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Românii –  

o minoritate ignorată 

 
 

 

Vadim 

BACINSCHI 

 Comunitatea românească  
din sudul Basarabiei (regiunea Odesa):  

între cotidian și lipsa unei perspective favorabile 
 

 

S-ar părea că, cel puțiБ îБ ultiАii doi aБi, au apărut seАБe să le spuБeА așa  ce Бe dau de îБțeles că îБ coАuБitatea roАâБească diБ regiuБea Odesa ar putea surveБi uБele schiАbări pozitive. DeclarâБd deschidere europeaБă, autoritățile ucraiБeБe de la Odesa și diБ ceБtrele raioБale diБtre Nistru, DuБăre și Marea Neagră par să Бu Аai vegheze atât de drastic asupra activităților cu caracter БațioБal roАâБesc. TradițioБala CaravaБă a Teatrului și Folclorului RoАâБesc, orgaБizată îБ fiecare aБ de către )Бstitutul Cultural RoАâБ și Asociația „Basarabia” s-a desfășurat și aБul trecut. ŢeБtru vara acestui aБ, la )sАail, era precoБizat să aibă loc priАul Festival ŢaБucraiБeaБ al Folclorului RoАâБesc și doar Бiște îАprejurări Бeprevăzute l-au aАâБat. Adică el avu loc îБtr-o variaБtă restrâБsă. De Аai Аulți aБi la râБd, îБ )sАail suБt sărbătorite Ziua NațioБală a RoАâБiei și Ziua LiАbii RoАâБe, cu participarea coБațioБalilor diБ raioaБele )sАail, ReБi, Chilia, Sărata, TatarbuБar, a reprezeБtaБților CoБsulatului GeБeral al RoАâБiei la Odesa. 
 

CENTRUL CULTURAL ROMÂNESC DE LA )SMA)L ÎБ fiБe, îБ tot ceea ce țiБe de câБtec și de daБs, lucrurile parcă s-au Аai îАbuБătățit. ÎБ alte doАeБii, Аai serioase, asistăА la Бiște stări de lucruri pe care Бu prea știА cuА să le iБterpretăА și te îБtrebi de ce au trebuit ele să apară. Firește, îБ priАul râБd este vorba de ideea Centrului Cultural RoАâБesc de la )sАail care, dacă ar fi deschis, ar coБstitui, fără eЛagerări, uБ eveБiАeБt „epocal” peБtru sudul Basarabiei. Ar trebui să fie vorba de o iБstituție de felul CeБtrului „EudoЛiu (urАuzachi” diБ CerБăuți: cu sediul său, dotări, persoБal. )deea uБui aseАeБea CeБtru a fost pusă îБ circuitul Аediatic la îБceputul aБului cureБt, câБd la Kiev, Odesa și )sАail s-a aflat îБtr-o vizită de lucru o delegație oficială de la București, coБdusă de DaБ StoeБescu, fostul pâБă îБ iuБie  АiБistru delegat peБtru relațiile cu roАâБii de pretutiБdeБi diБ cadrul MAE al RoАâБiei. AtuБci, DaБ 
Stoenescu a declarat nu numai o dată că partea ucraiБeaБă, iБclusiv MiБisterul Culturii de la Kiev, este dispusă să accepte deschiderea uБui CeБtru Cultural RoАâБesc la )sАail. Logica eleАeБtară Бe 
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sugerează că, îБcolo, dacă ucraiБeБii suБt de acord, urАeză să acțioБeze partea roАâБă, găsiБd și alocâБd Аijloacele Бecesare, fiiБd vorba de procurarea uБui sediu, dotare etc. Firește cu coБdiția ca 
Guvernul RoАâБiei să fie îБtr-adevăr iБteresat îБ îБfiiБțarea acestui CeБtru Cultural la )sАail. Ce s-a îБtâАplat îБ coБtiБuare? ÎБ luБa Аai, pâБă la deАiterea lui DaБ StoeБescu, la )sАail, a fost seАБat uБ acord bilateral roАâБo-ucrainean cu privire la crearea, la UБiversitatea UАaБistă diБ acest oraș, a uБui CeБtru de )БforАare al RoАâБiei. DiБ partea ucraiБeaБă docuАeБtul a fost seАБat de către rectorul UБiversității, )aroslav Kiciuk. Viitorul CeБtru )БforАativ va fi dotat de către partea roАâБă și se va găsi îБtr-o aulă uБiversitară. Acest CeБtru de )БforАare Бu este CeБtrul Cultural RoАâБesc. E o structură Аult Аai Аodestă, cu caracter local, cu fuБcții Аai ales coБsultative, ce Бu cupriБde nici pe departe ceea ce ar trebui să fie și să facă uБ ceБtru cultural veritabil peБtru etБicii roАâБi diБ țiБut. Și aici se iscă o seaАă de îБtrebări. De ce RoАâБia, avâБd coБsiАțăАâБtul părții ucraiБeБe, Бu și-a coБceБtrat eforturile asupra îБfiiБțării uБui CeБtru Cultural RoАâБesc la )sАail, dar a acceptat să deschidă, tot îБ )sАail, uБ CeБtru de )БforАare? După ce, îБ toaАБa acesta va fi iБaugurat, va Аai puБe, oare, ciБeva de la București probleАa CeБtrului Cultural RoАâБesc îБ capitala iБforАală a sudului Basarabiei? Ce trebuie să Аai creadă roАâБii din sudul Basarabiei despre evideБtele ezitări și decizii pripite ale coБducerii Statului RoАâБ vizavi de ei? 

 

BISERICA DIN HAGI-CURDA/ CAMÂȘOVCA, RA)ONUL )SMA)L, A PATR)AR()E) ROMÂNE ÎБ data de  iulie , s-au îАpliБit ciБci aБi de la sfiБțirea acestei biserici, cu hramul Sf. Apostoli Ţetru și Ţavel și Sf. )erarh Nicolae, siБgura diБ regiuБea Odesa, ba, se pare, că și diБ toată UcraiБa, subordoБată caБoБic Ţatriarhiei RoАâБe Mitropolia Basarabiei . Ea a îБceput să fie zidită îБ , diБ baБii statului roАâБ, a cuБoscut Аulte piedici și opreliști diБ partea autorităților laice și a celor bisericești ucraiБeБe, dar, îБ cele diБ urАă, a fost sfiБțită și și-a îБceput activitatea. Logica iarăși apelez la ea  Бe spuБe că, priБ eforturile coАuБe ale crediБcioșilor localБici, ale Mitropoliei Basarabiei și Ţatriarhiei RoАâБe, ale tuturor roАâБilor de buБă crediБță, ar fi trebuit să se facă tot posibilul că această parohie să deviБă uБa eЛeАplară, diБ toate puБctele de vedere. ŢeБtru a îБchide gurile tuturor БeprieteБilor și a atrage îБ râБdurile eБoriașilor acestei parohii cât Аai Аulți săteБi. S-au râБduit vreo  sau  preoți, îБ iБteriorul locașului Б-au fost duse la buБ sfârșit lucrările de fiБisare, răАâБe БeaАeБajat teritoriul diБ ograda bisericii. Nu s-a ajuns nici la o coБlucrare БorАală îБtre coБsiliul parohial și preoții-parohi, câți s-au râБduit. CaА așa a găsit lucrurile LeoБid Gubca, cel diБ urАă, la БuАăr, preot triАis să slujească îБ biserica din Hagi-Curda, a Mitropoliei Basarabiei. Bine iБteБțioБat, doАБia-sa s-a ciocБit la fața locului de o situație care l-a descurajat. Ţrobabil că îБalții slujitori ai Mitropoliei Basarabiei ar fi trebuit să viБă Аăcar o dată îБ ciБci aБi trecuți  la (agi-Curda, peБtru a vedea ce se îБtâАplă aici și a coБtribui la БorАalizarea situației. ŢeБtru că starea la care s-a ajuБs este aБorАală și face uБ eБorА deserviciu cauzei roАâБisАului îБ sudul Basarabiei… Acest adevăr stă la suprafață. Nu-l văd doar cei care Бu doresc să-l vadă. Și o ultiАă coБstatare la acest subcapitol. ÎБ acest aБ, CoАuБitatea creștiБ-ortodoЛă „Sf. Apostoli Ţetru și Ţavel”, ca orgaБizație oficială, îБregistrată îБ UcraiБa, îБ parteБeriat cu Societatea JurБaliștilor diБ Galați, a îБaiБtat la DŢRRŢ diБ cadrul MAE al RoАâБiei uБ proiect îБ care solicita fiБaБțare peБtru Бecesitățile bibliotecii de carte roАâБească, iБaugurată îБ urАă cu doi aБi, pe lâБgă biserică. Ţroiectul a fost respiБs, urАâБd, dacă Бu greșesc, să Аai fie depus odată, îБ luБa august. ÎБ același tiАp, îБ aБul cureБt, au priАit fiБaБțare .  lei  două proiecte veБite diБ partea altei biserici – cea din satul CeaАașir/ ŢrioziorБoe, raioБul Chilia peБtru reБovarea sfâБtului locaș . Biserica diБ CeaАașir e subordoБată caБoБic Mitropoliei Odesei și )sАailului a Ţatriarhiei de la Moscova. Nu s-a știut despre asta la București? Sau cei diБ guverБul roАâБ au hotărât să subveБțioБeze Ţatriarhia de la Moscova, îБ aceste tiАpuri grele peБtru ea? ÎБtrebările și le puБeau, îБtr-uБ articol, parteБerii gălățeБi ai CoАuБității creștiБ-ortodoЛe „Sf. Apostoli Ţetru și Ţavel”. Și ele par rezoБabile. Scriu aceste râБduri îБ ultiАele zile de iulie. ÎБtre -12 august 2016, un grup de 18 profesori din regiuБea Odesa va participa, la Eforie Sud și CoБstaБța, la cel de al XXXV)))-lea CoБgres al AduБării GeБerale a ÎБvățătorilor diБ RoАâБia AG)Ro . La sfârșit de august, la )sАail, cred că se va sărbători Ziua LiАbii RoАâБe. ŢriБ septeАbrie-octombrie, la Universitatea din Ismail, ar putea fi iБaugurat CeБtrul de )БforАare al RoАâБiei. CaА acesta ar fi șirul de eveБiАeБte mai importante cu participarea etБicilor roАâБi diБ sudul Basarabiei, ce va  urАa. Dar, îБ viziuБea Аea, atât activitățile poАeБite Аai sus, cât și altele, de pâБă acuА, răАâБ siБgulare, БeputâБd iБflueБța îБ 
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Аod palpabil procesele distructive ce coБtiБuă îБ sâБul coАuБității roАâБești diБ țiБut. Mă refer la reducerea îБ coБtiБuare a ariei de folosire a liАbii roАâБe iБclusiv îБ școli , îБstrăiБarea de valorile БațioБale auteБtice, dezБațioБalizarea. Aceste procese ar putea fi iБflueБțate, Аăcar cât de cât, priБ realizarea uБor proiecte serioase și de luБgă durată, cuА ar fi CeБtrul Cultural RoАâБesc de la )sАail și Biserica Sf. Apostoli Ţetru și Ţavel și Sf. )erarh Nicolae, diБ (agi-Curda, la care m-am referit Аai sus. Dar dacă, și îБ cazul CeБtrului, și îБ cazul bisericii, lucrurile stau... așa cuА stau, БiАic buБ Бu Бe așteaptă. VoА purta îБ coБtiБuare discuții, voА declaАa poezii, voА câБta și voА daБsa, bucurâБdu-ne de ziua de azi. ■ 

 

 

Mircea-Cristian 

GHENGHEA 

 Noi suntem români…  
dincolo de Prut şi dincolo de Nistru  

 

 Câ i roАâБi suБt îБ Republica Moldova? Nu, Бu e vorba de cei care au deja şi  cetă eБia roАâБă. ŢeБtru a răspuБde la o aseАeБea îБtrebare, puteА porБi de la datele statistice oficiale. Astfel, la receБsăАâБtul diБ , doar , % diБtre respoБdeБ i s-au declarat de etБie roАâБă. Majoritatea , %  erau АoldoveБi, apoi urАau ucraiБeБii , % , ruşii , % , găgăuzii , % , bulgarii , %  etc. ÎБ ceea ce priveşte liАba vorbită, situa ia era urАătoarea la Бivelul aБului : % diБ cei . .  de locuitori ai Republicii Moldova fără regiuБea diБ stâБga Nistrului  au declarat că liАba АaterБă este cea АoldoveБească; peБtru , % diБtre aceştia, îБsă, liАba АaterБă era liАba roАâБă. A urАat receБsăАâБtul diБ , ale cărui date nu sunt nici acum cunoscute oficial. Din zvonuri, 

surse, etc., s-ar părea că peste  de proceБte diБ cetă eБii statului Republica Moldova se coБsideră, acuА, roАâБi, îБ vreАe ce liАba roАâБă ar fi liАbă Бativă peБtru peste % diБ cetă eБii aceluiaşi 
stat creşteri spectaculoase peБtru uБ iБterval de uБ deceБiu, să recuБoaşteА… . Adică, îБ decurs de doar zece aБi, foarte Аul i diБtre cei care se coБsiderau АoldoveБi şi-au dat seaАa că suБt roАâБi! Sau, ciБe ştie, ceva s-o fi îБtâАplat de s-au răzgâБdit fa ă de aБul  – nu le-a Аai fost teaАă să declare că suБt roАâБi, Аai ales după „trecerea” Republicii Moldova la uБ regiА „deАocratic” proeuropeaБ, au avut Аustrări de coБştiiБ ă, etc. Aceste aspecte, total БeiБteresaБte peБtru uБii, au o relevaБ ă deosebită peБtru uБ aspect iАportaБt diБ Republica Moldova, aspect deterАiБaБt iБclusiv peБtru orieБtarea politică eЛterБă şi peБtru op iuБile de perspectivă ale acestei eБtită i statale: probleАa ideБtitară. ÎБ elegerea acestei probleАe echivalează cu îБ elegerea Аultor chestiuБi care au făcut şi fac diБ Republica Moldova uБ 
stat imprevizibil. ReceБtul iБcideБt de la sfârşitul luБii august  care l-a avut îБ priА-plan pe ambasadorul aАericaБ de la ChişiБău, JaАes Ţettit, a resuscitat uБ subiect care, de ceva vreАe, iБtrase îБtr-o oarecare aАor eală – uБirea Republicii Moldova cu RoАâБia. Cele două aspecte – problema ideБtitară şi posibilitatea uБirii – suБt îБ directă legătură, iБclusiv „agita ia” uБioБistă diБ ultiАii aБi 
contribuind, probabil, la trezirea uБor coБştiiБ e… ÎБ Аod evideБt, probleАa ideБtitară are reverbera ii pe Аultiple plaБuri, putâБd duce la îБcliБarea balaБ ei către est sau către vest. O siБtagАă foarte potrivită peБtru a descrie această stare de lucruri relativ aАbiguă este „roАâБii Бoştri, АoldoveБii lor”1, pe care am mai utilizat-o îБ urАă cu câ iva aБi. Cu referire la aБuАite realită i ale aБului , această siБtagАă are valabilitate depliБă şi peБtru aspectul aflat aici îБ discu ie… ÎБ acest coБteЛt, o chestiuБe de o seБsibilitate aparte o coБstituie cea a roАâБilor traБsБistreБi, Бevoi i să trăiască îБ aşa-zisa republică АoldoveБească БistreaБă rАБ . Ei repreziБtă o parte 
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iАportaБtă БuАeric diБ popula ia autoproclaАatei republici, aproЛiАativ %, după uБele estiАări. 
Au fost nevoi i, Аai Аult decât roАâБii diБtre Ţrut şi Nistru, să se acoАodeze cu realită i străiБe de firescul БeaАului şi al păАâБtului. Nu eЛistă date clare cu privire la coАuБitatea roАâБească diБ rАБ. Statul Republica Moldova Бu a putut şi Бu poate for a autorită ile de la Tiraspol să ofere iБforАa ii cu privire la aşa ceva. Cel pu iБ Бu iБforАa ii reale, de îБcredere. Şcolile diБ stâБga Nistrului au fost, îБ Аare parte, desfiiБ ate, cu eЛcep ia câtorva, care rezistă şi acuА eroic poate cel Аai cuБoscut şi Аediatizat caz este, actualАeБte, cel al Liceului „LuciaБ Blaga”, avâБdu-l ca director pe )oБ )ovcev . ÎБ coБdi ii doar de ei ştiute, Аul i diБtre roАâБii traБsБistreБi au păstrat cuА au putut legăturile cu Republica Moldova şi cu RoАâБia, deşi foarte Аare ajutor diБ partea celor două state roАâБeşti Бu au priАit, diБ Аotive Аai Аult sau Аai pu iБ de îБ eles. 

De facto, teritoriul de diБcolo de Nistru Бu Аai este al Republicii Moldova îБcă diБ , diБ tiАpul războiului traБsБistreaБ. Discu ii, ruБde de tratative, acorduri şi tratate iБterБa ioБale Б-au avut Бici o fiБalitate coБcretă, fâşia de păАâБt răАâБâБd separată de restul statului Republica Moldova, sub iБflueБ a directă a Moscovei şi reprezeБtâБd Бu doar o eБclavă separatistă ori uБ coБflict îБghe at, ci şi uБ adevărat bastioБ al roАâБofobiei, al aБtiroАâБisАului, proАovâБd cu obstiБa ie idei ce aduc aАiБte de propagaБda şi de slogaБurile sovietice ale aБilor ’- ’. DiБ câte se ştie, îБ cadrul UБiuБii EuropeБe au eЛistat câteva îБcercări de a face cuБoscută situa ia dificilă a roАâБilor traБsБistreБi – astfel, îБ aБul , cu iАplicarea directă a europarlaАeБtarului MoБica Macovei, îБ pleБul ŢarlaАeБtului EuropeaБ a fost prezeБtat cazul şcolilor roАâБeşti diБ stâБga Nistrului. Statul roАâБ a Аai iБi iat diverse prograАe îБ care a iБclus elevi şi profesori de origiБe roАâБă de acolo tabere de odihБă şi crea ie, eЛcursii, activită i culturale, etc. , s-au trimis căr i de literatură roАâБă, АaБuale, atât diБ RoАâБia, cât şi diБ Republica Moldova. 
Toate acestea suБt, îБsă, paleative, Аai ales dacă priviА lucrurile îБ perspectiva lor iАediată, fapt reliefat îБ Аod dureros iБclusiv de profesorii roАâБi de acolo2. Soarta roАâБilor diБ TraБsБistria Бu se va îАbuБătă i doar cu astfel de lucruri, traiul lor Бu va fi uşurat de priva iuБile pe care le îБdură peБtru siАplul fapt că suБt roАâБi şi vorbesc liАba roАâБă. ÎБsă, desigur, peБtru ceva Аai Аult ar fi Бevoie de voiБ ă politică reală, atât diБ partea Bucureştiului, cât şi a ChişiБăului. Şi, Аai ales, ar fi 

nevoie, la ChişiБău, de îБ elegerea şi acceptarea uБei realită i – Transnistria nu mai face parte din Republica Moldova decât îБ acele priviБ e care le coБviБ celor de la Tiraspol. Dar ce for ă politică sau 
politician din capitala Republicii Moldova ar avea curajul să-şi asuАe proАovarea publică a acestui 
discurs – Бecesitatea reБuБ ării oficiale la TraБsБistria –, câБd orice proiect ori prograА al partidelor politice Аai îБseАБate a avut şi are ca puБct iАportaБt АeБ iБerea iБtegrită ii teritoriale îБ graБi ele eЛisteБte îБ ? Or, avâБd îБ vedere actualele realită i, siБgurul aspect care trebuie să iБtereseze, îБ egală Аăsură, ChişiБăul şi Bucureştiul, este reprezeБtat de roАâБii trăitori îБ TraБsБistria. EvideБt, „dosarul traБsБistreaБ” Бu poate fi epuizat aici, Бici Аăcar diБ perspectiva la care Бe referiА, cea a roАâБilor locuitori îБ rАБ. ÎБsă Бu ai cuА să Бu te îБtrebi cuА au reuşit să reziste aceşti roАâБi şi, Аai ales, cuА vor Аai rezista de acuА îБcolo, îБ coБdi ii vitrege şi îБtr-un mediu 

ostil la adresa liАbii roАâБe şi a ideБtită ii Бa ioБale roАâБeşti? ŢrezeБt suАbru, viitor iБcert… ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mircea-Cristian Ghenghea, RoАРБii Бoştri, АoldoveБii lor…, îБ „CoБstela ii ieşeБe”, aБul 
III, nr. 3-4 (11-12), octombrie – decembrie 2008, p. 1. 

2 Cristian Delcea, AgoБia liАbii roАРБe îБ TraБisБistria, articol accesibil online la adresa 

http://adevarul.ro/international/europa/agonia-limbii-romane-transnistria-1_50bce8897c 

42d5a663c5c1fc/index.html, coБsultată îБ septeАbrie . 
 

http://adevarul.ro/international/europa/agonia-limbii-romane-transnistria-1_50bce8897c%2042d5a663c5c1fc/index.html
http://adevarul.ro/international/europa/agonia-limbii-romane-transnistria-1_50bce8897c%2042d5a663c5c1fc/index.html
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Gheorghe 

IUTI  

 Românii din Serbia  

 ŢrezeБța  diБ vechiАe a eleАeБtului roАâБesc pe teritoriul Serbiei de astăzi a fost coБfirАată, de-

a lungul timpului, de БuАeroase izvoare istorice. ÎБsă, cele două  priБcipale coАuБități roАâБești diБ Serbia, roАâБii diБ VoivodiБa și roАâБii diБ TiАoc, au istorii și destiБe diferite, RoАâБii diБ VoivodiБa sau roАâБii diБ BaБatul sârbesc  au fost coloБizați pe acest teritoriu îБ cea Аai Аare parte îБ secolul al XV)))-lea și îБ priАele deceБii ale secolului al X)X-lea, îБ special diБ părțile de răsărit ale BaБatului, la iБițiativa autorităților habsburgice. După ce, îБ aБul , au 
cucerit Banatul, austriecii au îБtâlБit îБ acest țiБut o populație Бu prea БuАeroasă și coБdiții Бefavorabile de viață. ŢriБ trecerea BaБatului sub stăpâБirea MoБarhiei (absburgice, s-au creat coБdiții peБtru refacerea ecoБoАică și deАografică a acestei regiuБi, care suferise o stagБare evideБtă sub stăpâБirea otoАaБă. ÎБ decursul secolului al XV)))-lea, Бoile autorități habsburgice îБtrepriБd o serie de Аăsuri cu scopul refacerii BaБatului pustiit, priБtre care asaБarea АlaștiБilor, dezvoltarea coАerțului și a Аeșteșugurilor și refacerea agriculturii. ÎБ acest scop, dar și peБtru apărarea de eveБtualele iБcursiuБi turcești îБ sud, uБa diБtre cele Аai iАportaБte Аăsuri a fost coloБizarea, îБ partea de vest a BaБatului, slab populată, a diferitelor popoare, priБtre care și a roАâБilor. Această populație nou-veБită s-a stabilit îБ localitățile care au eЛistat îБcă diБ perioada stăpâБirii turcești, sau chiar diБ Evul Mediu. ÎБ uБele diБtre acestea eЛista populație roАâБească autohtoБă,  doar îБ câteva cazuri fiiБd îБfiiБțate localități Бoi. ÎБ fuБcție de origiБea locuitorilor, puteА îАpărți localitățile roАâБești diБ VoivodiБa îБ câteva grupe. ŢriАa grupă este forАată diБ localitățile diБ jurul orașului Vârșeț, „de la codru”, îБ care trăiește populație băБățeaБă autohtoБă și care suБt coБsiderate cele Аai vechi localități roАâБești diБ VoivodiБa. Este vorba de satele Srediștea Mică, Marcovăț, Coștei, VoivodiБț, Sălcița, )ablaБca și Mesici, la care se adaugă și localitățile de câАpie diБ jurul Vârșețului, și aБuАe JaАul Mic, Vlaicovaț și Râtișor, dar și GrebeБațul, de la АargiБea DuБelor Deliblății. Grupa a doua este forАată diБ localitățile diБ câАpia BaБatului, așa-numitele „sate de pustă”, îБ care trăiesc tot roАâБi băБățeБi: AlibuБar, Seleuș, SâБ-)aБăș, NicoliБț, Ţetrovasâla, UzdiБ, Ecica, Sărcia și Toracu-Mare, cât și diБ localitățile diБ partea sudică eЛtreАă a BaБatului, Deliblata, Doloave și MaraАorac. RoАâБii diБ 
Ardeal s-au stabilit îБtr-o serie de sate care forАează o a treia grupă – Iancaid, Clec, Ovcea, Glogoni, )abuca și, parțial, îБ Satu Nou, Ecica, Seleuș, AlibuБar și SâБ-Mihai, pe câБd cei diБ OlteБia au 
colonizat Straja, Satu-Nou și SâБ-Mihai; locuitorii satului Toracu-Mic au veБit diБ CrișaБa. Cele Аai Аari localități de roАâБi au fost îБfiiБțate pe teritoriul GraБiței Militare, uБele diБtre ele eЛistâБd și îБ perioada stăpâБirii turcești. Câteva diБ aceste sate erau populate îБ eЛclusivitate cu roАâБi, pe câБd îБ altele roАâБii trăiau îАpreuБă cu sârbii, gerАaБii sau Аaghiarii. Ţopulație prepoБdereБt rurală, roАâБii s-au ocupat îБ geБeral cu agricultura și creșterea aБiАalelor, îБ satele diБ jurul Vârșețului fiiБd prezeБtă și viticultura. Majoritatea roАâБilor diБ VoivodiБa suБt de religie ortodoЛă, îБ aБul  fiiБd recuБoscută iБdepeБdeБța Mitropoliei OrtodoЛe RoАâБe pe teritoriul MoБarhiei Habsburgice.  După terАiБarea ŢriАului Război MoБdial și destrăАarea )Аperiului Austro-Ungar, partea de vest a BaБatului a fost îБcadrată îБ Regatul sârbo-croato-sloveБ. La coБferiБțele de pace care au 
urmat s-a dezbătut și probleАa culturii și a îБvățăАâБtului АiБorităților, priБ care acestora deci și roАâБilor  li s-a asigurat libertatea folosirii liАbii АaterБe îБ toate sferele vieții sociale. După al Doilea Război MoБdial, ca urАare a politicii culturale și БațioБale iАpuse de autoritățile coАuБiste, sisteАul școlar îБ liАbile АiБorităților, iБclusiv îБ liАba roАâБă, cuБoaște o îАbuБătățire evideБtă, ceea ce, îБtr-uБ fiБal, are drept rezultat forАarea uБei iБtelectualități roАâБe. ÎБ ceea ce privește situația deАografică, după sporirea coБtiБuă a БuАărului locuitorilor îБ 
decursul secolului al XlX-lea, îБ secolul al XX-lea se îБregistrează o scădere tot Аai acceБtuată a БuАărului etБicilor roАâБi diБ BaБatul de Vest. La receБsăАâБtul populației diБ aБul 1910 au fost îБregistrați .37  de roАâБi, diБ totalul de 571.  de persoaБe, după care БuАărul 
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acestora îБcepe să scadă, peБtru ca la receБsăАâБtul diБ  îБ VoivodiБa să fie îБregistrați 
doar 30.  roАâБi. RoАâБii diБ TiАoc, cuБoscuți și sub deБuАirea de roАâБii diБ Serbia răsăriteaБă, vlahi sau 

ruАâБi îБ graiul propriu , suБt o coАuБitate prepoБdereБt rurală, aАplasată îБ triuБghiul teritorial cu baza de Бord pe DuБăre, pe segАeБtul cupriБs îБtre localitățile roАâБești Baziaș și Calafat și care are drept aЛă priБcipală râul TiАoc. Ţe teritoriul Serbiei răsăriteБe, zoБa de locuire roАâБească este deliАitată de DuБăre la Бord, graБița statală cu Bulgaria la est, râul Morava Mare la vest și MuБții RâtaБi la sud. Chiar dacă această parte a Europei a fost caracterizată, îБcă diБ vechiАe, de 
modificarea perАaБeБtă a coАpoziției etБice, Аodificare ale cărei cauze, etape și coБtururi au fost adesea foarte dificil de trasat, este de Бetăgăduit faptul că actuala coАpoziție etБică a Serbiei de răsărit se datoreaza factorilor etБo-istorici, politici și economici din secolele al XVIII-lea și al X)X-lea. AtuБci are loc cea Аai iБteБsă coloБizare a acestei regiuБi, atât de către sârbi, cât și de către roАâБi, datele istorice iБforАâБdu-Бe că Аii de țăraБi au părăsit Țara RoАâБească sau BaБatul, trecâБd îБ 
sudul DuБării, îБ regiuБea diБtre Morava și TiАoc, îБ Аare parte îБ tiАpul regiАului faБariot. Spre deosebire de coloБizarea VoivodiБei, străАutările de populație îБ Serbia răsăriteaБă nu au fost 

planificate, ci spontane. CâБd, pe teritoriul RoАâБiei de astăzi, îБcepe forАarea coБștiiБței БațioБale roАâБești, îБ secolul 
al XIX-lea, Аajoritatea roАâБilor tiАoceБi Бu Аai erau acolo. ÎБsă de o iАportaБță capitală este faptul că aici, îБ regiuБea carpatică a Serbiei, au putut lua păАâБt uБde și cât au dorit, traБsforАând pustele Бăpădite de buruieБi și pădurile dese îБ păАâБt arabil, uБde s-au stabilit și au răАas pâБă astăzi. ÎБ literatura orală a roАâБilor tiАoceБi, deosebit de bogată, Бu suБt îБregistrate teАe care să eЛpriАe dorul după țiБuturile părăsite, dacă Бu se iau îБ coБsiderare câБtecele lirice – extrem de rare – îБ care este blesteАată DuБărea peБtru că a despărțit frate de soră și iubită de iubit. RoАâБii diБ TiАoc Бu suБt coАpacți diБ puБct de vedere etБic, ei îАpărțiБdu-se, îБ fuБcție de ecoБoАia tradițioБală, îБ doua grupe: agricultorii de la câАp, care se află îБ est, îБ luБcile DuБării și TiАocului, și oierii de la deal, care populează  îБtiБsul teritoriu de deal și de АuБte. Cei de la câАpie se БuАesc țăraБi, deoarece își au origiБea îБ Țara RoАâБească, iar cei de la deal și АuБte, uБgureБi, fiiБdcă străАoșii lor au sosit aici, îБ cea Аai Аare parte, diБ zoБele aflate sub stăpâБirea austro-uБgară. ȚăraБii vorbesc subdialectul АuБteaБ al liАbii roАâБe, iar uБgureБii, Аult Аai БuАeroși, pe cel băБățeaБ, îБ graiurile aАbelor grupuri iБflueБța sârbească fiiБd vizibilă îБ priБcipal îБ îАpruАuturile leЛicale receБte. EЛistă și o „oază” de bufaБi îБ orașul АiБier MajdaБpek, la origiБe olteБi, care au ajuБs aici părăsiБd АiБele diБ BaБat, pe la juАătatea secolului al XIX-lea, îБsă ultiАele geБerații suБt aproape coАplet asiАilate de populația sârbească, ca peste tot uБde roАâБii tiАoceБi 
s-au iБtegrat îБ populația urbaБă. NuАărul eЛact al roАâБilor diБ TiАoc este greu de deterАiБat cu ajutorul receБsăАiБtelor 
obișБuite, deoarece astăzi aceștia forАează o populație cu ideБtitate duală, care se declara adesea de БațioБalitate sârbă, puБâБd astfel îБ priА plaБ aparteБeБța geopolitică, Аai eЛact cetățeБia, îБ detriАeБtul origiБii etБice și БațioБalității. Oficial, la receБsăАâБtul diБ , БuАărul roАâБilor 
timoceni (Vlasi) din Serbia se ridica la 40. , iar БuАărul persoaБelor a căror liАbă АaterБă era 
limba „vlahă” liАba ruАâБiască îБ graiul propriu  – liАba îБ care se vorbește pâБă la îБceperea școlii – era de 54.726. 

Datele neoficiale oferă îБsă uБ БuАăr de .  de persoaБe care locuiesc îБ satele pur roАâБești diБ Serbia răsăriteaБă. LuâБd îБ calcul și satele АiЛte, populația urbaБă  și diaspora, se 
ajuБge la o cifră de cel puțiБ .  de cetățeБi sârbi care ar putea fi urАașii roАâБilor străАutați îБ priАa juАătate a secolului al XV)))-lea, dar și Аai târziu, deoarece procesul de străАutare a coБtiБuat și îБ secolul urАător. De aseАeБea, pe lâБgă cele două coАuБități roАâБești istorice de pe teritoriul Serbiei, trebuie să АeБțioБăА și rudarii băieși, fusari, liБgurari sau țigaБi roАâБi, deБuАiri sub care Аai suБt cuБoscuți , o „eБigАă etБografică”, așa cuА au fost etichetați de etБografii roАâБi îБ secolul XX, sau o altă grupă de vorbitori ai liАbii roАâБe, ,,ascuБsă, АargiБală, probleАatică”, cuА au fost caracterizați Аai Бou. Rudarii Бu forАează o coАuБitate coАpactă Бicăieri îБ BalcaБi, deci Бici pe teritoriul Serbiei, uБde suБt risipiți Аai peste tot, îБ grupuri Аici, pâБă Бu deАult eБdogaАe. Ei 
vorbesc graiuri Аai Аult sau Аai puțiБ arhaice ale liАbii roАâБe, păstrează eleАeБte ale culturii tradițioБale ro-АâБe, îБsă suБt coБsiderați de populația îБcoБjurătoare ca fiiБd roАi, chiar dacă Бu 



„Revista română”, nr. 3 (8  • toamnă 2016 | 7 

 

vorbesc liАba roАaБes. Cu toate că astăzi a dispărut aproape coАplet, ocupația lor tradițioБală a fost prelucrarea leАБului: bărbații făceau albii și liБguri, iar feАeile, fuse, АergâБd diБ sat îБ sat peБtru a le viБde sau a face schiАb pe АâБcare și haiБe. NuАărul de coАuБități de rudari diБ Serbia se ridică 
la circa 180, îБ care trăiesc aproЛiАativ .  de persoaБe. Rudarii forАează o „minoritate iБvizibilă”, care Бu apare la receБsăАiБtele oficiale. ÎБ ultiАa vreАe, roАâБii diБ Serbia strâБg râБdurile. După aБi îБ care s-au lăsat dezbiБați ei îБcearcă să se uБească pentru a-și cere drepturile cu o siБgură voce. Vor școli îБ liАba roАâБă și să fie recuБoscuți ca roАâБi, chiar dacă uБii diБ ei au ajuБs să se declare „vlahi” la receБsăАâБtul populației diБ aБul . ÎБtre tiАp roАâБii spuБ că au îБțeles de ce e Бevoie să fie uБiți. )Бi iativa RoАâБilor diБ Serbia )RS , o structură asociativă, БeguverБaАeБtală, care pledează peБtru respectarea drepturilor roАâБilor diБ Valea TiАocului, a decis să propuБă o listă proprie de caБdida i peБtru CoБsiliul NațioБal al MiБorității NațioБale RoАâБe CNMNR  diБ Serbia. CoБsiliul e iАportaБt peБtru că el repreziБtă legătura îБtre АiБoritate cu Бevoile ei  și autoritățile de la Belgrad. ŢrobleАatic îБsă este că, oficial, îБ Serbia trăiesc roАâБi îБ VoivodiБa și vlahi îБ Valea TiАocului. Ca atare, îБ VoivodiБa liАba roАâБă e utilizată îБ adАiБistra ie, deБuАirile iБstitu iilor publice suБt şi îБ liАba roАâБă, eЛistă şcoală şi presă roАâБească, iar БuАele localită ilor cu Аajoritate roАâБească este trecut şi îБ roАâБă, îБ tiАp ce îБ Valea TiАocului roАâБii suБt departe de astfel de drepturi, de altfel coБstituțioБale. ViБa le aparțiБe, spuБ cei diБ )RS: Аulți s-au lăsat АaБipulați și, la receБsăАâБt, și-au „uitat” origiБea, declarâБdu-se fie vlahi, fie sârbi. Vlahii vorbesc roАâБește, dar oficial Бu suБt roАâБi. Vlahii diБ Valea TiАocului vorbesc și ei tot liАba roАâБă, dar, îБ ciuda БuАărului lor Аare, Бu au deloc drepturile celor diБ VoivodiБa. „Noi ne luptăА cu o АaБipulare istorică, aceea că, de zeci de aБi, roАâБii și vlahii suБt coБsiderați popoare diferite îБ Serbia, deși peБtru toată luАea este evideБt că e vorba de uБul și același БeaА”, a eЛplicat BoiaБ Bărbuță, președiБtele )RS, orgaБizația diБ Valea TiАocului care și-a asumat rolul de a trimite pe reprezeБtaБții roАâБilor tiАoceБi la discuții cu oficialii sârbi. CoБforА receБsăАâБtului diБ , îБ TiАoc trăiesc .  de vlahi și vreo .  de roАâБi. De ce Бu s-au declarat Аajoritatea pur și 
simplu „roАâБi”, БiАeБi Бu poate da o eЛplicație coereБtă. „ÎБ TiАoc Бu sârbii au probleme cu roАâБii. Ci roАâБii cu roАâБii”, eЛplică reprezeБtaБții )RS. Vlahii diБ Valea TiАocului au fost cheАați la priАăriile diБ zoБă peБtru a corecta „eroarea”. Ei au trebuit să coАpleteze forАularul priБ care se declară АeАbrii ai АiБorității roАâБe. Cei diБ )RS au porБit Аobilizarea geБerală, cu sprijiБul Аai Аultor reprezeБtaБți diБ diferite sate diБ zoБă.  „Adevăratul АoАeБt istoric este că, la alegerile peБtru CoБsiliul MiБorităților, vor Аerge îАpreuБă roАâБii diБ Valea TiАocului cu cei diБ VoivodiБa. Scopul Бostru, după ce voА ajuБge îБ CoБsiliu, va fi să luptăА peБtru roАâБisА și drepturile roАâБilor  îБ toată Serbia. Le spuБeА oaАeБilor că pot lua parte la uБ АoАeБt istoric peБtru coАuБitatea roАâБească diБ Valea TiАocului, uБa diБ АiБorită ile care îБcearcă să îşi afirАe ideБtitatea culturală, liБgvistică şi religioasă, la capătul a aproape două secole de asiАilare cruБtă. AБul acesta , la alegerile peБtru coБsiliile Бa ioБale ale АiБorită ilor Бa ioБale diБ Serbia, roАâБii diБ TiАoc au posibilitatea 

de a-şi triАite reprezeБtaБ i îБ CoБsiliul Na ioБal al MiБorită ii Na ioБale a RoАâБilor diБ Serbia şi de a Бu Аai accesa listele peБtru coБsiliul aşa zisei АiБorită i vlahe”, a declarat preşediБtele )RS, BoiaБ Bărbu ă. Fiecare АiБoritate diБ Serbia are uБ coБsiliu al АiБorităților, iar diБ  eЛistă chiar și uБul al  АiБorității vlahe.  După aБi de solicitări, îБ aБul  îБ Valea TiАocului a îБceput uБ proiect pilot cu lecții de liАba roАâБă îБ școli. S-au îБscris .600 de copii, din care mulți au reБuБțat, aceasta deoarece autoritățile au Аutat cursurile seara târziu. Lecțiile de liАbă roАâБă au fost puse la difereБ e orare foarte Аari după îБcheierea cursurilor. Copilul care viБe de la ară, de la zeci de kiloАetri, trebuie să stea peБtru roАâБă pâБă târziu, apoi Бu Аai are cu ce să se îБtoarcă acasă.  „VeБiți, fraților, să Бe uБiА peБtru БeaАul roАâБesc! Acesta e Аesajul Бostru peБtru roАâБii diБ TiАoc. E acuА, ori Бiciodată. Dacă acuА Бu faceА ceva peБtru Бoi, peБtru copiii Бoștri, voА conta cu atât Аai puțiБ peste patru aБi, la alegerile urАătoare. ŢâБă uБa-alta, copiii Бoștri suБt străiБii Бoștri. Ei spuБ „Dobro jutro” și „Dobro vece” îБ loc de „BuБă ziua” și „BuБă seara”. Dacă Бu faceА БiАic acuА, îБ  aБi БiАeБi diБ Valea TiАocului Бu va Аai vorbi roАâБește. Nu puteА să ştiА câ i roАâБi suБt îБ TiАoc. Nu ştiА câ i diБtre vlahi se vor declara roАâБi. Câ i diБtre ei îşi declară aparteБeБ a 
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peБtru diverse iБterese. UБa diБtre solu ii ar putea să fie oferirea de dublă cetă eБie de către 
RoАâБia. NuАai aşa puteА avea şaБsa să faceА o ideБtificare reală. ŢrobleАa Бoastră este legată de ideБtificare”, a Аai declarat BoiaБ Bărbuță.   Ţe  aprilie , roАâБii diБ Valea TiАocului viБ îБ VoivodiБa, la ŢaБcevo, peБtru o îБtâlБire cu liderii roАâБilor de aici, ocazie cu care vor defiБitiva lista cu reprezeБtaБții diБ care, îБ toaАБa acestui aБ, roАâБii diБ Serbia își vor alege pe cei care îi vor reprezeБta îБ fața 
guvernului de la Belgrad.  ŢreşediБtele )Бi iativei RoАâБilor diБ Serbia a Аai 
subliБiat că aceasta este o zi istorică peБtru roАâБii care trăiesc îБ afara graБițelor, deoarece se discută despre uБ proiect care ar trebui să ducă la dispari ia АaБipulărilor care se fac legate de difereБțierea vlahilor de roАâБi îБ Serbia. „AvâБd paşaport roАâБesc îБ buzuБar, Бe va fi Аult Аai siАplu să Бe deАoБstrăА Бa ioБalitatea roАâБească” – a precizat BoiaБ Barbu ă. Ţrotoiereul de Dacia RipeБsis, păriБtele protopop BoiaБ AleЛaБdrovici Valea TiАocului , a subliБiat că „este iАportaБt să se puБă 
semnul egal îБtre roАâБ și vlah îБ liАba sârbă”. „Să Бu îБghițiА АoАeala fraților sârbi care spuБ că vlahii 
sunt altceva decât roАâБi” – a declarat păriБtele. Acesta a Аai atras ateБ ia că, îБ Valea TiАocului, la graБița sârbo-bulgară, foarte Аulte persoaБe 
merg îБ Bulgaria și obțiБ rapid cetățeБia acestei ări. „(aide i să Бe ajutați şi să acordați cetățeБia roАâБă și roАâБilor care nu au avut-o pâБă acuА. SuБt 0.  de roАâБi îБ Serbia de răsărit. RoАâБii diБ VoivodiБa, de eЛeАplu, îşi iau cetățeБie Аaghiară, peБtru că Бu o pot obțiБe de la Țara-MaАă” – a puБctat păriБtele BoiaБ AleЛaБdrovici. Vlada Savici, uБ alt coБducător al roАâБilor diБ Valea TiАocului, a tras uБ seАБal de alarАă, sus iБâБd că poliția sârbă iБteroghează persoaБe fără БiciuБ Аotiv şi că roАâБii tiАoceБi suБt supuşi uБui val de iБtiАidare. Mai Аult decât atât, acesta a АeБ ioБat că, odată îБtorşi îБ Serbia, uБii roАâБi suБt îБtreba i de către autorită i „ce fac tot tiАpul priБ RoАâБia?”. ÎБ coБcluzie, zecile de Аii de roАâБi diБ Serbia își reveБdică drepturile aferente ethosului roАâБesc, așteptâБd și uБ sprijiБ coБstaБt și viguros diБ partea patriei-АaАă, RoАâБia. Să sperăА că aceste reveБdicări și aceste așteptări vor fi recuБoscute și îАpliБite îБ spiritul 
Europei secolului al XXI-lea. ■ 
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Proiectele cultural-artistice inițiate și organizate 
de Primăria Iași sunt un semn al normalului 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Onofrei: Care suБt, îБ acest 
АoАeБt, liБiile de fiБaБ are deschise către 
operatorii culturali (strict pentru evenimente 

culturale) care doresc sus iБerea fiБaБciară a 
АuБiciГalită ii? 

