spre ce Бe îБdrepЗăА. AЗИБci aА şЗiИЗ. Deci, aceasЗa ar fi o priАă probleАă. εБ opiБia Аea, a exisЗaЗ o sЗraЗegie Бa ioБală. 
Doi: cum s-a expriАaЗ aceasЗă sЗraЗegie – am oferit, deja, exemple. Trei: care a fosЗ facЗorИl deciНioБal? A fosЗ repreНeБЗaЗ de aceasЗă eliЗă poliЗică a RoАâБiei care, de la  pâБă la al doilea răНboi АoБdial, s-a forАaЗ, îБ Аare АăsИră – peste 80% – îБ OccideБЗ, cИ sЗИdii liceale şi ИБiversiЗare saИ doar ИБiversiЗare OccideБЗИl ЗrebИie priviЗ aici ca ЗerАeБ geБeral – aИ fosЗ şi îБ )Зalia, aИ fosЗ, îБsă, şi la SЗ. ŢeЗersbИrg, peБЗrИ că basarabeБii aИ făcИЗ sЗИdiile acolo . AceasЗă eliЗă a îБ eles exacЗ care esЗe siЗИa ia roАâБilor şi că dispăreА – ori Бe îАparЗ aИsЗriecii cИ rИşii şi cИ ЗИrcii, la ИБ АoАeБЗ daЗ, ori Бe îАparЗe GerАaБia cИ RИsia, dИpă aceea, cИА s-a şi îБЗâАplaЗ, şi, deci, dispărem ca stat, fiiБdcă, aşa cИА spИБe ИБ isЗoric, eraА caА deparЗe de fra ii БoşЗri de sâБge. EraА iНola i aici. ŢriБ ИrАare, aceasЗă eliЗă, avâБdИ-l pe CИНa ca doАБ, apoi pe Carol, ИrАâБd АoБarhia, pâБă la al doilea răНboi АoБdial, a gâБdiЗ sЗraЗegia respecЗivă. EvideБЗ că a exisЗaЗ poliЗiciaБisА, evideБЗ că a fosЗ o persoБaliЗaЗe acceБЗИaЗă precИА Carol al ))-lea, evideБЗ că poЗ fi făcИЗe lisЗe îБЗregi de afaceri ş.a.А.d., dar aceasЗa БИ îБseaАБă că БИ ЗrebИie să vedeА eseБ a: obiecЗivИl a exisЗaЗ şi a fosЗ ИrАăriЗ, fiiБdcă alЗfel RoАâБia БИ ar fi reНisЗaЗ şi БИ aА Аai fi exisЗaЗ asЗăНi. ŢИЗea fi desfăcИЗă şi îБ  – acИА БИ vreaИ să iБЗrИ îБ sfera sceБariilor, dar ЗeБdiБ e exЗerioare şi „biБevoiЗori” aИ exisЗaЗ îБЗoЗdeaИБa. Fel de fel de proiecЗe, 

precum plaБИl Valev, dacă îşi Аai adИce aАiБЗe ciБeva, diБ aБii socialisАИlИi. S-aИ făcИЗ şi îБ aБii ’  proiecЗe, deja era îАpăr iЗă RoАâБia; deci, proiecЗe aИ exisЗaЗ şi, dacă БИ sИБЗeА vigileБ i, evideБЗ că se găsesc cei care vor să profiЗe. A paЗra probleАă: asЗăНi aveА o sЗraЗegie? DИpă părerea Аea, БИ! Chiar dacă, Аi se va răspИБde, la CoЗroceБi esЗe o coАisie, că la AcadeАie esЗe o coАisie, că şi MiБisЗerИl εБvă ăАâБЗИlИi are o coАisie – noi sИБЗeА bИБi la coАisii. Dacă vrei să „îБgropi” o chesЗiИБe, se face o coАisie. Deci, preocИpări aşa, eБИБ aЗe, exisЗă, dar, îБ fapЗ, sИБЗ chesЗiИБi legaЗe Аai АИlЗ de aspecЗe ecoБoАice. NИ aveА o sЗraЗegie coereБЗă, îБ cadrИl căreia să fie clar sЗabiliЗe obiecЗivele Бa ioБale, îБ priАИl râБd. DiscИЗăА aşa, vâБЗИrăА 
vorbe – că edИca ia esЗe prioriЗaЗe Бa ioБală, că săБăЗaЗea esЗe… NИ vreaИ să fac coАeБЗarii poliЗice, dar se siАЗe lipsa ИБei viНiИБi de aБsaАblИ; БИ esЗe sИficieБЗ să adИБăА doИă sИЗe de oaАeБi ca să-şi dea cИ părerea, ЗrebИie ИБ plaБ coereБЗ, clar, care să araЗe ce doriА şi ce variaБЗe aveА, îБ coБdi iile îБ care se poЗ schiАba sceБariile îБ jИrИl БosЗrИ. Se vorbeşЗe, de câ iva aБi, că se desface UcraiБa. RoАâБia are ИБ plaБ îБ caНИl îБ care Аai Аarii EИropei propИБ ceva saИ alЗceva? NИ are! Noi îБЗoЗdeaИБa aА reac ioБaЗ. εАi pare răИ, fiiБdcă doАБИl SecreЗar de sЗaЗ esЗe la MiБisЗerИl de ExЗerБe, dar aА spИs-o de foarte multe 

ori – îБ ИlЗiАii  de aБi, poliЗica БoasЗră exЗerБă a fosЗ sИb БivelИl BИlgariei, БИ al UБgariei saИ al ŢoloБiei, 
nici nu ne putem compara! )БdifereБЗ de gИverБИl care a fosЗ! FapЗИl că s-aИ sИccedaЗ aЗâ ia АiБişЗri Зe face să БИ Аai ii АiБЗe câ i aИ fosЗ. εl cИБoşЗi pe ИБИl, îl schiАbă! Apropos de cИА fИБc ioБeaНă sisЗeАИl… εБ acesЗe coБdi ii, cИА să ai coБЗiБИiЗaЗe, dacă schiАbăА aЗâЗ de des gИverБele şi АiБişЗrii? AЗИБci, evideБЗ că esЗe greИ să gâБdeşЗi o sЗraЗegie. Deci, opiБia Аea esЗe că БИ aveА aşa ceva, o sЗraЗegie Бa ioБală, iar legaЗ de sИbiecЗИl îБЗâlБirii de asЗăНi, esЗe iБdiscИЗabil fapЗИl că, îБ cadrИl acesЗei sЗraЗegii, ЗrebИie să aveА o poliЗică clară îБ legăЗИră cИ Basarabia – o ajИЗăА, БИ o ajИЗăА, câБd o ajИЗăА, cИА o ajИЗăА! FiiБdcă, ba o ajИЗăА, ba БИ, ba Бe sИpărăА pe poliЗicieБii de acolo – şi aceasЗa dovedeşЗe o lipsă de coereБ ă. TrebИie să şЗiА clar ce vreА. NИ vreА UБirea, pofЗiА! BИБ! NИ e de acЗИaliЗaЗe! Dar vreА să sprijiБiА RepИblica Moldova Аai clar spre a iБЗra îБ UБiИБea EИropeaБă ş.a.А.d. – sunt scenarii posibile. TrebИie să aveА o poНi ie clară şi îБ legăЗИră cИ roАâБii diБ BИcoviБa. E clar că ИcraiБeБii au probleme şi БИ ЗrebИie să Зe bИcИri de răИl БiАăБИi, e clar că UcraiБa esЗe ИБ veciБ Аare şi iАporЗaБЗ, dar ЗrebИie să aveА o poliЗică Аai clară şi să fiА Аai aЗeБ i la ce fac ceilal i. εБ ИlЗiАИl aБ, poloБeНii Бe-aИ păcăliЗ de doИă 
ori, ne-au zis una şi aИ făcИЗ alЗa. Ca sЗaЗ! Şi aА răАas caА aşa, caА pe diБafară îБ UБiИБea EИropeaБă. Ei aИ avИЗ Аai АИlЗe sceБarii, БoИă Бe-aИ arăЗaЗ ИБИl şi ei aИ folosiЗ alЗИl. EsЗe evideБЗ că şi îБ legăЗИră cИ 
Ucraina sunt mai multe scenarii, dar noi nu mai suntem actori, jИcăА doar îБ defeБsivă, ca la foЗbal. NИ Аai gâБdiА jocИl, îl gâБdesc al ii, iar Бoi doar dăА АiБgea îБapoi. Deci, dacă БИ voА avea aceasЗă sЗraЗegie, Бe voА ЗoЗ îБЗâlБi la coБgrese, siАpoНioaБe şi alЗe АaБifesЗări, Бe Аai plâБgeА, Аai spИБeА câЗe ceva, Бe dИceА apoi acasă, Бe ИiЗăА la ЗeleviНor şi vedeА că БИ s-a schimbat nimic. Vă ИreН sИcces, Б-aА vrИЗ să viБ cИ o БoЗă pesiАisЗă, aА vrИЗ să viБ cИ o БoЗă realisЗă îБ aceasЗă iБЗerveБ ie a Аea. ■ 
 

[CoАИБicare sИsțiБИЗă îБ cadrИl ColocviИlИi „ASTRA și roАâБii diБ afara graБițelor țării.  RealiЗăți coБЗeАporaБe” la AdИБarea GeБerală AБИală  a DespărțăАâБЗИlИi ASTRA „Mihail KogălБiceaБИ”, )ași,  aprilie ] 
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Mircea-Cristian 

GHENGHEA 

Despărţământul ASTRA  
„Mihail Kogălniceanu” din Iaşi. 
Repere contemporane 
 εБ ИlЗiАii aБi aА avИЗ de Аai АИlЗe ori ocaНia să АeБ ioБeН diverse chesЗiИБi referiЗoare la iАporЗaБ a de aБsaАblИ a Despăr ăАâБЗИlИi „Mihail KogălБiceaБИ” diБ )aşi peБЗrИ ASTRA acЗИală. NИ iБЗeБ ioБeН să reiaИ aici şi acИА БИАeroasele coБsidera ii şi aprecieri pe aceasЗă ЗeАă. Mă voi АИl ИАi doar să pИБcЗeН, Аai ales peБЗrИ oaspe ii diБ afara )aşИlИi şi diБ afara cadrИlИi asЗrisЗ, câЗeva coordoБaЗe care aИ de-a face cИ ИБ aspecЗ pe care îБdrăНБesc să-l denumesc drept geografia 

menЗală a românismИlИi contemporan. Despăr ăАâБЗИl diБ )aşi s-a îБcadraЗ îБ chipИl cel Аai arАoБios cИ pИЗiБ ă îБ ЗiparИl specific Asocia iИБii, prelИâБd şi proАovâБd idealИrile asЗrisЗe, pe care a îБ eles să le adapЗeНe vreАИrilor preНeБЗe. εБcă de la îБfiiБ are  БoieАbrie , ASTRA )aşi a coБsЗiЗИiЗ o reală şi aЗâЗ de Бecesară pИБЗe de legăЗИră îБЗre vaЗra Зradi ioБală de АaБifesЗare a Asocia iИБii – Transilvania – şi copilИl de 
suflet al acesteia – Basarabia. Fără să şЗie, fără Аăcar să se gâБdească la aşa ceva, asЗrişЗii ieşeБi aИ fosЗ, îБ Зo i cei aproape  de aБi de exisЗeБ ă a Despăr ăАâБЗИlИi „Mihail KogălБiceaБИ”, adevăra i proАoЗori ai diplomaţiei 
culturale, coБcepЗ de care se face aЗâЗa caН îБ ИlЗiАa vreАe la Бoi. CiБe БИ crede, БИ are decâЗ să 
confrunte lista prograАelor şi a АaБifesЗărilor orgaБiНaЗe de ASTRA )aşi cИ defiБi ia diploАa iei cИlЗИrale exisЗeБЗă pe siЗe-Иl MiБisЗerИlИi Afacerilor ExЗerБe al RoАâБiei. εБ caНИl АИlЗora diБЗre acЗiviЗă ile asЗrisЗe ieşeБe, cИ precădere îБ seria siАpoНioaБelor desfăşИrate sub genericul Românii din afara graniţelor ţării, s-a avИЗ îБ vedere îАbiБarea coАpoБeБЗei popИlare şi de popИlariНare cИ segАeБЗИl şЗiiБ ific. )deea ca aЗare a fosЗ foarЗe biБe sИrpriБsă şi expriАaЗă de căЗre doАБИl Ţrof. univ. dr. Gh. Iacob care a arăЗaЗ, cИ ocaНia desfăşИrării ИБИi siАpoНioБ îБ aБИl , că „îБЗoЗdeaИБa, desfăşИrarea ИБor lИcrări de acesЗ geБ iАplică o coАpoБeБЗă şЗiiБ ifică şi ИБa popИlară, de idee şi de seБЗiАeБЗ Бa ioБal”1. La râБdИl БosЗrИ, coБsiderăА că ac iИБile îБЗrepriБse de ASTRA, îБ geБeral, şi de Despăr ăАâБЗИl „Mihail KogălБiceaБИ”, îБ special, aИ deАoБsЗraЗ cИ prisosiБ ă îАbiБarea celor doИă coАpoБeБЗe, care s-au pliaЗ, îБ Аod arАoБios, îБЗr-ИБ plaБ perfecЗ logic şi explicabil2.  AsЗfel de АaБifesЗări, priБ iБЗerАe-

diul cărora sИБЗ proАovaЗe repere cИlЗИral-isЗorice Бa ioБale, aИ fosЗ şi sИБЗ Аai АИlЗ decâЗ Бecesare, Аai ales dacă aveА îБ vedere realiЗă ile dИreroase exisЗeБЗe îБ veciБăЗaЗea iАediaЗă, care afecЗeaНă БeАijlociЗ siЗИa ia coАИБiЗă ilor roАâБeşЗi diБ UcraiБa, Serbia şi BИlgaria. UБ aspecЗ foarЗe iАporЗaБЗ peБЗrИ îБ elegerea rosЗИlИi de a fi al Despăr ăАâБЗИlИi „Mihail KogălБiceaБИ” esЗe repreНeБЗaЗ de îБЗeАeierea de cercИri şi despăr ăАiБЗe ASTRA îБ RoАâБia şi îБ afara graБi elor. AsЗfel, pâБă la БivelИl aБИlИi , coБЗribИ ia asЗrişЗilor ieşeБi a fosЗ decisivă îБ apari ia a doИă despăr ăАiБЗe îБ RoАâБia,  îБ RepИblica Moldova, Зrei îБ UcraiБa şi şase îБ Serbia, precИА şi îБ coБsЗiЗИirea a cel pИ iБ  cercИri îБ RoАâБia,  îБ RepИblica Moldova şi ИБИl îБ UcraiБa. )БclИsiv priБ iБЗerАediИl acesЗor sЗrИcЗИri se îБcearcă, dИpă pИЗeri şi îАprejИrări, АeБ iБerea ideБЗiЗă ii Бa ioБale şi a liАbii roАâБe. AcЗiviЗaЗea pИblicisЗică deosebiЗă îБregisЗraЗă îБ АediИl asЗrisЗ ieşeaБ şi foarЗe bogaЗa corespoБdeБ ă îБЗre iБИЗă cИ repreНeБЗaБ i ai roАâБilor diБ jИrИl RoАâБiei, cИ oficialiЗă i locale şi Бa ioБale, cИ asocia ii de profil ideБЗic diБ sЗaЗele veciБe, cИ diverşi sИs iБăЗori şi cИ siАpli parЗicИlari, îБЗregesc profilИl ASTRE) la )aşi. NИАeroasele deplasări ale delega iilor ieşeБe îБ regiИБile roАâБeşЗi aflaЗe îБ afara corpИlИi poliЗic Бa ioБal aИ perАis sЗabilirea şi АeБ iБerea ИБor coБЗacЗe îБ НoБe îБ care pâБă şi orgaБisАelor abiliЗaЗe de la BИcИreşЗi le era şi le esЗe dificil să păЗrИБdă. CИБoaşЗerea ЗeАeiБică a acesЗor aspecЗe, coБjИgaЗă cИ reНИlЗaЗele ob iБИЗe îБ ИrАa prograАelor desfăşИraЗe îБ ară şi îБ RepИblica Moldova, UcraiБa, Serbia, BИlgaria, UБgaria şi MacedoБia, perАiЗe coБЗИrarea, 
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diБ perspecЗivă asЗrisЗă, a acelei geografii menЗale a românismИlИi contemporan pe care am АeБ ioБaЗ-o ceva Аai îБaiБЗe. ToaЗe acesЗe Аici RoАâБii diБ afara RoАâБiei – şi aБИАe RepИblica Moldova, sИdИl Basarabiei, БordИl BИcoviБei, iБИЗИl (er a, БordИl MaraАИreşИlИi, НoБa VidiБИlИi, Valea TiАocИlИi, păr i coАpoБeБЗe ale spa iИlИi isЗoric şi eЗБic roАâБesc – au un numitor comun: Despăr ăАâБЗИl „Mihail KogălБiceaБИ” diБ )aşi. DИpă cИА aАiБЗeaА la capăЗИl ИБИi sЗИdiИ apărИЗ aБИl ЗrecИЗ îБЗr-un volum dedicat istoriei Asocia iИБii, „îБ ciИda aЗiЗИdiБilor reЗiceБЗe şi chiar iБaАicale, exisЗeБЗe Аai ales îБ aБii de îБcepИЗ ai ASTRE) ieşeБe cИ ИБele reАiБisceБ e iБclИsiv îБ Нilele БoasЗre , îБ ciИda ИБor caЗalogări БecoБforАe realiЗă ilor, ce ЗriАiЗ cИ gâБdИl Аai degrabă la periАeЗrИl ИБor ac iИБi şi iБi iaЗive de БaЗИră ИlЗraБa ioБalisЗă şi eАiБaАeБЗe propagaБdisЗică decâЗ la perspecЗiva cИlЗИral-şЗiiБ ifică şi Бa ioБală proАovaЗă cИ oБesЗiЗaЗe şi persevereБ ă de asЗrişЗii ieşeБi, Despăr ăАâБЗИl «Mihail KogălБiceaБИ» s-a iАpИs ca ИБ real pИБcЗ de reper peБЗrИ isЗoria coБЗeАporaБă a Asocia iИБii. ReНИlЗaЗe îБ priАИl râБd diБ БecИБoaşЗerea adecvaЗă a siЗИa iei, diБЗr-o igБoraБ ă crasă recogБoscibilă iБclИsiv la БivelИl Аediilor acadeАice şi ИБiversiЗare!  saИ, pИr şi siАplИ, diБ iБvidie, respecЗivele aЗiЗИdiБi şi caЗalogări БИ poЗ fi şi Бici БИ ЗrebИie coБsideraЗe ca avâБd vreИБ ЗeАei real. FapЗele vorbesc aproape de la siБe”3. ForАИlă de largă respira ie cИlЗИrală, apărИЗă îБ veacИl al X)X-lea îБ АediИl eliЗelor ЗraБsilvaБe, exЗiБsă, îБ veacИl al XX-lea, îБ aБsaАblИl spa iИlИi isЗoric şi eЗБic roАâБesc, Asocia iИБea TraБsilvaБă peБЗrИ LiЗeraЗИra RoАâБă şi CИlЗИra ŢoporИlИi RoАâБ coБЗribИie diБ pliБ la coБЗИrarea geografiei 

menЗale a românismИlИi conЗemporan. )БclИsiv daЗoriЗă prograАelor şi АaБifesЗărilor orgaБiНaЗe de ASTRA, îБ geБeral, şi de ASTRA )aşi, îБ special, sИБЗ НoБe roАâБeşЗi diБ veciБăЗaЗea RoАâБiei ИБde îБcă se Аai vorbeşЗe roАâБeşЗe. 
Aegroto dum anima est, spes est! ■ 
 

[CoАИБicare sИsțiБИЗă îБ cadrИl ColocviИlИi „ASTRA și roАâБii diБ afara graБițelor țării.  RealiЗăți coБЗeАporaБe” la AdИБarea GeБerală AБИală  a DespărțăАâБЗИlИi ASTRA „Mihail KogălБiceaБИ”, )ași,  aprilie ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 A se vedea Mircea-Cristian Ghenghea, Din noИ, noi despre noi…, îБ Românii din afara 

graniţelor ţării. CoordonaЗe isЗorice şi naţionale în cadrИl eИropean. SiАpoНioБ iБЗerБa ioБal )aşi – 

Cahul – ChişiБăИ, -4 noiembrie 2007. Volum editat de Iulian Pruteanu-)săcescИ & Mircea-CrisЗiaБ GheБghea. Ţrefa ă de )ИliaБ ŢrИЗeaБИ-)săcescИ. ŢosЗfa ă de Gheorghe ZbИchea, )aşi, 
2007, p. 380. 

2 Ibidem. 
3 Idem, ASTRA la )aşi. CoordonaЗe conЗemporane, îБ Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian-

Pruteanu-)săcescИ ediЗori , ASTRA şi românii. Memorie isЗorică şi realiЗăţi conЗemporane, )aşi, 
2015, p. 169-170. 
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O evocare „nostalgică şi meşteşugită  
a frumosului oraş de pe cele şapte coline”… 
 

Radu NEGRESCU-SUŢU 
înĂdialogĂcu  

LauraĂGUŢANU 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AlexaБdrИ SИ И, domn al  ării Moldovei (1801-1802). AcИarelă diБ secolИl al X)X-lea  

(Domnii români dИpă porЗreЗe  
şi fresce conЗemporane,  

Sibiu, 1930, p. 198) 

 

Au apărut în librării [în anul  – n.red.] două cărţi importante pentru 
cititorii interesaţi de istorie, ambele rodul strădaniei perseverente a 
domnului Radu Negrescu-Suţu. Prima apariţie este o reeditare a cărţii 
bunicului său, Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară, cu note şi adnotări, o muncă 
sisifică, la fel ca şi pentru cea de-a doua carte, dedicată familiei materne, 
Suţu, care a necesitat documentări prin toată lumea, în biblioteci şi arhive, 
publice şi private, şi multe întâlniri care i-au pus la încercare cunoştinţele 
poliglote. Autorul a acceptat cu gentileţe să răspundă la câteva întrebări. 
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– Aţi scos pe piaţa cărţii din România doИă 
ЗiЗlИri imporЗanЗe: reediЗarea cărţii bИnicИlИi 
dvs., RИdolf SИţИ, şi varianЗa românească a cărţii 
monИmenЗale despre familia SИţИ cИ ЗoaЗe 
încrengăЗИrile ei cosmopoliЗe. DoИă mari 
proiecЗe în paralel. NИ v-a fost greu? – Mă bИcИr să vă reîБЗâlБesc, doaАБă GИ aБИ, esЗe o reală plăcere şi vă АИl ИАesc peБЗrИ îБalЗИl calificaЗiv de „АoБИАeБЗală”, deşi БИ cred că îl АeriЗ. BiБeîБ eles că rodИl 
unui travaliu benedictin care a durat zece ani de Нile va avea propor ii ceva Аai Аari, dar caliЗaЗea ИБei lИcrări БИ coБsЗă Бici îБ БИАărИl pagiБilor şi Бici îБ kilograАele care Зrag la câБЗar.  Dar să îБcepeА cИ reediЗarea căr ii bИБelИlИi 
meu, acest mare iubitor al urbei sale natale, pe 

care o daЗoreН îБ priАИl râБd priБ ИlИi Mihail 
Dim. Sturdza, care mi-a sugerat-o, idee la care eu БИ Аă gâБdiseА decâЗ desЗИl de vag pâБă aЗИБci, fiiБd АereИ priБs cИ proiecЗe de crea ie persoБală. OdaЗă cele doИă volИАe reИБiЗe îБЗr-

un singur text, cu ortografia corecЗaЗă dИpă cea acЗИală, păsЗrâБd ЗoЗИşi arhaisАele şi Аoldo-veБisАele care daИ savoare ЗexЗИlИi, Зreabă aБevoioasă la care Аi-a daЗ o АâБă de ajИЗor logisЗic o prieЗeБă iБiАoasă, АoldoveaБcă de-a БoasЗră, priБ esa MaБИela Ghika-Oroveanu, căreia iБ să-i expriА îБЗreaga Аea graЗiЗИdiБe, 
am primit oferta prestigioasei edituri Corint din BИcИreşЗi, ИБde isЗoricИl Filip-Lucian Iorga ЗocАai crease o БoИă colec ie БИАiЗă „)sЗoria cИ blaНoБ”, colec ie pe care a iБaИgИraЗ-o cu lИcrarea lИi RИdolf SИ И, )aşii de odinioară, o deosebiЗă oБoare peБЗrИ АiБe.  

 

 

 

 

 

 

 

Dar, mai presus de toate, reeditarea acestei lИcrări Аi-a daЗ seБЗiАeБЗИl daЗoriei îАpliБiЗe fa ă de bИБelИl АeИ, acesЗ isЗoriograf al vie ii cИlЗИrale şi АoБdeБe ieşeБe, care, priБ evocarea 
sa nostalgică şi АeşЗeşИgiЗă a frИАosИlИi oraş de pe cele şapЗe coliБe, coБseАБeaНă o coАoară de daЗe de care БИ se poЗ lipsi cerceЗăЗorii sociologi, geБealogişЗi, isЗorici care sЗИdiaНă cel de-al XIX-

lea veac moldovenesc. )aşii eraИ pe vreАea aceea БИ БИАai ИБ 
importaБЗ oraş cИlЗИral, dar şi ИБ loc ИБde se răАâБea, de ИБde БИ se Аai pleca, ИБde sЗrăiБii 

îБ Зrecere saИ veБi i cИ ИБ coБЗracЗ peБЗrИ o aБИАiЗă vreАe БИ se Аai îБapoiaИ îБ ările lor dИpă aceea, îАpăАâБЗeБiБdИ-se la Бoi, aşa cИА roАâБii răАâБeaИ şi se îАpăАâБЗeБeaИ îБ ApИs dИpă iБsЗaИrarea fosЗИlИi regiА criАiБal coАИБisЗ îБ RegaЗИl RoАâБiei saИ chiar ИlЗerior, dИpă aşa-Нisa RevolИ ie diБ .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )aşИl descris cИ aЗâЗa paЗiАă de RИdolf SИ И, ИБ adevăraЗ croБicar pesЗe ЗiАp, esЗe )aşИl geБera iilor care l-aИ precedaЗ, al geБiЗorilor şi al bИБeilor săi. El esЗe, biБeîБ eles, idealiНaЗ de croБicar, care, fără voia sa, diБ pasiИБe, se lasă aБЗreБaЗ îБЗr-ИБ fel de „crisЗaliНare”, aseАeБi 
celei descrise de Stendhal, atribuindu-i numai 

virЗИ i şi caliЗă i, ИlЗerior pierdИЗe peБЗrИ veşБicie. CИ ЗoaЗă aceasЗă viНiИБe roАaБЗică, 
lectura )aşilor de odinioară coБsЗiЗИie o plăcИЗă şi iБsЗrИcЗivă călăЗorie îБ ЗiАp, pesЗe veacИri, diБ care ciЗiЗorИl БИ poaЗe reveБi decâЗ îАbogă iЗ şi saЗisfăcИЗ, asemeni unui arheolog care desco-peră vesЗigiile ИБei civiliНa ii pierdИЗe. AceasЗă АИlЗ eАo ioБaБЗă laБsare se peЗre-cea îБ lИБa aprilie, la frИАosИl sediИ al Jockey ClИbИlИi diБ BИcИreşЗi, îБ preНeБ a a БИАeroşi 
moldoveni de-ai БoşЗri, care aИ iБИЗ să-l 

oБoreНe, priБ АiБe, pe bИБelИl АeИ cИ АărЗИria 
omagiului lor afectuos. 

 

„Iaşii erau pe vremea aceea nu 
numai un important oraş cultural, 
dar şi un loc unde se rămânea, de 
unde nu se mai pleca…” 
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– Credeţi că aceasЗă carЗe dedicaЗă )aşИlИi îşi 
găseşЗe ciЗiЗori şi în resЗИl ţării?  – Aşa ar ЗrebИi să fie, să sperăА că )aşИl îБcă Аai repreНiБЗă ceva peБЗrИ bИcИreşЗeБi, clИjeБi 
sau braşoveБi. Mai ales )aşii de alЗădaЗă, deşi şi acИА via a lor cИlЗИrală esЗe la îБăl iАe, cИ aЗâЗea piese de ЗeaЗrИ, revisЗe liЗerare de îБalЗă iБИЗă, precИА „CoБvorbirile liЗerare”, „Dacia liЗerară”, „TiАpИl” saИ „CroБica”, ori ediЗИrile 
Junimea, Polirom, Alfa, Esoteris, Lumen, Ars LoБga saИ SapieБЗia, ca să БИ le ciЗeН decâЗ pe 
cele cunoscute mie. De altfel, cartea s-a vâБdИЗ exЗreА de biБe îБ BИcИreşЗi, Аai biБe ca îБ )aşi, BИcИreşЗii fiiБd, ЗoЗИşi, ИБ oraş АИlЗ Аai popИlaЗ decâЗ capiЗala БoasЗră Аoldavă. – Şi CarЗea de aИr a FaАiliei SИ И? – DИpă câЗeva lИБi de la acesЗ eveБiАeБЗ 
editorial, pe 15 septembrie, s-a concretizat un alt 

proiect, CarЗea de aИr a Familiei SИţИ, care apărea, îБ sfârşiЗ, îБ liАba roАâБă, la ea acasă, îБ RoАâБia, ИБde-i era locul şi ИБde era de АИlЗ aşЗepЗaЗă de geБealogişЗi. De АИlЗ ЗiАp Аă băЗea gâБdИl ЗradИcerii, dar aceasЗa esЗe o Аeserie, БИ ajИБge să ЗrăieşЗi îБ FraБ a şi să vorbeşЗi fraБceНa, căci doar esЗe şЗiИЗ că la Ţaris pâБă şi birjarii vorbesc liАba lИi Molière, БИ-i aşa?, iar ЗradИcerea esЗe o profesie care se îБva ă ЗeАeiБic, dИpă БişЗe regИli biБe deЗerАiБaЗe. Dar cИА БИ sИБЗ Бici isЗoric şi ЗoЗИşi aА dИs la bИБ sfârşiЗ aceasЗă aБevoioasă lИcrare geБea-logică, А-aА îБcИАeЗaЗ s-o şi ЗradИc, adică să Аă 
traduc pe mine îБsИАi, lИcrИ aАИНaБЗ, 
beneficiind de oferta editurii Capitel din BИcИreşЗi, care dorea să o ediЗeНe.  

Doamna Georgeta Gabrea, directoarea ediЗИrii, care esЗe de profesie arhiЗecЗ, adică cЗiЗor, deveБiЗ diБ pasiИБe şi cЗiЗor de carЗe, a avИЗ cИЗeНaБ a de a Аă îБso i îБ aceasЗă aveБЗИră... ediЗorială, lИcrИ peБЗrИ care îi sИБЗ profИБd recИБoscăЗor. CarЗea a ieşiЗ îБ coБdi ii excep ioБale, pe hârЗie veliБă, îБ îБЗregiАe color БИ ИiЗa i că sИБЗ pesЗe doИă Аii de iАagiБi! , gra ie coАpeЗeБ ei şi răbdării arhiЗec ilor 
Simona Dimitriu-RИseБ şi EАeric (áАoş, cărora БИ le voi АИl ИАi БiciodaЗă îБdeajИБs, şi a fosЗ laБsaЗă îБ sИperbИl local al Librăriei CărЗИreşЗi diБ LipscaБi, iБsЗalaЗă îБЗr-una din casele ChrissoveloБi. De alЗfel, proprieЗarИl clădirii, d-l 

Ion ChrissoveloБi, care îşi serba chiar îБ acea Нi 
aniversarea, ne-a oБoraЗ cИ preНeБ a sa, precИА şi priБ Иl Mihail DiА. SЗИrdНa, ИБ pasioБaЗ şi repИЗaЗ geБealogisЗ de la care aА îБcercaЗ să ,,fИr’’ Аeseria de-a lungul anilor, meseria căИЗărilor, a cerceЗărilor, şi care Аi-a făcИЗ o 

preНeБЗare elogioasă pe care cИ sigИraБ ă iarăşi 
nu o merit. 

M-aИ oБoraЗ de aseАeБi cИ preНeБ ele lor, şi iБ să le expriА ЗoaЗă АИl ИАirea Аea peБЗrИ a-Аi fi dărИiЗ câЗeva ceasИri diБ ЗiАpИl lor foarЗe drăАИiЗ, îБЗrИcâЗ eraИ coБcerЗele Festivalului EБescИ la BИcИreşЗi, o sИАă de persoБaliЗă i, prieЗeБi saИ foşЗi colegi de sЗИdii, precИА isЗoricii de arЗă AdriaБ-Silvan Ionescu, acad. RăНvaБ TeodorescИ şi RИxaБda BeldiАaБ, isЗoricii AdiБa BerciИ şi NaНeБ Ţeligrad, arЗisЗa 
Corina Chiriac, priБ esa MaБИela Ghika-OroveaБИ, so ii Filip şi AБa )orga, d-na Ana 

Antonescu, directoarea Editurii Corint, unde apărИseră )aşii de odinioară, so ii Mihai şi EleБa 
Ratcu, prieteni de-o via ă, ЗeaЗrologИl JeaБ CaНabaБ, baБcherИl RadИ Ghe ea, direcЗorИl 
CEC-ИlИi, priБ esa Maria CaБЗacИНiБo, baroaБa 
Roxana Reboul de Wissner, doamna Magdalena VeroБ, iБg. RadИ Mo oc, al cărИi cap Бoi БИ-l vreА, ИБ bИБ prieЗeБ ieşeaБ, priБ esa Rodica CalliАachi şi coБЗeН pe blâБda iБdИlgeБ ă a celor 
pe care nu mi-i mai amintesc îБ acesЗ АoАeБЗ saИ cărora БИ le-am cunoscut numele. 

De familia lui Ion Chrissoveloni, fiul baБcherИlИi, Аă leagă o aАiБЗire... eЗiАologică diБ copilărie. TaЗăl АeИ povesЗea că aЗИБci câБd fИsese odaЗă îБchis, l-a cИБoscИЗ îБ deЗeБ ie pe 
Nicky ChrissoveloБi, ЗaЗăl lИi )oБ, care ca şi TaЗa făcea АăsИrăЗori ЗopoАeЗrice priБ BИcИreşЗi 
pentru a-şi hrăБi faАilia, al АeИ geБiЗor fiiБd ofi er deblocaЗ diБ arАaЗă, îБЗrИcâЗ БИ lИpЗase decâЗ pe FroБЗИl de RăsăriЗ. DiscИЗâБd ei acolo 
de-ale lor, aИ siАpaЗiНaЗ şi-au stabilit ca primul care va fi eliberaЗ să se dИcă acasă la so ia celИilalЗ, peБЗrИ a o liБişЗi, spИБâБdИ-i că so Иl ei esЗe biБe şi va ieşi şi el îБ cИrâБd. NИ Аai iБ АiБЗe ciБe a ieşiЗ priАИl şi oricИА БИ Аai coБЗeaНă, dar БИАele paЗroБiАic al lИi Nicky avea o reНoБaБ ă pИЗerБică care îl fasciБa pe copilИl de câ iva aБişori care eraА pe aЗИБci.  

Tata mi-a explicaЗ că БИАele esЗe grecesc şi că îБseaАБă „ac de aИr”, iar АaАa Аi-a precizat că sИБЗeА îБrИdi i, îБЗrИcâЗ geБeralИl DiАiЗrie SИ И, fiИl ŢalicarИlИi, fИsese căsăЗoriЗ cИ EleБa ChrissoveloБi, cea care Аai ЗârНiИ, la Ţaris, s-a căsăЗoriЗ cИ scriiЗorИl ŢaИl MoraБd, acade-АiciaБИl, şi care era foarЗe bogaЗă, locИise la RiЗН, ИБde şi БăscИse de alЗfel, avea ИБ palaЗ la picioarele TИrБИlИi Eiffel şi fИsese o bИБă prieЗeБă a RegiБei Maria. ToaЗe acesЗea Аă 
fascinau. Nu memoram eu chiar totul, biБeîБ eles, dar re iБИseА că la Ţaris fИsese o Аare coБcИreБ ă îБЗre roАâБcele scriiЗoare de 
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acolo, MarЗha BibescИ, AББa de Noailles, EleБi a VăcărescИ şi EleБa ChrissoveloБi, care îБsă БИ avea ЗaleБЗe liЗerare, deşi era foarЗe iБsЗrИiЗă, şi-aЗИБci a decis să se АăriЗe cИ... liЗeraЗИra, şi 
astfel s-a căsăЗoriЗ cИ sclipiЗorИl şi ЗaleБЗaЗИl 
Paul Morand. ŢalicarИl fИsese CoБsЗaБЗiБ SИ И, ofi er grec şi fraБceН, căsăЗoriЗ în 1869 cu Natalia, fiica 

ministrului Petrache Mavrogheni, cu care a locИiЗ îБ BИcИreşЗi pâБă îБ . εБ acel АoАeБЗ, a fosЗ recheАaЗ îБ Grecia, dar so ia sa a refИНaЗ să-l ИrАeНe. εБ ЗoaАБa acelИiaşi aБ a plecaЗ la )aşi, ИБde locИia aЗИБci so ia sa, şi-a luat fiul DiАiЗrie, îБ vârsЗă de doi aБi, şi a plecaЗ îАpreИБă cИ el. Era gaЗa să Зreacă froБЗiera, câБd a fosЗ aresЗaЗ la ScИleБi, fiiБd acИНaЗ de răpirea copilИlИi şi a fosЗ recoБdИs la )aşi, ИБde i s-a luat copilИl peБЗrИ a fi îБapoiaЗ АaАei sale. CosЗache SИ И s-a eБervaЗ foarЗe Зare îБ acel АoАeБЗ pe ЗâБărИl Nicolae Ghika, al cărИi fraЗe se căsăЗorise cИ sora NaЗaliei MavrogheБi, creНâБd, îБdrepЗă iЗ saИ БИ, că acesЗa a coБЗribИiЗ la aresЗarea sa.  εБ , CosЗache a călăЗoriЗ la Ţaris, ИБde se găsea so ia sa, sora acesЗeia şi Nicolae Ghika, care, îБЗâlБiБdИ-l pe Gheorghe Mavromihali, viiЗor geБeral grec şi văr cИ SИ И, i-a spИs că greşeşЗe frecveБЗâБdИ-l pe acesta, deoarece nu esЗe o persoaБă oБorabilă. SИ И, cărИia acesЗe 
vorbe i-au fost repetate, s-a îБfИriaЗ şi, îБЗâlБiБdИ-l pe sЗradă pe ЗâБărИl Ghika, l-a pălАИiЗ. Ghika, care era ИБ oА de onoare, l-a provocaЗ pe loc pe SИ И la dИel, care s-a grăbiЗ să accepЗe lИpЗa, ale cărei regИli eraИ „pâБă la ob iБerea ИБИi reНИlЗaЗ absolИЗ”, sЗabiliЗe chiar 
de Ghika, ЗoЗ aЗâЗ de dorБic să ЗerАiБe, odaЗă peБЗrИ ЗoЗdeaИБa, cИ adversarИl săИ. DoИă Нile Аai ЗârНiИ, îБЗr-o Нi de Аar i, НiИa 
cu cele trei ceasuri rele, cei doi adversari s-au îБЗâlБiЗ îБ pădИrea FoБЗaiБebleaИ, iar arАa aleasă a fosЗ pisЗolИl. Cele doИă îАpИşcăЗИri aИ porБiЗ îБ acelaşi ЗiАp, gloБ Иl lИi Ghika s-a pierdИЗ priБЗre copaci iar cel al lИi SИ И şi-a aЗiБs îБ abdoАeБ adversarИl. CăНâБd pe o sЗâБcă, de care s-a agă aЗ cИ ИlЗiАele sale pИЗeri, ИАplâБd-o de sâБgele răБii sale, Ghika a АИriЗ dИpă o lИБgă şi dИreroasă agoБie, îБaiБЗea sosirii Аedicilor.  UlЗerior, faАilia a deНgropaЗ şi ЗraБsporЗaЗ aceasЗă piaЗră îБ CiАiЗirИl diБ Le Mée, îБ apropiere de MelИБ, ИБde se găseaИ АorАiБЗele faАiliei Ghika, de câБd Grigore al V-lea Ghika, 

domnitorul Moldovei, s-a reЗras aici, îБ , cИ 
cea de-a Зreia so ie, EИphrosyБe RolliБ-Leroy, dИpă ce cИАpărase ИБ casЗel, asЗăНi dispărИЗ. 

De o exЗreАă seБsibiliЗaЗe, ŢriБcipele s-a siБИcis îБЗr-un moment de depresie cu un pisЗol, la  aИgИsЗ , dИpă ce şi-a redactat cИ grijă ЗesЗaАeБЗИl, îБ care a avИЗ grijă să explice АoЗivele fИБesЗИlИi săИ gesЗ. CИА dИelИrile fИseseră iБЗerНise îБ FraБ a, CosЗache SИ И, porecliЗ dИpă acesЗ dИel „ŢalicarИl”, adică „cel Brav”, a fosЗ JИdecaЗ la MelИБ, îБ fa a CИr ii cИ jИra i, şi condamnat, cu ЗoaЗă pledoaria celИi Аai bИБ avocaЗ pariНiaБ al ЗiАpИlИi, АaesЗrИl AАbroise AlloИ, şi cИ ЗoaЗe iБЗerveБ iile făcИЗe îБ favoarea sa, priБЗre care şi cea a RegelИi Greciei, la paЗrИ aБi de îБchisoare. 
 

