




 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandru  

ZUB 

[Ia i] 
 

„La început a fost Kogălniceanu” 
 

 Istoric, literat şi om politic, împletind armo-nios gândul cu fapta, Kogălniceanu e una dintre acele personalită i complexe pentru care nici un elogiu nu pare a fi prea înalt. Născut în , pu in timp înainte de restabilirea domniilor pământene, stins din via ă la  iunie , un deceniu după instituirea regalită ii, el se con-fundă aproape cu secolul, numele său fiind intim legat de marile înfăptuiri ale epocii. 
Ca istoric, el a ini iat prima sinteză modernă a 

istoriei noastre (Histoire de la Valachie), a scos prima revistă de specialitate „Arhiva româ-nească”  şi a tipărit un splendid corpus narativ 
(Letopise ele ării Moldovei , care ocupă un loc atât de însemnat în cultura noastră. Ca literat,   şi-a pus amprenta pe „Alăuta românească”, pe 

„Dacia literară”, pe „Propăşirea”, reviste ce definesc noul spirit al redeşteptării na ionale. Ca publicist, a scos, între alte periodice, „Steaua Dunării”, cea mai de seamă tribună a mişcării unioniste, şi a stimulat dezbateri semnificative, convins că politica trebuie să devină tot mai mult o ştiin ă şi că dialogul în acest domeniu e o strictă necesitate. S-a spus despre dânsul că e „cel dintâi creier românesc organizat în sens 
modern, care primeşte şi elaborează problemele gândirii continentului din vremea lui pentru a le pune de acord cu interesele na ionale” O. Goga . Dacă prima parte a enun ului e discutabilă, căci nu există încă un consens relativ la cronologia 
modernită ii noastre, a doua e perfect justificată în considerarea lui Kogălniceanu ca o sinteză a 
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celor două idei, democratică şi na ională, care au marcat profund secolul XIX. Amândouă veneau din Fran a, ca un reflex al Marii Revolu ii, modelate însă la contactul cu alte realită i isto-

rico-culturale, îndeosebi cu cele germane, şi adaptate la experien a românească. Decla-rându-se adept al principiilor de la 1789, Kogălniceanu a fost atent în acelaşi timp la 
programul resu-rec ional ce se desfăşura în lumea germană pe seama ideilor puse în circula ie de Herder, Fichte, Humboldt etc. În acest spirit, orice popor îşi poate revendica, legitim, un loc în lume, potrivit cu specificul său şi cu valorile pe care a ştiut să le producă de-a 

lungul istoriei. Este ideea pe care se întemeiază mai toată opera lui Kogălniceanu, din momentul când scotea la Berlin un prim tom din sinteza lui istoriografică, sinteză menită anume „să arate 
europenilor cine sunt moldo-valahii” şi ce valori au produs ei în trecut. Cursul de istorie făcut la Academia Mihăileană e poate cel mai închegat text din care se degajă concep ia lui Kogălniceanu 
asupra duratei noastre. Istoria era pentru dânsul un instrument cognitiv, dar şi unul paideic, resurec ional. Simplificând, de-sigur, el socotea că din cunoaşterea trecutului şi a prezentului se poate ob ine, ca într-o regulă de trei, necunoscuta: viitorul. Fără a lua în seamă 
dimensiunea istoristă a gândirii sale nu se poate în elege nici activitatea practică pe care a desfăşurat-o timp de peste un demisecol. Literatura însăşi, artele în genere aveau a se 
inspira din istorie, din crea ia populară, din via a 
cotidiană a maselor. Omul politic chiar nu se putea lipsi, în această viziune, de lămuririle is-toriei. Conştiin a identită ii, la nivel individual 
sau colectiv, nu e de închipuit fără apel la istorie. Pe cunoaşterea acesteia, cât mai deplină, în acord cu exigen ele timpului, şi-a întemeiat Kogălniceanu şi programul politic, reformele, ini iativele diplomatice, adesea debutând cu un 
preambul de ordin istoric sau făcând analogii cu situa ii din trecut. Realismul organic ce i s-a atribuit, ca notă distinctivă, presupune nu mai pu in recurs la dimensiunea diacronică. În toate, marele său spirit a ştiut să impună măsură, 
echilibru, orizont integrator, armoni-zând pe cât posibil contrariile şi căutând mereu sinteza. Dacă lucrul acesta era important pentru istoric, 

pentru literat, pentru gazetar, el a fost decisiv pentru omul politic. O gândire generoasă şi clară se degajă din ac iunile sale. În multe privin e, ea îşi păstrează actualitatea, impresio-nându-ne încă prin for a, precizia şi caracterul ei 
memorabil. A o reaminti mereu, a-i asigura prezen a benefică în via a noastră socială nu e doar o datorie de gratitudine fa ă de un mare ctitor, ci totodată o sursă de resurec ie continuă a spiritului civic, a voin ei de a crea durabil în orice domeniu. Spunând aceasta, ne acordăm gândul cu observa ia lui O. Goga, mai mult decât cincantenară, că „istoriograful României mo-derne, voind să stabilească ierarhia valorilor la noi, gândindu-se într-un sens rezumativ la în elesul unei vie i din care a radiat lumina celor mul i, va trebui să scrie cu un cuvânt de letopise  ticluit după Cartea facerii: „La început a fost Kogălniceanu”. În adevăr, nici un elogiu n-ar fi în măsură a sugera mai bine valoarea faptei sale, a faptei cărturăreşti, însă şi a celei menite să 
coboare ideile din empireul definitivelor armonii în realitatea cotidiană, mereu contradictorie şi derutantă, care se cere schimbată, revitalizată, înnobilată mereu. ■ 
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L cr mioara 

AGRIGOROAIEI 

[Ia i] 
 

Din istoria „Casei cu turn”  
a lui Mihail Kogălniceanu de la Copou  

 În anul în care sărbătorim bicentenarul nașterii cărturarului și omului politic Mihail Kogălniceanu se cuvine să amintim și de „Casa cu turn” din dealul Copoului Iașului, construcție care fost ridicată de meșteri italieni, în , în 
mijlocul podgoriilor deținute de postelnicul Ilie Kogălniceanu, tatăl tânărului istoric1.  Proprietatea lui Mihail Kogălniceanu are o istorie zbuciumată, la fel ca veacurile care au trecut peste ea. Obiectul vânzărilor succesive, conform documentelor existente în Arhiva Muzeului „Mihail Sadoveanu” din Iași, l-a constituit „via”, care includea toate construcțiile aflate la momentul respectiv pe suprafața ei. În 
cei 175 de ani de existență, „via” a cunoscut mai mulți proprietari, care au locuit-o sau doar au stăpânit-o perioade mai scurte sau mai lungi de 

timp. Din întâiul document de vânzare-cum-părare, încheiat între Mihail Kogălniceanu și 
Sofia Ceaur-Aslan, în anul , aflăm că doar „via este supusă bezmănului2 către Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi”3. Prima descriere, destul de sumară, a pro-prietății, o găsim în Actul de eternă vânzare 
imobiliară, prin care Antoine Alaux, împuternicit de soția sa, Aglaia Alaux (al doilea cumpărător , 

fiica principelui Grigore al V-lea Ghica, vinde „via de pe platoul Copoului de pe lângă acest oraș, cu tot locul și clădirile din îngrăditura actualmente existentă” lui Inge Rober, pentru suma de 1.800 de galbeni împrumutați de la bancherul Iacob Neuschotz , în anul . Enumerarea și descri-erea arată starea jalnică a construcțiilor cu diferite funcționalități: „a  una casă de zid cu turn netencuită, fără uși, ferești, dușumele, bagdadii, sobe și în cea mai rea stare; b  una casă mică în care locuiește actualmente vierul, cu trei odăi mici asemene în rea stare; c  o florărie ruinată și în rea stare; d  grajdul și șura de cărămidă asemenea în rea stare; e  una pivniță 

mică în rea stare și f  una fântână mică în valea lângă pădure asemenea în rea stare, toate acestea fostă proprietate a Dlui M. Cogălniceanu după actul de embatic din  Decembrie ”4. O atât de rea stare a clădirilor se datorează, cu siguranță, faptului că ele au fost nelocuite.  După doar patru ani, proprietatea își schim-

base deja stăpânul, deoarece inginerul Ghițescu, la . . , întocmește Planul de Situație a 
Grădinii Domnului Bancher Neuschotz5. Întrucât 
debitorul nu restituise banii, creditorul, Iacob Neuschotz, a fost îndreptățit să intre în posesia 
bunurilor pentru care fusese instituită ipotecă. Au urmat ani de liniște și de pros-peritate pentru vila cu turnișor pătrat din dealul Copoului, 
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devenită Vila „Mon Répos” în timpul viețuirii familiei Neuschotz și încă vreo câteva zeci de ani mai apoi. În casa de la capătul Podului Verde Copoul de astăzi , în care bancherul cu familia sa își petrecea verile, baronul Iacob de 
Neuschotz avea să părăsească această lume, la 
25 august 18886.  Murind și creditorul și debitorul, proprietatea a fost scoasă la vânzare prin licitație, pentru a se putea plăti alt credit, cu dobânzile și cheltuielile 
cuvenite, contractat de Inge Rober7. Prețuirea de care s-a bucurat fosta vie a lui Kogălniceanu, în timpul stăpânirii ei de către 
familia Neuschotz, reiese din foarte detaliata 

descriere a proprietății, pe care o găsim în 
Ordonanța de adjudecare din anul , emisă de Tribunalul Iași, prin care avocatul Grigore Macri cumpără la licitație, cu suma de .  lei: „una vie fostă a defunctului Mihail Cogălniceanu situată în Comuna Copou, Plasa Turia, Județul Iași, în întindere de aproximativ de  fălci, din 
care 6½ fălci  pogoane vie lucrătoare, ca o jumătate falce fânaț și  prăjini livadă cu mai mulți pomi roditori, iar restul pădure și loc necultivabil; pe această vie este una casă 
construcție de cărămidă pe temelie de piatră compusă din șase odăi având la intrare cu fața spre șosea o terasă de piatră cu scări și trotuar 
pe jos; de o parte a ei este cu paravan de lemn cu geamuri de sticlă și de cealaltă parte a ei un 
cerdac cu grilaj de fier; în corpul caselor un turn de cărămidă în patru colțuri cu înălțimea peste acoperământul caselor, având sus o odaie toată cu geamuri de sticlă; de asemenea până la această odaie sunt mai multe geamuri de sticlă și scări prin ele, și la intrare cu fața spre răsărit este de asemenea o terasă tot de piatră cu stâlpi, având două rânduri de scări de o parte și de alta a ei, iar în subsol adică sub casă sunt cinci odăi din care două pentru stăpâni și trei pentru servi, osebit un feredeu, două cămări și o odaie pentru dușuri, atât casa cât și turnul sunt acoperite cu tablă; ca atenanse mai sunt: una casă de aceeași construcție, compusă din patru odăi acoperită cu tablă, sub ea este o pivniță de piatră cu trei hrube și în dosul ei o florărie compusă din două odăi și o latrină, ambele din cărămidă sub același acoperământ de tablă, o șură, un grajd și o spălătorie, toate de cărămidă sub același acoperământ de tablă; o cramă având de o parte două odăi și de cealaltă parte două odăi și cerdac de lemn cu scări și sub ele alte două odăi, aceste sunt construcții de cărămidă sub același acoperământ de tablă, o magazie de ferărie și un 

grajd, ambele de scânduri, cea întâi acoperită cu scânduri și cea a doua cu tinichea, două latrine ambele de cărămidă acoperite cu tablă din care una cu trei uși și una cu o singură ușă și o fântână pietruită acoperită cu tablă; în fața casei spre șosea este o grădiniță cu mai multe straturi de flori și alee prin ea, având și câțiva brazi; asemenea lângă ambele porți care vin cu fața 
spre apus este o casă de cărămidă acoperită cu tablă, este împrejmuită la Nord cu gard de rîpcă, la Răsărit și Miazăzi cu șanț având pe el copaci în tot lungul hotarelor și la Apus cu gard de scânduri și grilaj de zaluzele având două porți și două portițe …, după declarația Dnei Adelaide Neuschotz care ocupă actualmente acest imobil; toate construcțiile aflate sunt făcute de defunctul ei soț Iacob Neuschotz”8.  Ultimii cumpărători ai proprietății foste Kogălniceanu, foste Neuschotz, au fost frații Mihail și Vasile Sadoveanu. În anul , aceștia 
au preluat-o de la Ana Tătaru care o dobândise în anul . După o jumătate de secol, Vasile Sadoveanu reține mai degrabă numărul con-strucțiilor decât starea lor și își amintește că „am vizitat clădirile pentru locuit, în număr de trei: vila principală așezată în mijlocul proprietății, cu un parc format din conifere, ce apără clădirea de praful șoselei, mult frecventată; la o distanță nu prea depărtată, de cel mult  de metri, în partea de miazăzi un pavilion cu cerdac spațios în față, având un antreu și două camere bune de locuit, clădirea fiind construită deasupra unei pivnițe adânci cu două culoare suprapuse; a treia locuință, formată din șase camere, cu o remiză spațioasă la mijloc, se afla la extremitatea de miazănoapte a proprietății. Ca atenanse, două loji pentru portari la intrare și ieșire, iar în coasta de nord a vilei, la o distanță de cel puțin treizeci metri, un grajd și o remiză spațioasă, construită din cărămidă”9.  