Mihai Chirica: Proiectele culturale pot fi fiБaБțate priБ prograАul АuБicipal de fiБaБțare a proiectelor societății civile – doАeБiul cultură, îБ baza Legii /  și a 
Regulamentului propriu referitor la fiБaБțarea proiectelor societății civile, publicat pe pagiБa Кeb a АuБicipalității www.primaria-iasi.ro, secțiuБea „Relația cu societatea civilă” se găsește îБ bara priБcipală a АeБiului site-

ului). Noua abordare a АuБicipalității îБ priviБța susțiБerii fiБaБciare a iБițiativelor operatorilor culturali iБdepeБdeБți iАplică și 
posibilitatea co-fiБaБțării diБ foБduri publice 
locale a proiectelor culturale sau artistice care iБteБțioБează accesarea de fiБaБțări externe БațioБale, europeБe ori de alt geБ , uБ eЛeАplu îБ acest seБs fiiБd proiectul „De la 
NoaГtea albă a Galeriilor la LuБa ГliБă a 
sГațiilor creative”, propus și iАpleАeБtat de Asociația Culturală Alt)ași. ÎБ acord cu prevederile legale privitoare la 

proiectele culturale, cum ar fi OG 51/1998 priviБd îАbuБătățirea sisteАului de fiБaБțare a prograАelor, proiectelor și acțiuБilor culturale, ŢriАăria )ași, priБ Casa de Cultură a MuБicipiului )ași „Mihai Ursachi”, a dezvoltat 

și uБ prograА de fiБaБțare a proiectelor 

culturale prioritare, care sunt analizate prin 

prisma unui set de criterii geБerale îАpărțite pe două plaБuri, și aБuАe criterii referitoare 
la organizatori, respectiv criterii referitoare la 

programele/proiectele/evenimentele priori-

tare. MențioБăА că aceste criterii au fost elaborate îБ faza iБițială îБcă diБ aБul , după Аodelul prograАului prioritar al 
Ministerului Culturii de la acea vreme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÎБ afara acestor prograАe de fiБaБțare, АuБicipalitatea ieșeaБă susțiБe fiБaБciar, prin parteБeriate bilaterale, și alte proiecte/ 

evenimente cultural-artistice, îБ cadrul uБor 

 

„Primăria )ași a încurajat realizarea de evenimente cultural-artistice 

deschise publicului larg, cu „intrare liberă”, și va continua să o facă și în 
viitor. Este edificator pentru această atitudine faptul că evenimentele din 
cadrul F)E sau din programul Sărbătorilor )așului nu sunt condiționate de 

bilete de acces pentru public. Este o chestiune care ține de politica noastră 
publică, deoarece dorim să creștem consumul cultural la nivelul publicului 
local, dar să și atragem public din regiune către evenimentele cu impact 
internațional organizate la )ași”. 

 

http://www.primaria-iasi.ro/
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caleБdare de eveБiАeБte tradițioБale, apro-bate îБ șediБțele de pleБ ale CoБsiliului Local )ași, aici fiiБd eЛeАplificatoare prograАele 
deja consa-crate ale Iașului: Sărbătorile )așului, Festivalul )БterБațioБal al Educației, Sărbătorile de )arБă. ŢriАăria MuБicipiului )ași a susțiБut fiБaБciar Festivalul )Бterna-țional de Literatură și Traducere (FILIT), o АaБifestare cu o aБvergură eЛcepțioБală, ce a 
evoluat an de an. Un alt exemplu de 

parteneriat de succes e reprezentat de 

Campania Oamenii Timpului, susțiБută de ŢriАăria )ași și orgaБizată de Asociația 
Revistei „Timpul”. Această caАpaБie a reușit să proАoveze la Бivel БațioБal persoБalități și orgaБizații diБ plaБ local care și-au dovedit eЛceleБța îБ  doАeБii ale vieții culturale și 
sociale, contribuind decisiv la dezvoltarea culturală și iБstituțioБală a spațiului public roАâБesc. SusțiБerea priАăriei la adresa culturii ieșeБe Бu se rezuАă îБsă doar la 
aceste aspecte. ÎБ АoАeБtul de față, îБ directa subordiБe și fiБaБțare a АuБicipalității se află trei iБstituții de cultură ce derulează БeАijlocit proiecte și prograАe culturale proprii, cu adresabilitate locală, БațioБală și iБterБațioБală, aici făcâБd referire la Ateneul Tătărași, Casa de Cultură a MuБicipiului )ași „Mihai Ursachi” și Editura Junimea )ași. De aseАeБea, avâБd îБ vedere că )așul a reprezeБtat și coБsiderăА că repreziБtă și îБ 
continuare un creuzet al culturii scrise, al cărții, publicisticii și jurnalismului cultural, am dezvoltat și uБ prograА de susțiБere și fiБaБțare a culturii scrise, priБ care, aБual, revistelor culturale de tradiție ale )așului, dar și publicațiilor Бoi, care proАovează tâБăra geБerație de scriitori și publiciști, li se oferă șaБsa de a accesa foБdurile Бecesare îБ vederea editării lor peБtru publicul larg, iБcluzâБd aici și diaspora. 

– CuА suБt tratate cererile de fiБaБ are care 
viБ sГre PriАărie? Cu cРt tiАГ îБaiБte ar trebui 
deГuse şi care este, îБ geБeral, cota de fiБaБ are 
Гe care АuБiciГalitatea este disГusă să o aloce 
uБui eveБiАeБt? Care suБt criteriile îБ fuБc ie 
de care un eveniment cultural devine eligibil 

ГeБtru fiБaБ are diБ foБduri Гublice? – Cererile de fiБaБțare îБaiБtate către ŢriАăria )ași suБt evaluate de către o coАisie specializată, forАată diБ cinci persoane (trei 

specialiști eЛterБi propuși de UБiversitatea de Arte „G. EБescu”, uБ reprezeБtaБt al autorității fiБaБțatoare și uБ reprezeБtaБt al CoБsiliului Local )ași , îБ baza uБei grile de evaluare care face parte iБtegraБtă diБ RegulaАeБtul local de fiБaБțare АeБțioБat și la îБtrebarea aБterioară. Cererile de fiБaБțare se depuБ după uБ caleБdar aБual care este aБuБțat public de АuБicipalitate îБ priАul triАestru, prograА care poate coБțiБe Аai Аulte termene de 

depunere a proiectelor. Pentru exemplificare, prograАul АuБicipal de fiБaБțare a proiectelor diБ doАeБiul culturii coБțiБe două terАeБe, și aБuАe  aprilie și  septeАbrie . 
– ÎБ urАa Аai Аultor raГoarte ale Cur ii de 

CoБturi ГriviБd fiБaБ area unor evenimente 

culturale la Cluj-NaГoca a reieşit că baБii ar fi 
fost acorda i de PriАărie şi CoБsiliul Jude eaБ 
îБ Аod ilegal atРt tiАГ cРt acestea Бu au avut 
iБtrarea liberă, ci au ГresuГus plata unui bilet. 

ÎАГiedică legisla ia actuală subveБ ioБarea 

uБui eveБiАeБt Гlătit? CuА se raГortează 
PriАăria )aşi la această situa ie? – ŢriАăria )ași a îБcurajat realizarea de 
evenimente cultural-artistice deschise publi-cului larg, cu „iБtrare liberă” și va coБtiБua să o facă și îБ viitor. Este edificator peБtru această atitudiБe faptul că eveБiАeБtele diБ 
cadrul FIE sau din programul Sărbătorilor 
)așului Бu suБt coБdițioБate de bilete de 
acces pentru public. Este o chestiune care țiБe de politica Бoastră publică, deoarece doriА să creșteА coБsuАul cultural la nivelul publicului local, dar să și atrageА public diБ regiuБe către eveБiАeБtele cu iАpact iБterБațioБal orgaБizate la )ași. ÎБ același 
timp, nu putem impune unor operatori culturali publici sau privați să iАpleАeБteze 
acest sistem cu regim permanent, deoarece 

veniturile proprii realizate, spre exemplu, de iБstituții de spectacole ca Teatrul NațioБal, 
Opera ori chiar AteБeul Tătărași ajută la îАbuБătățirea calității actului artistic, dar și 
la dezvoltarea infrastructurii de spectacol. 

– ÎБ ultiАii aБi o serie de evenimente 

culturale Гe ГlaБ local au fost iБi iate, 
orgaБizate şi fiБaБ ate de АuБiciГalitate. Este 
aceasta o situa ie cauzată de o sceБă locală a 
orgaБizării de eveБiАeБte liГsită de diБaАisА? 

Altfel spus – este rolul PriАăriei şi acela de a 
iБi ia eveБiАeБte, Бu doar de a sus iБe? 
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– Este uБul diБ atributele priАarului, așa cuА este de altfel și prevăzut îБ lege, să ia decizii și să aibă iБițiative îБ doАeБii ca educația, cultura sau sportul, așa că proiectele 
cultural-artistice iБițiate și orgaБizate de ŢriАăria )ași suБt uБ seАБ al БorАalului, ba chiar uБ eЛeАplu de buБă practică, Аai ales că vorbiА de )ași, o urbe profuБd acadeАică, ce se hrăБește și poate crește diБtr-un calendar cultural bogat și divers, îБ care este biБe să fie iАplicați cât Аai Аulți actori iБstituțioБali, chiar și cei diБ adАiБistrația publică locală. 

– Mediul Гrivat local Гare îБcă destul de 
reticeБt îБ a sГrijiБi iБi iative culturale, acest 
sГrijiБ ГărРБd a fi lăsat, Аai degrabă, Гe seaАa 
autorită ilor locale. Ar Гutea coАunitatea de 

afaceri să fie uБ actor Аai iАГlicat îБ sceБa 
culturală ieşeaБă? – Așa cuА arătaА și Аai îБaiБte, peБtru a 
avea un program cultural consistent, cu 

impact la nivelul publicului consumator, este Бecesar să fie iАplicați îБ crearea, susțiБerea și fiБaБțarea acestui caleБdar de eveБiАeБte 

cât Аai Аulți actori, iar aducerea Аediului privat aproape de actul cultural cred că va duce la creșterea calității acestuia. EЛisteБța 
mai multor surse, diversificarea resurselor uБui proiect, vor coБduce și spre profesiona-lizarea acestuia și a echipei de iАpleАeБtare, la asigurarea susteБabilității pe terАeБ Аediu și la posibilitatea de АaЛiАizare a efectelor 
multiplicatoare. Este nevoie de companiile care se dezvoltă îБ coАuБitate și care dezvoltă 
economic comunitatea să se iАplice și îБ plaБul cultural al orașului, deoarece, așa cuА puteА vedea și diБ eЛeАplele europeБe elocveБte, cultura repreziБtă o resursă ecoБoАică iАportaБtă a oricărei coАuБități, dacă este eЛploatată strategic, după direcții de 
dezvoltare clar stabilite. ■ 

 

[Interviu cu priАarul )așului, Mihai Chirica, apărut îБ publica ia „)aşul îБ afaceri” diБ  august 
2016, supliАeБt al cotidiaБului „Ziarul de )aşi”, editată de CoАpaБia AV)SSO ] 
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Areta Moșu – 70 
 

 

 Areta Moșu s-a Бăscut îБ data de  august , îБ localitatea Nicolae Bălcescu, jud. )lfov. A absolvit Liceul Teoretic „Cuza-Vodă” diБ (uşi . A urАat cursurile Facultății de Litere a UБiversită ii „AleЛaБdru )oaБ Cuza” din )aşi, sec ia lb. rusă – lb. roАâБă -. ÎБ perioada 1970-  a fost profesoară de liАba rusă la Liceul CoБstruc ii-MaşiБi diБ )aşi, Liceul EБergetic diБ )aşi, Şcoala NorАală „Vasile Lupu” )aşi, UБiversitatea AgroБoАică „)oБ )oБescu de la Brad” )aşi 
(1985- . ÎБtre aБii  şi  a ocupat fuБc ia 
de vicepreşediБte al Asocia iei „GiБta LatiБă” diБ )aşi. DiБ  ocupă fuБc ia de preşediБte al Despăr ă-АâБtului ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” )aşi. DiБ aБul  este director al publica iei Despăr ăАâБtului ASTRA )aşi, „Revista roАâБă” – revistă a roАâБilor de pretutiБdeБi, şi vicepreşediБte al Asocia iuБii TraБsil-vaБe peБtru literatura roАâБă şi cultura poporului roАâБ – ASTRA respoБsabil peБtru rela ii cu roАâБii de pretutiБdeБi . Director al publica iilor „ChroБos. Revistă de istorie” -  și „CoБstelații ieșeБe”, revista OrgaБizației de TiБeret a DespărțăАâБtului ASTRA )ași -2010). 

Membră a БuАeroase societă i culturale şi fuБda ii БeguverБaАeБtale diБ ară şi diБ afara graБi elor: Societatea „AvraА )aБcu”, Societatea „Ţro Basarabia şi BucoviБa”, Liga culturală a roАâБilor de pretutiБdeБi, Societatea peБtru Literatura roАâБă și cultura poporului roАâБ diБ BucoviБa, FuБdația „Alba-)ulia , peБtru UБitatea și )Бtegritatea RoАâБiei”, UБiuБea tiБerilor etБici roАâБi diБ Bulgaria AVE , Societatea „LiАba Бoastră cea roАâБă” diБ Republica Moldova, Societatea „Mihai EАiБescu” diБ CerБău i UcraiБa , Asocia ia Vlahilor diБ VidiБ Bulgaria , Asocia ia AroАâБilor diБ Sofia, Bulgaria şi diБ Skopje MacedoБia , Asocia ia de ŢrieteБie uБgaro-roАâБă din KaposvПr UБgaria  etc. Autor a БuАeroase studii şi Аateriale legate de activită ile desfăşurate cu roАâБii diБ afara graБi elor, publicate îБ periodice ca: „Foaia Ţoporului” Sibiu , „Revista roАâБă” )ași , „ASTRA BlăjeaБă” Blaj , „ASTRA” Brașov , „FaАilia roАâБă” Oradea , „)Бtercultural” Sibiu , „Tibiscus” UzdiБ , „Arcaşul” CerБăuți , „CoБcordia” CerБăuți , „FluЛ” ChișiБău , „JurБalul de ChişiБău” etc. CoordoБator și iБițiator al urАătoarelor prograАe culturale dedicate roАâБilor diБ afara 

granițelor țării: itiБerarul folcloric „Se-БtâlБeşte dor cu dor” -2013), itinerarul cultural „Denii eАiБescieБe” -2014), itinerarul cultural „DruАul priАei UБiri” , tabăra de cultură şi civiliza ie roАâБească „Acasă la Бoi”  – îБ prezeБt , itinerarul „Rază de bucurie” -2008), „Carte roАâБească peБtru Basarabia”  – îБ prezeБt , „Carte roАâБească peБtru BucoviБa” 
(2012 – îБ prezeБt , coБcursul de crea ie literară „VeroБica Micle”  – îБ prezeБt , siАpozioБul „RoАâБii diБ afara graБi elor ării”  – îБ prezeБt  ș.a. A coБtribuit decisiv la îБfiiБ area de cercuri și despărțăАiБte ASTRA îБ RoАâБia BotoșaБi, Dorohoi, București, BohotiБ, Vatra DorБei, Ţiatra NeaАț, Negrești, ŢașcaБi  și îБ afara graБițelor: 
Republica Moldova (CriuleБi, Cahul, EdiБeț, TighiБa, StrășeБi, ChișiБău, ErАoclia, ȘtefaБ Vodă, Feștelița, AБeБii Noi, )aloveБi, Soroca, OБițcaБi, Ţarcova, Orhei, FuБdul GalbeБei, (âБcești, Lozova, Bălți, CăușeБi, SeleАet, GlodeБi, (agiАus, Călărași, BăhriБești, Gura Bâcului, Gura CăiБarului, Florești , UcraiБa Babele, TatarbuБar, CerБăuți, (erța  şi Serbia Coștei, UzdiБ, Deliblata, ŢaБciova, Vârșeț, Bor . 

A instituit Bursele ASTRA o tradi ie îБ cadrul Asocia iuБii îБcă diБ veacul al X)X-lea  îБ cadrul ieşeaБ, ca o altă forАă de АaБifestare a solidarită ii cu roАâБii diБ coАuБită ile aflate îБ jurul ării. 
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ÎБ perioada -  au fost acordate Бouă burse uБor elevi și studeБți de origiБe roАâБă diБ Republica Moldova şi diБ AlbaБia, afla i la studii îБ )aşi.  
A contribuit decisiv la realizarea mai multor obiective de interes cultural, precum Muzeul ASTRA „ŢriБ ul DiАitrie Sturdza” diБ Miroslava, jude ul )aşi, Biblioteca ASTRA diБ CriuleБi , îБ iБciБta Şcolii priАare CriuleБi , Biblioteca ASTRA diБ Cahul , îБ iБciБta UБiversită ii de Stat „B.Ţ. (asdeu” Cahul  – Republica Moldova, dezvelirea uБor plăci coАeАorative îБ cadrul siАpozioaБelor orgaБizate de Despăr ăАâБtul „Mihail KogălБiceaБu” )aşi: Castelul priБciar de la RugiБoasa, jude ul )aşi – Ţlacă coАeАorativă dedicată istoricului Gheorghe ). BrătiaБu ; RuseБi, raioБul EdiБe  

(Republica Moldova) – Ţlacă coАeАorativă dedicată iБgiБerului VladiАir RusaБovschi , victiАă a terorii coАuБiste; Manta, raionul Cahul (Republica Moldova) – Ţlacă oАagială îБ АeАoria 
episcopului Justinian Teculescu (2016), busturi realizate şi iБaugurate la StrășeБi Republica 
Moldova) – Grigore Vieru , realizat de sculptorul Marcel MăБăstireaБu BotoșaБi , cu susțiБerea CoБsiliului RaioБal StrășeБi președiБte Nicolae Robu  și a DespărțăАâБtului „Mihail EАiБescu” StrășeБi președiБte Claudia Nestor ; ŞtefaБ Vodă Republica Moldova  – Mihai Eminescu , realizat de sculptorul Mircea ŞtefăБescu )ași , cu susțiБerea CoБsiliului RaioБal ȘtefaБ Vodă președiБte Valeriu Beril  și a DespărțăАâБtului ȘtefaБ Vodă președiБte AБa Mihailevschi ; Odesa, UcraiБa CoБsulatul GeБeral al RoАâБiei  – Mihai Eminescu (2011), realizat de sculptorul Marcel MăБăstireaБu BotoșaБi ; Feşteli a, raioБul ŞtefaБ Vodă Republica Moldova  – Mihai Eminescu , realizat de sculptorul Mircea ŞtefăБescu )ași , cu susțiБerea ŢriАăriei Feștelița priАar Nicolae TudoreaБu  și a DespărțăАâБtului „Vasile Moga” Feștelița.  

DistiБc ii, diГloАe, ГreАii: Cetă eaБ de oБoare al satului Parcova (Republica Moldova), 2007; DiploАă îБ seАБ de recuБoștiБță arhipăstorească peБtru activitatea sârguiБcioasă spre biБele și îБtru Аărirea SfiБtei Biserici OrtodoЛe diБ Moldova, 19 decembrie 2007; Insigna raionului „ŢeБtru Аerite” diБ partea CoБsiliului raioБal StrăşeБi Republica Moldova ,  august ; ŢreАiu peБtru proАovarea valorilor culturale și БațioБale roАâБești diБ partea MiБisterului 
Afacerilor Externe – DepartaАeБtul peБtru Relațiile cu RoАâБii de ŢretutiБdeБi 2010); Cetă eaБ de oБoare al satului Selemet (Republica Moldova), 8 noiembrie 2010; Ţlacheta „Meritul cultural” diБ partea MiБisterului Educa iei Na ioБale – )Бspectoratul Şcolar Jude eaБ )aşi şi Colegiul Na ioБal )aşi, -  Аai ; Cetă eaБ de OБoare al RaioБului StrăşeБi Republica Moldova  şi )БsigБa raioБului „Cetă eaБ de oБoare”,  august ; Medalia jubiliară „  de aБi de activitate a ÎБtâistătătorului Bisericii OrtodoЛe diБ Moldova – Mitropolitul VladiАir”,  august ; peste  de diploАe de Аerit, de recuБoştiБ ă, de oБoare, de eЛceleБ ă  şi Аedalii 
primite din partea a БuАeroase orgaБiza ii culturale БeguverБaАeБtale diБ RoАâБia, Republica Moldova, UcraiБa, Serbia şi Bulgaria. ■ 
 

 
  

Concursul internaţional de creaţie literară  

„Veronica Micle” , ediţia a XV)) -a,  2016 
 OrgaБizat de Despăr ăАâБtul „Mihail KogălБiceaБu” )aşi, coБcursul îşi propuБe să îБcurajeze lirica diБ ară şi de peste hotare, să stiАuleze preocupările de re evaluare a poeziei îБ coБteЛtul recoБsiderărilor estetice actuale şi să iАpulsioБeze traducerile îБ liАbi de circula ie iБterБa-ioБală. Lucrările coБcursului se vor desfăşura pe trei sec iuБi: Crea ie Гoetică; Traducere diБ 

Гoezia clasică, АoderБă şi coБteАГoraБă; Eseuri desГre lirica actuală. La concurs pot participa tiБeri autori, care Бu au debutat îБ voluА şi care au vârsta АaЛiАă de  de aБi. Lucrările vor fi triАise îБ plic sigilat, sub motto, îБ urАătoarea forАă: sec iuБea Crea ie Гoetică: 10 titluri inedite; sec iuБea Traducere:  titluri iБedite; sec iuБea Eseuri:  eseu îБtre -  pagiБi, prezeБtat îБ liАba roАâБă sau îБtr-o liАbă de circula ie iБterБa ioБală. ÎБ plic se va afla uБ Curriculum vitae al 

concurentului (date personale, activitatea cultural-artistică  şi o fotografie. Lucrările vor fi triАise pâБă la data de  deceАbrie , la adresa: ASTRA )aşi, str. Titu Maiorescu, Бr. , cod . )БforАa ii supliАeБtare se pot ob iБe la telefoaБele: -219 213; (40)0722-552 119; 

(40)0232-311 474.  
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Reportaje de 

război 
  

Iulian 

PRUTEANU-ISĂCESCU 
  

RedăА, îБ pagiБile de mai jos, un fragment diБ reportajele de război ale lui Constantin 

Virgil Gheorghiu. Jurnalist, diploАat, scriitor și 
preot, C.V. Gheorghiu s-a Бăscut îБ , îБ satul RăzboieБi, jud. NeaАț, îБtr-o familie de preoți. BuБicul și tatăl său au fost preoți îБ RăzboieБi. A făcut studii liceale la Liceul Militar „Regele Ferdinand I” diБ ChișiБău. După ce a terАiБat liceul, a reБuБțat la cariera Аilitară și a veБit îБ București uБde a absolvit Facultatea de litere și filosofie a UБiversității București. A 

debutat în „Bilete de papagal” cu poezie. ÎБ aБul  priАește Premiul Regal de Poezie 

pentru volumul Caligrafie Гe zăГadă.  
Devenit reporter de front după intrarea RomâБiei îБ război, semnează pagiБi zguduitoare, 

surprinse îБ Ard malurile Nistrului (1941), AА luГtat îБ CriААea (1942), Cu submarinul la asediul 

Sevastopolului (1942). ÎБ  este БuАit secretar de legație la departaАeБtul Relații culturale din cadrul Ministerului Afacerilor EЛterБe al RoАâБiei. ÎБ  a fost БuАit atașat de presă al aАbasadei roАâБești diБ Croația. După iБtrarea trupelor sovietice îБ țară, pleacă îБ eЛil, stabiliБdu-se îБ FraБța (1948). 

A urАat studii de teologie la (eidelberg, îБ  a fost hirotoБit preot la biserica ortodoЛă roАâБă „SfiБții ArhaБgheli” diБ Ţaris. ŢriАește raБgul de icoБoА stavrofor îБ , activâБd sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice. ÎБ anii 1949- , publică Аai Аulte voluАe, îБsă roАaБul Ora 25  îl coБsacră defiБitiv îБ luАea literară, considerat „priБtre cărțile de priАă АăriАe ale secolului al XX-lea, alături de 
MiБuБata luАe Бouă de Aldous Huxley, Procesul lui Franz Kafka ori 1984 de George Orwell, carte ce radiografiază aАploarea răului” ThierrМ GillМboeuf . ÎБ aБul , regizorul fraБcez (eБri VerБeuil, ecraБizează povestea scriitorului roАâБ, cu actorul AБthoБМ ţuiББ, îБ rolul lui JohaББ Moritz, 
personajul central al romanului omonim.  

 

Donatorii de sânge 

 
CuА aА ajuБs la Bacău aflu că aА fost 

chemat telegrafic la Marele Cartier General, unde 

trebuia să Аă ГreziБt urgeБt. Marele Cartier 
General se afla la Roman. De ce m-au chemat? Nu 

știu БiАic. E duАiБică diАiБeața. La orele zece 
pornesc cu un Fleet spre Roman.  

ÎБ vreАe ce АecaБicii făceau revizia 
avionului, m-aА îБtiБs Гe iarbă cu ochii îБchiși. 
Soarele iБuБda cu o luАiБă tare aeroГortul 

Gherăești, de Гe care voА decola. Se aud uБdeva 
clopotele suБРБd. Aș vrea să Аă duc la biserică. 

Dar reveria Аea este îБtreruГtă. AvioБul e gata 
de Гlecare. ÎАi trag boБeta Гeste urechi și Аă 
urc. UБ ostaș îАi leagă îАГrejurul uАerilor 
Гarașuta. AГoi ГorБiА.  

DruАul de la RoАaБ la Bacău se face cu 
avioБul îБ douăzeci de АiБute. Nici Бu știu cРБd 
aА Гarcurs aceasta distaБță. Pe aeroГortul diБ 

a
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RoАaБ, care se află lРБgă ciАitir, aflu că îБ 
cursul БoГții avioaБele iБaАice au aruБcat 
boАbe. UБele au căzut îБ ciАitir, scoțРБd oasele 
Аorților afară, iar altele au căzut chiar pe 

aerodroА. Deși au căzut Аulte boАbe, Бici uБa 
Бu a făcut exГlozie.  

Îl îБtРlБesc îБ biroul său Гe coloБelul 
Brătescu, care este ca îБtotdeauБa de o 
covРrșitoare aАabilitate:  

– Te-aА cheАat ca să ГlecăА îАГreuБă îБ 
Bucovina, mi-a sГus dРБsul. Dar nu vom mai 

Гleca. Deseară Marele Cartier GeБeral se Аuta de 
aici. Pleci cu Бoi și acolo uБde Бe voА stabili, voА 
vedea ce aveА de făcut. AА ieșit siБgur îБ oraș. 
Mă îБtРlБesc Гe druА cu cРțiva caАarazi de ai 
mei de la radio-iБforАații. Erau și ei gata de 
Гlecare. Nu știaА Бici uБul diБtre Бoi direcția 
spre care pornim.  

AА dorАit la Бiște liГoveБi diБ RoАaБ care 
mi-au dat ГРiБe de casă, ouă fierte și laГte cald. 
La ora două БoaГtea aА ГorБit cu autoАobilele 
secției de radio sГre )ași. ÎБ tiАГul druАului 
activitatea la această secție Бu a coБteБit. O 
echiГă răАăsese la RoАaБ ГeБtru a ГriБde 
eАisiuБile diБ tiАГul cРt Бoi Бe aflaА Гe druА. 
Altă echiГă ajuБsese la )ași, iar la sosirea 
Бoastră, buletiБul cu iБforАații exterБe avea să 
fie acolo, diАiБeața, tiГărit gata. DuГă vreo oră 
și juАătate a răsărit soarele iБuБdРБd luБca 
Siretului cu o luАiБă roșie de feerie.  

CРБd aА coborРt diБ autoАobil, la )ași aА 
citit uБul diБtre cele Аai eАoțioБaБte afișe. UБ 
afiș Аai iАГresioБaБt decРt rugăciuБile și 
Гoeziile. CetățeБii, iБdifereБt de vРrstă și de sex, 
erau iБvitați, călduros, să doБeze o Гarte diБ 
sРБgele lor ГeБtru ostașii răБiți de Гe froБt. Toate 
ofraБdele suБt iАГresioБaБte. OfraБda de sРБge 
îБtrece Гe toate celelalte. A dărui o Гarte diБ 
sРБgele tău, care să fie trecut îБ truГul altui oА 
pentru a-i salva viața, este uБ act care cuГriБde 
Аai Аultă soleАБitate decРt îАГărtășaБia. 
Ritualul acesta al dăruirii sРБgelui de către uБ 
oА, ГeБtru alt oА, are îБ el ceva diБ soleАБitatea 
marilor liturghii.  

Nu țin minte exact nici o frază din acest apel 

adresat cetățenilor. Știu îБsă că era seАБat de 
decaБul Facultății de medicină diБ )ași și de 
cРțiva profesori medici. Li se sГuБea cetățenilor 

că dăruirea sРБgelui se face ușor, fără Бici o 
durere. Și donatorii erau invitați să se ГreziБte îБ 
БuАăr cРt Аai Аare. Patria le cerea acest dar de 
sРБge cu care se va salva viața ostașilor grav 
răБiți, care luГtă Гe froБturile îБdeГărtate. La 

sГitalul SfРБtul SГiridoБ, uБde se îБscriau acei 

care voiau să dea o Гarte diБ sРБgele lor Гentru 

răБiți, aА îБtРlБit, așteГtРБd îБ fața unei uși, pe 

care scria CeБtrul de traБsfuzia sРБgelui, cРteva 
zeci de oaАeБi. AА îБcercat să văd ciБe forАează 
majoritatea, dar n-a fost cu ГutiБță. Erau de o 
Гotrivă de Аulți și bărbații și femeile. N-am putut 

observa Бici Аăcar dacă suБt Аai Аulți tineri 

decРt batrРБi. Erau aАestecați. Alături de 
bărbații cu tРАГlele îБcăruБțite, se aflau fetițe îБ 
uБiforАe de școală; lРБgă doАБi, îАbrăcați 
iАГecabil și cu croiala haiБelor Гerfectă, ședeau 
АuБcitori desculți și feАei sărace de la Гeriferie. 
Aceștia erau doБatorii de sРБge. ÎБ gruГul lor, 
observ, îБ afară de uБiforАele școlare și alte 
uБiforАe: doi Гreoți, cРteva uБiforАe de 
fuБcționari și muncitori de la C.F.R și de la poștă.  

Și cРt de tăcuți și de gravi așteГtau îБșirați 
Гe două rРБduri, acești oameni! Nici unul nu 

era grăbit. Nici uБul Бu era Бerăbdător. Ședeau 
calАi, cu Гrivirile buБe și liБiștite, așa cuА stau 
oaАeБii, cРБd așteaГtă să le viБă rРБdul, la ușa 
altarului, ГeБtru îАГărtășanie sau pentru a 

lua anafura.  

ÎБ sala laboratorului Аedicii și doctorițele, ca 
și surorile de ocrotire, îАbrăcați toți îБ halate 
albe, vorbeau îБcet, ca la oficierea unei mari 

slujbe. Și, Гe buБă dreГtate: căci dăruirea 
sРБgelui ГeБtru aГroaГele tău, Аai ales cРБd el 
este un ostaș răБit îБ luГtele ГeБtru aГărarea 
țării, este un act de БesfРrșită soleАБitate. 
ÎБcetul cu îБcetul caГăt toate lăАuririle tehБice 
asuГra oГerației dăruirii sРБgelui și a transfuziei.  

Undeva, pe front, unde se dau luГte crРБceБe, 
uБii soldați și ofițeri suБt grav răБiți. RaБa 
Гrovocată de gloaБțe, de schijă sau de Гroiectile 
face să li se Гiardă o Аare caБtitate de sРБge. 
Această substaБță, care îБtrețiБe viața îБ 
trupurile noastre, care are culoarea Аacilor și a 
garoafelor, și Гe care Бoi o БuАiА sРБge, se 

scurge diБ truГurile lor, luРБd cu ea și Гuterea de 
viață a răБitului. UБeori, aceste Гierderi de sРБge 
suБt atРt de Аari îБcРt răБitului Бu i se Аai 
poate da nici uБ ajutor. Toate doctoriile și toată 
știiБta Аedicală Бu-i pot fi bolnavului de nici un 

folos. Nici o iБjecție nu-i Аai Гoate iБfiltra îБ truГ 
viața care a îБceГut să i se scurgă odată cu 
sРБgele care i-a curs ГriБ răБile deschise.  

În aceste cazuri bolnavul poate fi salvat de la 

Аoarte БuАai dacă i se redă sРБgele Гierdut. Dar 
sРБgele lui a curs Гe brazdele cРАГului de luГtă 
și a fost absorbit de țărРБa îБsetoșată. ) se Гoate 
da îБsă, îБ locul acestui sРБge, sРБgele altui oА. 
NuАărul răБiților fiind mare, este nevoie, pentru 

a li se oferi tuturor salvarea, de o mare cantitate 
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de sРБge. TraБsfuzia trebuie făcută îБsă urgeБt. 
îБ truГul răБitului trebuie iБtrodus sРБgele 
Гierdut fără Бici o îБtРrziere. De aceea, chiar la 
ГriАele Гosturi de ajutor de Гe liБia îБtРia a 
froБtului, trebuie să se găsească îБ ГerАaБeБță 
caБtități suficieБte de sРБge care să fie 
traБsАise răБiților.  

Acest sРБge se colectează de la doБatorii 
benevoli. Unul dintre centrele cele mai impor-

tante care adună sРБge ГeБtru răБiții de pe 

front este acela de la spitalul SfРntului Spiridon 

din Iași.  

DuГă ce s-au liГit acele eАoționante apeluri 

Гe străzi, cetățeБii au îБceГut să viБă îБ БuАăr 
impresionant de mare pentru a-și oferi sРБgele. 
În prima zi, donatorului i se iau toate datele și o 
Гrobă de sРБge ca să se vadă diБ ce gruГă 
saБguiБă face Гarte. Căci oaАeБii se îАГart, 
duГă calitatea sРБgelui, îБ Гatru categorii Аari. 
SРБgele uБui oА diБ categoria îБtРia se Гoate 
transАite БuАai uБui răБit diБ aceeași categorie.  

Tot îБ această ГriАă zi se face și vizita 

Аedicală aceluia care vrea să-și doneze o parte 

diБ sРБge. Asta ГeБtru ca odată cu sРБgele să Бu 
fie traБsАis îБ truГ, răБitului, și morbul vreunei 

boli. Bolile care Гot fi traБsАise Гe calea sРБgelui 
sunt, de altfel, numai trei: tuberculoza, malaria și 

sifilisul. De aceea donatorul este examinat cu 

atenție ca să se vadă dacă nu sufere de una din 

aceste boli.  

DuГă ce i s-a făcut exaАeБul Аedical și duГă 
ce s-a stabilit grupul sanguinar din care face 

Гarte, doБatorul își dăruiește sРБgele. OГerația 

aceasta Гe cРt este de iАГresioБaБtă Гe atРt este 
de siАГlă și de ușoară. Dăruirea sРБgelui se face 
fără Бici o durere. În brațul donatorului este 

iБtrodusă o seriБgă cu care i se extrage sРБgele. 
CaБtitatea de sРБge care se ia uБui oА este de 
300 cm3 îБ Аedie. Acest sРБge este aАestecat cu 
nitrat de sodiu pentru a nu se coagula, apoi este 

vărsat îБtr-un vas de sticlă și îБchis erАetic.  
Vasele acestea cu sРБge suБt așezate îБ 

frigorifere și expediate pe front. ÎБ fiecare zi 
ГorБesc de la )ași și diБ orașele diБ Moldova, 
Аari caБtități de sРБge coБservat și așezat îБ 
frigorifere și terАosuri sГeciale, către liБia îБtРia 
a froБtului. SРБgele acesta, coБservat cu Бitrat de 
sodiu, durează ГatrusГrezece zile. Acolo, la postul 

de prim ajutor, sub ploaia de gloanțe, uneori, 

Аedicul Аilitar traБsАite răБiților acest sРБge, 

cu ajutorul căruia suБt salvați de la moarte.  

CРt de eАoțioБaБte suБt lăzile îБ care se află 
frigoriferele și terАosurile cu sРБge oАeБesc 
pentru front!  

DuГă ce aА aflat toate aceste aАăБuБte, aА 
căutat să vorbesc ГersoБal cu cРțiva dintre 

donatori.  

Nici unul dintre ei, diБtre acești oameni care 

își dăruiesc o Гarte diБ sРБge, Бu știu cui va fi ea 

traБsАisă. Acela căruia îi va fi dăruit acest sРБge 
nu va cunoaște Бiciodată Гe doБator. Și totuși cРt 
de АulțuАiți se siАt acei care își dăruiesc 
sРБgele!  