 

 

 

 

 Dar, ca să reviБ la lИcrarea Аea, Бu pot spune că apari ia ei БИ А-a bucurat, nu este nici o forАă de vaБiЗaЗe îБ acesЗ lИcrИ, alЗfel БiАeБi БИ 
ar mai publica nimic, dar sentimentul care mi-a prodИs cea Аai Аare saЗisfac ie a fosЗ ЗoЗ cel al daЗoriei îАpliБiЗe fa ă de faАilia Аea АaЗerБă. – CarЗea de aИr a faАiliei SИ И esЗe o ediţie 
adăИgaЗă şi îmbИnăЗăţiЗă a ediţiei franceze? 
BănИiesc că dИpă apariţie aИ începИЗ să vină 
spre dvs. noi docИmenЗe legaЗe de sИbiecЗ, aşa 
cИm se înЗâmplă de obicei. – εБЗre cele doИă edi ii, fraБceНă şi roАâБă, au ЗrecИЗ БoИăНeci aБi, răsЗiАp care Аi-a perАis să corecЗeН câЗeva daЗe eroБaЗe diБ priАa edi ie, dar care diБ fericire БИ eraИ АИlЗe, şi să Аai adaИg câЗeva pagiБi şi ilИsЗra ii. Dar acesЗea sИБЗ doar БişЗe deЗalii ЗehБice. DИpă apari ia priАei edi ii, cea iБЗerБa ioБală, s-aИ АaБifesЗaЗ câЗeva persoaБe pe care БИ le cИБoscИseА pâБă aЗИБci, coАИБicâБdИ-Аi câЗeva daЗe şi porЗreЗe 
de familie, dar nici acestea nu au fost prea АИlЗe, seАБ că priАa edi ie fИsese ЗoЗИşi desЗИl de coАpleЗă. εБ acesЗ deceБiИ aА călăЗoriЗ diБ БoИ pesЗe ЗoЗ, descoperiБd АorАiБЗe, case şi alЗe vesЗigii. Ba chiar aА călăЗoriЗ şi degeaba, cИА s-a îБЗâАplaЗ acИА câ iva aБi la CoБsЗaБЗiБopol, ИБde direcЗoarea АИНeИlИi de la Topkapî Аă 
invitase spre a-Аi arăЗa o galerie de porЗreЗe de 
Mari DragoАaБi. Şi cИА aА avИЗ vreo ciБci saИ şase dragoАaБi îБ faАilie, А-aА grăbiЗ să ajИБg la arigrad spre a le adАira porЗreЗele şi a Бegocia reprodИcerea lor îБ lИcrarea Аea. Adică să Аă dИc cИ sacИl la poАИl lăИdaЗ. 

 

„În acest deceniu am călătorit din 

nou peste tot, descoperind morminte, 

case şi alte vestigii…” 
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AА iБЗraЗ voios pe OrЗakapî, poarЗa princi-pală a palaЗИlИi, şi А-aА îБdrepЗaЗ căЗre locИl îБЗâlБirii, ИБde îБsă, spre sИrpriБderea Аea, doaАБa, care pâБă aЗИБci fИsese exЗreА de aАabilă, îБ АoАeБЗИl câБd a aИНiЗ că era vorba de dragoАaБi „greci”, Аi-a îБchis oarecИА Иşa îБ Бas, spИБâБdИ-mi că АИНeИl БИ are aşa ИБ sacrilegiИ. DirecЗoarea era, dИpă cИА a i iБЗИiЗ, ЗИrcoaică Бa ioБalisЗă saИ islaАisЗă. AЗИБci, ca să БИ fi veБiЗ boИ, vorba ceea, şi plecaЗ vacă, aА 
profitat de oportunitatea venirii mele la Stambul 

spre a vizita palatul Cantacuzinilor, care la un АoАeБЗ daЗ deveБise reşediБ a priБcipelИi 
Dimitrie Cantemir.  DiБ păcaЗe, aceasЗă frИАoasă reşediБ ă diБ FaБar, БИ deparЗe de ŢaЗriarhie, esЗe îБЗr-o ЗoЗală rИiБă, SЗaЗИl roАâБ БeavâБd foБdИri ca să o resЗaИreНe, iar CoБsИlaЗИl БosЗrИ de acolo, iБsЗalaЗ îБЗr-ИБ palaЗ care apar iБИse beiИlИi de SaАos )oБ Ghica, paşopЗisЗИl şi diploАaЗИl, de pe sЗrada )sЗiklal, БИ deparЗe de Ţia a TaksiА, o reşediБ ă veche dar îБ perfecЗă sЗare, БИ 
permite vizitarea palatului cantacuzin pe care-l are, ЗoЗИşi, îБ cИsЗodie. )sЗiklal Caddesi esЗe sЗrada pieЗoБală pe ИБde Зrece pe mijloc, pe o siБgИră şiБă, sИperbИl ЗraАvai de la îБcepИЗИl secolИlИi ЗrecИЗ, ceva aseАăБăЗor cИ cel de la LisaboБa, coborâБd spre АahalaИa GalaЗei şi ИБde, Аai jos, se află ЗoaЗe aАbasadele Statelor Аai iАporЗaБЗe, ale Аarilor pИЗeri, îБ БişЗe frИАoase reşediБ e îБcoБjИraЗe de grădiБi, БИ 
departe de faimosul Colegiu Galatasaray din carЗierИl BeyoglИ. Oraş frИАos şi cИraЗ, CoБsЗaБЗiБopolИl, diБ păcaЗe, se islaАiНeaНă pe 
zi ce trece. Cum dИpă aЗâЗea eАo ii la Topkapî Аă îБcerca foaАea, А-aА îБdrepЗaЗ căЗre ИБ Аic resЗaИraБЗ de lâБgă Gara Sirkeci, vechea gară a OrieБЗ-Expresului, unde degustam de fiecare daЗă specialiЗă ile bИcăЗăriei ЗИrca-le ilor, bИcaЗe pe care le-aА prelИaЗ şi Бoi de 
aЗâЗea secole, de-aА ajИБs să credeА asЗăНi că sИБЗ ale БoasЗre, Бeaoşe! AА coАaБdaЗ БişЗe ardei ИАplИ i ca la АaАa acasă, îБsă aЗИБci câБd aА cerИЗ şi ИБ pahar cИ viБ ЗИrcesc, care 
de altfel este excelent, mi s-a explicaЗ că iАaАИl Аoscheii de alăЗИri le iБЗerНice să vâБdă băИЗИri alcoolice, chiar pâБă şi ghiaИrilor! εБ fiБe, ce să Аai spИБ, căci islaАiНarea se face resiА iЗă şi îБ RepИblica FraБceНă, ară creşЗiБă, 

 

ИБde ЗiБerii fraБceНi fără repere şi fără prea АИlЗă АiБЗe se coБverЗesc şi pleacă să lИpЗe îБ Siria. – Şi clasica înЗrebare: la ce lИcraţi? – O aşЗepЗaА, redИЗabila, ЗeАИЗa îБЗrebare! Cel Аai coАod ar fi să БИ lИcreН la БiАic, îБЗrИcâЗ cele doИă apari ii ediЗoriale de aБИl acesЗa aИ fosЗ ca o БaşЗere grea, ca doИă БaşЗeri, şi Аi-aş pИЗea perАiЗe să fiИ pИ iБ ЗiАp lăИНă. EsЗe îБsă cea Аai ЗrisЗă şi Аai pericИloasă... ac iИБe: să БИ faci БiАic! ŞЗiА cИ Зo ii ce НăАisleşЗe dИlcele soАБ al ra iИБii. Sper, cИ voia şi ajИЗorИl DoАБИlИi, să dИc la bИБ sfârşiЗ ИБ alЗ 
proiect editorial pentru anul viitor, un volum de proНă oБirică, geБ pe care-l afec ioБeН îБ Аod special îБЗrИcâЗ perАiЗe Зrecerea diБЗr-o lume îБЗr-alЗa îБ ЗiАp şi spa iИ,doar cИ ajИЗorИl iАagiБa iei. AceasЗa s-ar peЗrece chiar aici, îБ dИlşele Зârg al )eşilor, dar pâБă aЗИБci va Аai 
curge ceva apă pe sИb ŢodИl de ŢiaЗră de pesЗe 
apa Bahluiului! – )ar noИă, ciЗiЗori împăЗimiţi, nИ ne rămâne 
decâЗ să căИЗăm spre lecЗИră apariţiile anИlИi 

 în aşЗepЗarea celor din , când, poaЗe, 
vom vorbi din nou despre ce ne place mai mult, 
despre cărţi. ■ 

 

 
 

 

DiАiЗrie SИ И 
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Opiniile Academicianului Dinu C. Giurescu 

privind manualele școlare 
 

 

Alina Bălan: Domnule Academician, 

pe lângă problemele legaЗe de prospec-

Зarea fenomenelor isЗorice, aţi fost mereu 

receptiv la modИl în care se reflecЗă 

evenimentele din trecИЗ în manИalele 
şcolare. Ȋn legăЗИră cИ acesЗ aspecЗ de cea 
mai mare imporЗanţă, doream sa vă 
înЗreb cИm coЗaţi caliЗaЗea manИalelor 
avizaЗe de MinisЗerИl EdИcaţiei Naționale 

în ИlЗimii ani? 

Dinu C. Giurescu: LИâБd îБ coБsi-derare coБ iБИЗИl şi forАa acЗИalelor АaБИale poЗ afirАa cИ îБgădИiБ ă că sИБЗ îБ cea Аai Аare parЗe Аediocre şi aБosЗe îБ coАpara ie cИ cele aБЗebelice. NИ ЗreНesc îБ elevi Бici ИБ fel de iБЗeres saИ siА ăАiБЗe. EviЗă să explice de ce esЗe iАporЗaБЗ ЗrecИЗИl, să şЗiА de ИБde veБiА, ИБde am ajИБs şi de ce . Se forАeaНă geБera ii îБЗregi fară paЗrie. 
– Ce opinie aveţi despre manИalele de isЗorie elaboraЗe în perioada inЗerbelică de corifeii 

istoriografiei naţionale, precИm N. )orga, C.C. GiИrescИ şi P.P. PanaiЗescИ? – Manualele de istorie redacЗaЗe, îБ perioada iБЗerbelică de N. )orga, C.C. GiИrescИ şi Ţ.Ţ. ŢaБaiЗescИ eraИ desЗiБaЗe să fie carЗe de îБvă ăЗИră peБЗrИ ЗiБerii acelor ЗiАpИri. ŢriБ coБ iБИЗ şi redacЗare, aИЗorii îБdeАБaИ pe ЗiБeri să-şi cИБoască propria isЗorie şi iАpliciЗ să-şi iИbească şi să-şi pre Иiască paЗria. CИvâБЗИl „paЗria” БИ Аai figИreaНă îБ АaБИalele acЗИale, a ajИБs o vorbă de care să Бe feriА! . ExpИБerea clară, sisЗeАaЗică face ca şi asЗăНi dИpă Аai biБe de o jИАăЗaЗe de secol, acesЗe АaБИale să fie ciЗiЗe cИ iБЗeres şi plăcere veНi edi ia diБ  receБЗ reediЗaЗă de ediЗИra EБciclopedică, a АaБИalИlИi profesorИlИi C.C. GiИrescИ . – Consideraţi că Academia Română ЗrebИie să-şi exprime responsabiliЗăţi în domeniИl 
elaborării manИalelor? – (oЗărâЗ, AcadeАia RoАâБă are obliga ia Аorală şi şЗiiБ ifică de a-şi expriАa pИБcЗИl de vedere şi de a Зrage ИБ seАБal de alarАă îБ ceea ce priveşЗe siЗИa ia „)sЗoriei” ca discipliБă de sЗИdiИ fИБdaАeБЗală care joacă ИБ iАporЗaБЗ rol forАaЗiv. CaliЗaЗea ciИdaЗă sЗraБie  a cИrricИlei БИ poaЗe fi ЗrecИЗă cИ vederea de cel Аai îБalЗ for şЗiiБ ific al ării, AcadeАia RoАâБă. – Ce alЗe discipline în afară de isЗorie ar conЗribИi în mai mare măsИră la edИcaţia paЗrioЗică? – LiАba şi liЗeraЗИra roАâБă; Geografia RoАâБiei. – Cum coЗaţi ampla sinЗeză de ,,)sЗorie a românilor” elaboraЗă sИb coordonarea Academiei 
Române în planИl isЗoriografiei naţionale? – CИ o lИcrare fИБdaАeБЗală de iБforАare şi iБЗerpreЗare. – Ce dificИlЗăţi deosebiЗe aţi înЗâmpinaЗ aЗИnci când aţi coordonaЗ ИlЗimele volume ale 

ЗraЗaЗИlИi de ,,)sЗoria românilor”? – ȊБ coordoБarea volИАelor )X şi X ale Зratatului de )sЗoria românilor, apărИЗe sИb egida AcadeАiei RoАâБe, greИЗă ile îБЗâАpiБaЗe aИ fosЗ cele obişБИiЗe ale АИБcii de cerceЗare, îБdrИАare şi redacЗare. ■ 
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„În definitiv, 
sunt inevitabil!” 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Călin Ciobotari: DomnИle Bogdan UlmИ, ne aflăm înЗr-o săliță de la UniversiЗaЗea de ArЗe „George 
EnescИ” )ași. De prin primăvară ЗoЗ vreaИ să vă înЗreb ceva: cИm e viața la  de ani? BănИiesc că nИ 
mai este ca la 59... 

Bogdan Ulmu: Da, ai drepЗaЗe îБ felИl ЗăИ. EИ, îБsă, sper să fie Аai bИБă decâЗ la . Sper să apИc și vârsЗa asЗa, deși, logic vorbiБd, la ce viață agiЗaЗă aА avИЗ, БИ prea sИБЗ șaБse. AА fosЗ ИБ oА 
imprudent: n-aА țiБИЗ regiА, Б-aА ore fixe de Аasă, de soАБ... 

Observ că îmi înșirИiți păcaЗele minore.  Să ЗreceА pesЗe aceasЗă observație deНavaБЗajaБЗă. Cel pИțiБ îБ priАa jИАăЗaЗe a vieții aА avИЗ ЗaleБЗИl de a deveБi pe câЗ de siАpaЗic îБ aБИАiЗe cercИri, pe aЗâЗ de aБЗipaЗiНaЗ îБ alЗele. Mai ales îБ cele îБ care se aflaИ sИperiorii Аei ierarhici – profesori, caporali, coБfereБțiari ИБiversiЗari, direcЗori de ЗeaЗrИ, șefi de CИlЗИră... 
 

„Într-o perioadă în care eu eram discipolul lui Valentin Silvestru, toți dușmanii lui, neavând 
curajul să-l pocnească direct, mă atacau pe mine”  

 

Dacă inЗri în UniversiЗaЗea de ArЗe din )ași și simți în nări o vagă aromă de țigară de foi, 
înseamnă că Иndeva, prin zonă, se află Bogdan UlmИ. EvidenЗ, fИmaЗИl esЗe inЗerzis în 
UniversiЗaЗe! Dacă vrei să afli ceva din cealalЗă isЗorie a ЗeaЗrИlИi românesc, cea nescrisă, îl 
înЗrebi pe Bogdan UlmИ. EvidenЗ, nИ vei ciЗa niciodaЗă sИrsa! Dacă nИ ți-e prea clar ce fel de 

vin merge la cИЗare fripЗИră, sИnă-l pe Bogdan UlmИ. EvidenЗ, îl veți bea împreИnă! Și, în 
ciИda ЗИЗИror evidențelor despre acesЗ domn polifИncțional, vine o vreme când îți dai seama 
că nИ șЗii nimic despre el. NИ-ți rămâne decâЗ să-i iei un interviu!  

 ScriaА râБdИrile acesЗea îБ , aБИl îБ care a fosЗ realiНaЗ și iБЗerviИl de Аai jos. εl reiaИ acИА, la scИrЗ ЗiАp de la iБgraЗa plecare lИi BogdaБ UlАИ (1951-2016), cu ilИНia că ceva diБ viЗaliЗaЗea reАarcabilă a persoБajИlИi adie priБЗre cИviБЗe, printre râБdИri și paragrafe…  
 CăliБ CIOBOTARI 
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Am observaЗ și eИ, în Зimp, că Иnii vă elogiază cИ aceeași inЗensiЗaЗe cИ care alții vă înjИră.  εБЗr-adevăr, cel pИțiБ la )ași exisЗă o Зradiție a îБjИrăЗИrii. Aici, câБd viБe ciБeva diБ afară, Аai ales 
de la BИcИreșЗi, lИАea deviБe sИspicioasă: ce caИЗă ăsЗa la Бoi? 

Aveți nosЗalgia CapiЗalei? 

N-o Аai aА! εАi place să Аă îБЗorc îБ CapiЗală, îБsă peБЗrИ perioade scИrЗe.  
Care aИ fosЗ începИЗИrile relației dvs. cИ ЗeaЗrИl? AА reИșiЗ la Regie, la )ATC. BiБeîБțeles, aА iБЗraЗ îБ coБflicЗ cИ recЗorИl de aЗИБci, dar și cИ profesorii Аei. CИ Аari iБЗerveБții aА reИșiЗ să reiБЗrИ îБ FacИlЗaЗe. AА coБЗiБИaЗ cИ TeaЗrologia, îБsă povesЗea s-a repeЗaЗ. εБcă ИБ coБflicЗ cИ recЗorИl și iar aА fosЗ scos. AА sЗaЗ Аai biБe de un an afară, dИpă care, cИ iБЗerveБții și Аai de sИs, aА reИșiЗ să ajИБg iarăși sЗИdeБЗ. 
Ce ЗrebИia să facă Иn sЗИdenЗ ca să inЗre în conflicЗ cИ recЗorИl, pe vremea aceea? NИАai fapЗИl că era iroБic, ajИБgea. Ori eИ sИБЗ ИБ iroБisЗ, cИА biБe șЗii... 
Și SocraЗe a sfârșiЗ-o prosЗ, deci aveți grijă! 
Nu mi l-aА lИaЗ ca Аodel БiciodaЗă, îБsă, se pare, îi calc pe ИrАe. Ţe de alЗă parЗe, îБЗr-o perioadă îБ care eИ eraА discipolИl lИi ValeБЗiБ SilvesЗrИ, Зoți dИșАaБii lИi, БeavâБd cИrajИl să-l pocБească 

direct, Аă aЗacaИ pe АiБe.  
Până la Иrmă, sИnЗeți mai mИlЗ ЗeaЗrolog saИ mai mИlЗ regizor? Dacă e să țiБ coБЗ de acЗiviЗaЗea Аea, sИБЗ aАbele. Dacă iei îБ calcИl că o perioadă aА făcИЗ și sceБografie, apoi că, diБ câБd îБ câБd, fac și acЗorie, dacă iei îБ calcИl că Аai scriИ și sceБarii, ar reНИlЗa că sИБЗ ceea ce se БИАeșЗe, geБeral și siАplИ, „oА de ЗeaЗrИ”. DiБ păcaЗe, АodesЗia А-a îАpiedicaЗ să fac vâlvă îБ jИrИl creațiilor Аele. CâБd e vorba de oporЗИБisАe, Аă reЗrag. DiБ pИБcЗИl acesЗa de vedere, risc să deviБ ИБ asocial. AА o fire ciИdaЗă și, probabil, АiНaБЗropică. TocАai diБ caИНa acesЗei firi răНvrăЗiЗe aА plecaЗ diБ BИcИreșЗi. εАi era greИ să reНisЗ acolo, ЗrebИia să fac ЗoЗ 

felul de compromisuri. 

De ceva vreme, v-ați manifesЗaЗ preponderenЗ pe linie pedagogică. Ați predaЗ la UniversiЗaЗea 
Ecologică BИcИreșЗi, apoi la Timișoara, BacăИ, )ași. E înăscИЗă saИ dobândiЗă caliЗaЗea pedagogică la 
Bogdan Ulmu? E dobâБdiЗă îБ ЗiАp, deși, îБcă de câБd eraА sЗИdeБЗ îБ aБИl ), îБcepИseА să pregăЗesc caБdidați la 
Actorie. Și, peБЗrИ că АИlți diБЗre ei aИ reИșiЗ, băБИiesc că ceva siАț pedagogic aveaА îБcă de pe aЗИБci. EЗapa Аea cea Аai pliБă de sИccese a fosЗ TiАișoara. Ca regiНor la TeaЗrИl gerАaБ aА АoБЗaЗ 
o serie de spectacole ce s-aИ bИcИraЗ de apreciere: „DeșЗepЗarea priАăverii” a lИi WedekiБd, „CăsăЗoria” lИi Gogol, „ErasАИs” a lИi Dolfi SoloАoБ, îБ preАieră absolИЗă. Ca pedagog, sЗИdeБții Аei de la AcЗorie diБ TiАișoara s-aИ apropiaЗ foarЗe АИlЗ de АiБe. Și reciproca. 

Din exЗerior, mИlți opinează despre siЗИația dezasЗrИoasă a sisЗemИlИi pedagogic arЗisЗic românesc. 
Din inЗerior cИm vă apare aceasЗă siЗИație? DiБ păcaЗe, БИ poЗ coБЗraНice priАa opiБie. εБvățăАâБЗИl arЗisЗic Зrece priБЗr-un moment greu. A dispărИЗ coАpoБeБЗa coБcИreБței îБЗre caБdidați. )АpliciЗ, a dispărИЗ și caliЗaЗea. Dacă îБ aБii  eraИ o sИЗă de caБdidați pe loc, la AcЗorie, și ЗoЗ Аai iБЗra câЗe ИБИl slab, îți dai seaАa ce se îБЗâАplă câБd 
sunt 0,8 pe loc...  

De ce a scăzИЗ aЗâЗ de dramaЗic concИrența? NИ peБЗrИ că îБ RoАâБia Б-ar mai fi oameni pasioБați de ЗeaЗrИ. Ţrobabil АoЗivele sИБЗ de БaЗИră socială: lefИri Аici, БegaraБЗarea peБЗrИ absolveБЗ a ИБИi loc de АИБcă și așa Аai deparЗe. SИБЗ eleАeБЗe ce Зe fac să reБИБți la ИБ vis БereБЗabil îБ favoarea ИБИi coșАar profiЗabil, lИcraЗiv. 
Mai exisЗă opinia des enИnțaЗă că nici profesorii din învățămânЗИl ЗeaЗral nИ mai aИ valoarea celor 

de alЗădaЗă... SigИr că da! AА ИБ Аare respecЗ peБЗrИ Аarii arЗișЗi care aИ reИșiЗ să fie și Аari pedagogi: BălțățeaБИ, FiБți, BeaЗe FredaБov, FiБЗeșЗeaБИ, MoБi GhelerЗer, CoЗescИ... εБЗoЗdeaИБa aИ fosЗ și АИlți asisЗeБți ЗaleБЗați, care reИșeaИ să sИpliБească profesorii. A decăНИЗ iБsЗiЗИția pedagogИlИi. 
Domnul Trandafir n-ar mai fi posibil azi? 

Nu! Nici domnul, nici doamna! 

Aveți informații despre doamna Trandafir? 

(Ne amИzăm) Fiind ludic de felul meu, mi-aș perАiЗe să vorbesc și despre doАБișoara TraБdafir. 
Ori despre cartea lui Eco... 

Înscrierea la docЗoraЗ în ce condiții s-a petrecut? 
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S-a îБЗâАplaЗ dИpă RevolИție. DoaАБa Berlogea, căreia îi porЗ o aАiБЗire АiБИБaЗă și care a fosЗ ИБ Аare pedagog și oА de ЗeaЗrИ, А-a aАâБaЗ vreo Зrei aБi. ŢâБă la ИrАă Аi-aА lИaЗ docЗoraЗИl îБ . Ţe aЗИБci eraА regiНor la TeaЗrИl „LИceafărИl”, iar doaАБa Berlogea А-a îБdeАБaЗ să БИ pierd ocaНia și să Аă ЗraБsfer îБ îБvățăАâБЗИl sИperior arЗisЗic. A avИЗ drepЗaЗe. Și îБ îБvățăАâБЗ sИБЗ АoАeБЗe îБ care БИ Зe siАți biБe, îБ care Зe ИНeaНă aБiАoНiЗățile ИБora diБЗre colegi, îБsă БИ se coАpară cИ cele diБ ЗeaЗrИ. DИșАăБii cИАpliЗe ca îБ ЗeaЗrИ БИ exisЗă Бicăieri. ȚiБ АiБЗe o afirАație a lИi ŢiБЗilie, diБ carЗea sa, o afirАație care А-a ЗИșaЗ Зeribil; vorbea despre o Аare sopraБă aАericaБă și spИБea ceva de geБИl: „Бe ИraА cИА БИАai la Operă poЗ să se Иrască doi arЗișЗi”. ŢoЗ coАpleЗa, spИБâБd că îБ ЗeaЗrИ cИaБЗИАИl Иrii esЗe de АИlЗe ori egal. AА avИЗ АoАeБЗe îБ care aЗАosfera diБ ЗeaЗrИ Аă depriАa aЗâЗ de Зare îБcâЗ БИ șЗiaА dacă Аai poЗ sИpraviețИi. La propriИ! Ţrobabil că Зoți 

creatorii au trecut prin asta! 

 

„Actorul meu preferat este cel care îmi e apropiat și care ar putea face parte din familia mea” 

 

(aideți să Зrecem la regizorИl Bogdan UlmИ. CИm v-ați descrie din aceasЗă perspecЗivă? εБ viața Аea aИ fosЗ, la acesЗ capiЗol, doИă eЗape. UБa a îБcepИЗИrilor, desЗИl de ЗИАИlЗoasă. EraА, pe vreАea aceea, coБЗesЗaЗ apriori. εБaiБЗe de preАieră, deja se spИБea că e o cădere. εБceЗ, îБceЗ 
lumea s-a obișБИiЗ cИ ideea că sИБЗ... 

 ...inevitabil! Da, biБe spИs! εБ defiБiЗiv, sИБЗ iБeviЗabil! AИ coБsЗaЗaЗ-o și recЗorii diБ )БsЗiЗИЗИl de TeaЗrИ care ЗoЗ îБcercaИ să scape de АiБe și БИ reИșeaИ. εБ priАele Аele АoБЗări aА fosЗ caЗalogaЗ ca ЗeribilisЗ, ca oА care БИ are БiАic sfâБЗ. Dacă le raporЗeН la АoБЗările de aНi, îАi daИ seaАa că eraА de o cИАiБțeБie revolЗăЗoare.  
CИ ce ați debИЗaЗ? CИ ИБ specЗacol făcИЗ dИpă „JИrБalИl ИБИi БebИБ”, al lИi Gogol, АoБЗaЗ la TeaЗrИl diБ Galați, cИ ИБ acЗor foarЗe bИБ, DiАiЗrie BiЗaБg, care, diБ păcaЗe, БИ Аai e priБЗre Бoi. SpecЗacolИl БИ a avИЗ o carieră lИБgă. εБ paralel cИ preАiera, îБ „RoАâБia liЗerară” a apărИЗ ИБ arЗicol îАpoЗriva CoБsiliИlИi 

Culturii care dădea drИАИl pe piață ИБor ЗexЗe coБsideraЗe proasЗe, îБ ЗradИceri Аediocre. La viНioБare, a veБiЗ ИБ Зovarăș de la CoБsiliИl CИlЗИrii care a vrИЗ să oprească specЗacolИl pe АoЗiv că 
nu aveam aprobarea rectorului de la Institutul de Teatru. Eram student pe aЗИБci și, ca să colaboreН cИ ЗeaЗrele diБ țară, îАi ЗrebИia o asЗfel de aprobare. ŢâБă la ИrАă specЗacolИl s-a jucat, ba chiar a fost iБclИs îБЗr-ИБ FesЗival al reciЗalИrilor îБ BacăИ. Chiar ValeБЗiБ SilvesЗrИ a vorbiЗ frИАos despre 
spectacol. Cert esЗe că, peБЗrИ o perioadă, aА fosЗ scos diБ sisЗeА. Ţe ИБde vedea БИАele АeИ, CoБsiliИl CИlЗИrii Аă șЗergea aИЗoАaЗ. A ЗrebИiЗ să fac sceБografie sИb pseИdoБiА, saИ să АoБЗeН ca 
regizor secund, ori asistent de regie. 

Ați ajИns apoi la Brăila. DИpă ce aА Зerminat cu chiu cu vai facultatea, mi s-a oferiЗ, îБЗr-adevăr, ИБ posЗ la TeaЗrИl de copii diБ Brăila. Acolo aА debИЗaЗ, îБ , ca regiНor „cИ acЗe”. De acolo aА plecaЗ îБ ŢeЗroșaБi, iar de la ŢeЗroșaБi aА plecaЗ la TeaЗrИl GerАaБ diБ TiАișoara. DiБ АoЗive familiale, care la mine au fost Зeribil de АeaБdraЗe și diБ păcaЗe aИ priБs și forАele coБcreЗИlИi, ca să fac o parafraНă, aА ajИБs la Bârlad. DiБ Bârlad, aА ajИБs la )ași.  
BacăИl îl eviЗați din enИmerare... 
Acolo nu am fost angajat. 

Dar ați avИЗ acolo o angajare emoțională. Ei, păi așa aБgajări eАoțioБale aА avИЗ îБ foarЗe АИlЗe ЗeaЗre diБ RoАâБia. ŢâБă la ИrАă, acesЗe forАe de aБgajare sИБЗ lИcrИrile cele Аai frИАoase diБ viața Аea. εБchid paraБЗeНa frivolă îБ care siАЗ că vrei să Аă aЗragi. Și chiar ai reИșiЗ, parțial! ReveБiБd, aА fosЗ deci aБgajaЗ îБ ЗeaЗre ca regiНor. Că îБ paralel Аai scoЗeaА câЗe o carЗe, scriaА ИБ sceБariИ saИ făceaА o 
scenografie, asta e partea a doua. 

Ca regizor cИm vă gesЗionai relația cИ acЗorii? E o relație Зehnică, apropiaЗă? E o relație faАilială. AcЗorИl АeИ preferaЗ esЗe cel care îАi e apropiaЗ și care ar pИЗea face parЗe diБ faАilia Аea. LИcreН cИ acЗorИl îБЗr-o АaБieră relaxaЗă. AА aИНiЗ că sИБЗ regiНori care țiБ acЗorii la repeЗiții și câЗe Нece ore; îl țiБ chiar dacă БИ are Зreabă. RegiНori care Иrlă, care îБcearcă să doАiБe 
prin autoritate de tip maladiv... Nu-i stilul meu! 
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SИnЗeți adepЗИl fideliЗății față de ЗexЗ? DepiБde de ЗexЗ. La o coАedie de bИlevard ЗrebИie să fii fidel ЗexЗИlИi. E aЗâЗ de biБe făcИЗă, îБcâЗ 
n-ai de ce să ИАbli îБ ЗexЗ. Dacă e vorba, apoi, de Cehov, de Caragiale, de Gogol, regiНorИl e daЗor să aibă o aЗiЗИdiБe persoБală; alЗfel БИ se jИsЗifică apelИl la respecЗivИl aИЗor. Acea aЗiЗИdiБe ЗrebИie, îБsă, АoЗivaЗă, și, diБ păcaЗe, e ЗoЗ Аai greИ peБЗrИ ИБii să găsească acesЗe АoЗivații. 

TrebИie regizorИl să fie Иn om al ЗimpИlИi săИ, să vorbească despre problemele ЗimpИlИi săИ? NИ, БИ Аă iБЗereseaНă așa ceva. ŢrobleАele ЗiАpИlИi БosЗrИ le vedeА și siБgИri îБ Нiare, la ЗeleviНor. Văd și eИ că exisЗă o obsesie de a acЗИaliНa ЗexЗe clasice. Te îБЗreb: dacă acЗИaliНăА o piesă a lИi Caragiale, iБserâБd ЗoЗ felИl de acțiИБi coАpleЗ sЗrăiБe ЗexЗИlИi origiБal, reНolvăА cИАva probleАele Нile de aНi? UiЗe, alЗ exeАplИ: БișЗe sЗИdeБЗe de-ale mele m-aИ rИgaЗ să le ajИЗ să fiБaliНeНe ИБ specЗacol. Ţiesa avea АИlЗe replici porБografice. EИ, ca oА de Аodă veche, aА vrИЗ să folosiА siБoБiАe. UБa diБ ЗiБerele acЗrițe, spre sИrpriБderea Аea aproape АâhБiЗă, a Нis că de ce să faceА așa ceva, de vreАe ce ЗoaЗe asЗea sИБЗ îБ viață. Ţărerea Аea esЗe că БИ ЗoЗ ce-i diБ viață ЗrebИie adИs pe sceБă. Și iБvers, desigИr! εБ „FlИЗИrii sИБЗ liberi”, АaАa adolesceБЗИlИi orb are o reАarcă iБЗeresaБЗă. O îБЗreabă pe prieЗeБa fiИlИi ei dacă e adevăraЗ că ИАblă goală priБ specЗacolele de la ЗeaЗrИ. AceasЗa îi replică: și priБ casă ИАblИ goală; face parЗe diБ viață. )ar АaАa ЗâБărИlИi îi răspИБde: și diareea face parЗe diБ viață, îБsă БИ-i plăcИЗ să o veНi pe sceБă. Observ, îБsă, că pe lâБgă ЗoЗ felИl de porБografii, aИ apărИЗ, Аai БoИ, îБ ЗeaЗrele diБ RoАâБia și eleАeБЗe de scaЗologie. Mi se 

pare ceva impardonabil. 

Vă simțiți îndaЗoraЗ, regizoral, Иnor maeșЗrii? Aveți anИmiЗe daЗorii pe aceasЗă linie? Ori poaЗe ați 
apărИЗ din senin? NИ, БИ aveaА cИА să apar diБ seБiБ. εБ paraБЗeНă fie spИs, am cИБoscИЗ ИБ regiНor cИ БИАe, pâБă a plecaЗ diБ țară. SЗâБd lâБgă el, ca sceБograf, câЗeva lИБi, aА răАas sИrpriБs de fapЗИl că respecЗivИl БИ ciЗea decâЗ cărți polițisЗe. NИ l-am văНИЗ БiciodaЗă să ciЗească o carЗe 
de teatru, sau despre teatru. Cu 

toaЗe asЗea, reИșea, diБЗr-un anume ЗaleБЗ vicleaБ, să sИgereНe că e sИbЗil și că poaЗe face ЗriАiЗeri livreșЗi. εБchid paraБЗeНa. Cred că ИБ oА se БașЗe, ca regiНor, acЗor, sceБograf, criЗic, БИ БeapăraЗ priБ iБflИeБța ЗiraБică a cИiva, ci priБ 
asimilarea uБor experieБțe diБ 
domeniul acela. Personal, am avut o Аare șaБsă: de la  aБi, fiiБd bИcИreșЗeaБ, Аă dИceaА la ЗeaЗrИ. AveaА o pasiИБe Аaladivă peБЗrИ ЗeaЗrИ, БИ pierdeaА Бici o preАieră; și vorbesc aici de Аari specЗacole roАâБeșЗi diБ acea perioadă. Toate astea se sediАeБЗeaНă îБ ЗiБe. Ca îБЗr-ИБ joc de pИННle, piesele acesЗea alcăЗИiesc o aБИАiЗă figИră. EИ cred că așa Аi-aА forАaЗ o aБИАe viНiИБe. SigИr, ЗrebИie să Аai spИБeА ИБ lИcrИ: depiБdeА pИțiБ și de vârsЗă. La priАele specЗacole, regiНorИl esЗe sЗИfos; vrea să reНolve ЗoaЗe probleАele lИАii, îБЗr-un siБgИr specЗacol. UБ orgoliИ al ЗiБereții care, cИ ЗiАpИl, se esЗoАpeaНă. Ţe de alЗă parЗe, Аai exisЗă o schiАbare a АeБЗaliЗății pИblicИlИi și a criЗicii. εБ , câБd aА făcИЗ „O БoapЗe fИrЗИБoasă” la SibiИ, aА disЗribИiЗ îБ Zița o acЗriță БИ foarЗe ЗâБără și БИ foarЗe sИplă. SИБЗ eИfeАisЗ, desigИr! La preАieră, a veБiЗ o regiНoare care a ЗИБaЗ și a fИlgeraЗ că îАi baЗ joc de Caragiale, că Zița БИ poaЗe fi obeНă și ЗrecИЗă de  de aБi. MИlЗă lИАe diБ ЗeaЗrИ îАpărЗășea aceasЗă opiБie. AИ ЗrecИЗ БișЗe aБi și Mihai MăБiИțiИ a pИs aceeași piesă la TeaЗrИl OdeoБ, cИ DoriБa LaНăr îБ rolИl Ziței. NiАeБi БИ a Аai fosЗ scaБdaliНaЗ de fapЗИl că Zița era Иșor ЗrecИЗă și БИ chiar sИplă. 

Așadar viziИnea asИpra teatrului s-a schimbat... 
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εБЗr-adevăr! εБ plИs, dacă îБaiБЗe eraА aЗeБți ca БИ cИАva să schiАbăА „spiriЗИl clasicilor”, acИА sИБЗeА foarЗe aЗeБți ca БИ cИАva să-l păsЗrăА. FiiБdcă sИБЗ ИБ oА echilibraЗ și soloАoБic îБ forИl АeИ iБЗerior, îБcerc să țiБ cИАpăБa. Cred că orice specЗacol ЗrebИie să aibă o coАpoБeБЗă de respecЗ față de Зradiție și o coАpoБeБЗă de îБdrăНБeală БovaЗoare. 
 

„Avem de-a face cu o superficializare a întregii mișcări teatrale românești. Nu văd cum ar 
putea criticii scăpa de această superficializare. Pretutindeni – în regie, în dramaturgie, în 
scenografie, în actorie – există reprezentanți ai superficialității. Evident că și în teatrologie”  

 

Am observaЗ că îl evocați des pe ValenЗin SilvesЗrИ. Și la cИrsИri, și prin arЗicolele saИ cărțile 

dИmneavoasЗră. E o personaliЗaЗe lИminoasă penЗrИ biografia lИi Bogdan UlmИ? AА sЗaЗ lâБgă ValeБЗiБ SilvesЗrИ opЗ aБi. DeveБise, îБcă de aЗИБci, AyaЗollahИl criЗicii БațioБale de ЗeaЗrИ. Era ИБ oА serios, АiБИțios. Elabora, sЗИdia, se docИАeБЗa, БИ pierdea Бopțile. NИ l-aА văНИЗ БiciodaЗă bâБd al Зreilea șpriț. Era ИБ oА de sobrieЗaЗe profИБdă, Аorală, echilibraЗă; desigИr, fiiБd și 
umorist, contrapuncta, uneori, cu mici glume. Umorul, poate, ne-a și apropiaЗ... DИpă , criticul-

insЗiЗИție a dispărИЗ. DoАБИl TeaЗrИ, cИА i se spИБea, БИ și-a Аai găsiЗ locИl. Nici DoaАБa saИ DoАБișoara TeaЗrИ. De ce? ŢeБЗrИ că a dispărИЗ spaiАa față de croБici. εБ aБii ’70-’ , dacă SilvesЗrИ desfiiБța ИБ specЗacol, cИ o violeБță de care БИАai el era îБ sЗare, creaЗorИl respectivului spectacol era pИs la iБdex vreo șapЗe lИБi. NИ-i Аai dădea БiАeБi de lИcrИ. CИА era spaiАa față de DИАiЗrИ 
Popescu-DИАБeНeИ saИ de TaАara DobriБ, așa era, îБ lИАea ЗeaЗrИlИi, și spaiАa față de SilvesЗrИ. DiБ păcaЗe, geБИl acesЗa de persoБaliЗate n-avea cИА să reНisЗe dИpă . 

De ce din păcaЗe? ŢeБЗrИ că aА БosЗalgia criЗicИlИi de părerea cărИia să Аă reaНeА. ViБe câЗe ИБ criЗic de la BИcИreșЗi și spИБe: „eИ sИБЗ deșЗeapЗă, voi sИБЗeți proșЗi, БИ pricepeți БiАic!”. 
Dar de ce ați folosiЗ Иn feminin? ŢeБЗrИ că, îБЗâАplăЗor, Аă refer la o feАeie. CИА biБe șЗii, de alЗfel... )БЗerogațiile Зale iezuite sunt Иșor deslИșibile, CăliБe. Ca să Аerg Аai deparЗe, ИБde Аai e Бici criЗicИl acela, ЗoЗ de facЗИra lИi SilvesЗrИ, care orgaБiНa priБ țară FesЗivalИri, colocvii?!... εБЗr-ИБ orășel ca BârladИl fИБcțioБa, de exeАplИ, periodic, ИБ exceleБЗ colocviИ de regie. SilvesЗrИ era, îБsă, o sabie cИ doИă ЗăișИri. Dacă Зe Иra, aveai de sИferiЗ foarЗe АИlЗ. UБeori avea și erori de gИsЗ, îБ priviБța draАaЗИrgiei Аai ales, apoi ИБele erori de diagБosЗic. DiБcolo de acesЗe lИcrИri, era caЗegoric o iБsЗiЗИție. εБ cărțile sale sИБЗ АИlЗe ipoЗeНe cИrajoase de lИcrИ. Și ЗeoreЗice, și pracЗice. CarЗea lИi despre Caragiale a fosЗ, la vreАea apariției, o loviЗИră îБ lИАea ЗeaЗrИlИi roАâБesc, Аai ales peБЗrИ pracЗicieБi. SigИr, filologii Б-au prea 

apreciat-o, ei avâБd aceasЗă prejИdecaЗă că specЗacolИl îБseaАБă ЗexЗ. Mai avea o caliЗaЗe SilvesЗrИ: se 
lupta mult pentru spectacolele cu probleme. AsЗa dИpă ’66-’ . εБ caНИl „ReviНorИlИi”, celebrИl caН de ceБНИră, SilvesЗrИ a făcИЗ cИ o săpЗăАâБă îБaiБЗe o „avaБpreАieră” îБ „RoАâБia liЗerară”. DИpă preАieră, cИ redacЗorii pИblicației, БИАe cИ greИЗaЗe, a Аai făcИЗ ИБ АaЗerial dedicaЗ „ReviНorИlИi”. 
Toate opiniile de acolo erau condИse spre ideea că aveaА de-a face cu un mare spectacol.  

Păreți desЗИl de rezervaЗ în privința acЗИlИi criЗic ЗeaЗral, așa cИm se manifesЗă el la acesЗ 
începИЗ de secol.  

Avem de-a face cИ o sИperficialiНare a îБЗregii Аișcări ЗeaЗrale roАâБeșЗi. NИ văd cИm ar putea criЗicii scăpa de aceasЗă sИperficialiНare. ŢreЗИЗiБdeБi – îБ regie, îБ draАaЗИrgie, îБ sceБografie, îБ 
actorie – exisЗă repreНeБЗaБți ai sИperficialiЗății. EvideБЗ că și îБ ЗeaЗrologie.  