Fratele mai mare, Mihail Sadoveanu, cu 

amintiri mai proaspete, își amintește detalii pe care le descoperim în Strada Lăpușneanu: „Zaplazul cel vechi al casei boierești, putrezit și căzut pe alocuri, era năpădit și învăluit de cătină, liliac și lemnul-câinelui. Pe poarta dată în laturi, 
cu aripile căzute, i se arătară pâlcurile de brazi și molizi. Acum erau copaci nalți și puternici. Odinioară erau niște pui, cu teamă și amănun-țime îngrijiți de grădinar.  …  Casa îi apăru deodată, dincolo de brazi, – cu zidurile înegrite și roase de ploi. …  Era o vilă cu ferestre nalte, arcuite, cu terase de piatră în-cununate de trandafiri acățători, și c-un turnișor 
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pătrat la un colț, pe ferestruicile căruia, demult, bătrânul Ciumara se uita cu ochiana la Ceahlău, în amurgurile curate de august. …  Pavilionul de deasupra pivniții uriașe zidită altădată de robi, sera unde lucra acum treizeci și cinci de ani un grădinar tirolez cu luleaua în colțurile gurii, grajdurile, căsuța 
portarului, toate erau lovite de vreme, cu zidurile coșcovite și lumina închisă le arăta și 
mai triste. 

…  Urcă încet, c-o ușoară bătaie de inimă, terasa de dinfață. Pe când suna, – privi spre un colț de livadă bătrână, cu peri și pruni răsuciți și 
negri”10. Cu emoție a pășit și Profira Sadoveanu, la începutul anilor , când a revenit în casa copilăriei, devenită între timp Muzeul „Mihail Sadoveanu”, „în prima decadă a lui april, în drumul de întoarcere dintr-o excursie cu doi străini... cărora le slujeam de călăuză”. De la 

stradă a văzut că ,,în dreapta, albă și deșirată, cu 
turnu-i înalt, pătrat, fosta casă a lui Mihail Kogălniceanu, fostă a Baronului Neuschatz, fostă a scriitorului Peretz, fostă a noastră, sta neclintită, dreaptă și măreață, într-un peisaj gol, sterp parcă. Măreață, dar după cum unui om bătrân îi cade părul, ei îi căzuseră toate cerdacele, precum și geamlâcul din stânga intrării. Am lăsat mașina în drum și am intrat pe aleea lungă ce cotește spre terasa de mozaic, cu trei trepte, având încă în dreapta și-n stânga cei doi arbuști tuia. …  Urcăm pe terasa de din spatele casei. Dar parcă ai ce vedea? Un gard de sârmă desparte Muzeul de cele șase hectare de pădure, vie și grădină. Teiul cel mare nu mai este și nici vestita bancă de sub el. Nici arțarul din dreapta, cu masa și băncuța lui... Explic: aici era terenul de volei, dincolo popicele, mai jos stupăria tatii cu cireșul cel înalt, sălbatic... Acareturile au fost rase. Nici lojele de la poartă nu mai există. Și cum abia a 
trecut iarna, totul e uscat, nu-s frunze, flori, 

nimic. Tăcerea din jurul casei nu-i tulburată decât de lătratul unui câne rural, de undeva din dosul pavilionului în care stătusem și eu o vreme, îndată după ce mă căsătorisem”11. Fosta proprietate Kogălniceanu, parte din ea – astăzi – Muzeul „Mihail Sadoveanu” din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, 
este un exemplu de trecere a vremurilor peste locuri și oameni. ■ 

 

 

 
1 Dan Bădărău, Ioan Caproșu, Iaşii vechilor zidiri, Iaşi, Junimea, , apud Gheorghe Samoilă, Iacob de 

Neuschotz (1819-1888). Viața și faptele în texte și documente, p. 141-143. 
2 Bézmăn/embatic, formă de arendare a unei proprietăți pe termen foarte lung, în intervalul căruia arendașul beneficia de toate drepturile de proprietate (din ngr. embatíkion). 
3 Arhiva „Muzeului Mihail Sadoveanu” Iași, Act de veșnică vânzare (Iași,  iunie 1867).  
4 Arhiva „Muzeului Mihail Sadoveanu” Iași, Act de eternă vânzare imobiliară Iași, 24 septembrie 1875).  
5  Arhiva „Muzeului Mihail Sadoveanu” Iași, Planul de Situație a Grădinii Domnului Bancher Neuschotz. 
6 Gheorghe Samoilă, op. cit., p. 141. 
7 Arhiva „Muzeului Mihail Sadoveanu” Iași, Ordonanța de adjudecare nr. , emisă de Tribunalul 

Județului Iași, Secția a III-a, 4 august 1899. 
8 Ibidem. 
9 Vasile Sadoveanu, Bădia Mihai, București, , p. . 
10 Mihail Sadoveanu, Strada Lăpușneanu, în Opere, vol. 7, București, 1956, p. 101-103. 
11 Profira Sadoveanu, Foc de artificii, București, , p. -5. 
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Lumini a 

CORNEA 

[Sf. Gheorghe] 

 

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iaşi  
 Toamna, Iaşiul are un farmec specific. Copacii dezgoli i de podoaba frunzelor descoperă 
ochiului curios clădiri vechi, unele uitate de vremuri, altele „puse la punct” pentru a fi vizitate. Lăsăm de-o parte Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” şi ajungem la o casă ... pusă la punct. Cum să nu fie aşa, când este un muzeu?! Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iaşi , aflat într-o clădire cu istorie zbuciumată, a fost martorul primelor frământări revolu ionare paşoptiste, a împlinirii idealurilor de unitate şi independen ă pentru care a militat constant 
Mihail Kogălniceanu - . În anul , 
arhitectul Carol von Kugler, la comanda lui Mihail Kogălniceanu, a corectat aspectul arhitec-tural al casei, dându-i forma neoclasică pe care o vedem astăzi, când clădirea este declarată mo-nument istoric şi de arhitectură.  Prin strădania profesorului universitar Gheorghe Băileanu - , casa în care a locuit odinioară Mihail Kogălniceanu func io-nează ca muzeu din anul . Merită a fi reținut faptul că profesorul-prozator Gheorghe Băileanu a fost şi custode onorific al Casei Memoriale „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi. În ultima perioadă, muzeul a fost reamenajat-restaurat, 

iar, din martie 2012, este redeschis pentru 

public. Se pot vizita holul, camera de primire, 

dormitorul, salonul doamnei, sufrageria, biroul. Mihail Kogălniceanu este fiu de români basarabeni de pe Kogâlnic Orhei , născut la Iaşi la  septembrie . Şi-a făcut studiile în Fran a şi Germania. A fost profesor de istorie na ională la Academia Mihăileană, om politic, 
istoric, scriitor, jurnalist, diplomat, membru fondator al Societă ii Academice Române şi preşedinte al Academiei Române, ministru şi 
prim-ministru al României -1865). A jucat un rol important în Revolu ia de la  şi în lupta pentru Unirea Principatelor Române. 

Colaborator apropiat al domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza (1820-1873), cei doi 

remarcabili bărba i de stat au întocmit îm-preună un amplu plan de reforme ce vor pune bazele constituirii statului român modern. Preşedinte al Consiliului de miniştri, titular la 
Ministerul de Interne şi Ministerul de Externe, Kogălniceanu a fost una dintre cele mai importante personalități ale genera iei sale. În 
timpul mandatului la conducerea Ministerului de Externe, România îşi cucereşte Independen a de stat. Mihail Kogălniceanu a încetat din via ă la Paris, în  iunie , fiind înmormântat la Cimitirul „Eternitatea” din Iaşi. Totodată, Mihail Kogălniceanu a fost unul dinte cei mai mari oameni de cultură ai veacului 
al XIX-lea, contribuind cu succes la cercetarea istoriei na ionale şi dezvoltarea literaturii româneşti. În acest sens, a fondat revista „Dacia literară”, apărută la  ianuarie . În 
articolul-program, Introduc iune, a sintetizat 
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direc ia de dezvoltare a literaturii române şi idealurile scriitorilor paşoptişti, printre care amintim combaterea imita iei scriitorilor străini şi a traducerilor mediocre, crearea unei literaturi cu specific na ional, inspirată din istorie, natură şi folclor, lupta pentru unitatea limbii şi dezvoltarea 

spiritului critic. Printre colaboratori: Vasile 

Alecsandri, Constantin Negruzzi, Alecu Russo, Grigore Alexandrescu, Alexandru Donici ş.a Cum să „încapă” într-un muzeu o activitate atât de bogată a unei personalități de primă mărime?! Casa, în toată măre ia ei, transpune vizitatorul într-un spa iu din alt veac.  Încă de la intrarea în muzeu, eşti impresionat de atmosfera specifică unei case boiereşti de 
secol XIX, cu un bogat patrimoniu – mobilier din lemn sculptat, realizat în stilurile oriental, 
renascentist, Biedermeier, Ludovic al XV-lea, 

Ludovic al XVI-lea, Napoleon al III-lea, mobilier din lemn dorat și cu împletitură din pai, două „grands buffets” din stejar, oglinda dorată, vasele din porțelan de Sèvres, tablouri, candelabre, sfeș-nice, covoare, precum și farfuriile și tacâmurile 
din argint, unele decorate cu monograma lui Mihail Kogălniceanu, paharele pentru vin sau apă din cristal de Baccarat, fructierele din porțelan cu monogramă și alte obiecte de artă decorativă. Toate sunt menite să creioneze un 
cadru ambiental specific unei familii boierești care, de multe ori, avea oaspeți de seamă, dar și să pună în evidență rafina-mentul deosebit al 

proprietarilor. Valoroase piese de patrimoniu conferă 
autenticitate ambientului creat: sigiliul cu mono-gramă, servieta de diplomat cu cifru , cutia pentru pălării cu monogramă , o lampă de birou, trusa de birou, o călimară și o scrumieră 
care i-au aparținut, însemnele lojei masonice al cărei membru a fost, fotografii ale urmașilor săi, costumul popular și bijuterii care au aparținut Ecaterinei Kogălniceanu, so ia sa. Intrând în birou, te cuprinde un sentiment de plăcută surprindere, când îl vezi în mărime naturală pe Mihail Kogălniceanu hologramă  şi îi auzi vocea. Î i închipui cum arăta oratorul Kogălniceanu în Parlamentul României ori în fa a studen ilor. Ascul i cu emo ie: „Departe de a fi părtinitorul unui sim iment de ură către celelalte păr i a le  neamului meu, eu privesc ca 

Patria mea, toată acea întindere de loc unde se vorbeşte româneşte, şi ca istoria na ională, istoria Moldaviei întregi, înainte de sfâşierea ei, a Valahiei şi a fra ilor din Transilvania. Această istorie este obiectivul cursului meu” 
(Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie 
na ională în Academia Mihăileană, rostit la 24 

noiembrie 1843). În acord cu tendin ele muzeologiei actuale, noua abordare tematică a muzeului a impus amenajarea unui spa iu care să permită organizarea unor activită i specifice muzeului. Un asemenea spa iu este salonul-rotondă ce păstrează caracteristicile ambientale definitorii 
pentru secolul al XIX-lea replici după mobilierul 
original al casei) – un loc excelent pentru evenimente culturale, lansări de căr i, concerte, audi ii muzicale, seri de muzică şi poezie, spectacole de teatru. Vizitatorul pleacă din muzeu cu dorin a de a reveni ca participant la un eveniment cultural, în ambian a specifică în care a trăit, cu mul i ani în urmă, familia marelui om politic, deschizător de drumuri în istoria și cultura română, Mihail Kogălniceanu. ■ 
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Mircea-Cristian 

GHENGHEA 

[Ia i] 
 

O caricatură puţin cunoscută  
înfăţişându-l pe Mihail Kogălniceanu 

 În anul , în publica ia „Arhiva” din Iaşi, „organul Societă ii ştiin ifice şi literare” (anul V, nr.  și , ianuarie-februarie 1894), a fost 

publicat un text (Introducere) scris de Gr. Bu ureanu ce precede reproducerea unei parodii grafice a şedin ei din data de  
decembrie 1857 a Divanului Ad-hoc al Moldovei. După cum subliniază Bu ureanu, respectiva şedin ă „este cea mai însemnată din toate şedin ele divanului adhoc al Moldovei din ”1, deoarece atunci „s-a pus în discu ie «chestia rela iilor dintre proprietari şi locuitorii săteni», şi cari formează obiectul parodiei lui Cortazzi”2. Parodia în cauză, în fapt un grupaj alcătuit din mai multe caricaturi ale unor personaje cunoscute ale adunării, a fost reprodusă în paginile „Arhivei” după „o copie din  Octomvrie  făcută de D. Căpitan Costescu, după original”3. Foarte probabil, auto-rul acesteia, după cum ne putem da seama din informa iile oferite de autorul Introducerii4, este 

Pierre Henri Cortazzi (1830-1892). Acesta era 

fiul lui Henri Cortazzi (1805-  şi al Irinei 
Mavrogheni (1812- , văr primar al lui 
Petru Mavrogheni, căsătorit pe atunci cu Tereza 
Exarhu, prima sa so ie. Ulterior, după ce a divor at de aceasta, s-a căsătorit cu Ecaterina 
Bogdan. 

