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Simpozioanele ASTREI organizate, toamnă de toamnă, de către Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu”, )ași președinte prof. Areta Moșu  se constituie într-unul din cele mai importante proiecte elaborate de ASTRA ieșeană. În fiecare an au avut o altă tematică: Republica Moldova – în 
căutarea identităţii (8-11 octombrie 2001), )dentitatea limbii române în perspectiva globalizării 
(17-18 mai 2002), Limba şi literatura română în spaţiul etno-cultural daco românesc şi în diasporă 

(15-18 mai 2003), Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene (1-2 

octombrie 2004), Aspecte ale vieţii spirituale în Europa de Sud-Est din preistorie până în perioada 
medievală (17-20 octombrie 2004), Limba şi literatura română. Regional – naţional – european 

(23-27 noiembrie 2005). Începând cu anul , Despărțământul ASTRA din )ași s-a aplecat asupra chestiunilor legate de românii din afara grani elor ării. În continuare au fost organizate, anual, simpozioane internaționale apreciate de participanți, de specialiști, inclusiv de presa de specialitate. Fiecare ediție a avut titulatura Simpozionul )nterna ional „Românii din afara grani elor ării”, la care s-a adăugat de fiecare dată un alt subtitlu: Evoluţie istorică şi situaţie prezentă în contextul integrării 
României în Uniunea Europeană – )aşi-Chişinău, -12 noiembrie 2006; Coordonate istorice şi 
naţionale în cadrul european – Iaşi-Cahul-Chişinău, -4 noiembrie 2007; )ași-Chișinău: legături 
istorice –  de ani de la Unirea Basarabiei cu România – )aşi-Chişinău, -12 aprilie 2008; Europa de 

lângă noi. )dentitate și multiculturalitate în Bucovina istorică. Familia (urmuzachi – emblemă a 
istoriei naționale – )aşi, -22 noiembrie 2009; )storie, cultură, spiritualitate – )aşi-Chișinău, -14 

noiembrie 2010; România – Moldova – Ucraina. Împreună spre Europa – )aşi-Cahul-Ismail-Odesa, 

9-14 noiembrie 2011; )ași-Cernăuți: legături istorice – )aşi-Cernăuți-(erța-Edineț, -11 noiembrie 

2012.; Perspective culturale europene, )ași-Alba Iulia-Bor-Vidin, 15-20 octombrie 2013; ASTRA și 
românii. Memorie istorică și realități contemporane, )ași,  octombrie  și Republica Moldova – 

opțiuni și perspective: între Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică, Chișinău,  octombrie 
2014; Români – moldoveni – europeni. Dileme și identități, )ași-Bălți-Chişinău, -8 noiembrie 2015.  
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Sub egida Despăr ământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu”, )aşi, au fost editate, în urma Simpozioanelor Astrei, în fiecare an, volume ştiin ifice cuprinzând comunicările susținute. Cele mai 
multe volume au fost coordonate de Iulian Pruteanu-)săcescu și Mircea-Cristian Ghenghea. În organizarea fiecărui simpozion, conducerea ASTRE) ieșene s-a orientat spre colaboratori de prestigiu. Ţarteneri au fost importante instituții din )ași sau din afara granițelor, precum Universitatea „Al.). Cuza”, )ași, )nstitutul de )storie „A.D. Xenopol”, )nstitutul de Filologie Română „Al. Ţhilippide”, )nstitutul de Arheologie al Academiei Române, Filiala )ași, Universitatea de Stat a 

Moldovei din Chișinău, Universitatea de Stat „B.Ţ.(asdeu”, Cahul, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți etc. Aceeași orientare a avut-o în solicitarea implicării în programul simpozioanelor a unor valoroși  cercetători științifici și cadre didactice de la universită ile din )aşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constan a, Suceava, Bacău dar și din Chișinău, Bălți, Cahul, Cernăuți, Odesa. Simpozionul )nternațional organizat de ASTRA, Despărțământul „Mihail Kogălniceanu”, în toamna anului , a avut o tematică deosebit de actuală: „Minorități și identități naționale în spațiul central și est-european”, programat a se desfășura în trei centre culturale importante, )ași, Bălți și Cernăuți. În prima zi,  noiembrie , lucrările Simpozionului )nternațional s-au desfășurat în Sala de conferințe, Corpul R al Universității „Alexandru )oan Cuza” str. Lăpușneanu  din )ași. Cuvântul de 
bun-venit și de deschidere a fost rostit de prof. Areta Moșu, președinte al Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” și vicepreședinte al Asociațiunii ASTRA, care și-a manifestat satisfacția pentru realizarea ediției din acest an a Simpozionului, mulțumind participanților și oaspeților ce, 
de fiecare dată, simt energia spirituală a )așului. Cuvinte de salut au fost rostite de vicepreședintele Consiliului Județean )ași, Victor Chirilă, care apreciază faptul că ASTRA are ca preocupare specială situația românilor din afara granițelor, de 
prof.univ.dr.pr. )on Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, )ași, ce transmite salutul Î.Ţ.S. Ţărinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei (care din motive obiective nu poate fi prezent), insistând asupra ideii că ASTRA a promovat întotdeauna unitatea de neam, credință și cultură a poporului român. A accentuat faptul că Sf. Sinod al Ţatriarhiei Române acordă o atenție specială românilor din diasporă, considerând că orice parohie românească, oricât de mică ar fi, este mai importantă decât o ambasadă în păstrarea identității și a limbii române. Ţ.C. Ţărinte )ulian Budescu, vicar al Mitropoliei Basarabiei, vicepreședinte al Despărțământului ASTRA din Cahul, mulțumește pentru invitația la Simpozion, afirmând că prin intermediul ASTRE) are ocazia de a menține credința și cultura în zona Cahulului, având sprijinul Î.Ţ.S. Mitropolit Ţetru care binecuvintează toate lucrările ASTRE), exemplificând prin recenta instalare a plăcii omagiale 
cu efigie a Episcopului Justinian Teculescu (1865-1932), pe biserica din localitatea Manta, Cahul. În finalul intervenției, afirmă că basarabenii conștientizează că sunt români, dar „influențele rusești nu sunt de lăsat de-o parte”.  Ţrof. )on Onuc Nemeș transmite salutul ASTRE) Centrale din Sibiu, dar și sentimentele proprii. 
Pornind de la ideea că nu există iubire mai mare decât iubirea de patrie, se referă la activitățile desfășurate de ASTRA de-a lungul anilor de la înființare, în Transilvania, exemplificând prin 
volumul domniei sale ASTRA în satul meu. De la Comuna Viitorul la Satul-model. Sâncraiu Almașului, 
județul Sălaj, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, . Vorbind despre Asociațiune, menționează că ASTRA a fost a doua religie, după credința în Dumnezeu, idee ce i-a fost sădită în suflet de părinții săi. „Satul meu” este o figură de stil, o sinecdocă, în care, prin lărgirea sensului, prin folosirea particularului în locul generalului, satul natal al lui Onuc Nemeș poate fi orice sat transilvănean în care ASTRA a acționat de la înființare, din , până la începutul perioadei comuniste, când a fost desființată. Onuc Nemeș apreciază bogata activitate a ASTRE) ieșene, în special „ctitoriile” sale, despărțămintele și cercurile înființate în Basarabia, faptul că există o vibrație românească în Basarabia datorată doamnei Areta Moșu ce transmite o putere de jertfă de neimaginat. „Energia curat românească o ține în putere pe doamna Areta, prezentă peste tot. )nstituții ale statului român nu fac atâtea pentru românii din afara granițelor cât face Areta Moșu”. Ţrof. Luminița Cornea aduce salutul astriștilor din Despărțământului ASTRA Covasna-Harghita al cărui președinte este, prezintă delegația cu care a venit, Maria Graur, director al cotidianului „Mesagerul de Covasna”, Sf. Gheorghe, și poeta Mihaela Aionesei din Tg. Secuiesc, jud. Covasna.  
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„Simpozionul de anul acesta a reunit teme diverse, într-o viziune 

caleidoscopică asupra problematicii atât de delicate și intens dezbătute a 
minorităților și identităților naționale în spațiul central și est-european”. 

 

(Iulian-Cătălin Dănilă, )ași) 

 

„Simpozionul despre minorități a fost deosebit 
de interesant și necesar acum într-o perioadă 
când se ajunge foarte ușor la ștergerea identității. 
Pentru noi, românii este necesară informarea 
despre situația românilor din afară”. 

 

(Corina Bărăgan, Buzăul Ardelean) 

 

Ţarticipanți la lucrările simpozionului din 
Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe (jud. Covasna), 

Alba Iulia, Cahul (Republica Moldova) etc.  

)ași,  noiembrie  

Acad. Alexandru Zub  

Victor Chirilă, vicepreședinte al Consiliului Județean )ași  prof. Areta Moșu 

Acad. Alexandru Zub  Victor Chirilă,  vicepreședinte al Consiliului Județean )ași  prof. Areta Moșu  
prof.univ.dr.pr. Ion Vicovan 

prof.univ.dr. Mihai Toma 
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Ţentru a realiza o legătură cu alte simpozioane astriste și cu unele comunicări ce vor urma, prezintă tableta Lacrimile unei biserici, inspirată de vizita la mânăstirea Lăpușnea, Timocul sârbesc, în perioada Simpozionului din 2013, publicată în volumul Asociațiunea ASTRA intru iubire 
de suflet românesc, de Luminița Cornea, Editura Asociațiunii ASTRA, Sibiu, .  În finalul primei părți a simpozionului a conferențiat acad. Alexandru Zub despre actualitatea 
ASTREI, despre responsabilitatea fiecăruia față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Amintind de teoria localismului creator Al. Dima , ca despre o formulă magică de mobilizare a energiilor 
creatoare, academicianul Al. Zub realizează o incursiune culturală, o schiță de istorie a culturii românești, cu aspecte privind realitățile românești. Câteva idei: Transilvania, factor dinamizat, conștiința de veghe asupra românismului; în Transilvania s-a creat proiectul de construcție românească; spiritul ASTRE) este consonant cu spiritul de la 1848, peste care nu putem trece; lucruri ce trebuie reamintite, reînnoite și revigorate astăzi când se caută un proiect de construcție românească. Ţersonal, m-a emoționat versurile poeziei La patrie de Gheorghe Asachi, între care se detașează versul „istoria acum fie-ni îndemn”, poezie considerată un adevărat program de creație românească, de trezire a conștiinței românești. Academicianul Al. Zub mulțumește ASTRE) ieșene, președintei, pentru programul de interes național realizat. În cadrul lansărilor editoriale, prof.univ.dr. Mihai Toma a prezentat publicațiile: )oan Răducea 
(coordonator), Români – moldoveni – europeni. Dileme și identități, )ași, ,  p.; „Revista română”, anul XX)), nr.  , toamnă ; „Sud-Vest”. Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei, anul V, nr. , octombrie . Ţrof.univ.dr. Mihai Toma remarcă faptul că se poate face cu greu o delimitare între cele trei publicații editate de ASTRA din )ași, privind tematica, toate având în vedere identitatea românească. Apreciază ținuta academică a tuturor comunicărilor din volumul coordonat de )oan Răducea și noua prezentare, ținuta grafică a „Revistei române” redactor-șef: )ulian Ţruteanu-)săcescu, secretar general de redacție: Mircea-Cristian Ghenghea). Secretarul științific al ASTRE) ieșene, prof.univ.dr. Mihai Toma a prezentat publicațiile citate mai sus și la Bălți și la Cernăuți. Comunicările prezentate în  sala de conferințe, Corpul R al Universității „Al.). Cuza”, moderator 
Mircea-Cristian Ghenghea, au fost: Cătălin Turliuc )nstitutul de )storie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala )aşi  – )dentitatea națională și statul modern; Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu )nstitutul de Filologie Română „A. Ţhilippide”, Academia Română, Filiala )aşi  – Aspecte identitare 

la minorităţile etnice din Bucovina de sud: polonezii şi huţulii; Ioana Repciuc (Institutul de Filologie Română „A. Ţhilippide”, Academia Română, Filiala )aşi  – De la est către centru. Cercetarea 
specificului etnic al românilor, moldovenilor și popoarelor slave apusene; Cristina Ungureanu Universitatea din Ţitești  – Minoritate și minorizare lingvistică. Elemente sociolingvistice ale 
comunității rome din România; G. )utiș Universitatea „Alexandru )oan Cuza” )ași  – Românii din 

Serbia; )uliu Morariu Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca) – Vicariatul Ortodox Român al 
Timocului și rolul lui în conservarea identității naționale.  Au urmat dezbateri și discu ii asupra meterialelor prezentate.  După-amiaza primei zile a Simpozionului a fost consacrată, la Cercul Militar )ași, unei mese rotunde sub genericul „Întâlnirile ASTRE)”, în cadrul căreia participanții au discutat tematica 
)dentitatea românilor din afara granițelor. Realități și perspective, moderator fiind prof. Areta Moșu, care, atentă la detaliile desfășurării Simpozionului, invită la discuții reprezentanți ai societății civile din România și Republica Moldova.  Au fost discuții interesante, toate în cadrul temei propuse de organizatori. Mai întâi și-au spus părerea, cu exemple concrete privind anumite aspecte ale identității, astriștii sosiți din județul 
Covasna: prof. Corina Bărăgan-Sporea și arh. Domnița Rațiu din Întorsura Buzăului, poeta Mihaela Aionesei din Tg. Secuiesc și jurnalista Maria Graur, director al cotidianului „Mesagerul de Covasna”, din Sf. Gheorghe. Domnul Gheorghe Mândru, directorul Teatrului din Cahul, a vorbit despre greutățile pe care le întâmpină, despre politica specială de provocare din partea conaționalilor 
rusofoni, Teatrul din Cahul fiind numit „Cuibul viespilor românești”. Domnul Constantin Ungureanu din Chișinău, dar originar dintr-un sat bucovinean de pe lângă Cernăuți, a arătat în deplină cunoștiință situația românilor din regiunea Cernăuți – în Cernăuți, % din populație este românească, dar în multe sate populația este compact românească. Ţărintele vicar )ulian Budescu, după ce vorbește despre situația românilor din Cahul și din satele înconjurătoare, afirmă cu 
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deplină credință în suflet: „Ţoporul român a fost un popor prigonit, dar, prin sfinți, Dumnezeu ne va asigura o cunună”. Și-au exprimat opinia și alți vorbitori, însă concluzia discuțiilor ar fi că sentimentul identității este întotdeauna supus manipulării, așa cum a afirmat în comunicarea sa, ținută în prima parte a zilei, prof.univ.dr. Cătălin Turliuc de la )nstitutul de )storie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala )aşi.   Seara, cu bucurie, acceptăm invitația de a participa la Concertul de muzică veche românească „Anton Ţann –  de ani de la naștere”, susținut de Formația vocal-instrumentală „Floralia” a Universității de Arte „George Enescu” din )ași, dirijor conf.univ.dr. )rina Zamfira Dănilă. Un concert înălțător de cinstire a înaintașilor și a muzicii de calitate. )nterpretarea de excepție a fost răsplătită 
cu puternice aplauze. A doua zi, vineri,  noiembrie , participanții s-au deplasat în Republica Moldova. La orele 

11: , eram prezenți la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, unde în Sala Ţolivalentă s-a desfășurat a doua parte a Simpozionului, prin susținerea comunicărilor incluse în program.  Ţrezența în sală a numeroși tineri, studenți ai universității a impresionat plăcut oaspeții sosiți din România. La aceștia s-au adăugat astriștii din zonă, locuitori ai mai multor sate din raioanele Bălți și Florești, între care am recunoscut cu bucurie pe prof. Olga Leșenco din Gura Căinarului ce 
ne-a întâmpinat veselă cu frumoasa urare: „Mă-nchin de sănătate, fraților!” Cuvânt de salut din partea conducerii Universită ii de Stat „Alecu Russo” Bălți a fost rostit de 

conf.univ.dr. Igor Cojocaru, prorector pentru activitatea științifică, după care anunță semnarea unui protocol de colaborare între Despăr ământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )aşi, și 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.  

La acest important eveniment al ASTRE) a participat și Excelența sa domnul consul general 

Mihai Baciu, din partea Consulatului General al României la Bălți, care în cuvântul său transmite gândurile bune din partea celei mai importante instituții a guvernului român prezente în orașul Bălți. Domnia sa anunță că sunt înaintate tratativele privind dechiderea unui centru cultural român la Bălți, desigur în colaborare cu Departamentul Ţolitici pentru Relația cu Românii de Ţretutindeni și cu Universitatea de Stat din Bălți rector, prof.univ.dr.hab. Ion Gagim). Conf.univ.dr. Diana Vrabie a luat cuvântul în deschidere, prezentând imaginea )așilor în presa interbelică, concluzionând că orașul )ași „a fost generator de mituri și legende”. Astristul de vocație, cum îl putem numi pe )on Onuc Nemeș, a prezentat salutul ASTRE) Centrale de la Sibiu, a apreciat activitatea ASTRE) ieșene, în mod deosebit eforturile profesoarei Areta Moșu care a realizat  de despărțăminte și cercuri astriste în Republica Moldova, organizând o 
multitudine de evenimente astriste cu și pentru românii basarabeni. Vorbind despre instituțiile 
ASTREI de-a lungul anilor, Onuc Nemeș prezintă volumul său ASTRA în satul meu, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, . Mihai Toma a prezentat publicațiile ASTRE) ieșene, apoi a moderat sesiunea de comunicări ce a urmat, conform programului alcătuit de organizatori. Comunicările susținute au fost: Cristina Florescu )nstitutul de Filologie Română „A. Ţhilippide”, Academia Română, Filiala )aşi  – Identitate 

culturală filologică; Diana Vrabie Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, Republica Moldova  – 

)postaze ale rusului în proza contemporană din Basarabia; Vlad Ţâslaru )nstitutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova  – Românii din Republica Moldova – 

națiune, minoritate națională sau…?. Am remarcat și alte câteva comunicări ale unor doctoranzi și profesori din Bălți, care au susținut comunicări în continuarea celor din programul oficial; mi-a atras atenția aceea a conf.univ.dr. Nicolae Leahu despre majorități minoritare și minorități majoritare, care a menționat că problematica identității este mult discutată în stânga Ţrutului, 
oprindu-se asupra unor exemple concrete; apreciază ASTRA care „face” identitate, construiește și menține identitatea, altfel ea se va risipi, îndemnând, în final, „să luptăm pentru o brumă de armonie”. Dezbaterile și discu iile ce au urmat au confirmat faptul că tema Simpozionului a fost deosebit de interesantă și actuală. În după-amiaza zilei de vineri, participanții la Simpozion au efectuat o vizită la Centrul Socio-

Cultural Multifuncțional din satul Băhrinești, raionul Florești, sufletul căruia este energica 

primăriță Feodosia Bunescu. Ceea ce am văzut în acel centru ne-a bucurat pe toți, dorindu-ne să vedem și în satele din România asemenea realizări. Totul au realizat prin proiecte europene și prin 
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parteneriate cu alte instituții și primării, având cu ce se mândri. Cinste primarului și locuitorilor 
care i-au fost alături în realizarea obiectivelor propuse! Omul sfințește locul. Am avut timp, în acea zi bogată, și pentru un răgaz la Casa Memorială „Constantin Stere” din satul Ciripcău, raionul Floreşti, unde ghidul ne-a așteptat, oferindu-ne explicații. Ne-am amintit că scriitorul și omul politic Constantin Stere 1865-  a jucat un rol important în Unirea Basarabiei cu România și a fost al doilea președinte al Sfatului Țării  aprilie – 25 noiembrie 

1918). Seara, am ajuns în orașul Florești, unde am fost așteptați de reprezentanți ai Consiliului Raional Florești și de membri ai cercurilor ASTRA din raionul Florești Florești, Gura Căinarului, Temeleuți, Ţutinești, Roșietici , în frunte cu președinta ASTRE) Florești, prof. Zenaida Mandalac. )mpresionantă a fost primirea noastră de către elevi la Şcoala de Arte „Nicolae Sulac” director prof. Margareta Ceban , Florești. Am vizitat expoziția de pictură a elevilor, apoi în sala de spectacole a aceleiași școli ne-au încântat sufletele elevii reprezentanți ai mai multor ansambluri artistice: formația „Sălcioara” cond.prof. Daniela Alexei , formația de acordeoniști cond.prof. Nicolae Borianovschi , formația de jocuri populare „Mugurașii” cond.prof. )gor Costanda , ansamblul de violonceliști cond.prof Eugenia Ciorbă și Victoria Cioban , cărora li s-au adăugat elevi și profesori de la Liceul Teoretic „Miron Costin” și cinci eleve de la Liceul cu predare în limba rusă  „A.Ţ. Cehov” dir.prof. )rina Golubev , care au cântat în limba română melodii românești. Toți spectatorii au apreciat evoluția formațiilor artistice și am aflat o noutate față de România  – toate formațiile artistice din care fac parte elevi, studenți, salariați etc.  aparțin Direcției de Cultură, Turism, Tineret și Sport șeful secției prof. )na Litra , care se ocupă de retribuirea conducătorilor, 
de costumele artiștilor, de programe și deplasări etc.  După o zi încărcată cu multiple și variate activități, cazarea la un hotel din Bălți a fost așteptată de toți participanții, pentru o binemeritată odihnă. Sâmbătă,  noiembrie  a fost o zi fără... comunicări, a fost o zi ce a cuprins vizite de documentare. După trecerea vămii de la Criva-Mămăliga, în Ucraina, am intrat în raionul Noua Suliță din regiunea Cernăuți. Din autocar, priveam satele ucrainiene – nu știu de ce îmi transmiteau o stare depresivă. Ţrimul popas la Cristinești, la mormintele familiei (asdeu, părinții scriitorului B.Ţ.(asdeu 
(1838-1907) ce s-a născut în localitatea Cristinești, raionul (otin, Ucraina. Locul era aproape pustiu, probabil doar noi, reprezentanți ai ASTREi am mai trecut pe acolo în urmă cu doi ani , îl mai cinstim prin închinarea noastră la cei ce nu mai sunt, dar au lăsat urme în cultura românească. La vremea de cumpănă a zilei am ajuns la vestita în străvechi timpuri Cetate a (otinului, aflată 
pe apa Nistrului, parte a provinciei istorice Moldova. )storicii datează Cetatea (otin în sec. X)))-XV, dar nouă, mărețele ei ziduri ne deșteaptă în suflet figuri ale domnitorilor modoveni, mai presus de toți fiind Ştefan cel Mare şi Sfânt. )ntrăm în cetate, urcăm pe ziduri, privim Nistru, ne apar în minte imagini ale vremurilor de odinioară, vremuri fără întoarcere. Cu vreo două ceasuri înainte de înserare, am intrat într-o altă străveche cetate – Cameni a, odinioară cetate-reşedin ă a Ţodoliei, cu o istorie străveche legată şi de vechii daci. Cameni a actuală este atestată documentar în anul . Cetatea-i impunătoare ne aminteşte că veacuri a sta la grani a 
dintre mari imperii, cel rusesc, austriac, otoman. Ne-a plăcut vechea cetate dar şi oraşul modern cu clădiri vechi ce parcă seamănă cu oraşele noastre transilvane. Am părăsit Cameni a mult după lăsarea întunericului, în timp ce admiram clădirile iluminate feeric. Am ajuns la timpul hotărât, după program, la Cernău i, pentru cină şi cazare. Nu putem să nu admirăm şi impunătoarele clădiri istorice 
luminate feeric dintr-un vechi oraş unde-au mai rămas % români, Cernău i. Duminică,  noiembrie , fusese programată întâlnirea cu români din Cernăuți și sesiunea de comunicări la ora :00, la sediul Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu”, în clădirea numită acum Ţalatul Național al Românilor. Ţână la ora amiezii, o parte dintre participanți au vizitat orașul, iar alții au fost prezenți fără a fi în programul Simpozionului  la Centrul Cultural „Eudoxiu (urmuzachi” director poetul Vasile Tărâțeanu , unde au luat parte la o interesată întâlnire cu ambasadorul Ucrainei la București, Excelența sa T. Gh. Rendiuc. A fost un eveniment oarecum privat prilejuit de lansarea unei cărți: Nesecat izvor al științei de carte – Școala nr.  din Cernăuți la  de 
ani de la întemeiere, scrisă de T.Gh. Rendiuc și prof. D.M. Gorduna-Svijynsca, Cernăuți, „Bukrek”, , ediție bilingvă româno-ucrainiană. Autorii-absolvenți ai Școlii nr.  din Cernăuți aduc la cunoștința cititorilor aspecte mai puțin cunoscute din istoria uneia dintre primele școli din Cernăuți și din Bucovina, în general.  
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„Personal, m-am simțit minunat – comunicări de înaltă ținută, 
discuții și dezbateri la obiect. Mai presus de toate, consider ca foarte 

importante întâlnirile cu românii din zone geografice și state diferite”. 
 

(Luminița Cornea, Sf. Gheorghe) 

cons.gen. Mihai Baciu,  

prof.univ.dr. Mihai Toma, 

conf.univ.dr. Diana Vrabie 

 Ţrof. Areta Moșu, 
conf.univ.dr. Igor Cojocaru  

 

 

Ţarticipanți la lucrările simpozionului din România și Republica Moldova în Sala Ţolivalentă a Universității de Stat „Alecu Russo”  

 

Bălți, 4 noiembrie 2016 
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E minunat că un ambasador scrie istoria formării sale! Ţrintre altele, Excelența sa a afirmat că în prezent există relații excelente între România și Ucraina. La ora fixată, ne aflam în celălat loc de întâlnire al românilor din Cernăuți, central, lângă primăria marelui oraș. Eram așteptați de mulți tineri și mai mulți oameni în vârstă. Prof. Areta Moșu, vicepreședinte al Asociațiunii ASTRA, rostește cuvântul de salut, specificând câteva date din istoricul ASTRE) și obiectivele culturale. În continuare, prezintă programul Simpozionului )nternațional aflat în desfășurare, cu ultima etapă la Cernăuți. Din partea Consulatului General al României la Cernăuți, prezintă un cuvânt de salut consulul Edmond Neagoe, iar jurnalistul Vasile Bâcu spune un cuvânt de salut din partea Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți, o adevărată casă a românismului din Cernăuți. Ţrof.univ.dr. Mihai Toma prezintă și de data aceasta noutățile editoriale astriste. Cercetătorul Dan Jumară a fost moderator pentru susținerea comunicărilor următoare: 
Constantin Ungureanu (Institutul de Istorie, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica 
Moldova) – Populaţia regiunii Cernăuţi în perioada -2001; )ulian Cătălin Dănilă Universitatea „Apollonia” )ași  – Personalități culturale cernăuțene și rolul lor în afirmarea identității naționale; Dan Jumară Muzeul Național al Literaturii Române )ași  – )poztaze ale naționalismului în cazul 
societăților studențești din Bucovina habsburgică; )rina Zamfira Dănilă Universitatea de Arte „G. Enescu” )ași  – Rolul muzicii în păstrarea identității naționale la Cernăuți în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, care își încheie original comunicarea cu redarea înregistrării audio a cântecului „Trei culori” de Ciprian Ţorumbescu – asistența se ridică în picioare, în semn de omagiu. Discuțiile se puteau prelungi mult, dar Corul „Dragoș vodă” al Societății „Mihai Eminescu” aștepta să evolueze în fața oaspeților din România care nu știau ce să admire mai mult, frumusețea costumelor populare sau frumoasele cântece populare și patriotice interpretate cu deosebit entuziasm. Au meritat toate felicitările noastre. Deși ne apropiam de sfârșitul zilei de duminică, plecând din Cernăuți, în drumul nostru spre (erța, am avut timp să facem un scurt popas, ca să vizităm mănăstirea Bănceni, cunoscută pentru măreția și bogăția ei. Începută a fi construită în anul , mănăstirea are mai multe biserici și așezăminte pentru îngrijirea copiilor săraci și orfani, precum și a bătrânilor. Biserica mare a mânăstirii este considerată a doua ca mărime din Ucraina. 

Seara ne-a apucat pe drum, dar în orașul (erța eram așteptați la biserica cu hramul Sfântul Spiridon căreia ASTRA i-a dăruit un clopot al cărui sunet să ajungă și la românii din Țară. Ne-am închinat la sfintele icoane și am purtat un dialog cu localnicii. Jurnalistul Iurie Levcic ne-a spus, în cunoștință de cauză, realități privind învățământul în limba română din satele unde locuitorii sunt preponderent români. Ca și altă dată, )urie Levcic își pune speranța în tineri, anunțându-ne că la Cernăuți s-a înființat de curând Asociația Tinerilor Studenți de origine română „Arboroasa”, 
vorbindu-ne și de Zilele Culturii Tradițiilor Românești ce se desfășoară periodic la Cernăuți.  Ţărăsind biserica ne-am îndreptat spre locul unde am participat la o frumoasă seară românească 
la (erța. Am avut ocazia de a ne întreține cu membri ai comunității românilor din (erța. Cântecul și jocul românesc ne-au animat și au întreținut atmosfera de voie bună ca între prieteni și frați de suflet.  

Luni, 7 noiembrie 2016,  ultima zi din programul Simpozionului )nternațional. Dimineața, am vizitat impresionanta clădire a Universității din Cernăuți, înființată în anul , numită în prezent, Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”. )nteriorul cu mărețele săli, biserica ortodoxă tradițională, 
arhitectura întregului ansamblu arhitect Josef  (lavka , parcul, toate ne emoționează. S-au făcut 
numeroase fotografii; merita. Am părăsit orașul Cernăuți cu regretul că nu am avut timp de a-l admira mai mult și de a vorbi 
cu oamenii. Ne-am îndreptat spre mănăstirea Boian aflată în satul Boian, locuit de români. În biserica mânăstirii ne-am închinat cu evlavie la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Ţruncul, numită Ţlângătoarea. Aflăm că mănăstirea de călugărițe de la Boian se află în subordinea 
mănăstirii de la Bănceni, părinte duhovnic fiind starețul de la Bănceni, părintele Mihail Jar. Multe am mai fi putut afla dacă am fi avut mai mult timp, dar – se știe – cel mai mare tiran rămâne timpul. Așa a trecut încă o ediție a Simpozionului!  

Personal, m-am simțit minunat – comunicări de înaltă ținută, discuții și dezbateri la obiect. Mai presus de toate, consider ca foarte importante întâlnirile cu românii din zone geografice și state diferite. Împreună ne-am împărtășit sentimente, ne-am încărcat spiritual în lăcașuri de prestigiu 
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ale învățământului și culturii numesc universitățile din )ași, Bălți, Cernăuți , ne-am adus aminte de personalități, am evocat vremuri de mult trecute, petrecând un timp la Cetatea (otinului ori la cea a Cameniței, apoi ne-am delectat admirând grupuri de muzică și jocuri populare, am văzut lucruri deosebite realizate de oameni care știu să sfințească locul. Numitorul comun a fost limba română, o adevărată formulă de unire spirituală, deoarece prin ea nu ne rezumăm la o simplistă „comunicare”, ci conștientizăm că limba românească înseamnă recunoașterea unei origini care depășește imediatul. Numai vorbind românește, ne vom păstra identitatea. Simpozioanele internaționale organizate de astriștii ieșeni contribuie substanțial la cunoașterea românilor trăitori pe alte meleaguri decât cele ale României și la păstrarea identității românilor din afara granițelor. ■ 

 

 

Cornel 

COTU IU  

Cinci zile, altfel. Jurnal transfrontalier 

 Mă refer la timpul petrecut într-un turneu pe itinerarul )ași – Bălți – Cernăuți. Am folosit verbul „a petrece” cu gândul la Constantin Noica; filosoful dă verbului acesta înțelesul de: a trăi plenitudinar ziua, faptele, de care ai parte, a culege bogăția sufletească a zilei cum spuneau și latinii „Carpe diem!” . Așadar, în nici un caz nu ar fi vorba de chiolhan. Concret: Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului român ASTRA , prin Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” )ași, a organizat nu e prima oară  un Simpozion internațional itinerant, sub genericul „Minorități și identități naționale în spațiul central și est-european”. E o relație, iscusit gândită, cu tematica din anul trecut tot pe vremea aceasta săvârșită : „Români – moldoveni – europeni. Dileme și identități. )ași-Bălți-Chișinău”. Acum, au participat formând un grup de  de persoane  astriști de la )ași, Sibiu, Alba )ulia, București, Covasna, Ţitești, Beclean, Gherla, Țara Buzaielor și, pe parcurs, cei din Basarabia și Ucraina Bucovina nordică . 
Prima zi – la )ași –, a fost un regal privind ținuta manifestărilor, dintre care rețin două. Deschiderea lucrărilor era de așteptat  i-a aparținut academicianului Alexandru Zub, după care au fost lansate trei publicații: una este coordonată de )oan Răducea – o culegere de texte susținute în cadrul Simpozionului de anul trecut, „Revista română”, anul XX)), nr.  , toamnă  și „Sud-Vest”, anul V, nr. , octombrie , almanah istorico-cultural condus de bravul român Vadim Bacinschi, pentru cititorii români din zona Odesa tustrele datorate grijii Despărțământului ieșean . De altfel, aceeași secvență de lansare s-a petrecut la toate întâlnirile avute pe parcurs. De reținut că au conferențiat personalități de la institutele „A.D. Xenopol”, „A. Ţhilippide”, de la universitățile din )ași, Cluj-Napoca și Ţitești, de la Chișinău și Bălți. Am reținut, de la prof. univ. dr. Cătălin Turliuc )dentitatea națională și statul modern  propunerea de a renunța la sintagma „România Mare” în favoarea celei care a demonstrat-o  se potrivește mai bine: „România Întregită”. În expunerea privind minoritățile etnice din Bucovina de sud polonezii și huțulii , s-a demonstrat cum, că peste tot, „mama e păstrătoarea limbii”. În altă intervenție, conferențiarul a 

reprodus spunerea unei tinere din Republica Moldova: „E greu să zic cine sunt și atunci aleg: Sunt estică”. Dar și o afirmație straniu de semnificativă  a unui tânăr: „Mama mea este moldoveancă, adică e de etnie română. Tata e ucrainean. Eu mă consider rus”. Sau, altcineva: „Românii și vlahii 
sunt considerați popoare distincte în Ucraina”. Și, în sfârșit vorba vine , vorbindu-se despre Valea Timocului, aflu de o zicere stupefiantă a autorităților de acolo; „Cel mai bun român din Serbia e cel care se declară sârb”. Câtă tristețe! Încheierea întâlnirii de la Universitatea ieșeană s-a datorat unui scurt recital susținut de profesorul Valentin Marocico, de la )zvoarele Sucevei. De fiecare dată, când aud începutul cântecului, mă răscolesc fiori: „Cântă cucu, bată-l vina/ De răsună Bucovina”. 