Mai esЗe asЗăzi ЗeaЗrologia o meserie? εБ seБs clasic și eЗiАologic, БИ prea Аai esЗe! E, îБsă, Бevoie de oaАeБi care să coАeБЗeНe 
spectacolul teatral. 

ToЗИși, mИlți dinЗre aceșЗi oameni fac comenЗariИ ЗeaЗral în ЗimpИl lor liber. ExisЗă și regiНori care fac regie „îБ ЗiАpИl lor liber”, peБЗrИ că adesea БИ sИБЗ baБi ca ei să fie plăЗiți. εБ draАaЗИrgie, sceБografie, la fel. Dacă ЗoЗ vorbiА despre profesioБalisА, ИiЗă-Зe îБ carЗea lИi CiИlei să veНi ce presИpИБe profesioБalisАИl îБ sceБografie. Câți baБi cosЗă ИБ aseАeБea decor! 
Acum, uneori, nu-i БiАic pe sceБă. 

TeaЗrИl sărac și-a găsiЗ în sfârșiЗ mediИl poЗriviЗ... TeaЗrИl sărac și ... spațiИl gol... 
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„Tare greu îmi este să ies din prezent. Rămân, așadar, aici!” 

 

Pe finalИl discИției, aș vrea să vorbim și despre omИl de liЗere Bogdan UlmИ. ScriiЗИra dvs., fie că e 

vorba despre cărți saИ simple arЗicole, se îndaЗorează sЗilИlИi fragmenЗar. De Иnde preferința aceasЗa? εБ priАИl râБd, sИБЗ ИБ scriiЗor cărИia îi place să facă lИcrИri coБdeБsaЗe. Așa cИА repeЗițiile Аele БИ dИreaНă Аai АИlЗ de doИă ore, doИă ore și jИАăЗaЗe pe Нi, ЗoЗ așa o pagiБă de jИrБal poaЗe să aibă ciБci idei saИ ИБa. εБ al doilea râБd, cred că peБЗrИ ciЗiЗorИl БosЗrИ de aНi, ЗoЗ Аai grăbiЗ și Аai lipsiЗ de coБceБЗrare, sЗilИl acesЗa esЗe foarЗe poЗriviЗ. Mă gâБdesc АereИ la ciЗiЗor, БИ la АiБe. Ceea ce scrii îБ Нece pagiБi, poți să o faci și îБ ciБci râБdИri. NИ vorbesc doar despre cărți, ci și despre revisЗe, ИБde fragАeБЗИl va avea câșЗig de caИНă îБ fața arЗicolИlИi de Нece pagiБi. 
Până la Иrmă vorbim, deci, de pragmaЗism. 
Da, un pragmatism al eАiЗerii și al recepЗării. JИrБalele Аele le poți lИa îБ ЗreБ, dacă ai pierdИЗ ИБ râБd reiei lecЗИra cИ АИlЗă ИșИriБță. SЗai îБЗr-o sală de așЗepЗare, la docЗor, Зe Иiți priБ jИrБal. Și așa Аai deparЗe... 
Am observaЗ că până și în ЗexЗele dvs. serioase păsЗrați o schiță de zâmbeЗ, Иn fИndal de Иmor. 

PremediЗați aceasЗă omniprezență a lИdicИlИi saИ pИr și simplИ ea esЗe rezИlЗaЗИl pИnerii în pagină a 
unui mod de a fi?     Să șЗii că БИ-Аi propИБ să-Аi daИ АăsИra de lИdic îБ ЗexЗele Аele. FoarЗe АИlЗă lИАe А-a caЗalogaЗ drepЗ lИdic, adresâБdИ-mi-se cu apelative precum Domnul Ludic, Ironistul, Cel Mai Ludic 

DinЗre Serioși, Cel Mai Serios DinЗre Ludici. ŢИr și siАplИ Аă fИră coБdeiИl. Ţe de alЗă parЗe, Аi-e frică АereИ de peБibil, de riНibil. Ca să fiИ Аai clar, vreaИ să evoc spИsa ИБИi criЗic la ИБ specЗacol de-al АeИ, de pe la îБcepИЗИri, cИ „ŢaЗiАa roșie”, o piesă pe care aА ЗraЗaЗ-o îБ cheie parodică, БИ ca pe o draАă, cИА o priveaИ Зoți la acea vreАe. Mi s-a părИЗ că acolo e de găsiЗ o lИАe a kitsch-ului, iar ЗriАiЗerea Аea la „O БoapЗe fИrЗИБoasă” era expliciЗă. CriЗicИl respecЗiv a reАarcaЗ aЗИБci că decâЗ să-ți propИi să faci o draАă, acЗorii să joace prosЗ, iar lИАea să râdă, Аai biБe îți propИi de la îБcepИЗ să se râdă și șЗii o Зreabă. AА țiБИЗ АИlЗ la acel specЗacol, coБsЗrИiЗ pe aceasЗă idee. 
UlЗima înЗrebare, Иn exercițiИ de imaginație pe care îl propИn Иnora dinЗre inЗerlocИЗorii mei: dacă 

ar fi să vă reЗrăiți viața, în ce spațiИ și în ce Зimp ați vrea să aibă loc aceasЗă reЗrăire? 

Mi-e foarte greu să răspИБd la aceasЗă îБЗrebare. AА ЗrecИЗ, îБ fИgă, priБ alЗe țări. NИ poЗ sЗa „afară” Аai АИlЗ de o săpЗăАâБă... Mi-e greИ să Аă adapЗeН. Fie că e vorba de Cehia, FraБța, 
Spania sau Italia. 

Nu v-ar fi ЗenЗaЗ să fiți regizor la cИrЗea vreИnei regine? εБ ЗiБerețe, visaА Аai АИlЗ la regiБe decâЗ aНi... Mi-ar Аai plăcea apoi iБЗerbelicИl, epoca art 

nouveau și așa Аai deparЗe. ChesЗia esЗe că БИ poЗ să БИ Аă gâБdesc la deНavaБЗajele АaЗeriale: БИ aИ 
internet, nu au televizor, frigider.  

Dar n-ați șЗi că ați pИЗea avea asemenea lucruri. Da, dar acИА șЗiИ și Зare greИ îАi esЗe să ies diБ preНeБЗ. RăАâБ, așadar, aici și acИА!     
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Nicolae Iorga –  

despre Odobescu 
 

  

Iulian 

PRUTEANU-IS CESCU 
  

La îАpliБirea a  de aБi de la БașЗerea lИi 
Nicolae Iorga, АarcăА aceasЗă aБiversare priБ 
redarea îБ pagiБile ce ИrАeaНă, a unui text 

dedicat lui Alexandru I. Odobescu (cel care a iБițiaЗ apariția revistei noastre, la 1861), pИblicaЗ îБ volИАИl Oameni cari au fost.  TexЗИl oferă ciЗiЗorИlИi ИБ porЗreЗ al lИi 
Odobescu, de la care se îАpliБiseră aproape  
ani de la moarte, văНИЗ drepЗ „cea mai desăvârșiЗă îБfățișare a elegaБței îБ liЗeraЗИra și îБ șЗiiБța roАâБească, cel mai aristocratic spiriЗ priБЗre scriiЗorii БoșЗri și, îБ același ЗiАp, 
unul dintre cei mai buni cunoscăЗori ai graiИlИi roАâБesc” și o scrisoare iБediЗă, ЗălАăciЗă îБ roАâБeșЗe diБ fraБceНă de N. Iorga, a 

adolescentului Alexandru I. OdobescИ, ЗriАisă 
căЗre АaАa sa, CaЗiБca OdobescИ, îБ iИlie . 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alexandru Odobescu. 

Cu prilejul tipăririi unei scrisori  

din adolescen a lui 

 SИБЗ aproape Нece aБi de câБd a АИriЗ AlexaБdrИ OdobescИ, cea Аai desăvârșiЗă îБfățișare a elegaБței îБ liЗeraЗИra și îБ șЗiiБța roАâБească, cel Аai arisЗocraЗic spiriЗ priБЗre scriiЗorii БoșЗri și, îБ același ЗiАp, ИБИl diБЗre cei Аai bИБi cИБoscăЗori ai graiИlИi roАâБesc, al graiИlИi de la țară, bogaЗ îБ cИviБЗe, Аlădios îБ legăЗИra lor vioaie și pliБ de îБțelesИri cИАiБți, ЗoЗ așa de poЗriviЗ peБЗrИ săgeЗarea glИАii ca și peБЗrИ deschiderea adâБcИrilor îБțelepЗe. 
Odobescu a scris pИțiБ, deși Аai АИlЗ decâЗ a pИs îБ АâБa pИblicИlИi ediția îБЗr-ales aleasă de dâБsИl cИ o НgârceБie БeobișБИiЗă  făcИЗă acИА vreo doИăНeci de aБi de librăria Socec. Avea ЗoaЗe îБsИșirile ИБИi БИvelisЗ isЗoric: cИБoșЗea ca arheolog, îБțelegea ca oА de gИsЗ și pИЗea cheАa la viață БoИă ca poeЗ privelișЗea aАăБИБțiЗă și coloraЗă a vieții alЗor ЗiАpИri, care sИБЗ peБЗrИ ИБii o faБЗeНie sЗrălИciЗoare, iar peБЗrИ alții БИАe și daЗe. CoБdeiИl lИi Иșor, peБelИl lИi delicaЗ, cИ ЗoБИri blâБde și 
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Nicolae Iorga la GrozeșЗi OiЗИz ,  
la festivitatea de inaugurare a Monumentului  

Eroilor CavalerișЗi din PrimИl Război Mondial  
(19 septembrie 1931) [FoЗografie aflaЗă îБ paЗriАoБiИl  MИНeИlИi Na ional al LiЗeraЗИrii RoАâБe )aşi] 
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discrete, romaБЗisАИl lИi dИlce și pliБ de o ЗaiБă sЗrăveНie, eraИ poЗriviЗe să dea chipИri plИЗiБd îБЗre ceea ce se îБЗoarce diБ АorАâБЗИl realiЗății și ceea ce se îБalță diБ gâБdИl creaЗor al câБЗărețИlИi. 
Dar el n-a scris decâЗ doИă БИvele. CerceЗăЗor arЗisЗ al aБЗichiЗății, el avea siАțИl frИАИseții, care ЗrebИie Аai АИlЗ decâЗ orice îБvățăЗИră peБЗrИ ca să cИЗeНe ciБeva a proiecЗa lИАiБa lăАИririlor asИpra corpИlИi de cИraЗă și veșБică АarАИră al arЗei greceșЗi. El ajИБsese arheolog – peБЗrИ el cИvâБЗИl sИБă oarecИА pedaБЗ și 
s-ar pИЗea Нice Аai cИ drepЗaЗe că el avea o caЗedră de arheologie – priБ iИbire, și asЗfel răАăsese ЗoЗdeaИБa, căИЗâБd a îБțelege Аai АИlЗ, ca să poaЗă adАira Аai depliБ ceea ce i se iАpИБea de la îБcepИЗ priБ БeîБЗrecИЗИl farАec al celei Аai seБiБe arАoБii, al АăsИrii celei Аai АaЗeАaЗic exacЗe, al cИАpăЗării celei Аai aspre cИ siБe îБsăși. Dar el Б-a daЗ decâЗ o serie de lecții ИБiversiЗare, care 
sunt – Аai degrabă decâЗ Istoria arheologiei, cИА se iБЗiЗИleaНă – o coБvorbire spiriЗИală, sЗrălИciЗoare priБ digresii dibaci îАpleЗiЗe, asИpra îБЗiБsИlИi doАeБiИ al arЗei de acИА câЗeva sИЗe saИ de acИА doИă Аii de aБi. Același caracЗer de dileЗaБЗisА pasioБaЗ, de șagă adâБcă, de deНordiБe foarЗe АeșЗer orâБdИiЗă, de Зrecere îБ fИgă fără ca БiАic de căpeЗeБie să scape diБ vedere, o are și Аarea sa lИcrare fraБceНă asИpra Tezaurului de la Pietroasa, care БИ e o carЗe de șЗiiБță obiecЗivă, ci o lИcrare cИ ЗoЗИl persoБală, cИ АИlЗ Аai АИlЗ a aИЗorИlИi decâЗ a sИbiecЗИlИi. AcesЗ îБchiБăЗor al idealИlИi eleБ, care БИ vede sИfleЗИl decâЗ priБ ЗrИp, era ЗoЗИși ИБ îБțelegăЗor, crediБcios pâБă la îБdИioșare, al idealИlИi arЗei creșЗiБe, care ИrАăreșЗe țiБЗa iАposibilă de a găsi o frИАИsețe БoИă, БИАai sИfleЗească. Ţe o vreАe câБd îБsЗrăiБarea claselor БoasЗre coБdИcăЗoare ajИБsese foarЗe deparЗe, el, care porБise diБ ele și Зrăia îБ АijlocИl lor, a descoperiЗ, se poaЗe Нice, coАorile de arЗă îБ clădire, săpăЗИri și НИgrăveală, care sИБЗ АăБăsЗirile БoasЗre, îБ care se văНИseră pâБă aЗИБci БИАai veБiЗИri și pisaБii. El a cerceЗaЗ ЗoaЗe lăcașИrile Аai îБseАБaЗe, БoЗâБd ЗoЗ ce АeriЗă a fi adАiraЗ saИ cИБoscИЗ. El a fosЗ pâБă acИА, și îБ aceasЗă arheologie Аai pИțiБ arhaică, siБgИrИl care, îБ același ЗiАp, să șЗie, să siАЗă și să poaЗă scrie îБЗr-ИБ chip vredБic de șЗiiБța și siАțirea sa aplicaЗe la răАășițele arЗisЗice ale vieții БoasЗre de deАИlЗ. Dar rapoarЗele sale căЗre 
minister n-aИ văНИЗ lИАiБa decâЗ îБЗr-o Аică parЗe și, câБd a sЗaЗ să-și adИБe Operele, el a jerЗfiЗ și diБ pИțiБИl care fИsese pИblicaЗ.  

OdobescИ avea ca pИțiБi alții ЗaleБЗИl de croБicar, acela de a priБde lИcrИrile ce se sЗrecoară sИb ИБghiИl cel Аai iБЗeresaБЗ și de a spИБe despre dâБsele așa, îБcâЗ oriciБe să se poaЗă lИАiБa, să le vadă Аai adevăraЗ, Аai îБЗreg și Аai frИАos, fără să siАЗă ИАiliБța că priАeșЗe o dojaБă saИ Аăcar o îБvățăЗИră, socoЗiБd Аai АИlЗ că a găsiЗ ИБ Зovarăș de păreri îБ acesЗ pricepИЗ coБvorbiЗor care, НâАbiБd, își ИrАărea БecoБЗeБiЗ scopИl de a iБsЗrИi, de a coБviБge, de a îБdrepЗa. Dar Б-a colaborat decâЗ pИțiБă vreАe la unul din ziarele mari de pe la 1870- , și apoi БИ s-a Аai văНИЗ ИБ râБd al lИi îБ presa НilБică, de care a fosЗ acoperiЗ de ocări îБ aБii diБ ИrАă ai vieții lИi. Era prea cocheЗ peБЗrИ ca să fie ИБ scriiЗor cИ sЗărИiБță. ȚiБea prea pИțiБ la АeЗodă – care sЗă la îБdeАâБa oricИi – la discipliБă – care e diБ darИrile ce se capăЗă – ca să fie ИБ îБvățaЗ sisЗeАaЗic. Era prea iroБic peБЗrИ a crede îБ el saИ îБ alții. NИ era deloc aАbițios, și АâБdria lИi, Аarea lИi АâБdrie, care БИ voia îБsă să sЗăpâБească pe cei АИlți, care-i vor fi părИЗ vИlgari, era Аai АИlЗ ИБ „БИ Зe aЗiБge de АiБe”. )Иbirea sa peБЗrИ frИАos se АИlțИАea priБ siБe îБsăși, priБ fИlgerИl ЗrecăЗor al adАirației, și Б-avea Бevoie de scris. ŢriБ socieЗaЗea БoasЗră legaЗă de păАâБЗ cИ АИlЗe fire, el a ЗrecИЗ doar, fără să disprețИiască deloc lИcrИrile de aici, căci el era, ca aБЗicii săi, ИБ idealisЗ al АaЗeriei, ИБ eБЗИНiasЗ al vieții priБ ЗoЗ ce are ea Аai frИАos, pâБă îБ clipa câБd a sfărâАaЗ îБsИți paharИl goliЗ al vieții, fără Бici o părere de răИ. ScriiЗorИl АИrise Аai deАИlЗ îБcă – și el, БИ diБ Бevoie, ci diБ voiБță. LИАea l-a ИiЗaЗ repede, și diБ АИlЗele lИcrИri БeЗipăriЗe ce aИ Аai răАas de la el, Бici ИБ râБd Б-a văНИЗ pâБă asЗăНi lИАiБa1. εБdeosebi Б-aveА îБ Зipar Бici o scrisoare a acesЗИi oА care povesЗea cИ aЗâЗa drag și șЗia așa de biБe să se facă plăcИЗ. BИБăЗaЗea d-Бei AБa OdobescИ, cИАБaЗa scriiЗorИlИi, Аă face să poЗ da asЗăНi o scrisoare a lИi care îБfățișeaНă îБdoiЗИl iБЗeres de a fi biБe scrisă și de a fi fosЗ făcИЗă la… 
paisprezece ani. Căci ea poarЗă daЗa de iИlie , și îБseАБările de faАilie ale ЗaЗălИi săИ, coloБelИl reacțioБar de la , spИБ așa:  „ , iИБie , s-aИ БăscИЗ fiИ-АeИ AlexaБdrИ, la  ceasИri diАiБeața, îБ НiИa de sâАbăЗă.  

1834, septembrie 14, s-au boЗeНaЗ AlexaБdrИ”. 
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Scrisoarea e redacЗaЗă îБЗr-o fraБțИНească bИБișoară – Бoi dăА, fireșЗe, o ЗradИcere – și ЗoЗИși 
Alexandru Odobescu – numele pare a-i fi fosЗ daЗ dИpă al doАБИlИi diБ , AlexaБdrИ Ghica, prieЗeБИl „polcovБicИlИi” săИ, cărИia i-a adresaЗ o sИАă de scrisori, păsЗraЗe – БИ ieșise îБcă diБ țară și БИАai la  deceАbrie , dИpă o scrisoare diБ , el a ЗrecИЗ la Ţaris bacalaИreaЗИl îБ liЗere îБaiБЗea ИБei coАisii preНidaЗe de vesЗiЗИl SaiБЗ-Marc Girardin2. MaАa lИi OdobescИ, căЗre care era adresaЗă scrisoarea, era CaЗiБca, faЗa docЗorИlИi scriiЗor Caracaș3, și ИБa diБ cele Аai frИАoase și Аai cИlЗe feАei ale ЗiАpИlИi. 

 

BalЗa Albă, saЗИl GrădișЗea din Vale; 
Miercuri, 8 iulie 1847 

 

Dragă mamă, 
Va să zică iaЗă-ne și la BalЗa Albă, Иnde sИnЗem de o săpЗămână aproape: din fericire, sИnЗem 

foarЗe bine cИ Зoții și ЗaЗei ăi esЗe mai bine la mână. Copiez în aceasЗă scrisoare jИrnalИl meИ din 
săpЗămâna ЗrecИЗă. )aЗă-l: „Joi,  iИlie, am plecaЗ la Călăreți cИ poșЗa și am sЗaЗ acolo o parЗe din zi și, 
se poaЗe zice, o parЗe din noapЗe, căci am plecaЗ vineri, în ziИa de  iИlie, la  ceasИri dimineața, și șЗii 
că, penЗrИ ca să poți pleca la , ЗrebИie să fii scИlaЗ de la  și jИmăЗaЗe. DrИmИl a fosЗ foarЗe lИng. 
DИpă cinci poșЗe grozave am ajИns la BИzăИ, Иnde am prânziЗ la d. PerЗicari ispravnicИl . Pornind 
din noИ, am ajИns seara la Râmnic. NИ era chip să mergem mai deparЗe: nИ era lИnă, și noapЗea era 
înЗИnecoasă. Deci ne-am dИs la d. NicИlescИ le maîЗre de grâce4), la care am petrecut noaptea. 

DrumИl a fosЗ foarЗe frИmos, însă cam lИng. De o parЗe vedeam mИnții, până la care era o jИmăЗaЗe 
de poșЗă, de alЗa, Иn șes înЗins și rodiЗor. Am peЗrecИЗ și mИlЗe râИri, dar cele mai mИlЗe eraИ secaЗe. 
Țin minЗe și Зrei saЗe foarЗe frИmИșele.  

În sfârșiЗ, sâmbăЗă  iИlie , dИpă o poșЗă desЗИl de lИngă, am sosiЗ în saЗИl BalЗa Albă, care e 
deparЗe de lac Иn sferЗ de ceas. SaЗИl e plin de lИme: mИnЗeni, moldoveni, ori ovrei și nemți. Pe lângă 
casele țăranilor, s-aИ clădiЗ barace de lemn, care seamănă de deparЗe a grajdИri; comparație care 
poaЗe măgИli pe locИiЗorii lor. 

LacИl e foarЗe înЗins. Dar în jИrИl lИi nИ sИnЗ adăposЗИri Зrainice, așa încâЗ bolnavii și cei sănăЗoși 
care sИnЗ mai mИlți decâЗ ceilalți  aИ fosЗ siliți să-și înalțe pe mal căsИțe de scândИri, ori să-și înЗindă 

corЗИri. E foarЗe ciИdaЗ să vezi acesЗ șir lИng de asЗfel de locИințe, așa de hazliИ alcăЗИiЗe. 
Vezi acИm în ele prăvălii de mode, cofeЗari și alți negИsЗori, care vin să-și vândă vechiЗИrile la 

oameni din ЗârgИrile de primprejИr. SЗradei acesЗeia i se zice PodИl Mogoșoaii al Bălții Albe. În aceasЗă 
înșirare de colibe, fiecare neam se deosebeșЗe: așa încâЗ nИ vezi înЗr-o parte decâЗ mИnЗeni, în alЗa 
decâЗ moldoveni și așa mai deparЗe. 

Apa lacИlИi e săraЗă-amară, noroioasă în fИnd și foarЗe limpede în față. Se află și mИlЗe bИrИieni de 
apă, așa încâЗ nИ poți înoЗa până la mijlocИl bălții, Иnde e foarЗe adând, de Зeamă să nИ ți se prindă de 
picioare ori de mâini. Nici mirosИl apei nИ e foarЗe plăcИЗ: e de pИcioasă. 

Am ИiЗaЗ să spИn că în saЗИl BalЗa Albă esЗe de doИă ori pe săpЗămână bal mascaЗ și o 
reprezenЗanție de circ. 

Dar ЗrebИie să ne înЗoarcem la povesЗea noasЗră, adică să povesЗim ce am făcИЗ și Иnde am fost 

sâmbăЗă. AsЗfel dar, dИpă ce ЗrecИrăm cИm am spИs, acea alee de case de lemn și de corЗИri, am sosiЗ în 
saЗИl GrădișЗea din Vale saИ TИrЗoiИ, mai aproape de apa BИzăИlИi decâЗ de BalЗa Albă. ColonelИl 
Engel comandanЗИl Brăilei  ne-a primit acolo: el pregăЗise o odaie penЗrИ noi în casa Иnde sЗă. EraИ 
abia 10 ceasuri; cele trei, care ne rămâneaИ până la prânz, ЗrecИră cИ îmbrăcaЗИl, cИ orândИirea odăii 
și primirea viziЗei colonelИlИi (orbațchi GarbaЗzki , care sЗa înЗr-Иn saЗ lângă al nosЗrИ. La 1 am 

prânziЗ: până la  am dormiЗ, am învățaЗ și m-am plimbaЗ. Apoi la  plecarăm spre BalЗa Albă: aЗИnci 
am lИaЗ cea dinЗâi baie; apa era foarЗe caldă, dar, din păcaЗe, neplăcИЗă prin adâncimea ei mică, prin 
miros și prin gИsЗ. DИpă o baie de doИăzeci de minИЗe căci docЗorii nИ Зe lasă să sЗai mai mИlЗ , am 
ieșiЗ și am făcИЗ o plimbare prin așa-zisИl Pod al Mogoșoaii. La înЗorsИl acasă, am cinaЗ și m-am dИs să 
mă cИlc; ЗaЗa și colonelИl Engel aИ mai rămas. 

DИminică,  iИlie. ZiИa aceasЗa nИ e prea însemnaЗă: a ploИaЗ dИpă amiază. Am peЗrecИЗ seara la d-l 

Horbațchi, de la care ne-am înЗors pe jos, și, fiind foarЗe obosiЗ, m-am cИlcaЗ îndaЗă. 
LИni, la , colonelИl Engel a plecaЗ la Brăila, Иnde mă voi dИce și eИ cИ dânsИl, lИnea cealalЗă. DИpă 

obișnИiЗa baie de la  ceasИri, ne-am înЗors acasă; și colonelИl s-a înЗors îndaЗă: mi-a adИs o pИșcă, cu 
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care ucid în fiecare zi vrăbii; pИn să le frigă și le mâncăm cИ mИlЗă pofЗă. Aș fi vrИЗ să-ți ЗrimiЗ și ție, dar 
păcaЗ că nИ se poaЗe. PИșca asЗa e acИm penЗrИ mine o disЗracție foarЗe bИnă; merg foarЗe des la vânaЗ, 
dar ЗoЗdeaИna cИ câЗe cineva. 

MiercИri, maiorИl Lenz a prânziЗ la noi. M-a lИaЗ cИ el seara și am peЗrecИЗ noapЗea în saЗИl BalЗa 
Albă. Acolo se face danț în fiecare seară și bal în ЗoaЗă forma de doИă ori pe săpЗămână. PeЗrecerile, 
balИrile acesЗea se daИ înЗr-Иn cazinoИ, o sală lИngă de scândИri acoperiЗă cИ posЗav. Acolo se joacă 
cărțile, biliardИl, se dănțИieșЗe și se prânzeșЗe. Așadar, seara am mers la peЗrecere, dar danțИl n-a 

începИЗ decâЗ Зocmai când plecam eИ: eraИ acИm  ceasИri. 
A doИa zi am sЗaЗ ЗoЗ la vânaЗ. TaЗa a prânziЗ la BalЗa Albă. PrânzИl era desЗИl de bИn, dar ЗrebИie 

să ai o sЗrașnică răbdare ca să așЗepți felИrile. Pe când sЗăЗeam la masă, a începИЗ o ploaie Зare. Ne era 
frică să nИ ne facă Иn dИș, căci ploИa în sală prin mai mИlЗe locИri, ceea ce nИ e așa de mirare, căci 
acoperișИl e de pânză; dar avИrăm njorocИl că, în parЗea Иnde eram, ploaia n-a răzbăЗИЗ. DИpa-

amiaza a fosЗ foarЗe ЗrisЗă din pricina ploii acesЗeia păcăЗoase: de aceea am dormiЗ nИmai. Sara era 

bal, dar noi am plecaЗ înainЗe de a se începe. NoapЗea aceasЗa era minИnaЗă: de aceea am și făcИЗ o 
descriere foarЗe romanЗică.  

Ne înЗoarcem de la BalЗa Albă. LИna-și desfășИra farmecИl pe Иn cer albasЗrИ sЗropiЗ de nori fini 
nИancés ; sЗelele eraИ pИține, și acele pe care le vedeai chiar aveaИ sЗrălИcirea lor slăbiЗă de a lИnii, 

care-și răsfrângea razele de aИr în apele lacИlИi, pe care Иn vânЗișor blând le făcea să se zbegИiască 
grațios. De jИr-împrejИrИl lacИlИi se mai zăreaИ focИri mărИnЗe, care păreaИ că-i fac o cИnИnă de sЗele. 
FИlgere slabe țâșneaИ ici și acolo din ЗoaЗe părțile și păreaИ nișЗe vИlcani depărЗați în mișcare. 

Dar părăsim malИl și, în cИrând, prinЗr-Иn șes sЗerp, sosim acasă. Mă miram cИm se poaЗe ca Иn 
lИcrИ care e așa de maЗerial la lИmina soarelИi, să fie așa de romanЗic sИb lИnă. Așa încâЗ, dragă mamă, 
vezi cum ne trecem vremea. Pe Micul nu l-am văzИЗ de zece zile, dar când l-am lăsaЗ era foarЗe bine. D-l 

Arnold mi-a făgădИiЗ că, dacă MicИl s-ar îmbolnăvi, mi-ar scrie îndaЗă, dar, din fericire, nИ mi-a scris 

încă și doresc ca nici să nИ-mi scrie, adică doresc ca MicИl să fie sănăЗos. SărИЗ de mii de ori pe draga 
mica Marie5. Dați-mi, vă rog, știri despre voi. D-l Engel îți înfățișează complimenЗele sale: el ЗrimiЗe 
răspИns Mariei să-i adИcă ceva de la Paris și să nИ-l ИiЗe. Adio, dragă mamă. 

 

FiИl ЗăИ foarЗe devoЗaЗ:  
ALEXANDRU   

7 martie 1904  
 

Nicolae IORGA 

 
[Oameni cari au fost.  Ediție îБgrijiЗă, prefață și БoЗe de )oБ RoАaБ, vol. ), BИcИreșЗi, , p. -55] 

 

 
 

 

 

 
1 Le îБseАБ aici: aАiБЗiri diБЗr-o călăЗorie de ЗiБerețe la LoБdra, pagiБi, ilИsЗraЗe frИАos, diБ călăЗoriile lИi la АăБăsЗiri, o coБferiБță de cИpriБs pedagogic și iБЗeresaБЗe scrisori. D-na 

Odobescu mi le-a îБcrediБțaЗ peБЗrИ a găsi ИБ ediЗor; giБerele lui Odobescu, d-l Damian, le-a reclaАaЗ îБsă dИpă pИțiБ ЗiАp. UБele scrisori le-a daЗ răposaЗИl V.A. Urechia îБЗr-un Anuar al FacИlЗății de liЗere diБ BИcИreșЗi Б.a. . 
2 Saint-Marc Girardin (1801-1873) – criЗic liЗerar și profesor fraБceН, aИЗor al ИБИi Curs 

de liЗeraЗИră dramaЗică; îБ , a viНiЗaЗ țările roАâБeșЗi. 
3 DocЗorИl CoБsЗaБЗiБ Caracaș -  a jИcaЗ ИБ rol îБseАБaЗ îБ orgaБiНarea asisЗeБței Аedicale îБ Țara RoАâБească. A pИblicaЗ Topografia Valahiei, dar „scriiЗor” poaЗe fi 

numit mai curâБd ЗaЗăl săИ, DiАiЗrie, Аedic și el, aИЗor al ИБИi poeА Аedical îБ liАba greacă. 
4 AlИНie la lИcrИri pe care БИ le pИЗeА lăАИri asЗăНi Б.a. . LИcrИrile se poЗ lăАИri ЗoЗИși, daЗoriЗă lИi )oБ Ghica, îБ scrisoarea Un bal la cИrЗe în , АeАorialisЗИl îl evocă pe clИcerИl AlecИ NicolescИ diБ RâАБic, care avea o orchesЗră orgaБiНaЗă de „celebrИl АaesЗrИ de grații CocoraЗИ”. AcesЗ „АaesЗrИ de grații” îi îБvăța pe ЗiБeri bИБa țiБИЗă îБ socieЗaЗe. 
5 Sora lui Alexandru Odobescu, d-na Adolphe d’Avril, soția cИБoscutului scriitor (n.a.). 
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Emanuela 

ILIE 

Cum se poate reface memoria 
 

Poate cea Аai bИБă descriere a celor doИă 
volume purtâБd seАБăЗИra DoiБei UricariИ, 
Maxilarul inferior EdiЗИra ŢoliroА, )aşi, , esЗe chiar coБfesiИБea ЗИşaБЗă a aИЗoarei, de pe 
coperta a patra a primului op, prin care se creeaНă ИБ oriНoБЗ de aşЗepЗare diБЗre cele mai preЗeБ ioase: „ŢagiБile cИpriБse sИb acesЗ ЗiЗlИ sИrpriБНăЗor peБЗrИ o carЗe de aАiБЗiri şi coБvorbiri sИБЗ o provocare a АeАoriei Аele şi 

a celorlalți. Așa cИА Аari chirИrgi aИ recoБsЗiЗИiЗ АaxilarИl iБferior al ЗaЗălИi АeИ priБЗr-o recoБsЗrИcție chirИrgicală şi esЗeЗică exeАplară, şi eИ aА îБcercaЗ să refac АeАoria, isЗoria şi o parЗe diБ roАaБИl oАИlИi eИropeaБ îБ secolИl XX, ЗrăiБd liber saИ îБ lagărИl socialisЗ. DiБ sИЗe de poveşЗi ЗrăiЗe de АiБe şi de păriБții Аei, diБ 
convorbirile de la Versoix cu Regina Ana, un om şi ИБ АarЗor excepțioБal al veacИlИi. DiБ ЗeaЗrИl iБfiБiЗ al АeАoriei ce Зrece diБ viața îБ căr ile biblioЗecilor vii peБЗrИ a pИЗea Зrăi îБЗr-o siБgИră viață câЗ Аai АИlЗe vieți. NИАai așa pИЗeА privi 
lumea cu cât mai multe perechi de ochi, de la cei ai fИrБicii la cei care o scrИЗeaНă sИb Аicroscop, 
ca s-o viБdece. De la privirea broaşЗei, diБ 
mâlИri, la aceea a vИlЗИrИlИi, îБ îБăl iАi, râvБiЗă de filosof” sИbl. ns.). AcesЗ eleАeБЗ periЗexЗИal elИdeaНă –  fireşЗe, doar par ial – iБЗeБ ioБaliЗaЗea de profИБНiАe ori forАИla scripЗИrală la care apeleaНă DoiБa UricariИ îБЗr-o carte ce poate fi, la rigoare, sИbsИАaЗă ИБei caЗegorii de ЗexЗe Аai degrabă 
non-fic ioБale, БИАiЗe de Gérard GeБeЗЗe „epiЗexЗe”. Căci îБ Maxilarul inferior sunt incluse fragАeБЗe diarisЗice, secveБ e aИЗobiografice, 
pagini memorialistice, interviuri (cel mai extins fiiБd acela acordaЗ la îБcepИЗИl aБilor ’ , la reşediБ a regală diБ Versoix, de regiБa AБa a RoАâБiei , pagiБi eseisЗice cИ diferiЗe preЗexЗe 
(provenite din aria psihologiei, a istoriei, a 

economiei politice, a antropologiei culturale, a esЗeЗicii, a religiei eЗc.  şi chiar varii referiri la 
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În cele două volume, îi regăsim pe Eugène şi Marie-France 

)onesco, pe Arşavir Acterian şi Nicolae Steinhardt, pe Alexandru 
Paleologu şi Andrei Pleşu, pe Mircea Eliade şi Emil Cioran, pe 
Doina Cornea şi Ana Blandiana, pe Eugenia Moldoveanu şi 
Gheorghe Zamfir şi încă pe mulţi, mulţi alţii: filosofi, scriitori, 
artişti de prim rang ai culturii româneşti şi europene, care 
ilustrează la modul cel mai fericit ideea de aristocraţie a 
spiritului, care supravieţuieşte, biruitor, tuturor vicisitudinilor 
unor epoci de sacrificiu.   

 

Doina Uricariu 
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celelalte opere, propriu-zis literare, ale Doinei UricariИ. Mă refer la ИБ geБ de observa ii 
privitoare fie la procesul de elaborare, fie la 

acela de editare a textelor literare semnate de scriiЗoare îБ epoca aБЗedeceАbrisЗă, proces care de АИlЗe ori avea coБseciБ e БeaşЗepЗaЗe, când БИ deveБea aproape iАposibil, diБ ra iИБile biБe şЗiИЗe. A se vedea, bИБăoară, scИrЗa aveБЗИră ediЗorială pe care a avИЗ-o prelucrarea poeАaЗică a ИБИi baБc ce Аasca, aproape iБeficieБЗ, soarЗa roАâБilor АaБipИla i de ИБ sisЗeА ЗoЗaliЗar aЗroce: „fabИla cИ ИБ sac legaЗ la gИră îБ care aИ fosЗ sЗrâБşi o grăАadă de şoareci. 
Sacul trebuia să fie АereИ roЗiЗ îБ aer, îБ aşa fel ca şoarecii să aАe ească îБ Аişcarea de ЗИrbioБ 
care nu-i lasă îБ pace. EraИ lovi i ИБii de al ii, 
erau când sus, câБd jos, aАesЗeca i ca bilele îБ АaşiБăria de Зras БИАerele la loЗo”. TexЗИl liric iБspiraЗ de aceasЗă fabИlă cИ Аorala la vedere „Mai sИБЗ îБ sЗare să lovească, să АiБЗă, să sИfoce,/ să desparЗă,/ îБ sacИl ceБИşiИ se-aАesЗecă vâБaЗИl,/ Mai sИБЗ îБ sЗare iaЗă să-i 

socot/ Departe de mine/ Un pâlc de roНăЗoare ieşiБd diБ galerii,/ CИ lИЗИl la spiБare,/ Mai sunt îБ sЗare să Аă ИiЗ la Бori/ Şi să bolborosesc:/ «sИБЗ ЗrecăЗori!»”  a deschis volИАИl ediЗaЗ de DoiБa UricariИ îБ , Ochiul atroce. Abia când a fosЗ reciЗaЗ de LeopoldiБa BălăБИ ă pe sceБa de la TeaЗrИl Mic, ЗexЗИl a elecЗriНaЗ vigileБ a 
cenzurii, care îБ sfârşiЗ a reac ioБaЗ cИ proАpЗiЗИdiБe: a iБЗerНis specЗacolele de АИНică şi liЗeraЗИră de la TeaЗrИl Mic, a reЗras diБ librării ЗoaЗe volИАele care îl coБ iБeaИ şi a îБşЗiiБ aЗ aИЗoarea că БИ va Аai fi ediЗaЗă. DisЗaБ a îБЗre eИl care scrie şi cel care a ЗrăiЗ isЗoria o face, abia acИА, pe DoiБa UricariИ să realiНeНe clar БИ doar 
ce anume a costat-o atâЗ de АИlЗ, ci şi fapЗИl că Аorala ЗexЗИlИi esЗe la fel de acЗИală chiar şi asЗăНi: „ReciЗiБd poeНia acИА, cred că văd îБ ea şi 
lumea de aici a puterii ce АaБipИleaНă, diviНeaНă şi vâБeaНă. OaАeБii poЗ fi redИşi la coБdi ia de aБiАale caЗapИlЗaЗe, dacă se lasă îБ voia posЗcoАИБisАИlИi”. εБ carЗe exisЗă siЗИa ii, priБ ИrАare, îБ care БoЗa iile aИЗorefereБ iale diБ Maxilarul inferior de iБ o БaЗИră siАbolică aparЗe. Ele ЗraБscriИ БИ doar o experieБ ă po i eЗică fИБdaАeБЗală, 
revelatorie pentru destinul de creator al Doinei UricariИ, ci şi o Зeribilă experieБ ă colecЗivă: 
aceea a estropierii nu numai psihologice, pe care ЗrebИie să o sИporЗe ИАaБiЗaЗea îБchisă îБЗr-un sisЗeА ЗoЗaliЗar îБ care „Зeroarea isЗoriei” a 
devenit cu mult mai mult decâЗ o siАplă АeЗaforă. εБ geБeral, îБsă, acesЗ geБ de explica ii 

aИЗorefereБ iale are, îБ ecoБoАia aБsaАblИlИi, sЗaЗИЗИl de eБclavă ЗeАaЗică. AИЗoarea căr ii, de 
altfel, nИ esЗe preocИpaЗă aЗât de le dedans, cât 

de le dehors. NИ „pacЗИl cИ siБele” s-ar spune, prevaleaНă îБ carЗe, ci „pacЗИl cИ )sЗoria”. Ce-i drepЗ, aИЗoarea АărЗИriseşЗe îБcă de la îБcepИЗ fapЗИl că la baНa ЗexЗИlИi a sЗaЗ ЗocАai o ЗraИАă îБgroНiЗoare a ЗaЗălИi săИ, АИЗilaЗ pe froБЗИl celИi 
de-al doilea răНboi АoБdial, îБЗr-o localitate al cărei ЗopoБiА, Oarba de MИreş, coБ iБea, îБ siБe, o sИgesЗie a esЗropierii fiНice: „AА fosЗ la Oarba de MИreş. UБde a fosЗ ЗaЗa grav răБiЗ, la coЗa , 
pe Dealul viilor.  Acolo şi-a pierdut mare parte diБ АaxilarИl iБferior saИ АaБdibИlă, cИА i se Аai spИБe”. BărbaЗИl a ЗrebИiЗ ИlЗerior să sИporЗe „  de opera ii sИferiЗe îБ iБЗervalИl 
1944- ”, cărora le-aИ ИrАaЗ şi alЗe БeБИАăraЗe „iБЗerveБ ii de corec ie şi de 
rezolvare a probleАelor”. AceasЗă experieБ ă biografică şocaБЗă, cИ evideБЗ rol de forАaЗor ideБЗiЗar, a АarcaЗ îБЗreaga faАilie a celИi răБiЗ, 
iar fiicei sale i-a fИrБiНaЗ o asociere fИБc ioБal – siАbolică БeaşЗepЗaЗă: „AА îБcepИЗ să Аă 
gâБdesc la isЗorie şi АeАorie, tot mai intens ca la ИБ Аaxilar iБferior. VeşБic exisЗă aceasЗă disЗrИgere par ială a osИlИi Бepereche, se redeschide, la răsЗiАpИri, ИБ craЗer al БefИБc ioБaliЗă ii. NИ e vorba de o exploНie, îБ creier saИ îБ iБiАă, care Бe-ar ucide. Nu ne 