ÎБtre ei găsesc Гe Гrimul procuror al Tribu-

nalului Iași, care îАi răsГuБde:  
– Am și eu un frate pe front. Poate că a fost 

sau va fi și el răБit și va avea Бevoie să i se facă o 
traБsfuzie de sРБge. SРБgele Аeu, acela Гe care îl 
dăruiesc acuАa, va salva viața unui ostaș sau a 

unui ofițer pe care eu n-aА să-l cuБosc Бiciodată. 
Poate că și ГeБtru fratele Аeu își va dărui cineva 

sРБgele, salvРБdu-i viața, fără să-l cuБoască.  
O domnișoară, de la uБ liceu de fete diБ )ași, 

îАi răsГuБde cРБd o îБtreb ce a îБdeАБat-o să 

viБă atРt de curajoasă și să-și dăruiască sРБgele: 
– Logodnicul meu se află din prima zi a 

războiului Гe froБt. AА iАГresia că dacă va fi 
răБit, atuБci sРБgele cu care i se va salva viața 

ГriБ traБsfuzie, va fi sРБgele Аeu. SuБt sigură că 
sРБgele Аeu îi va fi traБsАis lui...  

UБ batrРБ, care a făcut războiul trecut și a 

fost răБit de două ori, îАi răsГuБde: 
– ÎБ războiul trecut А-am luptat vitejește 

pentru țară, și mi-aА vărsat de două ori sРБgele, 
Гe cРАГul de luГtă. AcuА suБt bătrРБ și Бu Аă 
pot duce pe front. Dar nu Аă lasă iБiАa să stau 
acasă, cРБd știu că arАatele Бoastre se luГtă la 
hotare. DăruiБdu-Аi aici o Гarte diБ sРБge, aА 
impresia că îl dăruiesc tot Гe cРАГul de luГtă. 
Căci sРБgele acesta Гe care-l dau acuА îl dau tot 
pentru țară.  

CРt de iАГresionant e apoi răsГuБsul uБei 
bătrРБe care are doi feciori îБ război. Ea are 
iБtuiția că își dăruiește sРБgele ГeБtru a-și salva 

feciorii de la moarte.  

Pe lista doБatorilor de sРБge se află apoi toți 
Аedicii sГitalului, îБ fruБte cu decaБul Facultății, 
profesorul doctor A. Țupa. Iată numele lor: dr. 

BuțureaБu, dr. CoteaБu, dr. Cosăcescu, apoi 

doctorițele Golăescu, Vasiliu, Feodorov și ceilalți. 
Și-au dăruit sРБgele ГeБtru răБiți și surorile de 

ocrotire și iБfirАierele, toată luАea.  
Un fapt care emoțioБează este acela al 

ostașilor răБiți. Soldații și ofițerii pe front, care se 

află la sГitalul SfРБtul SГiridoБ, și a căror stare e 
Аai buБă, s-au îБscris cu toții, ГРБă la uБul, 
pentru a-și dărui sРБgele. Acești ostași care și-au 

vărsat sРБgele Гe froБt, cРБd au fost răБiți, acum 
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răБile lor s-au îБchis și urАează să Гărăsească 
sГitalul, își dau a doua oară sРБgele ГeБtru Țară. 
Dau fiecare diБtre ei, diБ Бou, cРte o căБiță Аare 
de sРБge ГeБtru caАarazii lor răБiți. Cea mai 

Аare Гarte diБtre dРБșii, diБtre acești ostași care 
și-au dăruit de două ori sРБgele, vor Гleca iarăși 
Гe froБt. Și dacă soarta va vroi, ei își vor mai 

dărui odată, Гe cРАГul de luГtă, ГeБtru a treia 
oară, sРБgele.  

Deși ofraБda lor este Аai eАoțioБaБtă decРt 
cele mai impresionante fapte de eroism, ei sunt 

extreА de Аodești. UБ sergeБt bruБet îАi 
răsГuБde foarte siАГlu la îБtrebare:  

– Noi Бu Бe faceА decРt datoria, dРБdu-ne 

sРБgele ГeБtru Țară.  
UБeori sРБgele este traБsАis direct răБitului. 

AtuБci doБatorul stă alăturea de răБit. Cu 
ajutorul unei pompe speciale, sРБgele lui trece 
direct îБ truГul răБitului. )БiАile celor doi 
oaАeБi bat iАГresioБaБt îБ aceeași cadență. 
SeriБga de la uБ caГăt al tubului e îБfiГtă îБ 
brațul celui care-și dă sРБgele, iar seriБga de la 
celălalt caГăt este îБfiГtă îБ brațul răБitului. 

 Odată cu sРБgele care curge îБ truГul 
bolБavului, doБatorul are iАГresia că se 
iБfiltrează îБ veБele celui răБit și viața pe care o 

dăruiește diБ viața lui.  

Dar răБiții din spital au nevoie de transfuzii 

de sРБge atuБci cРБd Бici Бu te aștepti. Pentru 

acest motiv donatorul trebuie să fie îБ 
permanență aГroaГe de sГital ca să Гoată veБi 
atuБci cРБd va fi Бevoie, fără Бici o îБtРrziere. Am 

îБtРlБit oaАeБi care dorА îБ sГital ГeБtru a fi cРt 
Аai aГroaГe de răБitul căruia trebuie să îi 
dăruiască o Гarte diБ sРБgele lor. Alții suБt aduși 

de acasă îБ tiАГul Аesei sau la ore tРrzii de 
БoaГte. E suficieБt să li se sГuБă:  

– Astăzi e Бevoie de sРБge ГeБtru uБ răБit!... și 

donatorul pornește repede spre spital pentru a 

face soleАБa ofraБdă.  
Ieșind de la spitalul Sf. Spiridon unde ai vorbit 

cu acești oameni care-și dăruiesc o Гarte diБ 
sРБgele lor ГeБtru ostașii răБiți ai țării ești 

cuprins de același seБtiАeБt cu care te îБtorci de 
la marile slujbe religioase. Aici, ca și pe front cu 

aceeași Гioasă soleАБitate se dăruiește sРБge 
pentru Țară. 

 
 

Constantin Virgil GHEORGHIU 
[ReГortaje de război. Ard malurile Nistrului. Am 

luГtat îБ CriАeea. Cu subАariБul DelfiБul la asediul 
Sevastopolului. Ediție îБgrijită de )oaБ CișАileaБu. Ţrefață de Ţr. )oaБ Neculoiu, Făgăraș, 2008, p. 51-56]

 

 

 
 

 

 

 

)așii în timpul celui de-al doilea război mondial  
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Constantin 

BOSTAN 

Călătoria regelui Ferdinand şi a  
reginei Maria în Bucovina şi Basarabia 
(15-25 mai 1920) (IV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sâmbătă,  mai, la ora  diАiБea a, Maiestă ile Lor vizitează SiБagoga diБ ChişiБău, uБde ascultă un serviciu religios cu prea fruАoase câБtări ale corului şi ale caБtorului, îБ prezeБ a reprezeБta ilor coАuБită ii evreieşti, care a făcut Maiestă ilor Lor o călduroasă 
primire. 

 

[Din jurnalul Reginei Maria, ÎБseАБări zilБice: 

O altă zi de activitate coБtiБuă şi istovitoare. 
Fiecare iБstitu ie vrea să fie vizitată, fiecare 
Бa ioБalitate să i se dea ateБ ie. [...] 

Activitatea Бoastră a îБceГut la ora , cu 
sinagoga. Evreii mi-au făcut o extraordiБară 
ГriАire, cu ova ii БeАaiГoАeБite, care Бu le-au 

îАbuБătă it deloc iАagiБea. [...] Ne-au făcut o 
scurtă slujbă religioasă. Preotul lor, urРt, scuБd, 
gras, s-a dovedit a avea o voce АiБuБată şi a 
cРБtat extraordiБar. A fost cu adevărat o Гlăcere 
artistică. 

Preotul lor principal, de fapt rabinul, era o 

aГari ie de uБ grotesc delicios, îАbrăcat coАГlet 
îБ alb, cu uБ ГotcaГ îБalt de catifea Гe caГ şi o 
daБtură iБiАagiБabil de galbeБă. El a iБut fără 
re iБere o cuvРБtare îБ fraБceză, deşi Бu ştia 
fraБ uzeşte. Era uБ oА Аicu , cu barbă albă, cu 
ochii holba i şi cu o gură iАeБsă, Гe care o 

deschidea larg, arătРБdu-şi to i diБ ii. Îşi iБea 
Бetulburat discursul, îБtr-o liАbă iБcredibilă şi 
de БeîБ eles. Era o figură aГroaГe ireal de 
coАică – aveai iАГresia că se Гreface, că Бu-i 

adevărat ce vezi!]  

 UrАează apoi vizitarea bisericilor: grecească, catolică, protestaБtă şi arАeaБă. La toate aceste biserici, M.S. Regele, îБtâАpiБat cu Аărturii de crediБ ă şi devotaАeБt, a ascultat câte uБ scurt 
serviciu religios. După vizitarea Bisericii greceşti, M.S. RegiБa a 
vizitat toate spitalele diБ oraş, îАpăr iБd 
bolnavilor mici daruri. M.S. Regele vizitează apoi Şcoala de Viticultură şi Sta iuБea de EБologie. 

De aici Maiestatea Sa merge la Cercul Militar, uБde se găsea aduБat îБtreg corpul ofi eresc al 
Garnizoanei. D-l General de divizie Popescu Ion, coАaБdaБtul Corpului )) ArАată, urează buБă veБire M.S. Regelui, asigurâБdu-l de БeАărgiБita dragoste şi БecliБtitul devotaАeБt al arАatei. M.S. Regele a biБevoit a răspuБde: 

 

Mul uАesc diБ toată iБiАa ГeБtru Аărturi-
sirea sentimentelor de crediБ ă ale arАatei, care 
şi-a îБdeГliБit aici cu ГrisosiБ ă greaua АisiuБe ce 

 

 

„Am suportat ceremoniile obişnuite – primire, biserică, paradă, 
şcoli, spitale – cu plăcerea dată de frumoasa şi vechea Cetate Albă 
de la gurile Nistrului, care aici se transformă într-un imens lac, 

înainte de a se vărsa în mare. Este o enormă cetate veche, cu ziduri 
extraordinar de mari şi ruine ale turnurilor puternice, o veche 
construcţie feudală splendidă, un lucru pe care, din păcate, în zilele 
noastre nici un rege modern n-ar cuteza să-l construiască”. 
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i s-a îБcrediБ at. O Гarte diБtre ofi erii ГrezeБ i a i 
avut fericirea să fi i ГriБtre cei diБtРi cari, la 
cheАarea ГoГorului АoldoveБesc, aАeБiБ at de 
vРБtul rău al răscoalei, a i iБtrat îБ acest iБut, 
fala vechei Moldove îБ veacurile trecute, atРt 
ГriБ bogă ia sa, cРt şi ГriБ vredБica sa ГoГora ie 
roАРБă, care iБea strajă la această АargiБe a 
ării. 

 A i veБit ca fra i şi ca aГărători, iar Бu ca Бişte 
cuceritori, şi v-a i îБdeГliБit cheАarea, aducРБd 
aici ordiБea şi liБiştea. Dar a i Аai avut şi altă 
grea îБsărciБare, aБuАe aceea de a cРştiga 
iБiАile ГoГora iei locale ГeБtru Гatria АuАă. 
MuБca deГusă de arАata Аea ГeБtru 
îБvă ăАРБtul ГoГula iei îБ şcoalele de adul i 
Аerită toată lauda. 

PeБtru a duce îБsă Аai deГarte această oГeră 
de aГroГiare a sufletelor, vă Аai dau uБ sfat 
asuГra căruia stăruiesc diБ toată iБiАa: Sili i-vă 
îБ tot felul ca, oriuБde se va arăta vreuБul diБ voi, 
să face i ciБste БuАelui de ofi er roАРБ şi, Гrin o 

atitudiБe corectă, să se îБvedereze că suБte i 
Гurtătorii ordiБei şi ai ciБstei; căci duГă cuА ve i 
şti să vă îБfă işa i Бoilor Аei suГuşi, îБ aceeaş 
Аăsură ve i fi aГrecia i şi voi, şi îАГreuБă cu voi 
îБtreaga Бoastră arАată şi îБtreaga ară. 

Vă Аul uАesc diБ iБiАă ГeБtru tot ceea ce a i 
lucrat ГРБă acuА, urРБdu-vă şi de aici îБaiБte 
sГor buБ la АuБcă şi săБătate. 

Să trăiască scuАГa Бoastră arАată!  
  

La ora 16.30, M.S. Regina a binevoit a oferi la 

Cercul Militar un ceai pentru doamnele din 

societatea ChişiБăului. 
 

[Din jurnalul Reginei Maria, ÎБseАБări zilБice: 

UltiАul Бostru efort la ChişiБău a fost uБ ceai 
cu Аultă luАe la Cercul Militar, la care au fost 
iБvitate doaАБele diБ ChişiБău. A fost uБ scurt 
coБcert, aГoi ceai şi Аultă coБversa ie. ÎБtreaga 

atАosferă a fost caldă şi de adevărată siАГatie 
reciГrocă şi cРБd, la fiБal, a veБit ora desГăr irii, 
aА siА it că oraşul Бe-a îБdrăgit, diБ felul 
eБtuziast îБ care Бe-au coБdus la Гlecare atРt 
oaАeБii de Гe stradă, cРt şi oficialită ile. 

AА avut Гlăcutul seБtiАeБt că Бe-au 

acceГtat şi că acuА ova iile Бu Аai erau uБ 
lucru araБjat, ГeБtru că oaАeБii veБeau 
bucuroşi, diБ toate Гăr ile, să Бe salute şi să-şi 
ia uБ afectuos răАas buБ, cu Аulte lacriАi şi 
rugăАiБ i de a reveБi cРt Аai curРБd Гosibil. 
Am senza ia certă că vizita Бoastră a fost de 
mare impact, din toate punctele de vedere. 

Cu АaşiБa ГliБă de flori, aА ГorБit la druА.] 

La ora . , MM. LL. Regele şi RegiБa, îАpreuБă cu A.S.R. ŢriБcipesa Elisabeta, au Аers cu autoАobilele la gară, de uБde, cu trenul regal, 

au plecat spre Cetatea-Albă. Ţe peroБul gării se aflau: d-Бii АiБiştri 
Trancu-)aşi şi Ni ă Serghie, reprezeБtaБ ii autorită ilor civile şi Аilitare şi uБ БuАeros public, cari au aclaАat pe SuveraБi cu Аultă căldură. ÎБ gările MireБi şi Bulboca, fruАos îАpo-dobite cu flori şi drapele, se aflau aduБa i uБ Аare БuАăr de săteБi, îБ fruБte cu autorită ile coАuБale diБ aşezările apropiate. LuАiБile dădeau uБ aspect feeric gărilor. M.S. Regele s-a coborât îБ Аijlocul săteБilor, iБteresâБdu-se de 

munca câАpului şi de Бevoile lor. Ţe fe ele ăraБilor se vedea bucuria că pot sta de vorbă cu Regele ării şi, la plecarea treБului, strigătele de bucurie Бu Аai îБcetau. La ora  Бoaptea, treБul regal se opreşte îБ gara TighiБa. Ţe peroБ se aflau autorită ile Аilitare şi civile. M.S. Regele, dâБdu-se jos, s-a îБtre iБut cu cei prezeБ i, iБteresâБdu-se de Бevoile oraşului şi ale popula iuБii şi făgăduiБd că, îБ curâБd, va veБi diБ Бou, să viziteze TighiБa, Soroca, Orheiul, )sАailul şi alte localită i pe cari 
nu le-a putut vizita de data aceasta. ÎБ aclaАa iuБile Аul iАei, treБul pleacă spre 
Basarabeasca. 

 

Duminică,  mai, la ora 8, trenul regal se opreşte îБ gara Arcizi, uБde aştepta o Аare Аul iАe de ăraБi АoldoveБi şi coloБişti 
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gerАaБi diБ îАprejuriАi. M.S. Regele, călduros 
aclamat, s-a coborât diБ vagoБ şi a stat de vorbă cu locuitorii, iБteresâБdu-se de nevoile lor. Aceeaşi priАire călduroasă au avut SuveraБii şi îБ gările urАătoare spre Cetatea Albă, atât diБ partea coloБiştilor gerАaБi îБ fruБte cu pastorii, îБvă ătorii şi şcolarii, cât şi diБ partea АoldoveБilor veБi i cu feАei şi copii de la Аari depărtări. Maiestă ile Lor s-au dat jos diБ treБ şi au stat de vorbă cu poporul, priАiБdu-i plâБgerile scrise. Ţopula ia îşi arăta Аarea Аul uАire că îБ 
noaptea trecută îБcepuse să cadă o ploaie biБefăcătoare, după o prea îБdeluБgată secetă. Această ploaie, de Аult aşteptată, poporul o 
privea ca un semn bun pentru Suverani, cari o dată cu vizitele lor au adus belşugul peБtru ogoare şi peБtru АuБca oaАeБilor. 

La ora .  treБul regal soseşte la Cetatea Albă. La coborârea diБ treБ Maiestă ile Lor şi A.S.R. ŢriБcipesa Elisabeta suБt îБtâАpiБa i de d-l GeБeral ToАoroveaБu, care preziБtă raportul. M.S. Regele trece îБ revistă ofi erii superiori ai GarБizoaБei şi coАpania de onoare din RegiАeБtul Бr.  Ţrahova, după care priАarul oraşului, d-l )acob BostaБ, îБcoБjurat de coБsilierii coАuБali, urează Maiestă ilor Lor buБă veБire, prezeБtâБdu-le pâiБea şi sarea. M.S. RegiБa şi A.S.R. ŢriБcipesa Elisabeta priАesc diБ 
partea doaАБelor şi doАБişoarelor flori şi urări de buБă veБire. ÎБ acest tiАp, M.S. Regele s-a îБtre iБut cu persoaБele oficiale şi cu reprezeБtaБ ii coАuБită ilor ruse şi israelite, cari aduc asigurări de crediБ ă şi devotaАeБt. ÎБ aclaАa iile poporului, Maiestă ile Lor părăsesc gara, îБdreptâБdu-se spre biserica catedrală, uБde se oficiază uБ Te-DeuА, după care MM. LL., urАa i de îБtregul cortegiu, Аerg la locul de defilare. LuАea îБgrăАădită pe АargiБea străzilor priАeşte pe SuveraБi cu o ploaie de flori şi cu strigăte de bucurie. Defilarea îБcepe cu şcolile secuБdare, după care urАează detaşaАeБte diБ regiАeБtele  Ţrahova,  GrăБiceri,  JaБdarАi, Escadrila de vedete,  Artilerie grea şi  Artilerie de câАp. M.S. Regele 
a binevoit a-şi arăta satisfac ia peБtru frumoasa iБută a trupelor. La ora . , Maiestă ile lor vizitează 
Orfelinatul din localitate, iar de aici merg la Cetate, uБde o baterie de artilerie grea dă oБorul, 
iar maiorul Iliescu I., comandantul grupului de artilerie grea, [şi profesorul Nicorescu] dă eЛplica iuБi asupra cetă ii. 

 

[Din jurnalul Reginei Maria, ÎБseАБări zilБice: 

AА suГortat cereАoБiile obişБuite – primire, 

biserică, Гaradă, şcoli, sГitale – cu Гlăcerea dată 
de fruАoasa şi vechea Cetate Albă de la gurile 
Nistrului, care aici se traБsforАă îБtr-un imens 

lac, îБaiБte de a se vărsa îБ Аare. Este o eБorАă 
cetate veche, cu ziduri extraordiБar de Аari şi 
ruiБe ale turБurilor ГuterБice, o veche coБstruc ie 
feudală sГleБdidă, uБ lucru Гe care, diБ Гăcate, îБ 
zilele noastre nici un rege modern n-ar cuteza să-l 

coБstruiască. CoБstruc ii care să sfideze tiАГul au 
Гutut fi ridicate doar îБ acele trecute vreАuri îБ 
care АuБca Бu costa БiАic şi tiАГul Гierdut Бu 
avea Бici o iАГortaБ ă. M-a îБcРБtat locul acesta, c’etait tout О fait d’après АoБ coeur – era 

complet pe placul meu.]  

 [ÎБseАБări G.T.K.: 
Regele, БeАul ăАit as’БoaГte că la TighiБa a 

liГsit luАea. La Basarabeasca, tot aşa. ÎБ 
diАiБea a aceasta, la AБciocrac, Arcizi – Аultă 
lume. 

LaБuri fruАoase. CРАГii cu turАe. 
ÎБ Cetatea Albă luАea Бe ГriАeşte caА îБ 

tăcere. LuАe foarte Гestri ă. La Sobor, Te-Deum. 

Defilarea şcolilor şi arАatei. 
La Cetate. E iАГuБătoare. 
La ZeАstvă – răcoritoare, căci e cald Гeste 

saАă...] 

 

La ora 16.30 MM. LL. Regele şi RegiБa Аerg la zeАstva jude ului Cetatea Albă, unde are loc o recep ie. SuveraБii suБt îБtâАpiБa i de preşediБtele şi vice-preşediБtele zeАstvei, cari preziБtă pe şefii autorită ilor locale, iar 
doamnele primesc cu flori pe M.S. Regina. 

 [ÎБseАБări G.T.K.: 
Dr. Grossi îАi sГuБe că luАea de Гe aici crede 

că GeБeral Averescu a fost arestat ГeБtru că a 
făgăduit a se da ГăАРБt gratis. AcuАa Regele l-a 

scos diБ îБchisoare şi el va cheАa îБaГoi Гe to i 
oaАeБii diБ vechiul Regat aduşi îБ Basarabia, 
care va deveБi autoБoАă. Şi asta o scot diБ faГtul 
că Аul i diБ slujbaşi au fost îБlocui i ГriБ drojdia 
de Гe aici. Pe Аalul Nistrului satele АoldoveБeşti 
se iБ laБ , dar îБ oraş sРБt БuАai străiБi. 
Prefectul actual Bărbulescu s-a căsătorit c-o fată 
de aici, luРБd zestre АilioaБe, căci Гe aici luАea e 
foarte bogată: vii, cereale, vite. 

Regele şi RegiБa se duc la Şaba, coloБie 
elve iaБă. 
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După ce Maiestă ile Lor se îБtre iБ cu persoaБele prezeБte, la ora  pleacă îБ autoАobile la Şaba, coloБie elve iaБă de pe Аalul LiАaБului. Aci au fost priАi i îБ fa a şcolii, 
cu mare eБtuziasА, de popula ia coloБiei. ŢriАarul [Oscar DoБis] preziБtă pâiБea şi sarea, iar subprefectul [Cesar Ţopovici] preziБtă MM. 
LL. Regelui şi RegiБei Бotabilită ile coloБiei, cu cari Maiestă ile Lor stau Аai Аult tiАp de vorbă. De aici cortegiul pleacă la biserica din Posad-Şaba partea rusească a satului , uБde, după slujba religioasă, se fac prezeБtările fruБtaşilor 
satului. La orele , Maiestă ile Lor îАpreuБă cu suitele se îБdreaptă către Casa AltouБji diБ coloБia Şaba, uБde iau ceaiul, adАirâБd buna râБduială şi gospodăriile Аodel ale acestor harБici şi pricepu i coloБişti, cari au adus la atâta îБflorire ecoБoАia rurală şi cultura viei БuАai îБ curs de  de aБi de la îБfiiБ area acestei coloБii [priАii coloБişti, îБdeosebi vorbitori ai 
limbii fraБceze, sosiseră îБ iulie , atraşi de oportuБită ile viticole]. 

 

[Din jurnalul Reginei Maria, ÎБseАБări zilБice: 

AА avut Гarte de o ГriАire eАo ioБaБtă la 
Şaba şi, duГă ce aА făcut turul bisericilor, şcolilor, 
ГriАăriei etc., aА fost iБvita i de Бişte elve ieБi 
siАГatici să luăА ceaiul la ei acasă sau, Аai 
Гrecis, îБ grădiБa sau via lor. Erau diБtre cei Аai 
vechi coloБişti, trei îБcРБtătoare surori îБ vРrstă, 
care aveau trei case îБveciБate, situate îБ trei vii 
seГarate. ÎБtreaga lor faАilie, Аai Аulte 
geБera ii, trăia la uБ loc, erau to i deosebit de 
Гlăcu i şi Бe-aА siА it extreА de biБe îАГreuБă 
[...]. S-a servit un vin excelent, apoi ceai, 

saБdviciuri, Гrăjituri, fructe, to i erau veseli şi, 
duГă Аai Аulte Гahare, NaБdo a ajuБs să 
considere lumea un loc foarte Гlăcut.]  

 După ce M.S. Regele vizitează vestita pivБi ă a 
d-lui Gustav ForБeМ, la ora .  Maiestă ile Lor se îБtorc la Cetatea Albă, vizitâБd spitalele oraşului şi a jude ului şi apoi Аerg la gară, uБde îşi iau răАas buБ şi treБul regal se puБe îБ Аişcare la ora . , îБ uralele puterБice ale publicului, care veБise să Аul uАească SuveraБilor peБtru ciБstea şi bucuria ce au făcut oraşului Cetatea Albă cu ÎБalta lor vizită. 

 

Luni, 24 mai, MM. LL. Regele şi RegiБa şi 
A.S.R. Principesa Elisabeta sosiБd cu treБul îБ gara Basarabeasca, desciБd diБ treБ, îБso i i 
fiind de d-Бii АiБiştri TraБcu-)aşi şi Ni ă Serghie 

şi de Casa Militară a Maiestă ilor Lor, şi suБt priАi i cu БuАeroase şi Бesfârşite urale şi flori, îБ suБetele )АБului Regal. 
Dup ce d-l GeБeral MărgiБeaБu, coАaБdaБtul 

Diviziei a III-a, preziБtă raportul, priАarul 
comunei Romanovca, printr-o scurtă şi caldă cuvâБtare, urează buБă veБire SuveraБilor. M.S. Regele trece îБ revistă coАpaБia de oБoare diБ RegiАeБtul  )БfaБterie cu Аuzică şi drapel, fiiБd prezeБta i apoi şefii autorită ilor diБ localitate şi delega iuБile diБ satele de priБ îАprejuriАi.  

La ora 10.30, MM. LL. Regele şi RegiБa şi A.S.R. ŢriБcipesa Elisabeta au sosit îБ trăsuri îБ satul Leipzig, coloБie gerАaБă. 
 [ÎБseАБări G.T.K.: 

As’БoaГte s-a Гus Гe Гloaie, aşa că azi 
Suveranii nu pot merge cu automobilele la 

TarotiБ, ci Regele cu RegiБa şi adjutaБ ii se suie îБ 
căru e de sat ГeБtru a se duce la coloБia gerАaБă 
Leipzig, pe un glod mare. 

TiАГul îБsă e foarte fruАos duГă Гloaie. Mi-

aА săturat ochii de verdea ă şi de cРАГii îБtiБse.] 

 

[Din jurnalul Reginei Maria, ÎБseАБări zilБice: 

A turБat cu găleata toată БoaГtea – o 

adevărată biБecuvРБtare ГeБtru ară, dar care a 
făcut druАurile basarabeБe absolut iАГracti-
cabile ГeБtru АaşiБă. UrАa să vizităА două 
coloБii gerАaБe, uБa aflată la Аare deГărtare. N-

aА ajuБs decРt la ГriАa – Leipzig –, unde am 

sosit, NaБdo şi cu АiБe, îБtr-o АaşiБă Аilitară 
găsită ГeБtru această ocazie.]  

 După ce priАarul a oferit tradi ioБala pâiБe şi sare şi s-au prezeБtat autorită ile coloБiei, M.S. Regele a trecut îБ revistă coАpaБia de oБoare cu Аuzică şi drapel diБ RegiАeБtul  Argeş, îБ Бesfârşitele strigăte de „Ura!” ale popula iuБii şi arАatei şi îБ suБetele )АБului Regal. Se oficiază apoi îБ biserica protestaБtă diБ sat o slujbă religioasă de către preotul satului, după care acesta iБe o fruАoasă cuvâБtare, urâБd 
MM. LL. Regelui şi RegiБei şi A.S.R. ŢriБcipesa Elisabeta „BuБ veБit” îБ coАuБa Leipzig şi pe teritoriul Basarabiei şi preaslăviБd ziua câБd 
Suveranii au binevoit a vizita colonia Leipzig. Mul uАeşte apoi peБtru biБefacerile pe cari 
Basarabia le are prin unirea ei cu Patria-MuАă şi 
pentru ordinea pe care a adus-o arАata roАâБă după război. Asigură îБ sfârşit pe Maiestă ile Lor 
de sentimentele de crediБ ă şi devotaАeБt ale popula iuБii gerАaБe şi de îБdepliБirea 
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datoriilor către Ţatrie şi TroБ şi îБcheie iАplorâБd ajutorul lui DuАБezeu peБtru săБătatea Maiestă ile Lor şi FaАiliei Regale şi peБtru viitorul fericit al RoАâБiei Mari.  
La ora 11.30, MM. LL. Regele şi RegiБa şi A.S.R. ŢriБcipesa Elisabeta, luâБdu-şi răАas buБ de la şefii autorită ilor diБ coloБia Leipzig şi de la popula iuБe, care îi aclaАau foarte călduros, se îБtorc la treБul regal, care la ora .  pleacă 

spre Bolgrad. ÎБ druАul spre acest oraş, M.S. Regele desciБzâБd diБ treБ îБ gările Abaclia, CulАea, CeatluБga şi Taraclia, a fost îБtâАpiБat cu aceleaşi АaБifestări călduroase de dragoste de către toată popula iuБea. M.S. Regele a biБevoit a sta de vorbă cu Аai Аul i săteБi şi preo i, ascultâБdu-le plâБgerile. 
 [ÎБseАБări G.T.K.: 
La sta ia de lРБgă CulАea uБ săteaБ АoldovaБ 

se ГlРБge Regelui că Б-are sare, nici gaz. 

CooГerativele îl cuАГără ieftiБ, îl vРБd jidaБilor, 
iar la ăraБi ajuБge cРte cu  lei litru.] 

 

La ora 18, trenul regal se opreşte îБ gara Valul lui TraiaБ, fruАos îАpodobită cu flori şi steaguri Бa ioБale. 
MM. LL. Regele şi RegiБa şi A.S. Regală desciБd diБ treБ şi suБt viu aclaАa i de БuАeroasa popula iuБe veБită îБ gară. După ce 

d-l ColoБel Niculcea Vasile preziБtă raportul şi M.S. Regele trece îБ revistă coАpaБia de oБoare, priАarul oferă Maiestă ile Lor tradi ioБala pâiБe şi sare, urâБdu-le „BuБ veБit”. SuБt prezeБtate apoi autorită ile locale şi delega iuБile diБ satele îБveciБate. După aceasta, MM. LL. Regele şi RegiБa şi A.S.R. ŢriБcipesa Elisabeta porБesc îБ auto-Аobile, urАa i de suită, la Bolgrad, uБde ajuБg la 
ora 18.30. 

 

[Din jurnalul Reginei Maria, ÎБseАБări zilБice: 

La .  aА Гlecat cu АaşiБa sГre Bolgrad şi 
aА Аers Аult Гe uБ druА extraordiБar de Гrost şi 
plin de Бoroi, îБcoБjura i de uБ gruГ de ăraБi cu 
îБfă işare sălbatică, Гe cai fruАoşi şi aГrigi. Ei au 
Аers tot tiАГul la galoГ, strigРБd diБ toate 
Гuterile „ura!”, îАГroşcРБdu-Бe cu Бoroi ГРБă îБ 
ochi, ceea ce era îБ detriАeБtul îБfă işării Аele şi 
a sfРrşit prin a-i eБerva cuАГlit Гe NaБdo şi Гe 
şoferul său. 

Desigur că Бu era cea Аai Гlăcută seБza ie să 
fii îАГroşcat cu Бoroi îБ acest fel, Аai ales că 
ştiaА că Бe aşteaГtă o receГ ie oficială. DiБ 

fericire, aveaА o rochie de culoare îБchisă. NaБdo 
s-a luptat vitejeşte să-şi Гăstreze calАul, dar au 
fost şi АoАeБte de izbucБire Бervoasă, cРБd Бe 
trezeaА brusc stroГi i diБ belşug Гe fa ă şi Гe 
ceafă. SiА eaА caГetele cailor ГretutiБdeБi îБ 
jurul Аeu, chiar şi lРБgă obraji, îАi suflau aer cald 
îБ ceafă – dar trebuie totuşi să sГuБ că aА văzut 
cРteva exeАГlare suГerbe.]  

 La iБtrarea îБ oraş, priАarul urează buБ veБit şi preziБtă pâiБea şi sarea, iar MM. LL. Regele şi RegiБa şi A.S.R. ŢriБcipesa Elisabeta trec apoi pe străzile priБcipale ale oraşului, cari erau frumos îАpodobite şi pliБe de uБ БuАeros public, şi desciБd la catedrala oraşului. 
Aici, P.S.S. Arhiereul Dionisie al Ismailului urează buБ veБit MM. LL. Regele şi RegiБa şi A.S.R. ŢriБcipesa Elisabeta, după care se oficiază îБ fruАoasa catedrală uБ Te-Deum, la care asistă toate autorită ile civile şi Аilitare şi 

un numeros public. După serviciul religios, SuveraБii trecâБd pe jos priБtre elevii şi elevele diferitelor şcoli, cari îi priАesc cu Бesfârşite strigăte de „Ura”, se opresc îБ curte catedralei, uБde suБt prezeБta i şefii autorită ilor civile diБ localitate. CoБtiБuâБd apoi druАul, SuveraБii se opresc îБ fa a Liceului de Băie i şi priАesc, cu îБcepere 
de la ora 19.30, defilarea – Аai îБtâi a diferitelor şcoli şi apoi a trupelor diБ GarБizoaБa Bolgrad. 

După defilare MM. LL. Regele şi RegiБa vizitează Liceul de Băie i şi asistă la produc-iuБile literare şi artistice eЛecutate de eleve şi 
elevi. S-a prezeБtat Maiestă ilor Lor spre seАБare îБtr-uБ vechi registru de îБscriere, de pe tiАpul câБd Basarabia de Jos era a RoАâБiei. ÎБ fruБtea registrului, la data de  БoieАbrie  era seАБătura Augustului uБchi al M.S. Regelui, şi M.S. Regele a răАas Аult iАpresioБat. 

 [ÎБseАБări G.T.K.: 
Ora ½ sara, Bolgrad. La liceu, registrul vechi 

de îБscriere: 
1866, 7 nov. – Regele Carol, I. Strat, Col. Duca, 

Maior BoteaБu, ErБest DesjardiБs, DuАitru şi )oБ 
C. BrătiaБu, Davilla, KogălБiceaБu, G. Costaforu. 

1872 aprilie. L. Catargi. 

UltiАa iscălitură:  aГrilie , Maior C. 
Palladi. 

 

* 
 

PriАire călduroasă, dar se văd şi Аutre 

bulgăreşti îБtuБecate, care Бu se descoГăr îБ 
ГrezeБ a SuveraБilor. 
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Biserica mare de tot, cu picturi modernizate.  

EГiscoГul DioБisie, Аutră siБistră. 
Defilează şcolăriАea. Regele salută foarte 

bucuros şi Аă gРБdesc că el îşi astăzi АoşteБirea 
Гierdută a uБchiului său, Regele Carol. Totodată, 
văzРБd atРta bulgăriАe, Аă gРБdesc că Regele 
FerdiБaБd îşi are ziua de satisfac ie fa ă de 
Гurtarea БeoАeБoasă a Regelui FerdiБaБd al 
Bulgariei. 

NoaГtea sРБteА îБ ReБi.] 

 La ora  SuveraБii, pe depliБ Аul uАi i, îşi iau răАas buБ de la autorită i şi de la persoaБele prezeБte şi, îБ autoАobile, se îБapoiază, îБ Аijlocul АaБifesta iuБilor de dragoste şi 
simpatie, la gara Valul lui Traian, unde ajung la 

ora 20.30. 

 

[Din jurnalul Reginei Maria, ÎБseАБări zilБice: 

Am fost îБdoГa i cu lucruri buБe de АРБcare şi 
de băut şi aА Гlecat cu greu. Era aГroaГe 
îБtuБeric, aА trecut diБ Бou ГriБtre şiruri de elevi, 
dar călăre ii Бoştri sălbatici disГăruseră, aşa că 
druАul îБaГoi sГre casă a fost Аai raГid şi Аai 
Гu iБ Бoroios. SГer doar că БiАeБi Бu le-a răБit 
seБtiАeБtele, ГeБtru că, fără îБdoială, iБteБ iile 
lor erau diБtre cele Аai buБe şi suБt sigură că ei 
se coБsiderau escorta Бoastră.] 

  După  АiБute, îБ care tiАp MM. LL. Regele şi RegiБa şi A.S. Regală se îБtre iБ cu persoanele aflătoare îБ gară, luâБdu-şi răАas buБ, treБul regal porБeşte spre ReБi [localitate roАâБească de pe Аalul stâБg al DuБării, îБ apropiere de vărsarea Ţrutului îБ bătrâБul fluviu]. 
 

[Din jurnalul Reginei Maria, ÎБseАБări zilБice: 

Se Гare că voА ajuБge la CotroceБi abia АРiБe 
seară la . , deoarece trebuie să schiАbăА 

treБul АРiБe diАiБea ă la ReБi [trecerea de la liБia lată, rusească, la cea europeaБă!], ГeБtru că 
n-ar fi Гlăcut să o faceА la Аijlocul БoГ ii.] 

 

Marţi, 5 mai, la ora  diАiБea a, MM. LL. Regele şi RegiБa, îАpreuБă cu A.S.R. ŢriБcipesa Elisabeta şi suita regală pleacă diБ ReБi cu treБul priБ Gala i, Brăila, Buzău, spre Bucureşt, ajuБgâБd îБ (alta CotroceБi la ora , uБde suБt îБtâАpiБa i de A.S.R. ŢriБcipesa )leaБa şi de d-nii АiБiştri aflători îБ Capitală1. 

 [ÎБseАБări G.T.K.: 
TelegraАă diБ Gala i lui FiliГ )oБescu. 
TeАРБdu-Аă să Бu fi ГriАit telegraАa triАisă 

ieri din Bolgrad, repet: Trenul regal se va opri 5 

АiБute îБ gara Buftea astăzi, Аar i, la ora . . 
PriАirea îБ Bolgrad a fost foarte călduroasă. 
Kirileanu.]  

 

[Din jurnalul Reginei Maria, ÎБseАБări zilБice: 

La  aА făcut traБsbordarea de la uБ treБ la 
altul; aА fost zgoАotos ГriАi i la ReБi, Gala i, 
Brăila, duГă care liБişte, Гerfectă liБişte. Mi-am 

Гetrecut aГroaГe îБtreaga zi citiБd şi stРБd îБtr-

uБ scauБ coБfortabil, îБ vagoБul lui NaБdo. 
Ferestrele suБt Аari şi se vede la fel de biБe îБ 

aАbele Гăr i. Peste tot, ГăАРБtul recuБoscător 
era îАbibat, de Аai Аulte zile, de АiБuБata 
Гloaie, care a veБit la tiАГ ГeБtru a salva situa ia 

ce deveБise critică. De faГt, a coБtiБuat să Гlouă 
toată ziua. 

La Buftea, trei diБtre fetele Ştirbei au veБit cu 
flori fruАoase şi АiБuБate căГşuБi. 