Dar finalul zilei a fost o apoteoză, prin concertul de muzică veche românească „Anton Ţann –  de ani de la naștere”, datorat formației vocal instrumentale „Floralia”, a Universității de Arte 
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„George Enescu” din )ași, desfășurat în sala „Radu Beligan” de la Ateneul Tătărași, sub conducerea 

formidabilului dirijor, conf.univ.dr. )rina Zamfira Dănilă. Adjectivul meu de adineauri vine de la arta ei dirijorală, de a conduce, a stăpâni cu grație și persuasiune formația celor  de interpreți ale celor  piese muzicale „de lume”, în română și grecește, încredințate eternității de către Anton Ţann. Am ieșit de acolo plutind în extaz, ieșeam, cum le-a numit acesta, din „Spitalul amorului sau cântătorul dorului”. Vineri,  noiembrie , ne aflam în Sala polivalentă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, fiind învredniciți de Consulul General al României la Bălți, prof.univ.dr. Mihai Baciu. Aici, luările de cuvânt s-au înscris sub același generic, dar cu referire concretă la:  rusul în proza contemporană din Basarabia (excelentă expunere a doamnei conf.univ.dr. Diana Vrabie, care avea să ne și însoțească în periplul nostru din Ucraina , cu referire la publicistica lui Constantin Stere a cărui casă memorială aveam s-o vizităm la Ciripcău, raionul Florești , la ipostaza românilor din Basarabia națiune, minoritate? , incursiune în istoria orașului Bălți ș.a. În finalul zilei am fost impresionați, la superlativ, de două momente. Mai întâi, în satul Băhrinești. Eu nu am văzut până aici un așa Centru Socio-Cultural Multifuncțional și o așa primăriță dedicată pătimaș, aș spune  acestui organism M-am simțit flatat să aflu că primărița Feodosia Bunescu e profesoară de limba și literatura română . Apoi, împreună cu membri ai cercurilor ASTRA din raionul Florești , am avut parte de un alt regal artistic, la Școala de Arte „Nicolae Sulac” din Florești, prin spectacolul folcloric și expoziția de pictură a elevilor de aici. Doamne, ce români frumoși avem și dincolo de Ţrut! Și iată-ne, a doua zi dimineața, la vama Criva, pentru a intra în Ucraina nu înainte de a observa pe parcurs unele frontispicii cu „secera și ciocanul”, simbolul mult îndrăgit al bolșevicilor . Aici nu am stat mult, dar eram pregătiți preveniți de prof. Areta Moșu, cooordonatoarea Simpozionului  
pentru cealaltă vamă. Ni se spusese că, în vară, când se stabilise itinerarul și obiectivele viitorului 
nostru demers astrist, s-a stat în vama Mămăliga ore bune. Nu ni s-a întâmplat chiar atât. Căci am avut ce face la intrarea și șederea relativ rezonabilă acum  pe un fost pământ românesc. Mai întâi cum două doamne din delegația de la Covasna – Maria și Mihaela – aveau locurile de ședere în spatele meu , am început să ne amuzăm: Cum ar fi să punem de-o… mămăligă, în condiția în care brânza fictivă… o lăsasem în vama Republicii Moldova.  Apoi, am deschis volumul de poezii al Mihaelei Aionesei Cămașa de sare Editura Vatra Veche, Tg. Mureș, . Așa am descoperit în această făptură minionă o poetă veritabilă, pentru care trecerea de la pamflet la pictural se săvârșește firesc asta cu atât mai de mirare – sau tocmai de 

aceea? – cu cât în atmosfera ostilă, șovină, de la Târgu Secuiesc, unde locuiește, viața diurnă nu e tocmai ușoară . Ţoezia Brambura începe abrupt, mânios: „În ce naiba să mai crezi?”, iar finalul este tensionat: „În ce, Doamne, să m-arunc?/ În ce foc de foc să ard?/ … / să înfrunt acest zadar/ pân’ să mă strivească porcii!”. Dar ce imagine splendidă în Cu sufletul suflecat: „casele par șir albastru de mătănii atârnat la gâtul țarinei”. În clipele acestea de zăbavă la intrarea în Ucraina nu aveam de unde ști ce se întâmpla în recent înființata comună Mămăliga. Abia la Cernăuți, când mi-a parvenit publicația „Ţlai Românesc” Mirare! Cum de au îngăduit autoritățile ucrainene o publicație în limba română?! , ne-am lămurit despre politica de deznaționalizare din țara asta care, în toată istoria ei nu a cunoscut condiția de stat suveran decât după destrămarea acelei închisori a popoarelor, numită URSS .  Un grup de intelectuali din Bucovina răpită condus de prea bine cunoscutul Vasile Tărâțeanu  a adresat o scrisoare deschisă Ţrimăriei comunei Mămăliga, privitor la desființarea a trei școli cu predare în limba română. Semnatarii epistolei sunt conducătorii următoarelor organisme culturale 
din regiunea Cernăuți le înșir spre edificare : Centrul Cultural Român „Eudoxiu (urmuzachi”, Societatea pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuți, Societatea Scriitorilor Români din Cernăuți, Liga Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuți, ONG „Societatea Golgota” din Ucraina, Asociația Medicală Regională „)sidor Bodea” din regiunea Cernăuți, Societatea Jurnaliștilor )ndependenți, Centrul Bucovinean de Artă pentru păstrarea și Conservarea Culturii Tradiționale Românești. E de mirare cum de li s-a îngăduit românilor să se adune în atâtea organisme culturale!.  
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„Dincolo de încărcătura emoțională dată de locurile vizitate, rămân 
discuțiile din cadrul dezbaterilor legate de problemele actuale  

ale românilor din afara granițelor”. 
 

(Mihaela Aionesei, Tg. Secuiesc) 

 

 

Printre numeroasele personalităţi culturale sosite din România şi 
Republica Moldova, alături de scriitori cernăuţeni, profesori, lideri ai 
asociaţiilor naţional-culturale şi jurnalişti, s-a numărat şi domnul Consul 
Edmond Neagoe, care a transmis un mesaj oficial din partea instituţiei 
diplomatice române acreditate la Cernăuţi, instituţie condusă de doamna 
Eleonora Moldovan, Consul General. Diplomatul român a salutat prezenţa 
amplă a unui număr mare de participanţi la evenimentul de la Cernăuţi, 
menţionând faptul că la lucrările simpozionului participă mari specialişti 
din mai multe zone ale României, Republicii Moldova şi Ucrainei, având 
diverse teme, care prezintă un interes vădit şi pentru comunitatea 

românească din Ucraina. 
 

(Vitalie Zâgrea, Cernăuți) 

 

Ţarticipanții la lucrările simpozionului din România, Ucraina și Republica Moldova 

Cernăuți, 6 noiembrie 2016 

cons. Edmond Neagoe prof. Areta Moșu  
cercet.dr. Dan Jumară 
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Încheierea documentului e patetică: „Nu vă dați vânduți pe treizeci de arginți! Opriți-vă, până nu e prea târziu!”. Sunt curios ce va fi fost să însemne acest „prea târziu”; pentru cine? Am constatat, nu prima oară, că în Ucraina de azi s-au moștenit vârtos de la defuncții sovietici  mentalitățile, tratamentul aplicat românilor, insistându-se, de pildă, pe obligația ca aceștia să se declare moldoveni, nu români. La sediul Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu”, un vârstnic avea să evoce procedeul recensămintelor rușilor din deceniul postbelic: „Ești român? În Siberia! Ești moldovean? Rămâi în satul tău!” Reminiscențe de acest fel în mentalitatea românilor le-am întâlnit peste tot. De pildă, în (erța aflându-ne unde românii sunt în proporție de % , la un moment dat am intrat, asemenea altor colegi din grupul nostru, într-un supermarket. Ţe ecusonul unei tinere scria „Olena”. Vorbea românește cu clienții. Am pândit un prilej când nu se afla nimeni la casierie și a avut loc următorul dialog: „Olena, ești româncă?”. „Da.” „Ce limbă vorbești?” „Moldoveneasca”. „Nu româna?”. „Nu”… Această confuzie este cultivată deliberat de către diriguitorii ucrainieni. Bine măcar că nu la fel se întâmplă în Republica Moldova. Tot așa, duminică, la Cernăuți, câțiva treceam pe lângă o mare catedrală vopsită… în roz , de unde tocmai se ieșea de la liturghie. La poarta lăcașului, câțiva cerșetori. Unul, mai durduliu, destul de tânăr, desigur, cu barbă murdară, întinde mâna înspre mine, boscorodind ceva pe ucraineană. 
N-am treabă și-i zic: „Dacă-mi ceri pe românește, îți dau”. Ce voioșie îndată pe chipul insului! „Țucu-te-aș, scumpule, dă-mi!”. Apoi am aflat că îl cheamă Artur. „Artur și mai cum?”. A făcut efort să-și amintească juca teatru? , ca apoi să aflu că celălalt nume este Stoian. Nu am mai stat la poveste, fiindcă se apropiau creștinii de ieșire și… îi bruiam vadul. 

Revin (ca s-o iau cronologic : Sâmbătă s-au avut în vedere vizite de documentare legate de istoria, cultura, spiritualitatea românească. Ţână să ajungem la Cristinești, deodată autocarul s-a oprit. Ce e, ce e? Ţe margine, un șirag de tarabe cu bărbați, femei, fete: Ne ofereau pere. În sfârșit, 
puteam scoate din buzunar bani ucrainieni – grivne (noi le-am zis „grivei” . Ţara este fructul meu preferat și am avut bucuria să-i simt, unde nu mă așteptam, gustul cel din copilărie, din livada părintească. La Cristinești am urcat pe o colină destul de abruptă și lungă. Din curtea unei case un bărbat, plăcut la chip, a încercat să ne abordeze, dar, aflând cine suntem, a exclamat vesel: „Aha! Țuica…”. Mde!... Am văzut nu casa natală a lui Bogdan Ţetriceicu (asdeu, căci nu mai era, ci un spațiu drept de /  metri, unde ar fi trebuit să fie mormintele familiei (asdeu. Dar nu mai erau, căci rușii le-au ras de pe pământ; se vedeau doar, sub iarbă, urmele  câtorva dreptunghiuri ale locurilor de veci. Ulterior, totuși nu am avut pe cine întreba  s-a ridicat un modest monument din marmură neagră, care confirmă locul ce aparținea (asdeilor. În ce peisaj grandios ne întâmpină maiestuoasa Cetate a (otinului, văzută de pe deal și cu 
Nistru, ocolind-o! Falnica cetate a lui Ștefan cel Mare… Câți dintre noi nu ne-am amintit de 

faimoasa Doina a lui Eminescu: „De la Nistru pân’ la Tisa/ Tot românul plânsu-mi-s-a/ Că nu mai poate străbate/ De-atâta străinătate./ Din (otin și pân’ la Mare/ Vin Muscalii de-a călare/  De la 
Mare la Hotin/  Mereu calea ne-o ațin”… În , alături de Basarabia, cetatea a fost furată de ruși. )ar astăzi e obiect turistic al… Ucrainei. Dar, în fața cetății, numai noi, românii, o trăim cu adevărat. Aici, în ciuda stindardului Ucrainei, pământul și cerul sunt românești. Și dacă adăugăm că cetatea a fost întemeiată de un rege dac, atunci… Ţornind spre Camenița, știam că și ea a fost construită de vechii daci. Dar și că aici s-au ascuns de furia lui Lăpușneanu Spancioc și Stroici, personajele din celebra nuvelă a lui Costache Negruzzi. La Camenița e impresionantă nu numai cetatea, ci și localitatea, totul fiind așezat pe unduiri abrupte de relief stâncos, străbătut – culmea! – de un nevinovat firicel de apă. )ar cetatea are o înfățișare de sălbăticie romantică, așa cum e așezată pe înălțimi pietroase, cu fortificațiile, turnurile 
ei ce par inexpugnabile și crenelurile de neatins. Și totuși… Măria Sa Ștefan a cucerit-o! Măi, măi, ce bărbați bravi am putut avea! Adevărul e că, pentru mine, cele cinci zile ar putea fi redate prin sugestive semne de exclamație, ale întrebării și puncte de suspensie. Spre deosebire de scurtul popas la Cernăuți, în urmă cu nu multă vreme, acum am avut timp de pas lejer prin urbe, de informații și revelații.  Consemnat documentar de pe vremea lui Alexandru cel Bun, locul acesta de suflete românești a 
purces secole sub oblăduire moldovenească, până când a fost râvnit de împăratul Austriei și a 
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rămas sub mustățile lui două secole. Nu a fost rău – aveam să constat, prin ceea ce a rămas de atunci. După  de ani de trai în România Întregită, hrăpărețul Stalin a pus cizma (1940) pe jumătatea de nord a Bucovinei, iar după destrămarea Uniunii Sovietice, uite-așa Cernăuțiul a rămas azi sub crinolina nu tocmai respirabilă a Ucrainei. Ce au construit aici austriecii e de mirare admirativă, clădiri și străzi vieneze , dar desigur că au făcut-o nu de dragul băștinașilor și nu pentru un timp trecător, ci pentru trăinicia lor pe aceste meleaguri. Numai că, iată, „eternitatea” lor a durat… două secole, până în , când cu destrămarea imperiului dualist al concubinajului dintre epuizata Viena și fudula Budapesta. Ţotrivit recensământului din , dintr-un sfert de milion de cernăuțeni .  s-au declarat români; adică atâția mai rămăseseră sau… rezistaseră? . Singurul… consecvent a fost / a rămas și va rămâne: Ţrutul; care trece prin / pe lângă Cernăuți. Zic așa pentru că, după ce a îndrăznit să izvorască din Carpații Ţăduroși, inițial, Ţrutul a luat-o spre… est, însă, intuind că, peste cine știe cât timp planetar, acolo va da de Marea Rusie, a cârmit-o în jos, coborând în căutarea Mamei Dunărea. 
Dar, bietul de el, n-avea cum să prevadă că vitregiile istoriei îl va transforma, la sfârșitul mileniului )) …omenesc , în graniță, flancat de… mângâietoarea sârmă ghimpată. 

Eu m-am simțit aici mândru dintr-un motiv pe care numai noi, românii, îl putem avea. Căci, pentru noi, Cernăuți înseamnă întâi de toate Eminescu și se știe prea bine de ce . Dar nu numai pentru noi, căci e prea mare personalitatea sa, cel puțin în spațiu european, încât numele lui să fie marginalizat, obstrucționat. Așa că m-am bucurat să revăd în plin centrul orașului sediul Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” unde s-a desfășurat episodul trei al Simpozionului nostru , strada Mihai Eminescu și delicata statuie în bronz a poetului nostru național, căreia i-a fost anume destinată o piațetă. În serialul comunicărilor științifice, s-a vorbit despre populația regiunii Cernăuți în perioada 
1940- , ipostaze ale naționalismului în cazul societăților studențești din Bucovina habsburgică și nu pot să nu nominalizez înalta calitate a intervențiilor a ieșenilor )ulian-Cătălin Dănilă și )rina Zamfira Dănilă. Cel dintâi, vorbind despre personalități culturale cernăuțene și rolul lor în afirmarea identității naționale, oprindu-se îndeosebi asupra lui Ciprian Ţorumbescu ne aflam în sala în care acesta a chiar concertat! , iar )rina Zamfira Dănilă a prelungit parcă traseul documentar al antevorbitorului cu tema Rolul muzicii în păstrarea identității naționale la Cernăuți în a doua jumătate a secolului al X)X-lea. Încheierea discursului a fost neașteptată și a ridicat sala în picioare când a deschis un telefon mobil cu imnul Trei culori. Mărturisesc că nu m-am ferit să-mi ascund lacrimile de pe obraji. A urmat, ca un corolar, un cor al Societății, din ale cărui texte nu se poate să nu remarc versuri, cuvinte de genul: „Bucovină, plai de soare/ Ne-au călcat rușii-n picioare”; sau „Bucovină,/ Bucovină,/ Dușmanii te sugrumă”; „Să trăiască România și al ei tricolor”. „Dușmanul  privind-o mâine, va tremura”. 

Tot acolo s-a întâmplat o secvență dialogală tristă cel puțin! . Din delegația noastră făcea parte și energica, generoasa în optimism doamnă Maria Graur-Crețu, directoarea publicației românești „Mesagerul de Covasna”. Luase cu ea un geamantan cu numere din acest ziar, inclusiv unul proaspăt, aniversar, căci se împlinesc șapte ani de la apariția lui în acea zonă atât de tensionată.  Unul dintre românii cernăuțeni s-a văzut îndată că știe ce știe  i-a spus: „Doamnă, noi suntem minoritari în țară străină, voi sunteți minoritari în propria voastră țară… Curaj! Fiți puternici!”… Dumnezeule! Acolo, la Cernăuți, îndemn către românii din România… Și, afară, alături, pe acoperișul clădirii Ţrimăriei ucrainiene cu litere din alfabetul latin, nu rusesc! , îndemnul „Viribus unitis!” „Ţrin forțe unite” . Scuze: Cinism?  Care forțe? Ale cui? Sau: Împotriva cui? Vocabula aceasta s-a potrivit seara, în Ținutul (erței, când am fost întâmpinați de reprezentanții raionului (erța. Întâlnirea a avut loc în Biserica Sf. Spiridon. Originală întrevedere. Șeful administrației raionale ni s-a adresat uimitor: „Mă mândresc să conduc cel mai românesc raion din lume!”. Așa am aflat că în acest spațiu ucrainean .  de locuitori  funcționează  de școli cu predare în limba română. Așa că, a fost un prilej bucuros să pot oferi profesoarei Elena Apetri, din partea Bibliotecii Județene Bistrița-Năsăud director, )oan Ţintea , un set de  volume prilejuite de recenta aniversare a celor  de ani de la nașterea Bardului de la (ordou. La întoarcere, chiar noapte fiind, am putut remarca faptul că nu puține dintre casele ridicate de gospodari în satele străbătute de noi sunt relativ recent înălțate și arătoase. Semn de prosperitate. 
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După un somn bun, aflu de la radioul meu nedespărțit în călătorii  că e  noiembrie. M-am înviorat brusc. Ţentru cei de alte vârste, ziua aceasta are o rezonanță aparte, căci – vă amintiți? – sărbătoream cu surle și trâmbițe Marea revoluție socialistă din… octombrie .  Unui tânăr de azi necunoscând problema cu trecerea la calendarul nou  trebuie să i se pară bizară și hilară o astfel de aniversare octombrie în noiembrie  a celei mai mari făcături semite din istoria universală. Bine măcar că el, tânărul, nu a avut parte de ea, însă nu ar fi de prisos să cunoască în ce au constat nefastele consecințe geopolitice, naționale, etnice, culturale, morale asupra sutelor de milioane de oameni trăitori în secolul al XX-lea. Am părăsit hotelul cu – încă o dată –, bune aprecieri pentru ceea ce nu am văzut pe alte meridiane: în perimetrul stabilimentului e amenajat un părculeț al copiilor, cu spații de odihnă și instalații de joc pentru pofta oricărui copil. Felicitări, Cernăuți! Când prof. Areta Moșu ne-a propus ca, înainte de a părăsi orașul, să facem o vizită Universității, în sinea mea nu aveam mari entuziasme. O, ce aș fi pierdut! Nu caut superlative, pentru că nu pot acoperi splendoarea arhitecturală a acestui complex de clădiri. Austriecii au construit aceste spații ca sediu mitropolitan. Exterioarele, sălile rezultă dintr-o combinație eclectică de baroc și ev mediu, de fortificații crenelate și interioare cu oglinzi de Murano Ghidul chiar invitase în glumă pe câteva doamne vârstnice să se apropie de ele, pentru a trăi iluzia unei alte vârste .  Însă, nu am putut să nu rețin cu tentațiile mele, recunosc, uneori histrionice  că rectoratul ucrainean  a hotărât locul catedrei de limba și literatura română  lângă… toaletele universității și, cum dascăl de acest profil fiind, una am cercetat-o. Mda! Spațioasă… Numai că, acest grup de clădiri mde, cum se putea altfel? , în funcție de stăpânirea care a trecut sau a rămas, a devenit universitate de toate tipurile inclusiv… marxist-leninistă ; totuși, nu îndestulătoare pentru toate facultățile din Cernăuți, deoarece mai există și alte sedii de acest fel răspândite prin centrul orașului. Ţe drumul de întoarcere, am mai vizitat, pentru documentare, două mănăstiri, frumoase, bine îngrijite. La una dintre ele nu contează numele , am avut o surpriză de necrezut. În pronaosul 
bisericii – o pictură murală de ,  pe  metri, probabil nu veche, oricum, măiestrit realizată cromatic și figurativ. Un adevărat  pamflet alegoric! Nu-i comentez semnificațiile, ci doar înșir componența imaginii de ansamblu; o povestesc. În jumătatea de deasupra, intitulată „Corabia mântuirii”, e chiar o corabie, pe care sunt scrise cuvintele „Sfânta Biserică Ortodoxă”. În ea, la cârmă, )isus, alături Sfânta Maria, apoi, înșirați apostolii, pe aura  fiecăruia fiindu-le  scris numele; așa se deosebește că cei doi care sunt gata să dea drumul ancorei sunt Ţetru și Ţavel. Ţe mal îi așteaptă, ostil, războinic, bărbați și pâlcuri înarmate „până-n dinți”, în dreptul fiecăruia deslușindu-

ni-se cine sunt, cui aparțin. )ată: în stânga, două grupuri compacte, cu sulițe, arcuri, îndreptate spre 
corabie – în dreptul fiecăruia, fiind scris „evreii”, „comuniștii” aceștia din urmă au coifuri cu secera și ciocanul sau măști cu boturi de hiene . La mijloc: un balaur, aruncând foc , apoi )ulian Apostatul. În dreapta: protestanții, Luther, Ţapa, ecumeniștii. Nu mai e nevoie de comentarii, nu-i așa? După intrarea în România actuală!... , am coborât la Suceava pentru a prinde acceleratul de )ași-Timișoara; care a trecut pe lângă mine taman când ajunsesem pe peron. Așa că, în cele patru ore și jumătate, până la al doilea tren spre Transilvania, am petrecut în restaurantul gării, sorbind patru cești de ceai și punându-mi răbdarea la încercare cu o revistă de integrame; căci radioul… îl uitasem în autocar. Să reținem că acest proiect a fost realizat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Ţolitici pentru Relația cu Românii de Ţretutindeni. Dar, mie îmi rămâne gândul și sufletul întâi de toate la grupul astrist de la )ași, al cărui magnet coagulant este prof. Areta Moșu. A avea a face cu Dumneaei este un privilegiu și înseamnă a beneficia de o adevărată terapie de spirit, de suflet, de imbold întru cultură și cultivare a spiritului național. Nu am auzit, de când o cunosc, vreo șoaptă a cuiva de contestare a investiturii sale de vicepreședinte al Asociațiunii ASTRA, de președinte al Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” )ași. Ţasiunea, devoțiunea sa managerială adesea îi este remarcată în public, fie în țară, fie peste hotare, când pune la cale parteneriate cu diferite organisme și instituții de cultură, de învățământ. 
Iat-o: persuasivă, energică în ciuda vârstei! , riguroasă în realizarea proiectului, severă în 
respectarea programului orar al zilei. Vorba din străbuni: „Ecce homo!” ■ 
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ASTRA descalecă 

în inima Țării 
  

Iulian 

PRUTEANU-ISĂCESCU 
  Redăm, în paginile ce urmează, o cronică a serbărilor de înfrățire culturală ale Asociațiunii ASTRA cu alte organisme similare din România reîntregită, ce s-au petrecut între  mai – 3 iunie , când cei aproape  de astriști au descălecat la București. Apreciind însemnătatea acestor serbări de înfrățire culturală, Regele Ferdinand ), care era și președintele de onoare al Asociațiunii ASTRA, a prezidat ședința festivă de recepție de la Academia Română, afirmând: „De aceea mă bucur că văd aici întruniți în un singur gând și spirit românii de dincolo și de aici, adevărați uniți sufletește, veniți cu dorul de a strânge legăturile cât mai tare din care numai bine poate să iasă pentru țara noastră”. 

 

 

 

„ASTRA” la București 

 
Câteva zile, norodul pestriț de pe calea 

Victoriei a fost înviorat de portul viu: alb, roșu și 
negru, în boragic, aur și fluturi, al oaspeților din 
Ardeal. Avea Capitala, sub cerul încropit de arșiță 
și sub razele verticale, nu știu ce înfățișare 
pitorească de stație balneară în ziua unei 
sărbători de binefacere, cu comitet de doamne în 
costum național, fanfară militară și tombolă, 
seara, după cotilion. 

Bănățeni cu vorba moale și în vestmânt cu 
găetan, bănățence cu minunatele podoabe de fir 
și mătase și cu maramele de domnițe ctitore cum 
stau zugrăvite în pridvorul mănăstirilor oltene, 
siliștence și întunecați moți cu pălărioara 
rotundă, oameni aspri din ținutul păduros al 
Marmației, își făceau loc anevoie pe trotuarul 
îngust, printre trecătorii cei de toată ziua și cei 
de toate națiile, între care ei singuri români cu 
poporul lor românesc, înfățișau exoticul. 

Au fost recepții, cuvântări, mese, coruri – 

despre acestea au pomenit cu îndestulare 
gazetele. Nu ne oprim la ele aici. 

Dar într-amurg, pe bulevardul Colței, am 

văzut venind o singură pereche sub teii prăfuiți. 
Erau două fete, n-aș ști să spun după port, din ce 
parte, de undeva de pe Mureș ori de pe Criș. 
Mersul lin și mlădios a trezit o clipă numai 
amintirea acelor care cu fân, plutind parcă, 

legănate în negura asfințitului, cu o fetișcană 
îngenunchiată în vârf, rezemată de furcă, între 
fânețe cosite, pe drum povârnit. Pe urmă a 
mugit o sirenă, s-au îmbulzit trăsuri, a duruit un 
camion, drumețele nu s-au mai văzut și Capitala 
fu din nou prezentă cu larma, praful, murdăria 
și duhoarea ei, răsuflată prin guri căscate de 
canaluri. 

Asemenea oaspeți sunt bineveniți, măcar de-

ar fi numai fiindcă ne amintesc că țara e alta, 

a
rh
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 ■
  

 

Cezar Petrescu [Fotografie aflată în patrimoniul  
Muzeului Na ional  al Literaturii Române )aşi] 
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dincolo de Chitila, și că mai departe de strigătul 
edițiilor, de procesiunea automobilelor, de 

culoarele ministerelor, de discursurile și voturile 
Camerei, de cubiștii și constructiviștii Capșei, de 
afișele teatrelor și de teatrul permanent și 
spectaculos de pe calea Victoriei, curge altă viață 
hrănită din alte izvoare, mai înviorătoare și mai 
limpezi de cât uleioasa și trândava prelingere a 
Dâmboviței. 

Sărbătorile „Astrei” ne-au amintit însă și 
altceva. 

Serbările din august , mai întâi. Amin-

tirea vine de departe; – licean în cei dintâi ani, 
când silabiseam în graiul lui Fenelon „Aventurile 
lui Telemac” și moțăiam pe episoadele războa-

ielor punice. Zvonul serbărilor din Sibiu, cu cele 
nouă zile de cuviincioase petreceri naționale, 
purta pentru noi, omuleți de o șchioapă, firul unei 
bucurii și întristări fără țărm. Învățam și 
lăcrimam pentru tristețile și bucuriile unor frați, 
care dincolo de hotare misterioase pentru noi, 

știau să înfrunte cu asprime și neclintire o 
milenară stăpânire vrăjmașă. De atunci, de la 

acele serbări ale „Astrei”, am învățat ce e 
Ardealul, și destinul lui și-a înfipt dureros, în 
inimile noastre tinere, spin ascuțit. Au fost apoi 
corurile din , de la Expoziția cu mult 
tămbălău, ștuc și pavilioane din piatră; carnaval 
jubiliar cu multă minciună poleită și pospai de 
civilizare, dar care a adunat norodul de pe toate 

plaiurile românești, și a pus întâia oară, adunați 
laolaltă, alături, în ceea ce avea să devină 
Capitala tuturor românilor, moți de pe Arieș, 
bănățeni din Caraș-Severin, bihoreni de pe valea 

Crișurilor, bucovineni din țara cu fagi, unde după 
mai puțin de două decenii avea să stăpânească 
tirania forestieră a d-lui Anhauch. Au fost și acolo 
serbări, cu coruri și jocuri, cu porturi și panglici 
tricolore purtate întâia dată liber, de români 
din ținuturi robite, a fost presimțirea minunii ce 
avea să se întâmple, ce s-a întâmplat și atât de 
puțină bucurie aducem acum, fiindcă poate 
suntem cu atâți ani mai bătrâni și cu atâți ani 
mai obosiți. De aceste îndepărtate timpuri ne-au 

adus aminte oamenii cu portul viu care-au 

înflorit câteva zile împestrițeala monotonă din 

totdeauna a căii Victoriei. 
Pentru unii și alții, pentru cei veniți și pentru 

cei aici găsiți, scormonirea aceasta a trecutului 
va fi însemnat o mustrare. Aceia eram. Aceștia 
suntem. Nu ne încearcă, pe nici unii, nici o 
remușcare? 

Entuziasmul de acum a fost oficial, drapelele 

fluturate din ordin, discursurile cele mai multe cu 

cheie politică, nu a unui popor, ci a unui partid. 
Ce altceva doream acum douăzeci de ani să fie, ce 
altceva poate încă să fie! 

Se înșiruia un grup, în treacăt, înaintea 
Universității în fața statuii încremenite a lui 
Gheorghe Lazăr, simbol eroic a unei epoci într-

adevăr aceea fără întoarcere. Peste capete, omul 

de pe soclu privea dincolo în adâncul pământului. 
Nu era trist. Nu era bucuros. Era de piatră. 
 

Cezar PETRESCU 

 [„ ara noastră”, anul V, nr. , Cluj-Napoca,  

8 iunie 1924, p. 705-706] 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Concursul internaţional de creaţie literar ă  

„Veronica Micle” , ediţia a XV)) -a,  2016 
 Organizat de Despăr ământul „Mihail Kogălniceanu” )aşi, concursul îşi propune să încurajeze lirica din ară şi de peste hotare, să stimuleze preocupările de re evaluare a poeziei în contextul reconsiderărilor estetice actuale şi să impulsioneze traducerile în limbi de circula ie interna-ională. Lucrările concursului se vor desfăşura pe trei sec iuni: Creaţie poetică; Traducere din 

poezia clasică, modernă şi contemporană; Eseuri despre lirica actuală. La concurs pot participa tineri autori, care nu au debutat în volum şi care au vârsta maximă de  de ani. Lucrările vor fi trimise în plic sigilat, sub motto, în următoarea formă: sec iunea Creaţie poetică: 10 titluri inedite; sec iunea Traducere: 5 titluri inedite; sec iunea Eseuri:  eseu între -  pagini, prezentat în limba română sau într-o limbă de circula ie interna ională. În plic se va afla un Curriculum vitae al 

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

(40)0232-311 474.  
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Emanuela 

ILIE 

Memoriile unui „martor în plus” 
 

 )ndubitabil, Amelia Ţavel este recunoscută îndeobşte pentru contribu ia de excep ie la supravie uirea, în vremurile tulburi pe care le cunoaştem, a unui domeniu la fel de obligat, precum celelalte cȃmpuri din sfera artisticului, să suporte amprenta indeniabilă a politicului. E suficient să amintim, aici, doar studiile substan iale despre )dei estetice în Europa şi 
artă romanească la răscruce de veac (1972), 

Expresionismul şi premisele sale (1978), Peisaj 

natural, peisaj uman (1987), Pictura romȃ-

nească interbelică (1996), Pictori evrei în 
Romȃnia (1996) ori Surse, simboluri, idolatrii în 
arta modernă (1998), prin care criticul şi istoricul de artă a reuşit în fapt, ca pu ini al ii în 
timpul regimului comunist, racordarea spiri-tului artistic romȃnesc la marile realizări 
europene ale epocii. Aproape necunoscută este, însă, memorialista Amelia Ţavel, autoarea unui 
volum  intitulat, elocvent, Un martor în plus Editura Du Style, Bucureşti, , a cărui lectură este profitabilă nu numai pentru reconstituirea profilului său psihologic, spiritual ori social, ci mai ales pentru în ele-gerea în profunzime a perioadei interbelice, în 
care acesta s-a format. Alegerea lucidă a discursului memorialistic ce îmbină, conform uzan elor genului, cele două axe ale reme-morării – le dedans şi le dehors – îi permite practic scriitoarei această dublă reconstituire: a propriului chip şi a unei lumi considerate drept exponen iale. Transformȃnd, în acelaşi timp, 

mare parte din carte într-o implicită, dar extrem de sensibilă pledoarie despre conserva-rea umanită ii şi supravie uirea prin cultură, dimensiuni absolut vitale într-o epocă în care, după cum ştim, „fantoma xenofobiei şi a intoleran ei etnice începuse să bȃntuie prin Europa inclusiv prin Romȃnia  cu o for ă necunoscută pȃnă atunci” Andrei Oişteanu, 
)maginea evreului în cultura romȃnă. Studiu de 
imagologie în context est-central-european). 