Introducerea lui Bu ureanu este consistentă 
(p. 1- , derulând, pe scurt, filmul şedin elor Adunării ad-hoc a Moldovei din anul 1857. La finalul textului, acesta precizează: „În orice afaceri omeneşti, chiar şi în cele mai de samă, este şi o parte comică, şi probabil că în cursul 
dezbaterilor s-a pronun at de vreun orator cu-vântul de «truffes», ciupercă nu prea cunoscută în Moldova pe acele timpuri. Desbaterile nefiind stenografiate, nu să găseşte nici o urmă în ele despre această împrejurare. Totuşi nu este numai glumă în parodia lui Cortazzi. Acei ce sunt 

parodia i şi reproduşi în caricatură, sunt tocmai oratorii cei mai de samă ai divanului adhoc, acei se sim eau o adevărată durere pentru neno-rocita stare a poporului român, şi care doreau să 
lecuească câteva din rănile lui, mai ales acea foarte gravă a situa iunei deplorabile în care se afla ărănimea română. Dacă în privin a unirei n-au fost decât două voci protivnice, nu era tot astfel şi cu chestiunea ărănească, care a întâmpinat în adunare o împrotivire atât de energică şi a dat loc la atâtea propuneri de solu iuni deosebite, încât nu s-a putut lua nici o hotărâre. Cortazzi reprezintă partidul protivnic reformei propusă de oamenii 
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de progres din adunare, şi parodia lui caută să 
ridiculizeze această însemnată cauză. Este inte-resant de a constata modul cum era privită chestiunea rela iei dintre proprietari şi ărani de cătră ambele partizi; una din ele văzând în dezlegarea pe care o propunea, mântuirea ărei, cealaltă făcând din ea o temă pentru râs şi 
glume. Credem că parodia lui Cortazzi este de interes istoric pentru a avea oglinda mai complectă a împrejurărilor prin care trecea neamul românesc în acele vremi de grea cumpănă”5. Nu putem fi decât în deplin acord cu înche-ierea formulată de Gr. Bu ureanu, întrucât, după ştiin a noastră, acest tip de izvoare istorice, care privilegiază imaginile caricaturale, parodiile şi jocurile grafice au fost foarte pu in utilizate în literatura noastră de specialitate atunci când s-a pus problema prezentării şi analizării diverselor aspecte ale modernită ii româneşti. Cu atât mai interesante se pot dovedi astfel de mărturii în condi iile în care sunt corect şi coerent integrate şi vizualizate în contextul epocii, spre mai buna şi completa în elegere şi receptare a modului în care reac ionau diverse persoane, grupuri sau fac iuni politice în fa a provocărilor ridicate de realită ile în continuă schimbare de atunci. 

La Traducerea Legendelor, aflată la pagina , Bu ureanu a comis o eroare în prezentarea celui 

de-al doilea personaj parodiat de Cortazzi, consi-derând că acesta era Alexandru Hurmuzachi6 în 
legenda caricaturii sale, Cortazzi nu scrisese decât „M. Hurmuzaki” . Evident, este vorba despre fratele său, Constantin Hurmuzachi, implicat, în anul , în evenimentele din 

Principatul Moldovei. Grupajul de parodii grafice reproduse în „Arhiva” con ine imaginile a opt personalită i care au luat cuvântul în şedin a amintită, din 
data de 18 decembrie 1857. Prima dintre aceste personalită i parodiate de Cortazzi este chiar Mihail Kogălniceanu p. , care s-a remarcat ca un orator incisiv şi combativ în cadrul şedin elor 
Divanului ad-hoc. Sub caricatura lui Kogălni-ceanu, Cortazzi a inserat şi un scurt text în limba franceză, a cărui traducere a fost efectuată de Gr. Bu ureanu la finalul materialului publicat în revista ieşeană p. : „Mihail Cogălniceanu să suie la tribună; el declară că propunerea ăranilor este o idee nouă – însă triumful unei idei nouă constituie progresul unui popor – deci că primind propunerea, Moldova va arăta că este în progres. Majoritatea găseşte că d. Cogălniceanu ra-ionează foarte bine. D. Cogălniceanu să retrage mul umit”. ■ 

 
1 Gr. Bu ureanu, Introducere, în „Arhiva”, anul V, nr.  şi , ianuarie – februarie 1894, p. 1. 
2 Ibidem, p. 6. 
3 Ibidem, p. 1. 
4 Ibidem, p. . Bu ureanu se exprimă astfel la începutul textului, atunci când oferă informa ia despre paternitatea caricaturilor: „Sub acest titlu publicăm parodia unei şedin i a divanului adhoc al Moldovei, datorită răposatului Henric Cortazzi […]”. 
5 Ibidem, p. 10. 
6 Ibidem, p. 20. 
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Tânărul Artur Gorovei   

și Mihail Kogălniceanu 

 
 În , la comemorarea a  de ani de la trecerea în eternitate a lui Mihail Kogălniceanu, Artur Gorovei publica în paginile revistei „Arhiva românească” (tomul 

VI) două texte: Amintiri despre Mihail Kogălniceanu și O 

activitate necunoscută a lui Mihail Kogălniceanu. 
Ne oprim asupra primului text, care se referă la o 

amintire a tânărului Artur Gorovei, din care aflăm cum l-a întâlnit, în ianuarie , pe Mihail Kogălniceanu, invitat la un dejun de vechiul său prieten, Petru Gorovei, tatăl 
autorului. Kogălniceanu îi face o impresie deosebită tânărului Artur Gorovei: „Era unul – poate singurul – dintre oamenii noștri de stat, pentru care simțeam adevărată admirație. Îl credeam – atunci – precum cred și astăzi, că este cel mai inteligent om pe care l-a produs poporul nostru, în cursul veacurilor”. 

Reproducem textul dintr-un Extras din revista „Arhiva românească”, însoțit de dedicația: „Vechiului și bunului meu prieten Mihail Sadoveanu”.  Este cunoscut faptul că Mihail Sadoveanu a cumpărat „Casa cu turn” de la intrarea în Iași, casă care a fost construită, în , de Mihail Kogălniceanu. După ce Mihail Kogălniceanu vinde casa, în , ca urmare a mutării sale la București, aceasta va trece pe la mai mulți proprietari, fiind cumpărată, în , de Mihail Sadoveanu, care își mută familia de la Fălticeni la Iași. 
Artur Gorovei dedica această amintire prietenului său, care avea să cumpere și să locuiască în „Casa cu turn” de la Copou a lui Mihail Kogălniceanu. 
 

 

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 
 

 

Amintiri despre Mihail Kogălniceanu 

 Tatăl meu, Petru Gorovei, era bun prieten cu Alexandru Vârnav Liteanu; făceau politică libe-rală, în Fălticeni. 
Alexandru Liteanu era frate cu Iorgu Liteanu, fostul nostru ministru la Berlin, și amândoi își împărțiseră averea părintească: Iorgu rămăsese proprietar al moșiei Liteni, iar Alexandru se retrăsese la moșia Rotunda, alăturea cu Litenii. În  liberalii făceau alegeri generale. Împlinisem vârsta de  de ani și eram înscris, ca alegător, în colegiul al doilea de Cameră. Eram student la Iași. O telegramă a tatei mă cheamă urgent acasă. Știam cauza: îmi scrisese cu două zile mai înainte: „Dacă în situația politică în care mă aflu, voi avea nevoie de votul tău, 

când îți voi telegrafia vei pleca la moment, că, dragă, de la aceste alegeri atârnă existența mea”. 
Candida Liteanu la colegiul întâi de Cameră, și Constantin M. Kogălniceanu la colegiul al treilea, candidați ai guvernului. Alexandru Liteanu fusese ginerele bătrânului Mihail Kogălniceanu; ținuse în căsătorie pe fiica sa, Lucie, de care se despărțise, și ea se căsă-

torise cu Leon Bogdan. Mi se părea curioasă trecerea unui boier din ai conservatorilor, cum era Liteanu, într-un partid liberal. Atunci, în , mi-am explicat lucrul acestea, și explicarea o găsesc în „Jurnalul” 
ce-l țineam și pe vremurile acelea. 

 

a
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 ■
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Iată ce scriam: „Partidul conservator, în vechea lui concepție, a dispărut ca și partidul liberal de odinioară. 
Acesta este un fapt necesitat de mersul firesc al lucrurilor. Astăzi locul conservatorilor l-au ocu-pat cei ce se numesc liberali, al căror loc ur-mează să fie ocupat de radicali și socialiști. Când reformele înfăptuite de liberali erau numai un proiect, conservatorii țipau contra lor, voiau să-și conserve privilegiile. Liberalii voiau să pășească înainte, conservatorii voiau să rămână pe loc. Astăzi liberalii vor să mențină starea adusă de dânșii, contra cererilor formu-

late de radicali și socialiști, care găsesc – și cu drept cuvânt – că această stare nu mai cores-punde cu necesitățile timpului; aceștia vor să meargă înainte. Din toate acestea rezultă că vechii conser-vatori nu mai au rațiunea de a fi; a tinde către o stare socială anterioară acesteia în care ne găsim, care și aceasta nu-i satisfăcătoare, e nu numai o absurditate, este chiar o nebunie. Când, prin urmare, conservatorii sunt eliminați prin 
mersul firesc al lucrurilor, din rândul unor partide politice, nu le rămâne altă soluție, – dacă vor să mai facă politică, – decât să se înregimen-teze în partidul liberal de astăzi. Pentru radicali și socialiști e indiferent a zice liberal sau conservator; pentru dânșii e același lucru. E aceeași castă, formată din triburi cu nume deosebite, dar cu aceleași interese deopotrivă de opuse celor dintâi, al căror interes comun este de a pune stavilă năzuințelor radicale și socialiste. Aceste două firme deosebite – liberali și 

conservatori – sunt împinse, în mod fatal, spre fuziune, spre înfrățire, când își vor da seama de primejdia ce le amenință”. Așa gândeam în , când aveam aproape  de ani, și mi se pare că nu raționam prost. Pentru a da concurs fiului său Constantin, a venit și Mihail Kogălniceanu la Fălticeni. Era vorba de alegătorii colegiului al treilea, colegiul țăranilor, pe care-i împropietărise și cuvântul lui trebuia să aibă multă trecere. Era însoțit de fiica 
sa, Lucie. Mai înainte de a pleca la Fălticeni, pentru a susține candidatura fiului său Constantin, la  ianuarie , Mihail Kogălniceanu adre-sează săteanului Grumăzescu din Rădășeni, o 
scrisoare. Lui Grumăzescu îi spune: „Iubite moș Grumăzescu, vechiul meu împreună luptător”. Grumăzescu fusese cândva ales deputat al 

sătenilor, și luptase, alături de Kogălniceanu, pentru revendicările susținute de acesta. Scrisoarea aceasta, dăruită Fundației Cultu-rale „Mihail Kogălniceanu”, de către Haralamb Grumăzescu, inginer din Iași, fiul lui „moș Grumăzescu” din Rădășeni, are următorul cu-

prins: 
 

București,  ian.  
 

 Iubite moș Grumăzescu 

 vechiul meu împreună luptător, 
 

Doresc ca această scrisoare a mea să te găsească 
sănătos, zdravăn și voios. 

Pentru mine vei ști că sunt sănătos, dar bătrân 
foarte; și trebuie să încep a mă gândi la călătoria cea 
fără sfârșit. 

Așa fiind îmi pregătesc fiii mei pentru a-mi ține sus 
numele ce printr-o muncă de  de ani mi-am făcut în 
țara mea. Voiesc mai ales ca sătenii să-i cunoască ca 
urmașii mei în dragostea către țărani, prin fapte bune, 

prin apărarea celor asupriți. Am hotărât dar să lucrez 
pentru intrarea lor în Parlamentul României. Pun dar 
candidatura fiului meu cel întâi născut la Colegiul III de 
Suceava și izbânda acestei candidaturi o încredințez 
îndeosebi îngrijirii părintești a D-tale. Dacă D-ta 

recunoști că promisiunile ce în Divanul adhoc le-am 

făcut țărănimii, le-am împlinit în  ca Prim-

Ministru, în asemenea caz, fă ca locuitorii săteni din 
Suceava să mă răsplătească, alegând pe fiul meu de 
reprezentant al lor, și cred că ei vor găsi în el 
continuatorul și apărătorul principiilor liberale ale 
bătrânului Kogălniceanu. Îndeosebi eu pun toată 
speranța în D-ta și în amiciția D-tale pentru al D-tale 

vechi devotat, 

Kogălniceanu 
 Cuconul Mihalache a fost găzduit la sora mea, Clara Christodor Gheorghiu, iar fiica sa a fost în gazdă la noi. Mi se părea ciudat chipul cum făceau politică Liteanu și Constantin Kogălniceanu. Liteanu făcea vizite în toate părțile, până și la brânzari. Pe S., un biet cenușer de la Prefectură, 

l-a întâlnit la noi în cerdac, și i-a dat mâna. Orișiunde, și față de orișicine, vorbește de „principiile” partidului liberal. Constantin Kogălniceanu, cel care a scris despre Dragoș și Bogdan, face și el ca și Liteanu, dă și el vizite în oraș, cu toate că e candidat la 

colegiul al treilea. Făgăduințele curg ca ploaia. Fiecare se vede ori funcționar, ori cu vreo afacere bănoasă. 
De altfel Liteanu era om bine cunoscut, cu maniere frumoase, care te captivau și te făceau să ai credință în ceea ce făgăduia; nu-l puteai considera flecar, precum erau atâția alții. 
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Pentru politica locală era folositor Liteanu. Avea influență la București, cuvântul lui avea trecere, și nu i se refuza ceea ce ar fi cerut. Chiar 
cu ocazia alegerilor acestea, cei de la centru voiau să trimită la „fabrica de deputați” de la noi mai mulți candidați, contra cărora Liteanu s-a opus, cu toate puterile, și a izbândit. Le-a spus celor de la București că dacă insistă pentru 
candidaturile propuse de ei, va veni el la Fălticeni și va face bucluc. Sosit la Fălticeni, Constantin Kogălniceanu se întâlnește cu fruntașii partidului liberal din localitate, care alcătuiseră un Comitet electoral, în care fusese ales și Grumăzescu. Acestuia îi face cunoscut Kogălniceanu și-l roagă să vină în Fălticeni a doua zi, pentru a lua parte la întâia 
adunare a Comitetului. Scrisoarea aceasta, dobândită de Fundația Culturală „Mihail Kogălniceanu” tot de la D-l inginer Haralamb Grumăzescu, este redactată mai pe scurt, mai intim, ceea ce dovedește că se întâlniseră „moș Grumăzescu” și Constantin Kogălniceanu, mai înainte: 

 

 Prietene Grumăzescu, 
 

Sunt la Fălticeni și doresc să te văd. Azi s-a 

constituit un comitet electoral compus din Manolachi 

Morțun, Liteanu, Iorgu Radu, Costaki Ghițescu, Iorgu 
Safta, Vrânceanu, Pleșescu și ai fost ales și dumneata. 