lipsesc bra ele, Бici picioarele, ЗrИpИl БosЗrИ e frИАos şi aЗleЗic, cИА a fosЗ ЗoaЗă via a ЗrИpИl ЗaЗălИi АeИ. Şi cicaЗricea poaЗe dispare la exЗerior. O pИЗeА ascИБde sИb o barbă de 
artist sau de lup de mare sau de explorator. ToЗИl esЗe cИА va pИЗea să se refacă acest АecaБisА viЗal al hrăБirii şi АesЗecării hraБei, al îБghi irii şi deglИЗi iei, al vorbirii şi foБa iei. 
Cum vom elimina cicatricile interioare, cele care poЗ Аicşora БИ doar АobiliЗaЗea ci îБsăşi spa iИl viЗal al liАbii. BăЗălia dИsă o via ă 
pentru refacerea şi preНervarea АaБdibИlei ИБИi Аare iБvalid de răНboi АeriЗă să Бe adИcă aАiБЗe că isЗoria şi АeАoria БoasЗră aИ fosЗ БИ doar iБЗe de Зragere coБЗiБИă, ci chiar oaАeБi Иcişi saИ răБi i. CâЗ de viБdeca i, aceşЗi răБi i? Se poaЗe vorbi despre ЗraБsplantul de 

istorie. Despre transplantul de memorie. Cu grefoБ propriИ saИ exЗerБ”. NeБИАăraЗele eveБiАeБЗe cИpriБse îБ 
Maxilarul inferior, de la tragicul episod al АИЗilării ЗaЗălИi la avaЗarИrile casei regale roАâБeşЗi îБ perioada iАediaЗ posЗdeceАbrisЗă 
sunt circumscrise Marii Istorii, aceleia care vegheaНă şi coБdИce, БevăНИЗ, isЗoriile iБdivi-
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dИale, chiar şi pe acelea care par hoЗărâtoare peБЗrИ desЗiБИl АajoriЗă ii, al Аaselor. εБ 
malaxorul acestui suprapersonaj decisiv sunt aАesЗecaЗe, îБ fapЗ, aЗât poveşЗile de via ă ale iБdiviНilor aşa-zicând simpli, comuni, câЗ şi a celor care aИ АarcaЗ grИpИri, colecЗiviЗă i, geБera ii saИ chiar popoare îБЗregi. )БЗerviИl 
extins cu un interlocutor regal, Ana de Bourbon – ŢarАa, îi АijloceşЗe aИЗoarei coБsЗrИc ia ИБui AlАaБah GoЗha, îБ care ciЗiЗorИl de rând ia coБЗacЗ cИ arborele geБealogic, edИca ia, АodИl de via ă de la cereАoБialИl rafiБaЗ, ИБeori exЗreА de coАplicaЗ, coБoЗaЗ drepЗ eЗicheЗă coАporЗaАeБЗală şi aЗiЗИdiБală obligaЗorie peБЗrИ arisЗocra ia pИr sânge, la habitudinile НilБice, Аai pИ iБ saИ deloc cИБoscИЗe celor diБ exЗerior  şi chiar rela iile diБЗre cele Нece faАilii doАБiЗoare eИropeБe. DesigИr că rafiБaАeБЗИl şi discre ia iБЗerlocИЗoarei o deЗerАiБă să ocolească deЗaliile cele Аai picaБЗe, БedeАБe de a fi Аăcar poАeБiЗe îБ ЗreacăЗ de căЗre o repreНeБЗaБЗă pИr sâБge a regaliЗă ii. Chiar şi 
tragediile personale ale monarhilor europeni sИБЗ АeБ ioБaЗe de iБЗervievaЗă cИ o deАБiЗaЗe şi o elegaБ ă pe care БИ i le daИ aЗât rangul, cât edИca ia şi caracЗerИl: „ExisЗă o foЗografie a RegelИi Leopold al Belgiei  alăЗИri de priАa lИi so ie, AsЗrid a SИediei. SИБЗ ИБ cИplИ de o rară frИАИse e şi arАoБie. NiАic БИ pare să aБИБ e БeБorocirea care se va peЗrece îБ aИgИsЗ , 
câБd regele şi regiБa, îБsărciБaЗă cИ cel de-al paЗrИlea copil, aИ ploБjaЗ îБ lacИl LИcerБa, regele 
pierzâБd coБЗrolИl volaБИlИi, îБ apropiere de casa lor de la KüssБachЗ aА Rigi, diБ Elve ia. RegiБa AsЗrid a АИriЗ”. Acelaşi geБ de discre ie rafiБaЗă o deАoБsЗreaНă, la rândul ei, intervievatoarea, pe care o preocИpă aici БИ să se pИБă îБ valoare, ci să pИБă îБ valoare, să sЗiАИleНe, să provoace. De 
altfel, Doina Uricariu, cea din Maxilarul inferior, se dovedeşЗe ceea ce Vasile ToБoiИ БИАea, ИБdeva, ИБ „oА dialogal”: aЗrage priБ harИl 
empatetic de a ascИlЗa şi iБЗeligeБ a de a declaБşa o coБvorbire îБЗoЗdeaИБa АaieИЗică. Ea îşi orchesЗreaНă sИiЗa de iБЗeroga ii şi răspИБsИri priБ sЗraЗegii care valoriНeaНă, de fiecare daЗă, 
mai mult preopinentul, decâЗ pe siБe. εБ coБseciБ ă, diБ dialogИl viИ, iБciЗaБЗ şi de АИlЗe ori ЗИlbИrăЗor cИ regiБa AБa reНИlЗă ИБ porЗreЗ aИЗeБЗic şi câЗ se poaЗe de firesc îБ ordiБea oАeБescИlИi  al acesЗeia. AИЗoarea iБsisЗă, ce-i drepЗ, îБcă de la îБcepИЗ, pe laЗИra БorАaliЗă ii oБЗologice, îБЗr-un cuvânt, pe umanitatea profИБdă a parЗeБerei sale de dialog: „AА 

ascИlЗaЗ acesЗe АărЗИrisiri, rosЗiЗe cИ ИБ ЗiАbrИ prieЗeБos şi liАpede. Fără afecЗarea şi sЗrideБ ele diБ ЗoaЗe dialogИrile îАpăiaЗe de care БИ Аai scăpăА. AА descoperiЗ acel firesc de БeregăsiЗ îБ lИАea feАeilor care aИ ЗrăiЗ îБ RoАâБia. Aşa aА îБ eles ИБa diБ pierderile sИferiЗe de vocea ИАaБă îБ coАИБisА. Şi de ce 
mi-a plăcИЗ să sЗaИ de vorbă cИ oaАeБi БăscИ i la îБcepИЗИl secolИlИi XX. RegiБa îАi vorbea fără să vrea să-Аi deАoБsЗreНe БiАic. εАi povesЗea pИr şi siАplИ. εАi spИБea exacЗ  ceea ce credea şi 
câБd БИ e rolИl ei să-şi dea cИ părerea. NИ Зrăia de dragИl apareБ elor, БИ-şi exhiba o alЗă persoБaliЗaЗe, coБfec ioБaЗă ad hoc, îБ fИБc ie de iБЗerlocИЗor. NИ jИca rolИl de aЗoЗşЗiИЗoare, БИ se lăИda, БИ vroia să iasă îБ evideБ ă. Lipsa aceasЗa de poНă şi deАoБsЗraЗivisА А-a fermecat. Felul îБ care era pe de-a-БЗregИl”.  MИlЗe diБЗre poveşЗile regiБei vor fi circИА-scrise acesЗei АiНe a coАИБicării epiЗexЗИale. CiБe şi-ar fi iАagiБaЗ, bИБăoară, că regiБa vorbeşЗe, cИ pasiИБe, ore îБЗregi, despre perioada îБ care a sЗИdiaЗ arЗele viНИale îБ AАerica, la ŢarsoБ, ЗiАp îБ care a deseБaЗ eБorА peisaje, aБiАale şi corpИri oАeБeşЗi: „A deseБaЗ cИ Аare plăcere corpИl oАeБesc, Аişcarea, ЗeБsiИБile ЗrИpИlИi eliberaЗe îБ gesturi. Nimic nu 

este mai frumos decât corpul omenesc. Marile opere ale scИlpЗorilor, deseБele, schi ele peБЗrИ 
marile picturi murale, pentru tapiserii sunt exЗraordiБare. εБ fiecare diБ ele, descoperi o alЗă iposЗaНă a acesЗei aБaЗoАii ce iБe de 
miracol. E ИБ Аiracol al БaЗИrii, al făpЗИirilor lИi 

Regina Ana  
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DИАБeНeИ?”. SaИ că, îБЗr-una dintre lungile sale călăЗorii îБ ări diБЗre cele Аai exoЗice, faАilia regală a RoАâБiei a preferaЗ, îБ loc să Зragă la ИБ hoЗel ЗИrisЗic, să locИiască îАpreИБă cИ 
oamenii de culoare cei Аai obişБИi i, îБ БИАele ИБИi priБcipiИ al egaliЗă ii rasiale, eЗБice, religioase? )БЗeresaБЗ de ИrАăriЗ explica iile regiБei AБa, diБ care va reieşi îБcrederea ei îБ БişЗe БorАe de coБdИiЗă câЗ se poaЗe de siАplă şi săБăЗoasă, îБ БИАele ИБИi ideal de via ă arАoБic, БaЗИral, axaЗ îБ special pe priБcipiИl prieЗeБiei ca valoare eseБ ială ce АodИleaНă rela ia cИ alЗeriЗaЗea: „AА sЗaЗ АИlЗ îБ АijlocИl oaАeБilor de cИloare. NИ vedeaА difereБ a. NИ îБ elegeaА Бici eИ, Бici so Иl АeИ rasisАИl. Aşa 
am fost accepЗa i ca prieЗeБi. Şi aşa se explică fapЗИl că aveА prieЗeБi foarЗe apropia i preЗИЗiБdeБi. FaАilia БoasЗră БИ coБcepe exisЗeБ a ИАaБă îБ afara prieЗeБiei şi a coАИБicării. NИ ЗrăiА sИb ИБ clopoЗ de sЗiclă, îБЗr-ИБ fel de reНerva ie GoЗha, cИА îşi îБchipИie lumea. Aerul de superioritate pe care şi l-ar aroga, chipurile, familiile regale e un FALS. Dacă ar fi aşa, ele, acesЗe faАilii, s-ar 

distruge, s-ar deНИАaБiНa”. Dacă esЗe adevăraЗ că, îБcă de la îБcepИЗИl 
convorbirii cu Doina Uricariu, atât omul Ana de 

Bourbon – Parma, câЗ şi ceilal i repreНeБЗaБ i ai АoБarhiei, fie ea roАâБească saИ eИropeaБă, apar să spИБeА re-ИАaБiНa i, diБ АoАeБЗ ce 
sunt re-preНeБЗa i ИБeori îБЗr-o lИАiБă cИ ЗoЗИl БeaşЗepЗaЗă, deşi aЗâЗ de caldă, de afecЗИoasă îБ foБd, ciЗiЗorИlИi îi esЗe foarЗe greИ, dacă БИ cИАva iАposibil să ИiЗe vreИБ АoАeБЗ fapЗИl că 
parcurge o carte despre elite. Partenerii de 

dialog ai Doinei Uricariu, dialog fie explicit, 

verbalizat, fie doar implicit, pur spiritual, bazat 

pe afiБiЗă i s elecЗive diБЗre cele mai puternice, sИБЗ îБЗr-o propor ie copleşiЗoare acЗori ai Marii )sЗorii. FelИl îБ care îi alege aИЗoarea Maxilarului 

inferior mi-a aАiБЗiЗ, îБЗr-un fel, de АeАorialisЗИl MalraИx, cel care АărЗИrisea, îБ 
Antimemorii, că БИ ar fi fosЗ capabil să evoce 
decât Oameni ai Istoriei. Doina Uricariu se „îБso eşЗe” doar cИ repreНeБЗaБ i excep ioБali ai ИАaБiЗă ii, alăЗИri de care ЗraverseaНă perioade 
dintre cele mai tulburi ale Istoriei contem-poraБe. ŢersoБajele căr ii ei apar iБ, îБ fapЗ, ИБei 
clase elitare, capabile de a schimba destinele colecЗiviЗă ii. Şi Аă refer БИ aЗât la membrii arisЗocra iei saБgviБare, cât la aceia ai arisЗocra iei spiriЗИale, cealalЗă forАă de АaБifesЗare a eliЗisАИlИi care o farАecă pe aИЗoare. εБ cele doИă volИАe, îi regăsiА pe EИgèБe şi Marie-FraБce )oБesco, pe Arşavir AcЗeriaБ şi Nicolae SЗeiБhardЗ, pe AlexaБdrИ ŢaleologИ şi AБdrei ŢleşИ, pe Mircea Eliade şi EАil CioraБ, pe DoiБa CorБea şi AБa BlaБdiaБa, pe EИgeБia MoldoveaБИ şi Gheorghe ZaАfir şi îБcă pe АИl i, АИl i al ii: filosofi, scriiЗori, arЗişЗi de priА raБg ai cИlЗИrii roАâБeşЗi şi eИropeБe, care ilИsЗreaНă la АodИl cel Аai fericiЗ ideea de arisЗocra ie a spiriЗИlИi, care sИpravie ИieşЗe, 
biruitor, tuturor vicisitudinilor unor epoci de 

sacrificiu. Desigur, printr-un cult al Operei esЗeЗice, percepИЗă drepЗ cel Аai bИБ garaБЗ al MeАoriei şi cea Аai pИră eseБ ă a spiriЗИaliЗă ii. εБdeosebi diБ aceasЗă perspecЗivă, aceasЗă carЗe a DoiБei UricariИ, preocИpaЗă aproape exclИsiv doar îБ ordiБea apareБ ei, îБsă! , de 
problematica subsecveБЗă coБcepЗИlИi de regaliЗaЗe, reИşeşЗe să le propИБă ciЗiЗorilor ИБ adevăraЗ… regal. ■ 

 

Concursul internaţional de creaţie literară  

„Veronica Micle” , ediţia a XV)) -a,  2016 
 OrgaБiНaЗ de Despăr ăАâБЗИl „Mihail KogălБiceaБИ” )aşi, coБcИrsИl îşi propИБe să îБcИrajeНe lirica diБ ară şi de pesЗe hoЗare, să sЗiАИleНe preocИpările de re evalИare a poeНiei îБ coБЗexЗИl recoБsiderărilor esЗeЗice acЗИale şi să iАpИlsioБeНe ЗradИcerile îБ liАbi de circИla ie iБЗerБa ioБală. LИcrările coБcИrsИlИi se vor desfăşИra pe Зrei sec iИБi: Creaţie poeЗică; TradИcere 

din poezia clasică, modernă şi conЗemporană; EseИri despre lirica acЗИală. La concurs pot participa ЗiБeri aИЗori, care БИ aИ debИЗaЗ îБ volИА şi care aИ vârsЗa АaxiАă de  de aБi. LИcrările vor fi ЗriАise îБ plic sigilaЗ, sИb motto, îБ ИrАăЗoarea forАă: sec iИБea Creaţie poeЗică: 10 titluri inedite; sec iИБea Traducere:  ЗiЗlИri iБediЗe; sec iИБea Eseuri:  eseИ îБЗre -  pagiБi, preНeБЗaЗ îБ liАba roАâБă saИ îБЗr-o liАbă de circИla ie iБЗerБa ioБală. εБ plic se va afla ИБ Curriculum vitae al 

concurentului (date personale, activitatea cultural-arЗisЗică  şi o foЗografie. LИcrările vor fi ЗriАise pâБă la daЗa de  deceАbrie , la adresa: ASTRA )aşi, sЗr. TiЗИ MaiorescИ, Бr. , cod 700460. )БforАa ii sИpliАeБЗare se poЗ ob iБe la ЗelefoaБele: -219 213; (40)0722-552 119; 

(40)0232-311 474.  
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Dinu 

PO TARENCU 

Funcţionarea limbii române în sistemul 
administrativ al Basarabiei (I) 
 

 

DOUĂ L)MB) OF)C)ALE 

 La /  Аai , îБ iБcinta Hanului lui Manuc-bei diБ BИcИreşЗi, a fosЗ seАБaЗ ЗraЗaЗИl de pace diБЗre RИsia şi TИrcia, priБ care s-a pИs capăЗ RăНboiИlИi rИso-otoman din anii 1806- . εБ 
conformitate cu stipИla iile acesЗИi ЗraЗaЗ, ЗeriЗoriИl ŢriБcipaЗИlИi Moldovei a fosЗ sciБdaЗ îБ doИă, parЗea diБЗre ŢrИЗ, NisЗrИ şi Marea Neagră al priБcipaЗИlИi fiiБd îБcorporaЗă îБ )АperiИl RИs. RapЗИl acesЗei păr i iБЗegraБЗe a spa iИlИi geografic Бa ioБal al poporИlИi roАâБ – un patrimoniu inalienabil – a fosЗ o coБseciБ ă a poliЗicii expaБsioБisЗe proАovaЗă coБsecveБЗ îБ НoБa Mării Negre de căЗre cercИrile iАperialisЗe ale Ţor ii OЗoАaБe şi )Аperiului Rus. Ca ИrАare a raЗificării ЗraЗaЗИlИi de căЗre sИveraБii aАbelor iАperii, îБ НiИa de /  iИlie , la BИcИreşЗi, s-a produs schimbul insЗrИАeБЗelor de raЗificare. DiБ aceasЗă Нi, îБ decИrs de Зrei lИБi, RИsia ИrАa să-şi evacИeНe for ele arАaЗe diБ ŢriБcipaЗele RoАâБe şi, pe daЗa de  ocЗoАbrie , 

 

Pe parcursul celor șapte luni de guvernare a provinciei anexate, 

Scarlat Sturdza – român de origine, dar fidel intereselor tronului rus – a 

instalat într-o serie de funcţii vorbitori ai limbii ruse, neînțeleasă de 
către populația autohtonă, ceea ce, treptat, va crea o barieră între 
administrație şi autohtoni, iar subalternii de o altă etnie al acestor 
funcţionari alogloți s-au văzut nevoiţi să înveţe limba rusă. 
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să sisЗeНe acЗiviЗaЗea adАiБisЗra iei АiliЗare de ocИpa ie pe care o iБsЗalase aici îБ ЗiАpИl răНboiИlИi. 
La 23 iulie 1812, comandantul-şef al arАaЗei rИse de la DИБăre, aАiralИl Ţ.V. Ciceagov1, care, prin îАpИЗerБicirile ce i-aИ fosЗ acordaЗe de îАpăraЗ, repreНeБЗa oficialiЗă ile de la SaБkЗ ŢeЗersbИrg, a 
semnat Regulamentul privind constituirea adАiБisЗra iei proviНorii îБ Basarabia – primul act legislaЗiv rИs referiЗor la parЗea aАpИЗaЗă a ŢriБcipaЗИlИi Moldovei. ŢriБ acesЗ regИlaАeБЗ, aИЗoriЗă ile iАperiale rИse de ocИpa ie aИ sЗabiliЗ deБИАirea oficială a ЗeriЗoriИlИi roАâБesc îБcorporaЗ îБ mod abuziv – regiunea Basarabia. 

Tot la 23 iulie 1812, P.V. Ciceagov l-a БИАiЗ îБ posЗИl de gИverБaЗor civil al proviБciei roАâБeşЗi 
anexate pe Scarlat SturdНa, fosЗ boier АoldoveaБ, sЗabiliЗ, diБ , îБ RИsia şi devoЗaЗ aИЗocra iei 
acestui stat, pe care aАiralИl îl lИase cИ siБe „diБ iБЗerese poliЗice”2. εБvesЗiБdИ-l îБ fИБc ie, 
comandantul-şef i-a remis primului diriguitor al Basarabiei Regulamentul din 23 iulie 1812. Articolul 

19 din capitolul CИ privire la adminisЗraţia civilă al regulamentului stipula: „AcЗele se vor îБЗocАi îБ liАbile rИsă şi АoldoveБească”3. Aşadar, coБforА RegИlaАeБЗИl diБ  iИlie , îБ sisЗeАИl adАiБisЗraЗiv al Basarabiei ИrАaИ să fИБc ioБeНe oficial doИă liАbi: rИsă şi АoldoveБească recte, roАâБă . 
 

FUNCȚ)ONAR) ALOGLOȚ) ÎN T)MPUL ADM)N)STRAȚIEI SCARLAT STURDZA 

 

Potrivit prevederilor Regulamentul din 23 iulie 1812, guvernatorul civil al Basarabiei avea obliga ia să se ocИpe de alegerea fИБc ioБarilor aЗâЗ peБЗrИ caБcelaria sa, pe care ЗrebИia s-o orgaБiНeНe БeîБЗârНiaЗ, câЗ şi peБЗrИ deseАБarea îБ posЗИrile diБ cadrИl celor doИă deparЗaАeБЗe ale 
adАiБisЗra iei civile care aveaИ să fie deschise4. εБvesЗiЗ, ScarlaЗ SЗИrdНa pleacă de la BИcИreşЗi la )aşi, ИБde soseşЗe aБЗerior Нilei de  aИgИsЗ. Aici, el preНiБЗă DivaБului Moldovei ordinul emis de Ciceagov despre deseАБarea sa îБ caliЗaЗe de gИverБaЗor civil al ЗeriЗoriИl diБЗre ŢrИЗ şi NisЗrИ, aБexaЗ la 
Rusia5. Iar prin adresa din 13 august 1812, comandantul-şef i-a adИs la cИБoşЗiБ ă seБaЗorИlИi V.). 
Krasno-Milaşevici, preşediБЗe al DivaБИrilor Moldovei şi ării RoАâБeşЗi, că a coБsideraЗ Бecesar ca 
SturdНa, pâБă la evacИarea for elor АiliЗare rИse diБ ŢriБcipaЗele RoАâБe, să asisЗe îБ DivaБИl Moldovei, iar îБ exerci iИl fИБc iИБii îБcrediБ aЗe lИi să iБЗre ИlЗerior6. 

La 21 august 1812, Sturdza i-a raporЗaЗ diБ )aşi aАiralИlИi Ciceagov: „εБ baНa iБsЗrИc iИБii ce Аi-a i daЗ-o, de a trece la selecЗarea fИБc ioБarilor peБЗrИ caБcelaria sИbordoБaЗă Аie îБ caliЗaЗe de gИverБaЗor civil al regiИБii Basarabia, receБЗ îБcorporaЗă, Vă preНiБЗ spre exaАiБare şi aprobare lisЗa 
posturilor şi a fИБc ioБarilor”7. εБ legăЗИră cИ selecЗarea fИБc ioБarilor, SЗИrdНa a iБЗerveБiЗ pe lâБgă KrasБo-Milaşevici. OdaЗă cИ 
expirarea termenulИi de adАiБisЗrare coАИБă a priБcipaЗelor, îi coАИБica el la  sepЗembrie, „… iБЗeБ ioБeН să plec la ChişiБăИ îБ vederea orgaБiНării adАiБisЗra iei regiИБii receБЗ dobâБdiЗe. Dar lipsa fИБc ioБarilor Бecesari peБЗrИ execИЗarea lИcrărilor îАi creeaНă dificИlЗă i”. DiБ acesЗ АoЗiv i-a cerИЗ perАisiИБea să aБgajeНe fИБc ioБarii îБ priviБ a cărora, avâБd coБsiА ăАâБЗИl lИi Ciceagov, coБveБise cИ el aБЗerior „să-i ia cИ siБe la ChişiБăИ”8. Ca ИrАare, la sfârşiЗИl lИБii sepЗeАbrie , dИpă cИА a relevaЗ Alexis Nacco, fiiБd „sИpriАaЗă adАiБisЗra ia civilă de pe lâБgă coАaБdaБЗИl-şef al arАaЗei rИse de la DИБăre, fИБc ioБarii care forАaИ persoБalИl caБcelariei acesЗИia aИ fosЗ БИАi i îБ fИБc ii Бoi diБ regiИБea Basarabia”9. εБ oraşИl de pe АalИl BâcИlИi se afla iБЗerpreЗИl ColegiИlИi Afacerilor ExЗerБe al RИsiei, Milaşevici, îБcadraЗ îБ sЗaЗele preşediБЗelИi DivaБИrilor Moldovei şi ării RoАâБeşЗi ca reviНor, cărИia, la  sepЗeАbrie, KrasБo-Milaşevici i-a porИБciЗ să-i acorde ajutor lui SturdНa câБd va sosi la ChişiБăИ, Аai cИ seaАă îБ ceea ce priveşЗe caНarea fИБc ioБarilor rИşi10. 

La 28 septembrie 1812, Scarlat SturdНa se afla îБcă la )aşi11. De aici, îБ ИrАăЗoarele Нile, viБe la ChişiБăИ şi îБcepe să dirijeНe acЗiviЗă ile adАiБisЗraЗive ale proviБciei roАâБeşЗi aБexaЗe de la daЗa de  ocЗoАbrie , precИА va specifica îБ raporЗИl săИ diБ  Аai  adresaЗ împăraЗИlИi RИsiei12. Deşi dispИБea de caБcelarie diБ АoАeБЗИl sosirii sale la ChişiБăИ, SЗИrdНa a iБsЗiЗИiЗ îБ Аod oficial 
Cancelaria Guvernatorului Civil al Basarabiei pe daЗa de  deceАbrie , câБd a deseАБaЗ îБ 
cadrul ei ИrАăЗorii fИБc ioБari: ŢioЗr SoАov13, îБ caliЗaЗe de şef al caБcelariei, Aleksei )ИşБevski14 – 

secretar, Kotov – ajutor al secretarului, Piotr Repe15 – ЗradИcăЗor, KohaБovski – casier, Marseanka – 

registrator, Gulak – arhivar, KrasБoleadov şi Şirkevici – fИБc ioБari de caБcelarie. GИvernatorul civil a 
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daЗ dispoНi ie ca celor deseАБa i să li se plăЗească lИБar salariИ îБcepâБd cИ daЗa de  ocЗoАbrie , iar ЗradИcăЗorИlИi Ţ. Repe – de la 1 august 181216. εБ cИrâБd, ScarlaЗ Sturdza a aprobat statele CaБcelariei MoldoveБeşЗi a GИverБaЗorИlИi Civil al Basarabiei, dâБdИ-i dispozi ie lИi MaЗei CrИpeБschi, la  deceАbrie, să elibereНe lИБar diБ veБiЗИrile regiИБii Basarabia, îБcepâБd cИ daЗa de  ocЗoАbrie, sИАa Бecesară de baБi peБЗrИ reАИБerarea 
personalului acestei cancelarii17. ŢriБЗre priАele ac iИБi de ordiБ adАiБisЗraЗiv pe care le-a îБЗrepriБs SЗИrdНa iАediaЗ dИpă sosirea sa la ChişiБăИ s-a БИАăraЗ şi iБsЗiЗИirea orgaБelor de poli ie de Зip rИsesc îБ oraşele provinciei.  Chiar îБ НiИa de  ocЗoАbrie 1812, Scarlat Sturdza i-a îБcrediБ aЗ fИБc ioБarИlИi de clasa a V))-a 

Ioan Dicesculov (Dicescu)18, fosЗ poli АaisЗrИ şef al poli iei  al oraşИlИi )aşi, coБdИcerea ЗeАporară a poli iei diБ oraşИl ChişiБăИ19. La raportul din 6 octombrie 1812 adresat 

guvernaЗorИlИi civil, DicescИ aБexeaНă lisЗa ofi erilor şi fИБc ioБarilor cИ şi fără fИБc ii afla i îБ ChişiБăИ20. εБ docИАeБЗ sИБЗ eБИАeraЗe  de persoaБe, priБЗre care figИreaНă21: senatorul 

Krasno-Milaşevici, secreЗarИl praviЗel  fosЗei caБcelarii al acesЗИia, fИБc ioБarИl de clasa a V)))-a SoАov, secreЗarii )ИşБevski şi )gБaЗiev, ajИЗorii de secreЗar SАirБov şi BalЗiНАaБski, şefii de biroИ ai aceleiaşi caБcelarii a seБaЗorИlИi KoЗov, KrasБikov, )vliev, VohaБovski, arhiЗecЗИl OНАidov, 
cornetul Somov, Arhanghelski, KrasБoglaНov, Ţokarski, Dragovski, reviНorii LeibiБ, Savi ki, АaiorИl ŢoБarevski, BИkiБ, АaiorИl Nicori ă, iБЗerpreЗИl Milaşevici, fИБc ioБarИl fosЗei poli ii diБ oraşИl BИcИreşЗi, căpiЗaБИl de sЗaЗ-Аajor ViНireaБ, iБclИsiv  de fИБc ioБari fără posturi care anterior au acЗivaЗ îБ Moldova şi ara RoАâБească. Ţe daЗa de  ocЗoАbrie , poli АaisЗrИl oraşИlИi ChişiБăИ, DicescИlov îБ adresa expediaЗă a iБdicaЗ că el esЗe priАar – gorodБicii  a adresaЗ DicasЗeriei Exarhale diБ ChişiБăИ rИgăАiБЗea să fie deЗaşaЗ la poli ie ИБ preoЗ care posedă liАbile rИsă şi roАâБă, şЗie să ciЗească şi să scrie îБ acesЗe liАbi, peБЗrИ a lИa jИrăАâБЗИl de la persoaБele obligaЗe să-l presteze22. DicasЗeria a pИs aceasЗă sarciБă îБ seaАa preoЗИlИi )lie Gori âБ23 de la catedrala Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil diБ ChişiБăИ, care cИБoşЗea aАbele liАbi24. 

Ioan Dicescu s-a aflaЗ îБ frИБЗea poli iei diБ ChişiБăИ ИБ ЗiАp foarЗe scИrЗ. La  ocЗoАbrie , 
S. Sturdza l-a БИАiЗ îБ acesЗ posЗ pe locoЗeБeБЗ-coloБelИl ŢolЗav ov, cărИia, pesЗe doИă Нile, i-a pus la dispoНi ie o iБsЗrИc iИБe. ŢriБ inЗerАediИl acesЗei iБsЗrИc iИБi, SЗИrdza i-a prescris să exerciЗe fИБc ia „îБ baНa regИlilor referiЗoare la şefИl poli iei Иrbane cuprinse de Regulamentul cu privire la gubernii, coБfrИБЗâБdu-le, îБ caН de БecesiЗaЗe, cИ RegИlaАeБЗИl poli ieБesc şi cИ alЗe acЗe legislaЗive”25 rИse. εБ sfera de acЗiviЗaЗe a poli iei diБ ChişiБăИ, îi aЗrăgea aЗeБ ia îБ coБЗiБИare guverБaЗorИl civil, „БiАeБi 
nu se va amesteca, deoarece unele dintre celelalte insЗiЗИ ii pИblice iБИЗale şi gИberБiale26 sunt obligaЗe să vă iБforАeНe despre ЗoЗ ce se va referi la poli ie, iar alЗele să vă ordoБe”. Ţoli АaisЗrИl ИrАa să se puБă îБ legăЗИră priБ iБЗerАediИl coАИБicărilor cИ isprăvБiciile iБИЗИrilor, direc iile 
celor doИă deparЗaАeБЗe ale guverБИlИi regiИБii Basarabia care ИrАa să fie iБsЗiЗИiЗ , coАaБdaБ ii ceЗă ilor diБ proviБcie şi să execИЗe БИ БИАai seБЗiБ ele şi hoЗărârile iБsЗaБ elor jИdecăЗoreşЗi, dar şi orice cerere legală ale acesЗor iБsЗaБ e. LИi aveaИ să-i ordone doar departamentele guvernului regioБal, cărora, raporЗâБdИ-le despre execИЗarea prescrip iilor diБ decreЗele eАise de acesЗea, ЗrebИia să le preНiБЗe, eviЗâБd serdăria, ЗoaЗe docИАeБЗele de aБcheЗă peБală referiЗoare la oraşИl ChişiБăИ peБЗrИ a fi solИ ioБaЗe coБforА legilor rИseşЗi, pe câБd cele de ordiБ civil, deşi iБeaИ de ChişiБăИ, ИrАaИ să fie exaАiБaЗe îБ prealabil de căЗre serdărie, apoi solИ ioБaЗe corespИБНăЗor legilor locale îБ cadrИl deparЗaАeБЗului27. ExpediiБd Serdăriei Orhei, îБ aceeaşi Нi, o copie a iБsЗrИc iИБii daЗe şefИlИi poli iei oraşИlИi ChişiБăИ, ScarlaЗ SЗИrdza i-a porИБciЗ, ЗoЗodaЗă: „Ac ioБâБd îБ coБforАiЗaЗe cИ aceasЗă iБsЗrИc iИБe, serdăria îБ Бici ИБ caН să БИ iБЗerviБă îБ dispoНi iile daЗe îБ cadrИl oraşИlИi, care iБ de coАpeЗeБ a poli АaisЗrИlИi, şi de aНi îБaiБЗe ea îБceЗeaНă să Аai exerciЗe vreo iБflИeБ ă asИpra acЗiviЗă ii poli iei. ToЗИl ce iБe de raporЗИrile îБ iБЗeres de serviciИ şi ЗoaЗe cererile poli АaisЗrИlИi să le îБdepliБească îБ Аod obligaЗoriИ”28. Aşadar, priБ aceasЗă iБsЗrИc iИБe, coБЗrar RegИlaАeБЗИlИi priviБd coБsЗiЗИirea adАiБisЗra iei proviНorii îБ regiИБea Basarabia diБ  iИlie , care sЗipИla că „locИiЗorilor Basarabiei le sИБЗ lăsaЗe legile proprii”, S. SЗИrdНa a iБЗrodИs legile rИseşЗi îБ cadrИl oraşelor basarabeБe. 

La 30 noiembrie 1812, Sturdza l-a aБИБ aЗ pe geБeral-АaiorИl ).M. (arЗiБg, care ocИpa fИБc ia de şef АiliЗar al Basarabiei, că a deseАБaЗ ИrАăЗoarele persoaБe îБ posЗИrile de poli АaişЗri ai 
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sИbИrbiilor ceЗă ilor basarabeБe: pe АaiorИl îБ reЗragere Şreiders – îБ sИbИrbia ceЗă ii (oЗiБ, pe căpiЗaБИl Nicolai ViНireaБ – îБ sИbИrbia ceЗă ii Chilia, pe corБeЗИl Aleksei SoАov – îБ sИbИrbia ceЗă ii )sАail, pe fИБc ioБarИl de clasa a X-a Piotr Krasnikov – îБ sИbИrbia ceЗă ii BeБder TighiБa), pe fИБc ioБarИl de clasa a X))-a Iacob Makarenko29 – îБ sИbИrbia ceЗă ii AkkerАaБ CeЗaЗea Albă 30. OrgaБele de poli ie diБ ChişiБăИ şi sИbИrbiile ceЗă ilor, ciЗiА îБ proiecЗИl de orgaБiНare a adАiБisЗra iei civile a Basarabiei, elaboraЗ, îБ febrИarie 1814, de Cancelaria guvernatorului civil iБЗeriАar al Basarabiei, ).M. (arЗiБg, „se condИc doar de legile rИseşЗi şi hoЗărâri speciale cИ privire la 
aceste organe, aprobate de MinisЗerИl Ţoli iei”31.  ToЗ îБ priАa Нi de gИverБare a Basarabiei, SЗИrdza a operaЗ reАaБieri îБ cadrИl isprăvБiciilor, БИАiБd îБ posЗИrile de ispravБic ИrАăЗoarele persoaБe: Teodor CrИpeБschi îБ iБИЗИl Orhei, )ordache DoБici îБ iБИЗИl Soroca, АedelБicerИl CoБsЗaБЗiБ Negre şi sЗolБicИl MaБolache VârБav îБ iБИЗИl (oЗiБ, sЗolБicИl MaЗei RâşcaБИ şi )oБi ă )aАaБdi îБ iБИЗИl )aşi, АedelБicerИl CoБsЗaБЗiБ Carp îБ iБИЗИl (oЗărБiceБi, serdarИl Vasilache şi AБЗoБ SaЗovski îБ iБИЗИl BeБder, slugerul Iordache TИdor îБ iБИЗИl ToАarova32. ŢriБЗre ispravБicii deseАБa i s-a БИАăraЗ şi ИБ alogen, A. Satovski, cărИia i-a fost acordat acest post la recomandarea amiralului P.V. Ciceagov. Prin adresa din 22 

octombrie 1812, Sturdza i-a coАИБicaЗ coАaБdaБЗИlИi ceЗă ii BeБder că, îБ conforАiЗaЗe cИ voiБ a 
amiralului Ciceagov, l-a БИАiЗ îБ fИБc ia de ispravБic al iБИЗИlИi BeБder pe fИБc ioБarИl de clasa a 
XII-a Anton Satovski33, care, la 26 octombrie, i-a raportat guverБaЗorИlИi civil al Basarabiei că a sosiЗ la BeБder şi a prelИaЗ fИБc ia34. NИАărИl de ispravБici diБ fiecare iБИЗ a fosЗ sЗabiliЗ priБ sЗaЗИЗИl de fИБc ii al isprăvБiciilor, aprobaЗ îБ АarЗie , cИ ИrАăЗoarea sЗrИcЗИră: îБ iБИЗИrile (oЗiБ, Soroca, )aşi, Orhei şi BeБder – câЗe doi ispravБici, iar îБ iБИЗИrile (oЗărБiceБi, CodrИ, GreceБi şi ToАarova – câЗe ИБИl35. 

Nu peste mult timp, îБЗre ispravБicii iБИЗИlИi BeБder, serdarИl Vasilache şi SaЗovski, s-au iscat 

disensiuni. La 29 ianuarie 1813, Scarlat Sturdza i-a coАИБicaЗ fИБc ioБarИlИi diБ sЗaЗele sale MarceБko: „)spravБicilor iБИЗИlИi BeБder, fИБc ioБarИlИi de clasa a X))-a Satovski şi serdarИlИi 
Vasilache, le-aА daЗ АisiИБea să cerceЗeНe plâБgerea a  evrei diБ oraşИl BeБder asИpra poli АaisЗrИlИi acesЗИi oraş, care, chipИrile, i-a ofeБsaЗ. SerdarИl Vasilache a refИНaЗ să efecЗИeНe cerceЗări, АoЗivâБd că БИ cИБoaşЗe legile rИse”36. Scutindu-l pe serdarИl Vasilache de aceasЗă sarciБă, 
guvernatorul civil a pus-o îБ seaАa lИi MarceБko. 