Privită prin lentila aburită a memoriei cunoscuta metaforă specifică scriiturii de gen , lumea asupra căreia se opreşte Amelia Ţavel în acest prim op autobiografic este de la început etichetată drept o lume „coerentă, caracteri-
zabilă în primul rȃnd printr-un anume stil de via ă, printr-o mentalitate” particulară, pe deplin conturată, deşi încă destul de tributară 
antebelicului. Ceva mai departe, ideea de 

alteritate a universului recuperat, aici, cu 

mijloacele memorialisticii, revine, cu o preg-nan ă sus inută de o compara ie dragă criticului de artă: „Mă refer desigur la o lume, la un segment de societate care, privită din optica importan ei sau a renumelui, reprezintă totuşi o 

lume bună numai de gradul doi. Ţrivită însă din 
punctul de vedere al rolului ei social – din păcate astăzi nu îndeajuns de cunoscut – ar putea fi asemănată cu cea a «micilor maeştri» care în 
istoria artei netezesc drumul celor mari, uneori chiar îl pregătesc, încarnȃnd simptomatic, chiar simbolic, valorile unei epoci”. 
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„Înţeleg însă azi că, dincolo de situaţia foarte specială, mărunt localizată 

istoric în care ne aflam, şi pe care atunci o înregistram trăind-o cu un soi de 

calm genetic şi de speranţă certă, apropierea aceasta, simplificată, de 
concretul vieţii, echilibrarea preocupărilor elevat-culturale, «spirituale», cu 
substanţa vie, deşi anonimă, a cotidianului, respectul de cotidian, pȃnă la 
cvasi-sacralizarea lui, a fost o tendinţă mai generală, în orice caz mai 
profundă, în epoca mai veche. Începutul va fi fost cred pe la mijlocul anilor 

’ , odată cu slăbirea sufletului avangărzilor artistice şi a conturării mai 
precise a reacţiilor faţă de ele”.  
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Ei bine, frumuse ile aproape uitate ale acestei lumi numai de gradul doi formează cea mai 
mare parte a materiei textuale a opului ce pare 

adesea interesat cu mult mai mult de le dehors decȃt de le dedans. În această carte nu se poate descoperi nimic sau aproape nimic care să ne amintească de nucleul nur, specific autoscopiei 
feminine – pe care unii teoreticieni o consideră cu mult mai aptă a sesiza şi a descrie după caz, rafinat, nuan at sau patetic, larmoaiant  vulnera-bilită ile, fragilită ile biosului, dar şi exaltările 
specifice animei. Amelia Pavel pare aici preocu-pată cu precădere de relevarea aspectelor exterioare ale formării/ cristalizării reprezen-tărilor identitare individuale, respectiv colective. Ţromisiunea relevării unor secrete existen iale, 
a unor misterioase intersti ii psihologice autoa-rea noastră utilizează, de cȃteva ori, sintagme promi ătoare precum: „năstruşnică”, „eretică” sau oferă informa ii lacunare despre ereziile adolescentine: „îmi plăcuse via a la liceu, deşi, cu toată educa ia mea germană, nu aveam, cum se cuvenea elevelor bune, nota  la purtare”  nu este în fapt onorată în textul în care primează, cum spuneam, imaginea lumii exterioare, şi nu a 
celei interioare. Evident, o atare op iune scripturală este justificată în varii moduri de-a lungul rememo-rărilor. Cititorul va observa însă oricum nu numai discre ia ieşită din comun a memorialistei care, în loc să se concentreze asupra propriei personalită i, preferă să îşi descrie rela iile cu ceilal i – evident, acei ceilal i care o influen ează într-un mod vizibil, indiferent de durata reală a legăturii respective , ci şi angajamentul etic decis al demersului recuperator. Cele două trăsături sunt atȃt de intim legate, încȃt, nu o dată, par să se confunde. Dincolo însă de ocuren a semnificativă a acestor interferen e, suprapuneri sau coresponden e între destinul individual şi cel genera ionist, ne atrage aten ia şi natura aparte a orizontului familial în care s-a format Amelia Ţavel. Ascenden a cu totul particulară a autoarei ne este devoalată treptat şi cu destul de mare precau ie. Memorialista ne vorbeşte spre exemplu de „universul vienez al bunicii şi copilăriei mele”, unul „încărcat de valori reale şi fertile”, după ce ne atrage aten ia asupra faptului că ne află totuşi în fa a unui „spa iu nu atȃt geografic, cȃt psihologic, social, 
cultural,  spiri-tual” eclectic. Ţentru că în el încă sunt puternice „interesul şi simpatia pentru via a germană şi austriacă –  vieneză în special  –  în ambianța 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mea) – cu darul lor specific de a încarna expresiv 
un cotidian – locuin ă, alimenta ie, vestimen-ta ie, reguli de compor-tament etc. – valorile de bază ale tradi iilor, civiliza iei şi culturii, [care] ineau încă, în multe privin e, de configura ii anterioare primului război mondial, chiar dacă erau firesc asezonate cu noută i ale imediatului 
postbelic. Id est: francofilia dominantă în anii ’  şi ’ . Spre deosebire, evident, de cei care comentează, în general mali ios ori sceptic, acest eclectism din epocă, memorialista beneficiază de perspectiva diacronică; în consecin ă, are 
sagacitatea de a-i admite avantajele: „Rămȃn însă evidente iradieri în multe direc ii ale unor valori şi mentalită i din surse diferite, 
amalgamate prioritar pe latura pitorescului, confortului, căldurii umane cu tente idilice şi în 
mod special – aş spune tipologic – asimilate în medii familiale marcate genetic de experien e de via ă grele, labile, încărcate de incertitudini şi îngrijorări”. Medii familiale ce încearcă, totuşi, să îşi ducă existen a în aceeaşi normalitate din anii ’ -’ , altfel spus, să ignore amenin area din ce în ce mai clară a fantasmelor totalitare. Rememorȃnd prin urmare perioada, autoarea ne descrie prieteni sau cunoscu i din cercurile frecventate Marcel Avramescu, aflat în faza hasidică; Manole Neumann şi Nicu Steinhardt, întotdeauna îmbrăca i ireproşabil, în stil englezesc; Solomon Gruber şi Dolfi Trost; Aurel 
Baranga – pe atunci Leibovici, junele Sestopalis 
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ş.a. ; revine asupra ambian ei familiale şi recunoaşte deschis că, în urma unor schimbări economice şi politice pe care în adolescen ă doar le intuise, tatăl său era angajat în unele activită i 
social-politice, pe linia Uniunii Evreilor Romȃni, opusă sioniştilor de stȃnga şi concentrată pe 
ideea vest-europeană a diferen ierii specifice numai pe bază de religie şi autoalegere, nu pe bază de etnie. Făcȃnd o serie de paralele interesante cu situa ia din Austria, Amelia Ţavel observă, în fine, o serie de „realită i simpto-matice, care, mai temperat şi mai discret, au marcat şi existen a societă ii evreieşti interbelice din oraşele mari romȃneşti. Era o societate ataşată de structurile locale, trăind o sinteză, pitorească aş spune – între tipuri de experien ă istorică diferită – una pe planul conştiin ei specifice deja uitată, cealaltă vie, de confruntare şi asimilare cu tipul de societate urbană romȃnească, impregnată, la acea dată, de puternice influen e franceze, care nu func ionau doar pe plan cultural”. Oricȃt de amenin ătoare vor fi fost, totuşi, spectrele ideologice ale epocii, tȃnăra Amelia nu îşi limitează deloc existen a socială – spre 

deosebire de alte memorialiste sau diariste ce detestă dacă nu mul imile, măcar „tendin a 
turmo-filă” Mariana Şora, Jeni Acterian, Alice Voinescu ş.a. . Dimpotrivă, caută constant forme 
de divertisment specifice tinere ii interbelice – cu motiva iile cele mai variate, inclusiv ca substan ă, de la cele comune la cele mai complicate, de vector identitar mai pronun at. Spre exemplu: „via a de cafenea şi nota ei boemă, moderat boemă de altfel, a avut 
caracterul stimulativ supraidealizat astăzi în emisiunile TV. Focul de artificii al conversa iilor, consumarea energiilor în calambururi, butade, performan e spirituale oraliceşti, nu au priit decȃt naturilor puternice, capabile de disciplină şi organizare interioară. În umbra lor, ceilal i, firavii, inadaptabilii, sau poate şi orgolioşii succeselor uşoare, găseau un mediu propice 
propriei impresii că «fac ceva» şi că «sunt cineva» fără convertirea acelor scȃntei ale instantaneului în durata unei opere consistente”. Cele mai emo iona n te pagini din carte sunt dedicate în fapt recapitulării modurilor în care, la sfȃrşitul anilor ’ , această lume „bună numai de gradul doi” – sintagmă ce face referire, tot 
discret, la mai multe forme de minoritate sau de 

marginalitate resim ită în anii tinere ii: etnică, socială, sexuală – a putut rezista „acestui asalt al răului asupra segmentului de lume din care 

făceam parte”. Vorbim practic despre cȃteva moduri de supravie uire existen ială, socială şi culturală. Este vorba în mod special despre 

orientarea spre religiozitate şi cultura religiei; „plonjarea în domestic şi, de aici, dacă era vorba de oameni deprinşi cu doza zilnică de muzică, lectură etc. transformarea ei în gest domestic, casnic, smuls din via a socială, din via a ării. Sau reducerea ei artificială la un spa iu restrȃns, care 
devenea o altă Romȃnie, în miniatura unui exil”. 
Numeroase pagini din carte sunt alocate apoi 

descrierii formelor de divertisment specifice lumii de grad secund, desfăşurate, firesc, fie în 
sfera intimului, fie în sfera publicului. Mai întȃi, „jocurile şi năstruşniciile noastre de preado-lescen i şi adolescen i, specific interbe-lice, aş spune astăzi”, apoi jocurile domestice, vizitele amicale, aniversările copiilor şi revelioanele în 
cerc din ce în ce mai restrȃns,  ceaiurile 
(dansante sau nu), respectiv mesele rare la restaurante „Suzana”, „Smilovici”, „Modern”, „Lido” , cafenele şi baruri în care se ascultă jazz, filmele, spectacolele de teatru şi operă, vacan ele 
la mare sau la munte, balurile şi societă ile de binefacere. )ată, spre exemplu, o referin ă ludică pe care memorialista o utilizează şi pentru a marca, delicat, o cutumă a epocii, şi o trăsătură psihologică proprie: „Jucam «Schwarzer Ţeter» un vechi joc de căr i german cu personaje care semănau cu micile sculpturi de pe altarele catedralelor gotice , strȃngeam fotografii de artişti de cinema, pe care îi mȃzgăleam în fel şi chip şi ale căror gesturi şi mişcări le imitam exagerȃndu-le. Mă făceam că plȃng ca Lya de 
Putt – marea vedetă – vampă a epocii –  trȃntindu-mă pe canapea, zguduindu-mi umerii, cu capul culcat pe bra ”.  Ţentru viitoarea intelectuală, totuşi, refugiul de elec ie nu poate fi altul decȃt cultural. Ţe lȃngă spectacolele de teatru şi de operă o obligativitate impusă de părin i în copilărie şi urmată cu plăcere de cȃteva ori pe lună , ea e sedusă iremediabil de cinematograful unde rulează, evident, mai mult filme germane. În anii ’ , copila este impresionată de valul expresionist, re inȃnd, şi peste decenii, 
impresiile „de neuitat” la vizionarea unor pelicule precum „Nibelungii” sau „Metropolis”-ul originar, în care admiră „construc ia geometrică, de forme ordonate, [ce] inea chiar de preferin ele mele, solid sus inute în educa ia familială, nu numai a mea, ci de principiu în societatea din care făceam parte”. Memorialista nu se sfieşte să îşi amintească nici de filmele 
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sentimentale vieneze, cu favori ii Willy Fritsch şi 
Martha Eggerth, din anii ’ , înlocuite ulterior cu filmele UFA din noua produc ie patriotardă: în ciuda ridicolului şi falsită ii acestor pelicule cu o dominantă ideologică mascată, tȃnăra Amelia le frecventează, pentru „peisajele frumoase de munte şi interioare mobilate «gemütlich»”, dar mai ales pentru că „regăseam acolo detalii din faza germană a copilăriei mele: amănunte domestice, feluri de mȃncare şi mai ales cȃntece: 
Das Wander ist des Müllers Lust, )ch hatt einen 
Kamaraden, Guten Abend, gute Nacht şi altele, 
mai noi, de bună calitate, din specia «chanson»-

ului german, care poseda deja, la acea dată, o mică tradi ie, cȃntecele Marlenei Dietrich şi ale lui Bertold Brecht”.  Mult mai frecventă, desigur, este lectura – de ziare şi reviste preferatele sunt „Timpul” lui Grigore Gafencu, pentru pagina a doua, culturală, avȃndu-i între colaboratori pe G. Călinescu şi Miron Radu Ţaraschivescu, o pagină substan-ială, inteligentă şi moderată, care „putea fi un merit părtaş la sus inerea existen ei”, apoi „Revista Funda iilor Regale”, pentru că „rămȃnea în continuare un model de obiectivitate şi 
deschidere”, şi „Via a romȃnească”, care o retransportă pe tȃnăra cititoare „într-un univers stabil, amabil, care semăna cu cel din fotografiile de primă tinere e ale părin ilor mei” , dar mai ales de căr ile care, în ordinea esen ialului, făceau mai mult decȃt să îi deschidă pe tinerii cititori înspre universuri alternative. Anume, ele „ne pregăteau rezisten a interioară în fa a răului care urma să vină”. Un martor în plus con ine, ca 
numeroase alte volume memorialistice, un 

inventar generos de titluri cu rol formator, înso it de observa iile obişnuite despre specifi-citatea epocilor în care ele au contribuit la cristalizarea imaginii despre sine şi/ sau despre exterioritate. Re inȃnd, spre exemplu, delectările 
trans-livreşti alături de Nicu Steinhardt alături 
de care tȃnăra proslăvea « fericirea» şi comenta beletristica fran uzească , memorialista nu pierde prilejul să puncteze din nou orientarea 
franco-filă a culturii interbelice: „Cultural vorbind, mai ales în mediile bucureştene mondene şi ale intelectualilor neboemi, Fran a ocupa după  primul loc. Romanele franceze publicate la Ţayot şi Flammarion: Joseph Kessel-urile adulate de cucoane şi Ţaul Morand-urile inteligente, cu vorbe de duh, lectură uşoară, care 
preluase clientele lui Paul Bourget; Claude Anet-

urile cu micile lor incursiuni în lumea socotită pe atunci pitorească a vie ii ruseşti, circulau mai 

ales în societatea de bon ton din afaceri, politică, administra ie. )n lumea scriitorilor, studen ilor, elevilor, liber profesioniştilor, a gazetarilor, 
prioritatea o aveau romanele publicate la Mercure de France şi Nouvelle Revue française: Gide, Mauriac, Romain Rolland, precum şi traducerile de rusă, Dostoievski, în primul rȃnd, cu o imensă vogă, dar şi primii autori sovietici, rapid interzişi în ara lor, de ex. Boris Ţilniak”. După cum ştim, în cele mai multe confesiuni feminine ale epocii, lectura este men ionată ca suprema „igienă a spiritului”, care poate anihila, fie şi temporar, „sentimentul unei existen e larvare” sau „via a golaşă, [care] mă epuizează prin vacuitatea ei” Jeni Acterian . Deşi schizothemia retragerea în sine, izolarea într-un spa iu de securitate, refuzul lui le dehors  şi orice formă de taedium vitae îi este străină, şi Amelia Ţavel mărturiseşte a fi trăit cu pasiune „aventura devorantă a căr ilor”. Şi în cazul ei, firul rememorării se schimbă brusc în listă lungă de căr i citite la diferite vȃrste, în ierarhii ale acestora, în observa ii lacunare, dar exacte pe marginea studiilor de interes, în glose de lectură 
sau comentarii subtile plecând, bunăoară, de la Romain Rolland şi Roger Martin du Gard, Gide şi Rimbaud. Dintre preferin ele sale de lectură, sunt amintite în special căr ile avangardiste – autoarea vorbeşte undeva de „aventura devo-rantă a lecturilor ultra moderne: Voronca, )on Barbu, Urmuz, dar şi Adrian Maniu”, altundeva de „avangarda trăznită”, de care se va vindeca învă ȃnd pentru bacalaureat ocazie de a-i redescoperi pe Creangă, Caragiale – autorul preferat pentru examen, Alecsandri şi Ghica , în sfȃrşit, scrierile autobiografice André Gide şi Roger Martin du Gard, Jacques şi Raissa Maritain, Francis Jammes ş.a. . Încă un amănunt semnificativ: dacă în via a de liceu lecturile preferate ale Ameliei Ţavel sunt mai degrabă 
avangardiste, în via a estudiantină accentul se mută pe căr ile de literatură menite să restaureze „starea de fericire difuză” resim ită frecvent în prima copilărie cele semnate de Ţroust, Valéry, Mallarmé şi Ţéguy, Bergson, Jacques Maritain, Etienne Gilson şi Gabriel 
Marcel etc.). Dacă extragem, din înşiruirea de reflec ii pe 
toate aceste teme subsecvente culturalului, pe 

de o parte, respectiv cotidianului deloc frust, pe de altă parte, pe cele care vizează mizele de adȃncime ale demersului confesiv, trebuie să observăm mai întȃi relevan a aspectelor etno-

identitare ce suprascriu, în numeroase pasaje, 
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aspectele formatoare strict individuale (eul este substituit adesea de către noi sau se erijează într-un fel de porte parole genera ionist . Apoi dominanta gnoseologică a rememorării: spre 
deosebire de alte discursuri de acest tip, scriitura Ameliei Ţavel are ca menire în elegerea – nu a propriei vie i, ci a resorturilor angrena-

jului/ mecanismului macro-istoric care i-a determinat muta iile esen iale. Deloc întȃm-plător, de altfel, confesiunile în adevăratul sens al sintagmei  încep de regulă prin vocabule precum „în eleg” sau „mă clarific”. Să parcurgem 
un paragraf emblematic, care închide unele din sensurile majore ale confesiunii: „În eleg însă azi că, dincolo de situa ia foarte specială, mărunt localizată istoric în care ne aflam, şi pe care atunci o înregistram trăind-o cu un soi de calm genetic şi de speran ă certă, apropierea aceasta, simplificată, de concretul vie ii, echilibrarea 
preocupărilor elevat-culturale, «spirituale», cu substan a vie, deşi anonimă, a cotidianului, respectul de cotidian, pȃnă la cvasi-sacralizarea lui, a fost o tendin ă mai generală, în orice caz 

mai profundă, în epoca mai veche. Începutul va fi 
fost cred pe la mijlocul anilor ’ , odată cu slăbirea sufletului avangărzilor artistice şi a conturării mai precise a reac iilor fa ă de ele”. Cȃteva pagini mai departe, opinia autoarei e şi mai tranşantă. Marile tragedii ale )storiei vor 
debuta sau vor avea drept prim simptom 

revelator înstrăinarea prin semnele cotidianului 
şi banalului: „Ţremoni ia răsturnărilor în toate compartimentele vie ii, care pentru unii începuseră să ac ioneze mai devreme, încă din momente aparent liniştite, pentru ca apoi să marcheze via a tuturor, s-a oprit cu perspicacitate la înstrăinarea prin semnele 
cotidianului şi banalului. Acolo am fost cu to ii lovi i temeinic, prin distorsiunea lui, am fost leza i în multe privin e iremediabil, după cum ne şi descoperim astăzi, cu din ce în ce mai multă 
mirare”. Ţentru a se proteja cu adevărat de „abuzurile memoriei” Tzvetan Todorov), poste-ritatea nu are voie să ignore nici aceste pierderi. Chiar dacă le consideră... bune numai de gradul 

doi! ■ 

reviste primite la redacţie ■  
 

▪ „Tribuna”. Serie nouă, anul XV, -  octombrie . Ţublica ie bilunară care apare sub egida Consiliului Jude ean Cluj. Manager: Mircea Arman. 
▪ „Zarandul”. Serie nouă, anul XX)V, nr. , Brad, septembrie . Ţeriodic de informare al 

Consiliului municipal Brad. Redactor-şef: Leucian Bianca. 
▪ „Scena”. Serie nouă, anul ), nr. 1, Alibunar, septembrie 2016. Periodic editat de Uniunea Teatrelor de Amatori ale Românilor din Ţ.A. Voivodina, Republica Serbia U.T.A.R.V.S.  consacrat teatrului de amatori. 

Redactor-şef: Dimitrie Miclea. 
▪ „Tibiscus”, anul XXV)), nr.  . Ţublica ie lunară editată de către Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin Voivodina – Serbia), Uzdin, iulie 2016. Redactor-şef: Vasile Barbu. 

▪ „ASTRA Buzăul Ardelean”, anul II, nr. 4- , . Ţublica ie editată de Asocia iunea ASTRA – „Buzăul Ardelean”. Director: Corina Sporea Bărăgan. Redactor-şef: )osif Radu. 
▪ „ASTRA clujeană”, anul XII, nr. 3- , . Ţublica ie editată de Despăr ământul Cluj al ASTREI. 

Redactor-şef: Mircea Ţopa. 
▪ „Dacoromania”. Serie nouă, nr. , Alba )ulia, . Fondată în anul  de Funda ia „Alba )ulia , pentru unitatea şi integritatea României”. Director: )oan Străjan. Redactor-şef: )on Mărgineanu. 
▪ „ASTRA dejeană”, anul XX))), nr. , . Ţublica ie editată de Despăr ământul „Dr. Teodor Mihali” Dej al ASTRA. Director: Radu Gavrilă. Redactor-şef: Széll Sándor. 
▪ „)ancule Mare”. Ţublica ie editată de Societatea cultural-patriotică Avram )ancu din România.       Nr. , mai . Număr realizat de Filiala Alba )ulia, cu sprijinul Consiliului Jude ean, )nstitu iei Ţrefectului şi Ţrimăriei Alba )ulia. Coordonator: Emil Jurca – Alba Iulia. 

▪ „ASTRA Reghineană”, nr. 2, . Ţublica ie social-culturală şi de informa ii. Ţublica ie editată de Despăr ământul Reghin al ASTRE). Director: Marin Şara. Redactor-şef: Marin Şara. 
▪ „Claviaturi”. Revistă trimestrială de poezie. Serie nouă. Anul )V, nr. , Braşov, septembrie . 

Director fondator: Vania Gerghinescu. Redactor-şef: George Echim. 
▪ „Ethos XX)”, anul VII, nr. 3 , Alba )ulia, . Revistă de cultură editată de ASTRA Alba Iulia şi Uniunea Creatorilor de Artă. 
▪ „Florile dalbe”. Săptămânal educativ-cognitiv şi literar-artistic pentru copii şi adolescen i. Nr. -24 

(4147- . Fondat: martie . Serie nouă: . Fondator: Ministerul Educa iei al Republicii 
Moldova. Redactor-şef: )on Anton. 
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Dinu 

PO TARENCU 

Funcţionarea limbii române în sistemul 
administrativ al Basarabiei (III) 
 

 

Intervenţia unui grup de boieri pe lângă Consiliul de Stat al Rusiei. La 29 ianuarie 1814, 22 de boieri au semnat o peti ie adresată Consiliului de Stat al Rusiei, în care au atras aten ia acestui înalt for de pe Neva asupra agravării situa iei sociale în Basarabia din cauza cârmuirii ei de către 
unele persoane cu interese mercantile. Au trecut  luni, declarau peti ionarii, de când această regiune numită gubernie în peti ie , „afierosită întru sloboda răpirii iubitorilor de rău câştig ocârmuitori să tânguieşte supt giugul urmărilor celor răi şi ai priincoasii împuternicirii a unora din slujbaşii ocârmuirii Basarabiei. Cea mai mare parte din boierii di aice, dipărta i cu totul de toati împărtăşirile acestii ocârmuiri, sânt sili i a rămâne” numai ca privitori ai orânduielii şi împilărilor care se „pricinuiesc la toati treptili”. Nenorocirile care cresc din zi în zi se datorează „acelor optusprezăce luni cari încă nu erau trecuti după trahtaturile săvărşiti la Bucureşti, iar pi di altă parte din întâmplările celor mai mari trebuin i1 cari opresc înalta stăpâniri di a ridica o osăbită luari aminti şi pentru închipuire alcătuirii acestii păr i 

 

Prin intermediul acestor funcţionari alogeni, instalaţi în funcţii administrative ale 
Basarabiei, a început să se producă poluarea cu rusisme a mediului lingvistic românesc 
din provincie, ceea ce se poate constata în baza actelor de cancelarie scrise în limba 
română. Actele, pe alocuri, sunt împestriţate cu rusisme. Funcţionarii alogeni, evident, nu 
cunoşteau nici obiceiul pământului, nici limba română, din care motiv se agravau relaţiile 
dintre ispravnicii ruşi şi funcţionarii români din cadrul isprăvniciilor. Totodată, se 
diminuau contactele între cei dintâi şi locuitorii ţinuturilor. Ca urmare, această 
împrejurare, inclusiv alţi factori, provocau dezordini în cadrul provinciei răpite. 
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şi în sfârşit din lipsa di la împărătescul scaun Împărăteştii Sali Măriri cari urmează după aceste mari întâmplări. Drept aceia boierii de aici, încredin a i fiind pentru făcătoare de bini şi milostivitoare îngrijire a Împărăteştii Sali Măriri către pământul acesta, cu atât mai mult era dator ca să păzească răbdări, pentru că să ştia să nu aducă cu jalobile lor vreo pricină de ce mai mică împotriva cugetării a norodului acestuia cătră buna cunoştin ă a îngrijării cei iubitoare de omeniri a Monarhului, cari a binevoit a împreuna pământul acesta întru sfânta ocârmuire a schiptrului său. Aşa dar fiind boieri să hrăne cu nădejde, cari şi acum urmează, că alta mai priincioasă vremi şi întâmplări vor aduce înlesniri spre a să îndrepta aşezare unei părinteşti oblăduiri în gubernia aceasta şi că încăpere rălelor urmări se va dizrădăcina şi întâmplătoarele nenorociri se vor îndrepta. Aceste cugetări vor fi inut întru tăceri di boierii di aici, dacă încăpere urmărilor cari ave la început o înfă oşari numai di răută i particularnică n-ar fi agiuns după aceasta a să face şi păgubitoari şi pricinuitoari de stricăciuni împărăteştilor folosuri. […] Împărăteasca Sa Măriri, bini voind a arăta din început o dovadă a părinteştii sali purtări de grijă pentru fericirea lăcuitorilor a pământului adăogit cătră stăpânirea sa, 
li-au dăruit păzire pronomiilor2 celor vechi şi au orânduit spre paza lor pi patriotul nostru” Sturdza. Această regiune, alcătuită în temeiul regulamentului semnat de Ciceagov, a fost dată către „voin a celui iubitor de rău câştig, a unuia anumi Crupenschi” şi, pe parcurs, prevederile regulamentului au fost acoperite, căci toate „ramurile ocârmuirii erau îngreunate în fiin a persoanii aceştia şi, mai ales, sumile de bani în toată vreme aceasta era în rânduiala casii Sali şi a întrebuin ărilor Sali. )ară întrare veniturilor şi cheltuielili ci să face, în sfârşit celi mai multi fără documenturi, cari documenturi şi cnigă3 cuprinzătoari a sumelor s-au făcut după câteva luni la o osăbită căn ălarie moldovenească ce era lângă gubernatorul Sturdza. Rânduire în boieri acelor cari erau mai înainti de deschidere guberniii spânzura4 numai di voin a acestuia şi locurile ispravnicilor di la inuturi să împar ă numai prin alegeri a numitului Crupenschi”. În sfârşit, a fost instituit Guvernul Regional al Basarabiei şi „asuprita această parti a locului” s-a bucurat, „însă iară încăpere ce cumplită a numitului Crupenschi”. Îndată după deschiderea acestei institu ii, i s-a dat lui Crupenschi „oblăduire deparamentului al -lea şi acest om micşurat în patria sa ca di mai dinainte, întru cari altă nu era nimică decât un tălmaci pi lângă prezăden i, a luat stăpânire sa finansul Basarabiei”. Câştigând „slăbiciune ocărmuitorului”, Matei Crupenschi „nu întâmpina nici o împiedcari cătră împlinire iubirei sali de răli câştiguri”5. El era „cunoscut întru ispitire slujbelor, slujind de când au venit oştile pe lângă prezăden i şi după aceasta pe lângă gubernatorul Basarabiei”6. După ce Sturdza, din pricina bolii sale, a „luat ostafcă”7, mai declarau peti ionarii, s-a dat dispozi ie să se „facă arătări pentru persoanile ci s-au împărtăşit la ostinelile slujbii şi numai pi d-lui 

Crupenschi l-au prestavlisit”8 şi pe al i câ iva „dintru ai săi pi cari însuşi au vrut să-i adaugă în arătare 
ci s-au făcut într-ascunsu şi au rămas uita i persoane ci au slujit în celi mari locuri a Basarabiei”. Semnatarii peti iei l-au învinuit pe Matei Crupenschi că aducea pricinile9 la el acasă şi, schimbându-le „după voin a sa, le încurcă din zi în zi şi le aduce întru opriri”. O asemenea închipuire de ocârmuire, adică de împăr ire a slujbelor către „oameni necredincioşi” şi învrednicirea răsplătirilor către persoane care „n-au avut meriton, au pricinuit cătră lăcuitorii Ţrin ipatului Moldavii o nepriincioasă cugetari şi mul i dintru dânşii şi din rudeniile noastre ce erau gata să să muti în locul gubernii, aducând împreună în destulă averi, au schimbat hotărârile lor şi au rămas în patria lor. Însuşi locuitorii ci se află lângă Ţrut arată cugetile lor spre a fugi la Moldavia ca să scapi di asprime ocărmuitorilor pământeşti, precum şi şi sati întregi au fugit pentru cari oblăduire de aici ari ştiin ă întru acest chip, dar, în loc să îndemni cu plăcută năzuire norodului megiaşit, pentru cari este cuprindere şi enstruc ioani ci s-au dat cătră gubernatorul şi poruncă ca să să silească spre înmul ime lăcuin ii gubernii, ocârmuirea aceasta au îndemnat să să întoarcă la Moldavie oamenii cari cu cugetări ca să să aşeze în Basarabia”10. Chiar dacă au arătat numai o parte din „rălile urmări” care s-au făcut în această provincie, peti ionarii au cutezat să ceară atât pentru păzirea „folosului haznelii” imperiale „de răpire îndelungată, cât şi spre mântuire norodului de pătimiri”, să fie îndepărtat M. Crupenschi din sfera administrativă a Basarabiei, unde i s-au acordat împuterniciri gra ie slăbiciunilor cârmuitorilor. Totodată, ei au rugat să fie numit în postul de guvernator un „om ispitit cătră dreptati şi dipărtat de interes”, calită i pe care, potrivit asigurărilor ce le dădeau, le întrunea „sfetnicul boier de aici”, 
general-maiorul )lie Catargi, „patriotul nostru, cari, prin multile slujbili sali au câştigat iscusin a ocârmuirii a pricinilor pământeşti”11. 
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Ţeti ia a fost semnată de următorii boieri: banul Dimitrie Râşcanu, paharnicul )oan Rusul, paharnicul Nicolae Catargiu, stolnicul Matei Donici, )ordache Donici, )oni ă Rusu, comisul Ştefan Râşcanu, medelnicerul Constantin Rusu, stolnicul Matei Râşcanu, clucerul Dimitrachi Donici, medelnicerul Lupu Ruset, Constantin Rusu, )ordache Râşcanu, )ancu Donici, Vasile )amandi, stolnicul Manolache Vârnav, )lie Rusu, Dinu Rusu, )ordache Rusu, N. Donici şi Ţanait Catargiu. Aşadar, prin această peti ie, semnatarii ei au urmărit scopul de a-l înlătura de la cârma Basarabiei atât pe Matei Crupenschi, pe care l-au prezentat drept un element extrem de corupt, cât şi pe (arting, deşi nu l-au nominalizat, propunând ca în calitate de guvernator să fie desemnat )lie Catargi, recomandat la această func ie, anterior, şi de mitropolitul Bănulescu-Bodoni. 