Te rog dar vino numaidecât mâine pentru a lua 
parte și d-ta la întâia adunare ce are loc mâine. 

Acceptându-te dar îți strâng mâna, 
 

C. Kogălniceanu 

 Mihail Kogălniceanu a sosit la Fălticeni, în 
ziua de 24 ianuarie. S-a întâlnit cu tata; se cunoșteau mai de mult, au vorbit despre 
candidatura lui Constantin, tata i-a prezentat un număr de săteni în vârstă, mai cu seamă din satul Rădășeni.  

Eu nu l-am văzut până a doua zi, când au fost cu toții la dejun la noi. Mi-a făcut o impresie admirabilă. Era unul – poate singurul – dintre oamenii noștri de stat, pentru care simțeam adevărată admirație. Îl credeam – atunci – precum cred și astăzi, că este cel mai inteligent 
om pe care l-a produs poporul nostru, în cursul 
veacurilor. Se înțelege că, în timpul mesei, s-a vorbit despre alegerea lui Constantin, totuși Cuconul Mihalache a găsit timp să ne spună ce-și aduce aminte de pe când avea patru ani și a stat, câteva zile, la bunicul meu, Banul Ioan Gorovei, în 

Dorohoi. Tatăl său era surghiunit și trecând prin Dorohoi a fost găzduit de bunicul meu. Tata îmi spusese: în ajun, Kogălniceanu i-a spus despre informația ce a primit că are un băiat „foarte bun” și dorește să mă cunoască. La masă am vorbit și eu cu el; m-a întrebat ce studii fac, în ce an sunt la Universitate și m-a îndemnat să muncesc, pentru ca să fiu folositor țării, care are mare nevoie de tineri sârguitori. Informația i se dăduse de fiul său Constantin, care fiind venit în orașul nostru de câteva zile mai înainte, avusesem ocazia să stăm mai mult de vorbă. Am vorbit cu el despre istorie și arheologie. Îi 
spusesem despre un album arheologic al județului Suceava, pe care aveam intenția să-l lucrez, și el îmi propunea să-l facem împreună. Astfel a putut să-i spună lui tată-său lucruri 
bune despre mine. Se înțelege că Constantin Kogălniceanu a fost 
ales deputat, dar de atunci nu l-am mai văzut. În toamna  prefăcându-se guvernul Teodor Rosetti, se făceau din nou alegeri. Mihail Kogălniceanu se adresează iarăși bătrânului Grumăzescu din Rădășeni, cerându-i concursul pentru alegerea fiului său Constantin. Scrisoarea are următorul cuprins: 

 

București,  sept.  
 

 Amice Grumăzescu, 
 

Fiul meu Constantin, fostul vostru deputat vine din 

nou să ceară votul țăranilor din ținutul Sucevii. El în 
Cameră n-a votat niciodată în contra intereselor 
populațiunilor rurale. În Camera viitoare unde din nou 
au să vină multe cestiuni privitoare la îmbunătățirea 
soartei sătenilor români, fiul meu va fi alături cu mine 
în apărarea intereselor voastre. Așadar cer de la D-ta și 
aștept de la D-ta ca să pui toată energia și toată inima 
ce-ți cunosc spre a sprijini pe fiul meu. Eu înainte de 
alegeri voi veni la Suceava și chiar în satul D-tale spre 

ați strânge mâna. 
Al D-tale vechi devotat, 

Kogălniceanu 

 Nu știu, însă, din ce pricini, nu a mai fost ales Constantin Kogălniceanu care – după cum îmi 
amintesc – nici nu și-a mai depus candidatura. În asemenea condiții am cunoscut pe marele Mihail Kogălniceanu, care a rămas tot mare până la sfârșitul vieții lui. ■ 

 

Artur GOROVEI 
 

[Amintiri despre Mihail Kogălniceanu.  București, Editura Fundației Culturale  „Mihail Kogălniceanu”, , p. 1-6]  
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PO TARENCU 

Funcţionarea limbii române în sistemul 
administrativ al Basarabiei (VI) 
 

 

Sub administrarea reziden ilor plenipoten iari ai Basarabiei 
 

Instruc iunea imperială cu privire la organizarea administrativă a Basarabiei din .  Cu scopul de a potoli spiritele agitate ale opozi iei boiereşti şi a instala calmul dorit în Basarabia, 
la 1 aprilie , Alexandru I a emis pe numele mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni un rescript spre a fi „tălmăcit în limba poporului” şi adus la cunoştin ă locuitorilor, fiind citit în biserici. Împăratul a relevat în mesajul său că, ini ial, a instituit în Basarabia „o administra ie provizorie, în temeiul vechilor ei obiceiuri şi privilegii”, dar şi în continuare inten ia sa este „de a dărui Basarabiei o cârmuire civilă corespunzătoare moravurilor, obiceiurilor şi legilor ei”1. 

Prin intermediul acestui rescript, împăratul a mai înştiin at popula ia Basarabiei despre decizia sa de a trimite „în provincie pe unul dintre func ionarii de stat, acordându-i putere şi întreaga mea 

 

Pentru func ionarul care urma să fie detaşat, autocra ia aristă a considerat potrivit 
să instituie postul de rezident plenipoten iar al împăratului în Basarabia – structură 
administrativă specifică sistemului rusesc de guvernare. Pentru a-i orienta activitatea 

administrativă a titularului noului post, Alexandru I a promulgat, la 21 mai 1816, 

Memoriul ce îi serveşte rezidentului plenipoten iar al Basarabiei drept directivă în 
vederea organizării administrative a regiunii Basarabia, iar prin decretul emis tot în 
această zi, postul respectiv i-a fost încredin at generalului-locotenent A.N. Bahmetev. 
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încredere. El va fi un intermediar prin care doresc să aflu în amănunt starea de lucruri şi care, în sfârşit, va aduce la îndeplinire măsurile luate de mine în vederea prosperării acestei regiuni”2. Pentru func ionarul care urma să fie detaşat, autocra ia aristă a considerat potrivit să instituie postul de rezident plenipoten iar al împăratului în Basarabia – structură administrativă specifică sistemului rusesc de guvernare. Pentru a-i orienta activitatea administrativă a 
titularului noului post, Alexandru I a promulgat, la 21 mai 1816, Memoriul ce îi serveşte rezidentului plenipoten iar al Basarabiei drept directivă în vederea organizării administrative a 
regiunii Basarabia3, iar prin decretul emis tot în această zi, postul respectiv i-a fost încredin at 
generalului-locotenent A.N. Bahmetev4. În raportul din  iulie  expediat împăratului, Bahmetev s-a referit la instruc iunea de călăuzire în vederea organizării regiunii Basarabia, confirmată la  mai 5, iar într-un ordin dat, la  iulie , Departamentului I al Guvernului Regional al Basarabiei, Bahmetev a declarat că el ac ionează în baza „instruc iunii ce i-a fost pusă la dispozi ie de către împărat la  mai ”6. Prin urmare, memoriul remis lui Bahmetev la  mai  poate fi numit şi instruc iune. Având în vedere acest act normativ, istoricul Apolon Skalkovski a notat: „Prin decretul din 26 

mai 18167 a fost promulgat Regulamentul cu privire la administrarea Basarabiei”8. Iar potrivit opiniei lui Aleksandr Zaşciuk, memoriul din  reprezintă „primul regulament organic pentru administrarea regiunii Basarabia”, care „a fost elaborat de o comisie specială şi aprobat de împărat la  mai ”9, servind „drept călăuză până în ”10. De fapt, memoriul trebuie considerat 

drept cel de-al doilea act normativ cu privire la organizarea administrativă a Basarabiei, primul 
fiind Regulamentul din 1812. Anun ând, la  mai , Comitetul de Miniştri al Rusiei despre desemnarea lui A.N. Bahmetev în calitate de rezident plenipoten iar al Basarabiei, contele A.A. Arakceev a adus la cunoştin ă şi următoarea dispozi ie a împăratului, adresată miniştrilor, referitor la această desemnare: . Fiecare ministru să-i transmită lui A.N. Bahmetev toate documentele de care dispune, prevăzute anterior spre a fi remise senatorului Moderah. . Ministrul poli iei să-i predea lui Bahmetev toate 

documentele ce i-au fost transmise de la Capodistria11 adică în , când acesta din urmă activa în cadrul cancelariei lui P.V. Ciceagov . . Deoarece rezidentul plenipoten iar al Basarabiei, conform rangului său, avea să-i adreseze împăratului toată coresponden a, urma ca miniştrii, prezentându-i, concomitent, noului desemnat documentele privitoare la organizarea Basarabiei şi dezordinile de acolo, să nu mai ină regiunea în aceeaşi stare de dependen ă ca şi guberniile interne ale Rusiei, cu excep ia ministrului Afacerilor Interne, care urma să continue coresponden a cu Bahmetev în privin a stabilirii sârbilor, bulgarilor şi coloniştilor germani din ducatul Varşoviei şi alocării sumelor de bani necesari în acest sens. . Ministrul poli iei să-i ordone guvernatorului guberniei Ekaterinoslav, Kalagheorghe, să se deplaseze în Basarabia pentru a executa sarcinile ce avea să i le dea Bahmetev. . Lui Bahmetev să i se comunice: a  În cazul judecării func ionarilor din Basarabia pentru săvârşirea infrac iunilor de abuz în serviciu, el se va conduce de regulamentul elaborat de către Comitetul de Miniştri al Rusiei, cauzele respective urmând să fie expediate spre examinare Cur ii Penale de Apel din Herson; b  În privin a înapoierii fugarilor din guberniile interioare ale 
imperiului, infiltra i în Basarabia, el va ac iona în conformitate cu decizia imperială prin care a fost abrogată dispozi ia precedentă al Comitetului de Miniştri; c  Notificările sale le va expedia împăratului, indicând pe plic Cu privire la Basarabia şi, astfel, plicurile respective nu vor fi înmânate miniştrilor12. Deci, la  mai nu a avut loc aprobarea memoriului de către împărat, ci s-a produs o altă ac iune 
privitoare la Basarabia, şi anume avizarea Comitetului de Miniştri în legătură cu numirea lui 
Bahmetev, în timp ce memoriul era deja întărit. De notat că acestui act imperial nu i s-a acordat o aten ie suficientă în istoriografie, din care motiv nu a fost eviden iată semnifica ia lui în sfera administrativă a provinciei dintre Prut şi Nistru. A. 
Skalkovski şi A. Zaşciuk, din lucrările cărora am citat mai sus, s-au referit la el tangen ial, în timp ce A. Nacco, fără să specifice că este vorba de această instruc iune, s-a limitat la redarea pe scurt a 

principalelor directive trasate noului administrator al Basarabiei: „Atribu iile rezidentului plenipoten iar, după cum se poate constata din decretul imperial, au constat în următoarele: . Să guverneze regiunea Basarabia pe temeiurile care existau în acel timp. . Să elaboreze un nou 
regulament de organizare a regiunii”13. Con inutul memoriului a fost reflectat în pu ine cuvinte şi de 
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L. Casso14, A. Boldur a consultat doar fragmentul publicat în Culegerea completă de legi ale 
Imperiului Rus, din care cauză a redat numai cele câteva directive expuse aici 15, G. Fiodorov (el a subliniat următoarele: „Pentru a realiza sarcinile expuse în Memoriu, Bahmetev a început să remanieze aparatul administrativ, să reorganizeze sistemul administrativ” 16, I. Grosul17, S. Cornea18. Rolul acestui memoriu în contextul organizării administrative a Basarabiei din intervalul 1812-

1818 l-am semnalat şi noi într-un studiu anterior19. Alcătuit dintr-un preambul şi două capitole, memoriul con ine o serie de indica ii, în virtutea cărora Bahmetev urma să-şi desfăşoare activitatea. 
Din primul capitol, referitor la organizarea administrativă, aflăm că rezidentului plenipoten iar i-a fost dată misiunea să se ocupe de elaborarea proiectului cu privire la constituirea definitivă a provinciei ob inută ca pradă de război şi, apoi, să-l prezinte spre confirmare împăratului. Proiectul trebuia să cuprindă patru hotărâri, şi anume20: 

1. Relativ la divizarea pe clase a locuitorilor provinciei. . Cu privire la constituirea administra iei generale, stabilirea posturilor din cadrul 
departamentelor Guvernului Regional al Basarabiei. Urmau să se elaboreze reguli privind 
desemnarea ispravnicilor. . Procesele să fie examinate, ca şi odinioară, după legile locale, bazate pe obiceiuri. Codul penal va fi la fel ca şi în Rusia, până la o nouă dispozi ie. 