La CotroceБi, o Аul iАe de oaАeБi, la gară, ca 
să Бe ГriАească. )leaБa era eАo ioБată, fericită şi 
arăta minunat de bine.] ■ 

  

 
1 Vezi teЛtul iБtegral al descrierii acestei vizite îБ: G.T. KirileaБu, Martor la istoria RoАРБiei 

(1872-1960). JurБal şi eГistolar, vol. III: 1919- . Edi ie îБgrijită de CoБstaБtiБ BostaБ, Bucureşti, RAO, . 
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Emanuela 

ILIE 

Amintiri temperamentale,  

marca belle époque 

 O cu totul specială variaБtă de istorie la 

ГersoaБa îБtРi Бe oferă voluАul de АeАorii al 
Anei-Maria Callimachi, LuАea era toată a Аea: 
AАiБtirile uБei ГriБ ese (traducere din limba eБgleză de Lidia GrădiБaru, prefa ă de acad. DaБ 
Berindei, note de Filip-Lucian Iorga, Editura CoriБt, Bucureşti, , pe care le-am citit    îБtr-un fel de complementaritate – ideatică 
doar – cu seria Бu foarte eЛtiБsă, dar cu totul reprezeБtativă de scrieri autobiografice cu blazoБ feАiБiБ auteБtic. SeАБate, adică, de RegiБa Maria îБ special Povestea vie ii Аele, 

JurБal de război şi ara Гe care o iubesc. MeАorii 
din exil), de Principesa Ileana (Trăiesc diБ Бou, op îБso it de coБfesiuБea apăsat religioasă 
CrediБ a lăuБtrică. )Бtroducere la RugăciuБea lui 
)isus şi Tatăl Nostru  sau de RegiБa AБa, îБ 
tandem potrivit cu Doina Uricariu (Maxilarul 

inferior, pe care l-aА şi prezeБtat îБ БuАărul trecut al „Revistei roАȃБe” . Cartea de fa ă este orieБtată, prioritar, îБspre re-facerea unei perioade coАplicate diБ istoria roАȃБească şi 
cea vest-europeaБă, spectaculoasa la belle 

éГoДue. EvideБt, diБ perspectiva uБei coБştiiБ e refleЛive uБice şi, cuА se va vedea, foarte diferită de vocile regale sus-pomenite), o coБştiiБ ă care, îБaiБte de a livra cititorilor roАȃБi rezultatul uБei îБdeluБgate gesta ii, îşi ia precau iile obişБuite, aБuБ âБd, îБtre altele, că 

uБele capitole au fost coБcepute, fără iБteБ ia publicării, îБ tiАpul aБilor de război petrecu i îБ AБglia, că „aАiБtirile vesele sau Бostalgice” deveБite subiect de coБversa ie politicoasă cu gazdele eБgleze ar fi fost aşterБute pe hârtie „fără jurБale sau Бoti e, ba, Аai Аult, îБtr-o liАbă străiБă”, că, îБ fiБe, sursa lor este „o 
memorie caБdidă şi destul de sigură”, valorificată la poteБ ialul АaЛiА peБtru a cРnta 

Аelodia tiБere ii ei, doar îБtâАplător îБăl ată îБtr-o epocă atiБgâБd „puБctul culАiБaБt al civiliza iei europeБe şi al Бobilei arte de a trăi”... AteБtă să ofere atât istoria propriei vie i, cât şi aceea a colectivită ii aristocratice Аăcar priБ Бaştere şi educa ie, Бu îБtotdeauБa şi priБ coАportaАeБt  îБ Аijlocul căreia trăieşte, Бaratoarea îşi deplasează acceБtul evocării după 
nevoie, când pe profilul propriu, când pe cel geБera ioБist. Datele ideБtitare sunt oferite cu geБerozitate. Născută la Bucureşti, îБ , AБa-Maria Văcărescu, deşi orfaБă de АaАă de la uБ aБ şi juАătate, se bucură de e copilărie îАpăr ită îБtre casa opuleБtă diБ capitală, coБacul de la MăБeşti, de lâБgă Câmpina – un veritabil paradis 

rural – şi scurte vacaБ e îБ străiБătate. CuА tatăl se dovedeşte uБ irespoБsabil îşi toacă repede averea, ajutat de o ereditate îБcărcată, de „feАei rapide şi cai leБ i” , fata este crescută de buБicii care îi facilitează priАirea uБei educa ii 
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„Când orele de clasă au devenit mai riguroase, bunica a ţinut să 
mi se predea istoria «pe orizontală», cum spunea ea, nu pe 
verticală. Prin asta voia să spună că istoria Romȃniei, Franţei, 
Angliei sau Italiei nu trebuiau tratate separat, căci ea dorea să am 
o vedere de ansamblu, un fel de tablou sinoptic cu evenimentele 

contemporane care aveau loc în toată lumea sau cu influenţa pe 
care o criză importantă sau o luptă care se ducea într-un capăt al 
Europei putea s-o aibă asupra întregului continent”.   
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obişБuite peБtru partea feАiБiБă a uБei faАilii de boieri АuБteБi cu rădăciБi ilustre, deşi corci i cu vlăstare greco-fanariote aventuriere. Respon-sabilitatea supravegherii ei e îАpăr ită îБtre o boБă eБglezoaică, o doică roАȃБcă zdravăБă, dar caА certată cu igieБa, o bătrâБă FrТuleiБ БeА oaică şi o guverБaБtă fraБ uzoaică specialistă îБ literatură şi istorie, aşa îБcât la  

vârsta de şapte aБi AБa-Maria vorbeşte flueБt patru liАbi şi iБtuieşte deja difereБ ele 
mentalitare specifice fiecărei reprezeБtaБte a feАiБită ii diБ jur. EЛceptând cursurile de dans luate îБ Аod regulat la Ţalatul CotroceБi, cu copiii diБ faАilia regală buБicul deviБe la uБ АoАeБt dat Mareşalul Cur ii Regale , îşi priАeşte lec iile БuАai acasă, îБ geБeral siБgură, chiar dacă diБ câБd îБ câБd se Аai joacă cu cele şase verişoare. CuА se hotărăşte de la îБceput ca viitoarea doАБişoară să Бu îАbră işeze o carieră oarecare şi să Бu urАeze studii uБiversitare, copila îБva ă doar ceea ce îi place: literatură, filosofie, educa ie Аuzicală şi artistică, istorie, toate preluate îБtr-o modalitate persoБală: „CâБd orele de clasă au deveБit Аai riguroase, buБica a iБut să Аi se predea istoria «pe orizoБtală», cuА spuБea ea, Бu pe verticală. ŢriБ asta voia să spuБă că istoria Romȃniei, FraБ ei, AБgliei sau )taliei nu trebuiau tratate separat, căci ea dorea să aА o vedere de 
ansamblu, un fel de tablou sinoptic cu eveБiАeБtele coБteАporaБe care aveau loc îБ toată luАea sau cu iБflueБ a pe care o criză iАportaБtă sau o luptă care se ducea îБtr-un capăt al Europei putea s-o aibă asupra îБtregului coБtiБeБt. Voia să aА o iАagiБe coАpletă asupra fiecărei epoci, Бu felii de cuБoştiБ e separate, ulterior greu de pus laolaltă îБtr-un mod 

coerent. Când Mademoiselle Charier a apărut în 

viata mea pentru a-Аi coБtiБua educa ia, presta ia ei a fost veselă şi eficieБtă. )storia era o îБcâБtare coБtiБuă. Mademoiselle îАi îАpărtăşea pasiuБea peБtru clasicii fraБcezi şi А-a pus să îБvă  pe de rost foarte Аultă proză şi versuri 
pentru a-mi antrena agilitatea memoriei”. UБ rol eseБ ial îБ educarea fetei îl de iБe, cuА se vede, buБica paterБă, „uБ îБger şi o sfâБtă”, care o creşte îБtr-uБ „aАestec ciudat de toleraБ ă fa ă de capriciile Аele şi cea Аai strictă discipliБă”, iБi iiБd-o îБ taiБele vie ii sociale, 
inclusiv printr-o serie de poveşti pitoreşti, pliБe de culoare şi tâlc eЛisteБ ial, pe care de altfel Бepoata le va traБspuБe fidel îБ pagiБile 
propriului op (a se vedea, spre exemplu, 

capitolul BuБica îşi aАiБteşte, unde sunt 

actualizate, între altele,  mici istorii personale cu priБ esa ŢauliБe voБ MetterБich, îАpărăteasa EugéБie, îАpăratul FraБz Josef, arhiducele 
Rudolf sau Alexandru Ioan Cuza). Dar cele mai vii aАiБtiri diБ copilăria AБei-Maria sunt legate, Бatural, de „petrecerile Аari, de balurile şi supeurile care aveau loc diБ belşug îБ tiАpul sezoБului de iarБă. UltiАii aБi ai secolului al X)X-lea şi priАii aБi ai secolului XX au fost îБcă doАiБa i de uБ forАalisА АiБu ios; ageБdele АoБdeБe stabilite cu luБi îБaiБte, coБforА coБveБ iilor vremii, erau numai rareori Аodificate. Via a АoБdeБă pe care o ducea buБica era iБteБsă şi coАplicată”. ŢagiБi îБtregi diБ carte recapitulează, cu Бostalgie Бedisi-Аulată, toate etapele chiБuitorului proces de pregătire a uБei astfel de petreceri, de la plăБuirea detaliată a АeБiului şi a listei uБeori uriaşe de iБvita i la „selectarea cu subtilitate a diferitelor sortiАeБte de viБ care să îБso ească felurile savuroase şi sofisticate”, araБjaАeБtele florale sau „eЛpozi ia de argiБtărie şi cristaluri 
fine de pe fa a albă diБ daБtelă îАpodobită cu blazoБul Бostru”. DiБcolo de savoarea iБdicibilă a acestor АoАeБte de răsfă  seБzorial, АeАo-rialista are grijă să subliБieze faptul că ele au  
pus-o la cureБt cu toate „obliga iile politice şi 
sociale, cu combina iile şi dezbaterile electorale, 
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precuА şi cu activită ile religioase şi caritabile” ale faАiliei de АeБ ioБat aici şi uБul diБtre uБchii fetei, )oБ Văcărescu, care deviБe, îБ urАa uБui ruşiБos, dar Бecesar proces juridic, tutorele şi custodele Аoşiilor ei, păziБdu-le de asaltul igБobil al tatălui .  EroiБa procesului de reАeАorare va răАâne, îБsă, îБ ciuda îБcăpă ânatelor tentative ale buБicii de a o educa îБ spiritul raБgului şi al vreАii, o revoltată. AvertisАeБtele celei pe care o diviБizează ascuБd uБ adevăr ideБtitar asuАat fără Бazuri: „UБeori Аă sperii, AБa-Maria. Eşti uБ adevărat câАp de bătălie îБtre iБstiБctele coБtradictorii ale străАoşilor tăi, Tot trecutul lor pare să se lupte fără îБcetare îБ firea ta... Eşti, fără doar şi poate, dificilă, cu toate luptele alea care se dau îБ tiБe. Ar trebui să alegi o liБie dreaptă”. NiАic Аai ... dificil peБtru Бepoata greu de coБtrolat îБcă diБ priАa copilărie, care îşi arată ferА dezaprobarea fa ă de tot ceea ce Бu îi coБviБe uБ gest de froБdă iБfaБtilă stârБeşte ruАoare chiar la Ţalat, uБde feti a de câ iva aБişori, aflată la o serată Аuzicală găzduită de RegiБa CarАeБ SМlva, protestează cu ipete îБ АoАeБtul îБ care i se aduce, peБtru „o urgeБ ă”, oala de Бoapte, pictată cu o coroaБă, a ŢriБ ului 
Carol: „Vreau oala Аea, Бu uБa АâБjită! O vreau pe a Аea, fruАoasă şi curată!”. DiБ fericire, după doar o săptăАâБă, cleАeБ a regală face ca Аicu a să-şi reia locul de la picioarele divaБului 
primei doamne, pentru a se bucura din nou de educa ia Аuzicală cuveБită uБei priБ ese... . 
CâБd creşte, gesturile de revoltă i se îБte esc: fuАează, îБ cele Аai Бepotrivite АoАeБte uită orice urАă de etichetă, îşi АaБifestă deschis aБtipatia, chiar ura fa ă de Бoua so ie a tatălui, 
trece prin crize religioase dintre cele mai dureroase, Бu acceaptă prea uşor să participe la „Bursa căsătoriilor” araБjate, specifice epocii etc. etc. ÎБsă, îБ ciuda apareБ elor, peБtru o tâБără Бu foarte atrăgătoare, pe depliБ coБştieБtă de capriciile propriei feАiБită i „EraА prea scuБdă, foarte bruБetă, cu cozi groase Бegre-albăstrui care Бu voiau deloc să stea îБ vârful capului, Бu aveaА deloc siluetă, ba chiar eraА Аult prea dolofaБă după staБdardele de azi; cu ochi caА Аari, destul de fruАoşi, îБsă aproape lipsi i de sprâБceБe” etc. , prea Аulte op iuБi afective şi sociale Бu eЛistă. CuА e coБsiderată, 
pâБă la urАă, o partidă buБă, e Бevoită să îşi asuАe Бoua etichetă ideБtitară şi să se supuБă obiceiului îБ foБd barbar: „îБ , priБ obişБuitele Бoastre peregriБări, Ţarisul, RoАa, GeБeva, ara Аea şi poate câteva ări veciБe au 

deveБit coБştieБte de eЛisteБ a Аea ca Аireasă dispoБibilă”. DiБ grupul de pe itori pe care Бeiertătoarele coБveБ ii sociale o obligă să îl priАească, eretica de doar optsprezece aБi, iБteligeБtă, dar pliБă de coАpleЛe, lucidă şi Бecru ătoare – iБclusiv cu ea îБsăşi, deşi Аai 
rar... – îşi alege, fiБalАeБte, uБ priБ  pe Аăsură, JeaБ CalliАachi: deloc atrăgător fizic, îБ plus Аare gurАaБd şi „eЛpert îБ via a de Бoapte şi îБ băutură”. Îl cere de so  îБ epocă, supreАă îБdrăzБeală! , se căsătoresc repede, au o luБă de Аiere iБterБa ioБală de doi aБi, petrecu i îБ diverse ări vest- şi Бord-europeБe, uБde îşi duc, Бepăsători, „eЛisteБ a baБală, ferită de 
probleme materiale, a unui cuplu tâБăr cu stare şi fără aАbi ii... ÎБ fluiditatea facilă a acelor zile, 
ne doream uneori câte o distrac ie Бouă, 
tânjeam după Бeaşteptat, acuzaА iБdifereБ a baБală a perioadei îБ care trăiaА. Nu ştiaА 
atunci cât de Бorocoşi eraА. AtuБci când Бeaşteptatul a surveБit îБ cele diБ urАă, a sosit 
ca o trezire grosolaБă a acestei societă i adorАite, îБcărcat cu tulburările şi schiАbările 

pe care aceasta le ignorase”. Ca îБ Аajoritatea scrierilor АeАorialistice, distilarea factualului % auteБtic pe care îl coБ iБe LuАea era toată a Аea... e aproape 

imposibilă. )storicii specializa i îБ elitele belle 

éГoДue ar avea probabil Аulte de spus îБ priviБ a felului îБ care autoarea preziБtă Бu 
numai prim-plaБul, ci şi zoБele sibiliБice ale istoriei perioadei trădările de tot felul, iБtrigile, 
petrecerile uneori scaБdaloase, poveştile de alcov ai căror protagoБişti sunt inclusiv vârfurile roАȃБeşti, dar şi cele vest-europeБe, ocupă, îБ treacăt fie spus, БuАeroase pagiБi diБ priАele capitole ale căr ii , după cuА sociologii i-ar privi Бu îБtotdeauБa Аăgulitor seria de coБsidera ii ieşite, adesea, diБ pre judecă i etБo-identitare ori de geБ. Spre eЛeАplificare: „De Бestăvilit îБ doriБ ele lor, БestăpâБi i îБ obiceiuri şi îБ Аodul de via ă, roАȃБii sunt la fel de inexplicabili, iАprevizibili şi sălbatici ca Аediul şi tradi iile 
care le-au deterАiБat şi Аodelat caracteristicile Аa ioБale. LiАba lor Бu iБclude uБ cuvânt peБtru «autocoБtrol», terАeБul şi ideea fiiБd deopotrivă iБtraductibile şi străiБe peБtru АiБtea roАȃБului”. Sau: „Аoralitatea Б-a fost Бiciodată puБctul forte al coАpatrio ilor Аei, care se pot lăuda îБsă cu farАec şi fruАuse e, iste iАe, uАor şi iБteligeБ ă”. Ori: „supuşeБia orieБtală a feАeilor fa ă de bărba ii diБ faАilie zăbovea îБ ara Аea, de la vârful, pâБă la baza scării sociale”. ÎБ fiБe: „roАȃncelor li s-a ataşat 
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Аultă vreАe groazБica reputa ie de a fi uşuratice, de Аulte ori pe buБă dreptate, dar şi 
aceea de a fi uneori extrem de fidele, purtâБd îБ suflet uБ ataşaАeБt special şi de luБgă durată... 
SuБt aАaБte АiБuБate, Аai suportă diБ câБd îБ 
câБd şi câte o bătaie, îБsă Бu se lasă. ObedieБ a 
lor, alternâБd cu doАiБa ia, are uБ parfuА clar de hareА” etc. etc. Nu Аai puБeА la socoteală toБul adesea acid al evocării uБor figuri priБciare care, îБtr-un fel sau altul, au contribuit 

radical la schimbarea la fa ă a RoАȃБiei diБ epocă îБcă diБ copilărie, ŢriБcipele Carol „ştia ce vrea, era îБcăpă âБat, Бu uşor de îБdruАat; Бu avea discerБăАâБt îБ alegerea prieteБilor, îБsă eЛercita o iБdiscutabilă for ă de atrac ie şi 
câştiga uşor aproape orice atuБci câБd voia. Mă teА că Бu şi-a pierdut niciodată răutatea copilărească”. ŢriБcipesa Elisabeta „era uБ copil dificil, arogaБt, a cărui educa ie ar fi trebuit să fie dirijată Аult Аai subtil, căci Бu iБea deloc 
seama de supersensibilitatea ei, pe care o 

ascuБdea îБ spatele tăcerii sau al ocazioБalelor răbufБiri de arogaБ ă” etc. ! Nici ăraБii roАȃni Бu scapă de liАba ascu ită a celei care totuşi se siАte, îБ adolesceБ ă şi priАa tiБere e, aproape iБtegrată îБ Аijlocul coАuБită ii rurale. Autoarea declară de la îБceput că îi iubeşte siБcer şi pare a-i portretiza cu eАpatie şi recuБoştiБ ă, dar tuşele portretistice priАesc fiБalАeБte uБ luciu aБalitic lipsit de cleАeБ ă: „Mă gâБdesc că А-au tratat adeseori ca şi cuА aş 
fi fost una de-a lor – un mare compliment, căci ăraБul roАȃБ este uБ lord îБ felul său, egalul Аeu îБ Аulte priviБ e şi uБeori superiorul Аeu, îБ ciuda sărăciei si lipsei de educa ie, lucru de care este doar par ial respoБsabil ...  ăraБii 
romȃБi Бu cred îБ aer curat şi îБ băi, îБ afară de îБotatul îБ râu pe vreАe caldă. Nu-i prea 

deraБjează Аirosurile urâte, Бici chiar parazi ii, totuşi căАăşile şi paБtaloБii lor albi de postav 
sunt mereu imaculate prin grija femeilor. (...) FeАeile îБ vârstă torc, es sau se ocupă de broderii cu fir de aur şi Аătase, peБtru care 
suБt reБuАite. Bărba ii Бu fac БiАic, fuАează îБtruБa igări pe care şi le răsucesc îБ tiАp ce vorbesc” etc. etc. ÎБ cele Аai Аulte diБtre pagiБi, АeАorialista cu iБtui ii sociologice certe reuşeşte totuşi să se facă siАpatică. UБeori, culmea, exact atunci când e Аai caustică îБ puБctarea viciilor, ascuБse ori 
la vedere, ale lumii pe care o descrie. O lume pe care, ateБ ie, o iubeşte şi o judecă la fel de pătiАaş. La fel ca „Ţarisul Аeu” oraşul feminin 

de dinainte de 1914, pe care declară că l-a cuБoscut şi l-a iubit mai presus de toate celelalte spa ii urbaБe , îБtreaga luАe recuperată îБ 
Amintirile acestei priБ ese caustice este o luАe Бepăsătoare şi capricioasă, legăБată îБtr-un БeîБtrerupt dolce far niente, care nu are coБştiiБ a propriei obtuzită i şi Бici iБtui ia tragică a daАБării istorice:  „ÎБ ciuda tulbu-rărilor АiБore, a Аicilor războaie izolate sau a îБcordării politice, a fost o perioadă de pace, care părea să dureze o veşБicie. Nicio geБera ie Б-a Аai trăit de atuБci via a Бoastră lipsită de griji, poate superficială, şi veselia Бesăbuită diБ acea perioadă. MeБtalitatea geБerală era frivolă şi БuАai câ iva oaАeБi îБzestra i cu darul aБticipării au prevăzut draАa care se apropia şi care avea să Бe schiАbe fuБdaАeБtal stilul de 

via ă şi coБcep iile despre luАe”. Din fericire, date eseБ iale despre acestea diБ urАă se pot 
afla exact din astfel de memorii: tempera-АeБtale, iБcitaБte, cu Бerv uşor viБdicativ şi Аiză îБ defiБitiv restauratoare. ■ 
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Dinu 

PO TARENCU 

Funcţionarea limbii române în sistemul 
administrativ al Basarabiei (II) 
 

 

SUB REGIMUL GENERALULUI I.M. HARTING 

 La îБceputul luБii Аai , Scarlat Sturza s-a îАbolБăvit grav. ŢriБ certificatul diБ  Аai , 
medicul A. Erlenvein a adeverit urАătoarele: „DiБ АoАeБtul iБtrării lui îБ eЛerci iul fuБc iuБii, guverБatorul civil al Basarabiei a fost îАpovărat БecoБteБit cu diferite activită i şi, ca urАare a istovirii sisteАului Бervos, a suportat uБ atac de apopleЛie, provocâБdu-i o paralizie, din care cauză Бu poate Аişca АâБa dreapta”1. 

La 18 mai, general-maiorului I.M. Harting2, sosit de la Hotin, i-a fost reАis, îБ calitatea sa de şef Аilitar al Basarabiei, urАătorul aviz dictat de suferiБdul Sturdza: „Starea săБătă ii Аele, dar, Аai cu seaАă, iАposibilitatea de a Аişca АâБa dreaptă, paralizată, Аă îАpiedică, de la uБ tiАp îБcoace, să ocup fuБc ia de guverБator civil al Basarabiei, îБcrediБ ată Аie de îАpărat, şi să seАБez acte. ÎБ acelaşi tiАp, e cu БeputiБ ă de presupus dacă Аă voi îБsăБătoşi îБ curâБd şi dacă voi fi îБ puteri să 

 

Desemnat cu statut de interimar în postul de guvernator civil, general-
maiorul Harting s-a aflat la cârma Basarabiei timp de trei ani. Pe parcursul 
guvernării sale, el şi-a permis, în unele situaţii, să neglijeze legile locale, lăsate 
locuitorilor în virtutea Regulamentului privind constituirea administraţiei 
provizorii în Basarabia din  iulie 8 , dispunând să fie aplicate cele ruseşti, 
ignora statutul oficial al limbii române, acordat prin acelaşi regulament. 
Concomitent, el a urmărit scopul de a introduce tipul rusesc de administrare.  
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fac fa ă obliga iilor puse îБ sarciБa Аea. Situa ia îБ care Аă aflu, eЛpusă deja EЛceleБ ei Voastre şi coБfirАată priБ certificatul eliberat de iБspectorul Serviciului SaБitar diБ Basarabia, doctorul 
Erlenvein, poate să oprească Аersul treburilor ce iБ de coАpeteБ a guverБatorului civil. FăcâБdu-mi datoria sfâБtă de supus al Maiestă ii Sale )Аperiale şi fiiБd aБgajat să evit şi să previБ pe toate căile orice prejudiciu adus beБeficiului statului, adАiБistrării publice, îБ cadrul proviБciei îБcrediБ ată Аie de îАpărat, suБt pus îБ situa ia eЛtreАă să adresez EЛceleБ ei Voastre, ca şef Аilitar local, uАila rugăАiБte de a biБevoi, îБ virtutea aceleaşi datorii de adevărat fiu al patriei, să lua i îБ priАire 
exercitarea func iei de guverБator civil, coБforА iБstruc iuБilor şi dispozi iilor particulare, pâБă la îБsăБătoşirea Аea sau pâБă la o solu ioБare iАperială specială”3. 

A doua zi, Harting i-a raportat îАpăratului despre Аodificarea surveБită îБ coБducerea de vârf a 
Basarabiei4 şi, drept urАare, îБ priАele zile ale luБii august , la ChişiБău, a parveБit decretul iАperial diБ  iuБie , eЛpediat diБ localitatea sileziaБă ŢietersКeld, priБ care s-a dat urАătoarea dispozi ie: „ŢeБtru ca această regiuБe câştigată receБt, care Бecesită orgaБizare şi o Аai buБă protec ie, să beБeficieze de o adАiБistrare potrivită cu îАprejurările de acolo, găsesc de cuviiБ ă ca, pâБă la БuАirea uБui guverБator îБ regiuБea Basarabia, fuБc ia respectivă să fie îБdepliБită de către geБeral-Аaiorul (artiБg, cuАulâБd fuБc iile de guverБator Аilitar şi civil”5. DeseАБat cu statut de iБteriАar îБ postul de guverБator civil, geБeral-maiorul Harting s-a aflat la cârАa Basarabiei tiАp de trei aБi. Ţe parcursul guverБării sale, el şi-a perАis, îБ uБele situa ii, să Бeglijeze legile locale, lăsate locuitorilor îБ virtutea RegulaАeБtului priviБd coБstituirea adАiБistra iei provizorii îБ Basarabia diБ  iulie , dispuБâБd să fie aplicate cele ruseşti, să 
ignore statutul oficial al liАbii roАâБe, acordat priБ acelaşi regulaАeБt. CoБcoАiteБt, el a urАărit scopul de a iБtroduce tipul rusesc de adАiБistrare, îБ pofida faptului că AleЛaБdru ), priБ decretul diБ  Аai , a ordoБat: „ÎБ forАa actuală de adАiБistrare a Basarabiei să Бu iБter-viБă Бici o schiАbare pâБă la eАiterea uБui decret”6. La  Аai , proaspătul guverБator civil l-a pus îБ fruБtea Direc iei a )))-a a Departamentului 

al II-lea pe Lugovski, fuБc ioБar rus7. 

Sporirea personalului Cancelariei Guvernatorului Civil al Basarabiei. Devenind guvernator civil, (artiБg a Аajorat БuАărul fuБc ioБarilor ruşi diБ cadrul CaБcelariei GuverБatorului Civil al Basarabiei. La  august , el a îБştiiБ at DepartaАeБtul al ))-lea despre urАătoarea sa decizie: „AvâБd îБ vedere sporirea îБ ultiАul tiАp a activită ii CaБcelariei GuverБatorului Civil al Basarabiei, diБ cauza sosirii şi eЛpedierii uБui БuАăr Аare de hârtii oficiale doar îБ liАba rusă, coАparativ cu perioada de odiБioară, câБd pe lâБgă guverБatorul civil fuБc ioБa o caБcelarie deosebită de limba АoldoveБească, şi fiiБd БuАărul actual de fuБc ioБari iБsuficieБt peБtru a face fa ă voluАului Аare de lucru, aА coБsiderat Бecesar să aБgajez supliАeБtar îБ caБcelarie doi fuБc- ioБari, pe Vitoşevski şi Ţripaltov, care să fie retribui i aБual fiecare cu suАa de  de lei”8. ÎБ plus, i-a mai angajat pe BelkliАov şi Ţuha9. La  august , îБ statele CaБcelariei a fost îБcadrat îБ calitate de traducător coАisul )aБachi Scordeli, care poseda liАbile greacă, roАâБă şi turcă10. ÎБ iuБie , tot personalul Cancelariei Guvernatorului Civil al Basarabiei era constituit doar diБ fuБc ioБari alogeБi11. Statul de fuБc ii diБ cadrul CaБcelariei, prezeБtat rezideБtului pleБipoteБ iar, A.N. BahАetev, de către (artiБg, iАediat după iБtrarea îБ eЛerci iul fuБc iunii a celui diБtâi, Бu coБ iБe Бici o АeБ iuБe referitoare la eЛisteБ a CaБcelariei MoldoveБeşti a GuverБatorului Civil al Basarabiei. ŢriБ urАare, pe parcurs, (artiБg a lichidat această subdiviziuБe 
a Cancelariei Guvernatorului Civil. ŢriБtre aБgaja ii CaБcelariei, la , se БuАărau şi trei traducători: Litke de fraБceză şi gerАaБă , Ţ. Repe traducător peste scheАă  şi BelkliАov de liАba roАâБă 12. 

Admonestarea ispravnicului Panait Catargi. Deoarece îБ cadrul adАiБistra iei de la ChişiБău, coБdusă de (artiБg, activau Аul i fuБc ioБari ruşi, iar aБgaja i ai isprăvБiciilor erau doar fuБc ioБari roАâБi, cu uБele eЛcep ii buБăoară, ispravБicul Satovski , s-au iscat diseБsiuБi îБ ceea ce priveşte liАba îБ care erau scrise actele oficiale. UБ aseАeБea caz s-a produs îБ priАa fază a guverБării lui (artiБg. La  octoАbrie , acest geБeral de obârşie olaБdeză, adept al şoviБisАului rus, l-a adАoБestat pe ispravБicul iБutului GreceБi, ŢaБait Catargi, diБ urАătorul Аotiv: „DepartaАeБtul ) 
m-a iБforАat că DuАБeavoastră a i îБapoiat DepartaАeБtului patru decrete triАise spre eЛecutare diБ cauza că Бu cuБoaşte i liАba rusă şu Бu ave i Бici traducător, Бici pisar rus. Deşi peБtru această 
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descoБsiderare a dispozi iilor date de coБducere trebuie să fi i supus, coБform legii, unei amenzi, eu, îБsă, doriБd iБi ial să vă avertizez îБ priviБ a acestei fapte, vă aplic o Аustrare aspră şi vă poruБcesc să depuБe i toată străduiБ a peБtru a respecta ordiБele autorită ilor. Să eЛercita i perАaБeБt fuБc ia, îБ caz coБtrar, după cele îБtâАplate, ve i fi Бeapărat supus aАeБzii. Totodată, vă atrag ateБ ia că, la fel ca şi ceilal i ispravБici, trebuie să ave i traducător sau pisar rus”13. 

).M. (arting obiectând la Departamentului al II-lea. La 17 iunie 1813, generalul Harting a 

cerut eЛplica ii DepartaАeБtului al ))-lea îБ legătură cu urАătorul caz, pe care l-a interpretat de pe pozi ii şoviБe: „ÎБ priviБ a ordiБului dat de АiБe priviБd repararea podurilor de peste lacurile Catlabug şi Chitai, ispravБicul iБutului BeБder, Satovski, îАi dă de ştire că DepartaАeБtul al ))-lea i-a traБsАis acest ordiБ adjuБctului său, ispravБicului АoldoveaБ, serdarul Vasilache, care, fără să-i coАuБice coБ iБutul ordiБului, l-a eЛecutat de uБul siБgur”. )БdigБat diБ Аotivul că a fost Бeglijat fuБc ioБarul rus, care, cu aere de stăpâБitor, l-a coborât pe deАБitarul АoldoveaБ, sub aspect ierarhic, pe o treaptă Аai iБferioară decât a sa, (artiБg a cerut departaАeБtului să-i raporteze iАediat „diБ ce cauză poruБca cu privire la repara ia podurilor i-a fost dată doar serdarului Vasilache, diБ АoАeБt ce el este adjuБctul lui Satovski. Ei trebuie să se iБforАeze reciproc peБtru a rezolva îБ coАuБ probleАele, aАbii fiiБd îБ egală Аăsură respoБsabili de ordiБea diБ iБut”14. AducâБdu-i la cuБoştiБ ă lui (artiБg, la  БoieАbrie , că, îБ coБforАitate cu obiceiul local, după eЛpirarea uБui aБ, suБt perАuta i fuБc ioБarii isprăvБiciilor, coБsilierul DepartaАeБtului al 
II-lea, Matei Crupenschi, i-a propus pe urАătorii boieri să preia, la  БoieАbrie, fuБc ia de ispravБic: îБ iБutul Soroca – ŢaБait Catargi, îБ locul lui )ordache DoБici, şi MaБolache VârБav, îБ locul lui DiАitrache DoБici; îБ iБutul (otiБ – serdarul Vasilache, îБ locul lui MaБolache VârБav; îБ iБutul )aşi – ŞtefaБ RâşcaБu, îБ locul lui )oБi ă )aАaБdi; îБ iБutul (otărБiceБi – )oБi ă )aАaБdi, îБ locul lui CoБstaБtiБ Rusu; îБ iБutul GreceБi – )oaБ CaБtacuziБo, îБ locul lui ŢaБait Catargi; îБ iБutul BeБder – CoБstaБtiБ Bodescu, îБ locul serdarului Vasilache15. (artiБg aprobă această listă la 
11 noiembrie 181316. ReАarcăА că obiceiul local Бu a fost aplicat şi îБ priviБ a lui Satovski, căruia la fel îi eЛpirase aБul de aflare îБ postul de ispravБic al iБutului BeБder. Mai Аult decât atât, postul de vechil diБ iБutul BeБder îl de iБea, diБ iaБuarie 1813, V.I. Satovski, fratele ispravnicului17. ÎБtrucât C. Bodescu Бu a acceptat postul ce i s-a propus, la  deceАbrie , îБ locul lui a fost triАis să îБdepliБească teАporar fuБc ia de ispravБic al iБutului Bender clucerul Apostolache 

Burda18, care a ocupat acest post pâБă îБ luБa iulie . ÎБ raportul diБ  iulie  al 
Departamentului al II-lea, seАБat de coБsilierul acestui departaАeБt, spătarul )ordache BucşăБescu, şi prezeБtat lui (artiБg, se АeБ ioБează referitor la îБlocuirea lui A. Burda: „Deoarece eЛpiră terАeБul obişБuit de eЛercitare a fuБc iei de ispravБic al iБutului BeБder de către clucerul Apostolache Burda, îБ locul lui să fie БuАit sulgerul )ordache Sala”19. Harting a îБcuviiБ at propuБerea. ÎБ realitate, deşi fusese iБstalat teАporar, „terАeБul obişБuit” de uБ aБ Бu eЛpirase peБtru clucerul A. Burda. Ţe de altă parte, DepartaАeБtul al ))-lea Бici de această dată Бu a iБut coБt de eЛpirarea „terАeБului obişБuit” de eЛercitare a fuБc iei de ispravБic al iБutului BeБder de către 
Satovski. EvideБt, iБteБ ioБat. Şi, băБuiА, diБ ordiБul lui (artiБg, care ştia prea biБe că îБ cazul lui Satovski Бu se respectă legea locală. Chiar îБ proiectul de orgaБizare a adАiБistra iei civile a Basarabiei, îБtocАit îБ februarie  diБ ordiБul lui (artiБg, este specificat îБ această priviБ ă: „ispravБicii suБt schiАba i aБual după obiceiul АoldoveБesc”20. Ca şi îБ cazul cu serdarul Vasilache, îБtre Satovski şi sulgerul Sala s-au iscat БeîБ elegeri. ŢriБ 
adresa din 25 mai 1815, Departamentul al II-lea l-a îБştiiБ at pe (artiБg despre urАătoarele: „ÎБ cadrul acestui guverБ a fost audiat raportul diБ  Аai al ispravБicului iБutului BeБder, Satovski, îБ care se spuБe: tovarăşul său, sulgerul )ordache Sala, i-a declarat îБ Аod serios că el, după raБg, este Аai Аare decât Satovski. NecuБoscâБd la ce clasă a ierarhiei ruse – D.P.) poate fi atribuit sulgerul îБ raport cu ofi erul rus, Satovski cere o aseАeБea iБforАa ie de la guverБ”21. AvâБd îБ vedere coБota ia politică a coБflictului apărut îБtre aceşti doi ispravnici, departamentul a decis: circuАstaБ ele îБ cauză să fie prezeБtate spre eЛaАiБare lui (artiБg. Acesta a îБcliБat balaБ a îБ favoarea lui Satovski: „ÎБtrucât ispravБicul iБutului BeБder are raБg rusesc, fiiБd de clasa a X-a 

(corespundea gradului Аilitar de ştab-căpitaБ – D.Ţ. , atuБci el trebuie să de iБă superioritatea îБ raport cu ispravБicul АoldoveaБ”22. 
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A. Satovski ocupa postul de ispravБic al iБutului BeБder şi la  iulie 23. 

Acuzaţie împotriva lui Matei Crupenschi. La 29 noiembrie 1813, Harting a dispus DepartaАeБtului ) să ia jurăАâБtul de eЛercitare a fuБc iei de la spătarul )ordache BucşăБescu, pe 
care l-a БuАit îБ locul baБului )ordache Millo îБ calitate de serdar al iБutului Orhei. ÎБ legătură cu această dispozi ie, fuБc ioБarii ruşi diБ cadrul DepartaАeБtului ), coБsilierul LeibiБ şi eЛpeditorul 
Levcenko, i-au raportat lui (artiБg, la  deceАbrie, că M. CrupeБschi i-a luat lui BucşăБescu jurăАâБtul la el acasă, fără să aБuБ e departaАeБtul. Cazul este lipsit de iАportaБ ă, АeБ ioБau raportorii, îБsă CrupeБschi face abuz de putere, ceea ce „iБflueБ ează asupra fuБc ioБarilor АoldoveБi de a se supuБe Аai pu iБ altor şefi”24. Harting, evident, i-a cerut lui CrupeБschi să-i dea iАediat eЛplica ii îБ priviБ a acestei îБtâАplări. CoБstatăА, deci, prezeБ a uБei atitudiБi ostile îБtre fuБc ioБarii АoldoveБi şi cei ruşi. 

)mplicarea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni în administrarea civilă a Basarabiei. CuБoscâБd îБdeaproape particularită ile şi Бecesită ile Basarabiei şi „avâБd grijă de iБteresele Rusiei”25, după cuА s-a eЛpriАat cercetătorul DiАitrie Şceglov26, Аitropolitul BăБulescu-Bodoni a socotit de datoria sa să preziБte oficialită ilor ruse coБsidera iile sale referitoare la Аodificările optative îБ orgaБizarea adАiБistrativă a Basarabiei. La 31 octombrie 1813, el i-a comunicat oberprocurorului Sf. SiБod al Bisericii OrtodoЛe Ruse, A.N. Goli âБ, că Бu poate privi „cu iБdifereБ ă totul ce se îБtâАplă” îБ proviБcie, diБ care Аotiv „este foarte Бecesar de a aАeliora adАiБistrarea civilă de aici; Аai cu seaАă, este trebuiБcios uБ guverБator, care să posede toată iБforАa ia cu privire la probleАele adАiБistrării civile, deoarece de calitatea adАiБistrării civile depiБde, iБâБd seaАa de aflarea la froБtieră, şi sporirea popula iei îБ această proviБcie, şi scăderea acesteia, priБ urАare, şi folosul sau prejudiciul peБtru stat”27. Deci, „peБtru biБele acestei regiuБi şi ca iБteresul de stat şi devotaАeБtul fa ă de )Аperiul Rus al popoarelor îБveciБate să Бu suporte pagube”, 
mitropolitul a propus să fie deseАБat, fără îБtârziere, uБ guverБator civil capabil, adresâБdu-i lui Goli âБ rugăАiБtea să iБterviБă îБ această priviБ ă. Totodată, BăБulescu-Bodoni l-a recomandat pe 

general-maiorul Ilie Catargi28 peБtru a fi БuАit îБ postul de guverБator civil al Basarabiei, caracterizâБdu-l astfel: „Nu o siБgură dată aА fost Аartor ocular al devotaАeБtului său adevărat fa ă de Rusia şi iБteresele statale; aА reАarcat la el, avâБd uБ coАportaАeБt ciБstit, capacitatea de a coБduce această regiuБe diБ toate puБctele de vedere; pe lâБgă aceasta, el cuБoaşte liАba locuitorilor de aici, îБtrucât face parte diБ boierii АoldoveБi de priА raБg, fiiБd deАult îБ supuşeБia şi serviciul Rusiei”29. După cuА l-a Аai iБforАat Аitropolitul pe Goli âБ, la acea dată ). Catargi eЛercita fuБc ia de coАisar de froБtieră, iar doi fii ai săi, ofi eri, şi giБerele, îБ grad de geБeral, erau îБrola i îБ arАata rusă. ÎБsă guverБul iАperial Бu a iБut coБt de propuБerea Аitropolitului, АeБ iБâБdu-l îБ fuБc ie 
pe I.M. Harting. D. Şceglov a opiБat urАătoarele referitor la guverБarea acestuia: „Noul guverБator s-a apucat cu o eБergie eЛtraordiБară să diriguiască regiuБea şi să eliАiБe abuzurile ce s-au îБrădăciБat îБ cadrul ei; dar activitatea lui eБergică Бu a adus proviБciei Бici uБ folos, deoarece această activitate Бu era pusă îБ coБcordaБ ă cu obiceiurile şi firea locuitorilor. Versat iБsuficieБt îБ doАeБiul obiceiurilor şi legilor locale, geБeralul (artiБg Бega coАpletaАeБte eЛisteБ a lor şi îБ activitatea sa adАiБistrativă a îБceput să aplice legile ruseşti coБtrar privilegiului coБfirАat de îАpărat”30. După cuА sus iБe LeoБ Casso, iБstalarea lui (artiБg îБ scauБul de guverБator civil Б-a fost îБtâАplătoare, şi aБuАe diБ coБsidereБtul că „БuАirea uБui oА, care sta Аai departe de boierii АoldoveБi decât Sturdza, a fost deterАiБată Бu БuАai de doriБ a guverБului de a avea uБ reprezeБtaБt Аai eБergic la ChişiБău, dar şi de teБdiБ a vădită de a apropia adАiБistra ia Basarabiei de sisteАul îБtregului stat”31. Totuşi, îБtr-un anumit sens, iБstalarea lui (artiБg a fost îБtâАplătoare, ea producâБdu-se ca 

urmare a propunerii pe care i-a făcut-o acestuia Scarlat Sturdza, la 18 mai 1813, de a-i prelua fuБc ia diБ cauza îАbolБăvirii sale. ÎАpăratul AleЛaБdru ), ale cărui preocupări Аajore, îБ acest timp, erau orieБtate asupra ac iuБilor Аilitare îАpotriva oastei БapoleoБieБe ce se retrăgea, Бu a făcut altceva decât a acceptat recoАaБdarea lui Sturza, îБsă cu o oarecare rezervă, acordâБdu-i lui Harting statut 

de interimar, pe care acesta l-a de iБut pâБă la deАiterea sa. ■ 
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▪ „Dacia literară”. Serie Бouă diБ . Revistă de recoБstituiri culturale. FoБdată de Mihail KogălБiceaБu la 
1840. Editori: Muzeul Na ioБal al Literaturii RoАâБe )aşi şi Asocia ia „ŢatriАoБiu peБtru coАuБitate” )aşi. AБul XXV), Бr. , toaАБă 2016. Director: Dan Lungu. Redactor-şef: CăliБ Ciobotari. 
▪ „De la tineri pentru tineri”. BuletiБ realizat îБ cadrul uБui proiect iАpleАeБtat de serviciul tiБeret şi 

sport Anenii Noi. Nr. 5, august 2016. Redactor-şef: DoriБa Vlas. 
▪ „Adevărul de Anenii Noi”. Ţublica ie de tiБeret, opiБie şi cultură. AБul V), Бr. ,  iulie ; Бr. 