Două organe noi de poliţie. În iulie , (arting a informat Departamentul al ))-lea că organele poli ieneşti din târgurile Băl i şi Otaci sunt instituite în baza regulamentului rusesc cu privire la poli ie şi acestor două organe noi le-a poruncit să se conducă de legile ruseşti12. 

Necesitatea de traducători. (arting, în calitatea sa de preşedinte al Adunării Generale a 
Departamentelor ale Guvernului Regional al Basarabiei, dar şi cei trei consilieri ruşi din cadrul Guvernului Regional aveau necesitatea de a cunoaşte con inutul unor acte scrise în limba română, pe care le examina Adunarea Generală. De aceea, la  iulie , (arting a anun at Adunarea Generală: „Ţentru a pune capăt dificultă ilor pe care le întâmpină Adunarea Generală în cazul traducerii diferitor documente din limba moldovenească în cea rusă, eu am ordonat Departamentului al ))-lea ca func ionarul de clasa a X-a Ianov, numit de mine în calitate de traducător de limba moldovenească în acest Departament, să traducă, suplimentar, şi hârtiile Adunării Generale”13. În acest context, men ionăm şi faptul că la , în Chişinău activa ca traducător căpitanul Gavril 
Cosovschi, fost tălmaci în Divanul Moldovei14. 

)spravnici ruşi. Ţe parcursul guvernării sale, (arting a tins să instaleze ruşi în isprăvnicii. 
Prin raportul din 12 ianuarie 1814, Departamentul al II-lea i-a comunicat lui (arting că a executat 

ordinul de a-l transfera pe A. Satovski din postul de ispravnic al inutului Bender în cel de ispravnic al inutului Tomarova, în locul sulgerului )ordache Tudor, iar în calitate de ispravnic al inutului Bender 
l-a numit pe locotenent-colonelul în retragere Makarov15. Curând, însă, la  ianuarie, (arting l-a înştiin at pe Satovski că îl lasă în postul de ispravnic al inutului Bender, iar pe Makarov l-a numit ispravnic al inutului Tomarova16. Ţe data de  februarie , principele A.B. Kurakin, care îşi avea sediul în oraşul Tulcin, i-a 

expediat lui Harting următoarea dispozi ie: „Comitetul de Cură are din Basarabia17, căruia i-am poruncit să inspecteze cordoanele instituite la hotarul Basarabiei cu posesiunile turceşti, mi-a raportat că vigilen a a fost remarcată numai la ispravnicii desemna i din rândul func ionarilor ruşi. Moldovenii, însă, având rude în posesiunile turceşti, urmăresc doar interese personale, fiind indiferen i cu totul fa ă de executarea dispozi iilor date de şefi de a contracara pătrunderea molimei în Basarabia. De aceea, rog Excelen a Voastră ca în posturile de ispravnic ale inuturilor care se învecinează cu posesiunile turceşti să fie numi i dintre func ionarii de încredere ruşi, iar moldovenii în nici un caz să nu mai ocupe aceste func ii în inuturile de frontieră. Despre această dispozi ie a mea 
i-am adus la cunoştin ă Majestă ii Sale )mperiale”18. )ar (arting, la rândul său, a transmis-o spre 

executare, la 8 martie, Departamentului al II-lea19. „În virtutea dispozi iei principelui Aleksei Borisovici Kurakin, cunoscută deja departamentului”, se men ionează în ordinul din  martie  dat de (arting Departamentului al ))-lea, au fost operate două remanieri în cadrul isprăvniciilor: consilierul titular ivinski, func ionar în Cancelaria 
Guvernatorului Civil al Basarabiei, a fost numit în calitate de ispravnic al inutului )aşi20, în locul slugerului Ciuhureanu, iar secretarul gubernial Andrei Nepeipivo, care, aflat la Chişinău, nu de inea 
nici un post, – în calitate de ispravnic al inutului Codru, în locul serdarului Ţavel Măcărescu21. Printr-

un alt ordin, emis tot la 9 martie 1814, Harting l-a înlocuit pe ispravnicul inutului Greceni, )oan Cantacuzino, cu func ionarul rus )van Marcenko, motivând astfel: „Func ia de ispravnic al inutului 
Greceni implică multe obliga ii foarte dificile ce in de transportarea proviziilor ale statului, livrarea lemnelor sau a stufului în )smail şi satisfacerea altor cerin e, înaintate de către unită ile militare, obliga ii care cu mult mai bine le poate executa un func ionar rus, cu experien ă”22. 

La 5 aprilie 1814, Kurakin i-a comunicat suplimentar lui (arting în privin a dispozi iei sale de a numi ruşi în fruntea isprăvniciilor: „În inuturile de frontieră în care, potrivit dispozi iei mele, D-voastră a i numit func ionari ruşi ca ispravnici, nu trebuie să fie îndepărta i boierii moldoveni şi 
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moşierii locali de la participarea la administrarea civilă internă în cadrul inuturilor, conform obiceiurilor moldoveneşti, după cum este prevăzut în dispozi iile amiralului Ciceagov cu privire la 

constituirea regiunii Basarabia, confirmate de împărat”23. Acordându-li-se atribu ia de ispravnic, func ionarii ruşi au solicitat să dispună de pisari ruşi. La  martie , ispravnicul inutului Tomarova, Makarov, care îşi avea sediul în târgul Reni, i-a comunicat lui (arting că nu reuşeşte să facă fa ă tuturor sarcinilor, în situa ia când isprăvnicia, purtând o coresponden ă intensă, avea în state un sameş, care executa lucrările de secretariat în limba română. Din această cauză, sublinia el, este stringentă nevoie de un pisar rus24. Dând curs solicitării lui Makarov, (arting imediat a dispus Departamentului al ))-lea să stabilească salariu pentru un pisar rus în acest inut25. Rugămintea de a-i pune la dispozi ie un pisar rus i-a adresat-o lui (arting, la  mai , şi ispravnicul inutului Greceni, Marcenko, a cărui reşedin ă se afla în satul Frumoasa26. Desemnându-l, în iunie , pe Aleksei Somov, fost poli maistru al oraşului )smail noiembrie 
1812- iunie , în func ia de ispravnic al inutului (otin care, după tradi ie, se numea pârcălab), 

Harting i-a insuflat următoarele: „D-voastră, în calitate de ofi er rus, trebuie să fi i primul ispravnic, iar tovarăşul D-voastră, serdarul Vasilache, – cel de-al doilea ispravnic”27. 

La 17 iulie 1814, A. Somov i-a relatat de la Briceni lui (arting că, intrând în exerci iul func iunii de pârcălab al inutului (otin, a găsit multe activită i ale Ţârcălăbiei într-o mare delăsare, fără nici o ordine proprie cancelariei, iar un şir de ordine ale departamentelor neexecutate, întrucât acestea erau scrise în limba rusă, în timp ce „Ţârcălăbia nu are oameni pricepu i de a redacta în ruseşte”28. Unii func ionari moldoveni din cadrul isprăvniciilor dădeau dovadă de nesupunere fa ă de ispravnicii ruşi. La  iulie , ispravnicul inutului Codru, Nepeipivo, i-a raportat din târgul Leova 
lui (arting în privin a sameşului29 )oan Tăutu că nu-i dă ascultare pe linie de serviciu, că a plecat la Chişinău fără să-l pună la curent şi, revenind de acolo, fără să i se prezinte, adună de la oameni informa ii şi îi îndeamnă să înainteze reclama ii împreună cu călăraşii. )mediat după numirea sa ca ispravnic, mai semnala Nepeipivo în raportul său, sameşul Tăutu l-a tratat cu ură. Deşi poruncise ca Tăutu să fie luat sub pază, Departamentul al ))-lea l-a scutit de această pedeapsă30. Ţeste scurtă vreme, )oan Tăutu a fost demis din func ie. 

Prin ordinul din 31 august 1814, Harting l-a desemnat în postul de ispravnic al inutului Soroca pe func ionarul de clasa a V)-a Andrei N. Ţizani, în locul căpitanului Minozzi31, care ob inuse gradul militar fiind angajat în serviciul Rusiei. În raportul din  septembrie , trimis Departamentului al ))-lea, Somov a consemnat că, activând în cadrul comisiei create în vederea cercetării cazurilor de trecere clandestină a vitelor peste hotar, el a depus eforturi mari pentru a institui ordinea în desfăşurarea tuturor activită ilor. Dezordinea, după părerea lui, era cauzată „de lipsa unui secretar şi al pisarilor ruşi”, constatând ca 
fiind insuficientă prezen a doar a doi copişti de limba română pe lângă sameşul moldovean şi a unui traducător, care redacta actele în ruseşte. Această situa ie, men iona el, l-a determinat să dispună angajarea unui traducător şi a unui con opist sau şef de birou care să men ină ordinea în cancelarie şi să întocmească actele în limba rusă, precum şi a patru copişti doi de limba rusă şi doi de română . 
Departamentul a transmis spre examinare acest raport lui Harting32. În următorul raport expediat lui (arting, Somov i-a comunicat: „Deşi am găsit în fiece ocol al inutului câte doi ocolaşi moldoveni, dintre care unii cu totul sunt analfabe i, aceasta fiind cauza neglijen ei şi neexecutării prompte a dispozi iilor, eu am fost nevoit, cu scopul de a îndeplini mai 
rapid ordinele date de Excelen a Voastră şi decretele emise de către departamente, să numesc câte un rus, dintre ofi erii în retragere, ca loc iitori, pe lângă fiecare ocolaş moldovean, mai cu seamă în ocoalele situate lângă Ţrut şi hotarul pe uscat, cu atât mai mult că odinioară, în temeiul legilor moldoveneşti, ocolaşii erau foarte pu in instrui i în privin a slujbei, pe când acum lor li se cere să activeze în virtutea legilor ruseşti, şi anume: să întocmească diferite tabele, inventare, anchete, precum şi alte informa ii pe care să le prezinte fără întârziere. Ca să nu se producă uneori întreruperi în activită i, îndrăznesc să cer voie să permite i ocolaşilor să ia în interes de serviciu, în limitele ocolului său, câte doi cai de la locuitori pentru a se deplasa de la un sat la altul”. (arting şi-a dat acordul ca ocolaşii să ia cai de la săteni33. Ţrin adresa din  decembrie , expediată din târgul Căuşeni, unde se afla sediul )sprăvniciei inutului Bender, ispravnicul Satovski i-a solicitat lui Harting să desemneze un pisar rus, cu un 
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salariu de  lei anual, propunându-l în această func ie pe func ionarul Kostenko34. Harting a rezolvat în mod favorabil cererea lui Satovski35. Deoarece o parte din coresponden a oficială se purta în limba rusă, însăşi ispravnicii români, impuşi de această situa ie, solicitau să fie numi i pisari ruşi în cadrul isprăvniciilor. Astfel, la  februarie , ispravnicul inutului (otărniceni, serdarul Ţavel Măcărescu, desemnat în acest post 
la 28 ianuarie 181536, i-a scris lui (arting, din târgul Gura Galbenei, unde se afla sediul isprăvniciei: „Este necesar un pisar rus, din cauza că acum, în inutul (otărniceni, sunt stabili i colonişti din ducatul Varşoviei, în privin a cărora isprăvnicia raportează în limba rusă Excelen ei Voastre, precum şi altor institu ii şi persoane. Tot în ruseşte comunică şi cu militarii încartirui i în satele inutului”37. Deoarece lucrările de scriere în limba rusă din cadrul isprăvniciei le executa, de la  noiembrie , func ionarul de clasa a XIV-a Burenkov, Ţavel Măcărescu l-a rugat pe (arting să-l confirme pe acesta în postul de pisar38. 

La 30 martie 1815, Departamentul al II-lea, apoi şi (arting au aprobat raportul ispravnicului inutului Codru, Nepeipivo, de a-l numi în calitate de sameş pe func ionarul rus Tromsin, în locul lui Ciombul, demisionat pe motiv de boală39. Şi ispravnicul inutului Greceni, Marcenko, voind la fel să dispună de pisar rus, i-a cerut lui (arting, la  aprilie , să fie introdus în schemă salariu pentru această func ie40. Ţrin raportul din  mai , expediat din târgul Făleşti, ispravnicii inutului )aşi, )oan Dicescu şi ivinski, i-au relatat lui (arting: „Dispozi iile conducerii guberniale trimise isprăvniciei, precum şi 
adresele parvenite din partea organelor de poli ie ale regiunii Basarabia sunt redactate, în general, în limba rusă, cu excep ia unor porunci scrise în moldoveneşte, date foarte rar de către Direc ia Judiciară a Departamentului ). Dar isprăvnicia nu dispune de cancelarie rusă pentru a executa aceste dispozi ii, din care motiv ea este impusă de situa ie să înainteze Excelen ei Voastre spre examinare chestiunea privind desemnarea în cadrul ei a unui pisar şi a doi func ionari de cancelarie pentru a redacta actele în limba rusă”41. (arting aprobă această solicitare a ispravnicilor inutului )aşi. În martie , şeful administra iei basarabene a înştiin at Departamentul al ))-lea că a operat două remanieri în sistemul isprăvnicesc: cu ocazia transferării lui Andrei Ţizani din postul de 
ispravnic al inutului Soroca în cel de consilier în Departamentul ) al Guvernului Regional al Basarabiei, în locul lui a fost numit func ionarul de clasa a )X-a Aleksei Somov, mutat din postul de pârcălab al inutului (otin, iar în locul acestuia din urmă a fost desemnat maiorul Reimers42, care a de inut demnitatea de pârcălab până la  iulie , când (arting l-a mutat în acest post pe Andrei Ţizani, demisionat, în urma cererii depuse la  iunie , din func ia de consilier al 
Departamentului I43. Noul pârcălab A. Ţizani a sosit la Briceni pe data de  iulie , în timp ce maiorul Reimers a fost numit şef de frontieră în inutul (otin. )nstala i în postul de ispravnic, func ionarii ruşi tindeau să introducă unele prefaceri în modul de organizare a isprăvniciilor. Înaintând, la  mai , un raport lui (arting, ispravnicul inutului 
Bender, Satovski, l-a anun at despre următoarele: „Eu am rugat să fie numit un pisar rus în )sprăvnicia inutului Bender. Fiind numit, acestuia i-au fost încredin ate toate lucrările de scriere din cadrul isprăvniciei. Din momentul intrării în exerci iul func iunii al acestui pisar, sameşul din )sprăvnicia inutului Bender rămâne în deplină inactivitate. Sameşul nu numai că nu ajută la îndeplinirea lucrărilor de scriere, ci, dimpotrivă, necunoscând ştiin a de carte în ruseşte, nici rânduielile, nici limba, din cauza lui uneori nu sunt executate dispozi iile date de şefi. În lipsa mea, fiind desfăcute, în cancelaria moldovenească, scrisorile expediate isprăvniciei şi traduse cu 
nepricepere de către traducător, sameşul împreună cu ispravnicul moldovean iau hotărâri şi stabilesc legături cu alte institu ii, fără a dispune în această privin ă de un registru, pentru a respecta ordinea şi claritatea trebuincioasă, pe baza cărora, în cazurile necesare, să se scoată copii. Adesea iau hotărâri verbale şi, astfel, pun capăt problemelor, în timp ce despre executare trebuie de raportat guvernului. Ca urmare, nefiind informat, guvernul iarăşi ordonă şi eu sunt nevoit, cerând actele de la 
cancelaria moldovenească, să execut din nou”44. Enun ând acestea, Satovski a solicitat ca func ia de sameş să fie acordată pisarului rus din cadrul acestei isprăvnicii, Borsukov, căruia să-i fie atribuit şi salariul prevăzut pentru sameş, pe când sameşul Biber să fie transferat în alt inut, „unde el ar putea fi întrebuin at cu folos. )ar dacă uneori, men iona în continuare Satovski, ar putea să apară necesitatea de a scrie în cadrul isprăvniciei vreo hârtie în moldoveneşte, apoi, în cazul acesta, va fi întrebuin at func ionarul de clasa a X)V-a (arito, desemnat în această isprăvnicie, care ştie cu 
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desăvârşire să citească şi să scrie în moldoveneşte”45. La 16 iunie 1815, Harting i-a răspuns lui Satovski că nu poate fi de acord cu suprimarea postului de sameş din schema isprăvniciei, întrucât aceasta este o încălcare a legilor locale46. Între timp, la  iunie , Satovski a intervenit pe lângă (arting cu o altă solicitare. )ni ial i-a explicat că, din momentul mutării )sprăvniciei inutului Bender în târgul Căuşeni, pentru paza aresta ilor de inu i în cadrul ei sunt folosi i călăraşii. Când călăraşii sunt trimişi prin inut în calitate de curieri, paza de inu ilor este încredin ată locuitorilor, numi i la corvoadă, iar aceştia, neştiind disciplina, îi supraveghează insuficient, din care cauză aveau loc evadări ale aresta ilor. În virtutea acestui motiv, Satovski a cerut ca isprăvniciei să i se pună la dispozi ie un detaşament sub comanda unui subofi er din cadrul străjii interne47. 

Prin ordinul din 16 iunie 1815, Harting a efectuat o permutare în rândul ispravnicilor ruşi: pe 
Marcenko l-a transferat în postul de ispravnic al inutului Codru, iar pe Nepeipivo – în locul acestuia, în inutul Greceni48. )spravnicii ruşi numeau cona ionali în posturi administrative din cadrul inuturilor. Aceasta se poate constata luând cunoştin ă de următoarea dispozi ie dată de (arting, în iunie , )sprăvniciei inutului Soroca: „Considerând necesar ca în inutul Soroca să fie numi i în calitate de vechili nu altcineva decât persoane localnice din rândul nobilimii sau mazililor, care posedă limba moldovenească, eu ordon acestei isprăvnicii ca de azi înainte să se conducă neapărat de regula respectivă. În deosebi, de ea trebuie să ină seama ispravnicul Somov. Ţorucicul Blava ki, pe care 
Somov l-a numit în postul de vechil la Otaci, urmează să fie înlocuit cu unul dintre mazilii sedentari ai acestui inut”49. Într-un raport cu privire la deficien ele pe care le-a sesizat în administrarea inutului Soroca, 
trimis, la 9 iulie 1815, lui Harting, ispravnicul Somov s-a referit şi la vechilii desemna i de el în târgurile din inut: „În posturile de vechil din târguri au fost instala i ofi eri ruşi, şi anume: în târgul Raşcov – func ionarul de clasa a X))-a Leontevici, iar în târgul Otaci – porucicul (artuleri, în privin a căruia a existat inten ia de a-l transfera în Băl i, pentru o mai bună examinare a locuitorilor din inut, iar în locul lui să fie numit porucicul Blava ki, deşi necunoscut de mine, dar recomandat de către func ionarul de clasa a VII-a Somov. Ţe Aveni ki am avut de gând să-l numesc în Otaci responsabil de drumul mare. În calitatea sa de ofi er rus, el cel mai bine ştie ce ordine să dea în cazul întâmpinării unită ilor militare, care, pentru satisfacerea necesită ilor sale, se adresează doar în ruseşte. De asemenea, el cel mai repede va executa sau va raporta isprăvniciei despre toate, fiind sub justi ia rusă şi purtând răspundere, având frică, pentru orice ilegalitate a sa, decât un mazil necunoscător, fără experien ă şi care, pe lângă dezordini, nu poate, prin func ia sa, să apere locuitorii de unită ile militare trecătoare”50. 

Somov s-a referit în raportul său şi la problema limbii în procesul de administrare a inutului, specificând următoarele: „Ţe parcursul celor nouă luni cât a fost aici ispravnic, func ionarul de clasa a 
VI-a Ţizani a examinat chestiunile curente şi a dat dispozi ii în cadrul inutului în limba moldovenească, ceea ce şi de la mine mi se cere. Însă Excelen a Voastră ştie că Ţizani cunoaşte la perfec ie limbile moldovenească şi greacă, de aceea, la judecă i, conversa în limbile respective cu locuitorii, moşierii şi arendaşii greci, care locuiesc într-un număr mare în acest inut. El dădea dispozi ii fără traducător şi întocmea actele doar în moldoveneşte. Traducătorul era folosit numai pentru scrierea în ruseşte a rapoartelor adresate Excelen ei Voastre. Eu, însă, absolut nu posed limba moldovenească, iar traducătorul pu in cunoaşte limba rusă, din care motiv nu am posibilitatea să ascult mul i solicitan i, să în eleg cu acurate ă formulările din actele scrise în moldoveneşte, să in seama de împrejurări, ca, apoi, să-mi exprim părerea. Este cu neputin ă să semnez toate actele alcătuite în moldoveneşte, fără a pricepe ce este scris în ele şi să por i răspundere pentru executarea lor. Dorind să fiu la datorie şi informându-vă despre toate, dar şi prevenindu-vă în privin a opiniei nedrepte a domnilor moldoveni că eu, chipurile, înaintez pe linie de serviciu cerin e incorecte, solicit cu plecăciune să aproba i, dacă binevoi i, instruc iunile enun ate pentru func ionari şi să permite i călăuzirea, în cazuri necesare, în baza hotărârilor poli ieneşti scrise în ruseşte”51. )ndignată de modul de administrare al ispravnicului Makarov, popula ia inutului Tomarova şi-a 

exprimat nemul umirea fa ă de acesta, fapt despre care men ionează (arting în dispozi ia dată, la  
august 1815, Departamentului al II-lea: „Detaşând func ionari speciali în inutul Tomarova pentru a efectua cercetări în legătură cu reclama ia locuitorilor acestui inut asupra ispravnicului Makarov, eu 
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l-am destituit din func ie până la achitarea acestuia şi l-am numit în locul lui pe func ionarul de clasa 
a X-a Krapivnâi”52. Drept consecin ă, la mijlocul anului , din numărul de  ispravnici câ i erau prevăzu i în conformitate cu statutul de func ii,  erau func ionari ruşi inclusiv Dicescu , pe lângă care, în calitate de subalterni, activau şi al i func ionari ruşi. Ţrin intermediul acestor func ionari alogeni, instala i în func ii administrative ale Basarabiei, a început să se producă poluarea cu rusisme a mediului lingvistic românesc din provincie, ceea ce se poate constata în baza actelor de cancelarie scrise în limba română, din care, cu diverse ocazii, am reprodus o serie de pasaje în prezenta lucrare. Actele, pe alocuri, sunt împestri ate cu rusisme. Func ionarii alogeni, evident, nu cunoşteau nici obiceiul pământului, nici limba română, din care motiv se agravau rela iile dintre ispravnicii ruşi şi func ionarii români din cadrul isprăvniciilor. Totodată, se diminuau contactele între cei dintâi şi locuitorii inuturilor. Ca urmare, această împrejurare, inclusiv al i factori, provocau dezordini în cadrul provinciei răpite. Dacă privim din punctul de vedere al invadatorului, atunci este firesc că acesta neapărat îşi instalează pe teritoriul acaparat personalul său administrativ şi desfăşoară insistent ac iuni de asimilare a popula iei autohtone. Noi însă, cei care locuim pe spa iul rupt, la , din trupul românesc, privim din punctul de vedere al repercusiunilor nefaste cauzate de ocupa ia aristă. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cauzate de campania lui Napoleon. 
2 Pronomie – privilegiu. 
3 К г  – carte, registru. 
4 Depindea. 
5 Buletinul Societăţii )storico-Literare din Chişinău „B.P. (ăjdeu”, Chişinău, -1923, vol. I, p. 252-254. 
6 Ibidem, p. 254-255. 
7 Ostafcă de la cuvântul rusesc о авка) – demisie. 
8 Prestavlisit (rusism) – a prezenta; a propune. 
9 Ţricină – act în care este consemnată hotărârea luată într-un proces. 
10 Buletinul Societăţii )storico-Literare din Chişinău „B.P. (ăjdeu”, p. 255-256. 
11 Ibidem, p. 256. 
12 ANRM, F. 2, inv. 2, d. 4, f. 117. 
13 ANRM, F. 5, inv. 2, d. 69. 
14 La finele unui hrisov din 12 martie 1617, pe care l-a tălmăcit, el a consemnat: „De pe cel adevărat ispisoc sărbescu întocmai s-au tălmăcit de mine în Chişineu, la anul  mai , biv tălmaci de divanul Cnejiei Moldovii, capit Gavril Cosovschii”. El a semnat şi la sfârşitul variantei traduse a unui alt hrisov din  ianuarie : „  iulie , în Chişinău. Am tălmăcit căpitan Gavril Cosovschii, biv tălmaciu de divanu Cnejiei Moldaviei” L.T. Boga, Documente basarabene, Chişinău, , vol. V)), p. , . 
15 ANRM, F. 2, inv. 2, d. 4, f. 57. 
16 Ibidem, f. 61. 
17 În ruseşte: Бе  Оч е  К е . 
18 ANRM, F. 2, inv. 2, d. 4, f. 85. 
19 Ibidem, f. 86. 
20 La  martie , ivinski i-a raportat lui (arting că el a sosit în târgul Făleşti pe data de  martie şi a intrat în exerci iul func iunii ANRM, F. 2, inv. 2, d. 4, f. 100). 
21 ANRM, F. 2, inv. 2, d. 4, f. 87. 
22 Ibidem, f. 84. 
23 Ibidem, f. 231. 
24 Ibidem, f. 91. 
25 Ibidem, f. 92. 
26 Ibidem, f. 111. 
27 Ibidem, f. 114. 
28 Ibidem, f. 134. 
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cărţi primite la redacţie ■  

 

▪ Mihai-Bogdan Atanasiu, Din lumea cronicarului Ion Neculce. Studiu prosopografic, )ași, Editura Universității „Alexandru )oan Cuza”, .  
▪ Flavius Solomon, Andrei Cușco, Mihai-Ștefan Ceaușu editori , România și statele vecine la 

începutul Primului Război Mondial. Viziuni, percepții, interpretări, )ași, Editura Universității „Alexandru )oan Cuza”, .  
▪ Lucrările celei de-a 110-a Adunare Generală [sic!] a ASTREI la Abrud. Volum coordonat şi ilustrat de 

Maria-Ana Motora, Maria Jeflea, Ioan-Viorel Sicoe, Alba Iulia, Editura Altip, 2016. 
▪ Trifu Şoşdean, Uzdin, dor şi neuitare desene, proză scurtă , Uzdin, Editor: Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” Uzdin Serbia , . 
▪ Adrian Dinu Rachieru, Polemici de tranziţie  studii de caz , Uzdin, Editura Tibiscus, 2016. 

▪ Dorina N. Rusu, Marius Ţorumb, Stelian Mândru , Membrii Academiei Române din Transilvania -

. Dicţionar, Bucureşti, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, Editura Mega, . 
▪ Ion Luca Carafiale, Momente e schizzi. Quattro storie. Traduzione di Clara Mitola, )ași, Editura muzeelor 

literare, 2016. 
▪ Omagiu lui Nicolae Gastone – omul, profesorul, teologul şi astristul. Coordonator Acu Dumitru, Sibiu, Editura Asocia iunii ASTRA, . 
▪ Doina Jela, Villa Margareta, )ași, Editura Polirom, 2015.  
 

 

 

 

29 Sameş – func ionar administrativ, care îndeplinea func ia de contabil, casier strângător de biruri pe inut. 
30 ANRM, F. 2, inv. 2, d. 4, f. 122-123. 
31 Ibidem, f. 148. 
32 Ibidem, f. 163-164. 
33 Ibidem, f. 159-160. 
34 Ibidem, f. 198. 
35 Ibidem, f. 202. 
36 Ibidem, f. 211. 
37 Ibidem, f. 225. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem, f. 228–229. 
40 Ibidem, f. 234. 
41 Ibidem, f. 258. 
42 Ibidem, f. 236. 
43 Ibidem, f. 247, 250. 
44 Ibidem, f. 244. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem, f. 246. 
47 Ibidem, f. 243. 
48 Ibidem, f. 254. La 12 iulie 1815, ispravnicul Marcenko l-a anun at din târgul Leova pe (arting că el a preluat func ia de ispravnic al inutului Codru în ziua de  iulie )bidem, f. . La fel şi ispravnicul 
Nepeipivo, prin adresa din 15 iulie 1815, l-a înştiin at din satul Frumoasa pe (arting că el s-a transferat în inutul Greceni, în locul lui Marcenko Ibidem, f. 282). 
49 ANRM, F. 2, inv. 2, d. 4, f. 255. 
50 Ibidem, f. 273. 
51 Ibidem. La raport a fost anexată instruc iunea dată vechilului târgului Raşcov, Leontevici. Ea constă din  puncte, este datată cu  iulie  şi semnată de ispravnicul Somov Ibidem, f. 275). În anul , Aleksei V. Somov era moşier la Mojaisk, gubernia Moscova. În acest an el a solicitat Dicasteriei 
Duhovniceşti din Chişinău să-i elibereze certificat cu privire la naşterea, în , a fiului său, Valerian, pe când era poli maistru la Ismail (ANRM, F. 205, inv. 1, d. 6.489, f. 1). 
52 ANRM, F. 2, inv. 2, d. 4, f. 286. 
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Petru 

ZUGUN 

O comparaţie creştină în „Luceafărul”  
 

 Apelând, prioritar, la aspecte ortografice şi 
morfologice, relevăm virtu i cognitive şi estetice ale cunoscutei compara ii1 din versurile 5-8 ale 

poemului Luceafărul, despre eroina literară 
Cătălina, stabilă, final, cu acest nume propriu: 

Şi era una la părinţi 
Şi mândră-n toate cele, 

Cum e Fecioara între sfinţi 
Şi Luna între stele, în versuri precedate de încadrarea fetei de împărat, pură – prin frumuse ea ei –, în lumea poveştilor: 
A fost odată ca-n poveşti, 
A fost ca niciodată, 
Din rude mari, împărăteşti, 
O prea frumoasă fată 

(versurile 1-4), o încadrare valorizatoare – constantă în întregul text –, deci apreciativă, din perspectiva notei de „frumuse e fizică”. Con inând doi comparan i, Fecioara şi Luna, compara ia este multiplă dublă , deci una căreia trebuie să i se dea o aten ie sporită, în raport cu 
varianta, posibilă, a unei compara ii simple, care con ine un singur comparant. Fiind multiplă, compara ia, cu cei doi termeni ai comparantului ambii raportându-se la acelaşi comparat , se raportează şi între ei, primul 
termen, Fecioara – „Fecioara Maria”, „Mama lui )isus”, încadrându-se, semantic, în aria creşti-nătă ii, iar al doilea – în aria cosmică, raportarea precizată unificând cele două arii semantice, Ţământ şi Cer, prin raportare la termenul 

comparat, unic – fata de împărat –, o unificare prin care câştigă primul termen. Faptul semnifică încadrarea ariei semantice creştine în 
universalitatea celui de-al doilea, ca o proiec ie cosmică a creştinismului, o compara ie simplă – limitarea la una din cele două arii – neputând avea calitatea înaltă a compara iei multiple. Fecioara Maria este unică, aşa cum şi Luna, „singurul satelit natural al Ţământului”, este unică. Să precizăm că atât Fecioara, cât şi Luna, fiind 
substantive proprii, trebuie ortografiate 

(conform principiului simbolic al scrierii) cu ini ială majusculă, indiferent de scrierea, astfel, sau cu ini ială minusculă, în edi ii ale operelor lui 
Miha Eminescu, antroponim – primul, cosmonim – al doilea, ortografierea aceasta impunând deosebirea lor fa ă de substantivele comune 
omonime, fecioară, respectiv lună, din care 

provin, similar, Pământ în raport cu pământ ş.a., însă sfin ii din între sfinţi sunt mai mul i, aşa că este corectă, aici, ini iala minusculă. Dacă însă 
lună are sensul, sinecdotic „partea pentru întreg”  de, numai, „lumina Lunii”, din alte versuri eminesciene, precum în Peste codri bate 

lună, Şi dacă luna bate-n lunci ş.a., este corectă utilizarea ini ialei minuscule. Ţrimele selectează „un singur  obiect dintr-un număr de obiecte asemănătoare. Acestea sunt, în conformitate cu 
terminologia gramaticală curentă, numele 
proprii sau, mai simplu, numele” Emanuel 
Vasiliu, Elemente de filosofie a limbajului, Editura 
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„Faptul că Fecioara din Luceafărul este „Fecioara Maria” este 

confirmat direct de una din variantele poemului, în care viitoarea 

Cătălină este „fecioară prea curată [...]/ Cum e Maria între sfinţi”… 
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Academiei Române, Bucureşti, , p. , iar cele din a doua categorie sunt semne, „care denumesc clase de obiecte” şi se numesc „termeni generali” loc. cit.). Faptul că Fecioara din Luceafărul este „Fecioara Maria” este confirmat direct de una din variantele poemului, în care viitoarea Cătălină este „fecioară prea curată [...]/ Cum e Maria între sfin i”, vezi M. Eminescu, Opere II, Editura Saeculum, Bucureşti, / , p. , şi, indirect, de alte opere poetice în care poetul se adresează ei, precum în Rugăciune: „Asupră-ne coboară, O Maică prea curată şi pururea fecioară, Maria”, sau în Colinde, colinde: „De dragul Mariei/ Şi-a Mântuitorului/ Luceşte pe ceruri/ O stea călătorului”. 
 Cătălina şi Cătălin semnifică lumea terestră, cu diferen a că, deşi coruptă, cu învoire proprie, fosta fată de împărat aspiră, în continuare, la dragostea Luceafărului vezi versurile prefinale 

din invocarea ei , pe când iubitul ei îi ignoră total superioritatea şi-i cere şi Cătălinei să procedeze 
la fel. Versurile sunt binecunoscute, nefiind necesară citarea lor. Nu numai pentru fata de împărat, ci şi pentru Cătălina, nemaivorbind 

despre Cătălin, Luceafărul este doar unul dintre 
luceferi termen general , astfel că, în versurile în care ambii îl invocă, sau, respectiv, doar el, Cătălin numai îl evocă, entitatea lui trebuie scrisă cu ini ială minusculă, precum în „Cobori în jos, luceafăr blând,/ Alunecând pe-o rază [...],/ Cobori în jos, luceafăr blând...”; „Dar un luceafăr, răsărit/ Din liniştea uitării ... ”. Dispus, ini ial, să devină doar „luceafăr”, substantiv comun, la cererea viitoarei Cătălina, 
numele viitorului Hyperion trebuie scris, acum, 

cu ini ială minusculă, şi-l scrie astfel şi (yperion, la început, când acceptă să devină muritor, ca şi fata de împărat: „Eu sunt luceafărul de sus/ )ar tu să-mi fii mireasă”. Ţentru astfel de pasaje se poate adăuga, ca argument, utilizarea articolului nehotărât: „un luceafăr răsărit/ Din liniştea uitării”, în relatarea Cătălinei, pe când, în cazul 
Luceafărului, substantiv propriu, este utilizabil numai articolul hotărât, individualizator. 