4. De prescris „tuturor autorită ilor regionale, inclusiv şefului suprem sau guvernatorului, să accepte tot felul de reclama ii şi cereri adresate în limba moldovenească, fără a pretinde ca acestea să fie traduse în limba rusă”. În partea a doua a instruc iunii sunt expuse o serie de prevederi cu caracter economic şi politic, intitulate astfel: Măsurile administrative primordiale; Repartizarea impozitului direct; Plasele de stat; Coloniile; Despre mărfurile importate şi exportate; Exportul cerealelor; Importarea diferitor mărfuri; Despre legăturile Basarabiei cu guberniile limitrofe ale Imperiului Rus; Rela iile externe şi, îndeosebi, cu Principatul Moldovei. inând cont de îndrumările formulate în acest memoriu imperial, A.N. Bahmetev a restructurat administra ia la nivel provincial şi inutal şi a cârmuit Basarabia până la  aprilie , când Alexandru I a confirmat un nou regulament cu privire la organizarea administrativă a Basarabiei. 
Servindu-i lui Bahmetev drept reper pe durata a aproape doi ani de conducere a provinciei, directivele memoriului, în mare parte, au avut menirea să pregătească terenul pentru implementarea 
Regulamentului din 1818. În acest context notăm şi faptul că, în legătură cu remanierea intervenită în vârful piramidei 
administrative a Basarabiei, atribu ia de a coordona problemele basarabene din partea cancelariei împăratului i-a fost acordată lui Ioan Capodistria. Ca urmare, din anul , după cum ne spune A. Skalkovski, „de organizarea regiunii Basarabia s-a ocupat activ secretarul de stat al Majestă ii Sale Imperiale, contele Ioan Capodistria”21. 

A.N. Bahmetev a preluat conducerea Basarabiei pe data de 29 iunie 181622. Prin adresa din această zi, semnată la Chişinău, el i-a comunicat lui Harting că a intrat în exerci iul func iunii în calitate de rezident plenipoten iar23. Totodată, pentru a da de veste popula iei despre instalarea acestui demnitar trimis de împărat, a fost tipărită o înştiin are cu text pe două coloane: în stânga – în limba rusă, iar în dreapta – în română. Titlul anun ului în română este următorul: Înştiin are dela cel de plin împuternicit namestnic, 
către lăcuitorii Basarabii. Prin intermediul avizului, Bahmetev le aducea la cunoştin ă locuitorilor că „pre milostivul Domn al Nostru Împarat, […] m-au trimis pe mine aice ca între voi să aşăz soarta şi să alcătuesc o deplină Obrazovanie pentru această din nou alăturată către Rossia oblastie”24. 

Comitetul Provizoriu Regional al Basarabiei. Chiar în primă zi de diriguire a regiunii, A.N. 
Bahmetev i-a comunicat mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni că el are inten ia să realizeze în mod treptat organizarea administrativă a provinciei cu participarea reprezentan ilor boierimii locale. „Pentru aceasta, misiunea de a da dispozi ii în cadrul regiunii, bazate pe legile şi obiceiurile pământului, va fi lăsată pe seama Comitetului Provizoriu Regional, constituit sub preşedin ia unui func ionar din partea coroanei şi patru nobili, care se disting prin merite şi încredere. În postul de preşedinte îl numesc pe guvernatorul al guberniei Ekaterinoslav, func ionarul de clasa a IV-a25, Kalagheorghe, iar alegerea celor din urmă o las la discre ia acestei categorii sociale”26. Informându-l 
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pe mitropolit despre această inten ie a sa, rezidentul plenipoten iar i-a adresat rugămintea să convină cu boierii în privin a alegerii din rândul lor a persoanelor care urmau să fie incluse în componen a comitetului. 
Prin adresa din 3 iulie 1816, Bahmetev l-a înştiin at pe Bănulescu-Bodoni că el a aprobat în 

calitate de membri ai Comitetului persoanele alese de către mitropolit din rândul boierilor, şi anume: 
pe general-maiorul Ilie Catargi, func ionarul de clasa a V-a27 Alexandru Ghica, func ionarul de clasa a 
VII-a Iordache Millo, spătarul Iancu Sturza, spătarul, func ionar de clasa a VIII-a28 Iordache 

Bucşănescu, spătarul Panait Cazimir, banul Teodor Başotă, căminarul Ioan Pruncul şi stolnicul Matei Râşcanu. Ca preşedinte al Comitetului l-a desemnat pe Ivan Hristofor Kalagheorghe şi, pe deasupra, a mai inclus în componen a lui doi membri dintre func ionarii afla i în serviciul statului – pe func ionarul de clasa a VI-a29 Matei Crupenschi30 şi pe func ionarul de clasa a VII-a Aleksei Iuşnevski. În ziua următoare, Comitetul şi-a început activitatea. În cadrul şedin ei din  iulie , membrii Comitetului au discutat chestiunea cu privire la constituirea cancelariei Comitetului şi au decis ca ea să fie condusă de A. Iuşnevski, membru al Comitetului, şi să fie compusă din doi secretari: unul pentru sec ia de redactare în limba rusă, iar celălalt pentru sec ia de redactare în limba română. În subordinea secretarului sectorului de redactare în limba rusă urma să fie un ajutor de secretar, care avea şi sarcina de arhivar, un registrator şi patru slujbaşi de cancelarie, pe când celui de limba română îi erau subordona i doar trei slujbaşi de cancelarie31. La  iulie , rezidentul plenipoten iar al Basarabiei a confirmat acest stat de func ii al Cancelariei Comitetului32. Chiar în ziua confirmării statului de func ii, 
Comitetul i-a numit în cadrul sec iei moldoveneşti ca secretar – pe şătrarul Iordache Alexandri, iar în calitate de copişti – pe Costache Ciornei, Dumitru Samson şi Grigore Sandul33. Ulterior au intervenit următoarele remanieri în cadrul Cancelariei Comitetului Provizoriu: la  
august 1816, Bahmetev l-a confirmat în func ia de traducător pe func ionarul de clasa a XIV-a 

Ianovski34; la  octombrie , în locul lui Dumitru Samson, demisionat, a fost numit Mihail Balli35. Examinând, în cadrul şedin ei din  octombrie  zi de vineri , cererea lui Nicolae Harito de a fi angajat ca traducător cunoştea limbile greacă şi română  în statele Cancelariei Comitetului, membrii Comitetului au rezolvat în mod favorabil solicitarea acestuia36. Între membrii Comitetului numi i din partea coroanei şi cei aleşi din cercul boierilor s-au iscat divergen e chiar la începutul activită ii acestui for provizoriu. Neîn elegerea s-a produs în timpul şedin ei din  iulie , din motivul că membrii moldoveni nu au binevoit să-şi depună semnăturile sub textul instruc iunii pentru ispravnici şi sameşi, care urma să fie prezentat lui Bahmetev, deoarece acesta era redactat în ruseşte37. În ziua de  iulie, după ce au ascultat observa ia pe care le-a făcut-o Bahmetev în legătură cu incidentul ce a survenit din cauza nedorin ei membrilor de a semna în comun instruc iunea, Comitetul a decis: Să fie pregătit numărul necesar de exemplare a instruc iunii şi, traducând-o, totodată, în română, să fie înmânată fiecărui ispravnic ales 
tot atunci38. Rezidentul plenipoten iar nu s-a limitat numai la observa ia ce a fost adusă la cunoştin ă în ziua de  iulie. Prin adresa din  iulie , el a înştiin at Comitetul că lui i-au fost prezentate două acte contrar ordinii stabilite. Pe de o parte, „preşedintele Comitetului, formulând regulile pentru îndrumarea ispravnicilor, mi le-a înaintat fără ca acestea să fie aprobate cu acordul celorlal i membri. Pe de altă parte, membrii Comitetului, şi anume: general-maiorul Catargi, Millo, spătarul Ioan Sturza, spătarul Panait Cazimir, banul Başotă, căminarul Pruncul şi Matei Râşcanu, au prezentat tot aceste reguli, dar cu deosebiri fa ă de cele primite mai întâi şi fără semnăturile preşedintelui şi ale celorlal i membri. Respectând procedura, ar trebui ca aceste două acte să fie înapoiate Comitetului pentru a le examina în comun, însă eu, evitând pierderea de timp, atât de trebuincios pentru ac iunile puse pe seama Comitetului şi care s-a scurs , după cât se pare, doar în urma unor discu ii inutile ce au dat naştere, la sfârşit, unei divergen e vădite între membri, am considerat necesar să alcătuiesc, fără acea tratare generală, amintitele reguli obligatorii pentru ispravnicii inuturilor, în conformitate cu legile locale şi împrejurările actuale ale acestui teritoriu. Aprobând această instruc iune prin semnătura mea, eu o trimit Comitetului spre executare”39. 

La 23 august 1817, Kalagheorghe l-a informat pe Bahmetev despre situa ia critică ce s-a creat în legătură cu neparticiparea frecventă la lucrările Comitetului a membrilor moldoveni: „Chiar de la 
instituirea Comitetului Provizoriu al Basarabiei, mul i dintre membrii moldoveni ai acestuia au avut o prezen ă destul de rară şi dezordonată în cadrul lui. Dorind să grăbesc îndeplinirea 
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sarcinilor încredin ate Comitetului, m-am străduit să-i determin să frecventeze. Cu toate acestea, permanent se observă o îndărătnicire fă işă din partea unor membri atât în cazul frecventării Comitetului, cât şi în cel al pronun ării concluziilor finale cu privire la chestiunile dezbătute în timpul şedin elor acestuia. Despre aceasta eu v-am comunicat prin intermediul raportului din 28 februarie anul curent. Între timp, am constatat că toate convingerile mele de a-i îndemna pe unii membri să vină mai des la şedin ele Comitetului sunt inutile. Mai cu seamă, Vă comunic în privin a func ionarului de clasa a V-a Ghica, care, fără a lua în considerare cererile repetate adresate lui şi fără a invoca vrio pricină, de multă vreme nu se prezintă la şedin ele Comitetului. Vă rog să-l obliga i pe Ghica să-şi exercite func ia şi, cu această ocazie, să insista i ca membrii moldoveni să frecventeze şedin ele Comitetului”40. Din cauza absen ei rezidentului plenipoten iar, răspunsul pe marginea sesizării lui Kalagheorghe 
l-a dat Comitetului, prin adresa din  septembrie , preşedintele Departamentului al II-lea al 

Guvernului Regional al Basarabiei, Constantin A. Catacazi41, autorizat de către Bahmetev. Catacazi i-a aten ionat pe membrii Comitetului: „Acest raport al preşedintelui Comitetului, prin care se dă la iveală eschivarea evidentă a membrilor din partea nobilimii de la misiunea ce le-a fost încredin ată, serveşte, în acelaşi timp, pentru conducere drept motiv de a trage concluzii defavorabile în privin a lor. Fiind aleşi să asiste la şedin ele Comitetului în calitate de reprezentan i ai nobilimii şi purtând răspundere pentru misiunea respectivă, aceşti membri trebuie să depună o stăruin ă fără preget spre a îndreptă i încrederea conducerii. Însă ei manifestă doar neglijen ă fa ă de func ie. În loc să acorde ajutorul ce este aşteptat de la dânşii, în vederea încheierii cu zor a lucrărilor Comitetului, ei, pe deasupra, pricinuiesc acestuia dificultă i şi întreruperi sim itoare. Ca urmare a lipsei rezidentului plenipoten iar, eu, în virtutea puterii atribuite, sunt obligat să le pun în vedere membrilor moldoveni această neglijen ă a lor şi să cer ca ei, asistând la şedin ele Comitetului, să contribuie la solu ionarea neîncetată a chestiunilor”42. Problema privind absen a unor membri de la şedin ele Comitetului persista. La  octombrie 
1817, iarăşi în lipsa rezidentului plenipoten iar, C. Catacazi, care îl înlocuia, din nou a trimis un mesaj Comitetului în această privin ă. „A ajuns la urechea mea ştirea, consemna el, că unii dintre 
membrii acestui comitet foarte rar vin la locurile lor de activitate, iar uneori, nemotivat, nu se prezintă şi câteva zile la rând”. Şi aceasta, sublinia Catacazi în continuare, în timp ce preşedintele 
Comitetului, Nedoba43, depune eforturi pentru a orienta mersul treburilor pe făgaşul trasat. De 
aceea, el i-a îndemnat pe to i membrii Comitetului să participe în mod activ la lucrările acestei 
structuri administrative44. Dar nici acest apel nu a avut efectul scontat. La 19 noiembrie 1817, 

Nedoba i-a adresat şefului regiunii Basarabia, Constantin Anton Catacazi, un raport în care s-a referit la aceeaşi problemă veche şi spinoasă: „Acele două propuneri ale Excelen ei Voastre din  septembrie şi  octombrie, care con in reproşuri la adresa membrilor moldoveni ai Comitetului că 
nu-şi exercită func iile în timpul fixat”, „nu i-a convins în privin a necesită ii de a se comporta cum se cuvine fa ă de îndatoririle sale”. Voind ca activitatea Comitetului să fie cât mai eficientă, Nedoba l-a rugat pe Catacazi să-i „impulsioneze pe membrii Comitetului pentru a participa activ la efectuarea lucrărilor sau să fie numi i în locul lor al i func ionari moldoveni”45. Creat şi supravegheat de rezidentul plenipoten iar al Basarabiei, Comitetul Provizoriu Regional al Basarabiei a fost men inut în sistemul administrativ al provinciei până la  iulie , când activitatea acestei institu ii cu caracter temporar a fost sistată. Deciziile Comitetului, aprobate de A.N. 
Bahmetev, erau obligatorii pentru Guvernul Regional al Basarabiei. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 А. С , op. cit., p. 288-289. 
2 Ibidem, p. 289. 
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p. 186–187. Textul complet este publicat în: А. ,  .       
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(vezi Anexa 2). 
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4 Despre A.N. Bahmetev vezi în capitolul Note biografice. 
5 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 467, f. 56v. 
6 Ibidem, f. 182. 
7 Este o datare greşită, deoarece în Culegerea completă de legi ale Imperiului Rus (   

     , С.-П , , vol. XXXIII, nr. , p.  este indicată data de  mai  ca fiind cea când împăratul a sanc ionat acest memoriu. 
8 А. С ,    Н  я, p. . 
9 А. З ,        ,  

  Ш .    , С -П , , 
partea a II-a, . . 