Prin raportul din 28 aprilie 1813, expediat lui SturdНa diБ oraşИl BeБder, SaЗovski a relaЗaЗ: „De la  aprilie, fără să şЗiИ de ce, ЗovarăşИl АeИ БИ vrea să seАБeНe acЗele redacЗaЗe îБ rИseşЗe, diБ care АoЗiv, pâБă la solИ ioБarea probleАei de căЗre D-voasЗră, rapoarЗele vor fi ЗriАise îБ liАba rИsă, seАБaЗe БИАai de АiБe”37. NevorbiЗori ai liАbii roАâБe aИ fosЗ iБclИşi şi îБ coАpoБeБ a GИverБИlИi Regional al Basarabiei, iБaИgИraЗ la  febrИarie , îБ coБforАiЗaЗe cИ sЗipИla iile RegИlaАeБЗИlИi priviБd coБsЗiЗИirea adАiБisЗra iei proviНorii îБ Basarabia. AcesЗ orgaБ regioБal era forАaЗ diБ doИă deparЗaАeБЗe şi AdИБarea GeБerală a DeparЗaАeБЗelor. 
Sub aspecЗ sЗrИcЗИral, deparЗaАeБЗele eraИ diviНaЗe îБ direc ii БИАiЗe îБ rИseşЗe expediţii), coБdИse de coБsilieri, aceşЗia fiiБd selecЗa i aЗâЗ diБ râБdИl boieriАii răАase îБ sЗâБga ŢrИЗИlИi, câЗ şi diБ cel al persoБalИlИi adАiБisЗra iei arisЗe. AsЗfel, DeparЗaАeБЗИl ) era coАpИs diБ Зrei direc ii: priАa, respoБsabilă de ac iИБile civile, era coБdИsă de paЗrИ coБsilieri aleşi diБЗre boierii АoldoveБi; cea de a doИa se ocИpa de procese peБale şi aБcheЗă şi era coБdИsă ЗoЗ de paЗrИ 

consilieri, dintre care trei eraИ boieri АoldoveБi, iar ИБИl era ofi er de sЗaЗ-major rus; cea de a treia avea ca aЗribИ ie dirigИirea poli iei şi era coБdИsă de ИБ coБsilier diБ râБdИl ofi erilor de sЗaЗ-Аajor rИşi. Departamentul al II-lea la fel se coАpИБea diБ Зrei direc ii. Fiecare diБ ele era coБdИsă de căЗre ИБ coБsilier, aceşЗia fiiБd aleşi diБ râБdИl boierilor АoldoveБi saИ diБ cel al ofi erilor de 
stat-Аajor rИşi. ŢriАa direc ie avea АisiИБea de a se ocИpa de sЗaЗisЗica proviБciei, БИАărИl popИla iei, proprieЗă ile fИБciare, cea de a doИa gesЗioБa fiБaБ ele, iar cea de a Зreia coordoБa deНvolЗarea coАer ИlИi şi a iБdИsЗriei38. DИpă cИА a observaЗ Alexis Nacco, s-a coБsideraЗ Бecesar de a orgaБiНa gИverБИl dИpă modelul divaБИlИi Moldovei, forАaЗ diБ doИă deparЗaАeБЗe, peБЗrИ ca Зrecerea la râБdИielile rИseşЗi să fie Аai pИ iБ sesiНabilă39. La  febrИarie , câБd s-a produs actul de inaugurare a Guvernului RegioБal al Basarabiei, îБ frИБЗea direc iilor ale acesЗei Бoi iБsЗiЗИ ii adАiБisЗraЗive aИ fosЗ iБsЗala i ИrАăЗorii coБsilieri40: 
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Direcţia Titularul 

Departamentul I Direc ia ) BaБИl DiАiЗrie RâşcaБИ, paharБicИl )oaБ Carp,  paharБicИl ŢeЗrache CaЗargi, sЗolБicИl MaЗei RâşcaБИ Direc ia a ))-a 
FИБc ioБarИl de clasa a VIII-a Fiodor Bukin41, baБИl Toader BaşoЗă,  
paharnicul Nicolae Catargi, slugerul Filactache Caplescu Direc ia a )))-a FИБc ioБarИl de clasa a V))-a Piotr Leibin42 

Departamentul al II-lea Direc ia ) Post vacant Direc ia a ))-a FИБc ioБarИl de clasa a VII-a Matei Crupenschi43 Direc ia a )))-a Post vacant 

 εБ proiecЗИl de orgaБiНare a adАiБisЗra iei civile a Basarabiei diБ febrИarie  esЗe БoЗaЗ că „îБ aАbele deparЗaАeБЗe acЗele se îБЗocАesc îБ liАbile rИsă şi АoldoveБească, de aceea fiecare deparЗaАeБЗ are doИă caБcelarii: ИБa rИsească, cИ fИБc ioБari rИşi, şi alЗa forАaЗă diБ fИБc ioБari 
moldoveni44. DiБЗre fИБc ioБarii GИverБИlИi RegioБal al Basarabiei, aБgaja i diБ НiИa iБaИgИrării acesЗei iБsЗiЗИ ii adАiБisЗraЗive: fИБc ioБarii de clasa a XII-a AБdrei DoБici şi Vasile SiБescИ. Deşi, dИpă БИАele de faАilie, eraИ roАâБi, ei făceaИ parЗe diБ БoАeБclaЗИra adАiБisЗra iei rИse, drepЗ dovadă serviБd fapЗИl că ei, la acea daЗă, de iБeaИ raБgИri civile coБforА Tabelei despre raБgИri diБ 
Rusia. Bunăoară, îБ priviБ a lИi AБdrei al lИi AБdrei DoБici se şЗie că el proveБea diБ boieri АoldoveБi. DИpă sЗИdiile făcИЗe la AcadeАia Teologică diБ Kiev, el a fosЗ fИБc ioБar de biroИ îБ cadrИl OficiИlИi FloЗei de pe Marea Neagră - , dИpă care a fosЗ pИs îБ sИbordiБea coАaБdaАeБЗИlИi ceЗă ii Chilia  БoieАbrie  – 14 decembrie 1812)45. FИБc ia de ЗradИcăЗor, îБ cadrИl Direc iei a ))-a a Departamentului al II-lea, o exercita Ieremia 

Ianov46. AАbelor deparЗaАeБЗe era sИbordoБaЗ arhiЗecЗИl gИberБial şi inginerul cadastral al Basarabiei Mihail OНАidov, cărИia SЗИrdНa, priБ ordiБИl de БИАire îБ acesЗe doИă fИБc ii diБ  
martie 1813, i-a iБdicaЗ să acЗiveНe îБ baНa legilor rИseşЗi, sЗabiliБdИ-i un salariu de 1.800 de lei anual, cИ îБcepere de la  ocЗoАbrie 181247. ŢreНeБ a celor doi coБsilieri rИşi a geБeraЗ o probleАă spiБoasă îБ ceea ce priveşЗe ИЗiliНarea liАbilor roАâБă şi rИsă îБ îБЗocАirea acЗelor. Ea a fosЗ abordaЗă pesЗe scИrЗă vreАe dИpă îБceperea acЗiviЗă ii gИverБИlИi. La  aprilie , coБsilierul 

Bukin l-a iБforАaЗ pe SЗИrНa că „ИБele isprăvБicii, priАiБd de la DeparЗaАeБЗИl ) decreЗe scrise îБ rИseşЗe, care БecesiЗă o execИЗare ИrgeБЗă, raporЗeaНă că БИ poЗ ac ioБa îБ baНa lor deoarece БИ aИ ЗradИcăЗori, iar )sprăvБicia iБИЗИlИi (oЗărБiceБi a îБЗors decreЗele expediaЗe ei. Deşi, coБforА scheАei persoБalИlИi, sИБЗ prevăНИ i doi ЗradИcăЗori, DeparЗaАeБЗИl ) are aБgajaЗ doar ИБИl, regisЗraЗorИl gИberБial MârНa, care БИ reИşeşЗe să ЗradИcă ЗoЗИl”48. Chiar diБ НiИa de  ocЗoАbrie , fИБc ioБari rИşi eraИ plasa i şi îБ cadrИl serviciИlИi poşЗal al proviБciei răpiЗe. La aceasЗă daЗă, pe ЗeriЗoriИl diБЗre ŢrИЗ şi NisЗrИ fИБc ioБaИ paЗrИ expedi ii poşЗale, iБsЗiЗИiЗe, îБ ЗiАpИl RăНboiИlИi rИso-turc din 1806- , îБ oraşele (oЗiБ, ChişiБăИ, BeБder TighiБa  şi )sАail de căЗre adАiБisЗra ia АiliЗară rИsă de ocИpa ie. OdaЗă cИ reЗragerea ArАaЗei DИБăreБe a RИsiei diБ ŢriБcipaЗele RoАâБe, coАaБdaБЗИl-şef al acesЗeia, aАiralИl Ţ.V. Ciceagov, a dispИs, la  aИgИsЗ , să fie sИpriАaЗe expedi iile poşЗale ale poşЗei АiliЗare rИse diБ Moldova şi ara RoАâБească. εБ locИl celor diБ Bârlad şi FălciИ, ИrАa să fie orgaБiНaЗe expedi ii poşЗale la AkkerАaБ CeЗaЗea Albă  şi Chilia. La  sepЗeАbrie , Direc ia ŢoşЗei MiliЗare a ArАaЗei DИБăreБe a ЗraБsАis aceasЗă deciНie a coАaБdaАeБЗИlИi lИi S. SЗИrНa, expediiБdИ-i, coБcoАiЗeБЗ, şi sЗaЗele persoБale ale fИБc ioБarilor deseАБa i la expedi iile poşЗale diБ AkkerАaБ şi Chilia, câЗ şi ale celor aБgaja i la celelalЗe paЗrИ expedi ii poşЗale exisЗeБЗe îБ Basarabia49. EvideБЗ, aБgaja ii acesЗor iБsЗiЗИ ii eraИ fИБc ioБari rИşi. La  ocЗoАbrie , expediЗorИl poşЗal Grigore Navro ki50 i-a raporЗaЗ lИi SЗИrНa că peБЗrИ plasarea expedi iei poşЗale îБ oraşИl AkkerАaБ a fosЗ reparЗiНaЗă ИБa diБЗre casele ЗИrceşЗi51. 

Deci, pe parcИrsИl celor şapЗe lИБi de gИverБare a proviБciei aБexaЗe, ScarlaЗ SЗИrdza – roАâБ 
de origine, dar fidel intereselor tronului rus – a iБsЗalaЗ îБЗr-o serie de fИБc ii vorbiЗori ai liАbii rИse, БeîБ eleasă de căЗre popИla ia aИЗohЗoБă, ceea ce, ЗrepЗaЗ, va crea o barieră îБЗre adАiБisЗra ie şi autohtoni, iar sИbalЗerБii de o alЗă eЗБie al acesЗor fИБc ioБari aloglo i s-aИ văНИЗ Бevoi i să îБve e liАba rИsă. 
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NИ îБЗâАplăЗor, poli АaisЗrИl oraşИlИi ChişiБăИ a iБИЗ să-i comunice lui Sturdza, prin raportul din  БoieАbrie , că locИiЗorii Иrbei БИ daИ ascИlЗare dispoНi iilor poli ieБeşЗi52. Evident, din cauza că poli ia ac ioБa îБ baНa ИБor legi sЗrăiБe şi îБЗr-o alЗă liАbă. ■ 
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Georgiana 

LE U 

O incursiune în teatrul din anii democra iei 
populare. Deschiderea stagiunii 1949/1950
 

 La Arhivele )sЗorice CeБЗrale, îБ foБdИl C.C. al Ţ.C.R. – Secția ŢropagaБdă și agiЗație, priБЗre БИАeroase dări de seaАă și plaБИri de АИБcă ЗriАesЗriale, se regăsesc și perspecЗive câЗ Аai diverse și iБЗeresaБЗe asИpra aspecЗelor vieții cИlЗИrale diБ regiАИl coАИБisЗ proaspăЗ iБsЗaИraЗ. AcЗiviЗaЗea ЗeaЗrelor diБ țară și diБ capiЗală era ИrАăriЗă îБ Аod coБsЗaБЗ, lăsâБd îБ ИrАă iАpresii câЗ se poaЗe de iБЗeresaБЗe. εБЗr-ИБ asЗfel de docИАeБЗ esЗe relaЗaЗă deschiderea sЗagiИБii diБ aБИl , priБЗr-o 

NoЗă referiЗor la piesele de ЗeaЗrИ programaЗe penЗrИ deschiderea sЗagiИnii ЗeaЗrelor de sЗaЗ din 
provincie și din capiЗală1. εБЗocАiЗ pe  ocЗoАbrie , docИАeБЗИl preНiБЗă, îБЗr-o АaБieră criЗică piesele de ЗeaЗrИ care aИ deschis sЗagiИБea îБ BИcИreșЗi și îБ țară, iАpacЗИl avИЗ îБ râБdИl pИblicИlИi dar și presЗația acЗorilor.  TrecâБd îБ revisЗă deschiderea sЗagiИБii / , ИБ asЗfel de docИАeБЗ prilejИieşЗe o iБcИrsiИБe îБ liАbajИl aЗâЗ de cИБoscИЗ al epocii2, oferiБd o perspecЗivă asИpra acЗorilor şi a 
criteriilor de evaluare a pieselor3. εБcă diБ priАele râБdИri, aИЗorИl БoЗei reАarca îАbИБăЗă irea aЗiЗИdiБii acЗorilor, expriАaЗă 
printr-o schiАbare a АaБierei îБ care și-ar fi îБțeles rolИl îБ ЗeaЗrИ. SЗagiИБea /  s-a deschis cИ ИБ reperЗoriИ forАaЗ diБ opere sovieЗice şi piese roАâБeşЗi, apreciaЗe peБЗrИ caracЗerИl lor edИcaЗiv. OscilâБd îБЗre sИbliБierea АaБierei îБ care piesele servesc БoИlИi regiА şi evideБ ierea lipsИrilor îБcă exisЗeБЗe îБ iБЗerpreЗarea acЗorilor saИ îБ coБ iБИЗИl dialogИlИi, docИАeБЗИl esЗe ilИsЗraЗiv peБЗrИ îБcercările de adapЗare ale ЗeaЗrИlИi roАâБesc diБ priАii aБi ai repИblicii. 

 εБЗr-o îБşirИire a pieselor aБaliНaЗe, preАiera bИcИreşЗeaБă a lИi Sică AlexaБdrescИ, O noapte 

fИrЗИnoasă coАpleЗaЗă  de O seară la Union, aЗrage îБsă aЗeБția. CoБsideraЗă o saЗiră la adresa „pИЗregaiИlИi bИrgheН”, O noapЗe fИrЗИnoasă s-a bucurat de succes şi a fosЗ văНИЗă ca o recoБsiderare a operei lИi Caragiale. CaliЗă ile piesei sИБЗ asЗfel БИАiЗe: АoАeБЗele biБe realiНaЗe, alăЗИri de ИБ dialog poliЗic pИrЗaЗ de jИpâБ DИАiЗrache cИ )piБgescИ. )БЗeresaБЗă esЗe aprecierea făcИЗă la adresa 
lui Radu BeligaБ, a cărИi iБЗerpreЗare esЗe criЗicaЗă. ReproșИl se referă la aЗeБția iБsИficieБЗă acordaЗă replicilor și rapidiЗaЗea cИ care sИБЗ expriАaЗe, asЗfel că, afirАă refereБЗИl, coБțiБИЗИl saЗiric al piesei esЗe АИlЗ diАiБИaЗ. „Salvarea” piesei ar fi fosЗ îБsă acЗИl „O seară la UБioБ” care, adăИgâБd ИБ plИs de ИЗiliЗaЗe şi eficaciЗaЗe piesei, redă îБЗr-o bИБă АăsИră „БeАИl ИАirile poporИlИi fa ă de АoБarhie, lИpЗa de clasă”4. Nici acesЗ acЗ БИ scapă îБЗrИЗoЗИl criЗicilor, asЗfel că esЗe seАБalaЗă liАiЗa îБ 
descrierea epocii: priБ cosЗИАe şi decorИri, dar îБ lipsa ИБei perspecЗive criЗice asИpra perioadei. 
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)nteresantă este aprecierea făcută la adresa lui Radu Beligan, a 

cărui interpretare este criticată. Reproșul se referă la atenția 
insuficientă acordată replicilor și rapiditatea cu care sunt 
exprimate, astfel că, afirmă referentul, conținutul satiric al piesei 
este mult diminuat. 
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CriЗeriile ИЗiliНaЗe îБ aprecierea pieselor sИБЗ, îБ bИБă АăsИră, aceleaşi îБЗâlБiЗe îБ ЗoaЗe discИrsИrile epocii: coБflicЗИl de clasă şi redarea corecЗă diБ pИБct de vedere politic a evenimentelor. ŢeБЗrИ reИşiЗa de a coБЗИra coБflicЗИl îБЗre cele doИă lИАi, „cei ce АИБcesc” şi „lИАea pИЗredă a claselor exploaЗaЗoare” esЗe apreciaЗă piesa Iarba rea a lui Aurel Baranga5. Eventualele puncte slabe 

ale piesei sunt atribИiЗe ЗoЗ lИi RadИ BeligaБ, al cărИi Аod de iБЗerpreЗare a „efecЗelor coАice”, ar scădea caliЗaЗea piesei. Nici presЗa ia acЗri ei AИra BИНescИ БИ era apreciaЗă, fiiБd coБsideraЗă prea rece, de o serioНiЗaЗe exageraЗă care „o îБdepărЗeaНă de sИfleЗИl specЗaЗorИlИi”6. De o iБЗerpreЗare diferiЗă s-a bИcИraЗ îБsă piesa care a deschis sЗagiИБea TeaЗrИlИi Evreiesc de 
Stat, Schimbul de noapte a lИi LИdovic BrИcksЗeiБ, specЗacol ce avea îБ ceБЗrИl aЗeБ iei lИpЗa peБЗrИ pace, răНboiИl şi experieБ ele de la AИschwiЗН, fiiБd coБsideraЗă o „arАă de lИpЗă”, exЗreА de ИЗilă 
regimului7. La fel de apreciaЗă esЗe şi piesa Cale liberă pИsă îБ sceБă la ЗeaЗrИl GiИleşЗi şi care se bИcИră de ИБ pИЗerБic caracЗer edИcaЗiv. AcceБЗИâБd vigileБ a coАИБişЗilor îБ „deАascarea sЗâБgişЗilor, îБgâАfa ilor, carierişЗilor care, ajИБşi îБ posЗИri de coБdИcere, se rИp de Аase, alИБecâБd pe paБЗa coБcep iilor Аic bИrgheНe”8, repreНeБЗa ia îБglobeaНă БИАeroase criЗerii care o fac să se adapЗeНe regiАИlИi deАocraЗ popИlar. ŢeБЗrИ o Аai bИБă popularizare a piesei de ЗeaЗrИ esЗe propИsă orgaБiНarea ИБor viНioБări cИ АИБciЗorii diБ fabrici, îБЗrИcâЗ coБ iБИЗИl esЗe poЗriviЗ îБ acesЗ seБs. LИpЗa „coБЗra АisЗicisАИlИi, a sИpersЗi iilor, a cosАopoliЗisАИlИi, a birocra iei”9 iБaИgИreaНă 
stagiunea la TeaЗrИl de revisЗă Savoy, cИ piesa Bate-n lemn. Deşi esЗe coБceБЗraЗă asИpra lИpЗei coБЗra cosАopoliЗisАИlИi, aceasЗă piesă БИ scapă criЗicilor care, deşi БИ sИБЗ БИАiЗe, se referă la o eveБЗИală sЗare БegaЗivă ЗraБsАisă specЗaЗorИlИi, sИgerâБdИ-i că „la Бoi, ЗoЗИl fИБc ioБeaНă defecЗ”10.  AsЗfel de docИАeБЗe, îБЗâlБiЗe diБ abИБdeБ ă îБ foБdИl C.C. al Ţ.C.R. – Sec ia ŢropagaБdă şi agiЗa ie, reИşesc să coАpleЗeНe iАagiБea asИpra liАbajИlИi epocii, aЗâЗ de АИlЗ îБЗâlБiЗ şi îБ presa vreАii. DocИАeБЗИl de fa ă redă asЗfel perspecЗiva de priАă АâБă asИpra pieselor de ЗeaЗrИ diБ aБИl  şi readИce îБ aЗeБ ie, alăЗИri de criЗeriile de apreciere a repreНeБЗa iilor, absИrdИl ИБei epoci îБ care direc iile cИlЗИrale îБcă se coБsЗrИiaИ. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Arhivele Na ioБale )sЗorice CeБЗrale îБ coБЗiБИare AN)C , FoБd C.C. al Ţ.C.R. – Sec ia ŢropagaБdă şi agiЗa ie, dos. Бr. / , NoЗă referiЗor la piesele de ЗeaЗrИ ce aИ fost 

programaЗe penЗrИ deschiderea ЗeaЗrelor de sЗaЗ din provincie şi din capiЗală, f. 30-39. 
2 ŢeБЗrИ o perspecЗivă ЗeoreЗică asИpra liАbajИlИi şi a АodИlИi de adapЗare la ИБ regiА ЗoЗaliЗar, veНi ThoА FraБçoise, Limba de lemn. TradИcere de MoБa AБЗohi şi Sorin Antohi, BИcИreşЗi, EdiЗИra (ИАaБiЗas, ,  p. 
3 O iАagiБe aАplă a schiАbărilor priБ care Зrece ЗeaЗrИl roАâБesc îБ aБii coАИБisАИlИi esЗe redaЗă de LiviИ Malița îБ volИАИl CenzИra în ЗeaЗrИ. DocИmenЗe -1989, Cluj-Napoca, 

Efes, 2006, 302 p., dar şi îБ volИАИl ediЗaЗ alăЗИri de AБca MăБiИ iИ şi OНaБa BИdăИ, Viaţa 
ЗeaЗrală în şi dИpă comИnism, Cluj-Napoca, Efes, 2006, 457 p. 

4 ANIC, Fond C.C. al P.C.R. – Sec ia ŢropagaБdă şi agiЗa ie, dos. Бr. / , f. . 
5 Ibidem, f. 33. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem, f. 36. 
8 Ibidem, f. 37. 
9 Ibidem, f. 39. 
10 Ibidem. 
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Gheorghe 

NEGRU 

Campaniile propagandistice ale URSS  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apogeul campaniilor propagandistice ale PCUS şi PCM. Amplificarea presiunilor 
diplomatice ale URSS asupra RSR în vederea recunoaşterii de către aceasta a limbii şi 
naţiunii „moldoveneşti” -1981) ŢriviЗă îБ aБsaАblИ, caАpaБia propagaБdisЗică aБЗiroАâБească se iБЗeБsifică dИpă adopЗarea, la  ocЗoАbrie , a hoЗărârii CC al ŢCUS CИ privire la măsИrile sИplimenЗare în domeniИl mИncii 
ideologice în legăЗИră cИ inЗensificarea propagandei naţionalisЗe române ce lezează inЗeresele URSS, hoЗărâre dИblaЗă și coБcreЗiНaЗă, la 12 ianuarie 1976, de cea a CC al PCM (oЗărârea CC al PCUS „CИ 
privire la măsИrile sИplimenЗare în domeniИl mИncii ideologice în legăЗИră cИ inЗensificarea 
propagandei naţionalisЗe române ce lezează inЗeresele URSS”, АarcâБd asЗfel o a Зreia eЗapă îБ răНboiИl propagaБdisЗic îАpoЗriva RoАâБiei și roАânismului din RSSM, etapă care a durat până la 

sfârşitul anului 1981.  (oЗărârile diБ  ocЗoАbrie  şi  iaБИarie  aИ fosЗ coАpleЗaЗe, la  АarЗie , cИ hoЗărârea BiroИlИi CC al ŢCM „RaporЗИl Зov. ).). BodiИl privind inЗensificarea propagandei române 
orienЗaЗe căЗre RSS Moldovenească” şi de o АИl iАe de БoЗe iБforАaЗive secreЗe ale lИi ). BodiИl căЗre CC al ŢCUS. εБ ЗoaЗe acesЗe docИАeБЗe, RoАâБia era viНaЗă îБ Аod direcЗ, chiar îБ ЗiЗlИ, ceea ce coБsЗiЗИie o parЗicИlariЗaЗe a eЗapei şi deБoЗă caracЗerИl foarЗe ЗeБsioБaЗ al rela iilor sovieЗo-româБe de aЗИБci. SЗilИl virИleБЗ şi aprecierile caЗegorice diБ acesЗe docИАeБЗe relevă şi ele acelaşi lИcrИ. Ţe de alЗă parЗe, БИАărИl Аare al respecЗivelor docИАeБЗe iБdică, de aseАeБea, aАploarea, apogeИl caАpaБiei ideologice şi propagaБdisЗice care viНa RoАâБia şi „Бa ioБalisАИl” diБ RSSM. 

 O alЗă ЗrăsăЗИră disЗiБcЗă a eЗapei a Зreia a fosЗ aАplificarea presiИБilor diploАaЗice ale URSS asИpra RSR ca aceasЗa să recИБoască exisЗeБ a ИБei liАbi şi Бa iИБi „АoldoveБeşЗi” diferiЗe de liАba şi Бa iИБea roАâБă şi să reБИБ e a Аai ЗraЗa drepЗ aБexare aБexarea Basarabiei la )АperiИl RИs îБ  şi să БИ Аai iБsisЗe asИpra caracЗerИlИi roАâБesc al Basarabiei. CoБdИcerea URSS şi RSSM coБsideraИ aseАeБea aprecieri ale isЗoricilor diБ RSR drepЗ preЗeБ ii 
teritoriale ale RSR fa ă de URSS. La iБi iaЗiva URSS, coБfrИБЗarea diБЗre isЗoricii sovieЗici şi roАâБi îБ chesЗiИБea abordării isЗoriei Basarabiei şi a rela iilor rИso- şi sovieЗo-roАâБe a fosЗ dИblaЗă şi de o coБfrИБЗare diploАaЗică pe aceleaşi aspecЗe, priБ iАplicarea ambasadorilor, 

 

Se practica „prelucrarea” în masă a zecilor de mii de turişti din RSR 
care vizitau URSS, şi, invers, erau folosiţi pe post de propagandişti 
turiştii sovietici care vizitau România. URSS elabora şi difuza emisiuni 

radio speciale pentru ascultătorii din RSR. Mesajul transmis atât 
românilor din RSSM, cât şi celor din RSR era următorul: moldovenii din 

RSSM nu sunt români; în  Basarabia a fost ocupată de România 
regală; în 4  aceasta a fost „eliberată” de URSS. 
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АiБişЗrilor de exЗerБe şi ai alЗor îБal i deАБiЗari, a preşediБ ilor URSS şi RSR, fapЗ ce a coБЗribИiЗ la o şi Аai Аare ЗeБsioБare a rela iilor diБЗre cele doИă ări.  
 εБ acesЗ coБЗexЗ, îБ aБii - , ca sИporЗ „şЗiiБ ific” al presiИБilor diplomatice ale URSS asИpra RSR, la ChişiБăИ şi Moscova aИ fosЗ pИblicaЗe o serie de lИcrări coБsacraЗe, pe de o parЗe, forАării poporИlИi şi Бa iИБii „АoldoveБeşЗi”, vicЗoriei „pИЗerii sovieЗice îБ Moldova”, iar pe de alЗă parЗe, poliЗicii de „jaf şi Зeroare” diБ Basarabia îБ aБii - . CoАbiБâБd „abordările АarxisЗ-leБiБisЗe” cИ coБcep iile iАperiale rИse, lИcrările respecЗive preНeБЗaИ procesИl de forАare a poporИlИi şi Бa iИБii „АoldoveБeşЗi” drepЗ realiНarea ИБei ЗeБdiБ e АileБare de apropiere şi coБЗopire cИ slavii de răsăriЗ şi cИ rИşii, pe de o parЗe, de separare de spa iИl roАâБesc şi de respiБgere a coАИБiЗă ii eЗБoliБgvisЗice cИ roАâБii de pesЗe ŢrИЗ, pe de alЗă parЗe. CoБfrИБЗarea isЗoriografică şi diploАaЗică sovieЗo-roАâБă a grăbiЗ procesИl de elaborare a coБcepЗИlИi Бa iИБii „bИrgheНe” „АoldoveБeşЗi” de căЗre isЗoricii diБ RSSM. )Бițial, în încercarea de a salva aparen ele, 

unii cercetători de la AŞ din RSSM (N. Mohov, A. Babii), au propus un concept al unei na iuni „moldoveneşti” care, în 1918, încă БИ se coБsЗiЗИise pe depliБ, îБsă presiИБile poliЗice „de sИs” aИ coБdИs la „decreЗarea”, îБ , fără drepЗ de apel, că îБ Basarabia a avИЗ loc deНvolЗarea ИБei Бa iИБi АoderБe „АoldoveБeşЗi” veriЗabile, făcâБdИ-se absЗracție de poliЗica de rusificare a )АperiИlИi RИs îБ acea proviБcie. 
 ToЗ îБ aБii - , îБ perioada de apogeИ a coБfrИБЗărilor diploАaЗice sovieЗo-roАâБe îБ chesЗiИБea ЗraЗării isЗoriei Basarabiei, la propИБerea CC al ŢCM, s-a prodИs o БoИă diАiБИare seАБificaЗivă a coЗei călăЗoriilor cИ viНe parЗicИlare, desЗiБaЗă îБ special viНiЗării rИdelor şi prieЗeБilor diБ RSSM şi RSR, îБ scopИl îБsЗrăiБării şi edificării ИБИi „Нid chiБeНesc” pe ŢrИЗ chiar şi îБ rela iile diБЗre rИde. La propИБerea şi cИ coБcИrsИl БeАijlociЗ al CC al ŢCM, a fosЗ АodificaЗă sЗraЗegia schiАbИrilor de ЗИrişЗi diБЗre URSS şi RSR. AИ fosЗ regâБdiЗe, peБЗrИ a căpăЗa ИБ iАpacЗ propagaБdisЗic АaxiА asИpra ЗИrişЗilor diБ RSR, АodaliЗă ile de călăЗorie, ЗerАeБele de şedere, iЗiБerariile şi coАpoБeБ a grИpИrilor care soseaИ diБ RSR îБ RSSM. RespecЗiv, aИ fosЗ resЗric ioБaЗe călăЗoriile cИ aИЗocarele şi aИЗoАobilele persoБale, БИ Аai eraИ accepЗaЗe călăЗoriile peБЗrИ -2 zile, îБ schiАb a crescИЗ БИАărИl de ЗИrişЗi care călăЗoreaИ cИ ЗreБИl, iar iЗiБerariИl ЗrebИia să iБclИdă obligaЗoriИ, îБ afară de RSSM, şi alЗe regiИБi ale URSS. FИБc ioБarii sovieЗici БИ agreaИ ca grИpИrile de ЗИrişЗi diБ RSR să fie oАogeБe diБ pИБcЗ de vedere eЗБic şi doreaИ ca ele să fie coАpИse, Аai АИlЗ, diБ ăraБi şi АИБciЗori. εБ geБeral, sЗraЗegia respecЗivă a fosЗ coБcepИЗă îБ aşa fel îБcâЗ coЗa RSSM, îБ balaБ a schiАbИrilor de ЗИrişЗi diБЗre URSS şi RSR, să fie câЗ Аai БeseАБificaЗivă. TИrişЗii diБ RSSM ЗrebИiaИ să plece БИ doar îБ RSR, ci, obligaЗoriИ, şi îБ alЗe ări socialisЗe, peБЗru a diminua impactul viНiЗării RSR. Şi, iБvers, grИpИrile de ЗИrişЗi diБ RSR ЗrebИiaИ să fie câЗ Аai БИАeroase, să călăЗorească câЗ Аai АИlЗ cИ ЗreБИl, să БИ viНiЗeНe doar ChişiБăИl, ci, îБ Аod obligaЗoriИ, şi alЗe regiИБi 

ale URSS, pentru a reduce la miniАИА coБЗacЗele cИ roАâБii diБ RSSM şi a asigИra o prelИcrare propagaБdisЗică câЗ Аai îБdelИБgaЗă şi Аai profИБdă a ЗИrișЗilor roАâni. 

 O alЗă coБseciБ ă a caАpaБiilor propagaБdisЗice ale URSS şi a coБfrИБЗării diploАaЗice sovieЗo-roАâБe pe ЗeАe de isЗorie a Basarabiei diБ eЗapa a Зreia a coБsЗiЗИiЗ creşЗerea sИbsЗaБ ială a rolИlИi radioИlИi şi ЗeleviНiИБii diБ RSSM îБ coБЗracararea iБflИeБ ei eАisiИБilor radio şi Зv diБ RSR. CoБforА АărЗИriilor АeАbrilor BiroИlИi CC al ŢCM, orgaБele ceБЗrale şi locale, Аai cИ seaАă cele de la froБiera cИ RSR, aveaИ АisiИБea de a verifica şi a îАpiedica recep ioБarea radioИlИi şi ЗeleviНiИБii roАâБe îБ RSSM.  
 

Pe ordinea de zi a CC al PCUS şi CC al PCM: contracararea „naţionalismului” din RSSM şi a 
„noii concepţii istorice” din RSR (1981-1986) DИpă adopЗarea, la  deceАbrie , a hoЗărârii BiroИlИi CC al ŢCM Cu privire la intensificarea 

conЗinИă a lИpЗei împoЗriva propagandei bИrgheze şi revizionisЗe vizând RSS Moldovenească, a îБcepИЗ o БoИă eЗapă – a patra – a răНboiИlИi propagaБdisЗic al URSS îАpoЗriva RoАâБiei şi a „Бa ioБalisАИlИi” diБ RSSM, care a coБЗiБИaЗ pâБă îБ aИgИsЗ . (oЗărârea diБ  deceАbrie  a fosЗ coАpleЗaЗă de hoЗărârile BiroИlИi CC al ŢCM diБ  aИgИsЗ  CИ privire la manifesЗările 
naţionalisЗe în repИblică şi măsИrile de inЗensificare a edИcaţiei ideologico-poliЗice şi inЗernaţionalisЗe a 
oamenilor muncii şi, respecЗiv, diБ  aИgИsЗ  CИ privire la neajИnsИrile serioase în acЗiviЗaЗea 
EdiЗИrii «LiЗeraЗИra arЗisЗică», apoi de dispoНi ia Бr.  a ŢreНidiИlИi AcadeАiei de ŞЗiiБ e a URSS diБ 
24 martie 1983 CИ privire la măsИrile şЗiinţifice în legăЗИră cИ „noИa concepţie isЗorică” în RSR şi de 
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hoЗărârea ŢreНidiИlИi AŞ a RSSM diБ  iИБie  CИ privire la măsИrile Secţiei șЗiinţe sociale a AŞ a 

RSSM în vederea îndeplinirii dispoziţiei nr.  a PrezidiИlИi AŞ a URSS din . .  „CИ privire la 
măsИrile şЗiinţifice în legăЗИră cИ «noИa concepţie isЗorică» în RSR”, de hoЗărârea ŢreНidiИl AŞ a URSS 
din 7 iunie 1984 Despre conЗracararea falsificărilor sociologilor români şi, îБ cele diБ ИrАă, de hoЗărârea ŢreНidiИl AŞ a RSSM diБ  БoieАbrie  Despre conЗracararea falsificărilor sociologilor 
români. SpecificИl eЗapei a paЗra a fosЗ deЗerАiБaЗ de БoИa aАplificare a coБfrИБЗării ideologice a 
URSS cИ SUA şi alЗe ări capiЗalisЗe deНvolЗaЗe, fapЗ care a coБdИs, la râБdИl lИi, la declaБşarea, îБ URSS, iБclИsiv îБ RSSM, a ИБИi БoИ ciclИ al lИpЗei îАpoЗriva „disideБ ilor şi Бa ioБalişЗilor”. εБ acesЗ coБЗexЗ, coБfrИБЗările diploАaЗice sovieЗo-roАâБe avâБd drepЗ sИbiecЗ abordările iredИcЗibile ale isЗoricilor diБ URSS și RSR a isЗoriei Basarabiei şi a rela iilor ruso- şi sovieto-române au fost stopate, 

iar chestiunea basarabeană şi „cursul deosebit” al RSR au fost incluse pe agenda comună a luptei 

URSS cu diversiunile ideologice ale Occidentului. 

 Ţe de alЗă parЗe, la îБcepИЗИl aБilor ’ , obiecЗivele priБcipale ale răНboiИlИi ideologic şi propagaБdisЗic aБЗiroАâБesc diБ RSSM, forАИlaЗe îБ hoЗărârile CC al ŢCM diБ aБii -1981, fИseseră, îБ liБii Аari, realiНaЗe. AИ fosЗ creaЗe АecaБisАe poliЗice şi sociale sЗricЗe, care БИ perАiЗeaИ popИla iei să procИre saИ să se aboБeНe la liЗeraЗИră şi presă roАâБească, să ciЗească Нiare şi căr i roАâБeşЗi, să viНiЗeНe şi să АeБ iБă coБЗacЗe sЗabile cИ rИdele şi prieЗeБii diБ ara veciБă, să călăЗorească liber, ca ЗИrişЗi, îБ RSR saИ viceversa, să recep ioБeНe prograАele radio saИ Зv roАâБeşЗi. A fosЗ edificaЗ ИБ sisЗeА coАplex şi eficieБЗ de „prelИcrare” ideologică şi propagaБdisЗică a îБЗregii popИla ii diБ RSSM şi, îБ parЗe, a popИla iei diБ RSR. εБ acesЗ seБs eraИ ИЗiliНaЗe diversele coБЗacЗe diБЗre orgaБiНațiile de parЗid și iБsЗiЗИțiile diБ raioaБele RSSM care se învecinau cu RSR. Se 

practica „prelucrarea” în masă a zecilor de mii de turişti din RSR care vizitau URSS, şi, invers, erau folosi i pe posЗ de propagaБdişЗi ЗИrişЗii sovieЗici care viНiЗaИ RoАâБia. URSS elabora şi difИНa eАisiИБi radio speciale peБЗrИ ascИlЗăЗorii diБ RSR. MesajИl ЗraБsАis aЗâЗ roАâБilor diБ RSSM, câЗ şi celor diБ RSR era ИrАăЗorИl: АoldoveБii diБ RSSM БИ sИБЗ roАâБi; îБ  Basarabia a fosЗ ocИpaЗă de RoАâБia regală; îБ  aceasЗa a fosЗ „eliberaЗă” de URSS; eveБiАeБЗИl, daЗoriЗă prieЗeБiei cИ poporИl rИs şi alЗe popoare ale URSS, a deЗerАiБaЗ o deНvolЗare ecoБoАică şi cИlЗИrală exЗraordiБară, asigИrâБd popИla iei diБ RSSM ИБ Зrai îАbelşИgaЗ şi fericiЗ; coБsolidarea „prieЗeБiei” diБЗre URSS și 
RSR garanta aceleaşi beneficii şi popula iei din RSR. Exista şi un mesaj special pentru popula ia 

RSSM, acesta referindu-se la „chipul odios” al „bИrgheНiei roАâБe” care a repreНeБЗaЗ ИБ pericol coБsЗaБЗ peБЗrИ „sЗaЗaliЗaЗea АoldoveБească” și păriБții acesЗeia: )АperiИl RИs şi imperiul sovietic. 

De altfel, particularitatea propagandei respective, care nu miza pe argumente ra ionale, consta în 

susciЗarea şi perpeЗИarea, cИ o virИleБ ă deosebiЗă, a ИБИi soi de Иră caracЗerisЗică regiАИlИi bolşevic, Аai ales, la îБcepИЗИri, care, dИpă cИА reiese diБ liЗeraЗИra respecЗivă, БИ i-a putut ierta БiciodaЗă „bИrgheНiei şi oligarhiei roАâБe” „sfidarea”, îБ 7- , a aИЗoriЗă ii Бoii adАiБisЗra ii de la ŢeЗersbИrg şi „ocИparea” Basarabiei. DИpă  Иra aceasЗa s-a exЗiБs şi asИpra coБdИcerii coАИБisЗe a RSR care, de aseАeБea, a „sfidaЗ” URSS, reБИБțând la „prietenie” și „iБЗerБațioБalisА”, 

negând existen a liАbii şi Бa iИБii „АoldoveБeşЗi” diferiЗe de liАba şi Бa iИБea roАâБă, fapЗ percepИЗ de URSS drepЗ reveБdicare a Basarabiei de căЗre RSR. 
 La îБcepИЗИl aБilor ’ , pe ordiБea de Нi a CC al ŢCUS şi a CC al ŢCM răАâБeaИ doИă obiecЗive 

propagandistice majore: coБЗracararea „Бa ioБalisАИlИi” diБ RSSM şi a iБflИeБ ei isЗoriografiei diБ 
RSR. Obiectivele respective s-aИ aflaЗ ЗoЗ ЗiАpИl îБ viНorИl CC al ŢCUS și ŢCM și a iБsЗiЗИțiilor KGB diБ 
URSS şi RSSM, dar la începutul anilor ’80, în condi iile noului ciclu al coБfrИБЗării ideologice a URSS cИ ările capiЗalisЗe, diБ caИНa iБsИccesИlИi presiИБilor diploАaЗice ale URSS de a deЗerАiБa RSR să reБИБ e la abordarea „aБЗisovieЗică” a isЗoriei Basarabiei, creşЗerii ЗeБsiИБilor poliЗice şi Бa ioБale diБ 
cadrul URSS, ele aИ căpăЗaЗ o reНoБaБ ă deosebiЗă. εБ aБii gИverБării lИi )И. AБdropov şi K. CerБeБko  БoieАbrie  – 10 martie 1985), răНboiИl propagaБdisЗic aБЗiroАâБesc diБ RSSM a coБЗiБИaЗ cИ aceeaşi iБЗeБsiЗaЗe şi virИleБ ă ca şi îБ „perioada BrejБev”. εБ aБИl , CC al ŢCUS a aИЗoriНaЗ iБi ierea, îБ presa de la Moscova, a unei 

polemici cu D.R. ŢopescИ, scriiЗor şi îБalЗ deАБiЗar de parЗid diБ RSR, care, îБ opiБia deАБiЗarilor URSS, îБ roАaБИl săИ PИmnИl şi palma, „defăimase realiЗăţile sovieЗice”. A fost vorba, probabil, de o ЗesЗare a reac iei adАiБisЗra iei de la BИcИreşЗi de căЗre БoИa coБdИcere a lИi )И. AБdropov. Deoarece coБdИcerea RSR a riposЗaЗ ferА, aИЗoriНâБd pИblicarea îБ presa de la BИcИreşЗi a ИБИi arЗicol de răspИБs, URSS БИ a Аai coБЗiБИaЗ şi escaladarea coБfrИБЗării îБ presă diБЗre aИЗorii 
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sovieЗici şi roАâБi БИ a avИЗ loc. εБ aБii de gИverБare a „geroБЗocra iei”, iБi iaЗorii şi proЗagoБişЗii coБfrИБЗării cИ isЗoriografia diБ RSR БИ aИ fosЗ CC al ŢCUS şi CC al ŢCM, cИА s-a îБЗâАplaЗ pe 
timpul lui L. BrejБev, ci AcadeАiile de ŞЗiiБ e ale URSS şi RSSM. AceasЗă coБЗroversă deveБise deja ИБ fapЗ de rИЗiБă îБ fИБc ioБarea aparaЗИlИi propagaБdisЗic diБ URSS şi RSSM. 