Invocate, astfel de fapte de ortografie, corelate cu semantică morfologică, pot contribui la o în elegere mai deplină a artei poetice 
eminesciene din capodopera sa Luceafărul. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana  

VRABIE 

Recuperări literare:  

Ioan Sulacov – scriitorul bolgrădean 
 

Cazul lui Scriitorul Ioan Sulacov, despre existența și activitatea literară a căruia se cunosc prea puține lucruri, s-a născut în , în sudul Basarabiei, având rădăcini genealogice bulgare. Alături de Teodor Nencev, )acob Slavov, Alfred 
Tibereanu, Vladimir Cavarnali, Ioan Sulacov provine din zona Bugeacului, inut al interfe-

ren elor active, care a adus în literatura română, aşa cum observă criticul Mihai Cimpoi, „note pregnante de balcanism şi orientalism: pre io-zitatea barocă, hieratismul folcloric general, chintesen ierea morală [...], gustul pentru 
lamento, kief şi spectacolul buf al lumii”, pur-tând, totodată, „însemnele unei micropaidei 

 
1 „În retorică, figură semantică trop  care apropie  doi termeni – unul comparat A  şi celălalt 

comparant (B) – prin intermediul unui adverb ce semnifică asemănarea lor totală sau par ială ca, cum, 

precum ; întreaga structură este raportată la o calitate specifică celui de al doilea termen, cel cu care se compară” în Dicţionar de ştiinţe ale limbii, edi ia a ))-a, Editura Nemira, Bucureşti, . Vezi şi pasajele următoare din Dicţionar. 
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culturale înstrăinate, care se hrăneşte mereu din amintirea identită ii”1. Frecventarea cenaclului „Sburătorul” alături de personalită ile marcante ale literaturii române facilitează orientarea scriitorului bolgrădean în sensul modernită ii argumentate de Camil Ţetrescu în „noua structură”. )oan Sulacov se arată preocupat de strategiile narative moderne şi de problema sincronizării la noile modele literare, încercând în scrierile sale să asimileze noua structură, centrată pe 
conceptul de autenticitate. O primă constatare care se poate face în acest sens este strânsa interdependen ă între opera sa şi evenimentele 
biografice. Pentru un autor ca Ioan Sulacov, 

biografia este importantă dat fiind faptul că opera lui nu este decât un dat complementar vie ii. Via a constituie pentru el o experien ă de cunoaştere care se justifică în scris, iar opera – 

un mod propriu de a-şi învinge destinul. Crea ia absoarbe în aşa măsură datele biografice şi morale, încât nu trebuie inventată o altă 
mitologie a spiritului lui Ioan Sulacov pentru a pătrunde în intimitatea existen ială. Ţentru a-i reconstitui via a nu este nevoie de cercetări de arhivă. Toate elementele biografice pot fi regăsite în romanele sau comentariile sale despre căr i, în care eu-l său se găseşte întot-
deauna profund implicat.  Originar din oraşul Bolgrad, jude ul )smail, )oan Sulacov îşi face studiile secundare, după toate probabilită ile, la Bolgrad, apoi urmează Şcoala superioară de Arte şi Meserii din aceeaşi 
localitate2. A colaborat activ la revistele „Bugeacul” alături de )acob Slavov, Chiril Aldea-Cu arov, Teodor Nencev, Vladimir Cavarnali, Liubomir Uzunov, C. Teodosiu , la „Via a Basarabiei” şi la alte reviste de prestigiu ale 

epocii, unde s-a remarcat mai ales prin proză şi eseu. Colaborarea la diverse publica ii din perioada respectivă i-a facilitat întâlnirile cu 
Panait Istrati, Tudor Arghezi, Cezar Petrescu, 

Petre Bellu, E. Lovinescu3, pe care îi va consemna 
ulterior la rubrica „Cum l-am cunoscut pe....”, în revista „Bugeacul”, men ionând împrejurările şi felul în care i-a cunoscut, dar şi impactul pe care 
l-au avut aceştia asupra activită ii sale de scriitor. Îndelungata activitate pe lângă Şcoala de Ştiin e Oculte prin Coresponden ă se va materializa într-o serie de căr i şi reviste de psihologie, psihoterapie şi astrologie. Astfel, în , el editează „Revista ştiin elor psihice” şi două căr i de psihologie: Educarea voinţei şi 
Mnemonica sau arta de a ne întări memoria, 

urmate succesiv de Sănătatea prin respiraţie, 

Telepatia, Vorbirea corectă, Reeducarea gândirii, 
 cugetări alese, Privirea magnetică, Manual de 

astrologie, Spiritismul practic. În , când Societatea Scriitorilor şi Ţubliciştilor Basarabeni ia o formă institu ionalizată, )oan Sulacov de ine postul de şef al sec iei de cultură, folclor şi publicistică din Bolgrad, alături de Dragomir 
Petrescu, Ion Chircev, Iacob Slavov, V. Ch. Toescu, Ecaterina Cavarnali, Nicolae Cancel. În 
1941, Ioan Sulacov este arestat şi exterminat de securitatea sovietică.   În , apare romanul Însemnările unui 
flămând4, urmat de Studentul din Bugeac (1938) şi Fiul poporului . Apărut la Editura Cultura Ţoporului, din Bucureşti, Studentul din 

Bugeac are în centru istoria vie ii unui student, Grigore Canazirski, poreclit „studentul din Bugeac”, care îşi face studiile la Bucureşti. Ţroiec ie a autorului însuşi, Grigore Canazirski se confruntă cu grave probleme de ordin spiritual şi material, într-o lume în care se simte străin şi singur.  

Primele fragmente din romanul Fiul popo-

rului apărut, de asemenea, la Editura Cultura Ţoporului, din Bucureşti, au fost citite în cenaclul „Sburătorul”. Deşi comportă numeroase caren e de ordin compozi ional şi stilistic, romanul a 
suscitat un viu interes din partea criticilor de la „Via a Basarabiei”: „Fiul poporului marchează o nouă etapă în ascensiunea spre perfec ionare a dlui ). Sulacov cu calită i reale şi viziune de romancier...” , nr.  , p. ; „Romanul Fiul 

poporului se recomandă prin realismul subiec-tului, prin vigoarea şi idealismul personagiului principal, Vladimir Agura” , nr. , p. ” etc. Ţrezentarea eroului într-o lumină de excep ie, expresie supremă a omului nou, întotdeauna victorios, care trebuie admirat, 
lupta acestuia pentru binele societă ii, încrede-rea în bunăstarea vie ii de mîine, amintesc însă într-o măsură considerabilă, de romanul realist-
socialist.  Un real succes va înregistra romanul Însem-

nările unui flămând (1937). În spa iul basara-bean, el este primul şi cel mai caracteristic roman al autenticită ii. În numerele -6 al revistei „Bugeacul”, prezentând publicului-cititor această scriere, )acob Slavov se întreba retoric: „cine ar putea preciza dacă acest sud al Basarabiei nu rezervă surprize literare de 
vrednică considera ie? Aten ia criticilor cu ochii ageri începe să se plimbe într-aici pentru a descoperi pe noul scriitor, ivit la încrucişare de 
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na iuni, limbi, religii şi culturi. În această neliniştitoare aşteptare a apărut fericitul debut 
al dlui I. Sulacov, Însemnările unui flămând, editat de Editura „Şantier” din Bucureşti”. Redactat încă din  şi sus inut de numeroşi critici şi scriitori de valoare, printre care E. 
Lovinescu6, Ion Minulescu, Panait Istrati, D.V. 

Barnoschi, Nicolae Pora, romanul va vedea lumina tiparului abia în anul . Dezvăluind cum a scris Însemnările unui 
flămând, )oan Sulacov oferă cititorului şi eticheta aplicabilă acestei scrieri de amploare: „Ţagini autobiografice, realită i basarabene”. Ţrin urmare, în conturarea personajelor şi 
nuan area conflictului, autorul se va servi de propria experien ă de via ă. Referindu-se la 

substratul autobiografic, publicistul D.V. 

Barnoschi observa în prefa a „însemnărilor”: „Dacă este autobiografie, autorul are darul de a face adevărul, verosimil. Lucru mult mai greu decât socotesc acei ce n-au încercat să scrie. Dacă este o închipuire, autorul a creat operă de 

artă literară”7. Recunoscând în Însemnările unui 
flămând cartea „anilor de tinere e” ai lui )oan Sulacov, se impune reevaluarea întregului drum parcurs de scriitor spre a în elege cu adevărat ce anume din ceea ce crede el despre lume, oameni, timpuri, despre propria sa via ă, apare în scriere şi, totodată, în ce măsură coeficientul de fic iune a intrat în scenă8. Scriitorul pleacă de la înregistrarea unor fapte şi întâmplări reale, impuse conştiin ei sale prin propria experien ă de via ă, dar nu trebuie neglijat totuşi coeficientul de imagina ie prezent în orice scriere. Cartea este o oglindă în care se reflectă o biografie, cea a lui )oan Sulacov însuşi, dar selectând din biografie doar laturile care trebuie să justifice drama auto-

rului, eliminând accidentalul, scrierea se trans-formă într-o crea ie obiectivă, produs al muncii literare, concepută, scrisă şi publicată în această inten ie. ■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Chişinău, Editura Arc, , p. .    
2 Se cunoaşte faptul că )oan Sulacov a frecventat şi două cursuri ale Universită ii din Bucureşti. Nu există însă informa ii clare în ceea ce priveşte facultatea pe care a urmat-o. În „Bugeacul”, nr. , , p. , scriitorul făcea următoarea mărturisire: „eram la Bucureşti, cu aceeaşi dorin ă nesecată de a şti. De a în elege cât mai mult. Această pasiune a mea, ce a supravie uit copilăria şi tinere ea, m-a dus în sala Dalles, să ascult o conferin ă la întâmplare”. 
3 Schi a autobiografică O amintire de Crăciun, publicată în numărul , anul )),  al revistei „Bugeacul”, 

purta un subtitlu – dedica ie: „Cenaclului „Sburătorul” de sub conducerea d-lui E. Lovinescu, unde am trăit clipe de neuitat”. De altfel, )oan Sulacov a fost o prezen ă activă în cenaclul „Sburătorul”. La ziua de  septembrie , E. Lovinescu notează: „un rus, )on Sulaciov, cu un roman Însemnările unui flămând tovarăş socialist” 
(Sburătorul. Agende literare, vol. V), Bucureşti, Academia Română, Funda ia pentru Ştiin ă şi Artă, )nstitutul de )storie şi Teorie literară „G. Călinescu”, , p. . La această întâlnire, E. Lovinescu înregistrează cu aproxima ie numele tânărului, )on Sulaciov, care, de fapt, semna )oan Sulacov, şi care venise de la Bolgrad 
pentru a-i transmite marelui critic romanul respectiv spre consultare.  

4 )ni ial titlul era Însemnările unui flămând tovarăş socialist, la care autorul renun ă în favoarea titlului 
Însemnările unui flămând. Se re ine ipoteza că această modificare autorul a realizat-o la sugestia lui Eugen 

Lovinescu.  
5 Iacob Slavov, )oan Sulacov: Însemnările unui flămând, în „Bugeacul”, , nr. , p. . 
6 Romanul a fost recenzat, mai întâi, de mentorul „Sburătorului”. În  octombrie , criticul îi înapoia romanul citit, iar în decembrie , autorul îl aduce în cenaclu deja tipărit. Ţrimele fragmente din roman vor fi citite în cenaclu şi vor fi primite fără prea mare entuziasm de marele critic. În  octombrie , E. Lovinescu, plăcut surprins de ambi ia „lucrătorului electrician şi tipograf” de la Bolgrad, îl va recomanda spre colaborare, la „Adevărul”. 
7 D.V. Barnoschi, Cuvânt introductiv, la romanul Însemnările unui flămând de )oan Sulacov, Bucureşti, Editura Şantier, , p. . 
8 Această reconstituire se dovedeşte însă a fi destul de anevoioasă, din moment ce există foarte pu ine informa ii referitoare la via a şi opera acestui scriitor. Există pu ine acte şi mărturii ale celor care l-au cunoscut. Chiar şi în fericita situa ie de a nu fi fost distruse în timpul celui de-al doilea război, multe acte rămân inaccesibile. Cu toate acestea, o reconstituire în linii mari nu este imposibilă. Multe date din biografia eroului se suprapun peste biografia reală a autorului, cum ar fi, locul de baştină, precaritatea existen ei, faptul de a fi rămas de timpuriu doar cu mama sa, periplul prin Bucureşti în căutarea locului de muncă etc. Dovada cea mai convingătoare rămâne însă calificarea scrierii, de către autor, drept „autobiografică”.  
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Liviu  

APETROAIE 

șIa i] 
 

 Născut la 28 ianuarie 1974, la Vadu-Moldovei, jud. Suceava. A absolvit Facultatea de Filozofie la 

Universitatea „Alexandru )oan Cuza” din )ași (1993-1997). Masterat în Teoria interpretării, Facultatea de 

Filozofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din )aşi -1999); Licen iat în Managementul activită ilor culturale Ministerul Culturii, Cultelor şi Ţatrimoniului Cultural Na ional din România, 2003). Redactor realizator Radio )aşi -2000); redactor TVR )aşi -1997); referent cultural al Centrului Cultural al Americii Latine şi Caraibelor - ; consilier de presă al Camerei de Comer  şi )ndustrie )aşi -; redactor cultural la cotidianul „Ziua de )aşi” -2002); muzeograf la Muzeul Național al Literaturii Române )aşi  – în prezent . Membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala )ași. Distincția „Ţoet al )așului” ; Ţremiul „Vasile Ţogor” pentru literatură al Ţrimăriei Municipiului )aşi ; Ţremiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova ; Ţremiul Festivalului româno-canadian de poezie „Ronald Gasparic” ; Ţremiul Editurii Junimea şi al Uniunii Scriitorilor din Romania – Filiala )aşi la Concursul Na ional de Ţoezie „Ţorni luceafărul…”, Botoşani-)poteşti,  iunie .  
 

Bibliografie: Alegorii sub papirus (debut, poeme), )aşi, ; Geometria deşertului poeme , )aşi, ; 
Oglinda sumară poeme , )ași, ; Sadoveanu şi )aşii (1904-2004), studiu foto-documentar, )aşi, ; Minutul 

de prelungire publicistică sportivă , )aşi, ; Emil Iordache. Un univers de personaje (studiu monografic), )aşi; Ţrezent în antologii de poezie din ară și străinătate. Ţeste  de articole şi cronici de întâmpinare publicate în diverse reviste literare şi culturale din România şi străinătate. ■ 

 

 

 

mic îndreptar de pierdut timpul 
 iată, îmi spuse căr ile de filozofie au început să aibă dreptate 

 

drept este, lumea are unitate în chiar diversitatea ei 
 omul este o fiin ă închisă 

din vremile Facerii în peştera dezamăgirii 
 

p
o

e
z

ie
 ■
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iubirea apar ine duhului mergând pe deasupra apelor 

 cerul va fi întotdeauna locul mirărilor noastre 

 iar copacii vor semăna  până în veci cu oamenii 
dinaintea potopului. 

 şi totuşi, mi-am zis, 

despre timp nu se spune nimic, nimic, nimic… 

 

 

 

templului care sunt 
 ea îndulceşte uşor cafeaua băută în al nouălea cer la început de noapte 

 când stelele se întâlnesc la o igară ascunzându-se cu frică de eternitate în spatele serafimilor 

 

expirare de fum din care se naşte apăsarea albastră a cerului înaintea levantului 

 când fruntea mea înaltă prinde să nască cu tot capul  
dintr-o inimă 

 ce memorie personală să-mi amintesc de cel ce sunt 

 din nerecunoaşterea maicii mele şi încredere 

 de câte averi voi avea mâine când îl voi vinde pe (ristos 
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oglinda diametrală 
 atâta ploaie între mine şi îngeri ploaie şi daimoni foc asaltând plămânii 
sentimentului 

 vreme ascunsă lăsată vorbelor ude lunecoase pe care coboară prietenii 
 să fac o rugăciune să rechem bătrânul zeu să-mi lumineze nefericita cea ă a vocii 
 să-mi înve e buzele mişcarea chemării rostirea răspunsului şi a plânsului la marginea cu plopi a descântului 
 noroaie adânci în jurul unui foc o!, bătrâne zeu, iată cum se ard statuile surpate în reci vetre de cenuşă. 
  poate ai aflat ceva despre bra ul absent al vialisei 

poate despre un abur care se răsfiră mereu în alte locuri 
sau raze sticloase de negru negru negru ca cenuşa unui fumător de iluzii 
 plouă 

 botează-mi ce-a mai rămas cu ultimele litere din scrierea vialis în oceanele de fiere 

  bătrâne zeu 

care sună 

amin ori aleluia 

 

 

 

 

confesiune 
 

de n-ar fi fost şi țeasta acestei nop i şi ochii acestei nop i  gura acestei nop i 
sprânceana acestei nop i urletul şi zâmbetul portretul omulu tăcut ascultând  

 

contorsiunea 
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triste ea ascunsă după uşă tăcută peste miez de înnoptare muzică închinătoare în insomnii vetuste 

 

ascult trezindu-mi nervii  oasele şi îngerii galbenii nu vor nici acum să-şi desprindă frica 

de acel simplu catafalc 

pe lângă unde se plânge  

 ca şi cum aş fi iubit 
sinceritatea  închiderea în confesiune 

 

 

rostire 
 din acest scris nu va mai străluci nimic 

din acest scris se vor resemna ultimele iluminări 
tot ce a fost mai frumos va fi la fel sub sigiliul neîn elesului 
 

din acest scris va mai muri o lume şi se va scrie alta pe care ochii nu ştiu 

nu pot s-o prindă în lumină 

 

din acest scris într-o zi şi-o zi cineva va naşte focul 
 

altfel tot ce mi-a fost dat amestecă amăgirea cu Ţrometeu 

 dacă scrisul este la fel de trecător cum mâna sa dacă nimic nu mai priveşte spre el ori dacă toate se vor fi trecut 

de ce 

 

de ce nu mi-a i pus o întrebare?  
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Lina  

CODREANU 

[Hu i] 
 

 Născută la 25 noiembrie 1949, la Mândrești, județul Galați. A absolvit Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din )ași. Profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Cuza Vodă” din (uși. A debutat în , publicând mai multe volume de proză, istorie și critică literară.  Edi ii de autor: Theodor Codreanu – Bibliografie critică, Chişinău, 2 [bibliografie]; Viaţa ca o poveste, 

lagărul – un coşmar, Gala i, , [proză-documentară]; Poştalionul, )aşi, 2014 [proză scurtă]; Studii şi 
interpretări, Râmnicu Sărat, 2014 [studii şi cronici literare]. Colaborări cu articole, cronici şi recenzii literare, studii de cercetare literară, la numeroase reviste din țară și străinătate. 

 

eu sunt Gheorghe Dracu 
 Luna iulie era trecută după povârnişul zilelor de mijloc şi soarele devenise necru ător. Deasupra uli ei, tremura aerul. Albia canalului era numai cu plăgi de pământ uscat, încât fetişoarele înfigeau be e-n crăpături şi făceau case boiereşti, jucându-se de-a şcoala, de-a mama şi tata. La întrecere, băie ii săreau albia uscată şi se prefăceau că pierd controlul, încât cădeau drept peste construc ia fetelor. De aici, o gălăgie a dreptă ii care se termina împăciuitor, căci seceta stingea conflictele particulare într-o foame a tuturor. Valuri fierbin i dogoreau ogoarele şi pădurea. Ţârjoliseră grâul ceva mai înăl at decât iarba. Culoarea verde a lanului de popuşoi se schimbase într-o nuan ă asemănătoare grâului copt-copt. Ce înşelăciune!  – De-ar da Dumnezeu o bură de ploaie, măcar de-ar răcori pământul…  Îşi rosteau ăranii nădejdea ca o cerşire, spânzurându-şi privirile de norii imaginari; tonul lor invocator părea că cheamă cerul la răzbunare, o urgie împotriva uscăciunii ce covârşise pământul.  – Băi! se auzi ca un răget vibrând prin aerul fierbinte. Nu ne-ascultă nimeni, să şti i. Ştiu eu, apăsă pe ultima vorbă băiatul )lencei lui Bolbeanu, atrăgând aten ia, deşi nu se putea să nu fi fost auzit.  Îl cunoşteau cănălarii de mic. Mamă-sa, ca să nu mai plângă, că n-avea piept să-i dea să sugă, îi punea într-un col  de batistă semin e de mac câteva cu firicele de zahăr, o lega cu sfoară de arnici roşu de col ul pernei şi-i dădea să molfăie bo ul acela până adormea pruncul. Aşa, )leanca putea să se-mbete fără grijă. Însă, Gică a crescut înalt cât o prăjină şi palid ca lumânarea, un tâmp paşnic, tolerat de cănălari. Fa a prelungă i se termina într-un ciot de bărbie, unde se adunau firişoarele de sudoare. Era mereu transpirat, chiar şi primăvara ori toamna, din pricina vreunei hibe din naştere, probabil. Cine să se gândească la asta? Ţutea merge, putea mânca, avea grijă mereu de nişte capre, muncea la grădina de zarzavaturi din josul satului, unde, în vara asta era totul pârjolit. De băut, foarte rar şi dacă prindea vreo pleaşcă. ) se făcea rău de la stomac şi-l durea capul cât nu puteau pricepe cei din jur. Acum, dacă Gică apuca ceva să bea ceva tărie, urla din to i bojocii că el e mare şi tare, zmeul zmeilor, ca o refulare a stării lui de om neputincios.  
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Venea de la „comparativă” cu o duzină de chibrituri în mână şi o vargă în cealaltă. Ţe marginea cărării care lega şoseaua pietruită cu puntea peste pârâul Amara, a găsit un oi de băutură. Sticlea în bătaia soarelui tocmai gâtul strâmt şi lung, cu un ciocan de porumb drept dop. Cum, de obicei, mergea cu privirea în pământ – „vezi pe unde calci, tontule!” era refrenul cu care crescuse – între plantele secătuite de arşi ă, dopul roşcat al sticlei i-a atras aten ia lui Gică. Cine o fi ascuns sticla ori o fi uitat-o pe-acolo nu-l interesa. Aşa că ce găsi fu bun dobândit şi deveni proprietatea găsitorului. Ca să nu fie descoperit, aruncă oiul golit în apa Amarei.  – Măi Gicu ă, stai moale, frate! Te-o pedepsi Dumnezeu! – M-a osândit destul! Lasă…  – Ai luat ceva la activ, se vede, măi Gicu ule, îl întâmpină autoritar leatul Lăscărache, făcându-i semn să meargă cătinel spre casa spânzurată-n râpă, tocmai pe gardul viilor.  – Ce „frate”? Ce „măi Gicu ule”? – îi luă în răspăr lunganul. Eu sunt Gheorghe Dracu. Acolo – şi aruncă varga în sus – nu-i nimeni. Ni-meni! Ştiu mai bine ca to i, băi nepricopsi ilor! – Rachiu pe-o vreme ca asta? – adăugă şi Dinu, flăcăul copt-copt, gata de însurătoare de vreo zece ani, 
dar care nu-şi găsise fata potrivită. – Cine şi-o fi bătut joc de nefericitul ăsta?! se miră leatul.  Se vede treabă că lunganul nu suportă compasiunea ticălosului de Lăscărache, care, de când erau la şcoală se prefăcea că-l ajută şi-i ia apărarea când răutăcioşii îi strigau „(andicapatule!”. Ştia el sigur, în realitate, îl lua în râs în fa a băie ilor. ) se în epenise în minte atitudinea asta şi, în momente tulburi, răbufnea în capul lui dând în foc ca laptele.  – Eu nu-s han-di-ca-pat, să ştii, rosti din ce în ce mai greoi, eliberând deodată replica pe care cu mult timp în urmă trebuia să i-o dea lui Lăscărache. Eu îs Gheorghe Dracu şi nu vă pune i cu mine. Voi sunte i 
han-di-ca-pa i, nu eu! To i-to i! – Bine! Aşa e, ştim cu to ii, îi îngădui Dinu. Acum du-te acasă, că-i arşi a mare… Lunganul păru că se potoleşte şi cu mersul lui scălâmbăiat de boală şi de băutură o luă spre dealul viilor, pe uli a uscată ca piatra.  Casa îi era aşezată în scobitura râpii lui moş Tănase, unde panta era mai lină. O etarii, câ iva ulmi şi salcâmii în inau malul ca nu cumva să se prăvălească peste cocioaba omului. O cărăruie se opintea să facă legătura cu valea din Valea Macului, a cărei privelişte Gică o admira cu ochi de artist. Câteodată, se aşeza 
pe-o cioată, cădea pe gânduri şi-şi proiecta un destin de marinar pe-o corabie, care din valuri uriaşe salva naufragia ii. Aşa văzuse el într-un film la căminul cultural…  Urcând spre casă, băiatul )lencei se mai întoarse odată către capătul din vale al uli ei, de unde strigă tare, dar stâlcit de tot: – Eu! Eu… îs cel e mai tare în tot satul…, în cer… şi pe pământ. Eu îs Gheorghe Dracu! În şan , se oploşise o droaie de copii, unii nepieptăna i, al ii cu mucii usca i pe obraji, câ iva înăbuşindu-şi sub palme hohotele de râs. Nu îndrăzneau să se arate, fiindcă nebunul devenea periculos în momente de criză şi-i putea arunca peste gard ca pe-o traistă cu cartofi. Ultimele cuvinte nu le-au dat 

fiori, ci i-au determinat să iasă din şan , să opăie făcându-şi corni e cu degetele ca să-l imite pe Gică. – Eu îs… – Şi eu îs… 

Glasurile amestecate se uniformizară în grup vocal, încât tăcerea din aerul în epenit de căldură fu însufle ită răsfirându-se în toată mahalaua. – Ce-i cu voi, sălbaticilor? Aşa v-au învă at de-acasă? se o ărî din poartă tanti Titina, cea cu burta mare, 
pe care acum nu mai avea cu ce s-o umple.  Ţre  de-o clipă, surprinşi, gălăgioşii au tăcut, trecându-şi privirile de la Gică la văduva grasă. Rămăseseră cu gurile căscate şi cu vorbele suspendate în vârful limbii. – Ce-ave i cu băiatul? Nu mai are omul pace de obrăznicia voastră. )a pleca i de lângă gardul meu! Duce i-vă în ograda tătânilor voştri şi striga i aşa până v-o durea gura… Burzuluirea lui tanti Titina părea mai primejdioasă decât nebuneala lui Gheorghe Dracu, aşa că plodăraia o porni spre râpa lui Mistei. Acolo, pe după grămezile de gunoaie, prin lăstărişul epos, unde era pu ină răcoare, găsiră ascunzişuri, continuându-şi în felul lor împotriveala: – Tan-ti-ti-ti-na!  – Ti-ti-ti-na!...  – Ti-ti-ti!.. Ti-ti-ti!... 

Cu copiii, nimeni n-o scoate la capăt… ■ 
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Lumini a 

CORNEA  

[Sf. Gheorghe] 

 

 
 

Memorialul unei călătorii:  
„Se-ntâlnește dor cu dor” (II)   

 

 

CU ASTRA, ÎN BASARAB)A… LA FEȘTEL)ȚA 

 În satul Feşteli a, raionul Ştefan Vodă, în fa a primăriei, ne oprim lângă bustul lui Mihai Eminescu, 
opera sculptorului ieşean Mircea Ştefănescu, care a înso it grupul ASTRE) din )aşi. Așezăm o floare, omagiu. Acest bust a fost ridicat la Feşteli a din ini iativa Despăr ământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” din )aşi, fiind dezvelit, într-un cadru festiv, în urmă cu câ iva ani. Grupul de astrişti veni i din )aşi şi cei din Basarabia, sosi i primii la festival, ne-am fotografiat lângă bust împreună cu sculptorul Mircea Ştefănescu. Fanfara din Slobozia, jud. Ştefan Vodă,  a deschis Festivalul cu )mnul ASTRE). Alaiul format din toate forma iile participante, în frumoase şi variate costume populare, s-a îndreptat, mai spre marginea localită ii,  spre Cimitirul Eroilor, unde am văzut multe cruci pe care scria „eroi români necunoscuți”. Ţe o vreme de vară minunată, cu mic cu mare, participan ii au depus câte o floare şi o panglică tricoloră pe fiecare mormânt de erou, o ofrandă întru cinstirea celor ce şi-au dat via a pentru ară. S-a păstrat un moment de reculegere, au fost rostite două alocuțiuni, s-a cântat „(ristos a înviat” şi pricesne. În aceeaşi ordine, toate forma iile s-au îndreptat spre Casa de Cultură. Am remarcat clădirea arătoasă, renovată, arătând ca nouă. Ţrezentarea grupurilor s-a făcut la intrarea în Casa de Cultură, unde au fost întâmpinate cu câte un colac tradi ional din pâine şi cu sare. Feşteli a este un sat cu oameni gospodari care ştiu pre ul pâinii, simbolul vie ii, şi-şi respectă oaspe ii, închinându-li-se cu sare. 

 Festivalul Folcloric „Se-ntâlnește dor cu dor” a fost organizat de Consiliul Raional Ştefan Vodă, ASTRA )aşi şi Ţrimăria Feşteli a. În salutul inaugural primarul Nicolae Tudoreanu s-a adresat şi fra ilor de peste Ţrut, spunând „un mare mul umesc” ASTRE) care face lucruri atât de minunate în Basarabia: „Mă înclin în fa a fra ilor români, în fa a guvernului României, pentru tot ce face pentru Republica Moldova”, încât „este bine, ne sim im bine, sperăm ca acest festival să fie de bun augur”. Domnul primar Nicolae Tudoreanu salută toate forma iile, numindu-le pe rând, doreşte o desfăşurare frumoasă festivalului. Toți au cântat dorul românesc, au demonstrat încă o dată că neamul nostru trăieşte prin cântec, prin dans, prin tradi ie, prin frate şi soră şi ar fi bine să ne inem aşa ca neam, precum zice marele poet Grigore Vieru „ nicio stea nu este săracă atât timp cât se vede. Tot aşa şi un neam, nu este sărac şi nu va muri niciodată cât are un cântec şi o limbă”. Ţrimarul îndeamnă să revină formațiile și cu alte ocazii şi să se reîntregească sub genericul „Se-ntâlnește dor cu dor”. Ţrof. Areta Moşu, preşedinta ASTRE) din )aşi, a declarat la microfon că este impresionată de tot ce vede la festivalul de la Feşteli a, exclamând: „atâta tinere e, atâta bucurie! Dumnezeu să ne ajute pe to i!” Domnia sa remarcă faptul că la festival participă forma ii de la toate cercurile ASTRA din jumătatea de sud a Basarabiei, plus două din România, Ansamblul Folcloric „Olte ul” din comuna Morunglav, jude ul Olt, şi Ansamblul „(udeşteanca” din comuna (udești, județul Botoşani.    
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 Vicepreşedintele raionului Ştefan Vodă: „în raionul Ştefan Vodă au fost multe manifestări 
culturale, dar ceea ce s-a întâmplat azi în raionul nostru a fost de excep ie. Asemenea manifestări cu o pregătire serioasă sunt rare. Eu mă înclin. Nouă ne rămâne să spunem un mul umesc frumos participan ilor şi organizatorilor. S-a organizat şi s-a desfăşurat în așa fel acest minunat festival, încât to i au făcut ca inima să zboare.” Într-un final sărbătoresc, organizatorii au decernat premii, diplome. Trofeul festivalului a fost luat de Ansamblul Folcloric „Olte ul” din comuna Morunglav, Olt, cei care au obținut cele mai multe aplauze, cei care au adus dorul românesc la Feşteli a. Dansatorii din Olt  au „furat” premiile şi inimile basarabenilor. Se cuvenea, pentru că au avut o prezen ă absolut de excep ie. Să nu uit de soliștii de la festivalul de la Feștelița. Câte versuri și melodii ne-au mângâiat sufletul: „Cântă cucu bată-l vina/ De răsună-n Bucovina”; „De la Nistru mai la vale/ Te tot duci pe o cărare”; „Frumos cântă-un moldovean de dragoste și alean”; „Să vii, puiule, să vii pe cărarea ce o știi”. Fiecare participant simțea cum lumina care dăinuia în suflete, după mare sărbătoare creştină a Învierii Domnului ne aflam acolo la o săptămână după Ţaști , va fi înmul ită în spirit na ional ca să trezească mai multă speran ă, mai multă dragoste unul fa ă de altul. Festivalul folcloric de la Feștelița pare a fi „un izvor cu apă rece și cristalină, izvorul valorilor spirituale și istorice românești”, cum foarte adevărat spunea cineva dintre cei prezenți acolo. 