125, 12 august 2016. Fondator Octavian Zelinski. 

▪ „ASTRA blăjeană”. Editor: Despăr ăАâБtul „TiАotei Cipariu” al AsociațiuБii ASTRA. Anul XX, nr. 2(79), iunie 

2016. Redactor-şef: Silvia Ţop. 
▪ „ASTRA năsăudeană”. Serie Бouă. Revistă seАestrială de cultură şi opiБie editată de Despăr ăАâБtul Năsăud al AsociațiuБii ASTRA şi Filiala Năsăud a Ligii Scriitorilor. AБul )V X) , Бr. , iunie 2016. 

Director: Ioan Seni. Redactor-şef: Mircea Daroşi. 
▪ „Familia”. Seria V. Revistă luБară de cultură. FoБdată în 1865 de Iosif Vulcan. Anul 52(152), nr. 6 

(607), iunie 2016. Director: Ioan Moldovan. Redactor-şef: TraiaБ Ştef. 
▪ „Florile dalbe”. FoБdat: Аartie . Serie Бouă: . SăptăАâБal educativ-cogБitiv şi literar-artistic peБtru copii şi adolesceБ i. FoБdator: MiБisterul Educa iei al Republicii Moldova. Redactor-şef: Ion Anton. 

▪ „ASTRA dejeană”. Ţublica ie editată de Despăr ăАâБtul „Dr. Teodor Mihail” Dej al AsociațiuБii ASTRA. Anul 

XXIII, nr. 1, 2016. Director: Radu Gavrilă. Redactor-şef: Széll SПБdor. 
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Petru 

ZUGUN 

Junimişti importanţi în  
„Dicţionarul Junimei” de Iacob Negruzzi (I) 

 Agreabil priБ aspecte aБecdotice şi util priБ datele despre juБiАişti, pe care le coБfirАă, siБtetic, îБ raport cu AАiБtiri diБ „JuБiАea”, 
Dic ioБarul JuБiАii, scris de cel care îşi zicea „secretarul perpetuu” al acestei cuБoscute asocia ii literare, ieşeБe Аai îБtâi, Бa ioБale ulterior, este o lectură plăcută şi iБstructivă 
(ordinea eЛpresiei celor două calită i este preАeditată, la autor şi peБtru Бoi . )storicii literari au preferat, obişБuit, scrierea Аai aАplă priАa , fără ca uБii diБ cei scrupuloşi s-o ocolească, DaБ MăБucă îБtre ei, îБ foarte bogatul 
Dic ioБarul literaturii roАРБe de la origiБi ГРБă 
la 1900, la prezentarea junimistului precizat, dar 

ecoul mai redus al Dic ioБarului se eЛplică şi priБ publicarea lui, pâБă îБ , БuАai îБ „CoБvorbiri literare”,  şi .  ŢeБtru probarea celor două calită i, selectăА, 
din acest dic ioБar iБsolit cel pu iБ peБtru vreАea elaborării , câteva articole leЛicologice, recoАaБdâБd coАpletarea şi coАeБtarea lor, precuА şi utilizarea tuturor articolelor, îБ 
scopuri variate.  CităА diБ )acob Negruzzi, Amintiri din 

„JuБiАea”. Scrieri alese, volumul al doilea, Editura MiБerva, BŢT, îБ care Dic ioБarul a fost publicat, siБgura dată, îБ voluА, acuА aproape 
cinci decenii. OrdiБea alfabetică, БorАală pe care o păstrăА peБtru facilitarea eЛpuБerii şi... a 
criticii), i-a iАpus autorului să îБceapă 

dic ioБarul cu articolul leЛicografic Acrostih – 

„poezie sau strofă îБ care literele iБi iale ale versurilor alcăuiesc uБ cuvâБt БuАe propriu, dedica ie etc. sau o propozi ie”, DEX) –  îБ care se relatează cuА B.Ţ. (asdeu, cuБoscut adversar, îБ 
epocă, al JuБiАii, a reuşit să păcălească revista şi 
societatea prin acrostihul La Conforbiri literare, 

asociat cu titlul poeziei, La Бoi e Гutred Аărul... coАpletat, îБ priАul vers, cu „a zis deАult poetul”, „La CoБforbiri literare” ; se triАitea astfel la iБta criticii, societatea şi revista, acuzate de cosАopolitisА, o acuza ie Бedreaptă, cuА s-a 

remarcat nu peste mult timp, cel mai recent de Ţavel Florea, îБ aАpla şi valoroasa lui АoБografie despre revistă, Convorbiri literare 

1867-1885: monografie, Editura UБiversitas, )aşi, . Ţăcălirea a fost aАplificată de iБterveБ ia lui )acob Negruzzi îБ teЛt, priБ care litera v din 

Convorbiri a fost Аodificată, leЛical, îБ f, Аodificarea corespuБzâБd, iБvoluБtar, proБuБ-iei gerАaБe a literei, „«JuБiАea» făcâБdu-se caА de râs cu treaba aceasta”, Аodificarea şi 
completarea fiind ale lui Iacob Negruzzi. BiБeîБ eles că adversarii JuБiАii au eЛultat. DiБ 
Amintiri se ştie că, îБtre juБiАiştii Бecăji i de păcălire, a fost şi M. EАiБescu, lector al poeziei îБ şediБ a societă ii. Cu vocea lui soБoră şi clară, poetul a facilitat aprobarea publicării. De la lec ii de literatură roАâБă diБ liceu – actualul colegiu „Mihail SadoveaБu”  diБ )aşi – din primii ani ai 

deceniului ai cincilea din secolul trecut, deceniu 
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Când era contrazis, Vasile Pogor figură importantă în societate), 

avea „obiceiul de a ocărî şi înjura, ba chiar de a bate pe toţi cei care au 
„aveau”  o părere contrară, fapt pentru care, din amuzament şi pentru 

a se proteja, cei prezenţi la şedinţele societăţii au inventat procedura de 
aprobare totală „Aşa-i! Aşa-i! Aşa-i!”, care îl determina pe protagonist să 
se resemneze. 
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proletcultist, АiБiАalizator şi vrăjАaş al JuБiАii, aА căpătat coБviБgerea că La noi e 

Гutred Аărul... este, cu acrostih cu tot, una 

dintre cele mai bune poezii ale lui Hasdeu, poezie care rezistă şi acuА, priБ coereБ ă şi 
prin prozodie, criticii. Data Бaşterii lui Vasile Alecsandri, con-troversată, a fost precizată de purtătorul aБtropoБiАului, îБ pierdutul Dosar al Societă ii, 
12 iunie, 1821 (s-a mai avansat data de 14 iunie , difereБ a fiiБd Аare, de  aБi . CâБd era coБtrazis, Vasile Ţogor figură iАportaБtă îБ societate , avea „obiceiul de a ocărî şi îБjura, ba chiar de a bate pe to i cei care au „aveau”  o părere coБtrară, fapt peБtru care, diБ aАuzaАeБt şi peБtru a se proteja, cei prezeБ i la şediБ ele societă ii au iБveБtat procedura de aprobare totală „Aşa-i! Aşa-i! Aşa-i!”, care îl deterАiБa pe protagoБist să se reseАБeze. Ţrocedura ar trebui reiБveБtată, după cuА ar trebui iБtrodusă şi la Бoi replica fiБală a uБui studeБt Бord-american la UCLA, îБtr-o coБtroversă politică la care aА asistat îБtâАplător : „eşti gluАe ” „Мou are joker” , preferabilă jigБirilor, îАbrâБcelilor, îБjurătu-

rilor, tribunalelor etc., nemaivorbind de îБchisoare şi asasiБate. Totuşi, proБuАele to i din citat nu este verosiАil, după cuА Бu e verosiАil Бici Аăcar a 

bate (poate, doar, îБ gluАă . 

Tot o eЛagerare, şi tot peБtru aАuzaАeБt, este şi reАarca autorului Dic ioБarului, preluată Бecritic de Аul i, după care la Bolta Rece ieşeaБă )acob Negruzzi acceptă gluАa uБui publicist al 
vremii, M. Zamfirescu, cu denumirea Borta rece), 

Ion CreaБgă şi M. EАiБescu, „după cât zice FaАa [FaiАa, „Caracuda”], ar fi petrecâБd adeseori [subl. Бoastră] aАâБdoi pe băБcile acelui răcoros locaş” – БuАit şi „crâşАă” îБ teЛt. Corect peБtru alcoolici, „crâşАă” este fals îБ coБteЛtul coАeБtat, îБ care – aşa cuА ştiА diБ alte „aАiБtiri” –, potrivit ar fi fost uneori îБ loc de 
adeseori, dar se vede că deАoБul aБecdoticii s-a 

impus, aici. 

Unele poezii lirice ale lui M. Eminescu erau 

calificate „caБtabile” la JuБiАea, coБseciБ ele iАediate fiiБd cuБoaşterea lor largă, chiar dacă Бu îБ eseБ a lor: poeziile „se puБeau iАediat îБ Аuzică de «JuБiАea». Câ iva АeАbri coАpu-Бeau orchestrul, al ii forАau corul şi cîБtarea geБerală  urАată cu vuiet, adesea spre necazul 

lui Eminescu, dar totdeauna spre marea veselie a «JuБiАii»”.  UrАează ).L. Caragiale, )oБ CreaБgă, Mihai 

Eminescu. ŢeБtru a Бu luБgi eЛpuБerea, Бe liАităА, acuА, la aceste râБduri, pe care le voА coАpleta, probabil, dacă altciБeva Бu va prelua iБi iativa prezeБtării Dic ioБarului JuБiАei de Iacob Negruzzi, dic ioБar plăcut şi iБteresaБt, chiar la 
recitire, cum, de altfel, l-a şi vrut autorul lui. ■ 

 

 

Diana  

VRABIE 

Al. Robot. Caz clasat 
 

Cazul lui Al. Robot, scriitorul pe numele 

adevărat Alter RotАaББ - , căruia îБsuşi E. LoviБescu îi aprecia „Аesajul persoБal”, pe care îl îБcifrase spre îБcâБtarea Аultora, îБ forАule erАetizaБte, repreziБtă, îБ Аod regre-tabil, uБ „dosar” clasat, la ora actuală. Fie că 
exegeza nu i-a putut ierta derogările de stâБga, fie faptul că a fost evreu. Cert răАâБe faptul că 
autorului Apocalipsului terestru îi reviБe un capitol fie chiar şi Аodest diБ istoria literaturii roАâБe iБterbelice. Literatura lui Al. Robot atestă o dublă voca ie: epică şi lirică. Scriitorul şi-a îБceput cariera 

literară cu publicarea versurilor, de aceea este 
mai cunoscut ca poet, prin volumele sale 

Apocalips terestru, SoАБul siБgurătă ii, ÎАblРБ-

zitorul de cuvinte, Plecările şi ГoГasurile Гoetului, decât ca roАaБcier, autor al volumului Music-

hall, de o certă АoderБitate îБ ceea ce priveşte dispoБibilitatea autorului „peБtru „spa iile iБterioare”. De reАarcat că roАaБul Music-hall îБ care se eЛperiАeБtează iБspirat cuБoaşterea ira ioБală, frăАâБtările subcoБştieБtului, Бu a beБeficiat de o receptare pe potriva iАportaБței sale, avâБd îБ vedere că diБ , câБd apare peБtru priАa dată publicat îБ revista „Via a 
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roАâБească”, БuАerele X)-XII, a trecut ceva tiАp. ÎБ Basarabia, roАaБul vede luАiБa tiparului peБtru priАa dată îБ revista „Ori-zoБtul”, Бr. . , diБ . )ar îБ voluА, roАaБul va apărea la editura MiБerva, abia îБ . AА îБ vedere voluАul Scrieri, edi ie îБgrijită de Aristide Ţopescu, cu o prefa ă de DuАitru Micu, care cupriБdea toată opera lui Al. 
Robot, fiind coБsiderată cea Аai coАpletă ediție. ÎБ Basarabia, abia îБ  apare publicat, la 
editura Litera, volumul ÎАblРБzitorul de cuviБte, ce reuБește lirica, proza și publicistica scriitorului, proiect coordoБat de AБatol și DaБ Vidrașcu, voluА trecut oarecuА Бeobservat și 
practic necomentat.  DiБcolo de receptarea iБgrată, scriitorul deБotă certe calită i poetice şi uБ БoБcoБ-forАisА coБceptual, care se АaБifestă deziБvolt la Бivelul roАaБului, dar şi a publicisticii sale. Apari ia, îБ , a volumului Apocalips 

terestru, o culegere de poeАe Аai Аult decât proАi ătoare, deviБe uБ АoАeБt seБza ioБal îБ via a literară, iБâБd coБt că autorul Бu avea decât şaisprezece aБi. Acest voluА se va bucura de o foarte buБă priАire îБ epocă. Ţerpessicius îl coБsidera „îБtr-adevăr seБza ioБal” peБtru câtă „artă soБoră”, peБtru câte „sugestive cadeБ e” şi peБtru cât „Аister tăiБuit cu grijă” a filtrat îБ versurile şi poeАele sale1. Format ca seБsibilitate de la priАa sa carte scrisă, Al. Robot a evoluat îБ cel de-al doilea volum, Somnul 

siБgurătă ii, apărut îБ , îБ direc ia eЛteriorizării uБei oarecare eАotivită i, ce va urca odată cu evolu ia scrisului poetului. FarАecul poeАelor sporeşte priБ acea eЛpriАare sclipitoare, distilată şi bogată îБ coАpara ii şi asocia ii aБevoios descoperite, luâБd o structură pură şi cristaliБă. ÎБtreaga sa poezie este stăpâБită de o iБteligeБ ă lucidă, posedâБd o Бotă proprie, ce se lasă citită îБtr-o aБuАe durere voluptoasă, iБsiБuată îБ reprezeБtări. Aceste două voluАe vor fi urАate 
de ÎАblРnzitorul de cuvinte, care îБfă işează o iБedită schiАbare de registru. VoluАul face dovada coБtactului real cu via a, aducâБd ceea ce lipsea lirisАului său: „trăirea crâБceБă şi crudă care a iБfiltrat produc iei sale de ultiАă dată o aluviuБe proaspătă de globule”2. Versurile apar arАoБios legate şi traБspareБte, poetul reuşiБd să-şi supuБă îБtru totul cuviБtele şi ritАul. Apropiat priБ atАosferă şi priБ 
elementele constitutive ale imaginilor de 

Apocalips terestru şi Аai ales de Somnul 

siБgurătă ii,acest voluА are ca Бotă deosebită uБ lirisА de eЛpresie directă. UrАătorul ciclu, Plecările şi ГoГasurile 
poetului reuБeşte poeziile cele Аai deБse şi Аai 
reprezentative, pe care le-a scris Al. Robot, publicate par ial îБ periodicele „SuliБa”, „Babadag”, „Balcic”, „Braşov”, „DruАe ul”. Este rezultatul uБor peregriБări şi popasuri priБ 

oraşe riveraБe, ca Balcic, Cetatea Albă, SuliБa ş.a. VoluАul se preziБtă ca uБ jurБal de călătorie liric, uБ albuА cu peisaje pitoreşti, îБ care suБt grefate evocări АelaБcolice de uБ „coБtaАiБat parfuА al proviБciei şi al călătoriilor efectuate de Al. Robot”, coБstituiБd „Аai Аult decât o evadare”, uБ itiБerar afectiv şi o aveБtură spirituală”3. ActivâБd la „Gazeta Basarabiei” îБ calitate de reporter, secretar şi redactor literar, îБ acelaşi tiАp, profilul lui Al. Robot se coБturează      
printr-uБ БuАăr iАpresioБaБt de Аateriale ce coБstituie o parte coБsiderabilă a crea iei sale. Scriitorul îşi dezvoltă îБ tiАpul activită ii publicistice la acest ziar calită ile uБui reporter 
de auteБtică origiБalitate, ale uБui eseist cultivat, cu iБtui ia БuaБ ei şi a valorii. Deşi priБtre Аaterialele publicate se БuАără şi scrieri de circuАstaБ ă, la coАaБda ziarului, siАple coБseАБări reportericeşti, fără deosebite virtu i 
interpretative, cele mai buБe pagiБi relevă uБ 
condei publicistic deja bine antrenat, cu un profil origiБal biБe coБturat. Crea ia publicistică 
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facilitează coАpreheБsiuБea adecvată a stilului său, care s-a coБturat îБ urАa îБdeluБgatei activită ii ziaristice. ReАiБisceБ e ale stilului reportericesc febril, coБcis, ale Бota iei fragАeБtare şi eliptice vor fi resiА ite îБ proza 
lui Robot.  ÎБ ciuda caracterului fragАeБtar, produs al îБdeluБgatei cariere publicistice a autorului, uБicul său roАaБ, Music-hall, se caracterizează 
printr-o eЛtraordiБară Аaturitate. ŢliБ de freaАăt pasioБal şi de teБsiuБi draАatice, el dezvăluie Бoi aspecte ale voca iei lui Al. Robot, roАaБcierul şi, totodată, coБtiБuă şi dezvoltă uБele diБ trăsăturile lui Al. Robot, poetul: gustul 
pentru frumos, acuitatea observa iilor, rafiБa-АeБtul stilistic. Deşi îБ roАaБ eЛistă o iБcoАpatibilitate îБtre tehБica Бarativă discurs la persoaБa a treia, autor oАБiscieБt  şi soБdarea diБ pliБ a subcoБştieБtului, „adâБcurile fiiБ iale ale adolesceБtului torturat de „Аarele 
călău” – aАorul”4, scrierea apar iБe literaturii auteБticiste. Al. Robot pătruБde atât de adâБc, îБcât atiБge aБuАite fapte ale vie ii psihice cu o precizie îБ eЛpriАarea lor care le face să aibă rezoБaБ ă îБ straturile cele Аai profuБde ale 
lectorului. Ceea ce îl apropie de forАula roАaБului АoderБ este reducerea drastică a ierarhiei de seАБifica ii ale eveБiАeБtelor eЛterioare. AbsorbiБd „docuАeБtele oАeБeşti” îБ fic iuБe, proza lui Robot se coБfigurează     îБtr-uБ spa iu al auteБticită ii. CaБtoБată îБtr-uБ coБ Бedrept de uАbră, crea ia scriitorului Al. Robot, ar trebui repusă îБ circuit şi reevaluată estetic. Cele Аai receБte istorii şi aБtologii literare Бu îi acordă deloc spa iu sau îl aАiБtesc eЛpeditiv. )storia criticăa 
literaturii roАРБea lui Nicolae MaБolescu îl rețiБe îБ treacăt, atuБci câБd criticul aАiБteşte de scriitorii laБsați la Sburătorullovinescian, reprezeБtaБți ai literaturii АoderБiste, „forțele literaturii de АâiБe” E. Lovinescu). Marian Popa îl rețiБe îБ )storia  de azi Гe АРiБela capitolul 

Probleme etnice. Evreii, amintindu-l îБ coБteЛtul apariției la Tel Aviv, îБ 1972, a unei antologii, 

RădăciБi îБ furtuБă, a scriitorilor evrei care au 

scris îБ liАba roАâБă, uБde apare iБclus și Al. 
Robot. Unicul capitol mai consistenteste coБțiБut în antologia Poeți diБ Basarabia 
(2010) a lui A.D. Rachieru.  Apari ie Аeteorică, dispărut de pe sceБa literară preАatur şi pliБ de proАisiuБi, Al. Robot repreziБtă uБa diБ figurile origiБale ale literaturii iБterbelice, lăsâБd o crea ie bogată, 
valorificată iБsuficieБt, care îşi АeБ iБe şi astăzi 
interesul literar. ■ 

 
 

POEM 

 
ÎБgeri îАi ГuБ fiorul Гriveliştei îБ oase  
CРБd ГriБ ceБuşe curge uБ cer cu aГe dulci,  
)ar ochiul îБ sutaБa îБtoarcerii, la şase,  
Cu ceasul diБ orbita grădiБilor îl sАulgi.  
AАurgul îşi îБcuie rugiБa îБ sicrie.  
DiБ fruБtea care taie luceafărul îБ două,  
Bra ul îБsРБgerează îБ ГoАi cРte-o mumie,  

Un trunchi pe care-şi ГliАbă eГava luБa Бouă.  
OgliБda ГreluБgeşte viziuБea îБ Аetale ;  
Arcuşul, osul Бegru al uБei disГerări,  
Trecut prin fuАul jertfei diБ aАfore şi oale,  
ÎБ АРБa dreaГtă află îБfrРБgeri şi Гlecări.  
Caută ГriБ flăcări luБa cu Бoduri de coАoară ;  
ArhaБghelii Гădurii, cu seАБe de ГăgРБi,  
DiБ arbori  vРБează ca   ciută rară  
Şi urАa ei Гierdută bea БoaГtea diБ fРБtРБi.  
Îşi uită fericitul căАaşa îБ haАbare,  
Inel, moartea-i îБtiБde Гrivirea ГriБ fereastră.  
)БiАa lui ГalГită diБ ГalАe îБ aАБare  
Şi soАБul vie ii urcă îБ ГloГii goi  coastă. 
Cum orbul duce-Б bРtă ochiul călătoriei,  
ÎАi joacă lРБgă talГă arcuşul, Аagul strunei,  

Oişte, la care uАblă caleaşca reveriei,  
CРБd îБgerii sălbateci fură rotuБdul luБei. 
 

Din volumul SoАБul siБgurătă ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Perpessicius, Versifica ie şi Гoezie, îБ MeБ iuБi critice, )V, Bucureşti, , p. -412. 
2 Camil Baltazar, Poezia şi Гroza lui Al. Robot, îБ „Revista FuБda iilor Regale”, aБul X)), Бr. , august 

1945, p. 383. 
3 Ibidem, p. 383. 
4 Alexandru Burlacu, Literatura diБ Basarabia. AБii ’ -’ , TiАișoara, , p. 207. 
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Florin 

FAIFER 

În luna lui... Făurar 

 ÎБtr-o gaАă a preseБtiАeБtelor, reapare îБ 
scrisoarea din februarie 2014 o imagine care nu pare să vestească БiАic buБ. )АagiБea caБdelei 
care se stinge. Ce-o fi urАâБd după aceea? Dar dacă Бu-i decât БeaБtul? OsteБit de atâtea aБevoiБ e, literaturizâБd uБ pic, îАpăcat atât cât îşi poate îБgădui, Mircea Filip tâБjeşte − dar e o slăbiciuБe trecătoare − după „dulcele soАБ al sfârşitului”. DuАБezeu ştie cât o fi de dulce! Să dorАi poate visâБd? DeocaАdată e biБe. RoАaБul „la două АâiБi”, de care atât a fost vorba, a recoltat priАele aprecieri şi lui Mircea îi creşte sufletul. E Аai 
senin şi zâАbitor. UrАează AБiversarea îАpriciБatul, ca să zic aşa, ortografiază cu Аajusculă eveБiАeБtul ce se apropie , iar apoi...  La Bucureşti, la laБsare, Б-am ajuns. Din scrisori, aА aflat că a cuvâБtat AБa BlaБdiaБa şi că eЛigeБtul Ţaul DruАaru s-a îБdurat să laude, cu o vorbă de pre , roАaБul. La )aşi, pu iБi curioşi îБ sală, dar pe podiuА lectori de calitate: Mihaela GrădiБariu, Costel Ţopa, Nicolae 
Turtureanu, Cassian Maria Spiridon, Marius 

Chelaru. Eu nu mi-aА auzit БuАele, decât îБ 
conglomeratul de vocabule „uБ grup de prieteБi”, dar siАt o îАpăcare că Аi-am adus obolul. Şi l-aА adus la tiАp, astfel că Mircea a apucat să citească teЛtul pe care i l-am consacrat. Era cât pe ce să fie prea târziu...  

Ce n-aА îБ eles eu diБ epistole şi Бici Б-am cuА să îБtreb e dacă voluАul de pe „Аasa de brad” a lui M.F., PoАul vie ii, este o carte de Бuvele şi povestiri sau o culegere de 
interviuri. C-o fi îБtr-uБ fel sau îБtr-alt fel, teЛtele erau să dispară, îБ urАa uБui iБcideБt 
tehnic, din calculator. Cu reculegerea s-a pierdut, vă da i seaАa, destul tiАp. )ar tiАpul pâlpâie la câte o adiere... E, vorbă de gorobete, luАe БuАa-БuАa îБ 
cartea de dialoguri care e un proiect mai vechi. ŢriБtre cei care au acceptat provocarea îl regăsesc pe tata − LaureБ iu Faifer. )-ar fi stat biБe îБtre atâ ia seБiori şi seБioare. N-a avut, Бici îБ acest coБteЛt, Бorocul. O fi eЛistâБd, doАБule, o soartă!... 

 

 

„DisГerări de ГoruБceală şi 
dureri îБchiГuite” 

Vlahu ă  

 
Bucureşti,  februarie,  

  
Dragă FloriБ,  
Î i scriu îБtr-o stare de seБiБă îБcРБtare căci Аi-

au venit de pe aiurea primele impresii despre ultima 

carte aГărută sub seАБătura Бu doar a Аea, ci şi a 
Cezarei. De faГt sГuБ Гrostii, cuА să fie „ultiАa” 
carte? Ce, aА Гus zăvorul la Гoarta cu îБgeri a 
literaturii? Nici vorbă, voi scrie ГРБă cРБd, Аetaforic 
vorbiБd, îАi va cădea coБdeiul sub Аasă, se va 
stiБge caБdela şi Аă va cuГriБde dulcele soАБ al 
sfРrşitului. 

)ată deci că, aşa cuА i-aА scris şi aАicului N.T., 
care socoate cartea Аea „suГerbă”!, îАi coБtiБui 
serialul „DimiБe ile uБui bătrРБ cuАiБte”, astăzi 
sub moto-ul fasciБaБt: „siБgur scriitorul are 
dreГtul la erezie iАГeБiteБtă” şi Аai ducă-se 

dracului cei care Бu văd că „toate Аarile revolu ii 
ale lumii i-au БuАărat Гe scriitori ГriБtre 
ГartizaБii ferveБ i, dacă Бu ГriБtre făuritorii lor”.  

Desigur, cel Аai aşteГtat de Бoi, cei doi autori Бu 
chiar săБătoşi la АiБte, aşteГtăА iАГresiile tale 
critice, Бu ştiu de ce fără sГaiАă şi îБgrijorare, 
deoarece vor fi iar cuviБte Аeşteşugit aşezate îБ 
frază, sigur cu origiБalitate şi Гlăcut iБedit. Chiar, 
stilul tău este atРt de Гlăcut şi îБcurajator, îБcРt 
ГuБe îБ cea ă loБdoБeză cutare secveБ ă de croБică 
literară a uБui acadeАiciaБ şi uБiversitar ГrofuБd 
stiАat şi ilustră ГersoБalitate a urbei. „ExcelРБd îБ 
rela ioБalizări lexical БeАaiîБtРlБite, ГroГuБРБd 
scenarii frapant-Бovatoare, textualizРБd şi 
АuzicalizРБd, ГoeАele lui sГecifice Гroduc o voie 
buБă coБtiБuă, uБ fel de joМeuseté de Аare fiБe e 
iБtelectuală”.  

Ei biБe, ştiu c-ai ghicit desГre ciБe e vorba dar să 
Бu crezi că aА făcut cuАva vreo obsesie. E Гur şi 
simplu citat din amuzament.  

Mi-a telefonat Costel Popa, care a acceptat cu 

bucurie să ГarticiГe la laБsare, şi e cРştigat se Гare 
cu totul de partea mea. Deja mi-a sГus Гe grabă că 
m-a „văzut” Гe АiБe îБ aГroaГe toată cartea şi că 
iБtruziuБea lirică a „resГoБdeБtei” se coАГletează 
fericit cu textul „АasculiБ”. 

Citesc „Fals tratat de manipulare” de Ana 

BlaБdiaБa şi Аă cutreАur cРte a Гutut îБdura Гoeta 
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Бoastră Аult Гre uită diБ Гartea ceБzurii şi a 
„lucrătorilor OrgaБelor” acelea. Păi eu suБt uБ 
scriitor fericit că Б-am avut mai deloc conflicte cu 

această „Аătuşă” ilegalistă, caА РcБită, oricuА 
ajuБsă la isterie ori, dacă vrei, turbare ГriБ aБii ’ . 
De la Аăsu a ei de brad au îБdeГărtat-o aГoi şi 
activită ile Гolitice de duГă ’ , de care eu, de 
asemenea am fost scutit. De fapt, m-am ferit. Nu pot 

face Гolitică АilitaБtă Бu-s uБ luГtător , dar asta 
Бu îБseaАБă că trec ГriБ luАe cu ochii lega i şi gura 
cusută. SuБt foarte la cureБt cu via a „Гalatelor”, dar 
asta Бu îБseaАБă că-Аi şi Гlace orăcăiala Гartidelor 
şi cea a ParlaАeБtului. Ac ioБez şi eu ca-n baladele 

vesele şi triste ale lui G. ToГ. „iБsultРБd îБ Гauze” ca 
broscoii diБ răstoacă. Nu suБt uБ „luГtător”, deşi aА 
făcut doi aБi şi-uБ Гic de arАată la truГă, dar 
ferească DuАБezeu să calci şarГele adorАit. Vezi 
Гroverbul turcesc la fel de buБ ca şi cafeaua 
turcească la БisiГ.  

Dar să Бe Аai şi îБveseliА. AА văzut aseară uБ 
„Гolicier”, filА aАericaБ fireşte, îБ care doi ageБ i 
uБul irlaБdez, celălalt de baştiБă  se luau la 

îБtrecere care diБ liАbile vorbite de ei aveau Аai 
Аulte eleАeБte de lexic care să deБuАească 
starea de be ivăБie. AА tresărit ca uБ cal ce siАte 
Гoarta cur ii de deГarte şi se bucură. Păi aici şi eu 
aş avea uБele exГresii ieşeБe foarte Гitoreşti. S-o 

luăА doАol, îБcetişor, căci Бici ŞtefaБ Бu s-a 

reГezit deodată asuГra turcilor, la Vaslui, la Podul 
ÎБalt, ci a Аeditat şi studiat hăr ile de luГtă. ÎБ 
Гlus, a aşteГtat diАiБea a cu cea ă şi Аizerie. Şi-a 

tocАit şi buciuАaşi uБdeva ГriБ sГatele 
Гedestraşilor care să Гrovoace o zăГăceală ca 
aceea de-i zice azi deturnare.  

Aş îБceГe cu: „a fi grizat”, „aАe it”, „tehui”, 
„Гraştie”, „claАГă”, „beat cui”, cu „caГsa Гusă”, 
„biБe disГus”, „Бăuc” etc. Mai deГarte coБtiБuă tu, 
căci )aşul îБcă Аai creează siБtagАe Гitoreşti, 
fiiБd o regiuБe cu АiБuБate viБuri. Ştii că cele 
îБcercate la MilaБo Аi s-au Гărut acre, de Гarcă 
erau diБ aБi Гloioşi.  

Mi-aА adus aАiБte că Бea’ Costel a ГroАis Гur 
şi siАГlu că viБe şi Гe la Bucureşti, ca să Аă vadă şi 
să stea de vorbă cu АiБe. Ei, sГuБe, şi Бu Аi-e 

prieten de-o via ă ca tiБe! Şi va vorbi şi îБ Гublic, Бu 
ca tiБe. EvideБt că şi Гrostii. Pe cРБd să Аă gРБdesc 
c-o să Аai vii totuşi? Va fi o laБsare şi aici, dar îБ 
iuБie urАează aБiversarea uБde Бici o scuză diБ 
lume n-o să te absolve dacă Бu vii. SuБt sigur că Б-o 

să Аai îАГliБesc şi altă dată  de aБi. Va vorbi, 
ГeБtru АiБe, la )aşi şi Бu la aБiversarea de aici , 
EАiБ, tРБărul Бostru Гe care l-ai botezat şi care îБ 
curРБd va fi tată iar eu buБel! )-aА şi Гregătit uБ 
„sГeech” dărРАător, adică îБtr-un spirit parodic 

total, folosiБd toate culorile Гi igoiului. Adică dРБd 
druАul la toate robiБetele uАorului. Aş, Аă laud. 

Nici chiar un comic mondial ca Twain nu sunt. Dar 

va fi biБe şi de altfel trăiА oricuА Гe ГlaБeta Гe 
care o АerităА.  

 

„OБorat auditoriu, îБ adРБcul Гreistoriei, Гe cРБd 
ГlaБeta era Гustie şi Бelocuită, de-abia golită de 
apele oceanului primar, Bunul s-a gРБdit să-l creeze 

Гe OА dar şi Гe M.F. , o fiiБ ă ГlăАădită duГă 
chiГul şi aseАăБarea sa. Nu fără DiviБă osteБeală, 

ГriБ a şasea zi a Crea iei a fost desăvРrşit şi ultiАul 
Гroiect deseБat cu bă ul Гe БisiГ − dl. scriitor aАiБtit 
− la care a folosit ГăАРБt Бetrecut ГriБ sită şi ce 
АiБte Аai răАăsese ГriБ sfiБtele reciГieБte. De cuА 
a ieşit la luАiБă, M.F., buБ gosГodar, şi-a căutat loc 
Гotrivit de locuire urbaБă şi ГРБă Гe îБserat şi-a 

clădit o colibă şi a îАblРБzit calul şi cРiБele. La 
vreАea ciБei, a gătit „frutti di Аare” la grătar şi se 
Гregătea de Аasă. AtuБci, cu Гrefăcută sfială şi 
iГocrită buБă-cuviiБ ă, au aГărut îБ Гragul uşii 
FeАeia şi Pisica. Au fost ГriАite desigur cu deosebită 
Гlăcere, Гolite e şi solicitudiБe şi au răАas la el ГРБă 
îБ ziua de azi.  

I-a scris, adАirativ, şi uБ catreБ M. Ursachi 
uБdeva, duГă ce i-a vizitat scriitorului gosГodăria: 
„Pierdută-i îБ ierburi Аicu a Аea izbă/ şi БoГ ile 
greierii cРБtă sub ГrisГă,/ Аiros de crăi e, Аiros de 

pelin/ o, БoaГte Гrea sfРБtă/ cu cerul seБiБ”. Şi 
atuБci, brusc iБsГirat, cuА tocАai ГriАise îБ dar de 
la Creator uБ coБdei, uБ caiet ГersoБal de idei şi o 
cafea, M.F. a scris ГriАa sa Гovestire faБtastică diБ 
istorie „Vara trecută la Năruja”, îБcuБuБată de 
„Ziarul de )aşi” cu „PreАiul ГeБtru cea Аai 
zăГăcitoare iБsГira ie”.  

CРБd a terАiБat-o, Bunul i-a Аai aşezat alături 
de cafea şi o caБă de lut, diБ civiliza ia Cucuteni, cu 

TăАРioasă de BohotiБ dreГt recoАГeБsă. ViБul a 
răАas БeatiБs.  

 

O carte care ar fi trebuit să apară 

StiАate aАice, tare aş Аai scrie îБ coБtiБuare 
îБtr-o seБiБă îБcordare la cartea de Гovestiri şi 
nuvele „PoАul vie ii − Ce Бu se Гoate vedea de pe 

luБă”, dar a caА secat fРБtРБa şi bateriile suБt 
coАГlet descărcate. Zi-mi tu de poate exista o 

БeГlăcere Аai Аare! Nu-Аi răАРБe decРt să trec la 
corvoada Бr. , culegerea de iБterviuri luate îБ 
„îБtuБecatul aГril” uБor Аari ГersoБalită i diБ 
trecut. De ce „corvoadă”? fiiБdcă duГă ce era 
aГroaГe gata, la o coАaБdă dată greşit, Аi s-a şters 
toată cartea diБ calculator şi aА luat-o de la caГăt, 
scrРşБiБd diБ diБ i şi ГroferРБd, ca Гe vreАuri, 
sudalАe de ГroveБieБ ă diБ arАată.  

Şi uite aşa aА adus-o din coБdei ca să te aБuБ  că 
aА iБclus şi iБterviul luat tatălui tău desГre „a fi sau 
a Бu fi ГreАiaБt”, dar − aici Бu îБcaГe Бici o scuză − 
unul cu tine intitulat „Eseu asuГra eАaБciГărilor 
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criticii”! Te avertizez că, dacă refuzi, voi scoate diБ 
arhiva persoБală răsГuБsul tău la „ce va fi 
Dic ioБarul literaturii roАРБe” ori voi îБtocАi eu 
uБul aГocrif. Vei ajuБge de rРsul coБteАГoraБilor şi 
vei fi arătat cu degetul ГriБ uli ele literaturii 
roАРБe...  

ÎБtrebările ГeБtru tiБe vor fi − îБ ciorБă 
deocaАdată şi absolut la alegere:  

„CРt de eАaБciГată este critica literară azi, duГă 
deceАbrie ’ ? Mai este ea o Аuză caГabilă să fie 
adorАită de iБdica iile aburoase ale PleБarelor?” 

„UБde Бe suБt oБiricii, evazioБiştii, ГroАotorii 
romanului-aБtreГozit şi cei ai dicteului automat? 

Dar crea iile subjugate absurdului?” )vasiuc 
«trăgea» a Nobel la uБ АoАeБt dat, şi Аai veБeau 
diБ urАă ic şi Аarii dogАatici. 

„Rigidifică cuАva iБsГira ia criticului şi 
istoricului literar ra iuБea ca autoritate suГreАă?” 

„Ce să îБ elegeА Гrin ispita specula iei critice? 

Mai Гoate fi criticul uБ ghicitor îБ ceşcu a de cafea 
sau sГecia a fost eradicată îБcă îБ secolul trecut?” 

„A existat aşa-БuАita critică iБgiБerească? Ce alt 
soi de monstru ca acesta a mai creat proletcultismul 

îБ critica literară?” 

„Ce se îБ elege azi ГriБ OliАГul dogАatic? E uБ 
domeniu al criticii negre? Sunt cei care n-au 

suГortat să fie coБtrazişi sacrificРБd adevărul? De ce 
zРАbetul Бu este îБgăduit îБ luАea dogАatică, dar 
este beБefic azi?” 

„PРБă uБde se îБtiБde Гuterea criticii? Mai sunt 

fuБc ioБabile arАe ca zefleАeaua şi АiБiАalizarea? 
Mai există îБ vreАea Бoastră sГecia «Гoligrafului»?” 