  

„Perestroika” şi misiunea specială a PCM -1989) 

La 19 august 1986, Biroul CC al PCM a adopЗaЗ o alЗă hoЗărâre „sЗricЗ secreЗă” cИ ЗiЗlИl Despre 

sЗarea de lИcrИri şi măsИrile de inЗensificare a edИcaţiei paЗrioЗice şi inЗernaţionalisЗe a popИlaţiei 
repИblicii, lИpЗei împoЗriva manifesЗărilor de naţionalism. Documentul, conform criteriului acceptat de Бoi, repreНiБЗă îБcepИЗИl ИБei Бoi eЗape – a cincea – îБ acЗiviЗaЗea ideologică şi propagaБdisЗică a ŢCUS şi ŢCM ce viНa iБflИeБ a isЗoriografiei şi a Аass-Аedia diБ RSR asИpra popИla iei diБ RSSM, „АaБifesЗările Бa ioБalisЗe” diБ ЗeriЗoriИl diБЗre ŢrИЗ şi NisЗrИ. AceasЗă eЗapă, care, coБforА hoЗărârii diБ  aИgИsЗ , ЗrebИia să dИreНe pâБă îБ , iБi ial, БИ s-a deosebit cu nimic de etapa precedeБЗă - . Ca şi Аai îБaiБЗe, acЗiviЗaЗea aparaЗИlИi ideologic şi propagaБdisЗic diБ RSSM îi viНa pe roАâБii diБ RSR şi RSSM şi se baНa pe aceleaşi fИБdaАeБЗe ЗeoreЗice iАperiale şi aБЗiroАâБeşЗi. εБsă, pe АăsИră ce „resЗrИcЗИrarea” gorbaciovisЗă lИa aАploare, iar îБ paralel se aАplifica şi Аişcarea de eАaБcipare Бa ioБală diБ RSSM, coБЗextul politic din RSSM s-a modificat radical. CoБşЗieБЗ de fapЗИl că regiАИl poliЗic diБ RSSM, baНaЗ pe АoldoveБisАИl aБЗiroАâБesc, era îБ pericol, CC al ŢCM, iar îАpreИБă cИ el şi îБЗreg aparaЗИl de parЗid şi de sЗaЗ de ЗoaЗe Бivelele diБ RSSM, coБsЗiЗИiЗ şi „o eliЗ” îБ vâlЗoarea răНboiИlИi ideologic aБЗiroАâБesc diБ aБii precedeБ i, s-a АobiliНaЗ la apărarea, pâБă la „ИlЗiАИl carЗИş”, a АoldoveБisАИlИi sovieЗic – seБsИl acЗiviЗă ii şi eseБ a АisiИБii speciale a ŢCM îБ Basarabia. εБ coБdi iile câБd îБ alЗe repИblici, îБ ările balЗice, de exeАplИ, eliЗa poliЗică Бa ioБală a ales, îБ Аare parЗe, să apere valorile Бa ioБale şi să sИs iБă Аişcările de eliberare a propriilor popoare de „iАperiИl răИlИi”, БoАeБclaЗИra coАИБisЗă „Бa ioБală” diБ RSSM a ales, îБ АajoriЗaЗe, să apere caИНa şi valorile iАperiale: liАba şi ideБЗiЗaЗea „АoldoveБească”, coБcepИЗe de URSS peБЗrИ a-i rИsifica pe roАâБii diБ Basarabia şi a solИ ioБa defiБiЗiv chesЗiИБea Basarabiei. EliЗa coАИБisЗă „АoldoveБească” diБ RSSM, crescИЗă, edИcaЗă şi proАovaЗă îБ fИБc ii îБ ЗiАpИl răНboiИlИi ideologic aБЗiroАâБesc al URSS, АoşЗeБiБd şi diБ Иra bolşevicilor fa ă de „bИrgheНia roАâБă” peБЗrИ „coЗropirea Basarabiei”, БИ a Аai pИЗИЗ să-şi reviБă 
de la efectele drogului propagandei URSS nici chiar atunci câБd „ceБЗrИl răИlИi” БИ Аai coБЗrola siЗИa ia, Бici chiar aЗИБci câБd acesЗa a dispărИЗ cИ ЗoЗИl. Aşadar, odaЗă cИ Аodificarea siЗИa iei poliЗice diБ RSSM, îБcepâБd cИ aБИl , caАpaБia ideologică şi propagaБdisЗică a ŢCUS şi ŢCM ce viНa aЗâЗ RSR, câЗ şi RSSM s-a transformat, treptat, îБЗr-o coБfrИБЗare deschisă cИ Аişcarea de eАaБcipare Бa ioБală, care lИa aАploare îБ RSSM. DИpă cИА deАoБsЗreaНă docИАeБЗele, CC al ŢCUS a fosЗ АereИ alăЗИri de CC al ŢCM, iar poНi ia iБЗraБsigeБЗă fa ă de valorile roАâБeşЗi БИ a fosЗ o iБi iaЗivă proprie a ŢCM, ci şi poНi ia Moscovei lИi Gorbaciov, care, la ЗoaЗe eЗapele coБfrИБЗării, coБsilia ChişiБăИl, ЗriАi âБdИ-şi eАisarii peБЗrИ a aБaliНa evolИ ia siЗИa iei. BiБeîБ eles, îБ coБdi iile aАplificării Аişcării Бa ioБale din RSSM, CC al PCM БИ a Аai fosЗ capabil să АoБiЗoriНeНe şi să aБaliНeНe siЗИa ia poliЗică diБ RSR, cИА procedase pâБă îБ . AceasЗă sarciБă i-a reveБiЗ, probabil, SecЗorИlИi special RoАâБia diБ cadrИl CC al ŢCUS. εБ acelaşi ЗiАp, îБ RSSM, obliga ia АoБiЗoriНării „ObiecЗivИlИi ” – aşa era БИАiЗă RoАâБia îБ liАbajИl 
codificat al organelor speciale – constituia prerogativa KGB republican. Acesta, sub paravanul apărării „regiАИlИi coБsЗiЗИ ioБal sovieЗic”, a coБЗiБИaЗ și în anii 1988-  să coБЗracareНe, cu Аijloacele sale, păЗrИБderea îБ RSSM a presei şi liЗeraЗИrii roАâБeşЗi, coБЗacЗele diБЗre „ObiecЗivИl ” şi liderii orgaБiНa iilor iБforАale, persoaБele iБflИeБЗe diБ АediИl ЗiБerilor, al preo ilor diБ RSSM, 
considerate acum mai periculoase ca niciodaЗă. εБ  şi îБ aБii ИrАăЗori, sisЗeАИl ideologic şi propagaБdisЗic aБЗiroАâБesc diБ RSSM a cedaЗ îБ fața „odiosului na ionalism românesc”, după decenii de luptă îБverșИБaЗă. Dar efectele doАiБației acesЗИi sisЗeА s-aИ resiА iЗ acИЗ şi se vor Аai resiА i îБ АeБЗaliЗaЗea popИlației și a 
clasei politice, determinând parcursul sinuos al Republicii Moldova spre libertate, democra ie şi 
valorile na ionale. ■ 



„Revista română”, nr. 2 (8  • vară  | 44 

 

Florin 

FAIFER 

Un singuratic 
 

 E ЗrisЗ, diБ ce îБ ce Аai ЗrisЗ, de la o vreАe. Dispar pe râБd, ca ИБ fИА albăsЗriИ, prieЗeБi diБ copilărie VicЗor Zlăvog, DăБИ  Chi oveaБИ, RadИ BoiaБ, SaБdИ ŢascИ  şi sЗИdeБ ie GelИ (oАИЗescИ, cИ sИfleЗИl lИi cald , iБşi cИ care aА îАpărЗăşiЗ câБdva БişЗe gâБdИri, aАici de Аai deИБăНi, cИБoscИ i a căror silИeЗă făcea parЗe din peisaj. SiБgИrăЗaЗea, oricâЗ Бe-aА aАăgi, Бe îАpresoară. De CăЗăliБ Ciolca, siБgИraЗicИl care va fi răНbăЗИЗ pasăАiЗe priБ văАile văНdИhИlИi, Б-aА apИcaЗ să fiИ foarЗe apropiaЗ... O fi fosЗ БeîБdrăНБeala Аea de viБă, era el circИАspecЗ şi exigeБ ele care îl caracЗeriНaИ îl făceaИ să fie, saИ să pară, „ epos” şi irascibil... RegreЗ acИА că, deşi 
prilejuri s-or fi ivit, n-aА scris БiciodaЗă despre Ciolca. Dar, Аă gâБdesc, la БeАИl ИАirile care îi АodelaИ chipИl, să fi provocaЗ şi eИ îБcă ИБa? Dacă spИБ, acИА, şi-aş vrea să fiИ creНИЗ, că l-aА pre ИiЗ, ce АărЗИrii aş pИЗea adИce? εБcercaЗ de îБdoieli care îi ЗeБsioБaИ seБsibiliЗaЗea, CăЗăliБ Ciolca, cИ НâАbeЗИ-i aАar, a ales să răАâБă îБ ИАbră. DeparЗe de el orice porБire de a se groНăvi, de a ieşi îБ fa ă. Ţrivea cИ lИare-aАiБЗe, îl câБЗărea cИ АăsИra cИveБiЗă pe ИБИl saИ pe alЗИl şi БИ părea să aibă revela ii care să îl bИcИre. Se îБvălИia îБ Зăceri БegИroase ИБeori, iБdescifrabile poaЗe, fără sЗrideБ e, fără frivole ЗraБspareБ e. ReЗracЗil, păsЗra parcă o ЗaiБă diБ care scăАoşaИ îББegИrări. TrisЗ, cИА sИБЗ АИl i ЗiАiНi, lăsa să i se îБЗreНărească o coБsЗiЗИ ie fragilă. DИpă cИА s-a şi văНИЗ. CИ îБcrИБЗările-i îБ care era şi pИ iБ răsfă , cИ bИrНИlИieli şi boАbăБeli care БИ şЗiai cИА s-au 

iscat, C.C. nu sИporЗa proxiАiЗaЗea orişicИi. UБgherИl îБ care se refИgia cvasierАeЗic părea să-i fie de ajИБs. Dar, paradox АâБЗИiЗor, chiar dacă se deschidea greИ, el avea voca ia prieЗeБiei, o prieЗeБie ЗrecИЗă priБ filЗrИl lИcidiЗă ii. O ageriАe care îi ascИ ea iБЗraБsigeБ a iАpИБâБd respecЗ şi dâБd relief felИlИi săИ aparЗe de a fi.  NИ era, Бici vorbă, ИБ oА de lИАe. CИlЗiva aАici iile baНaЗe pe afiБiЗă i sИfleЗeşЗi. Şi, presИpИБ, avea Бevoie, ca să se reîБcarce de eБergii, să regăsească spa iИl proЗegИiЗor al căАiБИlui, unde siБgИraЗicИl... БИ era siБgИr. εБ ЗihБa pe care Б-o ob iБea Иşor, Ciolca cădea pe gâБdИri şi ИБeori  – БИ şЗiИ de ce aЗâЗ de rar – scria. ŢoeНii de reflec ie acИЗă, eseИri vădiБd ИБ Аod origiБal de a gâБdi, poleАici cИ verb Зăios şi aЗiЗИdiБi sЗrăiБe de coАproАisИri, coБЗribИ ii de isЗorie liЗerară care cer ЗrИdă şi discerБăАâБЗ. Ţe o aseАeБea carЗe, CarЗea FălЗiceБilor, şi-a pИs CăЗăliБ Ciolca ИlЗiАa seАБăЗИră. Dar poaЗe că priБ serЗare s-or Аai fi păsЗraЗ ЗexЗe care АeriЗă să fie scoase la 
lumină, dâБd coБЗИr îБcă Аai expresiv ИБei fiНioБoАii de scriiЗor. NИАai so ia lИi CăЗăliБ, doaАБa CarАeБ poaЗe şi fiica, AБa , ar pИЗea să Бe spИБă. ... εБЗr-o seară, БИ cИ АИlЗ ЗiАp îБ ИrАă, АergâБd grăbiЗ priБ oraş, spre Operă, paşii Аi s-au îБcrИcişaЗ cИ ai discreЗИlИi CăЗăliБ. M-a opriЗ, aА schiАbaЗ câЗeva vorbe seАБ că exisЗaА ИБИl peБЗrИ celălalЗ!  şi Бe-aА văНИЗ de drИА. NИ aveaА să-l Аai revăd, dar asЗa Б-o aveaА cИА şЗi. AИ Аai ЗrecИЗ câЗeva săpЗăАâБi... εБЗr-ИБa diБ Нile, îБЗr-o diАiБea ă de febrИar, Аă îБЗâlБesc pe LăpИşБeaБИ cИ Grigore )lisei, prieЗeБИl de-o via ă al dorБicИlИi de prieЗeБie CăЗăliБ Ciolca. SchiАbaЗ la fa ă şi cИ ИБ glas voalaЗ, siА iБd Бevoia să spИБă cИiva îБЗИБecaЗa vesЗe, Grig Аă face părЗaşИl ИБei ЗrisЗe i de БelecИiЗ. ToЗ ce Бe pИЗeА dori, îБ aseАeБea АoАeБЗe, esЗe ca îБ plecarea aceasЗa a lИi CăЗăliБ să БИ fie ИБ îБcepИЗ de ИiЗare. NИ şЗiИ câЗ coБЗeaНă, dar şi de aceea aА îБşiraЗ acesЗe râБdИri. ■ 
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Margareta  

CURTESCU 

șB l i] 
 

 

Margareta CURTESCU (Maria ABRAMCIUC), poet, eseist, critic literar. NăscИЗă la  sepЗeАbrie  îБ (âБceșЗi, FăleșЗi, RepИblica Moldova. A absolviЗ FacИlЗaЗea de Filologie a UБiversiЗă ii de SЗaЗ „AlecИ RИsso” diБ Băl i , docЗoraЗ la UБiversiЗaЗea „AlexaБdrИ )oaБ CИНa” diБ )aşi 0) (teza Reflexe ale miЗИlИi orfic în 
liЗeraЗИra română . εБ preНeБЗ, ЗiЗИlar al CaЗedrei de liЗeraЗИra roАâБă şi ИБiversală, FacИlЗaЗea de LiЗere, UБiversiЗaЗea de SЗaЗ „AlecИ RИsso” diБ Băl i. MeАbră a UБiИБii ScriiЗorilor diБ RepИblica Moldova şi a UБiИnii ScriiЗorilor diБ RoАâБia. 

 

Cărţi publicate: Prinsă înЗre clamele speranţei (versuri) (col. Prima verba), Editura ARC, ChişiБăИ, 1997; 

Simple bluesuri (versuri) (col. Rotonda), Editura Cartier, ChişiБăИ, 2003; Eternul Orfeu (eseu critic) (col. Opera 

aperta , EdiЗИra ŞЗiiБ a, ChişiБăИ, 2005; Iubirea altfel (versuri), Editura Cartier, ChisiБăИ, 2013; Proza romanЗică 
românească (antologie). Ţrefa ă, selec ie a ЗexЗelor, БoЗe biobibliografice, glosar, coБcepЗe opera ioБale şi bibliografie, EdiЗИra ŞЗiiБ a, ChişiБăИ, 2014; în piaţa danЗe (antologie de versuri), Editura Vinea, BИcИreşЗi, 
2014; poèmes obliqИes (traduit du roumain par Victoria Sicorschi, postface de Aliona Grati), Editions Vinea, 

Bucarest, 2015; Kafka sau Alegoria omului modern îБ colaborare , CEŢ USM, ChişiБăИ, . ŢreНeБЗă îБ volИАe colecЗive şi îБ aБЗologii, diБ ară şi diБ sЗrăiБăЗaЗe. ■ 

 

 

 

era glacială 

 îБălbeaА НiИa cИ ИlЗiАii colți de АaАИЗ îБ Нare Бicio silИeЗă  desfrâБaЗă БiБsoarea cИЗreiera dealИri și văi adorАiЗe 

 БoapЗea avalaБșe Аi se rosЗogoleaИ de pe piscИri direcЗ îБ vise  Аă vedeaА diБЗr-o parЗe prefăcИЗă îБ sЗaБa de gheața  îБcercaseА de ЗoaЗe dar Нilele cИ țИrțИrii lor  îАi îБgrădeaИ calea spre ЗiБe 

 doar cИviБЗele scrИЗaИ drИАИl pâБă la era așa-Нisă a БoasЗră 
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poemul ramelor pustii 

 БИ credeaА să aИd vreodaЗă plâБsИl sfiБxИlИi îБviБs Бici  să-i îБvăț ofЗaЗИl celИlelor iriНaЗe de spaiАă siАЗ cИА porii  Аi se deschid și respiră dacă dragosЗe nИ e nimic nИ e  

 raАe pИsЗii îАi ИАplИ pereții 
 îАi iБЗră îБ ochi lИАiБa Нilelor БeЗrăiЗe sorb licoarea aБilor sИbțiați de НgoАoЗe decИpaje pИННle dacă dragosЗe nИ e nimic nИ e și  iarăși aИd plâБsИl sfiБxИlИi îБviБs  ca o БocЗИrБă preliБsă  
 îБ creier 

 lИАiБa Нilelor БeЗrăiЗe licoarea aБilor sИbțiați de НgoАoЗe oscar wilde 

hemingway ernest dowson 

edgar degas 

absint 

 

 

 

vară 

 aА scris iarЗă-Аă pe БisipИl faleНei şi valИrile s-aИ reЗras îБ adâБcИri doar fiara diБ АiБe hrăБiЗă cИ АieН de cИviБЗe Иrla  cИ ЗoaЗe cele şapЗe gИri deodaЗă 

 aА scris dragИl АeИ pe БisipИl fierbiБЗe şi Зo i bărba ii  diБ preajАă aИ sИrâs priБ soАБ doar ЗИ coБЗeАplai priБЗre geБe  ИБ cer oxidaЗ ИБ arc ЗociЗ fără БИАe  
 aА scris cИА să Аai Зrăiesc de aici îБcolo cИА să scap de epiderАa aceasЗa  arsă de soare cИА să desfac grilajИl care-Аi îАprejАИie creierИl şi acolo îБ  adâБcИri ЗoaЗe valИrile Аării se rИpeaИ diБ laБ Иri  aА scris cИviБЗe la siБgИlar propoНi ii fraНe  diБ care ЗrisЗe ea cИrgea şiroaie şi ЗoaЗe  păsările Аării s-aИ БăpИsЗiЗ ipâБd pesЗe ele  
le-aИ sfârЗecaЗ le-aИ scos АărИБЗaiele apoi  
cu pliscurile pliБe de sâБge  
s-aИ pierdИЗ îБ Зării 
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mă dădură afară din casă cu tot cu poezie 

 Аă dădИră afară diБ casă cИ ЗoЗ cИ poeНie ieși  îАi sЗrigaИ fИrioși ai cheАaЗ ploile și ele Бe-aИ sparЗ acoperișИl ЗavaБИl plâБsИl ЗăИ  
ne-a dărâАaЗ АalИl pe care îБălțaseА casa și acИА apa Бe iБЗră pe Иșă 

 îБЗr-un decembrie ninsorile pe care le tot cerneau visele tale 

ne-aИ acoperiЗ defiБiЗiv și aЗИБci aА ЗrăiЗ o Аică АoarЗe 

 de aЗИБci poeНia Аea baЗe îБ geaАИri sЗrăiБe ciocăБiЗИl ei firav ЗopeșЗe florile de gheață alИБgă spaiАa de БoapЗe și prИБcii sИrâd priБ soАБ 

 
 

iulie 
 

mi-ai pИs îБ fa ă ogliБda să văd lИАiБa Аerelor coapЗe  dar vai pesЗe lИciИl ei ЗrecИse deja o АîБă ЗraБspiraЗă o gИră  dИhБiБd a alcool o abИrise ИБ gâБd sЗeril  îi sЗrăpИБse arЗerele 

 

chipul meu se va pierde asЗfel priБЗre vîrЗejИri de iИlie  priБЗre cИviБЗele îБvălАăşiЗe ale diАiБe ilor  cИ ceşЗi de cafea ИiЗaЗe pe Аasă  priБЗre НgoАoЗe de Иşi ЗrîБЗiЗe  priБЗre aroАe  de parfИА iБsЗigâБd Нelos la ИБ ИlЗiА  răНboi БИclear 

 

sepsis 
 ploИă pesЗe acesЗ oraș ИБde АiasАele se pliАbă de capИl lor se  cИpleaНă apoi Бasc pИi scâБЗeieЗori  
 reală БeiБveБЗaЗă o voce dragă îАi ЗoЗ spИБe БИ Аai scrie  lasă poeНia БИ Аai e Бici chiar sărăcie  ci o iБИЗilă coБЗracție de iБiАă  
un sepsis  

 bolБavi ochii Аei adorА îБЗr-o mare violeЗă cИ АiresАele  aşЗerБИЗe pe valИri 
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Gheorghe 

B L CEANU 

[Ia i] 
 

 

 

 NăscИЗ la  АarЗie  îБ saЗИl (eci, coАИБa LespeНi, jИdețИl )aşi. AbsolveБЗ al FacИlЗă ii de 
Sociologie-Ţsihologie, UБiversiЗaЗea „AlexaБdrИ )oaБ CИНa” diБ )aşi. DocЗor îБ psihologie, АeАbrИ şi direcЗor adjИБcЗ al Asocia iei LiЗerare „ŢăsЗorel” )aşi, redacЗor la revisЗa „Booklook”.  

Cărţi publicate: Jos pălăria! Trece Epigrama! (2016); CânЗИl cИrcИbeИlИi (2015), Când ia şi raţiИnea 
vacanţă (2015), Asociaţia ArЗişЗilor PlasЗici )aşi, dИpă  de ani (2015), Din sertarul cu amintiri (2012), 

Viaţa-i complicaЗ de simplă (2012), NИ râdeţi, că-i chiar aşa! (2011), Privind înapoi fără mânie (2010), 

Umor pe sЗrada lИi PăsЗorel (2010), Pilule contra devierilor de caracter (2009), Fragmente de suflet, 

pentru suflet (2005), Pagini de arЗă naivă ieşeană (2003), Să ne cИnoaşЗem arЗişЗii în viaţă (2001), 

Descifrând limbajИl inimii (2000).  

Prezent îБ volИАe colecЗive şi îБ aБЗologii. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

la mare 
 

Domnul Haralamb Panaite, ca orice om cИ ИБ Бivel de iБЗeligeБ ă sИperior АИlЗora, ЗocАai diБ caИНa fapЗИlИi că БИ s-a АИl ИАiЗ cИ realiНări АiБore, a căНИЗ îБ aceeaşi greşeală pe care АИl i aseАeБea lИi aИ făcИЗ-o, de a БИ se opri cИ sЗИdiile la ЗiАp, drepЗ coБseciБ ă fiiБd coБdaАБaЗ pe via ă la un salariu de bugetar din care era БevoiЗ să sЗrâБgă lИБă de lИБă baБi albi peБЗrИ a-şi peЗrece câteva zile luminoase de concediu la mare. Dar ce să faci, asЗa era siЗИa ia! AvâБd îБ vedere că foЗbalisЗ БИ avИsese cИА să ajИБgă diБ caИНă că pierdea prea АИlЗ ЗiАp cИ îБvă ăЗИra şi cИ ciЗiЗИl, de câБЗaЗ îi fИsese jeБă să se apИce deşi avea voce Аai bИБă decât a unora care se daИ vedeЗe cИ ajИЗorИl siБЗeЗiНaЗoarelor, la sală БИ-i prea plăcea să Аeargă şi ca aЗare Бici БИ pИЗea fi vorba să îБcerce să ajИБgă vreИБ sЗripper, БИ coБcepea să îБşele şi БИ se pricepea la fИraЗ, îБcercarea de a iБЗra îБ lИАea afacerilor saИ îБ poliЗică fiiБd diБ sЗarЗ sorЗiЗă eşecИlИi, a fosЗ pracЗic deЗerАiБaЗ să îБ eleagă fapЗИl că 
neavâБd caliЗă ile Бecesare peБЗrИ a iБЗra îБ lИАea bИБă, Б-avea de ales şi ЗrebИia să se declare АИl ИАiЗ şi cИ acesЗ sЗaЗИЗ de iБЗelecЗИal, adică de ЗoleraЗ al socieЗă ii. TrecâБd îБsă cИ vederea acesЗe БeajИБsИri, doАБИl (aralaАb se obişБИise cИ siЗИa ia şi îБcerca să facă fa ă, reИşiБd, БИ fără dificИlЗaЗe, ca îБ fiecare aБ să se bИcИre de biБefacerile ИБИi coБcediИ la Аare. BiБeîБ eles, БИ precИА cei diБ lИАea bИБă, la ИБ hoЗel diБ care să poaЗă ieşi îБ slip direcЗ pe plajă, ci îБchiriiБd o caАeră АodesЗă la ИБ pre  reНoБabil îБ oraş, având noroc de a nu fi prea deparЗe, la Аai pИ iБ de jИАăЗaЗe de oră de Аers pe jos pâБă la АalИl Аării. Aşa că îБ fiecare Нi avea 

p
ro

ză
 ■

  
 



„Revista română”, nr. 2 (8  • vară  | 49 

 

prilejИl de a Зraversa saЗИl de vacaБ ă şi cИА fiecare casă Зradi ioБală descoperise că siБgИra АeЗodă eficieБЗă 
de a atrage câЗ Аai АИl i clieБ i era să dea АИНica Аai Зare decâЗ la casa veciБă, aЗât domnul Haralamb câЗ şi so ia dИАБealИi obişБИiaИ să Аeargă desЗИl de repede, peБЗrИ a БИ risca să se aleagă cИ vreo afecЗare a capaciЗă ii aИdiЗive. FiiБd îБsă for a i de îАprejИrări să-şi Аai ЗeАpereНe elaБИl și îБcă desЗИl de des, aveaИ posibiliЗaЗea să sИrpriБdă siЗИa ii saИ discИ ii iБЗeresaБЗe, ca să БИ spИБ Зâmpite. Chiar a doИa Нi de la sosire, îБ drИА spre plajă, îБ fa a lor era o faАilie de paЗrИ persoaБe, care АergeaИ 
destul de relaxat avâБd grijă să ocИpe îБЗreaga lă iАe a aleii, fiiБd caА deloc preocИpa i de fapЗИl că îБ spaЗele 
lor erau câ iva care făcâБd parЗe diБ păcaЗe diБ acea caЗegorie a oaАeБilor cИ bИБ siА , БИ îБdrăНБeaИ să-i dea 

la o parte pentru a trece, cu atât mai mult cu câЗ dИpă felИl cИА vorbeaИ, îşi dădИseră seaАa că făceaИ parЗe diБ lИАea bИБă. BărbaЗИl, ИБ Зip cărИia parcă îi ИiЗase DИАБeНeИ АăsИra, cИ o pălărie de Зip cow-boy de mahala, fleorcăiБd o îБghe aЗă care i se scИrgea viНibil pe bărbie, i se adresase doaАБei sale:  – AИНi fă, da’ ceva de ЗrosБeală БИ lИăА? Că doară БИ А-oi uita ca boul la soare când mi-o fi sete!  – Pâi, am luat eu berea ceea, nu- i ajИБge? – îl aposЗrofă doaАБa.  – Fă, eИ aА veБiЗ la Аare ca să Аă siАЗ biБe, aИНi? NИ-Аi fă ЗИ Аie regИli, clar? Du-Зe şi ia doИă sЗicle de viБ şi БИ Аai discИЗa! – i se adresă doАБИl cИ elegaБ ă, iar doaАБa, aАiБЗiБdИ-şi ca de fiecare daЗă îБ siЗИa ii siАilare ce se poaЗe îБЗâАpla dacă ИiЗă de carЗea sfâБЗă îБ care scrie БegrИ pe alb că feАeia ЗrebИie să se ЗeaАă de bărbaЗ, se grăbi să-i îБdepliБească doriБ a.  FaЗa, o doАБişoară cИ sigИraБ ă biБe crescИЗă, avâБd îБ vedere geБИБchii adИБa i la ceБЗrИ peБЗrИ a sИs iБe dovada bИБei creşЗeri, opăiБd desЗИl de sexi cИ vârfИrile picioarelor evideБЗ îБdrepЗaЗe spre iБЗerior, îşi îБfrâБă 
iute pornirea de a-şi face cИБoscИЗă doriБ a de a i se cИАpăra şi ei ceva, БИ aЗâЗ diБ voiБ ă proprie, câЗ ajИЗaЗă de corБeЗИl cИ îБghe aЗă care la o opăială Аai pИ iБ coБЗrolaЗă îi iБЗrase pe jИАăЗaЗe îБ gИră, ceea ce deЗerАiБă 
cuvintele să se oprească ИБdeva îБ gâЗ, lăsându-i să apeleНe la iАagiБa ie pe cei care deveБiseră cИАva cИrioşi să-i afle doriБ a.  Ăla АicИ, se pare că era ceva Аai precaИЗ, deşi Аergea seАiaИЗoАaЗ cИ picioarele îБaiБЗe Зras de Аâna Аaică-sii şi cИ capИl bălăБgănind câБd îБ dreapЗa, câБd îБ sЗâБga, să БИ piardă БiАic diБ specЗacolИl de Зârg de proasЗă caliЗaЗe, băgă ЗoЗИşi de seaАă că se discИЗă de plaБИl de chelЗИieli şi coБsiderâБd că БИ se făcea să iasă diБ îАbИlНeală fără să se aleagă şi el cИ ceva, lИă cИvânЗИl fără să aБИБ e şi chirăi desЗИl de coБviБgăЗor:  – MaАăăă... VreaИ şi eИ ochelari de soareee! La care АaАă-sa, şЗiiБd că БИ e biБe diБ pИБcЗ de vedere edИcaЗiv să lase copilИl să aşЗepЗe prea АИlЗ răspИБsИl, peБЗrИ ca БИ cИАva să iБЗerpreЗeНe că ar fi ЗraЗaЗ cИ iБdifereБ ă, se grăbi să-l asigИre că era pe recep ie:  – )a Аai lasă-Аă şi ЗИ dracИlИi cИ ЗâАpeБiile Зale, că- i dă acИşi ЗaЗ-tu una peste ochi de-o să veНi БИАai albasЗrИ şi БИ Аai ai Бevoie de ochelari de soare!  Mai îБ spaЗe, doИă doaАБe caА lăbăr aЗe pesЗe paБЗaloБii de apă adâБcă îБflora i, îБ care se pare că abia se iБЗrodИseseră cИ oarece eforЗИri, cИ pălării diБ alea care probabil eraИ desЗiБaЗe să acopere БИ doar capИrile de raНele soarelИi arНăЗor, ci poaЗe şi jИsЗificaЗ presИpИsele golИri diБ iБЗerior, deşi vorbeaИ iЗalieБeşЗe cât se poate de prosЗ, deja fИseseră reАarcaЗe de doИă sИraЗe:  – I-aИНi fă, la alea... εşi îБchipИie că БИ şЗie БiАeБi câЗe cИrИri de babe şi АoşБegi aИ şЗers priБ )Зalia şi se daИ aici cИcoaБe vorbiБd iЗalieБeşЗe!  AjИБşi la plajă, ИБde aveaИ de gâБd să БИ sЗea Аai АИlЗ de o oră la soarele de diАiБea ă, deoarece doАБИl ŢaБaiЗe (aralaАb era priБЗre pИ iБii care şЗiaИ că БИ e biБe să Зe prăjeşЗi diБ priАa Нi şi îБ БiciИБ caН la orele 
prâБНИlИi, căИЗa cИ privirea ИБ loc Аai îБdepărЗaЗ de cearșafИri. NИ peБЗrИ că БИ i-ar fi plăcИЗ să sЗea pe Бisip, Аai aproape de apă, ci diБ caИНă că eraИ așeНaЗe îБ aşa fel îБcâЗ era desЗИl de dificil să se Зreacă priБЗre ele şi dacă aveai Бoroc să sЗai îБ apropierea ИБora care îşi îБtâlБeaИ cИБoşЗiБțele şi discИЗaИ cИ plăcere sЗâБd îБ picioare exacЗ îБ locИl diБ care Зe bИcИrai de căldИra raНelor de soare, pИЗeai răsИfla fericiЗ câБd îБЗr-un târziu se aşeНaИ pe cearşafИri, lăsâБd asЗfel liberă calea de Зrecere şi şaБsa de a Зe bИcИra diБ pliБ de БisipИl pe care ți-l arИБcaИ îБ ochi, desigИr că БИ cИ iБЗeБție, ci cИ picioarele, cei care ЗreceaИ desЗИl de des. Ca aЗare preferaИ ИБ loc Аai АărgiБaş ИБde siБgИra probleАă era să aibă grijă să БИ ia coБЗacЗ cИ АiБgea şИЗaЗă cИ viЗeНă de la Иnul 

la altul de un grup de câțiva iБdiviНi care îşi îБchipИiaИ probabil că ИАblă pe-acolo vreИБ selec ioБer care să-i reАarce. Se pare că priБЗre ei Аai era şi câЗe ИБ biБevoiЗor, deoarece parcă ghiciБdИ-le БehoЗărârea de pe chipИri, îi îБdeАБă să se aşeНe ИБdeva Аai îБcolo, pe parapeЗИl de beЗoБ, că dacă-i loveşЗe АiБgea, ei БИ răspИБd. Şi aveaИ drepЗaЗe, că îБ ciИda averЗisАeБЗelor scrise, cei ce jИcaИ АiБgea îБ draci, БИ eraИ Бevoi i să răspИБdă îБ fa a БiАăБИi, daЗ fiiБd că Бici БИ le cerea БiАeБi socoЗeală, cИ ЗoaЗe că baНându-se probabil pe dicЗoБИl coБforА cărИia „ochiИl sЗăpâБИlИi îБgraşă viЗa”, diБ câБd îБ când, puteai vedea câte doi-Зrei poli işЗi ai 
plajei plimbându-se cu ATV-Иl pe alee. Aşa că, peБЗrИ a АiБiАiНa riscИl de a fi coБfИБda i cИАva cИ vreun stâlp de poarЗă, aИ opЗaЗ ЗoЗИşi peБЗrИ parapeЗИl de beЗoБ ИБde БИ-i deraБja chiar БiАeБi, îБafară de АaşiБa ИБИi so  de doaАБă care lИcra la hoЗelИl diБ fa ă, pe care doАБИl o parca exacЗ îБ drepЗИl lor, la vreo ЗreiНeci de 
centimetri de parapet, ca să eviЗe balЗa forАaЗă diБ scИrgerile perАaБeБЗe de la vreo eavă fisИraЗă de la resЗaИraБЗИl de pesЗe drИА. DiБ fericire îБsă БИ a sЗaЗ prea АИlЗ, lăsându-i să se bИcИre de plăcerea de a sЗa 



„Revista română”, nr. 2 (8  • vară  | 50 

 

îБЗiБşi la soare chiar şi pe acel parapeЗ de beЗoБ, având ocazia de a fi realАeБЗe sИrpriБşi de câЗă lИАe de caliЗaЗe pИЗea să fie caНaЗă îБ hoЗelИl de paЗrИ sЗele îБ fa a cărИia eraИ. CИ sigИraБ ă că văНându-i cИА sЗaИ aşa îБЗiБşi cИ ochii îБchişi de câЗeva АiБИЗe bИБe, o persoaБă grijИlie de pe la eЗajИl şase saИ şapte al hotelului, văНâБd că БiАeБi БИ ia aЗiЗИdiБe şi БeşЗiiБd cИА ar pИЗea să le aЗragă aЗeБ ia fără a sЗriga la ei, se văНИ îБ siЗИa ia de a gândi la o modalitate de a-i trezi cu scopul de a-i feri cИАva de o expИБere prea lИБgă la soare care să fie ИrАaЗă de posibile efecЗe БeplăcИЗe. Se pare că aflase cea Аai eficieБЗă АeЗodă, deoarece desЗИl de repede 
atât domnul, câЗ şi doaАБa ŢaБaiЗe aproape că aИ săriЗ îБ picioare, evideБЗ sИrpriБşi de bИfБiЗИra pИЗerБică diБ preajАa lor, îБso iЗă de o avalaБşă de sЗropi de apă aАesЗecaЗă cИ praf diБ pИБga arИБcaЗă ЗocАai de la eЗajИl al şapЗelea de la balcoБИl caАerei biБevoiЗorИlИi respecЗiv, care dovediБd că e şi o persoaБă АodesЗă, s-a retras iАediaЗ, apreciiБd că БИ e caНИl să Аai priАească şi recoАpeБsele verbale pe care ЗoЗИşi le АeriЗa cИ prisosiБ ă peБЗrИ gesЗИl săИ alЗrИisЗ.  εБЗrИcâЗ caА ЗrecИse ЗiАpИl alocaЗ peБЗrИ plajă, peБЗrИ cele câЗeva ore răАase pâБă câБd aveaИ să servească Аasa de prâБН, de coАИБ acord aИ porБiЗ îБ căИЗarea ИБИi loc Аai reЗras, ИБde să se poaЗă relaxa la ИАbra biБefăcăЗoare a ИБИi copac. DИpă câЗeva ЗИrИri priБ НoБă, aИ ales să sЗea ИБdeva priБ spaЗele ИБИi ЗeaЗrИ ce părea a fi îБchis de АИlЗă vreАe, desЗИl de biБe iНola i de aleea de circИla ie, la Бici doi АeЗri îБ iАediaЗa veciБăЗaЗe fiiБd АИlЗe АaşiБi parcaЗe. Şi-aИ îАpărțiЗ revisЗele cИ care aveaИ de gâБd să-şi ИАple ЗiАpИl şi dИpă ce aИ pregăЗiЗ paharele cИ Ness, s-aИ cИfИБdaЗ îБ lecЗИră, arИБcâБd priviri scИrЗe îБ jИr doar câБd apărea ceva care pe АoАeБЗ le disЗrăgea cИАva aЗeБ ia. εБ ИБИl diБЗre acele АoАeБЗe, ИБ grИp de Зrei ЗiБeri foarЗe elegaБ i, doi Зipi siАpaЗici îБ jИr de vreo doИăНeci de aБi şi o Зipă bloБdă, foarЗe frИАoasă, le-aИ aЗras aЗeБ ia deoarece se îБvârЗeaИ îБ jИrИl ИБei АaşiБi evideБЗ foarЗe scИАpe, parcaЗe de ИБ doАБ cИ vreo jИАăЗaЗe de oră Аai devreАe la vreo Зrei АeЗri şi jИАăЗaЗe de locИl îБ care sЗăЗeaИ. BloБda se ЗoЗ apropia de АaşiБă, apoi se reîБЗorcea lâБgă 
cei doi, dâБd iАpresia că ei ar fi proprieЗarii şi parcă БИ eraИ hoЗărâ i ce ИrАaИ să facă. Se pare că bloБda îi observase şi le aЗrăsese aЗeБ ia că БИ sunt singuri, deoarece instantaneu, cei doi le-au aruncat o privire care dacă БИ era aАeБiБ ăЗoare, arăЗa cel pИ iБ că БИ eraИ deloc îБcâБЗa i de preНeБ a lor. VăНâБd că bloБda se îБdreapЗă cИ БişЗe chei căЗre porЗiera АaşiБii, doАБИl (aralaАb БИ s-a pИЗИЗ sЗăpâБi şi a îБЗors brИsc privirea căЗre dâБşii, fapЗ ce i-a enervat evident, deoarece unul dintre cei doi i-a apostrofat:  – Băi ăşЗia, voi ce Бaiba căИЗa i pe-aici? Să БИ dea dracИ să vă aЗiБge i de АaşiБă! SaИ Аai degrabă a i face biБe să vă caИЗ priБ alЗă parЗe câБd Бe îБЗoarceА!  εБЗrИcâЗ „ei, ăşЗia”, şЗiaИ foarЗe biБe că АaşiБa БИ era a lor, БИ Аai îБcăpea Бicio îБdoială îБ ce priveşЗe АoЗivИl iБЗeresИlИi deosebiЗ al celor Зrei şi cИА doАБИl (aralaАb ŢaБaiЗe avea prosЗИl obicei de a crede că fiecare ceЗă eaБ ЗrebИie să ia БeapăraЗ aЗiЗИdiБe peБЗrИ preveБirea oricăror БelegiИiri, pИse rapid Аâna pe ЗelefoБИl Аobil şi sИБă la poli ie, preНeБЗâБd caНИl cИ lИx de aАăБИБЗe şi dâБd iБdica ii exacЗe referitor la locul ИБde cИ Аare probabiliЗaЗe avea să aibă cât de curâБd loc ИБ fИrЗ de АaşiБă. ŢeБЗrИ a fi Аai coБviБgăЗor, a preciНaЗ că îБ caНИl îБ care va sosi ИБ echipaj la fa a locИlИi, să sЗea piЗiЗ pe ИБdeva priБ apropiere peБЗrИ a pИЗea iБЗerveБi îБ for ă îБ caНИl îБ care, doaАБe fereșЗe, grИpИl de iБfracЗori, cИ sigИraБ ă pericИloşi, fИrioşi că 
nu le-aИ respecЗaЗ iБdica iile, peБЗrИ a îБdepărЗa orice pericol de a fi priБşi, ar fi fosЗ îБ sЗare chiar să-i răpească şi pe ei. FiiБd asigИra i că va sosi iАediaЗ ИБ echipaj şi sfăЗИi i să БИ iБЗerviБă îБ caНИl îБ care apar iБfracЗorii, so ii ŢaБaiЗe şi-aИ coБЗiБИaЗ liБişЗi i lecЗИra. DИpă Аai biБe de doИăНeci de АiБИЗe, cei Зrei şi-aИ făcИЗ diБ БoИ apari ia şi apropiiБdИ-se Аai îБЗâi cИ precaИ ie şi apoi râzâБd cИ deНiБvolЗИră de ceea ce spИБea ИБИl diБЗre ei, 
s-aИ îБdrepЗaЗ cИ АИlЗă БaЗИrale e căЗre АaşiБă, aИ deschis porЗiera cИ ИБ fel de ЗelecoАaБdă, s-aИ ИrcaЗ îБ ea şi aИ dispărИЗ. UiАi i de cele îБЗâАplaЗe şi presИpИБâБd că sigИr echipajИl de poli ie care precis era pitit prin apropiere, avea să-i aresteze undeva pe traseu, au reluat lectura, dar n-aИ apИcaЗ să ciЗească Бici doИă rânduri, că s-aИ ЗreНiЗ cИ doi poli işЗi îБ fa a lor, adresându-se domnului Haralamb:  – BИБă НiИa! Cred că dИАБeavoasЗră sunЗe i persoaБa care a soliciЗaЗ să iБЗerviБă ИБ echipaj, preЗexЗând un iАiБeБЗ fИrЗ de АaşiБi, БИ?  

Privindu-i consternat, domnul Haralamb nu-şi pИЗИ sЗăpâni furia:  – Da, eu suБЗ! Dar БИ îБ eleg ce face i doА’ le, de ce Б-a i săriЗ să iБЗerveБi i?  – Ţăi de ce să iБЗerveБiА? Noi aА respecЗaЗ coБseАБИ’! NИ Нisăşi АaЗale că ЗrebИie să săriА dacă vedeА că fИră АaşiБa şi Зe răpesc?  – Ba da!  – Şi i se pare cИАva că Зe-a răpiЗ ciБeva şi БИ Бe dăА Бoi seaАa?  – Domnilor, nu m-aИ răpiЗ peБЗrИ că А-aА făcИЗ că БИ observ, aşa cИА Аi-a i cerИЗ, dar aИ fИraЗ АaşiБa!  – Deci v-a i făcИЗ că БИ vede i cИА o fИră! Dar oare Бoi de ce Б-aА văНИЗ? N-aА pИЗea presИpИБe că a i fi fosЗ îБ îБ elegere cИ dâБşii? 