 

 

… LA HAGIMUS 

 Localitatea (agimus se află „într-o margine de republică”, cum ne spunea un localnic, la o distanță de doar  de metri de Transnistria. Șoseaua face o curbă pentru a intra în sat, trecând puțin pe 
teritoriul Transnistriei, apoi intrăm iarăși pe teritoriul Republicii Moldova și în satul (agimus. Astfel că am fost nevoiți să trecem granița. Grăniceul care s-a uitat la buletinele noastre știa unde mergem, știa că suntem așteptați în sat. 
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Cel mai apropiat oraș, la distanță de doi km de (agimus, este Tighina, unde locuitorii din (agimus merg la cumpărături. Ei trec granița de fiecare dată cu buletinul, iar copiii cu certificatul de naștere. Bineînțeles nu așa?!  că acolo vorbesc limba rusă. Grupul nostru reprezentând Despăr ământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” din )aşi, împreună cu membrii  Ansamblului Folcloric „Olte ul” din Morunglav, județul Olt, a ajuns seara în satul (agimus. 
Ne-a întâmpinat primarul Anatolie )epure și un consilier din partea Consiliului Local, în fața Casei de Cultură, o clădire impresionantă, de factură sovietică, dar interiorul, deși foarte mare, arată bine renovat și împrospătat cu draperii noi la cortină, cu scaune noi și comode, cu tot ce inseamnă o bună instalație de sonorizare etc.   După frumoase cuvinte de bun-venit și primire cu pâine și sare în fața intrării în sala de spectacol, suntem invitați la cină, pentru ... a primi putere și pentru ca spectacolul să se desfășoare în bune condiții. Am făcut cunoștiință cu doamna Adriana Mașnic, directoarea Casei de Cultură și cu doamna Svetlana Tinică, conducător artistic la Casa de Cultură din (agimus, ambele foarte implicate în viața culturală a satului, realizând tot felul de activități cu tinerii și copiii.  Consilierul Vitalie Seremet discută cu noi parcă cu şi mai mare drag. Ne spune cu mândrie că el cunoaşte bine România, deoarece a învă at zece ani în România, patru ani la Seminarul Teologic Ortodox din Târgovişte şi apoi a fost student la Facultatea de Ştiin e Juridice din Bucureşti. Ne 
transmite bucuria lui şi a sătenilor că am venit cu un spectacol folcloric prin care „se promovează tradi ia românească sfântă pentru noi”, declarând că sunt foarte mul umi i şi onora i de vizita noastră. Îi mul umeşte personal doamnei prof. Areta Moşu, preşedinta ASTRE), despăr ământul din )aşi, care mai fusese la ei, în urmă cu câ iva ani. 

Permanent ne-a condus, şi la (gimus, doamna Lidia Jubea, preşedinta Despăr ământului ASTRA „Valul lui Traian”, localnică a satului Tănătari, unde noi aveam cazarea în familii şi în seara aceea. Spectacolul de la (agimus a început mai târziu decât în alte seri, din alte localită i. Ţoate că a fost mai bine, pentru că sala s-a umplu treptat – oamenii veneau la spectacol după ce îşi aranjau treburile din gospodărie. Ca şi în alte localită i, ei erau dornici de a vorbi cu noi, de fapt am obsevat că doreau mai mult să ne asculte. Le plăcea cum vorbim corect româneşte, adică noi vorbeam o limbă română literară, care lor le suna prea frumos. Ţrogramul ansamblului din Olt i-a fermecat pe locuitorii satului (agimus. Ca şi în alte localită i, solistele au primit flori; mai ales copiii urcau pe scenă şi ofereau florile. În apropierea localită ii (agimus, apar inând de aceeaşi primărie, se află Mânăstirea Marta şi 
Maria, pe care am vizitat-o a doua zi. Eram a doua oară la această sfântă mânăstire construită în anul 
1997, pe locul unei foste tabere pentru copii.  

Primarul din (agimus a sus inut foarte mult construc ia mânăstirii aflată într-un loc deosebit de pitoresc, înconjurată de pădure, lângă un iaz şi un izvor cu apă binecuvântată făcătoare de minuni. Ciripitul  păsărelelor te transpunea într-un loc de vis, parcul bine între inut de măicu e, în care se afla o bijuterie de bisericu ă de lemn dăruită de monahii de la Mănăstirea Putna. Inclusiv 

pictura era de... Putna. Bineîn eles că mult impunătoare apărea biserica mare din zid, cu două biserici, una la parter ce era gata, în care se slujea  şi alta la etaj, unde se realiza pictura de meşteri din România. Măicu a ghid 
ne-a oferit cu dragoste toate informa iile despre mânăstire, ne-a arătat izvorul cel mult căutat de credincioşi, la care am mers şi noi cu mare credin ă. La plecarea din mânăstire, un român basarabean ne-a spus cu voce blândă „să facem un cadru în fa a mânăstirii, că tare-i mândră”. Bineîn eles că imediat ne-am organizat pentru fotografia de grup. Altă frumoasă imagine de neuitat! 

 

… LA C)UFLEȘT) 

 Ne continuăm traseul pe drumurile Basarabiei, noi, delega ia Despăr ământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu”, )aşi, şi Ansamblul Folcloric „Olte ul” din Morunglav, jud. Olt. După ce sâmbăta seara fusesem în localitatea (agimus, ne-am întors la cazare în localitatea Tănătari, la Maria, gazda noastră deosebit de ospitalieră. Duminica diminea a, fără mare grabă, pe îndelete, ne-am pregătit pentru o altă zi, în alt sat, cu alt spectacol, cu alte întâlniri.  
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Ne conducea tot vrednica doamnă Lidia Jubea, preşedinta Despăr ământului Astra „Valul lui Traian”, gazda noastră din toate zilele petrecute în partea de sud a Basarabiei, de fapt a Republicii 

Moldova, deoarece sudul Basarabiei istorice este regiunea Ismail-Odesa din Ucraina. În prima parte a zilei de duminică, am fost la biserica din Tănătari, apoi ne-am îndreptat spre satul Ciufleşti, aflat undeva la marginea raionului Căuşeni, la grani a cu raionul Cimişlia. Şti i că nu eram departe de Ţrut, de grani a cu România?! În fa a Gimnaziului din satul Ciufleşti, deşi duminica după-amiază, eram aştepta i de mul i elevi vă reamintesc că satele din Basarabia sunt mari, cu o popula ie de peste o mie şi ceva de locuitori , părin i, profesori. Chiar în fa a intrării, un grup de elevi în frumoase costume populare ne-a întâmpinat cu pâine şi sare, dar şi cu turtă dulce şi un păhărel de licoare plăcută la gust.    Ţrimarul localită ii, Sergiu Ţîrlog, ne-a salutat cu bucurie, ne-a urat bun-sosit, afirmând că vizita noastră le onorează localitatea. Ţrin prezen a noastră, mul umeşte guvernului României pentru 
grandul oferit, prin care s-a realizat, printre altele, încălzirea la grădini a de copii. De remarcat că primarul a rămas cu noi şi în timpul programului şi după program, comunicând cu to i oaspe ii. 

Prof. Areta Moşu, preşedinta Despăr ământului din )aşi, a prezentat Asocia iunea ASTRA, cu un scurt istoric şi cu proiectele organizate de Despăr ământul din )aşi pentru românii din afara grani elor ării, din Republica Moldova, din Ucraina de nord – zona Cernău iului şi din Ucraina de sud, regiunea Odesa, dar şi pentru românii din Valea Timocului, din Serbia şi din Bulgaria. Curtea din fa a intrării în şcoală, asfaltată, s-a dovedit a fi o veritabilă scenă şi sală de spectacol. Mai întâi au evoluat, în fa a oaspe ilor adică a noastră  şi a multor cetă eni din sat prezen i, copiii de la grădini ă, cu poezii şi cântece de vârsta lor, introducându-ne în atmosferă: „În acest gimnaziu mare, astăzi este sărbătoare, sărbătoarea neamului...”. Auzim vocea clară, parcă fără emo ii, a unui copilaş, să fi avut vreo -  anişori, care recită cu deplină convingere: „Nu cunosc nimic mai scump decât iubirea de pământ”. Elevii de gimnaziu, îmbrăca i cu ii şi pantaloni, au prezentat un dans aerobic pe melodii populare, cucerind spectatorii prin evolu ia lor. Elevi mai mari, în frumoase costume populare, ne-au prezentat jocuri populare româneşti şi cântece. Am remarcat în cântecele lor o realitate prezentă dincolo şi dincoace de Ţrut: „De satul meu mi-e tare , tare dor! Veni i că satul e acasă şi vrem să fim cu to i acasă”. Elevii gimnaziului din Ciufleşti au prezentat un program încântător. Au jucat şi au cântat 
frumos, cu extraordinară dăruire. Dascălii le-au şlefuit cu iubire talentul. Felicitări! A urmat programul ansamblului din România, pentru prima dată prezentat afară, nu într-o sală 
de spectacole, dar sonorizarea s-a dovedit a fi foarte bună. Scaune erau suficiente. Succesul a fost asigurat, ca de fiecare dată, prin profesionalismul orchestrei, al dansatorilor şi al soliştilor. Aplauzele numeroase, la scenă deschisă. Cu bucurie, am împăr it celor prezen i exemplare din ziarul nostru „Mesagerul de Covasna”, în care se aflau articole despre Asocia iunea ASTRA. To i doreau ziare din România. Cineva mi-a mărturisit că primeşte pentru prima dată un ziar din România şi era tare bucuros. Doamna director Victoria urcanu ne-a invitat să vizităm şcoala – foarte bine îngrijită, curată, panouri, pe holuri şi în sălile de clasă, cu ilustra ii, fotografii, diverse citate instructive, educative. Biblioteca şcolii ne-a impresionat în mod deosebit, nu mare, o sală de clasă, dar foarte curată, rafturi, bineîn eles, cu multe căr i – am remarcat căr ile pentru copiii, cele de poveşti aveau coper ile aproape ferfeli ă, mult uzate de atâta folosin ă. Copiii citesc la Ciufleşti! Le-ar trebui căr i de poveşti mai pu in uzate. De luat aminte! 

 „Fiecare loc de pe pământ are povestea lui, dar trebuie să ai urche s-o auzi” scria aşa de frumos Nicolae )orga. Satul Ciufleşti are şi el povestea lui. Cine-o mai ştie?! Totuşi, noi am aflat câte ceva ... Numele satului ar proveni de la numele unei familii boiereşti care-şi avea moşia pe aceste locuri, familia Ciuflea există şi mânăstirea Ciuflea, în Chişinău . Biserica din Ciufleşti a scăpat de prigoana comunistă, adică nu a fost distrusă, dar a fost transformată, mai întâi, în şcoală. În altar, se afla sala profesorală, iar  interiorul bisericii a fost împăr it, printr-un zid, în două săli de clasă. După o perioadă de timp, biserica din Ciufleşti a devenit dispensar, cu casă de naşteri. În biserică, s-au născut copii! Aşa, Dumnezeu i-a binecuvântat, deoarece copiii în perioada comunistă, în Basarabia, rămâneau neboteza i. Şi înmormântările erau făcute fără preo i. Am mai spus despre asta, dar cu 
referire la alte sate.  
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Şi în localitatea Ciufleşti, am fost caza i la gazde, fiecare cum a nimerit. Ca şi la noi, unii locuitori au condi ii mai bune, al ii mai pu in bune, dar to i am fost foarte mul umi i. Nu pot să nu amintesc aici pe cele două doamne din Ciufleşti care ne-au fost gazde, Nadejdea Enache şi Tatiana Cananău. Le mul umesc şi pe această cale.  Ţeste tot pe unde am fost în Basarabia, am sim it un puternic ataşament fa ă de noi, fa ă de români. Mai ales le plăcea să ne audă vorbind. Admirau curgerea curată a limbii române literare?! Spuneau cuvinte pu ine, dar cu multă dragoste. O dragoste pe care am sim it-o peste tot în localită ile 
pe unde am fost. O dragoste pe care o vedeam în priviri, în gesturi, în comportarea fa ă de noi, oaspe ii din România. Şi la Ciufleşti s-a dovedit că Festivalul „Se-ntâlnește dor cu dor” este cu adevărat o sărbătoare a Dorului românesc. 

 

… LA BAIMACLIA 

 Călătorului îi șade bine cu drumul, așa că, după popasul din satul Ciuflești, noi, delega ia Despăr ământului Astra „Mihail Kogălniceanu”, )aşi, şi Ansamblul Folcloric „Olte ul” din Morunglav, 
jud. Olt, ne-am îndreptat spre o altă localitate apropiată, Baimaclia, același raion, Căușeni. Era ultima din traseul nostru, de fapt al Festivalului „Se-ntâlnește Dor cu Dor” organizat de astriștii ieșeni.  În fața școlii, am fost întâmpinați de primarul localității, domnul Anatol Doibani, și de doamna Ecaterina Guțu, profesoară de biologie-chimie, având funcția de director al Gimnaziului „V. (arnaj” din Baimaclia. Și de data aceasta, eram conduși de dna inginer Lidia Jubea, veche astristă, președinta Despărțământului Astra „Valul lui Traian” din Tighina. La intrarea în școală, mulți elevi și profesori, am fost primiți cu pâine și sare – un obicei bine statornicit în satele basarabene. Aveam să aflu că în școală învață  de elevi, plus încă , aparținând Centrului Comunitar pentru Dezvoltarea Timpurie, un proiect ce are în vedere pregătirea copiilor pentru școală.  După primirea sărbătorească și tradiționala fotografie de grup, doamna director ne învită în clădirea școlii. Fața îi strălucea de mândrie. Avea de ce. Școala sclipea de curățenie, ordinea și bunul gust își spuneau cuvântul, ca peste tot în școlile vizitate de noi, în Basarabia. Mie cel mai mult mi-au plăcut panourile cu citate din scriitori și istorici români. Dar la Baimaclia, cadrele didactice, elevii și locuitorii satului se mândresc și cu o importantă personalitate. Chiar la intrare în școală, am fost invitați să vizităm un punct muzeal dedicat patronului spiritual al gimnaziului, Veceslav (arnaj. Am aflat informații interesante oferite chiar de directoarea școlii. Ţersonal, numele îmi era cunoscut; mi-
a amintit de adolescență, când familia mea era abonată la revista „Apicultura”, iar numele (arnaj l-am auzit la tatăl meu, în timpul liber, un pasionat apicultor. 

Veceslav Harnaj s-a născut la  noiembrie , în comuna Baimaclia, în familia preotului 
Dumitru Harnagea. A făcut studiile primare în sat, unde a învățat „buchia citită și scrisă”, apoi a absolvit liceul în Chișinău. În timpurile grele ale războiului, preotul (arnagea rămâne în Baimaclia, iar copiii cu mama trec în România, unde își schimbă numele din (arnagea în (arnaj. Nu se cunoaște cum și de ce această schimbare de nume. Veceslav (arnaj a urmat cursurile )nstitutului Ţolitehnic din București, pe care l-a absolvit în anul , obținând diploma de inginer constructor cu „magna cum laude”. Între anii -1974 a fost profesor la )nstitutul Ţolitehnic București, )nstitutul de Construcții, Academia Militară Tehnică, )nstitutul de Ţetrol, Gaze și Geologie, București. Între anii -  a fost Ţreședinte al Asociației Crescătorilor de Albine din România. Dragostea și pasiunea pentru albine și albinărit a moștenit-o de la tatăl său, preotul Dumitru (arnagea. A îndrăgit apicultura din fragedă tinerețe; tatăl său fiind nu numai crescător de albine, dar și stăruitor propagator al acestei milenare îndeletniciri. 

Eminent om de știință, renumit specialist recunoscut pe plan național și internațional, posesor a numeroase brevete și certificate de inventator, Veceslav (arnaj, împreună cu câțiva colaboratori apropiați împătimiți apicultori , a reușit, în , să înființeze în România Asociația Crescătorilor de Albine ACA . Ţrin pasiunea, competența și diplomația de care a dat dovadă, profesorul (arnaj a făcut din ACA un sprijin real pentru apicultura și apicultorii României. A încurajat și prin contribuția personală a făcut posibilă apariția revistei „Apicultura”, revistă care a ajuns la un tiraj de -30.000 exemplare, plus alte cărți de specialitate. Omul sfințește locul!  
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Veceslav (arnaj a înființat Liceul Apicol din București, astăzi, „Colegiul Agricol Veceslav 
Harnaj”, și )nstitutul „Apicola Băneasa”, București, care din  are denumirea de „Complexul Apicol Veceslav (arnaj”.  În , Veceslav (arnaj a fost ales președinte al „Federației )nternaționale a Asociației de Apicultori” AŢ)MOND)A . La data respectivă statutul Apimondia prevedea că o persoană nu poate fi președinte mai mult de două legislaturi a câte  ani. Înainte de sfârșitul celei de-a doua legislaturi, datorită competenței de care a dat dovadă, s-a hotărât schimbarea statului Apimondia. Astfel, 
Veceslav (arnaj a fost președintele Apimondiei până în anul , când sănătatea nu i-a mai permis. După  a fost ales președinte de onoare până la sfârșitul vieții, în  octombrie . Cu adevărat, școala și locuitorii comunei Baimaclia se pot mândri cu asemenea personalitate ca Veceslav (arnaj, consăteanul lor, fondatorul apiculturii moderne românești. Doamna prof. Ecaterina Guțu ne povestește cum profesorul Vecesalv (arnaj a fost deseori la Baimaclia, cu soția și mama, atunci când mergea la congrese internaționale în Rusia cred că ar fi trebuit să spună URSS . Aflăm că fetele surorii sale Nina sunt în viață. Una dintre ele este actrița de cinema )leana Ţopovici, care „vine foarte des la noi, în ospeție”. În Moldova, mai este nepoata 
doamnei Ileana, Ludmila Ţopovici Ţaraschiv, „mare poetesă și  textieră”, prin urmare există relații cu familia patronului spiritual al școlii.  Ţrivim în expoziția din holul școlii un portret pictat în ulei și un bust al profesorului Veceslav (arnaj realizate, fără niciun fel de pregătire de specialitate, de nepotul directoarei, pe când era elev în clasa a )X-a. Aflăm că acum este elev în clasa a X)-a la Liceul de Artă „)gor Vieru” din Chișinău. Ţrobabil, peste timp, localnicii din Baimaclia se vor mândri și cu 
un pictor renumit. Vizitând câteva săli de clasă, vorbesc cu profesoara de română Tatiana Cojocaru, mândră și ea de școala unde lucrează. „Ne ridicăm pe scări” la etajul următor, unde șeful de gospodărie administrator !?  ne deschide ușa muzeului. O mulțime de exponate; predomină cele de etnografie – minunat, așa, nu vom uita satul cu tradițiile lui. Un loc special este dedicat patronului școlii, lui Veceslav (arnaj. Ne oprim îndelung și admirăm cravata profesorului imprimată cu albine, scrumiera ce are model o albină, caseta tip stup vechi cu model albine. Toate provin de la familie. Nu pot să nu zâmbesc când doamna director ne arată încântată o fotografie cu un pui de găină. Ce plăcere! Trebuie să înțeleg asemenea plăceri și ... pasiuni. În timp ce noi am vizitat școala, Ansamblul Folcloric „Olte ul” din Morunglav s-a pregătit pentru 
spectacolul pe care l-a prezentat în sala de festivități a gimnaziului. Ca de fiecare dată muzica și dansatorii au fost la înălțimea așteptărilor. Asemenea și înterpreta din Botoșani, venită cu noi, Crenguța Volintiru. Frumusețea costumelor, melodiile, mișcările dansatorilor, ale călușarilor, dăruirea lor au înduioșat și au încântat spectatorii: elevi, cadre didactice, părinți. La sfârșitul programului, prof. Areta Moșu, organizatoarea principală a Festivalului, în calitatea domniei sale de președintă a Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu”, )ași, a mulțumit gazdelor, a prezentat formația folclorică, Festivalul „Se-ntâlnește dor cu dor” și a vorbit despre rolul cultural al ASTRE) în evidențierea unității culturale, întru tradiție, credință și limbă, a poporului român. A oferit exemplare din ziarul nostru „Mesagerul de Covasna” în care s-a scris despre activitățile ASTRE). Am apreciat spusele primarului precum că trebuie să ne întregim neamul, că așa nu se mai poate. În toate zilele trăite în Basarabia, în săptămâna luminată de după Ţaști, perioada când s-a desfășurat Festivalului Folcloric „Se-ntâlnește dor cu dor”, am simțit lumina Învierii Domnului, am simțit căldura românilor basarabeni. Mai mult, am simțit că ASTRA unește dorurile românilor de pe ambele maluri ale Ţrutului.  Momentele de socializare cu cei prezenți s-ar fi prelungit mai mult, dacă noi, cei din România, 
n-am fi avut un drum lung de făcut până la )ași. La plecare, urarea tuturor a fost: „Să mergeți cu paza Domnului!” Așa să fie! Să rămâneți în paza Domnului și să ne reîntâlnim cu voie bună! ■ 
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Vasile 

ROMAN 

șIa i] 
 

Oameni și emoții 
 Ţentru trei zile, în preajma marilor sărbători na ionale ale Republicii Moldova, 27 august, Ziua )ndependen ei  de ani de la proclamarea acesteia  şi  august, Limba noastră cea română, am avut marea bucurie de a fi în vizită prin locuri pline de istorie ale Republicii Moldova. Această vizită nu ar fi fost posibilă fără frumoasa inten ie a preşedintelui despăr ământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu”, )ași, prof. Areta Moșu. Având în vedere că a fost pentru prima dată când am avut ocazia să fiu la acest tip de evenimente, în locuri, aflate în amplu proces de transformare şi mai ales să întâlnesc oameni care sunt lega i de Asociațiunea ASTRA sau beneficiază de pe urma eforturilor membrilor acesteia, mă voi rezuma doar la percep ii personale, care să aducă în aten ie oameni şi emo ii. 
Raionul Criuleni – orașul Criuleni – Festivalul „Meșterul Manole”. Aici am avut ocazia să întâlnesc organizatorii acestui festival şi să asist la o parte din manifestări, iar percep iile au fost că aceşti oameni trăiesc într-o lume pe care noi am diversificat-o extrem de mult şi care se pare că a pierdut din esen a existen ei noastre româneşti. Ţrima impresie privind parada portului popular şi târgul meşteşugarilor a fost una a ideii de continuitate în tradi ia autentică, a prezen ei în toate spa iile sate şi oraşe  a unor ateliere, centre 

de crea ie populară, ceea ce în România este o chestiune de trecut aceste şcoli fiind acum specifice centrelor de conservare a tradi iilor şi care sunt localizate regional şi într-un număr mic . Mă gândeam la ceea se ce se va întâmpla în următorii ani, în care tinerii moldoveni se vor racorda mai mult da modernitatea Europei… poate că vor păstra sau poate că vor considera că modelul este învechit… nu putem şti niciodată. A doua impresie, pozitivă de altfel, a fost dată de varietatea publicului prezent, tineri, adul i şi vârstnici la un loc, cu to ii mândrii de tradi ii şi încânta i de folclorul autentic, lucru mai pu in sesizabil în România, unde genera iile au gusturi şi aşteptări eterogene.  Tot aici am fost impresionat de poziționarea drapelului de stat încadrat de cel al raionului şi de cel al Uniunii Europene, la un festival în care muzica populară şi dansurile erau obiectivele principale. Mă gândeam cât din acest folclor este şi va fi apreciat într-o Europă mercantilă, diversă, modernă şi mai ales impersonală. 

Ceea ce m-a frapat este a doua oară când constat acest lucru , este limba folosită de invitatul din Estonia, care a vorbit în limba rusă, fapt ce mă determină să cred că legătura cu Europa trece 
printr-un trecut istoric. În opinia mea, atât timp cât limba engleză rămâne o necunoscută, Europa, pentru cei din fostele republici sovietice, poate fi încă un obiectiv aflat departe.  În acelaşi raion, în satul Vadul lui Vodă, am avut ocazia să stau de vorbă cu un om de afaceri, sus inător al ASTRE), care îmi spune că el nu militează în vorbe pentru valoarea românilor, ci invită şi aduce în România pe to i cei ce au sentimente pro-ruse, pentru a le arăta care sunt beneficiile de care se pot bucura într-o ară membră a Uniunii Europene. Mi s-a părut o atitudine 
extraordinară pentru că oamenii sunt întotdeauna interesa i de ceea ce li se poate modifica în via a personală  şi mai pu in de ce se va întâmpla prin marile proiecte.  Tot în raionul Criuleni, în satul (ârtopul Mare, unde doamnei Areta Moșu i-au fost 

recunoscute meritele în sprijinirea noii genera ii, primind din partea primarului o diplomă de gratitudine, am avut ocazia să asist la inaugurarea unui parc de joacă pentru copii, parc sponsorizat de o fiică a satului, plecată în SUA şi de câ iva oameni inimoşi din sat între care şi familia Victor şi Lidia Ciobanu . )mpresia deosebită mi-a fost creată de un tânăr prezentator are  ani şi va studia în Tg. Mureş  care spunea că… nu contează cu ce eşti încăl at, importante fiind urmele pe care le laşi… 
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profundă cugetare. Aici am văzut că oamenii din comunită i mici, poate de condi ie materială precară, lasă urme importante pentru genera iile care vin. În raionul )aloveni – satul Molești, am avut ocazia să cunosc oamenii dintr-un sat cu gospodari care au condi ii de trai bune apă, gaz , au terenuri pe care le cultivă în raport cu cererea venită în special de la ruși legume şi fructe  şi mai ales au liceu în sat notă care dă certitudinea natalită ii sporite . Ceea ce am observat este că mul i dintre oameni sunt sceptici în privin a unită ii românilor, argumentele fiind dilu ia în timp a încrederii în politicienii de pe ambele maluri ale Ţrutului. )ată câteva din percep iile pe care un vizitator care se apropie de fra ii de peste Ţrut le poate avea, dacă gândul său se duce spre ceea ce noi împreună trebuie să facem. Nu am fost acolo să dau sfaturi sau să fac promisiuni pentru că nu acesta a fost scopul… am fost acolo să văd oamenii din România şi din Republica Moldova gândind împreună ac iuni care să ne 
lege nu doar emo ional, ci şi pragmatic, promovând proiecte consistente şi cu impact în viitor. ■ 

 
 

Luca 

ARBORE 

[Sf. Gheorghe] 
 

Eveniment întru cinstirea unui important astrist:  
Episcopul Justinian Teculescu 

 

De-a lungul timpului, încă de la înființare, din , ASTRA a marcat prin diverse însemne faptele de laudă ale înaintașilor. Așa se face că în multe localități, aflăm plăci comemorative, efigii, busturi, statui etc. ale unor importante personalități în legătură cu înfăptuirile lor. Ţrin strădania conducerii Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași, a doamnei președinte prof. Areta Moșu, s-au înălțat asemenea însemne în multe localități românești de dincolo și de dincoace de Ţrut, peste tot pe unde au viețuit și viețuiesc români. De curând, Despărțământul ASTRA din )ași a susținut, a încurajat și s-a implicat efectiv în 
organizarea unui important eveniment astrist de omagiere a Episcopului Justinian Teculescu, eveniment promovat inițial de către Despărțământul ASTRA Covasna-Harghita. Duminică  septembrie 2016, Episcopul Justinian Teculescu (1865-1932), originar de pe meleagurile noastre covăsnene, a fost sărbătorit în Basarabia, la Manta – Cahul. După cum cunoscătorii știu, Episcopul Justinian Teculescu, după ce a fost  de ani protopop de Alba )ulia 
(1901-  iar  de ani președintele Despărțământului ASTRA din Alba )ulia, apoi, primul 
Episcop al Armatei (1923- , a fost învestit ca Episcop de Cetatea Albă, )smail și Cahul -. În drumurile sale prin eparhie, a trecut și prin localitatea Cahul și prin satele din jur. Astfel, în , Episcopul Teculescu vizitează județul Cahul, după cum aflăm din „Buletinul Episcopiei Cetății Albe-)smail”, anul V)), nr. 2, februarie 1930, sub titlul Vizitațiuni canonice: 

 „În zilele de -28 octombrie trecut, P.S. Episcop Justinian și-a mai realizat, cu ajutorul Tatălui 
Ceresc, încă o parte din părinteasca-i dorință, de a vizita, rând pe rând, pe toți fiii P.S. Sale din această 
de Dumnezeu păzită Eparhie. ...  A doua zi și zilele următoare, veni în sfârșit și rândul parohiilor din 

județul Cahul. ...  Așa au fost vizitate, luni  octombrie  n.n. , orașul Reni, Gurgiulești, Câșlița și 
Slobozia, Văleni, Brânza și Colibași, Vadul lui )sac, Manta și Crihana, parohiile din orașul Cahul. 

Culmea entuziasmului și bucuriei a fost la sosirea în Cahul, vineri  octombrie , la orele 
, unde la Biserica Catedrală aștepta toată suflarea orașului, în frunte cu toate autoritățile civile 

și militare, școlile și armata, în vederea oficierii Te-Deumului pentru aniversarea nașterii M.S. 
Regelui Mihai I.” Evenimentul de duminică, 18 septembrie 2016, de la Manta – Cahul a fost prilejuit de inaugurarea plăcii omagiale cu efigia Episcopului Justinian Teculescu, care a fost instalată pe zidul 
bisericii din Manta. Efigia, o lucrare de mare finețe, ireproșabil executată din punct de vedere 
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artistic, a fost realizată de sculptorul Mircea Ștefănescu din )ași; la finanțare au contribuit urmașii 
familiei Episcopului Teculescu. La organizarea întregii manifestări au participat Despărțământul ASTRA Covasna-Harghita președinte, prof.dr. Luminița Cornea , Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași președinte, prof. Areta Moșu , Despărțământul ASTRA „)ulia (asdeu” Cahul președinte, prof. Valeriu Baban , Asociația Cultural-Creștină „Justinian Teculescu” Covasna, Cercul ASTRA „Onisifor 
Ghibu” Cahul președinte, prof.univ.dr. Maria Barbă . Colaboratorii importanți din Basarabia care au susținut demersul organizării acestui eveniment 
astrist sunt Episcopia Basarabiei de Sud din cadrul Mitropoliei Basarabiei (Pr. Iulian Budescu, 

Vicar administrativ al Episcopiei Basarabiei de Sud , Consulatul General al României la Cahul 
(Anca Corfu, Consul General al României la Cahul ; conducerea raionului Cahul prin )on Groza, Ţreședinte raionul Cahul; Direcția Generală Învățământ Cahul Avram Micinschi, Șef Direcție Generală Învățământ Cahul; Ţrimăria localității Manta Violeta (încu, Ţrimar comuna Manta , Gimnaziul „A. Mateevici”, Manta.  