10 Ibidem, partea I, p. 12. 
11 Despre Ioan Capodistria vezi în capitolul Note biografice. 
12        , С.-П , ,  XXXIII, nr. .289, 

p. 866-867. 
13 А.Н., op. cit., p. 142. 
14 .А. , op. cit., . -215. 
15 Al. Boldur, Autonomia Basarabiei sub stăpânirea rusească în -1828, Chişinău, , p. . 
16 Г. . , -       

(1812-  . , , , p. . 
17 Я.С. Г ,    , , , p. -164, 223-224 (nota 249). 
18 S. Cornea, Organizarea administrativă a Basarabiei -1917), Cahul, 2003, p. 49. 
19 D. Poştarencu, Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, p. . 
20 А. , op. cit., . -87. 
21 А. С ,    Н  я, p. . 
22 ANRM, F. , inv. , d. , f. . Despre faptul că anume în această zi a preluat conducerea Basarabiei, Bahmetev a men ionat într-un act din 19 februarie 1819 (ANRM, F. 2, inv. 1, d. 596, f. 261). 
23 ANRM, F. 17, inv. 1, d. 15, f. 10. 
24 P. Mihailovici, Tipărituri româneşti în Basarabia de la  până la , Bucureşti, , p. . 
25 În ruseşte:    – rang civil, care, conform Tabelei rangurilor din 

Imperiul Rus, corespundea gradului militar de general-maior. 
26 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 467, f. 3v-4. 
27 În ruseşte:  . 
28 În ruseşte:  . 
29 În ruseşte:  . 
30 La  iulie , Bahmetev a anun at Departamentul al II-lea al Guvernului Regional al Basarabiei că, 

numindu-l pe Matei Crupenschi ca membru al Comitetului, acesta rămâne şi în func ia pe care o exercita în 
cadrul departamentului (ANRM, F. 2, inv. 1, d. 467, f. 25). 

31 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 463, f. 7; ANRM, F. 2, inv. 1, d. 467, f. 255v-256; ANRM, F. 4, inv. 1, d. 1, f. 1. 
32 ANRM, F. 4, inv. 1, d. 1, f. 2. 
33 Ibidem, f. 3; ANRM, F. 2, inv. 1, d. 463, f. 61. 
34 ANRM, F. 4, inv. 1, d. 1, f. 4. 
35 Ibidem, f. 19. 
36 ANRM, F. 4, inv. 2, d. 1, f. 36. 
37 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 463, f. 35. 
38 Ibidem, f. 41. 
39 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 467, f. 192-195. 
40 ANRM, F. 4, inv. 1, d. 48, f. 44. 
41 Despre C.A. Catacazi vezi în capitolul Note biografice. 
42 ANRM, F. 4, inv. 1, d. 48, f. 51v-52v. 
43 La  septembrie , Bahmetev a încunoştin at Comitetul Provizoriu Regional al Basarabiei că, prin decizia oficialită ilor de la Sankt Petersburg, preşedintelui Comitetului, Kalagheorghe, i s-a permis să demisioneze din acest post şi să revină în gubernia Ekaterinoslav pentru a exercita în continuare func ia de 

guvernator civil. Ca urmare, Bahmetev l-a numit în postul de preşedinte al Comitetului pe membrul acestuia, func ionarul de clasa a V-a Nedoba (ANRM, F. 4, inv. 1, d. 48, f. 54). 
44 ANRM, F. 4, inv. 1, d. 48, f. 61-62. 
45 Ibidem, f. 65. 
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PRIS CARU 

Mareșalul Alexandru Averescu.  
Repere ale unei vie i în serviciul ării (I) 
 

 

1. Tenacitate și ambiție. Devenirea și 
profilul unui „om care s-a făcut singur”1 

  

Alexandru Averescu s-a născut la  martie , în sudul Basarabiei, în satul Babele, județul Ismail astăzi, în Ucraina), teritoriu care 

a fost retrocedat Moldovei prin Tratatul de la Paris din  de către Marile Puteri învin-gătoare în războiul Crimeei -1856), cu scopul înde-părtării Imperiului Rus de la gurile Dunării. După unirea Basarabiei cu România, în perioada interbelică, localitatea i-a purtat 

numele. Tatăl său, Constantin Averescu, era originar din Bălți și a urmat studiile la Iași. După finalizarea acestora a intrat în armata rusă și a devenit ofițer. Fiind implicat într-o mișcare politică, a fost obligat să părăsească armata rusă și să se întoarcă în Moldova, unde a obținut titlul de sluger. A funcționat ca institutor la Iași și, ulterior, la Târgu Frumos. În timpul ocupației 
ruse asupra Moldovei (1853- , a lucrat în administrație. Mama sa se numea Casuca, născută Desilla, de profesie moașă. Era o femeie inteligentă, energică și atașată de fiul ei. 
Alexandru Averescu a fost botezat la biserica Sf. Dumitru, la  aprilie , nași fiind profesorul școlii județene românești, Alexandru Ioan Coșula, și Calipso Gh. Gancev. Botezul a fost săvârșit de preotul Arsenie Caisin. Alexandru Averescu va reveni la Ismail în octombrie , 

deoarece a avut nevoie de extractul său de naștere, document care i-a fost eliberat la 24 octombrie, în limba rusă, de către parohul bise-ricii Sf. Dumitru. Menționăm că sudul Basarabiei a fost reanexat de Rusia în anul , după 
Congresul de pace de la Berlin din acel an2. Alexandru Averescu a urmat școala primară 
la Ismail, după care a fost înscris la seminarul din aceeași localitate, pe care l-a frecventat doar 

un an, deoarece s-a mutat la București. Sosit în Capitală, s-a înscris la Școala de Arte și Meserii, 
pe care a absolvit-o în . În condițiile redes-

chiderii ,,problemei orientale” -  și a perspectivei unui nou război ruso-turc, statul 
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Casa din satul Babele, în care s-a născut  
Alexandru Averescu, demolată de auriotățile sovietice 

 

,,Mai presus de toate sunt 

român și, ca român, am numai 
o dorință: izbânda” 

 
Alexandru Averescu 
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român a luat o serie de măsuri pentru întărirea armatei, între care și creșterea efectivelor aflate sub arme. În acest context, în martie  
Alexandru Averescu s-a înrolat ca voluntar în Escadronul de Jandarmi Călări din Ismail. Împreună cu alte două detașamente din Cahul și 
Ismail, a format a patra companie a Regimentului  Călărași, cu reședința la Galați. Deoarece avea o constituție fizică fragilă, a fost 
repartizat la partea sedentară. A participat la campania Armatei Române din sudul Dunării, fiind utilizat în serviciul frontului. Era un militar activ, metodic, conștiincios, ceea ce  i-a atras aprecierile șefilor, în primul rând ale coman-dantului său direct, căpitanul Dimitrie Negel, viitor colonel și adjutant regal. Ca urmare a participării la Războiul de Independență, a fost decorat cu ,,Crucea Trecerii Dunării” și ,,Medalia Comemorativă de Campanie Rusă”. A fost avansat pe câmpul de luptă, la  septembrie 
1877, brigadier și apoi sergent  martie , 
grad cu care a terminat campania3. La sugestia căpitanului Negel, la  
septembrie 1878, Alexandru Averescu s-a rean-gajat în armată, ca subofițer. În , a fost admis la Școala Divizionară pentru Subofițeri de 
la Mănăstirea Dealu. Potrivit reglementărilor din acea perioadă, absolvenții acestei instituții de învățământ militar, dacă aveau liceul sau echivalentul lui  finalizat erau avansați în corpul ofițerilor. La  iulie , a absolvit ca șef de promoție Școala Divizionară de la Mănăstirea Dealu, obținând gradul de sublocotenent. A fost repartizat la Regimentul  Roșiori de la Constanța. În , unitatea a fost transferată la București, iar sublocotenentul Averescu a fost mutat la Regimentul  Călărași, dislocat în garnizoana Focșani. A activat în această unitate până în , an în care a susținut examenul pentru a fi trimis la Școala Superioară de Război 
de la Torino4.  

Concursul pentru trimiterea la Torino a reprezentat prima ocazie ca în Armata Română să se vorbească despre ,,cazul Averescu”.  Era prima ieșire din anonimat a ambițiosului sublocotenent de cavalerie, în condițiile în care la concurs se înscriseseră  candidați pentru două locuri, iar Averescu s-a clasat pe locul întâi, 
fiind singurul concurent care provenea din Școala Divizionară, ceilalți contracandidați absolvind Școala Militară de Ofițeri5. În anul , Alexandru Averescu a finalizat 
cu rezultate meritorii studiile militare la Torino și s-a întors în țară6. La 8 aprilie 1866 este  

 

avansat locotenent, iar în același an, prin Înaltul 
Decret nr. 2.932 din 26 noiembrie este brevetat ofițer de stat major7. În  a revenit la Torino, 
unde s-a căsătorit cu Clotilda Caligaris, pe care a 
cunoscut-o în timpul studiilor. Născută la Torino, într-o familie înstărită, ea a absolvit conser-vatorul din acel oraș, deținând diploma de canto și pian. Clotilda l-a urmat în România și a fost, timp de câteva decenii, o prezență discretă în viața lui Alexandru Averescu.  După revenirea în țară, în anii -1  și 
1892-  și-a desfășurat activitatea în cadrul Secției a -a Operații din Marele Stat Major. La 
30 august 1889 este avansat la gradul de căpitan. În  perioada -1892 a efectuat un 

stagiu la trupe, fiind comandantul Escadronului 

1 din Regimentul  Călărași. În  a fost profesor la Școala de Ofițeri de Cavalerie și 
comandantul escadronului de elevi8. Din aceeași perioada datează și afirmarea sa ca teoretician militar, în  publicând o lucrare în trei volume consacrată tacticii9.  

Alexandru Averescu a avut un rol important și în conducerea unor publicații militare ale vremii, fiind redactor și, ulterior, prim-redactor al ,,Revistei Armatei”, înființată în , cu scopul ,,de a răspândi în armată cunoștințele folositoare ei, ținând-o la curent cu progresele 

Alexandru Averescu, sublocotenent de roșiori 
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științelor militare în țară și în străinătate”10. De asemenea, a făcut parte din colectivul de ofițeri, majoritatea căpitani, cu studii în străinătate, care a avut inițiativa reînființării, în , a revistei ,,România Militară”, ce apăruse în 
perioada 1864-186611. Alexandru Averescu a participat și la înființarea societății ,,Cercul Publicațiunilor Militare”, creată în  de un grup de ofițeri condus de locotenent-colonelul Grigore Crăiniceanu. Rezultatele bune în funcțiile pe care le-a îndeplinit, studiile în străinătate și lucrările publicate după revenirea în țară i-au creat o anumită notorietate lui Alexandru Averescu, fapt ce a creat premisele promovării în prima funcție importantă din cariera sa. La data de /  
ianuarie 1894 a fost numit comandant (director) al Școlii Superioare de Război din București și 
avansat la gradul de maior. Era al treilea comandant al acestei instituții ce fusese înființată în 12. Stagiul la comanda Școlii Superioare de Război l-a propulsat într-o altă funcție onorantă – cea de atașat militar la Berlin. La propunerea ministrului de Război, Constantin Budișteanu, prin Înaltul Decret nr. .428 din 15/28 august 

1896, semnat de regele Carol I, Alexandru Averescu a fost numit ,,atașat militar pe lângă legația română din capitala germană”13. Postul avea o importanță deosebită, în condițiile în care România era membră, din , a Triplei Alianțe, din care făceau parte Germania, Austro-Ungaria și Italia. Calitățile de observator atent ale maiorului 
Alexandru Averescu, concretizate prin lucrările trimise în țară referitoare la evoluția eveni-mentelor militare din Germania și din Europa, organizarea armatei germane și manevrele 
acesteia au fost remarcate de factorii de decizie de la București, acestea având, potrivit docu-mentelor din epocă „multă valoare sub toate aspectele”. De asemenea, Alexandru Averescu a stabilit excelente relații personale cu numeroși ofițeri germani, dintre care August von 
Mackensen, la acea vreme comandant al unei unități de husari14. După revenirea în țară a fost numit coman-dantul Regimentului  Roșiori, al cărui coman-

dant onorific era, din 1895, principesa Maria viitoarea regină , soția prințului moș-tenitor Ferdinand. În timpul cât a fost co-mandantul acestei unități, Alexandru Averescu a fost însărcinat de regele Carol I cu o misiune proto-

colar-diplomatică și de reprezentare, timp de 

două luni de zile, în Rusia, de care s-a achitat în condiții foarte bune15. La 8 aprilie 1896, Alexandru Averescu a fost înaintat la gradul de 
locotenent-colonel. 