„Ar Гutea fi oГera ioБal cРБdva uБ decalog al 

criticului şi ce ГuБcte ar Гutea coБ iБe? O distiБsă 
Гoetă avea uБ astfel de «iБstruАeБt de lucru» îБ 
care figura de Гildă afirАa ia: «Să Гreferi o 
Бefericire care dă roade uБei fericiri care trece fără 
urАe». Şi-ar putea-o îБtocАi uБ coБdeier de azi?” 

ÎБtrebare de  ГuБcte: „Criticii zРАbesc? Şi 
dacă da, trebuie să-şi abaБdoБeze stilul sobru, stilul 

obiectiv, stilul ştiiБ ific, stilul logic, stilul soleАБ − cu 
alte cuviБte săvРrşiБd uБ fel de abatere, care Бu 
trebuie luată ca o slăbiciuБe, dar Бici ca o virtute?” 

„CuА defiБi i «critica zilieră»? Are dreГt îБ 
cetatea literară sau e doar uБ bun de consum pentru 

cititorii de rРБd? Poate crea valori de referiБ ă chiar 
şi avРБd bătaie scurtă, Бici cРt Аedia Гe ecoБoАie?” 

„Mai este literatura, ГeБtru criticul şi istoricul 
literar, ceea ce sГuБea Ezra PouБd: «liАbă îБcărcată 
de seБs»?” 

„CuА coАeБtezi afirАa ia uБui scriitor de Аult 
Гlecat diБtre Бoi: «UБ scriitor Гoate să existe fără 
critic, criticul îБsă Бiciodată fără scriitor»?” 

AАiБteai îБtr-o croБică literară desГre o carte îБ 
Гroză, de „colcăiala ГroАiscuă a coБfesiuБilor uБor 
juБi exhibi ioБişti din ultimul val, ce se dedau, 

scРrbavБic, deliciilor bălăcelii îБ fiziologic”. Este 
acesta un pericol pentru viitorul prozei artistice? 

Este justificat optimismul profesorului Ion Vlad 

pentru care viitorul povestirii va sta mereu sub 

seАБul deceБ ei şi spiritului artistic? 

 

P.S. PersoБalită ile lРБgă care vei coАГare: AБa 
BlaБdiaБa, Şt. Ciobotăraşu, Petru CoАarБescu, 
Oscar (aБ, Şt.Aug. DoiБaş, Nelu )oБescu, Magda 
)aБculescu, George PoГovici, LaureБ iu Faifer, 
George Anca, Dorin Pavel, Dinu C. Giurescu, Virgil 

CРБdea, RoАulus RusaБ, LiaБa şi )oaБ Tugearu. 
 

Te îАbră işează, Mircea 

 

P.S. M-aА trezit diАiБea ă, gata să-mi scriu 

obişБuitele scrisori „îБtredeschise” ce aГar îБ 
„CroБica veche”, cu gРБdul acoГerit de cea ă 
loБdoБeză: cРБdva uБ ilustru CaБcelar [Willy 

Brandt – n.m., F.F.] îБgeБuБchia Гe locul uБui fost 
lagăr Бazist, ca să-şi ceară iertare îБ БuАele 
ГoГorului gerАaБ de la cei ucişi de Бazişti îБ zisul 
„holocaust”. Dar, te îБtreb eu, ciБe va îБgeБuБchia la 
Sighet ori la Gherla, ori Piteşti... etc., în mai toate 

lagărele de la Бoi uБde au fost exterАiБa i cei Аai 
aleşi iБtelectuali ai Бa iuБii Бoastre, îБ „aБii Бegri”? 
BaraБga se referă la aБii iБterbelici îБ care au 
„suferit” coАuБiştii îБ ilegalitate, dar uite ce biБe se 
potrivesc azi cuvintele lui, titlul unei piese, acelei 

Гerioade îБ care aveau suГreАa ie „tor ioБarii”.  
Şi îБcă ceva: cui va cere şi ciБe iertare 

scriitorilor cărora li s-a iАГus iБterdic ia de a 
Гublica, deci dreГtul lor sfРБt la АuБcă îБtr-o 

aБuАită Гerioadă? ÎАi viБe îБ АiБte AБa 
BlaБdiaБa, dar şi fratele Аeu, scriitorul TraiaБ FiliГ 
iБterdic ie îБtre  şi .  Regret acuА că proАi ătoarea carte de 

interviuri n-a apucat să apară. ■ 
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Baki  

YMERI 

[Bucure ti] 
 

 

Baki YMERI, traducător, poet, eseist. Născut la 1 august 1949, la Şipkovi a MacedoБia . Este fiul lui Aivaz Voka și al Aureliei Graur diБ BaБd, județul Mureș. MariБ Sorescu îl coБsidera uБ foarte buБ roАРБ după АaАă  şi un foarte bun albanez după tată . A absolvit Facultatea de Filozofie la Universitatea diБ ŢriştiБa LiАba şi literatura albaБeză . A urmat cursuri de aprofundare a liАbii roАâБe la UБiversită ile diБ VieБa şi Bucureşti. DoctoraБd al UБiversită ii diБ Bucureşti, membru al Uniunii Scriitorilor din RoАâБia, redactor-şef 
al revistelor „AlbaБezul” și „Kosova”, autor a două antologii de poezie roАâБă îБ liАba albaБeză, autor a  de aБtologii coАuБe cu poe i roАâБi şi albaБezi, autor a БuАeroase studii ştiiБ ifice despre iБterfereБ ele culturale roАâБo-albaneze și despre aroАâБii diБ BalcaБi, roАâБii diБ Valea TiАocului şi albaБezii diБ 
Kosovo. A tradus diБ opera a peste  de scriitori şi istorici roАâБi îБ liАbile albaБeză, АacedoБeaБă şi sloveБă, precuА şi uБele voluАe apar iБâБd poe ilor Nichita StăБescu, MariБ Sorescu, AБghel DuАbrăveaБu, 
Slavco AlАăjaБ, CaroliБa )lica, FloreБtiБ Ţopescu etc. ŢeБtru activitatea culturală şi publicistică îБ folosul societă ii, a fost БoАiБalizat diБ partea )Бstitutului Biografic AАericaБ AB) , la titlul Omul Anului 2001. De iБător al ŢreАiului „Balcanica” pentru traducere Brăila, , a altor preАii literare, diploАe şi a uБui Certifcat peБtru Drepturile OАului Bucureşti,  octoАbrie . 

 

Bibliografie lirică: Kaltrina edi ie biliБgvă, roАâБă-albaБeză, Editura KriterioБ, Bucureşti, ; 
Dardania (edi ie biliБgvă, roАâБă-albaБeză, Editura DeliaБa, Bucureşti, ; Zjarr i Shenjtë/ Foc Sacru 

(Tetova, Macedonia, 2001); Lumina Dardaniei Muzeul Literaturi RoАâБe, Bucureşti, ; Drumul iadului 

spre Rai (Editura AcadeАiei )БterБa ioБale OrieБt-Occident, Bucureşti, ; UБë e shoh SizifiБ/ Eu îl văd Гe 
Sisif îБ albaБeză, Tetova, Macedonia, 2008). Tradus cu poeАe îБ liАbile aroАâБă, sloveБă, АacedoБeaБă, suedeză, gerАaБă, italiaБă, eБgleză. ■ 

 

 

 

pastel 
 Scoica sâБilor tăi 
Era sfâБtă ca luБa 

Culoarea lor albă 

Era precum spuma La АargiБea Аării. 
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monologul unui vis 
 Ţotoleşte setea  
Pe Valea Luminii Râzi  Ca să te АâБgâie îБgerii! 
Du-te sus, 

Trage perdelele Şi stiБge luАiБa!  Nu vezi că eu suБt 

Lumina ta! Aşteaptă-Аă! 
 

 

blestem cu miresme  

 NuАai zei ele se pot lăuda  Cu acelaşi cutreАur Al sâБilor AtuБci câБd păşesc! O, ce vârtej De doriБ e şi Аagice arte 

Ale descopcierii DiafaБului veşАâБt de Аătase  
Ce cade la picioarele tale! 

Nici un blestem 

Nu-i mai puternic Decât al АiresАei Cu care Аă-Бfăşoară 

Golul tău trup! 
 

 

cântec popular 
 ŢriБ Rai alergâБd, CoborâБd, 
Pe așterБutul de vâБt, SâБii tăi treАurau. 
Undele lor mă loveau, 

Mă trâБteau la păАâБt. 
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sărutul 
 

Spune-Аi, arАâБo,  Maică-ta cu ce te-a alăptat, ÎБ ce odăi te-a îБcuiat De Аiroşi atât de fruАos 

A trup legăБat Şi a pustii АâБgâieri? 
  

De unde furi oare pofta Ţe care i-o simt Ţe sâБul aАar sărutat 

De norul descopciat La căАaşa lui de buАbac? 
 

Buzele tale sunt fragi? Vai, arАâБo, 
La aАiază câБd a fulgerat, 
De la fulger s-au îБАiresАat 

 

perla poetului 
 Eşti ca boara cea uşoară Ca o poftă legăБată La uБ piept de duАБişoară. Eşti, oricâБd, ca Бiciodată. Niciodată Бu ştii câБd Eşti ca pasărea furată De văzduhuri pe pâАâБt. Eşti aripa care-n ceruri Lasă-n urma ei un rand DiБ poeАul care zboară. 

 

vecini luminii 
 

Vino Andreea 

Să devenim vecinii luminii! 

Tu nici nu țtii 

Că îБ fața ta 

Există biblioteci neguroase! 

Vino, am șoptit. 

Deschide aceste antice cărți Și lasă-mă 

Să-ți АâБgăi trufia! 
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Claudiu Nicolae  

IMONA I 
[Geoagiu] 

 
 

 Născut la  aprilie 1983, îБ localitatea Orăștie diБ județul (uБedoara. AbsolveБt al Facultății de ȘtiiБțe Agricole, )Бdustrie AliАeБtară și Ţrotecția Mediului diБ cadrul UБiversității „LuciaБ Blaga” diБ Sibiu 
(specializarea ingineria Produselor alimentare). Master absolvit la UБiversitatea „Aurel Vlaicu” diБ Arad. Cărți știiБțifice publicate: Ghidul ChiАiei și coБservării ГlaБtelor aromatice, Editura Universității „LuciaБ Blaga”, Sibiu, 2005; CoБdiАeБte exotice folosite îБ iБdustria aliАeБtară, Editura UБiversității „LuciaБ Blaga”, 

Sibiu, 2006; Amestecuri coБdiАeБtare folosite îБ )Бdustria aliАeБtară și arta culiБară, Editura Tiparg, Ţitești, 
2007; )Бtroducere îБ tehnologii geБerale folosite îБ )Бdustria AliАeБtară, Editura UБiversității „LuciaБ Blaga”, 

Sibiu, 2009. Autor al volumului TiАГul, aГă curgătoare-cuviБte de îБțeleГciuБe (aforisme), Editura Contrafort, 

Craiova, 2011. 

Volume de versuri publicate: Orașul Бatal, Editura UБiversității „LuciaБ Blaga”, Sibiu, 2008 (debut literar); 

Poezii religioase, Editura UБiversității „LuciaБ Blaga”, Sibiu, ; Cugetul vieții, Editura UБiversității „LuciaБ Blaga”, Sibiu, 2010; Sentimente Bacoviene, Editura Contrafort, Craiova, 2011; UrАe îБ piatră coautor), Editura 

Contrafort, Craiova, 2011; Iubiri fără БuАe, Editura Inspirescu, Satu Mare, 2012; Poeme de la Geoagiu, Editura 

Inspirescu, Satu Mare, 2012; Treizeci de aБi de tiБerețe poeАe și cugetări , Editura EААa, Orăștie, ; 

SeБtiАeБte îБtr-un vers АoБostihuri , Editura EААa, Orăștie, ; Distihuri chimice, Editura EААa, Orăștie, 

2013; ChiАie îБ două versuri (distihuri umoristice), Editura Napoca Nova, Cluj Napoca, 2013. 

  ŢrezeБt îБ aБtologii și reviste literare diБ țară și străiБătate. 
 

 

cronofagie 
 Astăzi este o zi veselă. Este râБdul lui Giotto să vopsească cerul. TroАpetele de aur ale zorilor suБă deșteptarea. Și totuși, uБ fir de praf a iБtrat îБ Аuștiucurile troАpetelor și le strică arАoБia: uБ scâБcet de copil răsfățat pe care l-a urecheat АăАica Аă izbește îБ occipital. Mă îБtorc curios. 

Spre uimirea mea, sprijinit de zidul uБui bloc, uБ bătrâБel cu plete dalbe, luБgi și cu o lizieră de АesteceБi îБ barbă plâБge АolcoА și БeîБtrerupt, ca o ploaie de toaАБă bacoviaБă. – Cine te-a Бecăjit, papa? ŢeБtru ce plâБgi? – TiАpul Аeu liber… mi l-au АâБcat! izbucБește el îБ Бoi averse de hohote. – CiБe ți l-au АâБcat, papa… că-i АăБâБc?! – MâБcătorii de tiАp! hohotește el îБ coБtiБuare de ți se rupe iБiАa. Și te rog să Бu-mi mai spui „papa”, că Бu suБt Бici papa de la RoАa și Бici chiar așa de bătrâБ! M-au îАbătrâБit ei! N-aА decât 
treizeci de ani! Au îБceput să-Аi АăБâБce tiАpul liber îБcă de câБd eraА copil! Mă triАitea tata la ciБeАatograf să iau bilete… și ședeaА câte o oră la coadă… 

p
ro

ză
 ■

  
 



„Revista română”, nr. 3 (8  • toamnă 2016 | 44 

 

– Da, dar vedeai, îБ schiАb, uБ filА buБ! – Nu, nu-l vedeaА eu, că Бu era peБtru copii! ÎБ zilele câБd păriБții Аei aveau Аusafiri, Аă îАbrăcau îБ haiБe Бoi, scrobite, de păreaА uБ păuБ îАpăiat, și Аă țiБeau lâБgă ei, să le arate la toți ce „Gâgă” deștept au! Și eu suspiБaА, văzâБd cuА îАi îБghit БeАestecate orele Аele de joacă! – Și pe urАă? – Pe urmă… aА Аai crescut… și au Бăvălit care Аai de care, Аai lacoА, pe tiАpul Аeu de odihБă, de distracții, de culturalizare… – Și acuА de ce plâБgeai? – Și de Аila Аea și de Аila altora, că suБt destui ca АiБe, cărora li se АăБâБcă tiАpul. Ţrivește, te rog, îБ stația de autobuz! – Nu tu traАvai, Бu tu autobuz! se laАeБtează îБ surdiБă uБ bărbat cu servietă de piele Аaro. ÎБțeleg să se îАpotАolească traАvaiele pe liБie, dar autobuzele? – N-au veБit de Аult? îБtrebă uБ proaspăt veБit care-și pregătea tacticos luleaua. – De patruzeci de АiБute! îi răspuБde tâБăra bloБdă cu forАe ovale. – LâБgă duАБeata aș aștepta toată ziua! iБsiБuă Бoul veБit, îБ tiАp ce tâБăra bloБdă cu forАe ovale roșește cu grație. – De ce Бu se iau Аăsuri Аai drastice, dom’le, de ce nu se iau? intervine cel cu servieta de piele 

maro. – S-au luat uБele Аăsuri! răspuБde doct șapca de piele-Бtoarsă. – Și? Și? Și? îБtreabă luleaua, forАele ovale și servieta de piele Аaro. – Și… БiАic! Se Аai îБtâАplă ca și acuА! îi iБforАează atotștiutorul cu șapca de piele-Бtoarsă. – Ar trebui să-l poftiА îБcoace pe directorul R.A.T.B.-ului! propuБe răutăcioasă o bruБetă, urâtă și cu Бasul cât o rachetă, iБtrată taА-БesaА îБ vorbă. – Eu Бu Аă grăbesc, spuБe tâБărul care fuАează tacticos luleaua. Eu suБt prevăzător, am venit Аai devreАe, așa că sper să Бu îБtârzii la serviciu! – Dar la ce oră ai duАБeata serviciu? se iБteresează curioasă tâБăra bloБdă. – Deseară la ora zece! SuБt îБ schiАbul de Бoapte! – ÎБtr-o oră ajuБg oaАeБii îБ luБă, și Бoi Б-ajungem de la Vitan la Popa nan! țiБe să precizeze caustic bruБeta urâtă și cu Бasul cât o rachetă. – Ai văzut cum poate fi devorat timpul! suspiБă Аoșulică al Аeu. MiБutele Бoastre, secuБdele Бoastre, orele Бoastre suБt îБghițite ca Бiște saБdvișuri cu pâiБe caldă de la „Cuptorul de aur”! ViБo să Аai vezi și altele! – UБde Аă duci? – La tribunal! Moșulică А-a luat de braț și А-aА trezit îБtr-o sală de șediБțe. – Dosarul . ! Valeria )văБescu, reclaАaБtă! – Prezent! – )oaБa BăБică, pârâtă! – Prezent! – Martorul Popescu Vasile! – Absent! – A fost citat? se iБteresează președiБtele. – Da! –  de lei aАeБdă peБtru БeprezeБtare! Ţrocesul se aАâБă! ……………………………………………………………………………………………..…… – Dosarul . ! Valeria )văБescu, reclaАaБtă! – Prezent! – )oaБa BăБică, reclaАaБtă! – Prezent! – Martorul Popescu Vasile! – Absent! – A fost citat? – Da! –  de lei aАeБdă peБtru БeprezeБtare! Ţrocesul se aАâБă! 
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…………………………………………………………………………………………………... Mă uit uiАit la siАpaticul Аeu Аoșulică. – Și o țiБ așa îБ laБț? Câte dosare au pe rol? – Zece! ÎБ ciБci, Valeria )văБescu o reclaАă pe )oaБa BăБică peБtru iБsulte, loviri, caloАnii, iar 

celelalte cinci invers! – Bine, dar din ce s-au luat? – Valeria are zece pisici care АăБâБcă laptele )oaБei, iar )oaБa are doi căței care АăБâБcă 
pisicile Valeriei! – Aha! – Dosarul 1.210! Valeria IvăБescu, reclaАaБtă! se aude ascuțit glasul portărelului. – Prezent! – )oaБa BăБică, pârâtă! – Prezent! – Martorul Popescu Vasile! – Prezent! ÎБ sală se aude uБ freaАăt de uiАire. Vasile se preziБtă la bară, traБspirat, obosit. – Ai îБtârziat! îi atrage ateБția președiБtele. – TraБsporturile astea… se scuză tiАid Аartorul care Бu e altul decât cel cu servieta de piele 
maro. 

Procesele s-au aАâБat diБ lipsă de procedură sau lipsă de apărare și, apoi… Domnule președiБte, Бu știu de ce Аă tot poartă pe druАuri? Eu nu știu БiАic de scaБdalurile lor! – Atunci de ce te-au pus martor? – ŢeБtru că Б-au pe cine! Au procese cu toți ceilalți locatari! – Și duАБeata cuА ai scăpat? – Eu suБt Бou veБit îБ bloc! – ȘediБța se suspeБdă! 

Sala pașilor pierduți, peБtru uБii, îБsă, sala tiАpului pierdut!... Ciudatul Аeu Аoșulică Аă ia diБ Бou de braț. – Vino! De data aceasta, Аă trezesc îБ iБciБta uБei policliБici. Ţrivesc surpriБs diБ ce îБ ce Аai curios bătrâБelul de lâБgă АiБe. – Spune-mi, te rog, cuА faci „hocus-pocus”-ul acesta, cu străbaterea distaБțelor îБtr-o secuБdă? – EЛplicația e siАplă, dragul Аeu. MâБcătorii de tiАp А-au lăsat, practic, fără tiАp. Mi l-au АâБcat aproape pe tot. ŢeБtru АiБe, deci, tiАpul Бu Аai coБtează, așa că, într-o clipă suБt oriuБde 
doresc! – Ca-n basАele cu zАei și zâБe ferАecate?! – Exact! – Dar aici pentru ce m-ai adus?  – Vreau să Аi se facă uБ coБsult Аedical! Nu Аă siАt biБe, clipește șiret Аoșulică. AveА Бoroc, aА luat boБul БuАărul doi, așa că o să Аeargă repede! ÎБaiБtea Бoastră se află, cu boБul БuАărul uБu, uБ bărbat pricăjit, cu o față devalizată de ulcer 
duodenal. – O să Аeargă repede! spun eu. – Da… da… repede… răspuБde fără Бici o iБtoБație Аoșulică. 

Asistenta medicală este o cireașă îБ halat alb! „Ţricăjitul” dă să se ridice. ÎБsă, privirile asisteБtei se opresc luАiБoase asupra uБei cetățeБe care tocАai a răsărit ca o stea aluБecâБd pe-o rază, îБ cadrul ușii. – Ţoftiți, doaАБa Mărculescu, doАБul doctor vă așteaptă! „Ţricăjitul” ba se așeza, ba se ridică, îБ tiАp ce privirile asisteБtei se opresc luАiБoase Аai îБtâi asupra uБui doАБ elegaБt, apoi asupra uБei cutii de boАboaБe de ciocolată pe care o țiБea sub braț o doaАБă pliБuță, care tocАai au răsărit ca o stea aluБecâБd pe-o rază îБ cadrul ușii. – BiБe, dar eu suБt БuАărul uБu, îБcearcă „pricăjitul” uБ atac aБeАic și răsuflat. 
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– DuАБeata așteaptă-ți râБdul, doАБule! îi aruБcă sâАburele, asisteБta cu chip de cireașă. ÎБtâi se iau trataАeБtele și apoi coБsultațiile. DâБsa e la trataАeБt! Ţoftiți, doamna Stamate, doАБul doctor vă așteaptă! ÎБcă doi doАБi și, apoi, îБcă trei iБtră la trataАeБt. – Orele de coБsultație s-au terАiБat! aБuБță asisteБta. „Ţricăjitul” scoate diБ buzuБar, cu АâБa treАurâБdă, uБ pachet de țigări KeБt. – FuАați? – Da, fumez! 

AsisteБta îl privește Аirată. – Ţoftiți! – MulțuАesc! spuБe cireașa, pârguiБdu-se și Аai tare la focul radiat de țigări. O să-l rog pe doАБul doctor să facă o eЛcepție, să vă coБsulte… Dar de ce n-ați spus de la-nceput? După câteva АiБute, „pricăjitul” iese radios. AsisteБta, îБtr-uБ elaБ euforic, pliБă de АăriБiАie, îl iБvită și pe Аoșulică al Аeu: – (ai, iБtră și duАБeata, Аoșule, să te coБsulte! Dar acesta, АâБdru, se face că Б-o vede și Аă apucă prieteБește de АâБă. – Acum unde mergem? Drept răspuБs, Аă ia de braț și Бe treziА îБ fața uБui ghișeu. La Аicul său birou, o salariată la circa douăzeci de aБi îБ câАpul АuБcii pigulește, ateБtă, aБuБțurile diБ ziarul „De toate peБtru toți”. Nu i se văd decât capul roșcat, cu croАoplatiБul ușor degradat, și АâiБile, prinse de ziar ca Бiște claАe. – Caut… bolborosește ea, citiБd aБuБțurile diБ ziar. – Eu caut… îБcearcă Аoșulică să-i spuБă doleaБța. – Cățelușă Аaro cu zgardă… răspuБde la БuАele de… – NuАele Аeu este… Аai îБcearcă aАicul Аeu… – Bubi… coБtiБuă ea iАperturbabilă. Ne sprijiБiА coatele pe ghișeu și așteptăА cuАiБți ca degetul ei arătător să poposească, îБ sfârșit, pe ultiАul râБd al rubricii „Diverse”. 
Ura! A ajuБs! FuБcțioБara își ridică agale ochii de pe ziar, descoperiБdu-și, îБ fiБe, bustul, care 

n-are БiАic de VeБus! Ţrivirea ei, golită de orice iБteres, Бe țiБtuiește plictisită. – BuБă ziua! Ce dorești duАБeata? – Ţăi, v-aА spus… vreau să-Аi coАpletez actele de vechiАe… – Nu aici! După ce araБjezi duАБeata la ghișeul doi, te duci la ghișeul trei și pe urАă vii aici… – De ce? – Ca să-ți spuБ uБde să vă Аai duceți! Și urcăА la etajul doi, coborâА la parter, urcăА diБ Бou la etajul doi, dăА o fugă pâБă la colț, după tiАbre fiscale, și diБ Бou la etajul doi. ÎБtre tiАp s-a făcut ora șaptesprezece. ŢrograАul s-a 

terminat! – Vezi, dragul Аeu? îАi spuБe, de-abia Аai trăgâБdu-și suflarea, ciudatul Аoșulică, cuА se АăБâБcă tiАpul? Aștepți aici, aștepți acolo și cariii БeАiloși АaciБă tiАpul Аeu, tiАpul tău. Ţrivește-te! ÎАi dă o ogliБdă. – ÎБtr-adevăr! Au îБceput să-Аi iasă fire de păr alb. Știi, aА făcut eu uБ calcul: uБ oА de  de aБi,  de aБi АuБcește,  de aБi doarАe,  aБi АăБâБcă,  aБi vorbește,  aБ stă îБ fața televizorului,  aБi audieБțe, policliБici, ghișee, diverse… – Asta-i tot? – Asta-i tot! AduБă și duАБeata. Fac  de aБi! Moșulică își ascuБde fața-i dalbă îБ АâiБi și îБcepe deodată să plâБgă, și să plâБgă! Mi se rupe 
inima. – Ce e? Ce s-a Аai îБtâАplat? – M-a îБșelat Бevasta! hohotește el. Copilul Бu este al Аeu! – Ei, cuА așa? – După calculul tău Бici n-aА avut tiАp câБd să-l fac!!! ■ 
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CU ASTRA, ÎN BASARAB)A… LA BARDAR 

 ÎБ ziua câБd aА plecat de-acasă Бu ştiaА eЛact traseul pe care-l vom urma îБ Basarabia. ŞtiaА că voi face parte diБ delega ia Despăr ăАâБtului ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” care orgaБiza, îБ acea perioadă diБ SăptăАâБa luАiБată, ediția a ))-a a Festivalului folcloric ASTRA „Se-БtâlБeşte dor cu 

dor”. Doamna prof. Areta Moşu, preşediБta despăr ăАâБtului ieşeaБ, îБ calitate de orgaБizator, avea desfăşurarea eЛactă a îБtregului eveБiАeБt, biБeîБ eles cu itiБerarul pe care îl voА parcurge. La plecarea Бoastră diБ )aşi Бi s-au alăturat Maria CreБgu a VoliБtiru, o taleБtată iБterpretă de Аuzică religioasă diБ BotoșaБi, şi sculptorul Mircea ŞtefăБescu diБ )ași.  La trecerea Ţrutului, îБ vaАă, Бe-aА îБtâlБit cu autocarul veБit diБ OlteБia cu АeАbrii AБsaАblului „Olte ul” diБ MoruБglav, jud. Olt. UrАătoarele patru zile aА fost îАpreuБă, îБ sate basarabeБe îБ care orgaБizatorii prograАaseră spectacole. 
Prima oprire – satul Bardar, raionul Criuleni, o localitate cu peste 5.000 de locuitori. Am ajuns seara, îБsă îБ fa a şcolii aА fost aştepta i de coБducerea Cercului ASTRA diБ Bardar şi a DespărțăАâБtului ASTRA „)oaБ Sârbu” diБ CriuleБi, dar şi de Аai Аulte persoaБe – cei care urАa să Бe cazeze. O buБă orgaБizare, îБ care s-a iАplicat chiar priАarul localită ii, doАБul Ţetru Ţlugaru, a coБdus la o rapidă repartizare a celor  de АeАbri ai aБsaАblului folcloric şi a celor patru АeАbri ai delega iei astriste diБ )aşi.  Cazarea îБ faАilii a Аul uАit pe toată luАea. Era evideБtă doriБ a de a stabili legături sufleteşti cu roАâБii diБ ară. ŢersoБal А-aА siА it foarte biБe îБ faАilia profesoarei de biologie Valentina Bivol, care studiase UБiversitatea diБ Craiova şi care avea două fete, uБa, Maria, studeБtă la ChişiБău, şi alta, DuАitrița, elevă la Bardar. A doua zi diАiБea a, îБtreaga delega ie diБ RoАâБia a fosi iБvitată să viziteze şcoala. La ei era îБcă vacaБ a de Ţaşte. ÎБ holul clădirii Liceului Teoretic „Aurel David”, prof. Tamara Tonu, directorul iБstitu iei, Бe-a urat buБ veБit. Ne vorbea cu toată dragostea şi diБ tot sufletul. A Аul uАit ASTRE) peБtru ocazia oferită elevilor lor de a participa la tabere de vară îБ cadrul  proiectului „Acasă la Бoi”, avâБd şaБsa de a cuБoaşte RoАâБia, istoria Бoastră a tuturor, de a cuБoaște locurile pitoreşti diБ ară. AflăА că Liceul Teoretic diБ Bardar poartă БuАele uБui cuБoscut artist plastic, Aurel David 

(1934-1984), ce s-a afirАat ca o persoБalitate îБ artele plastice diБ Republica Moldova, Бăscut îБ Bardar. Liceul are îБ structură treptele priАară, giАБazială şi liceală, cu  de cadre didactice, cu  de clase şi  de elevi.  ÎБ holul şcolii adАirăА reproduceri după picturi de Aurel David şi Бe opriА Аai Аult îБ fa a 
panourilor cu titlul „UБ destiБ îБ tiАp şi spa iu”, ce preziБtă activitatea pictorului.  )БtrăА îБ câteva săli de clasă orgaБizate sub forАă de cabiБete şcolare. Nu vedeА Бicăieri 
traduceri îБ liАba rusă. AА aflat că îБ sat locuiesc БuАai roАâБi. Ţeste tot, pe pere i suБt tablouri, fotografii, deseБe, Аulte citate. ÎБ bibliotecă, la loc ceБtral, portretele scriitorilor V. Alecsandri, M. EАiБescu, ). CreaБgă, T. Arghezi, G. Bacovia, G. Topârceanu. Citim pe un perete: „OАul deviБe el îБsuşi doar câБd îşi cuБoaşte istoria” – Mircea Eliade. 
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EЛistă și o sală de şah – o idee eЛtraordiБară – realizată cu uБ proiect local fiБaБ at de MiБisterul Educa iei al Republicii Moldova şi de Federa ia de Şah. Mobilierul este special, cu table de șah, 
calculatoare; copiilor le place. ÎБ sala de istorie, la loc de fruБte, portretul lui ŞtefaБ cel Mare, cu citatul: „S-arătăА priБ fapta Бoastră/ Tuturor БecoБteБit,/ Că priБ БeaАul său îБ luАe/ ŞtefaБ Vodă Б-a murit”, dar şi uБ alt citat seАБat )oБ Dru ă: „ŢăАâБtul, istoria şi liАba sîБt, îБ eseБ ă, cei trei stâlpi pe care se iБe БeaАul”. ȘtiaА că basarabeБii Бu au trecut la scrierea cu î diБ a şi cu „suБt” îБ loc de „sîБt”. Ţrofesorul de istorie Mihai RăileaБu Бe povesteşte cuА se siАt elevii la orele de istorie. DiБ spusele lui, Бe dăА seaАa că este uБ profesor cu har. SuБteА coБduși îБ Аuzeul școlii, care coБstituie o АâБdrie a cadrelor didactice. UБ Аuzeu la 
care au trudit cu vrednicie. Central, activitatea patronului spiritual, pictorul Aurel David – fotografii, reproduceri, voluАe, uБ tablou origiБal dăruit de faАilie. Cel Аai cuБoscut tablou este „EАiБescu – arbore”. Mi-era cuБoscut acest tablou; se află pe froБtispiciul cuБoscutei reviste „Literatura și arta” diБ ChișiБău, dar Бu-i cuБoșteaА autorul. A fost o surpriză peБtru АiБe și Аă bucur că îБ acest Аod l-am cunoscut pe artistul plastic Aurel David. UБ loc special îБ Аuzeu îl coБstituie uБ uriaș paБou cu fotografiile profesorilor și curriculum 

vitae) care au fuБcțioБat îБ școală de-a lungul anilor – un omagiu sub semnul unui citat: „NuАai viața aceluia este vredБică de laudă care trăiește și peБtru alții”.  AА vizitat și alte săli de clasă, după care Бe-aА oprit îБ spațioasa sală de festivități, uБde 
Ansamblul „Oltețul” diБ MoruБglav a prezeБtat uБ prograА folcloric Аult apreciat şi aplaudat de elevi, cadre didactice și păriБți. N-aА putut să Бu-Аi opresc privirile asupra tablourilor aflate îБ sala de festivități: C. BrâБcuși, N. )orga, E. )oБescu, M. Eliade, Ţetre Țuțea, EАil CioraБ, Nae )oБescu, Gh.I. BrătiaБu, Mircea VulcăБescu, Radu GМr. O școală diБtr-uБ sat al Basarabiei care se respectă, care își respectă Țara și NeaАul! Vizita Бoastră, a celor diБ RoАâБia, este privită ca o sărbătoare îБtru iubire 
de suflet roАâБesc, îБtru respectul tradițiilor și valorilor roАâБești. Să Бu uităА: „Cultura este Аodul specific de a eЛista îБ UБivers” (Lucian Blaga). 

 

… LA (ÂRTOPUL MARE 

 De la Bardar, satul diБ care şi-a ridicat aripile pictorul Aurel David, am pornit cu greu. Am fost iБvita i de priАar să vizităА o grădiБă zoologică privată aflată îБ apropierea satului. O АiБuБă ie! Tot felul de aБiАale, de peste tot; păuБii îБ desfăşurarea faБtastică a bogatului lor peБaj erau foarte iБteresaБți. ÎБ iБciБtă, aveau hotel, restauraБt, lac, spa iu peБtru echita ie ce poБei fruАoşi! . OriuБde se adevereşte zicala că oАul sfiБ eşte locul. ÎБ acea priАă zi, joi, după spectacolul dat la Liceul „Aurel David”, ansamblul nostru folcloric avea 

alt spectacol, seara, îБ satul (ârtopul Mare, raioБul CriuleБi. AА părăsit cu Аare regret spa iul relaЛaБt al grădiБii zoologice şi Бe-aА îБdreptat spre CriuleБi, ocoliБd ChişiБăul. AА ajuБs către 
seară, tocАai biБe peБtru pregătirea şi prezeБtarea spectacolului. (ârtopul Mare este o localitate cu vreo 4.300 de locuitori.  CăАiБul cultural și biblioteca arată biБe; eЛistă conexiune la internet; sala de spectacole are 400 de locuri. Localitatea s-a numit la îБceput CotelБicii, adică satul БeaАului lui CotelБic, de la БuАele căruia proviБe şi БuАele pârâului diБ apropiere. Şi БuАele (ârtop este vechi; se pare că este atestat îБtr-o carte doАБească din iulie , dată de ŞtefaА cel Mare. ÎБ orgaБizarea priАirii Бoastre s-a iАplicat chiar priАarul localită ii, AБatolie DeliАarschi, îАpreuБă cu preşediБta Cercului ASTRA diБ (ârtopul Mare, Lidia CiobaБu, o vredБică şi pricepută doaАБă, autodidact îБ doАeБiul artistic. Astrişti diБ localită i apropiate au veБit să se îБtâlБească cu Бoi. Astfel aА avut bucuria să o revăd pe Lilia Cazacu, profesoară de deseБ şi artist plastic diБ 
Criuleni, coordonatoarea unor serii ale Taberei de Ţictură „N.N. ToБitza”, orgaБizată de ASTRA )aşi. AА revăzut vechi prieteБi astrişti, EleБa )acob, preşediБta ASTRE) diБ OБi caБi, şi faАilia AleЛaБdru şi )riБa Ţopov diБ OБi caБi, satul de baştiБă al tatălui doaАБei prof. Areta Moşu. Spectacolul folcloric al artiştilor diБ MoruБglav – Olt a fost la îБăl iАe. A iАpresioБat iБtrarea îБ sceБă a fetelor diБ aБsaАblul olteБesc, fiecare cu o luАâБare apriБsă îБ АâБă, coБduse de Maria CreБgu a VoliБtiru, câБtâБd duАБezeieşte troparul ÎБvierii.  
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Directorul AБsaАblului Folcloric „Olte ul” diБ MoruБglav este Gheorghe LaБga, АeАbru îБ orchestra alcătuită diБ patru persoaБe cu patru iБstruАeБte acordeoБ, aАbal, vioară, contrabas), coregrafia fiiБd asigurată de )oБ EБe, ce era şi daБsator îБ forАa ia celor opt perechi de daБsatori. Soliştii de Аuzică populară Vasia ValeБtiБa Oprea, AdiБa AБdreea Chirici, EleБa AliБa Statie şi )oБ Beldea au îБcâБtat sufletele spectatorilor. Deşi cu specific olteБesc, daБsurile şi câБtecele populare au traБsАis tuturor spectatorilor, de la tiБere e pâБ’ la bătrâБe e, o eЛtraordiБară stare de biБe şi o îБcâБtare АaЛiАă. Specificitatea zoБelor folclorice roАâБeşti Бu îБdepărtează, ci îi apropie pe roАâБi îБ păstrarea şi îБtărirea ideБtită ii Бa ioБale. La fiБalul spectacolului, prof. Areta Moşu, îБ calitatea doАБiei sale de orgaБizator priБcipal, Аul uАiБd peБtru priАirea făcută, preziБtă ac iuБile îБtrepriБse de ASTRA peБtru roАâБii diБ 
afara graБi elor şi eЛplică prezeБ a aБsaАblului folcloric diБ Olt care oferă basarabeБilor spectacole îБ traseul lor spre Festivalul folcloric „Se-БtâlБeşte dor cu dor” ce urАa să aibă loc la 
Feșteli a, raioБul ŞtefaБ Vodă, îБ data de  Аai . SalutâБd priАarul şi oficialită ile localită ii, doaАБa Areta Moșu Аărturiseşte că sufletul i s-a îБcărcat de bucurie aflâБdu-se îБ apropierea satului îБ care s-a Бăscut tatăl dâБsei.  RoАâБia are Аulte zoБe folclorice, fiecare cu daБsuri, câБtece şi costuАe specifice, dar ASTRA, orgaБiza ie culturală БeguverБaАeБtală, cu o vechiАe de peste  de aБi, a orgaБizat uБ festival folcloric priБ care se doreşte, cuА spuБe prof. Areta Moşu: „să Бe uБiА sufleteşte, să Бe păstrăА liАba Бoastră roАâБă, tradi iile, obiceiurile. Să Бe păstrăА datiБile Бoastre străАoşeşti, să Бu le uităА, să fiА alături îБtotdeauБa, să Бu Бe Аai despăr iА cuА s-au despăr it păriБ ii Аei, care aБi de zile au fost БuАai cu ochii îБlăcriАa i, plâБgeau după cei dragi ai lor care răАăseseră diБcoace de Ţrut”.  

Primarul aduce Аul uАiri peБtru clipele de bucurie dăruite, iar dБa Lidia CiobaБu Аul uАeşte iБsisteБt celor veБi i de la sute de kА, ca să le îБcălzească sufletele şi să eЛiste îБtru cuget roАâБesc. Ţreotul Nicolae CiobaБu, ŢreșediБtele Sectorului SiБodal Relații Culturale diБ cadrul Bisericii 
Ortodoxe din Republica Moldova, parohul bisericii ortodoxe din satul vecin, Cruglic, raionul Criuleni, se adresează oaspe ilor diБ ară şi locuitorilor satului (ârtopul Mare, dorind ca „(ristos să se Бască şi să îБvie îБ sufletul şi îБ iБiАa fiecăruia diБtre Бoi. Aşa oaspe i Бu aveА îБ fiecare zi. Ne uБeşte crediБ a ortodoЛă, Бe uБeşte ŞtefaБ cel Mare, Бe uБesc aceleaşi valori. Ne despart БuАai Бişte vaАişti, la iБtrare îБ ară. SperăА ca, îБ pu iБ tiАp, aceştia să dispară, să puteА îБ cel Аai scurt tiАp să rezolvăА această probleАă. De fapt, DuАБezeu pe toate le rezolvă. Ca să fiА aşa cuА aА fost. Noi suБteА îБtr-uБ gâБd, suБteА îБtr-uБ cuget. Să fiА şi uБ popor îБtr-o ară Аare, uБde să Бe revedeА fără hotare, fără paşapoarte, fără careva iБterdic ii, să АergeА ca la Бoi acasă la fra i, să Бe vizităА şi să Бe bucurăА cu ei, Аai ales de sărbători, ca acuА, să Бe îАbră işăА, să plâБgeА îАpreuБă de bucurie, să Бe îБcurajăА şi să Бe sus iБeА la Бecaz, ca îБ felul acesta să fiА uБa, cuА aА fost. Eu zic: DoaАБe, ajută! DuАБezeu să răsplătească acest efort al oaspe ilor Бoştri, care au veБit să Бe îБcâБte cu fruАoase câБtece, ca să Бe facă aceste sărbători pascale Аai fruАoase, Аai aproape de suflet şi îБ 
felul acesta să duceА acest Аesaj celor de acasă să le spuБeА că totul e fruАos, e biБe”.  ŢăriБtele Nicolae, parcă cuБoscâБd gâБdurile doaАБei Areta Moşu, s-a referit, îБ cuvâБtul său, şi la roАâБii basarabeБi, vitregiți de soartă priviБd ideБtitate БațioБală, diБ regiunea Odesa a Ucrainei: 

„să Бu uităА de fra ii diБ regiuБea Odesa care au răАas cei Аai oroГsi i”.  GâБdiБd la spusele îБ elepte ale păriБtelui, Аi-aА iАagiБat portretul Аoral al roАâБului basarabeaБ creştiБ, dorБic de a trăi îБ tradi ia Аoşilor şi străАoşilor lui, îБ buБă veciБătate la gâБd și la fapte, la bucurii şi la Бecazuri cu fra ii roАâБi. BiБe s-a spus că oАul cu suflet bun Бiciodată Бu-i bătrân.  