Programul s-a desfășural în localitatea Manta la aproximativ zece km de Cahul , unde oaspeții au participat la Sfânta Liturghie în Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din Manta. A urmat Slujba de pomenire a Episcopului Teculescu, cu inaugurarea și sfințirea Ţlăcii omagiale cu efigia  
Episcopului Justinian Teculescu, sub coordonarea preotului Iulian Budescu, Vicar administrativ al 

Episcopiei Basarabiei de Sud, secondat de părintele protopop de Cahul și de încă trei preoți. Ţarticipanții au trăit clipe emoționale deosebite. Au urmat alocuțiuni omagiale rostite de personalitățile prezente la eveniment, între care și urmașii Episcopului Teculescu, ing. Șerban Teculescu din Ţaris și ing. Tudor Teculescu din București, care s-au implicat efectiv în buna organizare a întregii manifestări. În sala de ședințe a primăriei Manta s-a desfășurat Masa rotundă sub genericul: „Episcopul Justinian Teculescu întru iubire de basarabeni”, la care au participat membri ai familiei Teculescu nepoții Șerban și Tudor Teculescu , cercetători ai activității și operei Episcopului Teculescu din țară și din Basarabia, dintre care amintim pe Ioana-Aurelia Axenti, conf.univ.dr. la Universitatea de Stat „B.Ţ. (asdeu” din Cahul, prof.dr. Luminița Cornea și Ţr. )ulian Budescu, vicar administrativ al 

Episcopiei Basarabiei de Sud. Ţarticipanții au avut ocazia de a admira o expoziție de lucrări tradiționale realizate de elevi și studenți, sub coordonarea profesoarelor Anastasia Gârneț și Mocanu, apoi au luat parte la un spectacol omagial prezentat de elevii Gimnaziului „A. Mateevici” din Manta, cu participarea tinerei interprete de muzică populară Alexandra Bârlă, reprezentantă a Asociației Cultural-Creștine „Justinian Teculescu” din Covasna.  La manifestarea omagială din Basarabia dedicată Episcopului Justinian Teculescu, a participat 
din județul Covasna un grup de membri ai Despărțământului ASTRA Covasna-(arghita și ai  Asociației Cultural-Creștine „Justinian Teculescu”, precum și astriști din )ași. A doua zi după evenimentul astrist de la Manta, câțiva dintre astriști au continuat drumul în 
Basarabia istorică, adică în Ucraina de azi, în regiunea Odesa. Ţoeta Mihaela Aionesei din Târgu Secuiesc a inițiat de ceva timp o campanie intitulată „Dor de carte, dar de carte” pentru românii din Tatarbunar, pentru școala din Borisăuca (Borisovca). A avut în vedere, în principal, caiete metodice pentru elevii din clasele primare. Ţe o vreme de toamnă mohorâtă, deosebit de capricioasă, mica delegație, formată din prof. Areta Moșu, prof.dr. Luminița Cornea și Mihaela 
Aionesei, a ajuns în Tatarbunar, unde era așteptată de două vechi cunoștințe, luptători pentru românism, Nicolae Moșu și Vadim Bacinschi. Prof. Areta Moșu a ținut să ajungă cât mai repede la școală, ca să nu plece elevii era ora înaintată a amiezii . Au ajuns la școala din Borisăuca la vreme potrivită. Au predat pachetele aduse directorului, le-au arătat cadrelor didactice, însă nu au avut satisfacții și bucurii pe măsură, adică au plecat fără convingerea că zestrea de caiete metodice va ajunge la elevi, spre folosință. Să fie limba română de vină? Ţarcă se împiedicau în a rosti „limba română”, vorbeau fără teamă de „limba moldovenească”. Te întrebi îndurerat: Doamne, cum e posibil să fie atât de orbiți?!  Ţe vânt și ploaie, au ajuns la mănăstirea Borisăuca, unde stareța, maica Eupraxia, o moldoveancă cunoscută de prof. Areta Moșu, i-a primit cu brațele deschise. La această sfântă mânăstire, de pe malul Lacului Sasâc, a poposit de multe ori Episcopul Justinian Teculescu. L-a 
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impresionat locul, evocând în scrierile lui pribegiile din vremuri mult îndepărtate ale ciobanilor din Transilvania spre mănosul Bugeac. Alte vremuri! Și mănăstirea arăta în alt fel pe timpul Episcopului Teculescu. E bine să-i păstrăm vie memoria și în aceste locuri unde a trudit întru slava neamului, întru păstrarea credinței străbune.  De frica vremii nefavorabile și a drumurilor prost întreținute, s-a renunțat la o mare parte a 

programului din Basarabia istorică. Credem că sprijiniți în continuare de prof. Areta Moșu, președinta Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate vom reuși să marcăm, la )smail ori la Borisăuca, trecerea și munca Episcopului Justinian Teculescu prin acele locuri. Mulțumim și pe această cale doamnei prof. Areta Moșu, numită pe drept cuvânt ambasadoare a românilor din afara granițelor, pentru deosebita implicare în organizarea și buna desfășurare a evenimentului consacrat Episcopului Justinian Teculescu, unul dintre ierarhii din Transilvania ce a trudit întru iubire de basarabeni. ■ 

 
 

Maria 

CIOICA 

[Alba Iulia] 
 

A 111–a Adunare generală a Asociațiunii ASTRA 

de la Alba Iulia (7-9 octombrie 2016) 
 La Adunarea Generală a Asociațiunii ASTRA, care s-a desfășurat anul acesta la Alba )ulia, au participat delegați din  de despǎr ǎminte și cercuri din arǎ și  din Republica Moldova, Serbia și Ucraina, precum și invita i din arǎ şi strǎinǎtate. Evenimentul a marcat și aniversarea a  de ani de la prima Adunare generală a Asociațiunii desfășurată la Alba )ulia, în zilele de 27-28 august ,  de ani de la participarea lui Mihai Eminescu la această adunare și  de ani de la înfiin area Academiei Române. Lucrările Adunării generale au fost găzduite de Universitatea „  Decembrie ”. )mensul amfiteatru a fost ocupat de peste  de astriști din România și din afara granițelor. Ca de fiecare datǎ, acordurile )mnului de Stat și al ASTREI, în interpretarea corului profesorilor de muzică de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba )ulia, condus de prof. Daniela Fivi Rus, au răsunat marcând începutul lucrărilor. A urmat apoi salutul de bun venit adresat de prof. Maria Cioica, președinte al Despărțământului ASTRA „Eugen (ulea” din Alba )ulia – organizatorul acestei Adunări. Lucrările Adunării generale au fost conduse de prof.univ.dr. Dumitru Acu, președintele Asociațiunii ASTRA, după binecuvântarea dată de Înalt Ţrea Sfințitul Ţărinte )rineu, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba )ulia. Au participat reprezentanți ai Academiei Române și ai oficialităților locale și județene. Cuvinte de salut au fost rostite de acad. Ionel Valentin Vlad, președintele Academiei Române, prof.univ.dr. Daniel Breaz, rectorul Universității „  Decembrie ”, Mircea (ava, primarul Municipiului Alba )ulia, )on Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, pr. )ulian Budescu, vicar al Mitropoliei Basarabiei, preotul Radu Vasile Roșu, din partea Cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop major al Bisericii Greco-Gatolice, ing. Lidia Jubea, președinta Despărțământului „Valul lui Traian”, Tighina, prof. Mariana Motora, președinta Despărțământului ASTRA Abrud, organizatoarea Adunării Generale din anul precedent etc. Acad. )onel Valentin Vlad, președintele Academiei Române, a evidențiat legătura strânsă dintre ASTRA și Academia Română, specificând că pe tot parcursul existenței lor, aceste instituții au promovat idealurile românilor. Acad. Alexandru Surdu, vicepreședinte al Academiei Române, a rostit cuvinte frumoase despre importanța păstrării frumoaselor noastre obiceiuri și despre necesitatea recuperării întregului patrimoniu al ASTRE). Mai mult și-a spus părerea în legătură cu 

implicarea fiecărei persoane la păstrarea și promovarea frumoaselor noastre cântece populare, a obiceiurilor şi a tradi iilor şi transmiterea lor către noua genera ie, afirmând cǎ „noi, astriştii, 
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suntem armata care apǎrǎ limba şi cultura poporului român”, cuvinte care  au  declanşat  puternice aplauze din partea participanților. Comunicări în plen au susținut acad. Alexandru Surdu, vicepreședinte al Academiei Române, acad. Emil Burzo, președintele Filialei Cluj a Academiei Române, prof.dr. Traian Tr. Cepoiu de la 

Asociația Cadrelor Didactice din Bruxelles, prof.univ.dr. Elena Macavei, președintele Secțiunii Școlare a Asociațiunii ASTRA. Adunarea generală a avut în program, ca de obicei, și o sesiune de comunicări, structurată pe următoarele secțiuni: Secțiunea ) – „Asociațiunea ASTRA și Mihai Eminescu”; Secțiunea a ))-a – „Ţerspective și strategii în activitatea Asociațiunii ASTRA”; Secțiunea a )))-a – „Contribuțiile ASTRE) și ale Academiei Române la făurirea Marii Uniri de la  Decembrie ”. Autorii comunicărilor au reprezentat despărțămintele din Cluj, Năsăud, Sibiu, Blaj, )ași, Alba )ulia, Covasna-(arghita, Buzăul Ardelean, Codlea, Beclean, Dej, Târnăveni, Reghin ș.a. Ţentru întâmpinarea Centenarului Marii Uniri, meritǎ menționatǎ în mod special comunicarea 
ec. Dumitru Borțan, vicepreședinte al Asociațiunii ASTRA, cu titlul Aportul despărțămintelor 
Asociațiunii ASTRA la făurirea Marii Uniri de la  Decembrie . Prof.univ.dr. Dumitru Acu, preșdintele ASTRE), a remarcat faptul că ASTRA este cea mai longevivă asociație culturală din România şi cǎ aceasta își continuă misiunea și după  de ani de existență, insistând pe rolul ei de răspândire a culturii naționale, misiune stabilită de către înaintașii ei încă de la înființarea din anul , la Sibiu. În aceeași zi a lucrărilor Adunării generale au avut loc alegeri pentru conducerea Asociațiunii. Singurul candidat la funcția de președinte fiind actualul președinte, ales aproape cu unanimitate de voturi. Dânsul și-a exprimat speranța de a colabora în continuare cu toți președinții din despărțăminte și cu întreaga conducere centrală. Ţrogramul artistic a fost asigurat de ansamblul „)ezerul” al Cercului ASTRA din )ghiu, condus de prof. Angela Ţetru a, ansamblul „Flori de Romana i” din Dobrosloveni, jud. Olt, condus de prof. coregraf Lucian Stroe, precum și de artistele Maria Dan Ţǎucean și Niculina Boncea. Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba )ulia, coordonați de prof. Gheorghe Burz, şi prof. drd. Teodora Zǎrnescu au impresionat invitații. Atât orchestra cât şi grupul vocal au încântat sufletele celor prezen i cu interpretări autentice. Este demn de men ionat momentul în care elevul Florin (ulea din Galda, descendent al preşedintelui despărțământului ASTRA din Alba )ulia, prof. Eugen (ulea, și-a făcut apariția, ca semn al continuității în marea familie astristă. )nvitații au putut vizita expozițiile de picturǎ ale lui )on Lupu din Sibiu şi Cǎtǎlin Muntean din 
Alba Iulia, coordonate de prof.dr. Traian Mârza, precum și expoziția specială, coordonată de prof. )on Bâscă, ASTRA cu obiceiuri şi tradiţii. De asemenea, prof. Oliviu Iacob a coordonat editarea revistei „Ethos”.  

Finalul importantului eveniment astrist de la Alba Iulia l-a constituit dezvelirea și sfințirea unei plăci omagiale consacrată poetului Mihai Eminescu, așezată pe fa ada de la intrarea în Casa de Cultură a Studenților. La dezvelirea plǎcii a fost prezentǎ şi fanfara dirijatǎ de Coriolan (oancǎş de la Centrul de Culturǎ „Augustin Bena” din Alba )ulia, care a interpretat )mnul Na ional, Imnul Astrei şi alte cântece naționale. Mul umim preotului Raul Valer Şerban de la Sǎcele, care a sfin it aceastǎ placǎ omagială. Conducerea despărțământului „Eugen (ulea” Alba )ulia aduce mul umiri tuturor celor care au sprijinit buna desfǎşurare a Adunării generale: prof.univ.dr. Dumitru Acu, președintele Asociațiunii ASTRA, Consiliul Jude ean Alba, Ţrimǎria Municipiului Alba Iulia, prof. 

univ.dr. Daniel Breaz, Rectorul Universității „  Decembrie ”, conf.univ.dr. Diana Câmpan, prof. 
Valeriu Cerbu, prof. Sorin Schiau, prof. Rodica Andronescu Colegiului Na ional „(oria, Cloșca și Crișan” Alba )ulia , Gheorghe Berghean, Dana )rimie Casa de Culturǎ a Studen ilor , ec. )oan Strǎjan Funda ia „Alba )ulia  pentru unitatea şi integritatea României” , precum și membrilor despărțământului ASTRA din Alba )ulia: ec. Ana Udrea, prof. )on Bâscǎ, prof.dr. Traian Mârza, )oan Brad, Dorin Oaidǎ, prof. Gligor Udrea, prof. Sebastian Bazilescu, prof. Lucian Udrea, prof. Niculina 
Boncea, prof. Sofica Rusu, Boris Rǎvinealǎ și prof. Sabin Cioica. ■ 
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Tabăra de cultură și civilizație românească 

„Acasă la noi”, ediția a XX-a, 2016 (II)   
 Ajunsă la a XX-a edi ie, Tabăra de cultură şi civiliza ie românească „Acasă la noi” reprezintă pentru Asocia iunea ASTRA, pentru sus inătorii programului şi mai ales pentru participan i, un prilej de mare emo ie românească. Cu această ocazie, copiii şi tinerii români din teritoriile românești aflate în prezent în afara grani elor României se bucură de activită ile ini iate şi organizate de despăr ămintele Astrei din România şi de organizatorii din localită ile-gazdă. Ţentru mul i dintre beneficiari, taberele organizate în diferite zone ale României constituie o ocazie unică de a se bucura de frumuse ile naturale şi valorile spirituale ale unei ări pe care o simt aproape, vorbindu-i graiul, dar pe care nu au avut prilejul să o viziteze. )nvita ii se bucură de toată grija organizatorilor, interesa i să le îmbogă ească cunoştin ele de istorie, de geografie, de cultură şi de civiliza ie românească, să-i sprijine în perfec ionarea limbii române, prin itinerarii culturale specifice. )ni iată de la )aşi, în anul , sub înaltul patronaj al Guvernului României, prin Ministerul Educa iei şi Cercetării şi al Asocia iunii ASTRA, prima edi ie a Taberei s-a desfăşurat la Dezna, în jude ul Arad. Din , în condi iile în care nu a mai primit sus inere financiară din partea organismelor guvernamentale, Asocia iunea a stabilit propria strategie pentru continuarea şi desfăşurarea acestei activită i. Astfel că, din acel an, grupurile de copii şi tineri sosite din afara ării au devenit oaspe i ai familiilor astriste din localită ile unde s-a desfăşurat tabăra. O importantă contribu ie au avut-o despăr ămintele din Transilvania care, la fiecare edi ie, au primit sute de copii şi tineri români înso i i de dascălii lor. Ţutem enumera aici despăr ămintele Năsăud, Alba 

Iulia, Blaj, Covasna-(arghita, Bistrița, Sibiu, Sebeş, Făget, Buteni, Săcele, Braşov, Bacău, Baia Mare, Şomcuta Mare, Seini, Satu Mare, Tg. Lăpuş, Cluj, Dej, Orăştie, Câmpeni, Aiud, Beclean, Botoșani, 
Arad, Zlatna etc.   O bună impresie au făcut oficialită ile locale, dar şi familiile care i-au găzduit pe copii, prin implicarea activă în sus inerea programului şi dona iile de rechizite şcolare, manuale, căr i, dicționare, sume de bani şi calculatoare. To i cei care au luat parte la activită ile Taberei de cultură şi civiliza ie românească „Acasă la noi” au avut ca punct de plecare, pe teritoriul României, capitala culturală a Moldovei, )aşul, despre care Nicolae )orga spunea că „este înainte de toate o biserică, biserica bisericilor pentru trecutul nostru”. Ţentru vizitatori, )aşul rămîne un vestit loc de pelerinaj, oraş al culturii şi al renaşterii na ionale. 

Grupurile invitate anul acesta la Tabăra „Acasă la noi” au însumat peste 300 de invita i originari 
din: Corjova, Speia, Stolniceni, Strășeni, Anenii Noi, )aloveni, Bardar, Feștelița, Gura Căinarului, Florești, (ârtopul Mare, Selemet, Căușeni, Sălcuța, Ermoclia (Republica Moldova). 

Tabăra asigură acestor tineri posibilitatea de a vizita România, de a conştientiza faptul că de o parte şi de alta a Ţrutului şi în jurul grani elor României trăieşte aceeaşi na iune, de a cunoaşte istoria na ională, de a-şi perfec iona limba română, de a comunica cu tinerii din alte zone, precum şi cu gazdele, de a participa la diferite activită i cultural-educative festivaluri, hramuri, drume ii, hore, nunți, reuniuni, conferin e etc. . Ediția a XX-a a Taberei „Acasă la noi” a fost coordonată de prof. Areta Moșu, vicepreședinte al Asociațiunii ASTRA și președinte al Despărțământului )ași. Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași mulțumește tuturor susținătorilor celei de-a 

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

organizat de ASTRA la Feștelița, raionul Ștefan-Vodă , ai Cercului ASTRA din Speia, raionul 
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Grigoriopol (Transnistria) și ai Cercului ASTRA Stolniceni, raionul (âncești, Republica Moldova (54 

pers.). Organizatori și susținători: Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași, Ţrimăria Municipiului )ași, prin Casa de Cultură a Municipiului )ași „Mihai Ursachi”. Persoane implicate: prof. Areta Moșu vicepreședinte ASTRA, Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași , prof. Ţaraschiva Țuțurman Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași , prof. Lidia Frumosu preşedinte Despăr ământul ASTRA „)oan Sârbu” Criuleni , prof. Natalia Sîrbu președinte Cercul 
ASTRA Stolniceni), Polina Evtodieva, prof. Liubovi Zavtur (Cercul ASTRA Speia). 

Gledin jud. Bistrița-Năsăud . Beneficiari: laureați ai Concursului de pictură „N.N. Tonitza”, ediția a X)-a (Republica Moldova) (20 pers.). Organizatori și susținători: Centrul Cultural „Sf. Ţahomie de la Gledin”, Ţarohia Gledin. Persoane implicate: pr. )oan Țițieni, prof. Mihai Zaiț președinte Cercul de pictură „N.N. Tonitza” )ași , prof. Lilia Cazacu Cruglic , prof. Marin Șara președinte Despărțământul ASTRA Reghin , )lie Frandaș ASTRA Reghin . 
Dej (jud. Cluj). Beneficiari: membri ai Despărțământului ASTRA „Mihail Eminescu” Strășeni grup 

folcloric), Republica Moldova (25 pers.). Organizatori și susținători: Despărțământul ASTRA „Teodor Mihali” Dej, Ţrimăria Municipiului Dej. Persoane implicate: ec. dr. Radu Gavrilă președinte Despărțământul ASTRA „Teodor Mihali” Dej , prof. Claudia Nestor președinte Despărțământul ASTRA „Mihail Eminescu” Strășeni .  
București. Beneficiari: membri ai Despărțământului ASTRA „Alexandru Boldur” Anenii Noi, 

raionul Anenii Noi, Republica Moldova (22 pers.). Organizatori și susținători: Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași, Cercul ASTRA București, Școala Centrală București, Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” București, Biserica Ortodoxă Română, Seminarul Teologic Ortodox București, Școala Centrală București, Biserica )coanei. Persoane implicate: Ţrof. Dia Daria Stoicescu președinte Cercul 
ASTRA București , jr. George Ţârlea, prof. Elisabeta Niculescu Cercul ASTRA București , Nicolai Mazăre vicepreședinte Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” , Ţrof. Maria Norocica Cojescu secretar științific Cercul ASTRA București , pr. prof. )onuț Bărbulescu director Seminarul Teologic Ortodox București , Octavian Zelinski președinte Despărțământul ASTRA „Alexandru Boldur” Anenii Noi . 

Dorohoi jud. Botoșani . Beneficiari: membri ai Despărțământului ASTRA „Ţetre Ștefănucă” )aloveni și ai Cercului ASTRA Bardar, raionul Ialoveni, Republica Moldova (47 pers.). Organizatori și 
susținători: Cercul ASTRA Dorohoi, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. )oan )acob” Dorohoi. Persoane 

implicate: pr. prof. Constantin Muha director Seminarul Teologic Ortodox „Sf. )oan )acob” Dorohoi , prof. Elena Buruiană Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași , prof. Vera Balan vicepreşedinte Despăr ământul ASTRA „Ţetre Ștefănucă” )aloveni . 
Zlatna (jud. Alba). Beneficiari: membri ai Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” Feștelița, raionul Ștefan Vodă și ai ansamblului folcloric „Vatra Satului”, raionul Ștefan Vodă, Republica 

Moldova (37 pers.). Organizatori și susținători: Ţrimăria Zlatna primar Silviu Ţonoran, viceprimar Nicolae Clonța , Despărțământul ASTRA „Ampeia” Zlatna ec. Melania Forosigan , Fundația „Alba )ulia  Decembrie  pentru unitatea și integritatea României” ec. )oan Străjan , Despărțământul ASTRA „Eugen (ulea” Alba )ulia prof. Maria Cioica , Nicolae Tudoreanu președinte Despărțământul ASTRA „Vasile Moga” Feștelița , ec. Cristina Bejenaru Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași . Persoane implicate: ec. Melania Forosigan Despărțământul ASTRA „Ampeia” Zlatna , ec. )oan Străjan Fundația „Alba )ulia  Decembrie  pentru unitatea și integritatea României , prof. Maria Cioica președinte Despărțământul ASTRA „Ovidiu (ulea” Alba )ulia , prof. Areta Moșu vicepreședinte ASTRA, președinte Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași .  
Bistriţa-Năsăud. Beneficiari: membri ai Despărțământului ASTRA „Doina Răutului” Gura Căinarului și ai Cercului ASTRA Florești, Republica Moldova (48 pers.). Organizatori și susținători: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Despărțământul ASTRA Năsăud, Liceul Special „Sf. Maria” Bistrița, Consorțiul pentru Educație și Dezvoltare Durabilă, Asociația „Mesagerii pro natura”. Persoane 

implicate: prof. )oan Seni președintele Despărțământul Central Năsăud , Lacrima )van director Liceul Special „Sf. Maria” Bistrița , Dan Lișcan director adjunct Liceul Special „Sf. Maria” Bistrița ,prof. )oan Neagoş președinte Consorțiului pentru Educație și Dezvoltare Durabilă , Luiza )liescu președinte Asociația „Mesagerii pro natura” , prof. Olga Leșenco președinte Despărțământul ASTRA „Doina Răutului” Gura Căinarului , Zenaida Mandalac președinte Cercul ASTRA Florești . 
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Cluj-Napoca. Beneficiari: membri ai Cercului ASTRA (ârtopul Mare, raionul Criuleni, Republica 
Moldova (21 pers.). Organizatori: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași. Susținător: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. 
Persoane implicate: prof. Ţaraschiva Țuțurman Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași , prof. Lidia Cioban preşedinte Cercul ASTRA (ârtopul Mare . 

Sighișoara (jud. Mureș). Beneficiari: membri ai Despărțământului ASTRA „Valul lui Traian” 

Tighina, raionul Căușeni, Republica Moldova (25 pers.). Organizator: Ţrimăria Municipiului Sighișoara primar Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean . Persoane implicate: Vasile Luca, prof. Daniela 

Vlad, Lidia Jubea (președinte Despărțământul ASTRA „Valul lui Traian” Tighina)  
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În perioada -  iulie , Despărțământul ASTRA ,,Mihail Kogălniceanu” )ași a organizat etapa ieșeană a Taberei de cultură şi civiliza ie românească „Acasă la noi”, edi ia a XX-a, pentru un grup de  de elevi şi cadre didactice din localită ile Corjova, raionul Criuleni şi Stolniceni, raionul (ânceşti, Republica Moldova. )nvita ii au participat la deschiderea oficială, care a avut loc la Ţrimăria Municipiului )aşi, în data de  iulie . Din partea oficialităților locale au participat mai mul i reprezentan i, între care 
viceprimarul Gabriel Harabagiu.  

Programul a inclus o excursie pe traseul )aşi – Ruginoasa – Botoşani – Dorohoi – Liveni, 

cu vizite la castelul princiar de la Ruginoasa al 

domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Casa memorială „Nicolae )orga”, Casa  memorială a poetului național, Mihai Eminescu, de la )poteşti și lacul din pădure, Casa memorială „George Enescu” din Liveni. Se cuvin aduse mulțumiri, mai ales, domnilor Corneliu Filip, președintele Despărțământului ASTRA „A.T. Laurian” din Botoșani, și )oan Țîmpău, pentru 
generozitatea sa. În )ași au fost vizitate Ţalatului Culturii cu 

Muzeul de Istorie și Muzeul de Etnografie), Muzeul ,,Mihail Kogălniceanu”, Bojdeuca lui )on 

Creangă din Țicău, Muzeul „Mihail Sadoveanu”, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, fiind pre-

zentat și un program artistic în Ţarcul Copou, lângă Teiul lui Eminescu, în organizarea Ţrimăriei Municipiului )aşi. Au fost vizitate mai 
multe obiective religioase şi istorice reprezen-

tative: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Mă-năstirea Sfin ii Trei )erarhi, Biserica Sf. Nicolae 
Domnesc, Casa Dosoftei (muzeul de literatură română veche), Biserica Bărboi, Mănăstirea Golia, Mănăstirea Cetă uia, Muzeul Unirii. Un moment deosebit a fost vizitarea mănăs-tirii de la (adâmbu, unde invitații basarabeni au fost impresiona i de arhitectura şi de stilul mănăstirii. Tabăra a fost încheiată printr-un spectacol în incinta Ţalas Mall, prezentat de forma iile artis-tice din Corjova, alături de alte forma ii artistice locale. Cele două grupuri au fost coordonate de prof. Natalia Sîrbu, prof. Valentina Sănduleac şi prof. Liubovi Zavtur, cărora le aducem mulțu-

mirile noastre. 
 Vica ȚUȚURMAN 

 

 

 

 

 

Mulțumim Sighișoara!, acesta este răspunsul la plecare, dat de tinerii români veniți din Moldova de peste Ţrut, ținut știut rană deschisă, lacrimă neștearsă, trup al țării sfârtecat nemilos. Acest demers pașnic de frățietate îl simțim atât noi cei de aici din mijlocul țării, cât și românii – frații noștri din afara granițelor ei, ca pe o nevoie a unei întoarceri spre obârșii. Ţrin acest demers pașnic am primit vizita celor douăzeci și doi de tineri elevi sosiți la Sighișoara tocmai din orașul Căușeni – Republica Moldova prin Tabăra de 
cultură și civilizație românească „Acasă la noi”, ajuns în acest an la cea de-a XX-a ediție.  

Vizitele din cadrul taberei constituie pentru tinerii români din afara granițelor țării o ocazie unică de a se bucura de frumusețile patriei mamă, de valorile spirituale ale unei țări numite „dor, doină” pe care o poartă în suflet, vorbindu-i graiul, împărtășindu-i credința, simțind nevoia 
de apropiere de a-i împărtăși valorile, bucuria revederii, purtând în sufletele noastre, deopo-trivă acea nestinsă iubire de țară, de tot ce este românesc. În acest demers temerar pentru  mine ca și gazetar, a fost ca un test a bunilor oameni 

pe care de-a lungul anilor i-am cunoscut și mi-au devenit apropiați. Am fost de-a dreptul mișcat de bunătatea și înțelegerea multor cunoscuți, care 

m-au sprijinit în acest demers, punând  umărul, ca tinerii veniți din istoricul ținut al Basarabiei, să se simtă cu adevărat că sunt acasă la ei. Amintesc, în acest context, în primul rând, pe Ovidiu Mălăncrăvean, primar al Municipiului Sighișoara, cel care până la alegeri a fost director de liceu, înlesnind pentru o săptămână cazarea tinerilor, pe Alexandru Câmpean, vicepreședinte al Consiliului Județean, cel care ne-a înlesnit vizita la Ţalatul Culturii, Sala oglinzilor, cele două Galerii de artă, cât și la Grădina Zoologică, pe 
poetul Mircea Dorin Istrate, cel care ne-a fost ghid, arătând tinerilor frumusețea și măreția celor două catedrale ortodoxe române din centul orașului Tg. Mureș, sau pe prof. dr. Nicolae Teșculă, director al Muzeului de )storie Sighișoara și pe prof.univ.dr. Dumitru Acu, președinte al Asociațiunii ASTRA. În acest demers am fost sprijiniți, de asemenea, de: Mora Acațiu, dr. Ţetru Oprean, Cristi Ciucan, Ștefan Gorczyca, Carmen Raț, Elena Joița, Ovidiu 
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Moldovan, pr. )onică din Agrișteu, Nicolae Seracu, Nicolae și Maria Oneț, Alin Rus, Dany Rus, Dragoș Ganea, Aurelian Voia, Nicolae Mosora, Ovidiu Bucșa ș.a. Un nesperat ajutor   
ne-a fost dat de prof. Daniela Julieta Vlad, cea care în nume propriu și-a dedicat o bună parte din timpul fiecărei zile, având grijă la masa de dimineață și de seară, să nu le lipsească copiilor 
nimic, fiindu-le aproape pe tot timpul taberei.  Spicuim din gândurile rinerilor: „M-a impre-sionat tare orașul, vizita în România m-a încărcat sufletește. Am avut foarte multe locuri de vizitat. Ţe parcursul celor șapte zile, au fost îmbinate activități multiple, dându-ne acel sentiment de relaxare”; „În mintea mea, orașele din România mi se păreau cele mai frumoase și chiar nu am greșit văzându-le. După ce am vizitat Sighișoara, 
Sibiul, Tg. Mureș, am realizat că fiecare oraș din România are frumusețea lui proprie, ceea ce dă 
un anumit farmec. Mi-a plăcut foarte mult pentru că m-am simțit foarte bine, aflându-mi noi prieteni. În fiecare zi am avut de vizitat câte 
un obiectiv turistic, mi-au plăcut muzeele, traseele șerpuitoare ale șoselei printre dealuri și păduri”; „Mi-aș dori să revin în aceste locuri. A fost o excursie foarte frumoasă, m-am simțit bine alături de dumneavoastră și vă mulțumesc 
pentru tot ce ne-ați oferit. Mi-a plăcut foarte mult, am acumulat cunoștințe și a fost foarte 
interesant din punct de vedere turistic. Am fost în locuri necunoscute care m-au captivat ceea ce mă face să cred că atunci când voi fi mare, voi reveni să le revăd”; „În toate locurile vizitate a 
fost foarte vbine și m-am simțit ca acasă, locuri 

care ne fac mândri că suntem români. Am rămas profund impresionată de aceste locuri frumoase și mai mult sunt foarte fericită că v-am cunoscut pe dumneavoastră și pe prof. Daniela Julieta 

Vlad, cei care ne-ați ghidat atât sufletul, ați avut bunăvoința de a ne arăta atâtea locuri pline de frumusețe, ați avut răbdare cu noi, ceea ce ne face să vă purtăm în suflet, fiindu-vă recunos-cători toată viața”.  Reîntorși de acum acasă, nu ne rămâne decât să le dorim spor la învățătură și să rămână pentru totdeauna purtători de România, având impregnat în sufletele lor același respect de țară.  În loc de concluzii, amintim cuvintele coordo-

natoarei grupului de tineri, ing. Lidia Jubea, președintele Despărțământului ASTRA „Valul lui Traian” Tighina: „Da, putem spune a fost de bun augur venirea noastră în tabăra de cultură și civilizație  românească „Acasă la noi”, cu acest grup de tineri tocmai din ținutul Tighinei, copii din localitățile Căușeni, Ursoaia, Tănătari și 
Ermoclia. Am ajuns la Sighișoara datorită Aso-

ciațiunii ASTRA. Aducem mulțumiri din partea tuturor, astriști din Basarabia și părinți. Au fost șapte zile ca în povești, vă mulțumim și într-adevăr viața este o poveste și depinde cum ne-o trăim. Așa se așterne în istoria vieții noastre și istoria neamului nostru, având drept stindard tricolorul, flamura dragă nouă românilor, ori-
unde ne-am afla, înfrățindu-ne împreună cu toți cei dragi sufletului nostru neamului nostru”. 

 

Vasile LUCA 

 

 

 În perioada -  iulie  și elevii de la Feștelița, raionul Ștefan Vodă, Republica 

Moldova, au participat la tabăra de cultură și civilizație românească  „Acasă la noi”. Cazarea și masa au fost asigurate de Ţrimăria Zlatna 

(primar – Silviu Ponoran; viceprimar – Nicolae Clonța . Ca și în ceilalți ani, președinta de onoare 
a ASTREI din Zlatna, ing. Melania Forosigan și ec. 

Ioan Străjan de la Fundația „Alba )ulia  Decembrie  pentru unitatea și integritatea României” au însoțit grupul de  de elevi și 
profesori care au vizitat minele de la Roșia Montană, peștera Scărișoara, panteonul de la Țebea, Muzeul Aurulul de la Brad, cetatea de la 
Deva. La Alba Iulia au vizitat Muzeul Unirii, Sala 

Unirii și  Catedrala  Reîntregirii  unde  au  avut  și  

 

 întâlniri oficiale cu reprezentanți ai județului 

Alba. De asemenea, au fost organizate pelerinaje la mănăstirile Ţrislop, Cheile Cibului și „Buna Vestire” de la Negraia. Ansamblul folcloric „Vatra 

Satului” coordonator: prof. Alexandru Cernean) 

a susținut un spectacol în localitatea Valea Mică împreună cu ansamblul „Călușarii” de la Valea Mică. Grupul a fost coordonat de ec. Cristina 

Bejenaru și Dumitru Ţalade, iar din partea  Despărțământului ASTRA „Eugen Hulea” Alba 
Iulia, de prof. Maria Cioica, președinta despărță-mântului.  
 

Cristina BEJENARU 
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În perioada -24 iulie 2016, Despărțămân-

tul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” în parteneriat cu cu Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a organizat etapa clujeană a Taberei de cultură şi civiliza ie românească „Acasă la noi”, edi ia a XX-a la )aşi, pentru un grup de 23 de elevi şi profesori, membri ai Cercului ASTRA din (ârtopul Mare, raionul Criuleni, Republica 

Moldova. Grupul de tineri basarabeni a fost primit de ÎŢS Mitropolit Andrei. La întâlnire au luat parte mai mul i preo i. La întâlnirea de la Mitropolie, a fost alături de noi şi domnul Mircea Ţopa, preşedintele Despărțământului ASTRA 
Cluj-Napoca. To i participan ii au fost binecu-vânta i de ÎŢS Andrei, primind, în dar, căr i 

religioase și iconițe. Programul cultural a cuprins vizite în centrul municipiului Cluj-

Napoca, la cele mai reprezentative monumente Muzeul Mitropoliei, Catedrala Ortodoxă, Teatrul Național „Lucian Blaga”, Opera Națională Română, Biserica Catolică, Universitatea „Babes-Bolyai”, Biblioteca „Octavian Goga”, Grădina 
Botanică . Au fost organizate excursii la Salina Turda și la Cheile Turzii, la Mănăstirile Ţetreştii de Sus și Florești și la Borsec. 