Ca urmare a rezultatelor obținute, dar și a unor împrejurări favorabile, la  septembrie  Alexandru Averescu a fost numit șef al Secției Organizare-Mobilizare din Marele Stat Major, funcție în care și-a desfășurat activitatea până în anul . Între timp, la  mai  a fost avansat la gradul de colonel, la vârsta de  de ani. În anul  a urmat un nou stagiu la trupe, fiind numit comandantul Brigăzii  Roșiori, dislocată în Tecuci. În acești ani de început ai secolului al XX-lea, Alexandru 

Averescu s-a afirmat constant, atât în rândurile armatei, cât și în opinia publică românească. A continuat activitatea științifică, elaborând și publicând un număr de cărți care i-au sporit notorietatea de gânditor militar și a ținut conferințe pe teme de strategie, tactică, geo-grafie militară, serviciul de stat major16. 

La 10/23 mai 1906, cu prilejul jubileului 

regal, colonelul Alexandru Averescu a fost avansat la gradul de general de brigadă. Peste puțin timp, generalul Averescu va fi chemat să îndeplinească misiuni importante în statul român. 
 

2. Ascensiune, deziluzii și izbânzi în viața 
publică și în cariera militară 

 

  Intrarea lui Alexandru Averescu în prim-planul vieții publice românești a avut loc într-un moment complicat al evoluției societății româ-nești – marea răscoală din . Un debut deloc favorabil, în condițiile în care numele său va fi asociat cu reprimarea țăranilor răsculați prin utilizarea forței armate. Adversarii săi din rândurile armatei și din viața politică, și nu puțini la număr, nu au ezitat, în anumite momente, să speculeze acest episod nefavorabil din cariera viitorului mareșal al României. Admiratorii și prietenii politici, pe de altă parte, apreciază că Alexandru Averescu trebuie consi-derat un ,,salvator al patriei”, aflată într-un 

moment de mare primejdie. Potrivit istoricului 

militar Petre Otu, autorul celebrei monografii despre viața și cariera lui Alexandru Averescu, aprecierea nu este departe de adevăr, având în 
vedere și implicațiile externe ale răscoalei țărănești din anul 190717.  La /  martie  guvernul liberal fără 
Alexandru Averescu, numit la 13/26 martie 



22 | „Revista română”, nr. 3 (89  • toamnă 2017  

 

ministru de Război  condus de D.A. Sturdza depunea jurământul în fața suveranului. Take Ionescu și regele Carol I sunt cei care au sprijinit 
numirea lui Alexandru Averescu în funcția de ministru de Război. Hotărârea finală în această 
numire a avut-o Carol I, întrucât din cei opt generali și ofițeri propuși de prim-ministrul D.A 

Sturdza, el l-a ales pe Alexandru Averescu. De 

Take Ionescu, Averescu s-a apropiat probabil și ca urmare a originii lor modeste, cei doi reușind, într-o lume dominată de aristocrația româ-nească, să intre în marea politică datorită activității și calităților lor. A fost, indiscutabil, o performanță pe care puțini au reușit-o în acea 
epocă. Dacă legăturile strânse cu Take Ionescu   
l-au ajutat pe general pentru a accede la o demnitate înaltă, aceleași legături vor sta la baza căderii sale spectaculoase din guvernul liberal doi ani mai târziu18. La Ministerul de Război, generalul Averescu avea să găsească o stare de dezordine, predecesorul său, generalul Gheorghe Manu, nefiind în stare să țină sub control situația creată. Nou instalat în funcție, generalul 
Averescu va emite Ordinul Circular nr. 6 din 

13/26 martie 1907 prin care se stabilea 

conduita trupelor. Prin acest document el a cerut fermitate din partea comandanților și ostașilor pentru a preveni sau anihila acțiunile răzvrătiților19. În același timp, i-a solicitat regelui Carol I să decreteze mobilizarea, acțiune care s-a desfășurat în bune condiții, astfel că în cinci zile 
efectivele militare au ajuns la 140.000 de oameni. De asemenea, soldații din Moldova au fost trimiși în Muntenia, cei din Oltenia în Moldova, iar cei din Muntenia în Oltenia. Totodată, în condițiile decretării de către suveran a stării de asediu, generalul Alexandru 
Averescu a emis Instrucțiunile asupra între-

buințării armatei în caz de tulburare. Soma-

țiuni. Stare de asediu, document prin care se stabilea cadrul în care urma să acționeze 
armata pentru restabilirea ordinii interne, grav afectată de revoltele țărănești. Pentru a îngrădi utilizarea excesivă a forței, în docu-

ment s-a prevăzut obligativitatea ca autori-tățile în drept, procurării și prefecții, să fie prezenți la fața locului și să aprecieze oportu-

nitatea și dimensiunea măsurilor represive20. Din nefericire, în timpul acțiunilor de pacificare internă au avut loc și excese din partea unor comandanți, imputate ministrului de Război de către adversarii săi și exagerate de 
istoriografia din timpul comunismului. Excesele 

nu pot fi însă atribuite generalului Averescu, el străduindu-se să le interzică sau să le limiteze. În martie , prin activitatea sa energică și prin măsurile luate, Alexandru Averescu a fost văzut ca un ,,salvator al patriei”, dar și al ,,dinastiei”, ambele traversând un moment de grea în-

cercare21.  Funcția de ministru de Război i-a adus generalului Averescu, în pofida contribuției sale la restabilirea ordinii interne, grav afectată de răscoalele țărănești, și a măsurilor de reformare 
a organismului militar, dintre care amintim 

Legea de organizare a armatei din 190822, numeroase adversități în lume politică și în armată. Pe unii i-au deranjat corectitudinea și legalitatea generalului, pe alții cursul reformist.  Odată cu preluarea, la sfârșitul lunii de-cembrie , de către Ion I.C. Brătianu, a funcției de Președinte al Consiliului de Miniștri, precum și a celei de președinte al Partidului Național Liberal, poziția în echipa guverna-mentală a lui Alexandru Averescu s-a șubrezit. 
Ion I.C. Brătianu nu agrea apropierea acestuia de Take Ionescu, pe care îl considera cel mai redutabil om politic din tabăra opoziției. Procedura înlăturării din funcție a lui Alexandru 
Averescu a fost una de tip bizantin, instrumen-tându-se o campanie de acuzații la adresa acestuia în Parlament referitoare la nereguli în cadrul Ministerului de Război. Intrat în guvern ca un ,,salvator al patriei”, Alexandru Averescu a plecat umilit de aceeași echipă pe care o servise atât de mult în dramaticul an 23.  După plecarea din Guvern, generalul 

Averescu va fi numit la comanda Diviziei 1 Infan-terie, funcție ce o va îndeplini până în toamna anului , când împrejurările l-au propulsat, din nou, în prim-planul vieții publice românești. 
La 18 noiembrie/1 decembrie 1911, acesta era numit șef al Marelui Stat Major. În legătură 

cu acest fapt, generalul Radu R. Rosetti va nota că ,,aducerea lui Averescu în capul Marelui Stat 
Major fu unul din ultimele acte ale lui Nicu Filipescu ca ministru de Război”24. Numirea lui 

Alexandru Averescu în funcția de șef al Marelui 
Stat Major a provocat un conflict de amploare între Alexandru Marghiloman și Nicolae 
Filipescu. Primul se opunea acestei numiri, el fiind cel care provocase, la sfârșitul lunii 
februarie 1909, demiterea lui Averescu din funcția de ministru de Război25. În noua calitate, generalul Averescu a acționat cu perseverență pentru întărirea în cadrul armatei a prero-gativelor funcției de șef al Marelui Stat Major. O 
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dovadă a preocupărilor sale pentru creșterea 
rolului Marelui Stat Major a fost și avansarea sa 
la gradul de general de divizie, la 1/14 aprilie 

191226.  

Perioada în care Alexandru Averescu a exercitat funcția de șef al Marelui Stat Major a fost dominată de problemele din Balcani, zonă care continua să fie măcinată de conflicte etnice, litigii teritoriale și interesele divergente ale 
Marilor Puteri27. Pe fondul înrăutățirii situației la sud de Dunăre, la  iunie/ iulie , regele Carol I și guvernul au hotărât mobilizarea armatei, acțiune cerută cu insistență de unii oameni politici, între care s-au aflat Take Ionescu și Nicolae Filipescu, și care a fost receptată cu bucurie de cea mai mare parte a opiniei publice românești28.  La  iunie/  iulie , guvernul român a decis rechemarea reprezentantului român la 
Sofia și a anunțat guvernul bulgar că, în fața situației create în Balcani, în condițiile în care forțele sale nu încetează acțiunile agresive desfășurate împotriva Serbiei și Greciei, Armata Română a primit ordinul de a trece Dunărea. Acțiunea militară a României la sud de Dunăre  a avut la bază ,,Ipoteza nr.  bis”, la a cărei 
elaborare generalul Alexandru Averescu a avut o contribuție hotărâtoare29, și a pus Bulgaria în imposibilitatea de a continua operațiile împo-triva vecinilor săi. În aceste condiții, la 5/18 iulie 

, țarul Ferdinand I de Coburg a adresat o telegramă regelui Carol I, rugându-l să ordone oprirea ofensivei trupelor române și cerând încheierea unei păci separate cu România30. În după-amiaza zilei de 17/30 iulie 1913, au început, la București, lucrările Conferinței de pace, prezidată de Titu Maiorescu, șeful guvernului român. La  iulie/  august , 
s-a semnat Tratatul de pace între România, Serbia, Grecia, Muntenegru, pe de o parte și Bulgaria, pe de altă parte31. 

Campania din sudul Dunării a reprezentat o etapă importantă în istoria Armatei Române, dar și în cariera generalului Alexandru Averescu, care în calitate de șef al Marelui Stat Major a avut un rol important în evenimentele militare din vara anului . Totodată, această campanie a evidențiat o serie de vulnerabilități majore ale armatei, iar dacă ar fi avut loc o rezistență a 
trupelor bulgare, ,,am fi avut parte de o Turtucaia mult mai devreme”, potrivit 
aprecierilor lui Constantin Argetoianu. Multe dintre aceste lipsuri și disfuncții au fost prezentate și de generalul Averescu în raportul 
pe care l-a întocmit la sfârșitul campaniei32. La sfârșitul anului , în condițiile schimbării de guvern în care Partidul Național Liberal a revenit la putere, iar Ion I.C. Brătianu 
devenea președinte al Consiliului de Miniștri, Alexandru Averescu și-a înaintat demisia din funcția de șef al Marelui Stat Major și a fost numit comandantul Corpului  Armată, ce își 
avea sediul la Craiova. În perioada neutralității, a urmărit cu atenție 
evoluțiile interne și externe. Ca unul care cunoștea din interior problemele armatei, generalul Averescu era îngrijorat de perspec-tivele țării, aflată între cele două tabere beligerante. Era favorabil alăturării de partea Antantei, poziție pe care și-a exprimat-o cu diferite ocazii, inclusiv față de reprezentanți diplomatici străini prezenți în România. În acest sens, la /  martie , consemna că ,,din punct de vedere național, o înfrângere alături de aliați Antantă – n.n.  este, în orice caz, preferabilă unei victorii alături de Puterile Centrale”33. De asemenea, a avut numeroase contacte politice, preferații săi fiind de orientare 
conservatoare – Take Ionescu, Nicolae Filipescu, Ioan Grădișteanu ș.a. Spera ca prin intermediul acestora să acceadă, din nou, la funcția de șef al 
Marelui Stat Major, pe care o credea cea mai potrivită pentru sine34. 

Generalul de brigadă Alexandru Averescu,  
Șeful Marelui Stat Major (18.11.1911 – 02.12.1913) 
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În timpul celor doi ani de neutralitate, poziția geopolitică și geostrategică a României a fost precară. Aflat între Austro-Ungaria și Rusia, două mari puteri aflate în coaliții adverse, la care 
s-a adăugat intrarea în război de partea Triplei Alianțe a Imperiului Otoman  și a Bulgariei , statul român se afla într-o situație militară gravă. Alăturarea la Puterile 
Centrale a Imperiului Otoman a dus la blocarea strâmtorilor Bosfor și Dardanele, iar scoaterea din luptă a Serbiei a determinat închiderea liniei 
Salonic-Niș-Turnu Severin, România aflându-se izolată de Franța și Anglia. Singura cale de aprovizionare cu armament și muniție a rămas 
prin Rusia, o rută la distanță mare și nesigură, întrucât  și comandamentul rus avea propriile necesități, iar căile ferate ruse funcționau 
defectuos. Tratativele cu aliații au fost anevoioase și îndelungate, iar guvernul Ion I.C. Brătianu nu a acceptat să intre în război decât în momentul în care Antanta și-a asumat în scris, la /  august , angajamentele politice și militare față de România. Alexandru Averescu nu a fost implicat în activitățile politice și militare care au premers intrarea României în război, la /28 august 

1916. Prin Ordinul nr. 40 al Marelui Cartier 

General din 15/28 august 1916, generalul 

Alexandru Averescu era numit comandant al 

Armatei a 2-a35.  