Ei, asta era prea de tot!  – ExЗraordiБar! Dacă eraА îБ îБ elegere cИ ei, vă Аai aБИБ aА pe dИАБeavoasЗră? Ori aА eИ halИciБa ii, ori vă caА baЗe i joc de АiБe?!  
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– Stimate domnule, la câЗe alarАe false priАiА, să şЗi i că orice e posibil. Dar, apropo de halИciБa ii, şЗiiБd 
câБd şi cИА apar, creНi că s-ar putea spune despre dИАБeaЗa că îБ preНeБЗ БИ eşЗi îБ ЗoaЗe facИlЗă ile dИАiЗale, de vreАe ce sЗai de vorbă cИ Бoi?  – Dacă aş avea halИciБații, da, s-ar putea...  – Adică ce... s-ar putea?  – Ţăi... ce Нicea i dИАБeavoasЗră...  – Deci recИБoşЗi!  – Ce să recИБosc, doАБИle?!  – Că Бoi aveА drepЗaЗe!  – ŢoaЗe diБ pИБcЗИl dИАБeavoasЗră de vedere...  – Adică... ce e cИ „pИБcЗИl БosЗrИ de vedere”? )БsiБИeНi cИАva că poli işЗii roАâБi БИ ar pИЗea avea pИБcЗe de 
vedere corecte?  – εБ БiciИБ caН, doАБИle... НiceaА că ave i drepЗaЗe, diБ pИБcЗИl dИАБeavoasЗră de vedere...  – Se pare că Бe îБ elegeА. Deci, dacă recИБoşЗi că Бoi aveА drepЗaЗe...  – SЗa i pИ iБ, doАБИle! EИ aА spИs doar că ave i drepЗaЗe diБ pИБcЗИl dИАБeavoasЗră de vedere, БИ şi 
al meu...  – AА îБ eles, aА îБ eles! Deci, iБdifereБЗ că e diБЗr-un punct de vedere, sau dintr-o linie, sau mai multe, cum i se pare dИАiЗale, aЗâta vreme câЗ Бoi БИ aА coБsЗaЗaЗ fИrЗИl АaşiБii, БИ Зe-a răpiЗ БiАeБi şi recИБoşЗi că Бoi aveА drepЗaЗe, îБseaАБă că Бe-aА făcИЗ coБşЗiiБcios daЗoria. Corect?  – Bine, domnule, nu m-a răpiЗ БiАeБi, dar câБd a i văНИЗ că fИră АaşiБa, de ce Б-a i iБЗerveБiЗ?  – Noi БИ ac ioБăА la îБЗâАplare, aşa cИА creНi dИАБeaЗa. De ИБde şЗii dИАБeaЗa că acei ЗiБeri fИraИ АaşiБa? εi cИБoşЗi?  – De ИБde să-i cunosc?!  – Ţăi dacă БИ-i cИБoşЗi, de ИБde şЗii dИАБeaЗa că БИ era АaşiБa lor?  – Dar aА văНИЗ câБd a fosЗ parcaЗă de o cИ ЗoЗИl alЗă persoaБă! Şi apoi, Б-a i văНИЗ cИА îБaiБЗe de a se preface a fi veseli, priviseră cИАva ЗeАăЗori îБ dreapЗa şi-n stânga? Nu suБЗe i iБsЗrИi i special să vă orieБЗa i la fa a locИlИi, dИpă îАprejИrări?  – AscИlЗă, ceЗă eБe! Noi chiar asЗa faceА! Şi ca dovadă că şi Бoi poli işЗii aveА vederi largi, află că Бe-am dat seaАa că dИАБeaЗa i-ai pИs îБ gâБd să- i ba i joc de poli ia roАâБă, dar cИ Бoi БИ Аerge! Aşa că vă sЗrâБge i frИАos lИcrИrile şi Аerge i cИ Бoi!  – SЗai doАБИle, să Бe lăАИriА! EИ, ca ИБ ceЗă eaБ oБesЗ ce sunt, v-aА sesiНaЗ că...  – O să lăАИriА ЗoЗИl la sec ie, aşa că vă rИgăА să БИ vă agrava i siЗИa ia opИБându-vă orgaБelor de ordine!  – Adică ce... Аă aresЗa i? Ave i cИАva şi АaБdaЗ?  – NИ, doАБИle, БИ e vorba de aresЗare, ci Бoi doar vă iБviЗăА să lăАИriА lИcrИrile la sec ie şi vă îБşЗiiБ ăА că БИ poaЗe fi decâЗ îБ iБЗeresИl dИАБeavoasЗră să colabora i cИ poli ia, deoarece ve i pИЗea beБeficia de circИАsЗaБ e aЗeБИaБЗe.  – Ce circИАsЗaБ e aЗeБИaБЗe, doАБИle?! EИ Б-aА făcИЗ БiАic şi Б-ave i БiciИБ АoЗiv să Аă obliga i să Аerg la sec ie!  – Ave i drepЗaЗe, dar...  – Ţăi, dacă aА drepЗaЗe, cИА e posibil să...  – SЗa i pИ iБ! AА spИs că ave i drepЗaЗe diБ pИБcЗИl dИАБeavosЗră de vedere, БИ şi al БosЗrИ! Deci vă rИgăА să БИ Бe face i greИЗă i şi БИ Бe pИБe i îБ siЗИa ia БeplăcИЗă de a folosi for a. La acesЗ argИАeБЗ despre care aИНiseră că poli ia roАâБă se pricepe foarЗe biБe să-l ИЗiliНeНe, aИ fosЗ Бevoi i să se coБforАeНe şi dИpă vreo oră şi ceva îБ care doАБИl (aralaАb s-a folosiЗ de îБЗreaga sa capaciЗaЗe de argИАeБЗa ie logică, aИ fosЗ lăsa i să plece dИpă ce li s-a cerИЗ să seАБeНe o declarație îБ care povesЗeaИ 
incidentul la care fИseseră АarЗori, fără Бicio referire la soliciЗarea făcИЗă de ei, fiiБdcă БИ era Бevoie să se specifice îБ declara ie.  Dar dacă vă îБchipИi i că asЗfel de iБcideБЗe l-ar fi deЗerАiБaЗ cИАva pe doАБИl (aralaАb ŢaБaiЗe să reБИБ e la obiceiИl de a-şi peЗrece Нilele de coБcediИ la Аare îБ ara sa, vă îБşela i! NИ era el oАИl care să БИ-şi iИbească plaiИrile БaЗale, Аai ales că БИ avea sИficieБ i baБi să plece îБ alЗă parЗe. Şi la ИrАa ИrАei, de ce БИ i-ar da drepЗaЗe şi ИБИia diБ colegii săi, care, Аai îБ glИАă, Аai îБ serios, îi spИБea că roАâБii ЗrebИie să fie paЗrio i, să îБcИrajeНe ЗИrisАИl roАâБesc, să АaБifesЗe ИБ grad de ЗoleraБ ă şi chiar dacă se siАЗ ИБeori poaЗe şi pИ iБ fИra i, să fie Аăcar АИl ИАi i că îi fИră ИБii de-ai lor, БИ sЗrăiБi şi plИs de asЗa, să iБă coБЗ că suБЗeА ИБici îБ lИАe, că БИАai aici poЗ găsi locИri aЗâЗ de piЗoreşЗi, că БИАai la Бoi la Аare, ai posibiliЗaЗea să ЗrăieşЗi seБЗiАeБЗИl că ЗoЗИl deviБe Аare... căldИră Аare... АârlăБie Аare... prosЗie Аare... ■ 

 
[Fragment din volumul Când ia și rațiИnea vacanță] 
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Lumini a 

CORNEA  

[Sf. Gheorghe] 

Cronica Simpozionului Interna ional  
„Români – moldoveni – europeni.  

Dileme și identită i”, Iași – Băl i – Chișinău,  
4-8 noiembrie 2015 (II) 

 

 
Vineri, 6 noiembrie 2015, diАiБeața, parЗicipaБții la SiАpoНioБИl iБЗerБațioБal „RoАâБi – 

moldoveni – eИropeБi. DileАele și ideБЗiЗăți” aИ plecaЗ, diБ )ași, îБ RepИblica Moldova, cИ desЗiБația Bălți. εБ jИrИl orei , Бe aflaА îБ fața CaЗedralei „SfiБții εАpărați CoБsЗaБЗiБ și EleБa” diБ Bălți, 
ctitorie a episcopului Visarion Puiu (1924- , aflaЗă îБ iБciБЗa UБiversiЗății de SЗaЗ „AlecИ RИsso”. AА fosЗ așЗepЗați de repreНeБЗaБți ai despărțăАiБЗelor ASTRA diБ НoБă DespărțăАâБЗИl ASTRA „DoiБa RăИЗИlИi” diБ GИra CăiБarИlИi – președiБЗe prof. Olga LeșeБco, DespărțăАâБЗИl ASTRA FloreșЗi – președiБЗe prof. ZîБa MaБdalac, CercИl ASTRA BăhriБeșЗi – președiБЗe prof. Olga ReНeБcИ  de repreНeБЗaБți ai UБiversiЗății, de prof. Ada BosЗaБ ȚibИleac, căreia îi daЗorăА, îБ Аare parЗe, bИБa 
organizare a desfășИrării SiАpoНioБИlИi de la Bălți. εБ cИrЗe, îБ fața bИsЗИlИi episcopИlИi VisarioБ ŢИiИ, prof. Marioara ŢreИЗИ Бe preНiБЗă aspecЗe diБ viața și acЗiviЗaЗea acesЗИi episcop, БăscИЗ la ŢașcaБi, cЗiЗor al iАpИБăЗoarei caЗedrale diБ Bălți, sfiБțiЗă îБ aБИl . ŢăriБЗele )oaБ, îБ iБЗeriorИl caЗedralei, Бe oferă Аai АИlЗe explicații, dИpă care rosЗiА îАpreИБă o rИgăciИБe. εАi aАiБЗesc de АoБИАeБЗala coБsЗrИcție a UБiversiЗății diБ CerБăИți, care, la fel ca aici, are îБ iБciБЗă o frИАoasă biserică orЗodoxă. εБ Sala fesЗivă care, odiБioară, îБ perioada iБЗerbelică, a fosЗ capela fosЗИlИi LiceИ „DoАБița )leaБa”  a UБiversiЗății de SЗaЗ „AlecИ RИsso” diБ Bălți, s-a desfășИraЗ sesiИБea de coАИБicări ce a avИЗ ca АoderaЗor pe prof. LИciaБ Sava, președiБЗele CercИlИi ASTRA diБ NegreșЗi, jИdețИl VaslИi. CИvâБЗИl de salИЗ diБ parЗea UБiversiЗății de SЗaЗ „AlecИ RИsso” a fosЗ preНeБЗaЗ de prof. ИБiv. dr. Gheorghe Ţopa, recЗorИl UБiversiЗății, și de profesorИl Nicolae LeahИ, șefИl CaЗedrei de RoАâБă. DiБ 
partea ConsulatulИi GeБeral al RoАâБiei la Bălți a vorbiЗ doАБИl coБsИl geБeral Mihai BaciИ, care a apreciaЗ acЗiviЗaЗea ASTRE) diБ )ași, АИБca БeobosiЗă a președiБЗei prof. AreЗa MoșИ și a ИraЗ sИcces lИcrărilor Simpozionului. AИЗorii coАИБicărilor aИ avИЗ îБ vedere ЗeАe iБЗeresaБЗe îБ sЗrâБgă legăЗИră cИ ЗeАaЗica SiАpoНioБИlИi: Maria DaБilov )БsЗiЗИЗИl de )sЗorie al AcadeАiei de ȘЗiiБțe a Moldovei, ChișiБăИ  – 

)denЗiЗaЗea românească reflecЗaЗă în opera scrisă a basarabeanИlИi Gheorghe Gore -1909); Victor 

Durnea (AcadeАia RoАâБă, )БsЗiЗИЗИl de Filologie RoАâБă „Al. Ţhilippide” )ași  – Teme și moЗive ale 
pИblicisЗicii lИi C. SЗere din ziarИl „LИmina” -1918); NaЗalia )vasîșeБ UБiversiЗaЗea de SЗaЗ „AlecИ RИsso” Bălți  – AИЗoplagiaЗ și criЗică liЗerară: CazИl Mihail Dolgan; )riБa ZaАfira DăБilă UБiversiЗaЗea de ArЗe „George EБescИ” )ași  – SimiliЗИdini cИlЗИrale și idenЗiЗaЗe națională în creația compoziЗorilor 
G. MИsicescИ și M. Berezovschi; Nicolae LeahИ UБiversiЗaЗea de SЗaЗ „AlecИ RИsso” Bălți  – Identitatea 

personajului poetic optzecist; Maria Abramciuc UБiversiЗaЗea de SЗaЗ „AlecИ RИsso” Bălți  – Poezia 

română din Basarabia de la sfârșiЗИl secolИlИi al XX-lea: reprezenЗări idenЗiЗare prin raporЗare la 
alteritate; Vadim Bacinschi AlАaБahИl „SИd-VesЗ”, Odesa) – Românii moldoveni din Basarabia 
isЗorică regiИnea Odesa, Ucraina , lipsiți de șansa de a ajИnge eИropeni; OcЗaviaБ ȚîcИ )БsЗiЗИЗИl de )sЗorie al AcadeАiei de ȘЗiiБțe a Moldovei, ChișiБăИ  – ComИniЗaЗea românilor din KazahsЗan: o isЗorie 
prin prisma Expedițiilor Memoriei – o foarЗe iБЗeresaБЗă proiecție de filА ce a cИceriЗ pИblicИl.  εБ parЗea a doИa a Нilei, parЗicipaБții la Simpozion aИ făcИЗ ИБ ЗИr al orașИlИi Bălți și aИ viНiЗaЗ 
MИzeИl de )sЗorie și EЗnografie, unde au beneficiat de ghidajul doamnei muzeograf Ludmila 

co
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DobrogeaБИ. DИpă aceasЗă beБefică relaxare, la BiblioЗeca ȘЗiiБțifică a UБiversiЗății de SЗaЗ „AlecИ RИsso” aИ lИaЗ parЗe la verБisajИl expoНiției laИreaților CoБcИrsИlИi )БЗerБațioБal de ArЗă ŢlasЗică „N.N. ToБiЗНa”, ediția a X)-a, Iași, , preНeБЗaЗă de prof. ИБiv. dr. Mihai ŢăsЗrăgИș, criЗic de arЗă. MeБțioБăА că orgaБiНaЗorИl și coordoБaЗorИl CercИlИi de picЗИră „N.N. ToБiЗНa” al DespărțăАâБЗИlИi ASTRA „Mihail KogălБiceaБИ” esЗe prof. Mihai Zaiț, arЗisЗ plasЗic. VerБisajИl a 
fost ИrАaЗ de ИБ CoБcerЗ de АИНică clasică, preНeБЗaЗ de coБf. ИБiv. dr. MargareЗa TeЗelea, la care aИ evolИaЗ sЗИdeБți ai UБiversiЗății diБ Bălți. Seara aА plecaЗ spre ChișiБăИ, peБЗrИ caНare și Аasă, ИБde ИrАa să sЗăА doИă Нile.  

SâmbăЗă,  noiembrie , la ora , eraА preНeБți îБ Sala , eЗajИl )), bloc )V a UБiversiЗății de 
Stat din Moldova, unde s-a desfășИraЗ a Зreia serie diБ prograАИl coАИБicărilor șЗiiБțifice ale SiАpoНioБИlИi )БЗerБațioБal „RoАâБi – moldoveni – eИropeБi. DileАele și ideБЗiЗăți”, coБdИs îБ 
calitatea de moderator de profesorul Lucian Sava. Cuvinte de salut au fost rostite de prorectorul UБiversiЗății de SЗaЗ diБ ChișiБăИ, de doАБИl NichiЗa DaБilov, direcЗor adjИБcЗ la )БsЗiЗИЗИl CИlЗИral RoАâБ diБ ChișiБăИ, de prof. Vasile GîЗlaБ, direcЗor adjИБcЗ al LiceИlИi „ŢriБcipesa NaЗalia DadiaБi” diБ ChișiБăИ. UБ АoАeБЗ deosebiЗ de eАoțioБaБЗ a fosЗ cИvâБЗИl acadeАiciaБИlИi AlexaБdrИ MoșaБИ care, deși la o respecЗabilă vârsЗă, a vorbiЗ cИ eБЗИНiasА ЗiБeresc, sИbliБiiБd că „probleАa ИБiЗății roАâБeșЗi esЗe o probleАă a coБșЗiiБței roАâБeșЗi”, iar despre ASTRA a afirАaЗ că „a fosЗ și va răАâБe o asociațiИБe care s-a ocИpaЗ de sИfleЗele БoasЗre”. 

 AИ preНeБЗaЗ coАИБicări persoБaliЗăți diБ RepИblica Moldova și diБ țară: DeАir DragБev 

(Institutul de )sЗorie al AcadeАiei de ȘЗiiБțe a Moldovei, ChișiБăИ  – Rolul factorului socio-economic 

în păsЗrarea ИniЗății eЗno-lingvisЗice a românilor din EvИl Mediu; )oБ ChirЗoagă (Institutul de Istorie al AcadeАiei de ȘЗiiБțe a Moldovei, ChișiБăИ  – Basarabia și Basarab; DaБ JИАară MИНeИl LiЗeraЗИrii RoАâБe )ași  – Școala și mișcarea cИlЗИrală în Basarabia înainЗe de Unire; Ion Negrei )БsЗiЗИЗИl de )sЗorie al AcadeАiei de ȘЗiiБțe a Moldovei, ChișiБăИ  – Scrisorile pariziene ale lui Leon 

Donici; )ИliaБ CăЗăliБ DăБilă UБiversiЗaЗea „ApolloБia” )ași  – )denЗiЗaЗe cИlЗИrală și națională în 
revisЗa „Însemnări ieșene”; Gheorghe NegrИ )БsЗiЗИЗИl de )sЗorie al AcadeАiei de ȘЗiiБțe a Moldovei, ChișiБăИ  – PresiИnile diplomaЗice ale URSS privind recИnoaşЗerea de căЗre RSR a „naţiИnii 
moldoveneşЗi” anii ’  ai secolИlИi al XX-lea); Gheorghe Palade (Universitatea de Stat din Moldova, ChișiБăИ  – AspecЗe privind idenЗiЗaЗea românească în presa de la ChișinăИ -2015); LИАiБița 
Cornea DespărțăАâБЗИl ASTRA CovasБa-Harghita, Sf. Gheorghe) – Românii din afara granițelor 
țării. Dilemele idenЗiЗății.  



„Revista română”, nr. 2 (8  • vară  | 54 

 

SesiИБea de coАИБicări a fosЗ ИrАaЗă de Masa roЗИБdă „RoАâБi – Moldoveni – Europeni. Dileme și ideБЗiЗăți”, la care aИ parЗicipaЗ Аai АИlți elevi de la LiceИl „ŢriБcipesa DadiaБi” diБ ChișiБăИ și de la LiceИl „ŢeЗre ȘЗefăБИcă” diБ )aloveБi, îАpreИБă cИ asЗrișЗi ai DespărțăАâБЗИlИi  diБ )aloveБi președiБЗe prof. TaЗiaБa ChirИță , ai CercИlИi ASTRA „ValeriИ GraИr” diБ ChișiБăИ, alăЗИri de repreНeБЗaБți ai coАИБiЗăților roАâБeșЗi diБ RepИblica Moldova ChișiБăИ  și UcraiБa CerБăИți, Odesa, TaЗarbИБar  și ai asociațiilor cИlЗИrale diБ RoАâБia )ași, SibiИ, SИceava, VaslИi, Sf. Gheorghe, NăsăИd, ŢașcaБi . ModeraЗori: AreЗa MoșИ, LИciaБ Sava. MeБțioБăА, îБ Аod special, parЗiciparea 
elevilor cИ îБЗrebări siБcere și direcЗe îБ legăЗИră cИ siЗИația coБcreЗă a lor, priviБd ideБЗiЗaЗea elevi ce proveБeaИ diБ faАilii АixЗe , dar și priviБd caЗalogarea îБ „roАâБi” și „АoldoveБi”.  DИpă o Нi bogaЗă diБ pИБcЗИl de vedere al iБforАației, aА siАțiЗ Бevoia ИБei relaxări, priБ pliАbări îБ ceБЗrИl orașИlИi ChișiБăИ, iar, seara, priБ parЗiciparea la ciБa asЗrisЗă. 

DИminică,  noiembrie , diАiБeața, aА plecaЗ diБ ChișiБăИ, îБdrepЗâБdИ-Бe spre (âБceșЗi, ИБde aА fosЗ așЗepЗați de doaАБa Rodica GospodiБov, președiБЗa CercИlИi ASTRA (âБceșЗi, și de doАБИl ŢeЗrИ ȘchiopИ, veБiЗ ЗocАai diБ regiИБea Odesa UcraiБa , să se îБЗâlБească cИ Бoi și să se alăЗИre parЗicipaБților la SiАpoНioБ. εБ (âБceșЗi, aА viНiЗaЗ CoБacИl faАiliei MârНoiaБ MaБИc Bei . UБ iАpresionant complex acest 

Conac al lui Manuc Bei MârНoiaБ, ce  iБclИde ŢalaЗИl, Casa VechilИlИi, GrajdИl, BИcăЗăria și CasЗelИl de vâБăЗoare, ИБicИl edificiИ păsЗraЗ, orgaБiНaЗ ca АИНeИ, viНiЗaЗ de Бoi coБdИși de ghidИl АИНeИlИi TИdor ŢlăciБЗă, ИБ foarЗe bИБ cИБoscăЗor al isЗoriei locale. CoБacИl, acИА îБ resЗaИrare, esЗe ИБ АoБИАeБЗ de arhiЗecЗИră îБscris îБ RegisЗrИl АoБИАeБЗelor de cИlЗИră al RepИblicii Moldova. A fosЗ coБsЗrИiЗ la îБcepИЗИl secolИlИi al X)X-lea, de căЗre diploАaЗИl și БegИsЗorИl de origiБe arАeaБă MaАИc Bei MârНoiaБ, același care a coБsЗrИiЗ și, Аai cИБoscИЗИl de Бoi, (aБИl lИi MaБИc diБ BИcИreșЗi. La acesЗ coАplex АИНeal Бe-a iАpresioБaЗ îБ Аod cИ ЗoЗИl deosebiЗ galeriile sИbЗeraБe iАeБse – deși îБ resЗaИrare, daЗoriЗă doАБИlИi TИdor ŢlăciБЗă, le-am putut vizita. Ţe la ora prâБНИlИi, Бe-aА îБdrepЗaЗ spre localiЗaЗea SЗolБiceБi, saЗИl БaЗal al vredБicИlИi de poАeБire АiЗropoliЗ AБЗoБie ŢlăАădeală - . La Școala „AБЗoБie ŢlăАădeală” diБ SЗolБiceБi, raioБИl (âБceșЗi, aА fosЗ priАiți cИ pâiБe și sare de ИБ grИp de ЗiБere îАbrăcaЗe îБ frИАoase cosЗИАe popИlare ЗradițioБale. A ИrАaЗ parЗiciparea la slИjba de poАeБire oficiaЗă îБ АeАoria АiЗropoliЗИlИi AБЗoБie ŢlăАădeală, ИrАaЗă de deНvelirea plăcii coАeАoraЗive, fixaЗă pe pereЗele școlii, cИ ИrАăЗorИl ЗexЗ: „Ţe acesЗe АeleagИri, s-a БăscИЗ ANTON)E ŢLĂMĂDEALĂ  
noiembrie 1926 –  aИgИsЗ . MiЗropoliЗ al ArdealИlИi, CrișaБei și MaraАИreșИlИi, АeАbrИ de oБoare al AcadeАiei RoАâБe. La  aБi de la Зrecerea îБ eЗerБiЗaЗe ASOC)AȚ)UNEA ASTRA, DespărțăАâБЗИl „Mihail KogălБiceaБИ” )ași, БoieАbrie ”. Sala de fesЗiviЗăți a școlii, arhipliБă, Бe așЗepЗa, peБЗrИ ca elevii școlii să preНiБЗe ИБ frИАos prograА arЗisЗic dedicaЗ БoИă ЗИЗИror, dar și АeАoriei АiЗropoliЗИlИi cИ care se АâБdresc, fiiБd un valoros coБsăЗeaБ al lor. DИpă prograАИl arЗisЗic, Бe-aИ salИЗaЗ, îБ pleБИl adИБării БoasЗre, priАarИl localiЗății, repreНeБЗaБЗa raioБИlИi (âБceșЗi și direcЗoarea școlii, apoi aИ vorbiЗ, diБ parЗea oaspeților, prof. AreЗa MoșИ, prof. Mihai ToАa, poeЗИl )oБel SiАoЗa DespărțăАâБЗИl ASTRA CovasБa-Harghita) și profesorИl )oБ OБИc NeАeș DespărțăАâБЗИl CeБЗral ASTRA, SibiИ  care a coБfereБțiaЗ despre 

MiЗropoliЗИl AnЗonie Plămădeală și crezИl săИ: Zidind iИbire, Иrci în icoane, referindu-se și la volИАИl 
domniei sale Zidând iИbire, Иrci în icoane DialogИri cИ ε.Ţ.S. AБЗoБie ŢlăАădeală, АiЗropoliЗИl TraБsilvaБiei. Ţrefață de prof. ИБiv. dr. )oaБ Mariș, EdiЗИra )Аago, SibiИ, .  CИviБЗele ЗИЗИror vorbiЗorilor aИ fosЗ ascИlЗaЗe cИ bИcИrie și cИrioНiЗaЗe de cei preНeБți îБ sală, elevi, ЗiБeri, oaАeБi îБ vârsЗă. DИpă privirile lor, siАțeaА că eraИ bИcИroși de oaspeții diБ RoАâБia. AА siАțiЗ bИcИria lor îБcă de la așЗepЗarea îБ fața școlii, apoi diБ АodИl cИА era îАpodobiЗă școala îБ iБЗerior, paБoИri despre și îБ legăЗИră cИ АiЗropoliЗИl AБЗoБie ŢlăАădeală despre care ei îБ perioada coАИБisЗă БИ aИ șЗiИЗ БiАic , expoНiția de carЗe cИ volИАe scrise de АiЗropoliЗИl AБЗoБie, ЗoaЗe priАiЗe diБ țară. EАoțioБaБЗe aИ fosЗ peБЗrИ Зoți iБЗerveБțiile АeАbrilor faАiliei mitropolitului, care au povestit diБ aАiБЗirile lor, dar și despre fapЗИl că, îБ perioada coАИБisЗă, ei, îБ sИfleЗИl lor se АâБdreaИ cИ ЗoaЗe realiНările АiЗropoliЗИlИi, dar БИ aveaИ voie să araЗe aceasЗa, БИ aveaИ voie să araЗe că șЗiИ despre exisЗeБța lИi. Ce ЗrisЗețe! 
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CИ eБЗИНiasА și bИcИrie, îАbrăcaЗă îБЗr-ИБ АiБИБaЗ cosЗИА popИlar roАâБesc, doaАБa Maria GraИr, direcЗor al coЗidiaБИlИi „MesagerИl de CovasБa”, diБ Sf. Gheorghe, a oferiЗ celor diБ sală, gaНdelor БoasЗre, coБsăЗeБilor АarelИi АiЗropoliЗ AБЗoБie ŢlăАădeală, АИlЗe și diverse БИАere diБ НiarИl ce apare ЗocАai îБ cИrbИra Carpaților, dar îБ care s-aИ ЗipăriЗ foarЗe АИlЗe arЗicole despre roАâБii basarabeБi și despre acЗiviЗățile DespărțăАâБЗИlИi ASTRA „Mihail KogălБiceaБИ” îБ 
Basarabia. A urmat programul artistic – cadou al nostru pentru locuitorii satului Stolniceni. CâБЗăreața de АИНică popИlară Maricica MihoiaБИ, diБ )ași, îАbrăcaЗă îБЗr-un autentic costum popИlar, a îБcâБЗaЗ aИdiЗoriИl cИ frИАoase Аelodii popИlare roАâБeșЗi. EБЗИНiasАИl a fost peste АăsИră, ЗoЗИși parcă a fosЗ și ИБ soi de ЗrisЗețe. Oare?! Mare parЗe diБЗre Бoi coБșЗieБЗiНaА că, deși seАăБăА aЗâЗ de АИlЗ, ЗrăiА îБ sЗaЗe diferiЗe.  NИ a fosЗ ИiЗaЗ prograАИl „CarЗe roАâБească peБЗrИ Basarabia” – doБații de carЗe îБ liАba roАâБă ale delegaților la siАpoНioБ, peБЗrИ BiblioЗeca Școlii „AБЗoБie ŢlăАădeală”, SЗolБiceБi. MИlЗe 
volume s-aИ adИБaЗ poaЗe БИ aЗâЗ câЗ ar fi ЗrebИiЗ  pe Аasa desЗiБaЗă acesЗei acțiИБi. Ţe lâБgă biblioЗeca școlii, a fosЗ preНeБЗă și biblioЗecara de la ceБЗrИl de raioБ (âБceșЗi, care Бe-a vorbit cu АâБdrie despre doriБța ei de a realiНa bibliografia operei АiЗropoliЗИlИi AБЗoБie ŢlăАădeală.  ŢrâБНИl oferiЗ de gaНde, îБ iБciБЗa școlii, a coБsЗiЗИiЗ o bИcИrie, deoarece gaНde și oaspeți aИ avИЗ 
prilejul de a se cИБoașЗe Аai biБe, de a coАИБica liber și БeproЗocolar, de a lega prieЗeБii.  UlЗiАИl obiecЗiv ЗrecИЗ îБ prograАИl SiАpoНioБИlИi  )БЗerБațioБal „RoАâБi – moldoveni – eИropeБi. DileАele și ideБЗiЗăți” a fosЗ viНiЗa la MăБăsЗirea (âБcИ, cЗiЗoria Аarele sЗolБic Mihail (âБcИ care îБfiiБțeaНă, îБ aБИl , la iНvorИl râИlИi CogâlБic cca.  kА vesЗ de ChișiБăИ , la rИgăАiБЗea fiicei sale, o АâБăsЗire de Аaici cИ hraАИl SfiБЗei CИvioase Ţarascheva. Deși se îБserase, АăicИța ghid Бe-a daЗ iБforАații despre АăБăsЗire, coБdИcâБdИ-Бe îБ biserica veche și apoi îБ biserica БoИă, Иriașă, aflaЗă îБ faНa de fiБaliНare a coБsЗrИcției. DesigИr, dacă ЗiАpИl Бe-ar fi perАis, aА fi pИЗИЗ să sЗăА Аai АИlЗ îБ acel loc pliБ de spiriЗИaliЗaЗe și să respirăА aerИl cИraЗ 
al codrilor diБ îАprejИriАi. Repede aИ ЗrecИЗ Нilele de desfășИrare ale SiАpoНioБИlИi )БЗerБațioБal „RoАâБi – moldoveni – eИropeБi. DileАele și ideБЗiЗăți”, la )ași, la Bălți, la ChișiБăИ, prilejИiБdИ-Бe și câЗeva viНiЗe la obiecЗive isЗorice. DИАiБică seara, Бe-am reîБЗors la )ași, apoi acasă, reАeАorâБd cИ БosЗalgie, dar și cИ bИcИrie, ЗoaЗe АoАeБЗele SiАpoНioБИlИi și deosebiЗele БoasЗre Зrăiri sИfleЗeșЗi diБ Нilele de -8 БoieАbrie , câБd îАpreИБă cИ asЗrișЗii ieșeБi aА parЗicipaЗ la ИБ prograА de excepție organizat de DespărțăАâБЗИl ASTRA „Mihail KogălБiceaБИ” diБ )ași.  εБ fiБal, Бe faceА o plăcИЗă daЗorie de a adИce siБcerele БoasЗre АИlțИАiri CoАiЗeЗИlИi de orgaБiНare: AreЗa MoşИ președiБЗe , )ИliaБ ŢrИЗeaБИ-)săcescИ secreЗar , Lica ȘelarИ, Mircea-
Cristian GheБghea, LИciaБ Sava, Vasile GâЗlaБ, Rodica GospodiБov АeАbri . ■ 

 [TexЗ pИblicaЗ îБ volИАИl coordoБaЗ de )oaБ RădИcea,  
Români – moldoveni – europeni. Dileme şi idenЗiЗăţi, Iaşi, 2015, p. 210-222] 

 

 

Gheorghe 

IUTI  

șIa i] 
Manifestări de spiritualitate românească la Uzdin 
 

 

Uzdin este o localitate din districЗИl BaБaЗИl de SИd, aparțiБâБd de coАИБa Kovacica și îБ cadrИl căreia proceБЗИl popИlației roАâБeșЗi aЗiБge % БИАărИl locИiЗorilor esЗe de c. .  persoaБe . AceasЗă localiЗaЗe esЗe biБecИБoscИЗă ca ИБ ceБЗrИ cИlЗИral peБЗrИ roАâБii diБ НoБa VoivodiБei, aici exisЗâБd iБsЗiЗИții de profil spiriЗИal MИНeИl АeАoriei roАâБilor, Casa roАâБească, pИblicația „TibiscИs” , dar și roАâБi devoЗați ЗrИp și sИfleЗ БațiИБii diБ care fac parЗe, cel pИțiБ sИb raporЗ liБgvisЗic și cИlЗИral, БațiИБea roАâБă. 
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O expoНiție cИ piese vechi de porЗ popИlar s-a deschis pe 25 martie 2016, la Muzeul memoriei roАâБilor diБ UНdiБ. AАfiЗrioБИl АaБifesЗării, poeЗИl, pИblicisЗИl și ediЗorИl Vasile BarbИ, președiБЗe al SocieЗății Literar-ArЗisЗice „TibiscИs” a declaraЗ că respecЗivele coАpoБeБЗe ale cosЗИАИlИi popИlar feАeiesc aИ fosЗ doБaЗe de băЗrâБii localiЗății, ele fiiБd execИЗaЗe АaБИal îБ ИrАă cИ  și chiar  de aБi: „ŢИЗeА spИБe că aА salvaЗ de la disЗrИgere pesЗe ciБcizeci de asЗfel de podoabe diБ lăНile cИ НesЗre ale bИБicilor БoșЗri. Dacă БiАeБi БИ Аai poarЗă cosЗИАe popИlare, ele sИБЗ pИr și siАplИ arИБcaЗe”. ŢoЗriviЗ lИi Vasile BarbИ, cosЗИАИl popИlar roАâБesc diБ UНdiБ a fosЗ coБfecțioБaЗ îБ doИă 
variante, una fiind pИrЗaЗă la eveБiАeБЗele care se orgaБiНaИ iarБa, iar cealalЗă îБ perioada verii: „AcesЗe piese valoroase cИpriБse îБ expoНiție expriАă ideБЗiЗaЗea roАâБească. Spre deosebire de alЗe НoБe, îБ aceasЗă eБclavă eЗБografică ele aИ fosЗ coБfecțioБaЗe îБЗr-un stil arhaic, specific”. εБ coБЗexЗ, el a Аai preciНaЗ că sЗrăvechea vesЗiАeБЗație a feАeilor diБ UНdiБ esЗe coАpИsă diБ opreg îБgИsЗ și fâsЗâc, cИ orБaАeБЗație liБeară, vărgi oriНoБЗale la opregИl de la spaЗe și vărgi verЗicale la fâsЗâcИl diБ față, foБdИl roșИ fiiБd o БoЗă caracЗerisЗică a acesЗora. CosЗИАИl de vară era pИrЗaЗ deopoЗrivă de băЗrâБele și ЗiБerele saЗИlИi roАâБesc, iar căАașa esЗe dreapЗă saИ îБcrețiЗă la gâЗ. AceasЗa are decor cИ alЗiță, îБcreț și râИri pe АâБeca largă, cИsИЗe cИ boraБgic. 
Cea de iarБă esЗe îБchisă la gâЗ și se poarЗă pe sИb opregИl creț, diБ lâБă, БăvădiЗ îБ paЗrИ ițe și țesИЗ îБ doИă. CИloarea АoЗivelor florale esЗe îБchisă, cИ БИaБțe de vâБăЗ poroiБiЗ. Vasile BarbИ a Аai adăИgaЗ că feАeile care îАbrăcaИ cosЗИАele aveaИ capИl acoperiЗ cИ peșchir la sărbăЗori și cИ o legăЗИră ЗriИБghiИlară la АИБca diБ gospodărie. La deschiderea expoНiției aИ parЗicipaЗ aЗâЗ АeАbrii faАiliilor care aИ dărИiЗ cosЗИАele, câЗ și pesЗe  de iИbiЗori de daЗiБi și Зradiții diБ cele  de saЗe roАâБeșЗi ale VoivodiБei. Și cealalЗă iБsЗiЗИție cИlЗИrală diБ UНdiБ, АeБțioБaЗă Аai sИs, Casa roАâБească, a găНdИiЗ БИАeroase АaБifesЗări de-a lИБgИl ЗiАpИlИi. MeБțioБăА ИБa diБЗre cele Аai receБЗe, o expoНiție de carЗe roАâБească ЗipăriЗă la ediЗИri diБ DrobeЗa TИrБИ SeveriБ, Craiova și ŢiЗeșЗi, eveБiАeБЗ 
petrecut pe 2 februarie 2016. DirecЗorИl Casei, același iБepИiНabil și sЗrălИciЗ paЗrioЗ Vasile BarbИ, a declaraЗ că a iБЗraЗ îБ Зradiția cИlЗИrală și spiriЗИală a АiБoriЗății roАâБeșЗi diБ НoБa 
Uzdinului, ИБde exisЗă pesЗe .  de vorbiЗori de liАba roАâБă, să orgaБiНeНe la fiecare îБcepИЗ 
de februarie o astfel de manifestare. Au participat la eveniment editurile „LИАiБa”, „ȘЗef” și „Ţrier” diБ DrobeЗa TИrБИ SeveriБ, MJM diБ Craiova și „Tiparg” diБ ŢiЗeșЗi. AcesЗea aИ laБsaЗ cărți de beleЗrisЗică îБ preНeБța aИЗorilor lor. εБ coБЗexЗ, Vasile BarbИ a АeБțioБaЗ că EdiЗИra „Tiparg” a doБaЗ sИЗe de cărți copiilor diБ localiЗaЗe. La râБdИl săИ, profesorИl TiЗИ DiБИț, redacЗor șef al EdiЗИrii „LИАiБa”, a afirАaЗ că esЗe foarЗe iАporЗaБЗ peБЗrИ roАâБii diБ Serbia să fie sprijiБiți perАaБeБЗ îБ eforЗИl lor de a acțioБa peБЗrИ păsЗrarea ideБЗiЗății БațioБale roАâБeșЗi: „AА veБiЗ cИ lИcrări ale scriiЗorilor roАâБi clasici, dar și ale celor coБЗeАporaБi. VolИАele adИse vor îАbogăți aЗâЗ biblioЗeca coАИБiЗății, câЗ și pe cele ale fraților БoșЗri diБ UНdiБ veБiți la îБЗâlБirea cИ Бoi”. Un moment aparte l-a reprezentat îБЗâlБirea iИbiЗorilor de carЗe diБ UНdiБ cИ scriiЗorii îБ grai roАâБesc diБ BaБaЗИl Sârbesc, ocaНie 
cu care aИ fosЗ ascИlЗaЗe versИri îБ lecЗИra acesЗora. Așadar, se îБЗâАplă eveБiАeБЗe cИlЗИrale deosebiЗe, eveБiАeБЗe cИ reНoБaБță îБ iБiАile roАâБilor diБ afara hoЗarelor țării. FoarЗe iАporЗaБЗ ar fi dacă ЗoaЗe acesЗe АaБifesЗări,    cИБoscИЗe și АediaЗiНaЗe, ar fi sprijiБiЗe perАaБeБЗ și diБ țară, peБЗrИ ca roАâБii diБ Serbia, BИlgaria, UБgaria, MacedoБia, UcraiБa și, БИ îБ ИlЗiАИl râБd, RepИblica Moldova, să БИ se siАЗă părăsiți de frații lor și, priБ presiИБea iБereБЗă a aИЗoriЗăților locale, dar și a ЗiАpИlИi, să sfârșească priБ a-și pierde aparЗeБeБța la БațiИБea roАâБă. ■ 
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Discursul scriitorului Nicolae Dabija,  

membru de onoare al Academiei Române  
și redactor-șef al periodicului „Literatura și Arta”  
la Congresul „Sfatul ării – 2”, desfășurat  
pe 27 martie 2016 la Palatul Na ional din Chișinău 

 

 

Stimați delegați ai Congresului „Sfatul Țării – ”! 
 OАagieА, îБ aceasЗă Нi de  АarЗie, fapЗele deАБe de ИrАaЗ ale îБaiБЗașilor БoșЗri de la . AЗИБci, cei Аai АИlți delegați veБiseră la șediБța 

SfatulИi Țării diБ ЗraБșeele priАИlИi RăНboi MoБdial, ca să decreЗeНe: „εБ БИАele poporИlИi Basarabiei, SfaЗИl ării declară: 
RepИblica DemocraЗică Moldovenească Basarabia  în 
hoЗarele ei dinЗre PrИЗ, NisЗrИ, DИnăre, Marea Neagră şi 
vechile graniţe cИ AИsЗria, rИpЗă de RИsia acИm o sИЗă şi mai 
bine de ani, din ЗrИpИl vechii Moldove, în pИЗerea drepЗИlИi 
isЗoric şi drepЗИlИi de neam, pe baza principiИlИi ca noroadele 
singИre să-şi hoЗărască soarЗa lor de azi, înainЗe şi penЗrИ 
totdeauna se uneşte cu mama ei România.” A fosЗ ora asЗrală a NeaАИlИi RoАâБesc! CoБsЗiЗИirea SЗaЗИlИi UБiЗar RoАâБ își are îБcepИЗИl la ChișiБăИ, ca să fie desăvârșiЗă la Alba )Иlia. De aceea credeА că RoАâБia și RepИblica Moldova ar ЗrebИi să aibă БИ ИБa, ci doИă sărbăЗori БațioБale, care ar fi coАИБe și care ar fi coБseАБaЗe pe aАbele АalИri ale ŢrИЗИlИi:  deceАbrie și  АarЗie. Cei  de aБi, câЗ Бe-aА aflaЗ îАpreИБă cИ Țara, aИ fosЗ cei Аai frИАoși și cei Аai rodБici diБ ЗoaЗă isЗoria НbИciИАaЗă a ЗeriЗoriИlИi diБЗre ŢrИЗ și NisЗrИ. 

Dar a veБiЗ , aБ câБd „frații” de la răsăriЗ Бe-aИ „ eliberaЗ” ˗ ca să Бe îАpИșЗe, câБd Бe-au adИs geБeroși „sloboda” doar peБЗrИ a Бe îБchide îБ peБiЗeБciarele siberieБe, câБd aИ scos așa-Нisa „liАbă АoldoveБească” de sИb „opresiИБea” liАbii roАâБe, doar pentru a o interzice. AЗИБci basarabeБii aИ îБvățaЗ să-și câБЗe câБЗecele bociБdИ-și-le: „ToaЗă lИmea are neam 

Numai eu pe nimeni n-am. 