 Vica ȚUȚURMAN 
 

 

 

 Vara trecută un grup de elevi și profesori  
de persoane , membri ai Despărțământului ASTRA „Ţetre Ștefănucă” )aloveni, ai Cercurilor ASTRA Molești și Bardar, raionul )aloveni au 
avut fericita ocazie să participe la programul 
Taberei de cultură și civilizație românească „Acasă la noi”, ediția a XX-a, care s-a desfășurat în perioada -25 iulie 2016, la Dorohoi, județul Botoșani, în organizarea Despărțământului 
ASTRA „Mihail Kogălniceanu” )ași, în parteneriat 
cu Seminarul Teologic Ortodox „Sf. )oan )acob” 
Dorohoi. Ghidul nostru pe toată perioada vizitei 
a fost dr. Corneliu Filip, președintele Despărță-mântului ASTRA din Botoșani, care cu mult 

profesionalism a prezentat locurile istorice 

vizitate. În tot acest timp, Corneliu Filip, cautător 
de întâmplări, s-a străduit ca cele relatate să 

stârneasă interesul tinerilor. Domnia-sa a știut 
cel mai bine cum să ne prezinte istoria locului și să ne selecteze cele mai frumoase locuri și 

monumente istorice de vizitat. Am vizitat mănăstirea Ţutna, ce a mai fost supranumită și „)erusalimul Neamului Românesc”, mănăstirile Bogdana, Bistrița și Voroneț, bisericile Uspenia, 

Sf. Nicolae și Nașterea Maicii Domnului,  
Am fost la fel de impresionați vizitând și cele două cetăți medievale, Cetatea de Scaun a Sucevei și Cetatea Neamțului. La Cetatea Neamț, elevii au avut ocazia să admire vechiul paraclis, bucătăria, monetăria, celula deținuților, dar și 

dormitoarele. Alte locuri istorice vizitate au fost 

Casa memorială „Nicolae )orga”, Casa memorială „George Enescu” din Liveni, Casa memorială „Mihai Eminescu” din )potești și Lacul „Mihai Eminescu” din codru, care l-a inspirat pe marele poet. La Casa părintească a lui )on Creangă din (umulești, elevii au avut ocazia să admire 

expoziția foto-documentară care îmbracă pereții din spațiile de la intrare. Ţrin ghidajul care este oferit turiștilor se remarcă valorea etnografică a locuinței și a anexelor magazii, șoproane, grajduri , care oferă indicii în privința stilului de viață, al ocupațiilor tradiționale, al meșteșu-gurilor țăranilor români din secolul al XIX-lea. Ţeste tot răzbatea simplitatea, iar mirosul de sânziene atârnate la grindă sporea parcă emoția întâlnirii cu tradiția românească, de mult uitată.  Mărturii a celor expuse sunt și impresiile 
elevilor: „Oriunde te-ai duce, du-te cu toată inima! Eu asta am făcut timp de câteva zile în perfecta mea vacanță la Botoșani! Desigur, asta nu ar fi fost posibil fără de oamenii ce mi-au fost alaturi și împreună cu care am trăit amintiri plăcute și unice! )ubesc frumosul și mai ales 

poezia, de aceea să merg pe urmele lui Eminescu, afirm, că este un vis împlinit! )-am 

admirat lacul pe care și acum nuferi galbeni îl 
încarcă, i-am admirat versul de pe foaia veche 

dar totuși plină de har...” (Iana Chirilov, elevă în 

clasa a XII-a, Liceul Teoeric „Ţetre Ștefănucă” 

Ialoveni ; „În perioada -25 iulie 2016, mi s-a oferit posibilitatea să merg într-o tabără, acasă, în România. Această tabără a contribuit la lărgirea orizontului meu cultural și m-a făcut mândră că vorbesc limba română, deoarece ea este una din cele mai melodioase și frumoase 
limbi euroepene. Am vizitat locuri minunate, am învățat multe lucruri noi despre istoria României și, datorită acestui fapt, țin să le mulțumesc din 
suflet organizatorilor. Pe perioada acestei 

tabere, am cunoscut oameni frumoși atât la chip cât și la suflet. Împreună am învățat să sădim în 
inimile noastre sentimentul datoriei față de țară și mai întâi de toate iubirea de patrie” Nicoleta 
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Cibotaru, elevă în clasa a XII-a, Liceul Teoretic Molești ; „O saptămână la Dorohoi m-a lăsat cu 

impresii deosebite. Am rămas plăcut surprins de 

atmosfera și de căldura cu care ne-au primit frații de peste Ţrut. Acele locuri minunate pe care am reușit să le vizităm au lăsat o amprentă 
asupra mea. Am stabilit strânse legături de 
prietenie, am cunoscut persoane noi și extraor-

dinare. Sunt bucuros că am reușit să fac parte 

din acest grup și împreună am cunoscut o altă față a istoriei noastre. Mi-a plăcut mult și sper că și în anii următori voi avea parte de astfel de experiențe” Dan Vîrtosu, elev în clasa a XI-a, Liceul Teoeric „Ţetre Ștefănucă” Ialoveni); „«Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deștept, cum să nu fie o adevarată religie iubirea de patrie și cum să nu-ți ridici fruntea, ca falnicii strămoși de odinioară, mândru că poți spune: 
Sunt român!», menționa Alexandru Vlahu ă. Cu astfel de impresii am rămas noi, membrii ASTRA 

din raionul Ialoveni. Participarea în această tabără ne-a îmbogățit spiritual. Ne-am apro-fundat cunoștințele în istoria și literatura românilor. Am (re)descoperit frumusețea peisa-

jelor rustice și geografia impresionantă a României” (Ecaterina (erța, elevă în clasa a XI-a, 

Liceul Teoretic „Aurel David” Bardar). Taberele de vară ale Asociațiunii ASTRA oferă posibilitatea de a cunoaște oameni de cultură, scriitori, istorici, de a vizita locuri fru-

moase, obiective turistice legate de istoria și 
cultura românilor. Aducem sincere mulțumiri 
organizatorilor Taberei de cultură și civilizație românească „Acasă la noi”, doamnei prof. Areta Moșu, părintelui director prof. Constantin Muha și domnului dr. Corneliu Filip.  

 

Vera BALAN  

Ana CIBOTARU-BOSTĂN)CĂ 

  

 



„Revista română”, nr. 4 (8  • iarnă 2016 | 58 

 

 

  

 

 

 

Cornel COTU IU 

Eterna poveste 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ligia Dănilă nu este doar profesor de istorie; nu contează că a ajuns pensionară. Ea este cercetător științific, dovadă fiind recenta și impresionanta 
carte Feminismul în România interbelică (Editura Asociațiunii ASTRA, Sibiu, 2016). 

     Cu studii la Suceava și București, moldoveanca Ligia Dănilă s-a așezat pentru totdeauna la noi, în „occidentul județului”, stabilindu-și domiciliul la Beclean, zonă pe care, în prefața la carte, prof.univ. dr. Mihai )acobescu o numește „colț mirific al Transilvaniei”. „Femeie”, „feminitate”, „feminism” – trei cuvinte care acoperă un întreg continent din viața lumii dintotdeauna. 
     Voi face o succintă prezentare a problematicii abordate de autoare în cele patru mari capitole volumul are  de pagini , nu înainte de a 
remarca nemaipomenita documentare a cerce-tătoarei:  fonduri arhivistice de stat generale, instituționale, individuale, particulare ; izvoare 
inedite (dezbateri parlamentare, „Monitorul 

Oficial”, colecții de legi, cuvântări, manifeste ; dicționare, enciclopedii, publicații de epocă, în jur de  de lucrări generale și  de studii și articole  care se referă la tema abordată de domnia sa.  Am numărat: aproape 00 de titluri. 

     Capitolul întâi este dedicat mișcării feministe și 
luptei de emancipare a femeii, a statutului pe care 

ea l-a avut la noi până la  Se poate anticipa că e o perioadă marcată de „momente epocale din istoria neamului” – cum le numește autoarea: Războiul de )ndependență, Ţrimul Război Mondial,  în făptuirea Marii Uniri . 

     Capitolul al doilea se axează pe problematica ideologică a feminismului în Transilvania, care, sub aspect ideologic, e considerat moderat, în comparație cu cel liberal, de la București și )ași. Tot aici se găsesc referiri la relațiile între femi-nismul românesc, american și european în spe-

cial cel englezesc).  

      Am reținut două organisme: „Liga femeilor din România”, înființată în  și „Asociațiunea 
pentru Emancipare Civilă și Ţolitică a femeilor Române” fondată în , despre care Ligia Dănilă consideră că „reprezentau forța român-celor din toate teritoriile viitoarei Românii Mari” și care își propuneau „nu numai reforma în ce privește condiția femeii ci și reforma socială în general.” Așadar, dădeau feminismului o dimen-siune mai mare decât aceea maternală. Din această perspectivă este de remarcat că în  se adoptă legea care acordă femeilor pentru prima 

dată dreptul de vot.  
     E de la sine înțeles că nu e capitol în care să nu se insereze ceea ce nu putea să nu se manifeste: atitudini publice antifeministe, atât din partea bărbaților …Firesc, nu? Dar de mirare, când printre ei îl găsești, de pildă, pe finul intelectual Titu Maiorescu , dar și ale… unor femei Ţarcă e și aici un… firesc, nu? . 
     Capitolul al treilea. Aici, cititorul se poate edifica asupra problemelor feministe, în anii interbelici: propunerea, promovarea și obținerea drepturilor civile și politice: accederea femeilor în domenii care, altădată, erau considerate doar pentru 

raftul cu cărți ■  
 

Ligia Dănilă 

Feminismul în România interbelică 

Sibiu, Editura Asociațiunii ASTRA, 2016 
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bărbați; legăturile cu mișcarea feministă interna-țională și antifascistă; aspecte ale crizei feministe din România păi, nu? de unde atâta armonie?!  

     Aici se află și un subcapitol privitor la „femeile 
de pe plaiurile Bistriței și Năsăudului în mișcarea feministă națională, în perioada - ” asupra căruia voi reveni . 
     Este impresionant numărul și numele femeilor care dau vigoare mișcării feministe acum. Despre 
faimoasa Regina Maria voi nota ceva mai încolo, dar vreau să rețin câteva vrednice feministe, cum 
sunt: Elena Meissner, Calypso Botez, Ortansa Satmary,  Alexandrina Cantacuzino, Marina Știrbei „prințesa aviației române” , Sarmiza Bîlcescu 
(prima femeie din lume – ! – care a obținut titlul de doctor în drept la Universitatea Sorbona). 

     Capitolul al patrulea Ligia Dănilă și-l rezumă astfel: „evidențiază personalități ale elitei feminine 
care s-au implicat în procesul de emancipare a femeii, care au fost prezente în momentele decisive 
pentru istoria neamului, iar prin acțiunile lor, fie 
diplomatice, fie caritabile, au promovat interesele țării și cultura națională”. 

     Chiar modest știutor de istorie românească, te aștepți să le găsești în prim-planul studiului pe cele 

trei regine: Elisabeta (Carmen Sylva – în plan literar , Maria „Regina tuturor românilor” , Elena „Regina-mamă a României” . E acordată atenția îndreptățită proeminentelor feministe Alexandrina Cantacuzino, Calypso Botez, Sofia Nădejde și Elena Văcărescu. 
Zece pagini sunt dedicate unei seducătoare femei din istoria și cultura românească: Marta 

Bibescu. Având acces la un generos fond de documentare, Veturiei Goga îi sunt rezervate  de pagini. Ţoate și pentru că a fost o puternică și controversată personalitate a timpului de la fapte 

meritorii pentru folosul neamului, la a-l considera pe (itler „)ubit conducător”, și apoi la odihna de la Ciucea, oferită de… alt controversat, dr. Petru 

Groza, prim-ministru postbelic). 

     Desigur că această lucrare este însoțită de părțile 
trebuincioase oricărei fapte editoriale de asemenea anvergură: Bibliografie, lista de abrevieri, lista de anexe, o postfață. Deopotrivă, ea stârnește inte-

resul pentru caricatura de feminism din anii antedecembriști. Cine o va studia? 

 

* 

 

     Comparând cu direcțiile de manifestare a feminismului din celelalte regiuni românești, pe plaiurile Năsăudului și Bistriței activitatea femi-nistă a avut un precumpănitor caracter cultural și 
caritabil. Evantaiul lor cuprinde valori-ficarea tradiției populare, relațiile cu școlile, instituirea de 

reuniuni, asociații, organizarea de conferințe pe teme legate de familie, gospodărie, legislație, admi-nistrație.  
     La Năsăud ființa, din , „Școala de fete”, la început învățătoarele fiind nemțoaice, ca apoi, în 
1870 Ludovica Olaru din Monor  să fie prima dăscăliță româncă aici. 
     Originară din Ragla, Ana Botta Monsterianu, după studii universitare la )ași, revine în Transilvania și, printre altele, ține conferințe în cadrul Societății studenților români „)ulia”, 
condusă de beclenarul Grigore Silași. E remarcată și Cornelia Șotel, din Telciu, cu proză, o parte dintre texte rămânând însă în manuscris. 
     Femeile năsăudene sunt antrenate în promo-varea educației sanitare în cadrul asociației „Crucea Roșie”.  Despărțământul Dej al ASTREI își ține la Beclean Adunarea generală , urmată de un spectacol de teatru al trupei de „diletanți teatrali” din localitate,  în care este remarcată, prin evoluția sa pe scenă, Ludovica Diugan, viitoarea mamă a lui Liviu Rebreanu. Despărțământul Năsăud al ASTREI organizează la )lva Mare o adunare cercuală  în cadrul căreia Letiția Slăvoacă expune lucrări de artă plastică, expoziția fiind considerată de importanță națională. 
     Este suficient de semnificativă, pentru menirea 
ei,  chiar denumirea unui organism ce se înființează în : „Reuniunea de binefacere a femeilor 
greco-catolice și greco-ortodoxe din Bistrița”. 
     După Marea Unire, în  ia ființă „Reuniunea femeilor Române de pe valea Someșului Mare”, cu 
sediul (desigur  la Năsăud. Obiective: igiena, educația, prevenirea mortalității infantile, lectura, religia, premii școlare ș.a.       
     În ,  de femei greco-catolice se reunesc în Reuniunea „Sfânta Maria a femeilor de Ţlugari din Bistrița”, președintă – Roza Vaida; preocupări, în domeniul tradiției populare, educarea în spiritul bisericii pe care o împărtășeau – greco-catolică –, baluri caritabile, activități la care reușeau să implice și factori din administrația județeană. Activitatea Reuniunii trece de peri-metrul orașului. Astfel, în , la Mijlocenii Bârgăului, cu ocazia sfințirii drapelului Reuniunii, Rafila Ţop, președinta ei, cuvântează despre rolul femeii române, a datoriei pe care o are de împlinit „ca mame bune” cum consemnează publicația 
bistrițeană „Săptămâna” . 
     În același fel, femeile se implică în cercuri ale învățătorilor din diferite localități, reuniuni ale meseriașilor, care organizează întâlniri culturale, spectacole de teatru, recitaluri de muzică și poezie. 
     Deopotrivă, în acest spațiu bistrițeano-năsău-

dean, s-au organizat și asociații, reuniuni de altă naționalitate, pe aceleași coordonate de reprezen-
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tare: Reuniunea „Malbisch” a comunității evreiești, „Reuniunea Filantropică a Femeilor Maghiare” din Bistrița”, iar populația săsească și-a avut „Reuniu-

nea pentru Sprijinirea Profesiunei Femeilor din Bistrița”. 
 

* 
 

     Post scriptum. 

     Câtă vreme „emanciparea femeii” nu și-a pierdut 

din vigoarea manifestării, acesta este, totuși, un semn major că egalitatea socială între bărbat și femeie este doar un deziderat; o străduință, oricâte legi am mima pe această temă. Nu mai departe decât un aspect al zilelor de-acum:  Menționarea expresă lăudabilă!  din partea conducerii ŢSD-ului ca, pe listele de candidați, să se aibă în vedere un anume procentaj de femei și tineri; indirect, este o 

dovadă că zac în societatea românească mentalități vechi, cutume deghizate în stereotipii fie cultivate 
deliberat, fie acceptate din comoditate. 

     Dacă a intrat în ADN-ul bărbaților acest „defect de simțire” numit „femeia, eterna poveste”, e firesc ca o vocabulă, o stare reală numită „feminism” să se perpetueze „sub acoperire” și să capete noi 
ipostaze. Una recentă: „discriminarea pozitivă”. Două exemple: La admiterea în liceele cu profil 
militar candidatele au mai puține flotări de executat, la proba sportivă. Sau, o stupidă invenție pe plan internațional: „Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete”. Zău, domnule?!... Zău! 
     Cartea Ligiei Dănilă m-a îndemnat să zăbovesc asupra cuvântului, faptului, stării de „feminitate”. ■ 

 

 

Dan JUMARĂ 

Badea George Coșbuc  

la Tismana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )nițiativă editorială singulară, lucrarea de față reia, în formă tipărită, o bună parte din materialele publicistice apărute în revista online „Semănă-torul”, publicație a Editurii „Semănătorul” Tismana, înființată în . Ţrofesorul Nicolae N. Tomoniu şi preotul Maxim Morariu abordează, în principal, 
subiectul legăturii lui George Coşbuc cu Mişcarea Sămănătoristă de la Tismana, dar cuprinsul lucrării 
este cu mult mai variat și deosebit de interesant. Cei doi autori au luat ini iativa de a răscoli 
fondurile documentare, pentru a aduce o serie de date inedite și precizări cu privire la viața și activi-
tatea bardului ardelean cu privire la personalități 
uneori uitate, precum Tănase Todoran și nu numai. Articolele, eseurile, studiile adunate între paginile volumului de față fac dovada unei responsabile activități de documentare, de valorificare cu deplin discernământ a tuturor surselor. Materialele 

cuprinse în carte nu ocolesc nici problemele actuale grave ale societății românești contem-porane, aflate într-o nesfârșită tranziție, cu toate tarele aferente. Căutând să identifice legături cu vremurile de demult autorii ating și subiectul așezămintelor monahale. Sunt trecute în revistă înfăptuirile de veacuri ale acestor lăcașuri religi-oase și se motivează necesitatea revenirii aces-tora la menirea lor dintotdeauna ca așezăminte de cult și cultură, ca centre de așezăminte sociale. Aflăm, din paginile antologiei, despre reînfiin-țarea revistei „Sămănătotul”, publicație a Editurii Semănătorul Tismana, aparținând Asociației „Semănătorul Tismana”. Începând cu octombrie , revista este publicată în versiune tipărită, continuându-și, în același timp, și apariția online. 
De fapt, actuala revistă online „Sămănătorul” e o continuare a publica iei online, concepută în iunie 

Nicolae N. Tomoiu, Maxim (Iuliu Marius) Morariu 

George Coșbuc de la Tismana 

– Studii, articole și amintiri  – 

Tismana, Editura Semănătorul, 2016 
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 de profesorul N.N. Tomoniu, ca editor şi ma-

nager. I s-a alăturat apoi preotul Maxim Morariu. Revista „Sămănătorul”, al cărei director este N.N. 

Tomoniu, este la al șaselea an de la apariție online și în al treilea an de când apare tipărită. De altfel, Uniunea Ziariștilor Ţrofesioniști din România a 
acordat Premiul al II-lea pe anul 2015 editorului N.N. Tomoniu, pentru editarea publicației „Sămă-nătorul” (Tismana  la secțiunea „Ţresa online”.   Cât despre Editura Semănătorul Tismana, aceasta a fost înfiin ată de N.N. Tomoniu împreună cu profesorul Artur Silvestri, în anul . Ţână în prezent editura a publicat numeroase căr i şi numere de revistă. Numeroși autori şi-au făcut debutul, în diverse genuri literare, în spa iul virtual al Editurii Semănătorul ori în paginile revistei cu acelaşi titlu. De altfel, Artur Silvestri a și schițat „un program cultural definit” în care editura și revista 
aveau obiective clar conturate. Scriitorul statua, cu fermitate, că „noi avem un prezent câtă vreme 
avem un trecut și vom avea un viitor numai atât cât vom cunoaște ceea ce ne-a legitimat ieri pentru azi și pentru mâine”. Activitatea lor publicistică se înscrie pe aceste coordonate. Volumul este foarte 

bine ilustrat, folosind fotografii originale. Un spațiu tipografic generos este dedicat memoriei lui George Coșbuc, precum și relațiilor 

acestuia cu poetul Alexandru Vlahuță, cu muzico-

logul Alfonso Castaldi, ori cu profesorul universitar  Ramiro Ortiz, sau cu Vasile Lucaciu. De altfel câteva spicuiri din cuprinsul cărții sunt pe deplin lămuritoare cu privire la aria sa de cuprindere: 
Despre revista „Sămănătorul” și noile legături 
Tismana-Năsăud; Din revista „Sămănătorul”, anul V, 

nr. , septembrie ; Trecerea poetului în regat; 
Mărturii despre prezența poetului la Vila Sfetea de 
la Tismana; Comentariile lui Ramiro Ortiz; Mănă-

stirea Tismana şi Vila Sfetea, loc de întâlnire al 
oamenilor de cultură; Pe urmele lui Coşbuc la 
Tismana; Coșbuc la Tismana; Tănase Todoran, 
icoană vie a credinței și a istoriei neamului; La vila 

Sfetea, o întâlnire secretă Averescu-Mackensen; 

Badea Gh. Coşbuc la Tismana. Sunt, fără îndoială, titluri incitante, promițând o lectură atrăgătoare. 
Autorii au adus în fața lectorului documente, corespondență și fotografii inedite atât despre viața și activitatea poetului George Coşbuc, cât și despre prietenii și colegii săi, scriitori, artişti, critici 

literari, plasticieni, muzicologi. Prin aceasta, anto-

logia de studii, articole, eseuri este de un deosebit interes atât pentru cei pasionați de istorie, în general, de istoria culturii, în special, cât și pentru 
publicul larg. ■ 

 

cărţi primite la redacţie ■  

 

▪ Constantin Ungureanu, Şcolile secundare din Bucovina -1918), Chişinău, Academia de Ştiin e 
a Moldovei, Institutul de Istorie, 2016. 

▪ Cornel Cotu iu, Ochiul diurn (La noi, vol. V), Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, . 
▪ Emanuela )lie, Claudia Tărnăuceanu coord. , Valorile educaţiei – educaţia valorilor, din Antichitate 

pȃnă azi. Abordări teoretice, soluţii practice, )ași, Editura Universității „Alexandru )oan Cuza”, .  
▪ Cornel Cotu iu, Certitudine, numele tău este SAECULUM!. Selec ie de Cornel Cotu iu din volumul 

Saeculum, dincolo de nostalgii (2006), Bistri a, Editura Charmides, . 
▪ Gabriel Balaşa, Noi întâmplări ale Trăistuţei bucovinene, Botoşani, . 
▪ Rodica Fercana, Călător în timp / Voyageur du temps, Cluj-Napoca, Editura Karuna, 2016. 

▪ Rodica Fercana, Două povestiri, )aşi, Editura TipoMoldova, 2016. 

▪ Teofil Gh. Rendiuc, D.M. Gorduna-Svijynska, Nesecat izvor al ştiinţei de carte. Şcoala nr.  din 
Cernăuţi la  de ani de la întemeiere, Cernău i, Editura Bukrek, . 
▪ Cristina Florescu (ed.), Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice 

știinţific versus popular , )ași, Editura Universității „Alexandru )oan Cuza”, .  
▪ Constantin Ungureanu, Sistemul de învăţământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece 

(1774-1918), Chişinău, Academia de Ştiin e a Moldovei, )nstitutul de Istorie, 2015. 

▪ Călin Ciobotari, Marginalii lui Cehov, )ași, Editura Universității „Alexandru )oan Cuza”, .  
▪ Ioan Lisnic, Episcopia (otinului cu reşedinţa la Bălţi, Chişinău, Editura Labirint-Cutasevici, 2014. 

▪ Adina (ulubaș, Credinţe despre naştere în contextul urban din Moldova. Memoria tradiţională, )ași, Editura Universității „Alexandru )oan Cuza”, .  
▪ Ioan Lisnic, Povăţuiri de învăţătură ortodoxă, Chişinău, Editura Labirint, . 
▪ Ioan Lisnic, Mitropolitul Visarion Puiu: viaţa şi opera sa bisericească, Chişinău, Editura Labirint, . 
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Linii de predare comună  
și proiecte transfrontaliere de cercetare  

Republica Moldova – România – Ucraina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reprezentanți de la șase universități s-au întâlnit în data de 11 noiembrie 2016, în cadrul Consorțiului Universităților din Republica Moldova-România-Ucraina pentru a  reînnoi colaborarea academică transfrontalieră. Printre participanți s-au numărat prof.univ.dr.hab. Ion Gagim, rectorul Universitatății de Stat „Alecu Russo” din Bălți, prof.univ.dr.hab. Gheorghe Ciocanu, 

rectorul Universității de Stat din Moldova, prof.univ.dr. Stepan Melnychuk, rectorul Universității Naționale „Iurii Fedkovici” din Cernăuți, conf.univ.dr. Florin Grigoraș, Ţrorector Relații )nternaționale Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din )ași, prof.univ.dr.ing. Valentin Ţopa, rectorul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și prof.univ.dr. Tudorel Toader, rectorul Universității „Alexandru )oan Cuza” din )ași. „E un Consorțiu Transfrontalier înființat în  care a avut pe parcursul celor cinci ani de activitate diverse componente legate de activitatea didactică, de cercetarea științifică, de activitățile studențești, în concret proiecte de cercetare, proiecte studențești, mobilități de cadre didactice, de studenți, de cercetători. La orizont vin o serie de proiecte cu finanțare europeană, cum ar fi Orizont  și altele, care facilitează colaborarea cu mediul academic transfrontalier din regiune”, a declarat prof.univ.dr. Tudorel Toader, rectorul Universității „Alexandru )oan Cuza” din )ași. În cadrul reuniunii anuale a Consorțiului Universităților din Republica Moldova-România-Ucraina, delegații din partea universităților, rectori și prorectori, au discutat despre cooperarea academică transfrontalieră. „Am făcut un bilanț al realizărilor de până în prezent, am făcut proiecția 
proiectelor viitoare. Vom dezvolta linii de predare comună, vom dezvolta proiecte, mobilități, tot ce ține de viața academică”, a adăugat prof.univ.dr. Tudorel Toader. De asemenea, reprezentanții celor șase universități urmează să pună în discuție rezultatele și perspectivele de cooperare academică în 
domeniul educației, cercetării științifice, culturii și artelor și a activității studențești. Următoarea întâlnire a Consorțiului va avea loc în  și va fi găzduită de Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți, Ucraina. Ţreședinția întrunirii date urmează să fie preluată de reprezentantul legal al universității care va organiza următoarea întâlnire. Consorțiul celor șase universități a fost constituit în aprilie  la )ași, când reprezentanții instituțiilor partenere au decis să urmărească o serie de obiective comune. Printre acestea se numărau realizarea în comun a unor proiecte de cercetare, didactice sau culturale, colaborarea în privința mobilităților de studiu și a mobilităților destinate personalului didactic, precum și valorificarea în comun a resurselor logistice. ■ 
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Sebeș,  septembrie . Lansarea celui de-al doilea număr al anuarului „ASTRA Sabesiensis”, editat de Despărțământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeș, număr dedicat memoriei regretatului prof.univ.dr. Nicolae Bocșan. Au luat cuvântul: Dorin Nistor primarul municipiului Sebeș , prof.univ.dr. Dumitru Acu președintele Asociațiunii ASTRA , dr. Oana (abor redactor-șef al anuarului , dr. Andreea Dăncilă 
Ineoan, Gabriela Nisipeanu (redactori ai anuarului), drd. Mihai-Octavian Groza (directorul anuarului, președintele Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeș .  

Sibiu,  septembrie . Simpozionul „Ctitorii sibiene ale Asociaţiunii ASTRA”, organizat de Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Ţoporului Român – ASTRA, Ţrimăria Sibiu, Biblioteca ASTRA Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Muzeul Civiliza iei Tradi ionale ASTRA, Direc ia Jude eană Sibiu a Arhivelor Na ionale. Au 
comunicat dr. Silviu Borş Biblioteca ASTRA , dr. Ovidiu Baron Muzeul Civiliza iei Tradi ionale ASTRA , prof.univ.dr. Elena Macavei Ascoiațiunea ASTRA , dr. Alexiu Tatu Direc ia Jude eană Sibiu a Arhivelor Na ionale , conf.univ.dr. Valeria Soroştineanu Universitatea „Lucian Blaga” , lect.univ.dr. Brânduşa-Oana Niculescu Academia For elor Terestre „Nicolae Bălcescu” . În deschidere a vorbit prof.univ.dr. Dumitru Acu, preşedintele Asocia iunii ASTRA, iar moderatorul simpozionului a fost prof.univ.dr. Mircea Cosma, preşedintele Sec iunii Militare a Asocia iunii ASTRA. 

Lupșa județul Alba ,  octombrie . Sfințirea plăcii comemorative în memoria delegaţiei 
din localitate, participantǎ la Marea Adunare Națională de la Alba )ulia din  Decembrie , în 
organizarea Despărțământului ASTRA „Eugen (ulea” Alba )ulia. Ţlaca a fost amplastă pe fa ada Muzeului Etnografic „Ţamfil Albu”. Au susținut scurte alocuțiuni primarul Dănuț Vasile Bârzan și Maria Cioica, președintele Despărțământului ASTRA „Eugen (ulea” Alba )ulia. A urmat o paradă a portului popular, o slujbă de sfințire și scurte luări de cuvânt ale invitaților: prof. Marcela Dărămuș, inspector școlar general )ȘJ Alba, prof.univ.dr. )on Vlad, deputat Clement Negruț. 

Gura Căinarului raionul Floreşti, Republica Moldova ,  noiembrie . „Preacurată-i fața 
pâinii”, activitate cultural-educativă organizată de membrii Cercului ASTRA „La murmurul izvoarelor” de pe lângă Gimnaziul Gura Căinarului. Ţrogramul a cuprins momente artistice și scenete. Au fost prezen i elevi, profesori și părinți coordonator: Olga Leşenco, preşedintele Despăr ământului „Doina Răutului” din Gura Căinarului . 

Sibiu,  noiembrie . Deschiderea Zilelor Asociaţiunii ASTRA. Cinstire eroilor neamului: slujbă de pomenire, alocu iuni, depuneri de coroane şi distribuirea de fluturaşi tricolori, în organizarea Asocia iunii ASTRA, a Ţarohiei Ortodoxe Sibiu – Cibin ) și a Despăr ământului ASTRA Central Sibiu. 
Coștangalia raionul Cantemir, Republica Moldova ,  noiembrie . Vizita delegației din 

comuna Gârbova, jud. Alba. Activitate organizată de membrii cercului ASTRA „Onisifor Ghibu” al Universității de Stat „B.Ţ. (asdeu” Cahul, care au înlesnit înfrățirea dintre cele două localități coordonatori: prof.univ.dr. Maria Barbă, președintele Cercului ASTRA „Onisifor Ghibu”, conf.univ.dr. )oana Axentii . La sediul Ţrimăriei satului, invitații din Gârbova, în frunte cu primarul, )oan Nedela, au fost întâmpinați cu pâine și sare de către primarul de Coștangalia, Tudor (antea, consilieri, localnici, dar și de către vicepreședintele raionului Cantemir, Victor Culicovschi. La întâlnire au fost prezenți și președintele Asociației primarilor, Alexei Busuioc, primarul comunei Câșla, Natalia Vihodet și primarul comunei Vișiniovca, Olga Ţac. Întâlnirea a înlesnit cunoașterea problemelor celor două comunități, precum și găsirea unor proiecte comune de dezvoltare pe viitor. S-a observat, și de această dată, dorința ambelor părți de a acționa împreună, sub diferite forme, în beneficiul cetățenilor comunelor de pe ambele părți ale Prutului.  

Sibiu,  noiembrie . Concursul judeţean cu tema „Asociaţiunea ASTRA şi Marea Unire” 
–  de ani de la înfăptuire. Miniexpoziţie filatelică cu tema „Marea Unire de la  Decembrie 

”. Eveniemnte organizate de Asocia iunea ASTRA, Şcoala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu și Asocia ia Filateliştilor din Jude ul Sibiu. 
Dej,  noiembrie . Întâlnirea astristă „Școala ardeleană, școala sufletului românesc”, organizată de Despărțământului ASTRA „Dr. Teodor Mihali” Dej. Întâlnirea a fost deschisă de 

protopopul greco-catolic pr. Laurențiu Biriș, urmând conferințele susținute de prof. Alexandrina Almășan Școala Ardeleană și valorile iluministe), pr. greco-catolic Vasile Vranău Școala Ardeleană, 
izvor de lumină și viață  și prof. )oan Ţetruț Actualitatea principiilor Școlii Ardelene . În același cadru a fost vernisată și expoziția de carte veche – „Cărțile corifeilor Școlii Ardelene”, cu exponate din 
patrimoniul familiei ec.dr. Radu Gavrilă. 
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