 

… LA SĂLCUȚA 

 

Am plecat de diАiБea ă diБ (ârtopul Mare, raionul Criuleni, spre sudul Basarabiei. DestiБa ia era raioБul CăuşeБi. Mul i kiloАetri aveaА de parcurs. Ca şi la ultiАa Аea călătorie îБ Basarabia, descopereaА că soşeaua pe care АergeaА Бu avea iБdicatoare. AА aflat ... Аisterul. ÎБ partea de sud 
a Basarabiei, este  zona de conflict cu Transnistria, de aceea drumurile nu au indicatoare rutiere. BiБeîБ eles că aА greşit druАul. De două ori. Ne-aА îБtors, kА îБ plus, tiАp pierdut, dar, pâБă la urАă, aА ajuБs, cu pu iБă îБtârziere, la destiБa ie – satul Sălcu a. EraА aştepta i la Liceul 
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„Meşterul MaБole”. Două eleve, îАbrăcate îБ costuАe populare, Бe-au îБtâАpiБat cu pâiБe uБ arătos colac îАpletit  şi sare, îБ fa a şcolii, uБde se aflau cadre didactice, elevi, păriБ i, to i bucuroşi de oaspe i diБ RoАâБia. 
Profesoara Elena PostoroБcă, directorul liceului, Бe-a îБtâАpiБat veselă şi Бe-a urat bun sosit, iБvitâБdu-Бe, fără protocol, la caБtiБa şcolii „să АâБcăА, că, la foaАe, oАu-i rău”. Desigur a observat că eraА obosi i şi eЛteБua i după o călătorie luБgă diБ ceБtrul Basarabiei pâБă îБ sud. )Бvita ia a fost priАită cu bucurie de tot grupul. Masa tuturor, a oaspe ilor şi a localБicilor, a fost biБecuvâБtată de păriБtele Nicolae Jelihovschi, profesor de religie îБ şcoală. CaБtiБa, îБ iБciБta şcolii, biБe pusă la puБct, curată, АâБcare proaspătă, buБă, cu ciocБirea tradi ioБalelor ouă roşii, Бe găseaА doar îБ săptăАâБa luАiБată. UБ grup coral al elevilor, coordoБat de păriБtele Nicolae, Бe-a prezentat un purpuriu de câБtece religioase adecvate Аarii sărbători a ÎБvierii DoАБului. S-a alăturat grupului câБtărea a Бoastră Maria CreБgu a VoliБtiru, cu БeîБtrecuta-i voce.  ÎБ tiАp ce АeАbrii AБsaАblului „Olte ul” se pregăteau peБtru spectacolul ce urАa să fie prezeБtat îБ sala de festivită i a liceului, delega ia diБ )aşi a răАas cu grupul de cadre didactice. Prof. Areta Moşu a trecut îБ revistă proiectele Despăr ăАâБtului ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” diБ )aşi, iБclusiv prograАul Festivalului Folcloric „Se-БtâlБeşte dor cu dor” aflat îБ desfăşurare, iar prof. LuАiБi a CorБea a prezeБtat istoricul Asocia iuБii ASTRA.   
Spectacolul folcloric s-a desfăşurat, ca de fiecare dată, la cote АaЛiАe. Sala, pliБă, a ova ioБal la sceБă deschisă. De data aceasta prof. Areta Moşu a Аul uАit îБ pu iБe cuviБte aБsaАblului folcoric şi ŢriАăriei diБ MoruБglav-Olt, dБei Lidia Jubea, preşediБta Despăr ăАâБtului ASTRA „Valul lui TraiaБ”, care a orgaБizat traseul Festivalului îБ raioБul CăuşeБi, coБducerii şi îБtregului persoБal al Liceului „Meşterul MaБole”.  CuviБtele profesoarei EleБa ŢostoroБcă, directorul şcolii, adresate îБtregii asisteБ e au dovedit profesioБalisАul АaБagerului de şcoală dar şi o iБiАă apriБsă de iubirea îБtru suflet roАâБesc. Discursul doАБiei sale rostit hotărât şi cu deosebită căldură a fost îБdeluБg aplaudat: „Noi v-am aşteptat de Аult. Nu aА avut rela ii cu ASTRA pâБă acuА, dar Бe-aА iБtersectat. Foarte Аul i copii şi profesori au făcut călătorii îБ RoАâБia, veБiБd de acolo ferici i. Tare Аult aА dori să faceА coБeЛiuБea cu ASTRA. Ne doriА să fiА astrişti. De ce? ŢeБtru că este o asocia ie pur culturală, care Бe vizează pe Бoi to i, şi pe cei cu studii şi pe cei fără studii, pe cel care are iБiАă şi bate iБiАa aceea roАâБeşte. SuБt geloasă pe satele care au fost eБuАerate, uБde eЛistă cercuri şi despăr ăАiБte ASTRA, dar şi peБtru faptul că îБ Festeli a are loc uБ festival al roАâБilor, că Бu aveА Бoi sălcu eБii uБ aseАeБea festival. Neapărat îl voА avea. Noi aА îБcercat cu liceul să faceА priАul pas, să-i cuБoaşteА aici îБ iБciБta pere ilor Бoştri. Ţrobabil că îАpreuБă, cu eforturi coАuБe, voА putea să faceА şi Бoi aşa eveБiАeБte culturale. Să iБtiБdeА o АâБă de ajutor peБtru roАâБii care suБt poate Аai pu iБ văzu i de, eu ştiu, de guverБ, diБ TraБsБistria, ori cei diБ sud, diБ BucoviБa. SuБteА patrio i, Бe iubiА ara, Бe iubiА poporul, dar câБd viБe vorba, fizic, persoБal să faceА ceva peБtru asta, Бe caА rătăciА îБ grijile Бoastre cele luАeşti. AА ascultat azi cu Аultă ateБ ie discursurile doaАБelor veБite diБ RoАâБia. Măi oaАeБi buБi, atâta ardere iБterioară şi atât de 

dezinteresat au vorbit! S-a văzut că eЛistă iБteresul acela uАaБ beБefic peБtru fra ii lor de pretutiБdeБi. Atâta ardere, atâta alergătură, atâta gâБdire, atâta activitate puБ la cale şi o zăАislesc şi o îБfăptuiesc, îБcât eu Аă siАt viБovată. Mă siАt viБovată peБtru Аulte. ŢeБtru faptul că au veБit copiii îБso i i de profesori să Бe preziБte Бouă uБ coБcert foarte biБe pregătit, profesioБist, 
foarte frumos. Dragii Аei sălcu eБi, fără să vreau Аi-aА aАiБtit Бişte lucruri. )ată de hraА şi de alte sărbători, câБd АergeА to i la biserică, Аi-am adus aminte de... Dumnezeu s-o ierte!... de nevestica aia care veБea cu grupul ei de roАâБi şi Бe făcea Бouă Аere de hraА şi Бe trăgeau de АâБecă să Бe ospăteze cu bucatele aduse de ei. AА avut astăzi iАpresia acelei situa ii – câБd viБe ciБeva şi Бe aduce pe tavă valori, valori roАâБeşti. Mă îБtreb cât de pregăti i suБteА Бoi să Бe bucurăА, să asiАilăА şi să ştiА să dăА şi Бoi îБ loc.  ŢerАite i-Аi, îБ БuАele celor care vă stau de fa ă şi al celor care vor auzi diБ gurile Бoastre ce-am văzut şi ce-aА auzit Бoi astăzi, perАite i-Аi să Аă îБchiБ, să vă zic uБ Аare Аul uАesc, doaАБă Areta Moşu. DuАБeavoastră Аerita i Бu o distiБc ie de stat. DuАБeavoastră suБte i o AcadeАie pe picioare, de la care aА putea să îБvă ăА Бoi to i cuА se face fapta cea Аare şi dreaptă îБaiБtea lui DuАБezeu, priБ propria ardere şi Аai apriБzâБdu-i şi pe al ii. 
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ŢerАite i-Аi să vă strâБg aşa uşor îБ bra e, îБ БuАele colegilor Аei, să vă Аul uАesc pentru sufletul Аare care suБte i”. Discursul spoБtaБ, Бepregătit al directoarei ne-a iАpresiБat. A Аai iБut să Аul uАească doaАБei Lidia Jubea peБtru că „a i găsit de cuviiБ ă să Аă coБtacta i pe АiБe şi să-Аi propuБe i să Бe iАplicăА să priАiА luАea asta, să fiА spectatori buБi la tot ceea ce au prezeБtat şi să Бe dăА seaАa 
ce aveА de făcut Аai departe”. )Бvitat de doaАБa director să spuБă uБ cuvâБt, păriБtele Nicolae Jelihovschi îşi îБcepe discursul cu salutul tradi ioБal peБtru perioada pascală: „(ristos a îБviat! Dragi prieteБi, perАite i-Аi să vă БuАesc prieteБi, peБtru că aşa a zis MâБtuitorul )isus (ristos uceБicilor Săi. ŢerАite i-mi de azi îБaiБte să vă zic prieteБi, fiiБdcă prieteБii trăiesc îБtr-uБ duh şi de Аulte ori, chiar câБd Бe ziceА fra i Бe dăА seaАБa că eЛistă această barieră îБtre fra i pe care trebuie să o depăşiА diБ toate puБctele de vedere, cultural, Бa ioБal, etБic, religios, politic.  Noi to i, care Бe aflăА îБ sală, suБteА îБtr-uБ duh care a depăşit toate barierele ce Бe stau îБ cale. Noi ştiА şi credeА că БiАic Бu este îБtâАplător. ŢrezeБ a duАБeavoastră astăzi, aici, la Бoi, Бu este uБa îБtâАplătoare. Este uБa provideБ ială. Mai îБtâi, peБtru că este SăptăАâБa luАiБată, suБt zilele de Ţaşti, îБ al doilea râБd, a i vorbit de SfâБtul Gheorghe. Astăzi la Бoi este sărbătoarea de SfâБtul Gheorghe după stilul vechi . SuБt sărbătorile ÎБvierii şi toate aceste activită i culturale şi religioase trebuie să reîБvie cuАva, diБ toate puБctele de vedere, via a Бoastră, gâБdirea Бoastră. Să trăiА, aşa 
cum ne-a spus cuvâБtul evaБghelic, îБtr-o credin ă, îБtr-un botez, îБtr-un Domn... )ată lucrurile acestea Бe uБesc pâБă la urАă şi atuБci se produce această uБitate, câБd vedeА că îБ Аijlocul Бostru arde o siБgură iБiАă şi Бu Аai Аulte, care gâБdeşte la fel, trăieşte la fel, are aceeaşi cultură, are aceeaşi crediБ ă. De fapt asta îБseaАБă să fii uБ БeaА. Dacă А-aş îБtoarce către cei diБ sat, de aici, să şti i că suБt îБ luАe Аulte ări creştiБ ortodoЛe. CreştiБisАul, ortodoЛia Бe uБeşte pe to i, dar să Бu uităА uБ siБgur lucru. Biblia spuБe că DuАБezeu Бe va judeca după БeaАuri. Deci crediБ a Бe uБeşte, dar judecata tot după БeaАuri va fi, de aceea trebuie să depuБeА tot efortul ca să Бe uБească atât crediБ a, cât şi tot ce iБe de cultură, Бa iuБe, tradi ii, obiceiuri, liАbă, istorie etc. ÎБ felul acesta reîБvie ara Бoastră, îБ felul acesta reîБvieА to i, îБ felul acesta Бe uБiА. Dacă fiecare ar scoate diБ calea lui toate preteБ iile politice şi toate câte Аai suБt pe acolo, şi ar Аerge să se pregătească că vor da seaАa îБ fa a uБei judecă i. VoА Аerge la o judecată pe care eu aş БuАi-o judecată şi Бa ioБală. Vă Аul uАiА că suБte i astăzi aici. Vă Аul uАiА peБtru toate valorile culturale şi Бu БuАai, pe care le-a i sădit îБ iБiАile Бoastre. ÎБchei cu urАătoarele cuviБte: cu ajutorul lui DuАБezeu, vă asigurăА că seАiБ ele pe care le-a i aruБcat astăzi aici au БiАerit pe păАâБt buБ. ÎБ Sălcu a, Бu este păАâБt pietros, Бici cu spiБi, Бici călcat îБ picioare. Aici este păАâБt buБ. Ceea ce a i aruБcat cu siguraБ ă va îБcol i, va aduce roadă, iar Бoi voА depuБe tot efortul, ca să fim o familie Аare, uБită, fruАoasă, să Бe bucurăА perАaБeБt uБii de al ii. Vă Аul uАiА”. BiБeîБ eles că Бici preotul Бu fusese pregătit să Бe iБă o cuvâБtare, dar a spus totul diБ iБiАă. AА receptat vibra ia sufletului său, dar şi buБa pregătire duhovБicească. 

Cu greu, ne-aА despăr it de cadrele didactice şi de elevii Liceului „Meşterul MaБole” diБ Sălcu a, după ce aА iАortalizat îБtâlБirea Бoastră îБtr-o fotografie de grup, îБ fa a iБtrării priБcipale a şcolii sau cuА spuБeau gazdele Бoastre „pe pragul şcolii”. O fotografie istorică de grup. Seara, obligatoriu să fiА îБ satul TăБătari, uБde aveaА alt spectacol şi cazarea la localБici. Norocul Бostru că distaБ a diБtre cele două localită i Бu era prea Аare, iar călătorului îi şade biБe cu druАul.  
 

… LA TĂNĂTAR) 

 Spre sfârșitul uБei după-aАieze de Аai, ajuБgeА îБ localitatea TăБătari, uБde, de ceva tiАp, eraА așteptați la sediul priАăriei. ŢriАarul CoБstaБtiБ BerliБschi cu uБ grup de localБici Бe aștepta la iБtrarea îБ priАărie. Ne-am cunoscut, ne-aА recuБoscut cu câteva doaАБe fruАoase și vredБice, de la îБtâlБiri astriste. AА făcut o fotografie de grup, fără de care Бu se putea, Бu-i așa? ÎБ biroul priАarului, aА adАirat o eЛpoziție, tablouri cu ŞtefaБ cel Mare, icoaБe... Nu a fost o îБtâlБire de lucru, ci o îБtâlБire prieteБească, cu discu ii diverse despre Бoi, cei de diБcoace şi cei de diБcolo de Ţrut. ÎБaiБtea spectacolului, aА fost aştepta i de gazdele Бoastre, peБtru a fi coБduşi la faАiliile uБde aveaА cazare, peБtru două Бop i. UrАa să faceА Бaveta la Feștelița, uБde va avea loc festivalul de folclor. DoaАБa Maria, gazda Бoastră, o feАeie foarte gospodiБă, harБică, buБă la suflet, locuia, diБ 
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păcate peБtru Бoi, departe de ceБtru, pe o stradă îБ povârБiș, foarte obositoare peБtru Бoi, două feАei la care vârsta îБcepe să-și spuБă cuvâБtul. Dar pâБă la urАă totul a fost biБe, Бe-aА obișБuit repede, aА făcut și Аișcare Аai Аultă, chiar folositoare trupului. 
  DoaАБa iБgiБer Lidia Jubea, preşediБta Despăr ăАâБtului ASTRA „Valul lui TraiaБ”, orgaБizatorul priБcipal diБ zoБa jude ului ŞtefaБ Vodă, era prezeБtă pretutiБdeБi, la repartizarea fiecăruia la gazde, cu recoАaБdări, la căАiБul cultural, ca totul să fie îБ ordiБe. Spectacolul oferit de AБsaАblul Folcloric „Olte ul” diБ MoruБglav, jud. Olt, îБ sala Casei de Cultură diБ TăБătari a fost, ca şi îБ serile precedeБte, la îБăl iАe. CâБtăreața veБită cu Бoi diБ BotoșaБi, Maria CreБgu a VoliБtiru, s-a îБtrecut cu fetele câБtărețe diБ Olt. Sala arhipliБă, aplauze preluБgite. Solistele au priАit flori. Toată luАea bucuroasă de îБtâlБirea Dorului diБ RoАâБia cu Dorul diБ Basarabia.  A doua zi, sâАbăta, foarte de diАiБea ă, aА fost cu dБa Areta Moșu şi cu Maria CreБgu a VoliБtiru la biserica diБ TăБătari. Sărbătoarea şi tradi iile de Ţaştele BlajiБilor îБcepuseră. Fiecare sat cu obiceiul lui. CreБguța Бoastră a câБtat la biserică cu harul ei duАБezeiesc. A câБtat „(ristos a îБviat”, a câБtat pricesБe. CuА să Бu fie ascultată cu sfiБțeБie!? ÎБ biserica diБ TăБătari Аai câБtase îБ urАă 

cu un an, era deci cuБoscută. Ţreotul a recuБoascut-o repede. Dar Бu puteaА îБtârzia prograАul. Ziua de vară este luБgă, dar are uБ sfârșit. ÎБ druА spre autocar, Бe-aА oprit tot grupul îБ dreptul parcului diБ TăБătari, uБde dБa Lidia Jubea Бe-a arătat uБ АoБuАeБt pe care era АoБtată o placă coАeАorativă. Era așezată acolo tot de ASTRA cu ceva tiАp îБ urАă. AА așezat flori, Бe-am 

fotografiat. Despre ce personalitate era vorba? MoБuАeБtul și placa aАiБtește trecătorilor că îБ satul TăБătari s-a Бăscut, îБ aБul , 
PaБteliАoБ ErhaБ. CiБe a fost? ŢaБteliАoБ ErhaБ a absolvit SeАiБarul Teologic diБ ChişiБău, apoi Facultatea de Litere a UБiversită ii diБ Ţetrograd. A fost  coleg de geБera ie, coleg de seАiБar teologic, coleg îБ lupta politică diБ perioada UБirii, cu Аarele om politic Pantelimon 

Halippa (1883-1979).  ŢliБ de eБergie şi foarte activ îБ frăАâБtările politice diБ Basarabia, îБ perioada -1918, 

Pantelimon Erhan este ales prim-director geБeral îБ cel diБtâi guverБ al Republicii DeАocratice MoldoveБeşti şi director-geБeral al Agriculturii, iar îБ cel de al doilea guverБ ocupa fuБc ia de 
director-geБeral al ÎБvă ăАâБtului. ÎБ Sfatul ării a fost ales de Sovietul GuberБial al ăraБilor şi a aderat la Frac iuБea ărăБească.  Deputat de două ori îБ ŢarlaАeБtul RoАâБiei, a ocupat, după UБire, postul de director geБeral al îБvă ăАâБtului diБ Basarabia. BucurâБdu-se de Аari siАpatii diБ partea dăscăliАii, era îБ perАaБeБ ă ales ca preşediБte al Asocia iei Cadrelor Didactice BasarabeБe. RoАâБia i-a recunoascut 

meritele, fiiБd decorat cu ordiБele: CoroaБa RoАâБiei îБ grad de Ofi er şi OrdiБul FerdiБaБd îБ grad de CoАaБdor. ÎБ aБul , ŢaБteliАoБ ErhaБ s-a refugiat îБ RoАâБia, stabiliБdu-se la Bucureşti, uБde a Аurit îБ aБul . 
 ÎАi aАiБtesc că aА aflat priАa dată despre Pantelimon Erhan din volumul Pe urmele Basarabiei 

(1927) scris de Romulus Cioflec (1882- . Cei doi, ŢaБteliАoБ ErhaБ și RoАulus Cioflec, s-au cuБoscut și au participat la frăАâБtatele probleАe diБ ChișiБăul aБilor -1919. Dar să reveБiА la Festivalul Folcloric „Se-БtâlБește dor cu dor”, la ziua de sâАbăta, câБd  a fost ziua cea Аare, adică Festivalul propriu-zis, la Casa de Cultură diБ satul Feşteli a. Ne aștepta, îБ fa a priАăriei, uБ cuБoscut astrist, priАarul Nicolae TudoreaБu, îАpreuБă cu dl Nicolae Molozea, preşediБtele RaioБului ŞtefaБ Vodă. ÎАi aduc aАiБte cuvâБtul de salut al priАarului rostit îБ 
deschiderea Festivalului. A îБceput cu versurile Аarelui poet Grigore Vieru (1935-2009): Cu vorba-mi 

strРАbă și ГriГită ... / Eu ție, frate, cum să-ți sГuБ/ Pe АiБe А-au АiБțit la școală/ Că-Аi ești dușАaБ, 
Бu frate buБ,// DiБ Basarabia vă scriu,/ Dulci frați de diБcolo de Prut./ Vă scriu cuА Гot și Гrea tРrziu, 

Mi-e dor de voi și vă sărut”. CoБtiБuă priАarul Nicolae TudoreaБu: „Dor cu dor nu este un simplu spus, este dorul care ne АaciБă de Аult. Să îБcercăА să treceА peste bariere, să treceА peste lecțiile prost făcute îБ perioada sovietică, să dăА АâБă cu АâБă, să daБsăА îАpreuБă, să câБtăА, peБtru că ați văzut cu toții că Бu 
avem nevoie de traducător”. ■ 
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In memoriam.  

Părintele Profesor Dorel Man (1953-2016) 
 ŢăriБtele Ţrofesor Dorel MaБ s-a Бăscut îБ data de  iaБuarie , îБ coАuБa Suciu de Sus, jude ul MaraАureş, ca al treilea copil al lui Gavril MaБ şi al Mariei Ţop. DiБtre străАoşii săi iluştri îl 

amintim pe Casian Buda – asasiБat la  deceАbrie , îБscris pe АoБuАeБtul eroilor diБ oraşul Tg. Lăpuş. La  Аai  s-a căsătorit cu CaroliБa )uga, origiБară diБ Dobricu Lăpuşului, jude ul MaraАureş. ÎАpreuБă au avut trei fiice: Ţaula DoriБa Б. , AБaАaria Б.  și Victoria 
Alina (n. 1982). A îБcetat diБ viață la  iulie , îБ urАa uБei îБdeluБgate suferiБțe.  Ca profesor, coБf. uБiv. dr. pr. Dorel MaБ a fost specialist îБ discipliБa Teologie – Pastorală 
Ortodoxă, SГiritualitate și DuhovБicie. Activitatea sa didactică și știiБțifică a urАărit, iАediat după aБul , îБcepâБd cu priАii aБi de după reîБfiiБțarea Facultății de Teologie OrtodoЛă diБ Cluj-
Napoca, orizontul unui domeniu nou, care vizează Аai ales teologia aplicată, practica teologică și viziuБea duhovБicească asupra АisiuБii tuturor АeАbrilor Bisericii, Аai ales a clerului. ÎБ acest cadru şi coБteЛt, activitatea sa știiБțifică a fost deАoБstrată de calitatea de autor sau coautor de voluАe, de repuБerea îБ circulație a uБor teЛte iАportaБte diБ publicistica uБor Аari teologi și gâБditori creștiБi diБ TraБsilvaБia, de publicarea a peste o sută de studii de specialitate îБ reviste de teologie diБ ară şi diБ străiБătate, articole, coАentarii, recenzii etc. ÎБ altă ordiБe de idei, ŢăriБtele Ţrofesor Dorel MaБ a fost uБ eАiБeБt cercetător al vie ii, operei şi activită ii ilustrului ierarh și cărturar Nicolae ColaБ, fiiБd uБ distiБs teolog, profesor, cercetător şi publicist, profuБd iАplicat îБ via a uБiversitară clujeaБă şi îБ breasla cercetătorilor istoriei Biserici OrtodoЛe RoАâБe şi a БeaАului roАâБesc, perspectivă diБ care îl voА aborda şi Бoi îБ 
acest material comemorativ, fiiБdcă SfiБ ia Sa este şi va răАâБe îБ coБştiiБ a discipolilor, profilul dascălului cu deschidere spre uБiversal, spre coБsisteБ ă ştiiБ ifică, predată cu foarte Аultă acuitate şi eЛactitate, căci avea vaste, avizate şi coАpeteБte cuБoştiБ e îБ cele Аai diverse 
discipliБe istorice şi teologice. Bucuria şi privilegiul de a-l fi avut pe ŢăriБtele Ţrofesor Dorel MaБ priБtre colaboratorii cei mai apropia i ai Бoştri a fost sprijiБită şi Аijlocită de strădaБia Бoastră coАuБă de a cinsti memoria Mitropolitului Ardealului Nicolae ColaБ. ÎБ acest Аod şi coБteЛt s-a stabilit o rela ie  traiБică de solidaritate, colaborare şi sprijiБ îБtre ŢăriБ ii Ţrofesori AleЛaБdru Moraru şi Dorel MaБ şi cercetătorii istoriei locale, laice şi bisericeşti de pe Аeleagurile Бatale ale ierarhului cărturar, Бăscut îБ localitatea Araci diБ jude ul Covasna. ÎБceputul a fost făcut de ŢăriБtele Ţrofesor AleЛadru Moraru, priБ publicarea, îБ aБul , a АoБuАeБtalei lucrări АoБografice La răscruce de vreАi o via ă de oА. Nicolae ColaБ, EГiscoГul 
Vadului, Feleacului şi Clujului -1957). A urmat volumul Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan 

(1893-1993), Cluj-Napoca, , lucrare apărută cu biБecuvâБtarea vredБicului de poАeБire Mitropolit cărturar Bartolomeu Valeriu Anania şi îБgrijită de către Ţrof. uБiv. dr. pr. AleЛaБdru Moraru. ÎБ pagiБile acestui voluА, îАpreuБă cu teologi de seaАă ai Bisericii OrtodoЛe RoАâБe, 
precum Mitropolitul Ardealului dr. AБtoБie ŢlăАădeală, ŢăriБtele Acad. Ţrof. uБiv. dr. Mircea Ţăcurariu ş.a., ŢăriБtele Ţrofesor Dorel MaБ a publicat studiul PersoБalită i laice desГre EГiscopul 

Nicolae Colan. CoБtiБuâБd АuБca de editare a operei Mitropolitului Nicolae ColaБ, cu sprijiБul doАБişoarei )leaБa Leuca diБ Sibiu şi a doaАБei CorБelia Costea diБ Cluj-Napoca – nepoatele Mitropolitului Nicolae ColaБ, îБ aБii urАători, ŢăriБtele Ţrofesor Dorel MaБ a îБgrijit şi publicat 
volumele Nicolae ColaБ ArhieГiscoГ şi MitroГolit al Ardealului – Pastorale, Editura Arhidiecezana, 

Cluj-Napoca, 1995, 283 p., Nicolae Colan – Teologie şi sГiritualitate Ortodoxă, Editura Presa UБiversitară ClujeaБă, 8, 234 p., Pastora ie şi istorie la EГiscoГul Nicolae ColaБ îБ TraБsilvaБia, 

Stelian 

GOMBO  

șBucure ti] 
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1940-1944, Editura ReБaşterea, Cluj-Napoca, ,  p., după aceea a editat şi publicat voluАul 
Mărturii Гastorale, culturale şi sociale îБ MitroГolia Ardealului -1989), Editura Limes, Cluj-Napoca, , lucrare îБ care Vlădica Nicolae ColaБ ocupă uБ loc iАportaБt şi seАБificativ. După îБfiiБ area Episcopiei OrtodoЛe RoАâБe a CovasБei şi (arghitei, cu biБecuvâБtarea ÎБalt Ţrea SfiБ itului ŢăriБte )oaБ SelejaБ – ÎБtâiul, priАul Eparhiot al Episcopiei CovasБei şi (arghitei, s-a creat cadrul iБstitu ioБal şi logistic Бecesar peБtru iБteБsificarea activită ii de cercetare a istoriei, cul-turii şi spiritualită ii roАâБeşti diБ sud-estul TraБsilvaБiei şi peБtru prezerva-

rea patrimoniului cultural şi afirАarea  ideБtită ii roАâБeşti. NuАărul Аic al preo ilor, profesorilor, Аuzeografilor, arhiviştilor şi al altor cercetători  roАâБi diБ jude ele CovasБa şi (arghita, Бe-a deterАiБat să stiАulăА participarea, la АaБifestările ştiiБ ifice şi culturale orgaБizate îБ cele două jude e, a uБui БuАăr cât Аai Аare de cercetători  din  priБcipalele ceБtre uБiversitare ale ării. CaleБdarul sesiuБilor, siАpozioaБeleor, coБferiБ elor, dezbaterilor orgaБizate aБual, sub egida 
Episcopiei Ortodoxe RoАâБe a CovasБei şi (arghitei, CeБtrului Ecleziastic de DocuАeБtare „Mitropolit Nicolae ColaБ”, Muzeului Na ioБal al Carpa ilor RăsăriteБi şi a altor asocia ii culturale roАâБeşti diБ sud-estul TraБsilvaБiei, cupriБde câteva АaБifestări deveБite tradi ioБale, care au loc 

la Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc, Topli a, CovasБa, )zvorul Mureşului ş.a., diБtre care АeБ ioБăА: SesiuБea Бa ioБală de coАuБicări ştiiБ ifice „RoАâБii diБ sud-estul TraБsilvaБiei. )storie, cultură, civiliza ie  edi ii , Zilele „AБdrei ŞaguБa”  de edi ii , Zilele „Nicolae ColaБ”  de edi ii , Zilele „MiroБ Cristea”  edi ii , Zilele „JustiБiaБ Teculescu”  edi ii , UБiversitatea de Vară de la )zvorul Mureşului  edi ii   ş.a. ŢriБtre distiБsele persoБalită i din domeniul academic, universitar, al culturii roАâБeşti şi al spiritualită ii ortodoЛe diБ îБtreaga ară, care au participat coБstaБt la aceste АaБifestări, la loc de ciБste se află iБtelectuali de ciБste diБ Cluj-Napoca, precum: Academicienii (oria ColaБ, Nicolae Edroiu şi DuАitru Ţrotase, ŢreasfiБ itul ŢăriБte Episcop Vicar Vasile SoАeşaБul, 
profesorii universitari Matei Basarab, Iustinian Petrescu, Traian Rotariu, Alexandru Moraru, Vasile DâБcu, Nicolae BocşaБ, )oaБ BolovaБ, Nicolae CiaБgă, Gelu NeaА u, Gheorghe Lazarovici, Barbu BălaБ, Аuzeografii şi arhiviştii Viorica CrişaБ şi Vasile LechiБ aБ, precuА şi regretatul publicist CoБstaБtiБ Musta ă ş.a. ÎБ acest „buchet” de distiБse persoБalită i clujeБe, uБ loc aparte şi distiБct l-a ocupat ŢăriБtele profesor Dorel Man. De fiecare dată, câБd a participat la aseАeБea АaБifestări, coАuБicările, referatele şi iБterveБ iile sale au fost  ascultate cu iБteres şi unanim apreciate. Bogata sa bibliografie cupriБde, pe lâБgă opere cu teАatică teologică şi de istorie bisericească, şi numeroase studii şi lucrări dedicate vie ii uБor iluştri teologi şi cărturari laici şi vestite sau reАarcabile persoБalită i bisericeşti precuА: AБtiА )vireaБul, AБdrei ŞaguБa, )oaБ Lupaş, AleЛaБdru Lapedatu, 
Nicolae Ivan, Visarion Puiu, Onisie Moraru, Protopopii Florea MureşaБu şi )oБ GoroБ etc. La sesiuБile de coАuБicări şi siАpozioaБele desfăşurate la Sf. Gheorghe şi Miercurea Ciuc, ŢăriБtele Ţrofesor Dorel MaБ a prezeБtat coАuБicări de larg iБteres, referitoare, îБ Аod deosebit, la via a şi activitatea pastorală, culturală, publicistică şi socială a Mitropolitului Nicolae ColaБ al Ardealului, după cuА urАează: DiАeБsiuБea teologică-Гastorală a oГerei MitroГolitului Nicolae ColaБ, Episcopul Nicolae 

ColaБ la hraАul MăБăstirii ToГli a -1944), Confesiune şi АisiuБe îБ TraБsilvaБia, la EГiscoГul 
Nicolae Colan (1940-1944), DiАeБsiuБea teologică-Гastorală a oГerei MitroГolitului Nicolae ColaБ, 70 

de ani de la Dictatul de la Viena, Pastorala „De la iБiАă la iБiАă” diБ octoАbrie  a EГiscoГului 
Nicolae Colan, Nicolae ColaБ Гe căile aГostoliei îБ jude ele (arghita şi CovasБa -1944), Opera 

oАiletică şaguБiaБă de la , ProtoГoГul AcadeАiciaБ )oaБ LuГaş – slujitor al Bisericii şi al 
neamului. Acestea au fost şi arguАeБtele ce au stat la baza acordării DiploАei de eЛceleБ ă şi a 

Premiului Grupului de Cercetare „)oaБ ). Russu” peБtru studiul Sud-estului TraБsilvaБiei, edi ia . Se cuviБe, aşadar, să-i aduceА priБos de ciБstire şi de recuБoştiБ ă, rugâБdu-Бe lui DuАБezeu să-l răsplătească cu harul şi cu dragostea sa cea БeАărgiБită acolo, îБ locaşurile cele cereşti, îБ luАiБa cea БeîБserată a Slavei Sale, celei fără de sfârşit. ■ 

 CoБducerea DespărțăАâБtului ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” regretă Бespus plecarea Бeașteptată îБ ceruri a uБuia diБtre cei Аai apropiați colaboratori, ŢăriБtele Ţrofesor Dorel MaБ. AprecieА participările sale la Аai Аulte ediții ale SiАpozioaБelor ASTRE), grupate sub geБericul RoАРБii diБ 
afara graБițelor țării, precuА și la itiБerariul „DeБii eАiБescieБe”.  
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Tabăra de cultură și civilizație românească 

„Acasă la noi”, ediția a XX-a, 2016 (I)   
 AjuБsă la a XX-a edi ie, Tabăra de cultură şi civiliza ie roАâБească „Acasă la Бoi” repreziБtă peБtru Asocia iuБea ASTRA, peБtru sus iБătorii prograАului şi Аai ales peБtru participaБ i, uБ prilej de Аare eАo ie roАâБească. Cu această ocazie, copiii şi tiБerii roАâБi diБ teritoriile roАâБești aflate îБ prezeБt îБ afara graБi elor RoАâБiei se bucură de activită ile iБi iate şi orgaБizate de despăr ăАiБtele Astrei diБ RoАâБia şi de orgaБizatorii diБ localită ile-gazdă. ŢeБtru Аul i diБtre beБeficiari, taberele orgaБizate îБ diferite zoБe ale RoАâБiei coБstituie o ocazie uБică de a se bucura de fruАuse ile Бaturale şi valorile spirituale ale uБei ări pe care o siАt aproape, vorbiБdu-i graiul, dar pe care Бu au avut prilejul să o viziteze. )Бvita ii se bucură de toată grija orgaБizatorilor, 

iБteresa i să le îАbogă ească cuБoştiБ ele de istorie, de geografie, de cultură şi de civiliza ie roАâБească, să-i sprijiБe îБ perfec ioБarea liАbii roАâБe, priБ itiБerarii culturale specifice. )Бi iată de la )aşi, îБ aБul , sub îБaltul patroБaj al GuverБului RoАâБiei, priБ MiБisterul Educa iei şi Cercetării şi al Asocia iuБii ASTRA, priАa edi ie a Taberei s-a desfăşurat la DezБa, îБ jude ul Arad. DiБ , îБ coБdi iile îБ care Бu a Аai priАit sus iБere fiБaБciară diБ partea 
organismelor guvernamentale, Asocia iuБea a stabilit propria strategie peБtru coБtiБuarea şi desfăşurarea acestei activită i. Astfel că, diБ acel aБ, grupurile de copii şi tiБeri sosite diБ afara ării au deveБit oaspe i ai faАiliilor astriste diБ localită ile uБde s-a desfăşurat tabăra. O iАportaБtă coБtribu ie au avut-o despăr ăАiБtele diБ TraБsilvaБia care, la fiecare edi ie, au priАit sute de copii şi tiБeri roАâБi îБso i i de dascălii lor. ŢuteА eБuАera aici despăr ăАiБtele Năsăud, Alba 
Iulia, Blaj, Covasna-(arghita, Bistrița, Sibiu, Sebeş, Făget, ButeБi, Săcele, Braşov, Bacău, Baia Mare, ŞoАcuta Mare, SeiБi, Satu Mare, Tg. Lăpuş, Cluj, Dej, Orăştie, CâАpeБi, Aiud, BecleaБ, BotoșaБi, 
Arad, Zlatna etc.   O buБă iАpresie au făcut oficialită ile locale, dar şi faАiliile care i-au găzduit pe copii, prin iАplicarea activă îБ sus iБerea prograАului şi doБa iile de rechizite şcolare, АaБuale, căr i, dicțioБare, suАe de baБi şi calculatoare. To i cei care au luat parte la activită ile Taberei de cultură şi civiliza ie roАâБească „Acasă la Бoi” au avut ca puБct de plecare, pe teritoriul RoАâБiei, capitala culturală a Moldovei, )aşul, despre care Nicolae )orga spuБea că „este îБaiБte de toate o biserică, biserica bisericilor peБtru trecutul Бostru”. ŢeБtru vizitatori, )aşul răАîБe uБ vestit loc de peleriБaj, oraş al culturii şi al reБaşterii Бa ioБale. Grupurile iБvitate aБul acesta la Tabăra „Acasă la Бoi” au îБsuАat peste 300 de iБvita i origiБari 
din: Corjova, Speia, StolБiceБi, StrășeБi, AБeБii Noi, )aloveБi, Bardar, Feștelița, Gura CăiБarului, Florești, (ârtopul Mare, SeleАet, CăușeБi, Sălcuța, Ermoclia (Republica Moldova). Tabăra asigură acestor tiБeri posibilitatea de a vizita RoАâБia, de a coБştieБtiza faptul că de o parte şi de alta a Ţrutului şi îБ jurul graБi elor RoАâБiei trăieşte aceeaşi Бa iuБe, de a cuБoaşte istoria Бa ioБală, de a-şi perfec ioБa liАba roАâБă, de a coАuБica cu tiБerii diБ alte zoБe, precuА şi cu gazdele, de a participa la diferite activită i cultural-educative festivaluri, hraАuri, druАe ii, hore, БuБți, reuБiuБi, coБferiБ e etc. . Ediția a XX-a a Taberei „Acasă la Бoi” a fost coordoБată de prof. Areta Moșu, vicepreșediБte al AsociațiuБii ASTRA și președiБte al DespărțăАâБtului )ași. DespărțăАâБtul ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” )ași АulțuАește tuturor susțiБătorilor celei de-a 

XX-a edi ii a Taberei de Cultură şi Civiliza ie RoАâБească „Acasă la Бoi”: 
)aşi. Beneficiari: membri ai Cercului ASTRA din Corjova, raionul Criuleni (ansamblul folcloric „Mărgăritare”, care a participat la Festivalul folcloric ASTRA „Se-БtâlБește dor cu dor”, ediția a ))-a, 

organizat de ASTRA la Feștelița, raioБul ȘtefaБ-Vodă , ai Cercului ASTRA din Speia, raionul 
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Grigoriopol (Transnistria) și ai Cercului ASTRA StolБiceБi, raioБul (âБcești, Republica Moldova (54 

pers.). Organizatori și susțiБători: DespărțăАâБtul ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” )ași, ŢriАăria MuБicipiului )ași, priБ Casa de Cultură a MuБicipiului )ași „Mihai Ursachi”. Persoane implicate: prof. Areta Moșu vicepreșediБte ASTRA, DespărțăАâБtul ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” )ași , prof. 
Paraschiva ȚuțurАaБ DespărțăАâБtul ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” )ași , prof. Lidia FruАosu preşediБte Despăr ăАâБtul ASTRA „)oaБ Sârbu” CriuleБi , prof. Natalia Sîrbu președiБte Cercul 
ASTRA Stolniceni), Polina Evtodieva, prof. Liubovi Zavtur (Cercul ASTRA Speia). 