ToaЗă lИmea are țară, 
NИmai eИ, ca câinii-afară!” εБ acel aБ, cel Аai ЗrisЗ al isЗoriei БoasЗre, RoАâБia a plecaЗ diБ Basarabia. Dar din noi ea nu a plecaЗ БiciodaЗă. CărЗИrarИl ЗraБsБisЗriaБ NichiЗa SАochiБă АeБțioБase: „OrЗodocșii își țiБ icoaБele cИ fața spre răsăriЗ. Și doar Бoi, basarabeБii și ЗraБsБisЗrieБii, le țiБeА cИ fața căЗre asfiБțiЗ, peБЗrИ că acolo se află RoАâБia...” DiБ cele  de liАbi și popoare câЗe fИseseră aЗesЗaЗe îБ URSS îБ , coБforА ИБИi receБsăАâБЗ îБ  Аai răАăseseră doar .  diБЗre ele dispărИseră îБ БeaБЗИl isЗoriei. ŢoporИl БosЗrИ a fosЗ ИБИl diБЗre cele , el sИpraviețИise ca printr-o minune. Mișcarea de Eliberare NațioБală de la sfârșiЗИl aБilor ΄  a fosЗ ca o gИră de aer proaspăЗ Бecesară ИБИi АИribИБd. )ar cea care se sИfoca era chiar fiiБța БoasЗră БațioБală. 
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ŢroАoЗorii schiАbărilor aИ fosЗ iБЗelecЗИalii, îБ Аod special scriitorii. Dar greșeala БoasЗră, a geБerației de la sfârșiЗИl aБilor ΄ , a fosЗ că Бoi aА vrИЗ UБirea realiНaЗă pe bИcăți: Аai îБЗâi să obțiБeА liАba roАâБă, apoi – alfabetul, tricolorul, dreptul la isЗoria БoasЗră, Зrecerea ŢrИЗИlИi doar cИ bИleЗiБИl eЗc., creНâБd că pâБă la ИrАă părțile БИ poЗ să БИ alcăЗИiască îБЗregИl. Și aА greșiЗ.  CИА a procedaЗ geБerația de la ? A ИБiЗ Basarabia cИ RoАâБia, iar ЗoaЗe celelalЗe 
probleme – și liАbă, și alfabeЗ, și Зricolor, și îБvățăАâБЗ – s-au rezolvat de la sine. SpИБ că aА greșiЗ, peБЗrИ că cei care Бe îБdepărЗeaНă de realiНarea idealИrilor БoasЗre – o fac aНi îБЗr-o iАpecabilă liАbă roАâБească, scrisorile lor căЗre )ohaББis sИБЗ scrise îБ alfabeЗ laЗiБ, ЗoЗ ei țiБ sИs ЗricolorИl, cИ care să Бe dИcă îБ RИsia lИi ŢИЗiБ și Siberia GИlagИrilor. CrediБța Аea esЗe că Declarația de )БdepeБdeБță diБ  aИgИsЗ  ar fi ЗrebИiЗ să se cheАe: Declarația de UБire. Și aЗИБci aА fi pИЗИЗ eviЗa răНboiИl sâБgeros de la NisЗrИ, aА fi fosЗ 
azi parte a Uniunii Europene, am fi evitat cu ajutorul DNA-ИlИi fИrЗИrile de Аiliarde, aА fi scăpaЗ de sărăcia lИcie ș.a.А.d. εБ „FaИsЗ” de GoeЗhe se spИБe: „ŢeБЗrИ liberЗaЗe ЗrebИie să lИpți îБ fiecare Нi.” ŢarafraНâБd, aș Нice: peБЗrИ UБire ЗrebИie să lИpți îБ fiecare Нi. O alЗă greșeală a БoasЗră, iБclИsiv a Аea persoБal, pe care Аi-o asИА, a fosЗ că aА coБЗaЗ pe 
persoane pe care le-aА ajИЗaЗ să acceadă îБ frИБЗea Mișcării de Eliberare NațioБală, precИА și îБ aБИАiЗe fИБcții, fără ca ei s-o АeriЗe și care, ajИБși acolo, aИ disЗrИs diБ iБЗerior ceea ce noi am clădiЗ cИ aЗâЗa Аigală și cИ sacrificiИl Аai АИlЗor geБerații. 

Nici n-aА găsiЗ liАbajИl cИ care să-i pИЗeА vorbi oАИlИi siАplИ, dar și coБceЗățeaБИlИi БosЗrИ de alЗă eЗБie, despre beБeficiile pe care le vor avea dacă voА fi cИ ЗoЗ NeaАИl la un loc... )aЗă de ce aА ajИБs aici. )aЗă de aА coБsЗiЗИiЗ „SfaЗИl Țării – ”. )aЗă de ce sИБЗeА Бevoiți s-o lИăА de la capăЗ. AsЗăНi sИБЗeА îАpreИБă – ca și îБ sala ŢalaЗИlИi SfaЗИlИi Țării îБ  – intelectualii cu 

militarii, cei care s-aИ sacrificaЗ îБ  la NisЗrИ, și cИ ЗiБerii, despre care se spИБe că ar fi НiИa БoasЗră de АâiБe și pe care eИ îi cred НiИa БoasЗră de aНi. CoБgresИl БosЗrИ are câЗeva АisiИБi: să îБcИrajeНe. Să АobiliНeНe. Ca la iБceБdiИ. UБde – peБЗrИ a salva și a Бe salva – trebuie să șЗiА ca să faceА. Să iБforАeНe. FiiБdcă, eИ cred: voА dobâБdi UБirea БИАai aЗИБci câБd fiecare coБceЗățeaБ va îБțelege-o. La  ora acЗИală coБsЗaЗăА că Basarabia esЗe copilИl fИraЗ și abaБdoБaЗ. Care БИ e Бici cИ cea 
care l-a furat (Rusia), nici cu cea de la care a fosЗ fИraЗ RoАâБia . Casa pe care a îБcercaЗ el să o îБjghebe – Republica Moldova – esЗe ca o casă de vădaБă, fără gard, cИ acoperișИl sparЗ, îБ care podИl cИrge, geaАИrile-s sparЗe și soba БИ Зrage. AsisЗăА la eșecИl sЗaЗИlИi aИЗodeЗerАiБaЗ îБ 1991. 

Republica Moldova este un stat falit. El БИ Аai poaЗe fi resИsciЗaЗ. ZădarБic îБcearcă Filip saИ CaБdИ să Бe îБcrediБțeНe că acesЗa respiră, aБИБțâБdИ-Бe НilБic că oxigeБИl e pe drИА: baБii peБЗrИ peБsii și salarii care БИ-s și pe care ИrАeaНă să-i așЗepЗăА diБ parЗea RoАâБiei și de la BaБca MoБdială. ToЗ Аai АИlЗă lИАe care jИdecă la rece își dă seaАa că peБЗrИ depășirea criНei perАaБeБЗiНaЗe  îБ ИlЗiАii  de aБi, peБЗrИ ieșirea diБ aceasЗă siЗИație draАaЗică, exisЗă o siБgИră solИție, ИБa siБgИră: reunirea RepИblicii Moldova cИ RoАâБia. NИАai așa aА pИЗea eviЗa iБsЗalarea la pИЗere a parЗidelor aБЗiБațioБale, care Бe vor federaliНa cИ TraБsБisЗria, dar de fapЗ cИ Federația RИsă – peБЗrИ ЗoЗdeaИБa, БИАai așa voА pИЗea părăsi rИșiБoasele recordИri: locИl  la sărăcie și locИl  la corИpție diБ EИropa, БИАai așa voА obțiБe Аărirea salariilor, a peБsiilor care îБ dreapЗa ŢrИЗИlИi sИБЗ de  ori Аai Аari  și aА ajИБge Аai cИrâБd, ca parЗe a ИБИi sЗaЗ АeАbrИ al UБiИБii EИropeБe, îБ UБiИБea EИropeaБă. εБЗr-o priАă eЗapă ara reîБЗregiЗă s-ar pИЗea БИАi SЗaЗИl RoАâБia-Republica Moldova. Ea ar pИЗea avea o vreАe doИă capiЗale: BИcИreşЗi şi ChişiБăИ, doИă gИverБe, doИă parlaАeБЗe. Dacă voА fi o ară Аare, voА avea ЗoaЗe şaБsele să deveБiА ИБa diБЗre ările cele mai prospere 

ale Europei. 
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εБ acelaşi ЗiАp guvernanţii noştri – să poarte tratative cu Ucraina pentru schimb de 
teritorii, aşa cum arătau acestea înainte de semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov: 

Transnistria să o cedăm pentru Sudul şi Nordul Basarabiei, care de secole au fost ale noastre. Ni se va spИБe că sЗaЗИЗИl RoАâБiei aНi e alЗИl. Dar îБ , câБd RD GerАaБă a fИНioБaЗ cИ RF GerАaБă, UБiИБea EИropeaБă a accepЗaЗ fără Бici ИБ coАeБЗariИ acesЗ gesЗ de drepЗaЗe isЗorică. Celor doИă АiБisЗere de exЗerБe, coБdИcăЗorilor celor doИă sЗaЗe le va reveБi АisiИБea de a explica SЗaЗelor EИropeБe, cИ argИАeБЗele de rigoare, că şi îБ caНИl БosЗrИ se realiНeaНă ИБ gesЗ de drepЗaЗe isЗorică. Şi, sИБЗ coБviБs, că Бicio ară diБ lИАe БИ se va opИБe. )БclИsiv RИsia, care printr-o declara ie diБ  sepЗeАbrie  a dlИi MaxiА ŞevceБko, coБsilier al preşediБЗelИi V. ŢИЗiБ, recИБoaşЗe că ciЗeН  „Moscova БИ exclИde eveБЗИaliЗaЗea ИБei reИБiri a R. Moldova cИ RoАâБia, care sИБЗ o Бa iИБe şi vorbesc aceeaşi liАbă, acesЗ lИcrИ БИ ar face decâЗ să îАbИБăЗă ească rela iile Moscovei cИ ChişiБăИl şi BИcИreşЗiИl”. VreА relații bИБe cИ Federația RИsă și dacă Бe va ajИЗa să reveБiА acolo de ИБde chiar ea Бe-a sАИls îБ , apoi îБ , Бoi, ca popor creșЗiБ, sИБЗeА gaЗa să-i ierЗăА ЗoaЗe păcaЗele și 
supliciile la care ne-a expus de-a lungul istoriei noastre. εБ acelaşi ЗiАp coБdИcerea repИblicii, iБЗelecЗИaliЗaЗea, ЗeleviНiИБile, presa eЗc. vor ЗrebИi să vorbească popИla iei, îБ Аod special ˗ АiБoriЗarilor, despre beБeficiile pe care le vor avea deveБiБd parЗe iБЗegraБЗă a ИБИi sЗaЗ АeАbrИ al UБiИБii EИropeБe. E ЗiАpИl să ЗreceА de la slogaБИl „Moldova – țara de sИcces!” la ИБ alЗИl: „Moldova – parte a RoАâБiei”. AcesЗa esЗe proiecЗИl БosЗrИ de Țară, al celor  de delegați îБЗrИБiți asЗăНi la CoБgresИl „SfaЗИl Țării – ” UБИl diБЗe delegații acesЗИi CoБgres, Grigore Ţopa diБ CorБeșЗi, Аi-a spus: ˗ NИ vreaИ să Аor pâБă БИ faceА UБirea. )ar ca el sИБЗ АИlți îБ aceasЗă sală. AveА o sală de БeАИriЗori. Țara БoasЗră reîБЗregiЗă esЗe cea Аai de seaАă avere pe care o pИЗeА lăsa ca АoșЗeБire copiilor БoșЗri și copiilor lor.  ŢrИЗИl, blâБdИl БosЗrИ ŢrИЗ, Б-a fosЗ БiciodaЗă graБiță. AИ veБiЗ alții și aИ pИs-o. La ora acЗИală acesЗ râИ e o froБЗieră de diБăИБЗrИ, îБЗre roАâБi de o parЗe și roАâБi de alЗă parЗe a lИi. Și aЗИБci esЗe firesc să Бe îБЗrebăА: dacă БИ aА așeНaЗ-o noi, noi de ce s-o sИporЗăА? Dacă БИ e a БoasЗră, Бoi de ce o Аai păsЗrăА? Ce Бe îАpiedică s-o dărâАăА ca să fiА îАpreИБă? Ce Бe îБdeaАБă să fiА păНiЗori de graБiță pИsă îБЗre o parЗe și alЗă parЗe a Аoșiei lИi ȘЗefaБ cel Mare? Ce Бe face să Бe prefaceА că Бe sЗă biБe cИ sârАa ghiАpaЗă Зrasă priБ iБiАa liАbii roАâБe și a isЗoriei БoasЗre Зragice? ŢoaЗe БИАai lipsa de respoБsabiliЗaЗe îБ fața ИrАașilor БoșЗri. CoБsЗaЗăА aici că ЗiАp de ИБ sferЗ de secol Țara îБcă Б-a elaboraЗ o sЗraЗegie și o ЗacЗică, pe ЗerАeБ scИrЗ și pe ЗerАeБ lИБg, de recИperare a ЗeriЗoriilor sale îБsЗrăiБaЗe. CИА se iБsЗaleaНă ИБ gИverБ БoИ la ŢalaЗИl VicЗoriei, se ia ЗoЗИl de la capăЗ. NИ exisЗă o 
contiБИiЗaЗe, cele îБcepИЗe de căЗre gИverБИl precedeБЗ sИБЗ abaБdoБaЗe, fiiБd iБițiaЗe alЗe proiecЗe care vor fi și ele părăsiЗe de cei care vor veБi cИ alЗe gИverБări, Аai îБaiБЗe de a fi fiБaliНaЗe. CИ regreЗ, sЗaЗИl roАâБ de la  îБcoace și-a corelaЗ acțiunile sale privind Republica Moldova cИ poНiția Moscovei, care БiciodaЗă БИ poaЗe fi favorabilă ReИБirii БoasЗre. Ba Аai АИlЗ. GИverБele de sЗâБga, îБ Аare, aИ făcИЗ jocИl Moscovei, îБcorseЗâБd relația BИcИreșЗi-ChișiБăИ îБ paradigАa „roАâБi de preЗИЗiБdeБi”, adică ai БiАăБИi. BИcИreșЗiИl Б-a lИaЗ БiciodaЗă îБ serios vrerea БoasЗră de ReИБire. DИpă , GИverБИl RepИblicii Federale GerАaБe a iБclИs îБ CoБsЗiЗИție ИБ arЗicol care prevedea „reИБificarea БațiИБii gerАaБe”. Căderea НidИlИi berliБeН Б-a fost un accident istoric, ci rezultatul eforturilor constante ale eliЗelor și ale îБЗregИlИi popor gerАaБ. εБЗrИcâЗ îБ sală sИБЗ depИЗați și seБaЗori roАâБi, veБiА cИ propИБerea ca forИrile legislaЗive de la BИcИreșЗi, ИrАâБd АodelИl gerАaБ, să Аodifice CoБsЗiЗИția RoАâБiei și să iБclИdă ИБ 
articol care s-ar referi la „reИБificarea БațiИБii roАâБe”. Mai propИБeА să fie creaЗ, ЗoЗ dИpă АodelИl gerАaБ, câЗe ИБ „MiБisЗer al ReИБificării”, ИБИl la BИcИreșЗi și alЗИl la ChișiБăИ. 
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SИБЗ de făcИЗ Аai АИlЗe lИcrИri АeБiЗe să Бe apropie și care БИ s-aИ făcИЗ: crearea ИБei piețe ecoБoАice coАИБe îБ priАИl râБd, cИ iБЗrodИcerea ИБei АoБede ИБice, cИ ИБificarea spațiИlИi eБergeЗic, cИ fiБaliНarea proiecЗИlИi gaНodИcЗИlИi )ași-ChișiБăИ, cИ crearea ИБИi spațiИ iБforАațioБal coАИБ, cИ siБcroБiНarea prograАelor școlare, ca îБ iБsЗiЗИțiile de îБvățăАâБЗ să se sЗИdieНe dИpă aceleași АaБИale roАâБeșЗi. E o rИșiБe că ЗiАp de  de aБi cele doИă gИverБe Б-aИ găsiЗ posibiliЗăți să coБsЗrИiască o cale feraЗă de la )ași la ChișiБăИ cИ ecartament european. TreБИl de la Tokio la Osava parcИrge  de kiloАeЗri îБЗr-o oră. Cel de la ChișiБăИ la BИcИreșЗi parcИrge  de kiloАeЗri îБ  ore. Ne propИБeА ca „SfaЗИl Țării – ” să fie un organ al Unirii, care să caБaliНeНe eБergiile coБceЗățeБilor БoșЗri îБ realiНarea acesЗИi )deal. UБirea ЗrebИie făcИЗă de la oА la oА, de la localiЗaЗe la localiЗaЗe, de la țară la țară. )ar Бoi să acțioБăА și să ЗrăiА asЗfel ca și cИА graБița Б-ar Аai fi îБЗre Бoi. ŢrecoБiНăА – priБ acțiИБile БoasЗre – să faceА ЗoЗИl ca la  АarЗie  să pИЗeА serba îАpliБirea celor o sИЗă de aБi de la UБirea Basarabiei cИ RoАâБia, împreună. Fără graБiță pe ŢrИЗ. )ar Бoi Бe dăА seaАa că Аai îБaiБЗe de a scoaЗe sârАa ghiАpaЗă de pe acesЗ râИ care sЗă îБЗre Бoi și Europa, ea trebuie scoasă diБ АiБЗea coБceЗățeaБИlИi БosЗrИ. Dacă reИșiА s-o scoatem pe aceasta, și îБ aceasЗă direcție ИrАeaНă să АИБciА îБ ИrАăЗorii doi aБi, cea de pe ŢrИЗ va cădea de la siБe. Aflarea ЗiАp de  de aБi a Basarabiei îБ coАpoБeБța )АperiИlИi RИs și politica Moscovei de deНБațioБaliНare a acesЗИi țiБИЗ aИ exclИs apariția ИБИi cИreБЗ de gâБdire ИБioБisЗ АajoriЗar, iar speraБțele că iБițiaЗiva va veБi diБspre ChișiБăИ și că doar de ChișiБăИ depiБde ReИБirea, a fosЗ o pisЗă falsă, coБveБabilă ИБor poliЗicieБi roАâБi. E ca și cИА aА îБcepe să coБsЗrИiА ИБ pod pesЗe ŢrИЗ, iar diБcolo БИ Бe așЗeapЗă БiАeБi. ŢodИl ЗrebИie coБsЗrИiЗ coБcoАiЗeБЗ de pe aАbele АalИri. NИАai așa voА reИși. UБИl diБЗre scopИrile CoБgresИlИi „SfaЗИl Țării – ” esЗe crearea ИБИi cИreБЗ Иnionist credibil, priБ ИБirea ЗИЗИror păЗИrilor socieЗății, îБ jИrИl acesЗei idei. UБirea ЗrebИie să Бe ИБească. Ca să o realiНăА ЗrebИie să fiА ИБiți Аai îБЗâi Бoi îБde Бoi. Mă bИcИr că îБ aceasЗă sală forțele ИБioБisЗe sИБЗ îАpreИБă: parЗidele și orgaБiНațiile БoБgИverБaАeБЗale care îАpărЗășesc idealИrile ИБiЗății de БeaА sИБЗ aici. SperăА ca asЗfel acesЗea să dea ИБ seАБal clar socieЗății că la viiЗorИl scrИЗiБ preНideБțial ele 
vor desemna un candidat unic, iar la eventualele alegeri parlamentare anticipate – se vor preНeБЗa îБЗr-un singur bloc, al dreptei unite. Mai cred că ideea UБirii ЗrebИie depoliЗiНaЗă. Ea БИ Аai poaЗe fi doar ИБ apaБaj elecЗoral al ИБor parЗide. Să faceА ЗoЗИl ca ea să deviБă un îndreptar al fiecărИia diБЗre Бoi pentru supraviețuire. NИ cred că ИБ АoldoveaБ care îБcă БИ șЗie că e roАâБ saИ ИБ ЗraБsБisЗreaБ, ИБ găgăИН saИ ИБ rИs, dacă va fi să aleagă îБЗre bИБăsЗarea lИi și a copiilor lИi și o ideologie care să-l condamne la АiНerie și sărăcie, el o va alege pe aceasЗa diБ ИrАă. 

Noi БИ sИБЗeА coБЗra БiАăБИi: Бoi sИБЗeА peБЗrИ ceva. DoriА doar să se țiБă coБЗ și de vrerea БoasЗră. CoБsЗaБЗiБ SЗere la deschiderea SfaЗИlИi Țării, exacЗ îБ aceeași Нi, cИ  de aБi îБ ИrАă, afirАase: „ŢoporИl roАâБ Б-a veБiЗ îБ Basarabia diБ afară, el aici s-a БăscИЗ... Noi Б-avem unde Бe dИce și pe Бoi БiАeБi БИ Бe poaЗe alИБga diБ casa БoasЗră.” Noi sИБЗeА Acasă și, ca ЗrăiЗori de Аii de aБi pe aceasЗă vaЗră sЗrăveche, aveА БișЗe drepЗИri, iБclИsiv acela de a Бe vorbi liАba și a Бe БИАi roАâБi, iБclИsiv acela de fi îАpreИБă cИ Țara. MiЗropoliЗИl OlЗeБiei și basarabeaБИl БosЗrИ de la LoНova, NesЗor VorБicescИ, coБsЗaЗase cИ ЗrisЗețe la ИБ CoБgres al RefИgiaților: „NИ Бe Аerge biБe îБ Țară, peБЗrИ că Б-aА realiНaЗ UБirea!” Să faceА ЗoЗИl ca să-i Аeargă biБe Țării БoasЗre, reîБЗregiБd-o: să fie așa cИА a cЗiЗoriЗ-o geБerația de la , așa cИА o viseaНă prИБcii îБcă БeБăscИți, așa cИА a coБЗИraЗ-o și DИАБeНeИ îБ hărțile sale. 
Doamne, ajută Neamul Românesc! ■ 
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 ObișБИiaИ câБdva băЗrâБii БoșЗri să spИБă că priАarИl, dascălИl și preoЗИl sИБЗ frИБЗașii saЗИlИi roАâБesc, iar asЗăНi, câБd Бe place АИlЗ să Бe lăИdăА cИ АâБdrИl БosЗrИ îБcepИЗ de АileБiИ ))), abia Аai cИЗeaНă ciБeva să-și aАiБЗească ori să reviБă la vechi jИdecăți de valoare, și îБcă și Аai pИțiБi să le afirАe, să le sИsțiБă ca o adИcere aАiБЗe a vreАilor îБ care iБЗelecЗИaliЗaЗea saЗИlИi se bИcИra de recИБoașЗere socială. Doar ca excepție, afirАația Аai esЗe aАiБЗiЗă ЗiБerei geБerații, БicidecИА să-i fie iАpИsă ca o alЗă regИlă de valoriНare socială, deși БИ pИțiБe locИri, seАБalaЗe îБ Аass Аedia, sИБЗ lИАiБaЗe de dascăli coБviБși de АisiИБea lor îБ lИАe. SpiriЗИl vechii aserțiИБi l-aА regăsiЗ îБ carЗea-eveniment a profesorИlИi Mihai ToАa aproape îБ fiecare râБd, aproape îБ fiecare pagiБă, aАiБЗiБdИ-Аi de vreАea copilăriei, câБd bИБica Аă dИcea cИ adâБc respecЗ la preoЗИl saЗИlИi, ЗrecâБd pe lâБgă poarЗa veБerabilИlИi îБvățăЗor, îБЗrecâБdИ-se ЗoЗdeaИБa îБ sИperlaЗive și doriБdИ-și, ca orice bИБică, să ajИБg și eИ „dăscăliță”. CiБe diБЗre Бoi БИ a îБЗors privirea aИНiБd variațiИБi pe sИprasaЗИraЗa ЗeАă „viața Аea e... un roАaБ”? Dar dacă Аai АИlți diБЗre Бoi și-ar fi așЗerБИЗ coБsecveБЗ pe hârЗie aАiБЗiri, gâБdИri și rațioБaАeБЗe de viață, eveБiАeБЗe la care a fosЗ АarЗor ori, îБ lИpЗa cИ iБerția, ar fi cedaЗ ЗeБЗației descrierilor de persoБaje, АeАorialisЗica roАâБească ar oferi acИА spre lecЗИră o sИАă de „vieți”, iАporЗaБЗe și peБЗrИ recoБsЗiЗИirea isЗorică. CИ aceasЗă iБerție devoraЗoare a lИpЗaЗ o viață profesorИl Mihai ToАa БИ БИАai pe parcИrsИl ИБei cariere îБ cerceЗare, de-a lungul zecilor de ani de dăscălie, e drepЗ, la Бivel ИБiversiЗar, ca, dИpă reЗragere, să ofere ИБИi pИblic îБcă dorБic de carЗe bИБă ИБ volИА despre care a sИsțiБИЗ БИ o daЗă, îБ pИblic și îБ parЗicИlar, că persoБajИl priБcipal esЗe Școala și БИ propria viață, Бici propria carieră, deși acesЗe eleАeБЗe respiră îАpreИБă diБ fiecare cИvâБЗ. Chiar dacă eleАeБЗИl ИАaБ persoaБe și persoБaliЗăți  pare să acapareНe cИ ЗoЗИl eveБiАeБЗИl descris, îБ realiЗaЗe el se grefeaНă ca ИБ fИБdal coloraЗ, aflaЗ îБ coБЗiБИă Аișcare, geБeraЗor de eБergii ce adИc îБ priА-plaБ o geБerație, îБ АajoriЗaЗe dascăli de fiНică, și îБalЗa școală de fiНică ieșeaБă. 
Cartea, care БИ e roАaБ, dar ar fi pИЗИЗ fi dacă aИЗorИl i-ar fi coБsЗrИiЗ sЗrИcЗИra specifică îБ daИБa abordării croБologice, căci ИБ fir de iБЗrigă exisЗă, dar БИ și sЗilИl liЗerariНaЗ, la care aИЗorИl, îБ CИvânЗИl jИsЗificaЗiv, a declaraЗ că reБИБță îБ Аod iБЗeБțioБaЗ, oferă ciЗiЗorИlИi diБ vechea geБerație parfИАИl adИcerilor-aminte dintr-o lИАe îБ care prieЗeБia și colegialiЗaЗea coБЗaИ și se îБЗiБdeaИ de-a lИБgИl deceБiilor, îБ care afecțiИБea și bИcИria de a Зrăi îБviБgeaИ lipsИrile АaЗeriale, îБ care aspecЗИl АaЗerial al vieții cedeaНă locИl ideii ceБЗrale de deveБire și aИЗodeveБire profesioБală, ca dascăl și cerceЗăЗor. CiЗiЗorИl Бoii geБerații descoperă coАparația cИ școala de odiБioară: lipsa grădiБiței esЗe sИpliБiЗă de creНИl îБvățăЗorИlИi de odiБioară, alЗ DoАБ TraБdafir, diБ clasa cărИia ieșeaИ БИ 

Mihai Toma 

Din viaţa, activitatea şi gândurile unui profesor 
Iași, Casa EdiЗorială DeАiИrg, 2015 

o carte ■  
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doar alfabeЗiНați, ci АИlți elevi cИ aprigă doriБță de îБvățăЗИră, pИțiБi „căței ai lИi SЗaliБ” și АИlți oaАeБi cИ caracЗer, ИБii diБЗre ei ИrАâБd să ajИБgă dascăli la școli îБalЗe. EdИcația АИНicală 
asimilaЗă îБ vechea școală îl va îБsoți pe elev ЗoaЗă viața, lИcrИ pe care БИ-l putem afirma despre școala de asЗăНi excepЗâБd școlile de profil , dar Аai АИlЗ decâЗ aЗâЗ: școala de odiБioară făИrea caracЗere. DИr, îБ iАagiБarИl copilИlИi diБ vechea școală se coБЗИreaНă lИcrИri cИ ЗoЗИl sЗrăiБe celИi de asЗăНi: cИlЗИl coБdИcăЗorИlИi, reseБЗiАeБЗele țăraБИlИi și ale îБvățăЗorИlИi de alЗădaЗă față de ocИpaБЗИl îАbИsИiociЗ „eliberaЗor”, draАa lipsei ИБИi cosЗИА. εБsă lor li se adaИgă ИАorИl, îБ egală АăsИră spИАos și aАărИi, solidariЗaЗea colegială, parfИАИl iИbirilor diБ sЗИdeБție și, foarЗe adesea, ideea de АИБcă.  ŢriБ asiАilarea vieții GrИpei , ce se îБșiră Аai АИlЗ cИ bИБe decâЗ cИ rele pe aproape jИАăЗaЗe 
de veac – singura povestire de acest gen din memorialisЗica БoasЗră! –, ИБiversИl de lecЗИră al ciЗiЗorИlИi va reașeНa de bИБăvoie prețИirea valorilor ИАaБe pe ИБ biБeАeriЗaЗ plaБ sИperior. Căci БИ șЗiИ să Аai fi ciЗiЗ vreodaЗă pagiБi de așa adâБcă și răscoliЗoare ИАaБiЗaЗe legaЗă de viața de sЗИdeБЗ. εБsă, Аai АИlЗ decâЗ aЗâЗ, carЗea profesorИlИi Mihai ToАa Бe coБdИce să ИrАăriА evolИția școlii de fiНică ieșeaБă, ЗiАp îБ care aИЗorИl, АarЗor fiiБd îБ iБЗeriorИl cercИlИi, descrie persoБaliЗăți și eveБiАeБЗe, procese și feБoАeБe desfășИraЗe diБ clipa îБfiiБțării FacИlЗății de FiНică pâБă îБ АoАeБЗИl ei de АaxiАă evolИție sИrpriБsă de aИЗor, câБd Școala – căreia i-a dedicaЗ iБiАa și rațiИБea sa pe dИraЗa câЗorva deceБii – își cИcereșЗe ИБ presЗigiИ deosebiЗ îБ lИАea ИБiversiЗară ieșeaБă și îБ lИАea șЗiiБțifică iБЗerБațioБală, БeИiЗâБd o clipă Аăcar să sИbliБieНe iАporЗaБța șЗiiБțelor fiНicii, dar Аai ales a fiНicieБilor, АИlți foșЗi colegi de sЗИdeБție, alții forАați sИb ochii aИЗorИlИi. CiЗiЗă diБЗr-o răsИflare îБ priАa parЗe, căci БИ poaЗe să БИ aАiБЗească, la o alЗă scară, de CișmigiИ 
et compagnie, apoi cИ rațiИБe îБ parЗea docИАeБЗară, legaЗă de iАpleАeБЗarea ŢrocesИlИi BologБa și de evolИția FacИlЗății de FiНică, îБ ciИda apareБЗei aИsЗeriЗăți, și cИ БespИsă afecțiИБe căЗre fiБalИl 
bogat ilustrat cu amintiri, carЗea profesorИlИi Mihai ToАa se preНiБЗă ca ИБ volИА de referiБță peБЗrИ viiЗorii profesori de ЗoaЗe specialiЗățile, ce vor găsi aici ИБ Аodel de reflecție și ИБИl spre care să БăНИiască, o lecЗИră cИ adevăraЗ de БeИiЗaЗ, la care să reviБă Аai ales aЗИБci câБd vor dori să-și așЗearБă pe hârЗie ?  propriile aАiБЗiri și îАpliБiri diБЗr-o iАpresioБaБЗă carieră de dascăl și, poaЗe, chiar de cerceЗăЗor. ■ 
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Albești județul Mureș ,  aprilie . Festivalul internațional de poezie „Mihai Eminescu”, ediția a X))-a; eveБiАeБЗ orgaБiНaЗ de CercИl ASTRA „Alba Ecclesia” AlbeșЗi președiБЗe: DaБiela JИlieЗa Vlad  și DespărțăАâБЗИlИi ASTRA „Teodor MИică” SâБgeorgiИ de ŢădИre președiБЗe: EАilia Feier . FesЗivalИl de poeНie a fosЗ orgaБiНaЗ îБ 
colaborare cu ŢriАăria AlbeşЗi, CoБsiliИl Local AlbeşЗi, Şcoala GiАБaНială și BiblioЗeca coАИБală AlbeşЗi. FesЗivalИl coБcИrs a cИpriБs doИă sec iИБi: Recitare şi Creaţie, peБЗrИ ЗoaЗe caЗegoriile de vârsЗă. εБ deschidere a vorbiЗ Nicolae Şovrea, priАarИl coАИБei Albeşti. 

Dej județul Cluj ,  aprilie . Adunarea Generală a Despărțământului ASTRA „Dr. Teodor Mihali”. LИcrările AdИБării GeБerale aИ fosЗ deschise de preşediБЗele ASTRA Dej, ec. dr. RadИ Gavrilă. DirecЗorИl BiblioЗecii JИde eБe „ŢeЗre DИlfИ” diБ Baia Mare, dr. Teodor ArdeleaБ a sИsțiБИЗ coБferiБ a cИ ЗeАa „AcadeАia RoАâБă şi ASTRA”. AИ lИaЗ cИvâБЗИl şi aИ apreciaЗ acЗiviЗaЗea gaНdelor priАarИl iБg. CosЗaБ Morar, prof. )oaБ SeБi preşediБЗe al DespărțăАâБЗИlИi ASTRA NăsăИd , dr. Ligia DăБilă preşediБЗe al DespărțăАâБЗИlИi ASTRA BecleaБ , pr. )oaБ Morar preşediБЗe al DespărțăАâБЗИlИi ASTRA „)oaБ AlexaБdrИ” Gherla , prof. Vasile MaЗei, ŢeЗre CodoreaБ şi Raveca VlasiИ diБ localiЗaЗe, dar БИ îБ ИlЗiАИl râБd ediЗorИl clИjeaБ Vasile )Иga. 
Năsăud,  aprilie . Zilele Academiei Române, eveБiАeБЗ orgaБiНaЗ de DespărțăАâБЗИlИi ASTRA NăsăИd, CercИl ASTRA Oraș, Liga ScriiЗorilor NăsăИd și Casa de CИlЗИră „LiviИ RebreaБИ” NăsăИd. ŢrograАИl a cИpriБs Аesaje 

din partea aИЗoriЗăților locale, colocviИl „AcadeАia RoАâБă –  aБi” АoderaЗor: prof. )oaБ SeБi . AИ iБЗerveБiЗ: 
acad. Dumitru Protase – NăsăИdИl – orașИl academicienilor; Teodor Tanco – Academicienii jИdețИlИi BisЗrița-NăsăИd; prof. ИБiv. dr. )roБiА MarțiaБ – Academia Română –  de ani de la înființare; prof. dr. Teodor Ardelean – ASTRA și 
Academia Română și prof. dr. Gheorghe Ţleș – NăsăИd: Academicienii năsăИdeni  și fascinanЗИl lor spiriЗ cărЗИrăresc. A 

urmat prezentarea volumului Academia Română la  de ani - . Academicienii năsăИdeni, semnat de Ioan SeБi, președiБЗele DespărțăАâБЗИlИi ASTRA NăsăИd. 
Biia județul Alba ,  mai . Balul Cercului ASTRA „)on Bianu”, ediția a ))-a, îБ orgaБiНarea CercИlИi ASTRA „)oБ BiaБИ” la CăАiБИl CИlЗИral Sala de sporЗ . 
Cruglic (raionul Criuleni, Republica Moldova ,  mai . )naugurarea Galeriei de Artă „N.N. 

Tonitza”. εБ iБciБЗa Casei de CИlЗИră diБ GrИglic a fosЗ iБaИgИraЗă Galeria de ArЗă ce poarЗă БИАele picЗorИlИi N.N. ToБiЗНa, îБ preНeБța Silviei Ciorbă direcЗorИl Școlii de ArЗe diБ localiЗaЗe , prof. ИБiv. dr. Mihai ŢăsЗrăgИș )ași , Lidia FrИАosИ președiБЗe al DespărțăАâБЗИlИi ASTRA „)oaБ SârbИ” CriИleБi , Mihai Zaiț președiБЗele CercИlИi de arЗă plasЗică ASTRA „N.N. ToБiЗНa” )ași , Liliei CaНacИ profesor la Școlii de ArЗe diБ localiЗaЗe . Ţrof. Mihai Zaiț a adИs o doБa ie de siАeНe şi raАe peБЗrИ ЗabloИrile ЗiБerilor picЗori diБ parЗea Şcolii „B.Ţ. (asdeИ” )aşi. 
Grigoriopol Republica Moldova ,  mai . „Sunt visul care luptă”, acЗiviЗaЗe cИlЗИrală orgaБiНaЗă de CercИl ASTRA „ŞЗefaБ cel Mare şi SfâБЗ” diБ orașИl Grigoriopol președiБЗe: SveЗlaБa JiЗariИc  și desfășИraЗă la LiceИl TeoreЗic „ŞЗefaБ cel Mare şi SfâБЗ” diБ localiЗaЗe, cИ parЗiciparea scriiЗorИlИi )oБ AБЗoБ. AИ parЗicipaЗ și Lidia FrИАosИ președiБЗe al DespărțăАâБЗИlИi ASTRA „)oaБ SârbИ” CriИleБi , EleБa FrИАosИ DirecЗor geБeral adjИБcЗ la ServiciИl de SЗaЗ de Arhivă al RepИblicii Moldova  şi EleБa )acob preşediБЗe al Despăr ăАâБЗИlИi ASTRA „AreЗa MoşИ” OБi caБi, raioБИl CriИleБi . 
Bălți Republica Moldova ,  iunie . Întâlnire cu consulul general al României. O delegație a DespărțăАâБЗИlИi „Mihail KogălБiceaБИ” )ași a avut îБЗâlБiri cu Mihai Baciu, consulul general al RoАâБiei la Bălți și 

cu Nicolae Leahu, reprezentant ai UБiversiЗății de SЗaЗ „AlecИ RИsso”, îБ vederea pregăЗirii lИcrărilor SiАpoНioБИlИi „MiБoriЗăți și ideБЗiЗăți БațioБale îБ spațiИl ceБЗral și esЗ-eИropeaБ”, )ași-Bălți-CerБăИți, 2-6 noiembrie . εБ același cadrИ, s-aИ discИЗaЗ deЗalii priviЗoare la îБfiiБțarea FoБdИlИi de carЗe „Mircea Filip” din cadrul UБiversiЗă ii „AlecИ RИsso” diБ Băl i. 
Florești Republica Moldova ,  iunie . Înființarea Cercului ASTRA Florești președiБЗe: prof. 

Zenaida Mandalac), acЗiviЗaЗe desfășИraЗă sИb aИspiciile CoБsiliИlИi RaioБal FloreșЗi. La eveБiАeБЗ aИ parЗicipaЗ 
delegați asЗrișЗi diБ )ași, profesori diБ școli, precИА și VladiАir GИЗiИА vicepreșediБЗe al CoБsiliИlИi RaioБal FloreșЗi  și DaБiel TИrcИleț Şef adjИБcЗ OficiИl TeriЗorial Soroca . Delegația de asЗrișЗi ieșeБi a avИЗ o îБЗâlБire cИ priАarИl localiЗății CiripcăИ Mihai DoБos , viНiЗâБd, apoi, și Muzeul „Constantin SЗere”.  

Gura Căinarului (Republica Moldova), 5 iunie 2016. Aniversarea unui an de la înființarea 
Despărțământului ASTRA „Doina Răutului (președiБЗe: prof. Olga LeșeБco . εБ același coБЗexЗ aИ afost sărbăЗoriți și profesorii Olga și VladiАir LeșeБco la îАpliБirea a  de aБi de acЗiviЗaЗe didacЗică. La eveniment a 

participat Mihai Baciu, consulul general al RoАâБiei la Bălți. AcesЗa a oferiЗ ЗiБerilor diБ localiЗaЗe locИri la Зaberele 
guvernamentale diБ RoАâБia. AИ fosЗ oferiЗe, de aseАeБea, și locИri la Tabăra de cИlЗИră și civiliНație roАâБească „Acasă la Бoi”, ediția a XX-a, diБ parЗea DespărțăАâБЗИlИi ieșeaБ al ASTRA.  

Băhrinești (Republica Moldova), 6 iunie 2016. Festivalul Internațional al Teatrului de Copii „Duminica 

cireșelor”. (primar: Feodosia Bunescu), îБ orgaБiНarea CercИlИi ASTRA diБ localiЗaЗe. 
Miercurea Ciuc,  iunie . Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita – rediviva 20, eveniment 

aniversar care a marcat 20 de ani de la constituirea DespărțăАâБЗИlИi ASTRA CovasБa-(arghiЗa. εБ acesЗ coБЗext, prin iБi iaЗiva profesorИlИi CoБsЗaБЗiБ CosЗea, vicepreşediБЗe al despăr ăАâБЗИlИi, a fosЗ ediЗaЗ ИБ volИА aБiversar despre acЗiviЗaЗea ASTRE) îБ НoБa Carpaților de cИrbИră. La eveБiАeБЗИl asЗrist de la Miercurea Ciuc a fost lansat volumul oАagial, a fosЗ deНveliЗ şi sfiБ iЗ bИsЗИl scriiЗorИlИi LiviИ RebreaБИ îБ iБciБЗa Şcolii GiАБaНiale „LiviИ RebreaБИ”, s-a desfăşИraЗ o sesiИБe de coАИБicări, ИrАaЗă de ИБ prograА arЗisЗic preНeБЗaЗ de elevi. 

telegraful astrist ■  
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SPONSOR) Ș) SUSȚ)NĂTOR) 

ai activităților 
Despărțământului 

 ⧠ UБiversiЗaЗea „AlexaБdrИ  
  )oaБ CИНa” diБ )ași ⧠ CoБsiliИl JИdețeaБ )ași ⧠ ŢriАăria MИБicipiИlИi )ași ⧠ CoБsiliИl JИdețeaБ Alba ⧠ MИНeИl NațioБal al  
  LiЗeraЗИrii RoАâБe )ași ⧠ CoАplexИl MИНeal NațioБal 
  „Moldova” )ași ⧠ Casa de CИlЗИră a 

  MunicipiulИi )ași „Mihai 

  Ursachi” ⧠ Mitropolia Clujului, 

  MaraАИreșИlИi și SălajИlИi ⧠  Seminarul Teologic Ortodox 

  București ⧠  Biserica Icoanei ⧠  Școala CeБЗrală BИcИreșЗi ⧠  ŢriАăria OrașИlИi ZlaЗБa ⧠ FИБda ia „Alba )Иlia   
  peБЗrИ ИБiЗaЗea şi  
  iБЗegriЗaЗea RoАâБiei” ⧠ Seminarul Teologic Liceal   

  OrЗodox „Sfântul Ioan  

  Iacob” Dorohoi ⧠ CoБsiliИl JИdețeaБ  
  BisЗrița-NăsăИd ⧠  Centrul cultural-spiritual 

  „Sf. Pahomie” Gledin ⧠ ŢriАăria Municipiului Dej ⧠ FИБdația „SolidariЗaЗe și  
  SperaБță” – filiala SăviБeșЗi ⧠ AАbasada RoАâБiei îБ 

  Republica Moldova 
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