Gledin jud. Bistrița-Năsăud . Beneficiari: laureați ai CoБcursului de pictură „N.N. ToБitza”, ediția a X)-a (Republica Moldova) (20 pers.). OrgaБizatori și susțiБători: CeБtrul Cultural „Sf. ŢahoАie de la GlediБ”, Ţarohia GlediБ. Persoane implicate: pr. )oaБ ȚițieБi, prof. Mihai Zaiț președiБte Cercul de pictură „N.N. ToБitza” )ași , prof. Lilia Cazacu Cruglic , prof. MariБ Șara președiБte DespărțăАâБtul ASTRA ReghiБ , )lie FraБdaș ASTRA ReghiБ . 
Dej (jud. Cluj). Beneficiari: АeАbri ai DespărțăАâБtului ASTRA „Mihail EАiБescu” StrășeБi grup 

folcloric), Republica Moldova (25 pers.). OrgaБizatori și susțiБători: DespărțăАâБtul ASTRA „Teodor Mihali” Dej, ŢriАăria MuБicipiului Dej. Persoane implicate: ec. dr. Radu Gavrilă președiБte DespărțăАâБtul ASTRA „Teodor Mihali” Dej , prof. Claudia Nestor președiБte DespărțăАâБtul ASTRA „Mihail EАiБescu” StrășeБi .  
București. Beneficiari: АeАbri ai DespărțăАâБtului ASTRA „AleЛaБdru Boldur” AБeБii Noi, 

raionul Anenii Noi, Republica Moldova (22 pers.). OrgaБizatori și susțiБători: DespărțăАâБtul ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” )ași, Cercul ASTRA București, Școala CeБtrală București, Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” București, Biserica OrtodoЛă RoАâБă, SeАiБarul Teologic OrtodoЛ București, Școala CeБtrală București, Biserica Icoanei. Persoane implicate: Ţrof. Dia Daria Stoicescu președiБte Cercul ASTRA București , jr. George Ţârlea, prof. Elisabeta Niculescu Cercul ASTRA București , Nicolai Mazăre vicepreșediБte Asociația NațioБală Cultul Eroilor „RegiБa Maria” , Prof. Maria Norocica Cojescu secretar știiБțific Cercul ASTRA București , pr. prof. )oБuț Bărbulescu director SeАiБarul Teologic OrtodoЛ București , OctaviaБ ZeliБski președiБte DespărțăАâБtul ASTRA „AleЛaБdru Boldur” AБeБii Noi . 
Dorohoi jud. Botoșani). Beneficiari: АeАbri ai DespărțăАâБtului ASTRA „Ţetre ȘtefăБucă” )aloveБi și ai Cercului ASTRA Bardar, raioБul )aloveБi, Republica Moldova (47 pers.). OrgaБizatori și 

susțiБători: Cercul ASTRA Dorohoi, SeАiБarul Teologic OrtodoЛ „Sf. )oaБ )acob” Dorohoi. Persoane 

implicate: pr. prof. CoБstaБtiБ Muha director SeАiБarul Teologic OrtodoЛ „Sf. )oaБ )acob” Dorohoi , prof. EleБa BuruiaБă DespărțăАâБtul ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” )ași , prof. Vera BalaБ vicepreşediБte Despăr ăАâБtul ASTRA „Ţetre ȘtefăБucă” Ialoveni). 

Zlatna (jud. Alba). Beneficiari: АeАbri ai DespărțăАâБtului ASTRA „Vasile Moga” Feștelița, raioБul ȘtefaБ Vodă și ai aБsaАblului folcloric „Vatra Satului”, raioБul ȘtefaБ Vodă, Republica 
Moldova (37 pers.). OrgaБizatori și susțiБători: ŢriАăria Zlatna (primar Silviu Ponoran, viceprimar Nicolae CloБța , DespărțăАâБtul ASTRA „AАpeia” ZlatБa ec. MelaБia ForosigaБ , FuБdația „Alba )ulia  DeceАbrie  peБtru uБitatea și iБtegritatea RoАâБiei” ec. )oaБ StrăjaБ , DespărțăАâБtul ASTRA „Ovidiu (ulea” Alba )ulia prof. Maria Cioica , Nicolae TudoreaБu președiБte DespărțăАâБtul ASTRA „Vasile Moga” Feștelița , ec. CristiБa Bejenaru DespărțăАâБtul ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” )ași . Persoane implicate: ec. MelaБia ForosigaБ DespărțăАâБtul ASTRA „AАpeia” ZlatБa , ec. )oaБ StrăjaБ FuБdația „Alba )ulia  DeceАbrie  peБtru uБitatea și iБtegritatea RoАâБiei , prof. Maria Cioica președiБte DespărțăАâБtul ASTRA „Ovidiu (ulea” Alba )ulia ,prof. Areta Moșu vicepreșediБte ASTRA, președiБte DespărțăАâБtul ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” )ași .  

Bistriţa-Năsăud. Beneficiari: meАbri ai DespărțăАâБtului ASTRA „DoiБa Răutului” Gura CăiБarului și ai Cercului ASTRA Florești, Republica Moldova (48 pers.). OrgaБizatori și susțiБători: CoБsiliul JudețeaБ Bistrița-Năsăud, DespărțăАâБtul ASTRA Năsăud, Liceul Special „Sf. Maria” Bistrița, CoБsorțiul peБtru Educație și Dezvoltare Durabilă, Asociația „Mesagerii pro Бatura”. Persoane 

implicate: prof. )oaБ SeБi președiБtele DespărțăАâБtul CeБtral Năsăud , LacriАa )vaБ director 
Liceul Special „Sf. Maria” Bistrița , DaБ LișcaБ director adjuБct Liceul Special „Sf. Maria” Bistrița ,prof. )oaБ Neagoş președiБte CoБsorțiului peБtru Educație și Dezvoltare Durabilă , Luiza )liescu președiБte Asociația „Mesagerii pro Бatura” , prof. Olga LeșeБco președiБte DespărțăАâБtul ASTRA „DoiБa Răutului” Gura CăiБarului , ZeБaida MaБdalac președiБte Cercul ASTRA Florești . 
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Cluj-Napoca. Beneficiari: АeАbri ai Cercului ASTRA (ârtopul Mare, raioБul CriuleБi, Republica 
Moldova (21 pers.). Organizatori: Mitropolia Clujului, MaraАureșului și Sălajului, DespărțăАâБtul ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” )ași. SusțiБător: Mitropolia Clujului, MaraАureșului și Sălajului. 
Persoane implicate: prof. Ţaraschiva ȚuțurАaБ DespărțăАâБtul ASTRA „Mihail KogălБiceaБu” )ași), prof. Lidia CiobaБ preşediБte Cercul ASTRA (ârtopul Mare . 

Sighișoara (jud. Mureș). Beneficiari: membri ai DespărțăАâБtului ASTRA „Valul lui TraiaБ” 

Tighina, raionul CăușeБi, Republica Moldova (25 pers.). Organizator: ŢriАăria MuБicipiului Sighișoara primar Ovidiu-DuАitru MălăБcrăveaБ . Persoane implicate: Vasile Luca, prof. Daniela 

Vlad, Lidia Jubea (președiБte DespărțăАâБtul ASTRA „Valul lui TraiaБ” TighiБa)  

 

 

 

 

 
Cu o deosebită plăcere aА făcut cuБoștiБță și cu 

protopopul de Dej, păriБtele )oБuț Buftea – om blajiБ la iБiАă  care a oficiat de zilele oașului Dej o slujbă diviБă de Бeuitat peБtru toți eБoriașii prezeБți acolo. La fiБal Corala diБ CostaБța care a susțiБut priБ cântarea lor diviБă Sfânta Liturghie 

au dat un mic concert la care au participat și copiii Бoștri. ÎБsoțiți de păriБtele )oБuț aА fost priАiți la 
Mitropolia din Cluj, unde Mitropolitul Clujului, 

MaraАureșului, Albei și CrișaБei Îlalt Ţrea SfiБțitul 
Andrei, ne-a vorbit despre plăcerea pe care a 
primit-o de la îБtâlБirea cu copiii noștri. De aseАeБea, datorită doАБului Radu Gavrilă, președiБtele ASTRA Dej, copii au vizitat locuri de 

neuitat, cuА ar fi SaliБa de la Turda și cea de la Dej, 
Biserica arАeБească diБ Gherla și cea reforАată 
din Dej. Membrii grupului „Siret” au cântat cu 

plăcere la Zilele Lăpușului. De acolo au fost iБvitați 
la televiziunea din localitate pentru a realiza o eАisiuБe îБ direct. A fost o eЛperieБță de Бeuitat iar cântecele patriotice interpretate de membrii 

grupului au aduБat uБ БuАăr iАpuБător ve vizualizări pe internet. Vreau să amintesc de 

domnul primar Costin Morar al Dejului, care a dorit să Бe vadă și îБ cadrul Zilelor orașului Dej. El a preluБgit șederea Бoastră cu îБcă patru zile. La Zilele orașului, ne-au aplaudat acei dejeni care 

implinesc anul acesta 50 de aБi de căsБicie și 
pentru care domnul primar a dat o petrecere pe 

cinste, iar noi i-aА îБcâБtat priБ taleБtul Бostru. ÎБ 
ultima zi, chiar înainte de plecare, grupul folcloric  „Siret” a avut ocazia să evolueze îБ fața întregului oraș. Zilele au trecut repede și iată-Бe îБtorși acasă. 
Copiii au povestit păriБților și rudelor apropiate iar 

colegii ne-au felicitat peБtru reușită. MulțuАirile Бoastre se îБdreaptă către doАБul Radu Gavrilă și către doaАБa Areta Moșu, peБtru tot ceea ce au făcut peБtru Бoi. Mult succes îБ coБtiБuare. 
 

Svetlana REBEJA 

 

 

 

Cercul ASTRA ,,E. Urechi” diБ satul (ârtopul 
Mare a orgaБizat îБ perioada -25 iulie un grup de copii diБ satele (ârtopul Mare, Hârtopul Mic şi )zbişte, raionul Criuleni, pentru a participa la tabăra orgaБizată de Mitropolia Clujului, MaraАureşului şi Sălajului, ASTRA )aşi, ASTRA Cluj îБ capitala TraБsilvaБiei. Copiii au vizitat Clujul, uБul diБ cele Аai fruАoase orașe ale țării, au fost iАpresioБați de Muzeul Mitropoliei, 

Teatrul Na ioБal ,,LuciaБ Blaga”, Opera NațioБală RoАâБă, Biblioteca Jude eaБă ,,OctaviaБ Goga”, Biserica Catolică Cluj, Cetă uia, Universitatea ,,Babeş-Bolyai”, Biblioteca Centrală UБiversitară ,,LuciaБ Blaga”, Muzeul Zoologic Cluj, GrădiБa BotaБică, Parcul Mare, Stadionul etc. Tabăra a iБclus și vizite îБ oraşul Turda, la SaliБa diБ 

localitate, descoperită îБ  şi aflată la  
metri adâncime, la АăБăstirea Ţetreştii de Sus, Cheile Turzii АuБ i de piatră , АăБăstirea Floreşti. ŢâБă la Cluj-Napoca, copiii Бoștri s-au oprit și la )ași, unde s-au îБtâlБit cu orgaБizatorii taberei „Acasă la Бoi”, la Cheile Bicazului, Lacul Roşu, Borsec, (uАulești. Mul uАiА tuturor 

organizatorilor, îБ special doaАБelor Areta Moșu și Vica ȚuțurАaБ, dar și ÎБalt Ţrea SfiБțitului AБdrei al Clujului, MaraАureşului şi Sălajului, care au făcut posibil acest druА către iБiАa țării. 
 

Lidia CIOBAN 
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A sosit și ziua Аult așteptată. ŢeБtru priАa dată aА pășit hotarul țării Бoastre. AjuБgâБd îБ orașul )ași, îБ parcul Copou, la bustul lui Mihai 

Eminescu, aА îБțeles că aА veБit acasă, acasă!. ÎБ parc Бe-aА îБtâlБit cu diferite delegații, veБite la )ași peБtru a porБi pe traseele lor. Pe îБserate aА ajuБs la Bistrița. ÎБ fața Бoastră a apărut faАilia Neagoș, dl. Ioan, d-Бa Luiza și fiica, Eliza. Activitățile au fost diverse și au fost coordonate cu Аare tact și buБătate de Бeobositul )oan Seni, președiБtele DespărțăАâБtului ASTRA Năsăud. 
Au fost impresionante vizitele la Аuzeele „Liviu RebreaБu”, „George Coșbuc”, „Cuibul Visurilor”, 
Muzeul GrăБiceresc; am priАit doБații de carte roАâБească, peБtru care le АulțuАiА tuturor astriștilor БăsăudeБi. De Бedescris și de Бeuitat 

vor fi АoАeБtele petrecute la Băile Figa sau 
vizita de la Fabrica de cherestea, coodoБată de 
domnul Emil Iugan. Ne-a oferit și doАБia-sa mai Аulte cărți pentru suflet. Îi АulțuАiА foarte 

mult. Familiei Neagoș, doАБului )oaБ SeБi, doaАБei Areta Moșu, primarilor care ne-au 

primit, tuturor colaboratorilor le АuțuАiА 
pentru organizarea acestor zile de deuitat. DuАБezeu să vă biБecuvânteze, să vă dea Аultă săБătate și răbdare cu noi, cei din Basarabia. 

 Vlad LEȘENCO, Petru LEȘENCO, Valeria LISNIC,  

Selina ROTARI, Alexandru C)ORBĂ 
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Aflați peБtru o săptăАâБă îБ București, АeАbrii DespărțăАâБtului ASTRA „AleЛaБdru Boldur” diБ AБeБii Noi au avut parte de un 

program special organizat de Cercul ASTRA București, coordoБat de prof. Dia Stoicescu, îБ 
parteneriat cu Biserica Icoanei. Un moment de referiБță l-a constituit vizitarea Palatului ŢarlaАeБtului, clădire АoБuАeБtală, îБscrisă îБ 
cartea recordurilor drept cea Аai scuАpă clădire adАiБistrativă diБ luАe. TiБerii Бoștri au vizitat Muzeul de istorie Бaturală „Grigore AБtipa”, Muzeul NațioБal al Satului „DiАitrie Gusti” și Muzeul de Artă „Vasile Grigore”. UБ АoАeБt de referiБță l-a constituit vizitarea АăБăstirii de la SБagov, acolo uБde se crede că este îБgropat Vlad Țepeș, cel care l-a ajutat pe ȘtefaБ cel Mare să urce pe troБul Moldovei. ŢrograАul a fost, îБtr-adevăr, uБul pliБ de eАoții și iАpresii variate, îБsă toate fără eЛcepție 
frumoase. ÎБ afara prograАului cultural, participaБții au avut parte de pliАbări cu 
autocarul supraetajat prin centrul istoric al Bucureștilor, de vizitarea GrădiБii Zoologice, de ieșiri îБ parcurile CișАigiu și (erăstrău, de 

activități sportive și de pliАbări la pas, îБclusiv БocturБe, priБ „Micul Ţaris”. Organizarea taberei 

a presupus un efort enorm, inclusiv financiar, 

din partea inimoaselor doamne de la cercurile ASTRA bucureșteБe și a reprezeБtaБților 
Bisericii Icoanei. De asemenea, vizitarea obiecti-

velor culturale a fost, îБ îБtregiАe, gratuită peБtru toți participaБții. Nu puteА trece cu 
vederea nici implicarea tinerilor voluntari ai cercurilor ASTRA diБ București, care au fost alături de tiБerii Бoștri îБ periplul lor priБ capitala țării. Ne-am convins de faptul că diБcolo de Ţrut suБt frații Бoștri, care, îБ pofida uБui avaБs ecoБoАic siАțitor, suБt aseАeБea Бouă și alături de care aА dori să fiА îБ cadrul uБui stat uБitar sau, cel puțiБ, ca АeАbri ai UБiuБii EuropeБe. ÎБcepâБd cu aБul , aproЛiАativ 
300 de tineri din raionul Anenii Noi au participat la taberele „Acasă la Бoi”, orgaБizate de AsociațiuБea ASTRA. 

 

Octavian ZELINSKI 

 

 

 ÎБ luБa iulie a acestui an, 46 de tineri, îАpreuБă cu profesori îБsoțitori diБ raioБul Florești, Republica Moldova, au fost amical găzduiți de AsociațiuБea ASTRA, la iБvitația DespărțăАântului Năsăud și a Consiliului JudețeaБ Bistrița-Năsăud, îБ cadrul celei de-a XX-

a ediții a Taberei de Cultură și Civilizație RoАâБească „Acasă la Бoi”, iБițiată de prof. Areta Moșu, președiБte al DespărțăАâБtului „Mihail KogălБiceaБu” )ași. Majoritatea elevilor au fost selectați de priАarii satelor de pe malul 

Nistrului: TeАeleuți, Cuhureștii de Jos, Văscăuți, ZăluceБi, Napadova, Vertujeni. Grupul a fost 

coordonat de președiБtele Cercului Astra ,,NistreБii” diБ satul TeАeleuți, directoarea  

gimnaziului din localitate, prof. Lilia Cazacu. 

Grupului s-au adăugat patru perechi de 

dansatori ai ansamblului „Reuțel” din satul ŢutiБești, dirijați de secretara CoБsiliului local EleБa Cazacu, precuА și câțiva liceeБi diБ orașul Florești, coordoБați de directoarea liceului „Anton Cehov” diБ localitate, prof. Irina Golubev. SuБteА astriști tiБeri, Бu de vârstă, dar de 

activitate. TiБerii diБ raioБul Бostru participă 
pentru al doilea an consecutiv la Tabăra de cultură și civilizație roАâБească. 

ZoБa Bistrița-Năsăud este uБa diБtre cele Аai pitorești diБ țară și Бe-a îБcâБtat privirile tiАp de o săptăАâБă. Deschiderea oficială a Taberei a avut loc la Biblioteca „George Coșbuc” diБ orașul Bistrița îБ prezeБța Vicepreședintelui Consiliului JudețeaБ, Alexandru Pugna, a directorului 

Bibliotecii, Ioan PiБtea, a președiБtelui Despărță-АâБtului  ASTRA Năsăud, prof. Ioan  Seni, a președiБtelui CoБsorțiului peБtru Educație și Dezvoltare Durabilă, )oaБ Neagoș și a preșe-diБtelui Asociației „Mesagerii pro Бatura”, Luiza 

Iliescu, ziariști, astriști. Ţeste tot, îБ periplul Бostru traБsilvaБ, aА fost îБsoțiți și ghidați de prof. )oaБ SeБi, )oaБ Neagoș, Luiza )liescu, astriști voluБtari. Au fost biБevoitori și îБgăduitori cu Бoi, dar totodată iБsisteБți îБ efectuarea prograАului cultural. Le АulțuАiА 
mult, dorindu-le săБătate, dragoste și respect diБ partea prieteБilor basarabeБi. MulțuАiА și orgaБizatorilor, faАiliei uБite a astriștilor, CoБsiliului JudețeaБ Bistrița-Năsăud, primarilor și fețelor bisericești, și tuturor celor care au 
contribuit la organizarea acestei minunate călătorii acasă la Бoi. 

Zinaida MANDALAC 
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Oraș transilvan, cu iБflueБțe АarcaБte gerАaБe, liБiștit, fruАos aАplasat îБtre dealuri, Bistrița aflat pe Аalul râului cu același БuАe, 
este una diБtre cele Аai fruАoase localități diБ RoАâБia. Norocul А-a purtat priБ această urbe a cărei parte Аedievală este foarte biБe coБservată. UБ oraș curat, cu oaАeБi culți și  locuri pitorești. Deşi Бu aА stat foarte mult timp pe tărâmurile de acasă (doar cinci zile), am reuşit să vizitez priБcipalele atrac ii turistice cu gâБdul că îБ viitorul apropiat cu siguraБ ă Аă voi îБtoarce peБtru a coБtiБua acest periplu, îБdepliБiБdu-mi astfel unul dintre visele de mult 

dorite. AА respirat şi А-aА hrăБit tiАp de ciБci 
zile cu aer, energie şi vibra ii cuБoscute, îБcărcâБdu-Аi bateriile pâБă la urАătoarea vizită şi siА iБdu-Аă îАpliБită diБ toate puБctele de vedere. CuА Аă aşteptaА, această eЛperieБ ă s-a dovedit a fi una memorabilă şi 
uБică, îБcă de când m-aА urcat îБ autocar, siА iБd fiorii plăcu i pe care i-i poate aduce o călătorie îБ țara ta, dar pe care nu am putut-o vizita pâБă acuА.  

De-a luБgul celor ciБci zile aА reuşit să iau la pas străzile şi strădu ele Bistriței, vizitând o Аul iАe de puБcte de atrac ie, ajuБgând ca la fiБele fiecărei zile să fiu Бu doar obosită, dar Аai ales Аul uАită şi îАpăcată că Аi-am atins 

scopul vizitei. Județul Bistri a-Năsăud are zeci de 

biserici, zeci de monumente spectaculoase care te aşteaptă aproape îБ fiecare sat îБ care au trăit saşii. Cei  iБteresa i de cuА îşi petreceau vara RebreaБu, Coşbuc, SadoveaБu şi Blaga trebuie Бeapărat să poposească la Casa Scriitorilor diБ 
Valea Vinului. Acesta era locul preferat al 

scriitorilor, care-şi găseau iБspira ia îБ Аijlocul Бaturii, la doi paşi de Ţarcul Na ioБal MuБ ii 
Rodnei. Nobilii Аaghiari au lăsat АoşteБire locuitorilor acestui jude  Бu Аai pu iБ de  
castele, uБele Аai iАpuБătoare decât altele. Î i captează ateБ ia uБ castel БuАit „Dracula”. Nu 

am putut să pătruБdeА îБ castel, dar suntem bucuroși că l-aА văzut și știА de eЛisteБța lui.  
Muzeele pe care le-am  vizitat  sunt doar cele uБde Бu se percepe o taЛă de iБtrare şi pot spuБe că Бu suБt pu iБe la БuАăr, reprezeБtîБd 

puncte de interes peБtru o Аul iАe de turişti, locul îБ care arta, cultura, esteticul, dar şi 
interactivitatea suБt la ele acasă. AА făcut schiАb de eЛperieБță  cu gazdele, 
am participat la dezbateri, am pus la cale 

proiecte de viitor... Cu gâБdul îБcă la vacaБța 
care s-a îБcheiat, reАeАorăА cu drag aАiБtirile 
pe care le-aА aduБat alături de copiii diБ 
programele Бoastre îБ tabăra de Бeuitat de pe Аeleaguri bistrițeБe și БăsăudeБe. 

Lilia CAZACU 

 

 AА fost îБcâБtat de fruАuse ile de basА ale АuБ ilor Carpa i, de pădurile bogate și de peisajele superbe. Este iАposibil să redau seБtiАeБtele Аele îБ câteva cuviБte. M-au 

surprins simplitatea, amabilitatea, ospitalitatea şi cordialitatea priАarilor și a orgaБizatorilor prof. )oaБ SeБi, )oaБ Neagoş, Luiza )liescu , a 
tuturor celor care ne-au priАit cu Аultă dragoste şi afecțiuБe. AА descoperit uБ eБtuziasА БeobişБuit cu care localБicii fac Аuzee îБ propriile case, colec ioБâБd, aduБâБd ca albiБu ele Бectarul celor Аai valoroase obiecte şi docuАeБte istorice. Foarte Аult А-a 

impresioБat Muzeul CostuАului Na ioБal „VirgiБia LiБul” diБ Salva. Aici aА văzut costuАe Бa ioБale roАâБeşti diБ diferite perioade şi zoБe, de o varietate eЛtraordiБară. DiБ păcate, Бu aА putut procura o fruАoasă pălărie cu peБe de păuБ, pe care aА Аăsurat-o îБ fa a ogliБzii, adАirâБdu-mi propriul chip. Nu 

mi-au ajuns bani. 

 

 

Gra ie deАБitarilor diБ orașul Beclean am avut fericita ocazie să particip la Festivalul Celtic 

Transilvania. Festivalul este îБ fapt uБ eveБiАeБt coАpleЛ, uБic îБ RoАâБia, şi chiar îБ 
estul Europei, îБ care se coАbiБă arАoБios activitățile de recoБstituire istorică a perioadei 
celtice a Transilvaniei, cu muzica rock. Acesta a 

fost visul meu. AА adАirat recoБstruc ia aşezărilor, vestiАeБta ia, armamentul geto-

dacilor, sceБele de luptă iАprovizate. ÎАi aАiБtesc cu drag de satele şi casele îБgrijite, decorate cu Аulte flori, parcurile aАeБajate, curate peБtru distrac ia copiilor şi a 
vârstnicilor. Dar cel mai mult m-a impresionat siБceritatea şi doriБ a astriştilor diБ Bistri a- Năsăud de a-şi îАparte cuБoştiБ ele, iБforАa iile despre obiceiuri şi tradi ii, persoБalită i de vază, 
academicieni, scriitori, preo i ş.a. 

 AleЛei GARMAȘ 
(elev, clasa a X-a, Liceul Teoretic „AБtoБ Cehov” Floreşti  
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Gh. IUTI  

Rememorări 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartea lui Viorel Hodiş reuБește texte de rememorare a unor evenimente din viața autorului, petrecute îБ perioada totalitarisАului coАuБist, sub Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu. ÎБtâlБiА îБ lucrare episoade îБ care autorul a jucat uБ rol ceБtral, de cele Аai Аulte ori fiiБd îБ postura de a suferi o trauАă din cauza deciziilor luate de autoritățile comuniste, centrale ori locale. Studenția, activitatea la catedră îБtr-o școală diБ Zalău, viața uБiversitară clujeaБă suБt etape obstrucțioБate de Аăsuri aberante 

luate de regimul dictatorial comunist – toate acestea sunt evocate cu emoție și umor, dar cu obiectivitate, de către distiБsul cărturar literat și lingvist Viorel (odiș. Aceste Аărturii Бe ajută să recoБstituiА Аai biБe atАosfera apăsătoare a acelor vreАuri, câБd doar priБ luciditate și stăpâБire de siБe, la care se adaugă 
ironia și autoiroБia, puteai să îți păstrezi verticalitatea Аorală. EvocâБd cu acuratețe, uАor săБătos și 

chiar sarcasm un trecut opresiv și uАilitor, autorul se eliberează – și oferă această posibilitate și celor care îБcă Бu au făcut-o – de acel trecut coБdaАБat de istorie, aducâБd îБ ateБția publicului cititor Аărturii peste tiАp ale uБei eЛperieБțe uАaБe cu valoare de siАbol. AБeЛele cărții (p. 87-  îБАăБuБchează 
fragmente din categoria prozei și publicisticii aБtitotalitare, purtâБd seАБătura uБor БuАe de rezoБaБță ale culturii roАâБești, dar totodată și adevărate siАboluri ale rezisteБței anticomuniste – Corneliu 

Coposu, Herta Müller, Gabriel Liiceanu, Ana Blandiana, Neagu Djuvara, Dan Puric. ■ 

 

Ioan RĂDUCEA 

Mostre ale vulnerării 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cele douăsprezece Бuvele diБ voluАul Pavilionul, pe care reputatul prozator CorБel Cotuțiu Б.  îl adaugă altor peste douăzeci, apărute îБcepând cu anul 1978, se îБseriază colecției editoriale „Școala ardeleaБă de proză” și suБt proprii îБtr-adevăr profilului acestei școli. RecuБoașteА îБ el realisАul viguros și iБteresul peБtru coБdiția etică, preluate, îБ vreАuri Аai Бoi, de psihologisАul 

Viorel Hodiş 

Amintiri din totalitarism 

Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2015 

raftul cu cărți ■  
 

Cornel Cotuțiu 

Pavilionul. Proză scurtă 

Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană,  
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unor Alexandru Vlad sau (mai ales  Vasile RebreaБu, de care autorul Бu este străiБ АiБus latura faБtastică a celui diБ urАă .  Nuvela care dă titlul voluАului, plasată strategic Аai către sfârșit, este tipică: îБceput abrupt, Бotații coБcise, secveБțialisА, coБturîБd o relație seБtiАeБtală pe cale să se refacă îБtr-un spital de psihiatrie, după ce fiecare diБtre eroi a suferit șocuri Бervoase – fata, îБ urАa uБor violuri (de altfel, laitmotivul violeБței seЛuale, reluat și îБ alte pagiБi, are și rol de Аetaforă Бarativă, puБctîБd agresivitatea socială care 
compromite echilibrul interior al indivizilor). ŢriБ coБtrast față de evocările dureroase, giБgășia apropierii lor, de pildă priБ citirea alterБativă de pasaje diБ roАaБe diferite pe care dragostea le potrivește! . Multe pagiБi trăiesc din poeticitatea sugestiei unei intrigi, a unei atmosfere, a unui caracter etc., lipsa de iБsisteБță epică fiiБd larg coАpeБsată de auteБticul radiografiilor uБui Аediu, în general 

urban-proviБcial, îБtârziindu-se pe creioБări de tipuri bătrâБești AlterБative БeГrevăzute, )oБu 
muierilor  sau pe coБjuБcturi legate de Аediul educațioБal ÎБtРlniri etc. . Ţrozatorului îi place iБfiБiteziАalul și caută deterАiБări volițioБale chiar peБtru gesturi oarecare, de bodegă O cliГă), pagiБa colorându-se diБ cîБd îБ cîБd și cu БostiАe ardeleБisАe „zălhuia”; „Аotroșală”; „papară” – oАletă; „ciocuș” – probabil „buchet de flori” . DiБcolo de aБuАe poze АelodraАatice și de seБzațioБalul uБor sceБe, elegaБtul Pavilion al lui Cornel Cotuțiu adăpostește prețioase Аostre ale vulБerării fiiБței, îБ urАa agresivității Аediului cotidiaБ. ■ 

 

Vasile FILIP 

Adaos la un certificat  

de existenţă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aşa se îБfă işează îБ ochii cititorilor şi acest Бou voluА de pagiБi istorice, apărut la sfârşitul aБului  la )aşi, îБ coordoБarea lui )oaБ Răducea şi îБ adАirabilul efort al Despăr ăАâБtului „Mihail KogălБiceraБu” )aşi al Asocia iuБii ASTRA. Lucrarea este rodul bogat şi valoros al SiАpozio-Бului )БterБa ioБal, desfăşurat îБtre  şi  БoieАbrie  îБ )aşi, Băl i şi ChişiБău, sub 
genericul RoАРБi – moldoveni – euroГeБi. DileАe şi 
ideБtită i, prilej cu care au fost prezentate nu mai pu iБe de  de coАuБicări. Cartea se adaugă Аultor altora, tipărite îБ cei  de aБi pe care despăr ăАâБtul ieşeaБ i-a îАpliБit de la Бaşterea 

lui. Deci, la Аul i aБi, îБtru îАpliБirea gâБdului buБ şi a străbuБei visări! ÎБ deschiderea voluАului, Resursele solidarită ii 
Бa ioБale – prof. Areta Moşu, Бeobositul vicepreşe-diБte al ASTRE) şi preşediБte al Despăr ăАâБtului ieşeaБ, dar Аai ales iБiАa şi creierul uБei activită i 

de adАirabilă aАploare şi de o valoare patriАoБială, face o cuveБită precizare: „Ţropu-БâБd ca siАpozioБul Бostru să se desfăşoare 
pornind de la tema RoАРБi – moldoveni – europeni. 

DileАe şi ideБtită i am pornit de la convingerea că ea rezuАă speraБ ele şi teБacitatea uБei Бoi geБera ii, îБ druАul ei către uБ ideal. Acesta se coБturează tot Аai clar, îБ ciuda teБsiuБilor politice şi sociale coБteАporaБe, coБstituiБd dovada uБei solidarită i ideБtitare pe care AsociațiuБea ASTRA o sus iБe îБ Аod coБstaБt şi o îБ elege ca pe o perАaБeБtă prioritate Бa ioБală”. )deea este preluată şi dezvoltată, îБ terАeБi 
proprii cunoscutului Alexandru Zub, istoricul care şi-a prefăcut profesiuБea îБ crez şi scrierea îБ act 
literar-cultural. Basarabia – o ГrobleАă deschisă nu este o siАplă coБstatare, raportată la uБ aБuАe АoАeБt şi la o aБuАită situa ie geopolitică. ÎБ aБaliza oАului de ştiiБ ă, aveА îБ fa ă o fereastră 

)oan Răducea coordonator  

Români – moldoveni – europeni. Dileme şi identităţi 
Iaşi, Editura StudIS, 2015 
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deschisă, chiar dacă îБdărătul ei se Аai află, îБcă 
zdraveni, paznici care ne-au tulburat istoria şi destiБul. UБda de speraБ ă îБ oaАeБi îşi are izvorul: „Dacă ar fi să iАagiБăА totuşi o solu ie, oricât de ipotetică, ea Бu se poate îБteАeia decât pe gestul recuperativ АaБifestat, la ChişiБău, de elevi, studeБ i, profesori, care au cerut insistent cu depliБă Аaturitate civică, să li se respecte dreptul la АeАorie şi la viitor”. Structurat îБ două sec iuБi – )storie şi civiliza ie şi SГiritualitate Бa ioБală – voluАul oferă cititorului Бu doar bogate iБforАa ii şi coАpeteБte 
comentarii, alături de atitudiБi deАБe şi drepte, îБsă şi Аodele de scriere îБ respectul LiАbii RoАâБe. Ceea ce era şi de dorit, dar şi de aşteptat, fie şi БuАai peБtru faptul că puritatea şi fruАuse ea liАbii Бoastre fac parte diБ certificatul Бostru de Бaştere şi de eЛisteБ ă.  UБa diБ ideile fuБdaАeБtale care asigură substaБ a căr ii, prezeБtă îБ toate teЛtele cupriБse, este eЛeАplar siБtetizată de uБ alt valoros istoric ieşeaБ, )oБ Agrigoroaiei, îБ RoАРБia şi EuroГa. 
CertitudiБi şi ideБtitate Бa ioБală: „Cultivarea unor 

dileme sau false dileme nu este de Бatură, îБ ce Бe 
priveşte, să Бe zdruБciБe îБcrederea şi valoarea 
drepturilor noastre istorice. Pentru noi aceste drepturi, ce trebuie apărate perАaБeБt, repreziБtă certitudiБi îБ ac iuБea de reuБificare a statului Бa ioБal uБitar”. ÎБ acest registru coБsoБează şi celelalte Аateriale cupriБse îБ pagiБile voluАului, peste  la БuАăr, seАБate de )oБ Chirtoagă, DiБu BalaБ, Maria DaБilov, Victor DurБea, EleБa şi 
Gheorghe Negru, AdiБa (ulubaş, AБdrei ŢrohiБ, 
Nicolae Leahu, Natalia )vasîşeБ, VadiА BaciБschi. Fără vreo iБteБ ie de ierarhizare valorică sau de altă Бatură, se cuviБe a fi reАarcată stăruiБ a cu care uБii autori puБ îБ luАiБă adevărul îБ priviБ a uБor realită i coБtroversate – chiar pervertite prin răstălАăcire – sau abordării, de-a lungul timpului, ale uБor teАe, îБcă arzătoare, ce vizează lupta peБtru ideБtitate şi uБitate Бa ioБală. Reiese cu 
deosebire din RoАРБi sau АoldoveБi? )deБtitate de 
geБera ie şi dileАe ideБtitare îБ aБii luГtei ГeБtru 
unire: 1856-1859 (Dinu Balan), Amplificarea 

ГresiuБilor diГloАatice ale URSS asuГra RSR îБ 
vederea recuБoaşterii de către aceasta a liАbii şi 
Бa iuБii „АoldoveБeşti” -1981) (Elena Negru şi Gheorghe Negru , Tradi ie şi ideБtitate 
roАРБească îБtre eАigraБ ii din Republica Moldova 

(repere pentru cercetare) Andrei Prohin, RoАРБii 
АoldoveБi diБ Basarabia istorică (Regiunea Odesa, 

Ucraina), lipsiți de şaБsa de a ajuБge euroГeБi VadiА BaciБschi  că atât TestaАeБtul lui Ţetru cel Mare, dezvoltat priБ „tezele” leБiБist-staliniste, mai ales priБ Аai pu iБ iБvocatul dar cu atât Аai viul 
MaБual coАuБist de iБstruc iuБi îБ războiul Гsiho-

politic – autor Kominformul, fost Komintern – publicat îБ aБul , îБ revista fraБceză „CatacoАbe” şi reprodus de EugeБ Burlacu îБ „DestiБe siluite”, suБt îБ vigoare, îБ АeБtalitate rusească, la fel cuА este, de fapt, şi odiosul Ţact 
Ribbentrop-Molotov. )Бtegrată şi arАoБizată eforturilor Бa ioБale – câte Аai suБt şi pe uБde Аai pâlpâie ele – partea de coБtribu ie a ASTRE) ieşeБe se iАpuБe ca una de eseБ ă şi de statorБicie, cu toate hopurile ce i se ivesc îБ druА şi pe care le escaladează cu deАБitate şi cu hotărâre. )ar gestul de a-şi tezauriza truda îБ croБici scrise şi tipărite este deopotrivă Аodel şi îБdeАБ. Model de ac iuБe, îБdeАБ la perpetuarea ac iuБii. ŢeБtru că Аotiva ia Бu s-a istovit, cu toată curgerea tiАpului şi pretiБsa evolu ie a societă ii uАaБe. A oАului, deci. Evul Mediu, Аai Аales îБ АetehБele sale, Аai stăruie îБcă. Ţe ici-pe colo, chiar şi Бişte apucături apar iБătoare Epocii ŢriАitive, câБd oАul gâБdea 
cu instinctul. ÎБchei aceste gâБduri cu fiБalul articolului 
semnat de Vadim Bacinschi. O fac nu pentru aАărăciuБea ce se strecoară diБ el, ci îБ ideea de a iБsufla Аăcar o uБdă de speraБ ă: „Astăzi, sus iБerea АoldoveБisАului îБ regiuБea Odesa, de către statul ucraiБeaБ, sub preteЛtul respectării drepturilor celor ce se autoideБtifică drept АoldoveБi, are, ca şi cu  de aБi îБ urАă, uБ scop politic clar: de a Бu adАite, îБ special îБ raioaБele de la DuБăre, coБsolidarea eleАeБtului Бa ioБal roАâБesc. De a АiБiАiza, pe cât posibil, iБflueБ a roАâБisАului şi, iАplicit a RoАâБiei, îБ teritorii care, îБ ultiАele două secole, au apar iБut de câteva ori statului roАâБ”. Ţăstrarea fiiБ ei Бa ioБale – care chiar şi îБlăuБtrul ării se cere a fi făcută, Бu doar îБ afara ei – răАâБe îБ coБtiБuare fapta de căpătâi a roАâБului, asupra căruia puhoaiele duşАaБe Бu Аai coБteБesc a se revărsa. 
Pildă pe care coБdeiele aduБate îБ filele acestei căr i trebuie urАată şi îБАul ită. ŢeБtru БeaАul roАâБilor, vreАea tihБei şi afirАării îБtru respect Бu a veБit îБcă. Ne-au Аai răАas doar o picătură de speraБ ă şi o picătură de deАБitate. Să le îБАul iА şi să le prefaceА îБ ploaie biБefăcătoare peБtru uБ păАâБt aproape secătuit de coАorile sale. 

Fie ca diБ coБdeiele Бoastre să curgă izvorul cu apă vie al fiiБ ei uБui БeaА de oaАeБi care, iată, Аereu este silit să apere o ideБtitate îБscrisă diБ vechiАea luАii îБ certificatul ei de eЛisteБ ă. ŢeБtru ca ochii luАii să vadă şi să îБ eleagă, trebuie să le pui îБ fa ă portretul. Şi Бu doar iАagiБea, ci substaБ a ei. )ar dacă luАea – fie şi o parte a ei – nu poate ori Бu pofteşte să vadă, Бouă Бu Бe Аai răАâБe alta de făcut decât să atârБăА acest portret pe uБul diБ pere ii diБ odaia de curat a )storiei. ■ 
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