Armata a 2-a avea un rol foarte important în Planul de campanie pentru intrarea României în Războiul de Întregire Națională. Dislocată pe culmea Carpaților, între pasul Oituz și izvoarele Argeșului, ea trebuia să înainteze pe cursul mijlociu al Mureșului și să ocupe aliniamentul Tîrgu Mureș-Aiud. Ulterior, în funcție de evoluția situației militare, ea manevra fie pentru a ataca în flancul și în spatele forțelor care se opuneau 
Armatei de Nord, fie pentru a sprijini cu o parte din forțe Armata . De pe aliniamentul Mureșului, Armata a -a și Armata de Nord urmau să înainteze spre nord-vest pentru a 

atinge zona Cluj-Gherla-Dej. Aici, cele două armate constituiau o singură grupare operativă, aceasta urmând să înainteze pe direcția Oradea-Debrețin, menținând la nord legătura cu armata rusă36. După un debut victorios al trupelor române în Transilvania, a venit dintr-o dată o veste trăznet – căderea capului de pod de la Turtucaia în mâinile trupelor bulgare, sprijinite de câteva unități germane. Inamicul se afla la  km de București și mulți apreciau că în câteva zile 

orașul ar putea fi atacat de inamicul de la sud de Dunăre. În toate straturile societății, în primul rând în clasa politică, entuziasmul a fost înlocuit cu panica, iar speranța cu deznădejdea. Efectele au fost devastatoare, nu pentru că au pus capăt entuziasmului general, ci pentru că Turtucaia a 
evidențiat nepregătirea de război a României37.  Căderea Turtucaiei a fost un seism de mare amplitudine pentru România și a proiectat în centrul atenției figura generalului Averescu, a cărui personalitate a crescut enorm. Se poate aprecia că ,,mitul Averescu” din anii următori își are începutul în dezastrul de la Turtucaia. Mulți și-au dat seama de valoarea scăzută a celor numiți în posturi de conducere importante din armată și își exprimau regretul că în fruntea 
Marelui Stat Major (Marele Cartier General) nu a fost desemnat generalul Averescu. Presați de această usturătoare înfrângere, care a avut o influență majoră asupra situației militare și politice a României, atât regele Ferdinand, cât și Ion I.C. Brătianu au trebuit să-și îndrepte 
privirile spre Alexandru Averescu și să-i accepte soluțiile pentru rezolvarea crizei militare apărute38.  

La 25 august/7 septembrie 1016, Marele Cartier General a dispus înlocuirea din funcție a 
comandantului Armatei a 3-a, generalul Mihail 

Aslan, cu generalul Alexandru Averescu. În Consiliul de Război, desfășurat la Periș la /  
septembrie 1916, generalul Averescu s-a arătat adeptul modificării dispozitivului strategic, trecerii la defensivă pe frontul carpatic, concentrării forțelor pe frontul de sud și organizării aici a unei ample acțiuni ofensive39. În cadrul Consiliului, generalul Constantin Prezan a susținut ideea continuării energice a planului inițial, deoarece situația din Dobrogea, deși gravă, nu impunea modificarea acestuia. El propunea sporirea forțelor destinate Armatei de Nord pentru a învălui printr-o acțiune susținută spatele aliniamentului Mureșului. Prin urmare, două concepții diferite, rezultat al situației dramatice prin care trecea România40.  Planul de operații conceput de generalul 
Averescu prevedea combinarea unei lovituri 

frontale executate de Armata de Dobrogea cu o amplă mișcare de învăluire peste Dunăre, desfășurată de Armata a -a în sectorul Oltenița-Giurgiu, în dreptul localității Flămânda, de unde și numele de „manevra operația  de la Flămânda” și avea ca scop nimicirea Armatei a  

3-a bulgare și a forțelor germane care operau în 
nord-estul Bulgariei41. 
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Schimbarea radicală a planului de campanie, înainte ca forțele din Transilvania să atingă râul Mureș, obiectivul primei etape, a reprezentat o 
decizie cu urmări grave asupra întregului front românesc, chiar dacă manevra de la Flămânda avea la bază o concepție ingenioasă. Soluția propusă de generalul Prezan avea avantaje strategice certe, întrucât odată trupele române ajunse pe aliniamentul Mureșului, frontul se scurta, iar apărarea putea fi organizată în condiții mult mai bune. În altă ordine de idei, modificarea planului de campanie, fără o fundamentare temeinică, evidenția divergențele din Înaltul Comandament al Armatei, opțiunile 
strategice diferite, consecință a disensiunilor de la nivelul clasei politice și chiar animozitățile personale existente în rândul generalilor, situ-ație, care, din nefericire, se va menține pe întreaga perioadă a războiului42. În timp cât Armata a -a forța Dunărea, 
Armata de Dobrogea a declanșat ofensiva și, după trei zile de lupte, trupele de la flancul stâng au reușit să pătrundă  km în dispozitivul 
inamicului, iar cele de la flancul drept 1-2 km. 

Erau succese modeste, care au avut un impact limitat. Înrăutățirea situației pe frontul din 
Transilvania, ca urmare a contraofensivei declanșate de Armata a -a germană, a obligat marele Cartier General să anuleze manevra de la Flămânda. La  septembrie/  octombrie 
1916, Alexandru Averescu a fost numit, din 

nou, la comanda Armatei a 2-a, ale cărei mari unități se retrăgeau precipitat în fața ofensivei inamicului, declanșată la  septembrie/  
octombrie 191643. Dovedind stăpânire de sine, dând ordine și instrucțiuni precise și îmbărbătând ostașii, 
generalul Averescu a redresat Armata a 2-a și a reușit să reziste, astfel că inamicul nu a fost în măsură să străpungă apărarea trupelor române 
nici la Bratocea, nici la Predeal, nici la Bran-Câmpulung. Meritele sale militare au fost recunoscute atât de prieteni, cât și de adversari. Constantin Argetoianu scria că, la Armata a 2-a, Alexandru Averescu „a început a drege ce stricase Crăiniceanu. Apoi s-a înfipt în pământ, cu trupele lui, și toată lumea cunoaște îndărătnica rezistență pe care a opus-o trecerii inamicului, atâta vreme, la Dragoslavele, la Predeal și pe valea Buzăului”44. Și I.G. Duca, un 
adversar, are cuvinte de apreciere la adresa generalului Averescu. El a reușit să restabilescă situația de la Armata a -a, care s-a lăsat surprinsă la Brașov, rezistând apoi pe alinia-

mentul Predeal-Câmpulung, în fața încercărilor 
disperate ale generalului Falkenhayn de a străpunge bariera Carpaților pe cele două direcții. ,,Sunt dator să recunosc – scria I.G. Duca – că Averescu a condus toate aceste operațiuni cu metodă și sânge rece care înviora pe toți ce-l apropiau”45. 

Ocuparea sudului țării a făcut ca instituțiile 
statului – familia regală, guvernul, parlamentul –să fie transferate la Iași, devenit capitală de război a statului român. Generalul Averescu nu a 
fost consultat de Marele Cartier General nici când s-a hotărât angajarea operației de pe 
Neajlov-Argeș și nici în privința modului de retragere a Armatei Române spre Moldova. În tot acest timp, el a rămas comandantul Armatei a 
2-a, care s-a retras în ordine și, ulterior, s-a menținut cu dârzenie pe aliniamentul de apărare de la porțile Moldovei. Ea nu a cunoscut, așa cum consemna Constantin Kirițescu, „liniștea sau odihna mai lungă. După încetarea războiului de mișcare, după stabilizarea, mai mult sau mai puțin a frontului, ea a început să ducă războiul de poziție, cu viață zbuciumată din tranșee, plină de nesiguranță, primejdii și zdruncin …  Ar-

mata a 2-a și-a organizat frontul de rezistență și de așteptare. Ea va sta în tranșee șase luni de zile păstrând cu sfințenie postul de 
santinelă la porțile Moldovei refugiului, refa-cerii și revanșei”46. 

 

Regele Ferdinand I împreună cu generalul Alexandru 

Averescu analizând situația câmpului de luptă de la Mărăști 
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În iarna și primăvara anului , Armata a 
2-a a reprezentat singura forță militară organi-zată aflată permanent la dispoziția autorităților române. Importanța ei a crescut după înlă-

turarea de pe tron a țarului Nicolae al II-lea, ce a generat un proces de disoluție a armatei ruse, inclusiv a forțelor dislocate în Moldova.  În ceea ce privește victoria Armatei a -a în bătălia de la Mărăști, desfășurată între /  iulie – 19 iulie/1 august 191747, aceasta a avut o largă rezonanță, creându-i comandantului ei un prestigiu și o popularitate considerabile. Ope-rația ofensivă de la Mărăști a avut consecințe 
majore asupra planurilor lui Mackensen, care a fost obligat să renunțe la lovitura proiectată în zona Nămoloasa, dintre Siret și Prut, și să declanșeze ofensiva între Siret și Carpații de 

Curbură. Astfel s-a ajuns la bătălia de la Mărășești, încheiată cu o mare victorie a Armatei  române, condusă de generalul Constantin Christescu și apoi de generalul Eremia Grigo-

rescu. De asemenea, în operația de apărare de la Oituz, desfășurată între  iulie/  august-17/30 

august 1917, Armata a 2-a a reușit, cu sprijinul forțelor de întărire trimise de Marele Cartier General, să oprească ofensiva Grupului ,,Gerock”, împiedicându-l să realizeze joncțiunea cu 
Armata a 9-a germană, înfrântă la Mărășești. Bătăliile de la Mărăști și Oituz au reprezentat 
apogeul carierei militare a lui Alexandru Averescu, acestea așezându-l în galeria marilor comandanți ai armatelor române din toate 
timpurile. ■ 
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Trezirea la realitate, în Revista ,,Historia Special”, nr. , iunie , p. -55. 
38 Petre Otu, op. cit., p. 136-140. 
39 Alexandru Averescu, Operațiile de la Flămânda, București, , p. . 
40 Petre Otu, op. cit., p. 142. 
41 Ibidem, p. 143. 
42 Colonel (r.) Petre Otu, Turtucaia. Sfârșitul iluziilor…, p. 6-20. 
43 Ibidem, p. 145, 148-149. 
44 Constantin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. III-V, Partea 

a V-a, 1916-1918. Ediția a II-a revăzută și întregită de Stelian Neagoe, București, , p. . 
45 Apud Petre Otu, op. cit., p. 154.  
46 Constantin Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României. -1919, vol. , București, 

1989, p. 40. 
47 Printre lucrările importante a se vede: Lt.col. Alexandru Ioanițiu, Războiul României -1917),     vol. , București, f.a., Lt.col. Nicolae Stoenescu, Bătălia de la Mărăști, București, . 
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Indira  

SP TARU 

[Ia i] 
 

 Născută la  ianuarie , la Iași. A absolvit Facultatea de Filosofie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; muzeograf la Muzeul Național al Literaturii Române Iași. Debutează în revista „Convorbiri literare”, Iași ; Membră a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași, membră Copyro, membră a Societă ii Culturale „Junimea ’ ” Iași, membră a cenaclului Qpoem. Premiul revistei „Poesis”, Satu Mare 
(1986), Premiul „Măiastra”, Baia Mare (1988), Premiul revistei „Ateneu”, Bacău  etc.  

 

Volume publicate: Poeme, Iași,  Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași, ; 
Seninătatea lemnului versuri și proză , Iași, ; Serile la Mircești poeme , Iași, ; Marele albastru poeme , Iași, ; Sălbaticul anotimp poeme , Botoșani,  carte apărută cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor, Premiul „Mihai Eminescu” Botoşani, ; În bucătăria Sylviei Plath poeme , București, 
2008; Etna poeme , Iași, ; Axa vărsătorului poeme , Iași, 2015; Promenada poeme , București, . Prezentă în numeroase dicționare, antologii, reviste. ■ 

 

 

 

 

perpetuu 
 Bătrânul meșterea la inima mea ivea câte un ciob, strălucea  o frântură de hohot, o privire de prunc, înota un triton printre arii în atriu o pisică sfioasă acorda armonica în ventriculul drept, uscățive calfe dăltuiau pe la colțuri. Șorturi imaculate  

din pielea mea purtau, întorcea mereu ceasul un aprod mucalit 

de-mi suna în timpane orologiul grăbit. 
 

p
o

e
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 ■
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amurg 
 „Căci poezia doarme-n suferință cum doarme diamantul în cărbune”. 
 „Bătrânul mag” aștepta musafirii clopoțelul de la intrare tresărea la fiece adiere de vânt, Ivu, motanul ridica spre stăpân privirea sa candidă, se întindea spre rotocoalele de fum. Tacâmurile fuseseră demult aranjate, clondirele, vesela din rame îl studiau din vremuri duse, părinții și Betona, colecția La Grande Enciclopedie îndoise sub greutate polița, decorațiile, diplomele prinseseră o tentă gălbuie aidoma mătăniilor de chihlimbar. Ziua pătrundea rumoarea cârciumii de vis-a-vis noaptea plopul șoptea sonete. „Bătrânul mag” sorbea cafea din mici cranii și fluturi tropicali îl purtau pe Bergerac 

spre Statele Lunii, spre Statele Soarelui 

crucifixul veghea ritmul cardiac, Voltaire ațintea penița, 
când magul o strecura în călimară, dictându-i secretarei  catrene și terține, păstrate în scrinul frunții 
dincolo de ochii ce abia mai distingeau vreo umbră. Primise felicitarea la  de ani împliniți nu știa, să râdă ori să plângă... În balansoar, mocnind aidoma unei ruini își retrăia trecutul. Consola cu oglindă reflecta 

doi musafiri eterni:  Poetul și muza sa. 
 
gata să plouă... 
 

Dacă arunc o privire în trecut urme fosforescente strecoară mărimea mea pe străzile, intersecțiile minții încă din anii ’ . Dacă privesc înainte văd puntea de scânduri 
peste lac. Gata să ningă... Voi înainta 

indiferent de lungimea ei! 
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popas 
 

Am trasat un triunghi în aerul indolent din jurul lacului 
am desprins din el 

cercul incandescent al soarelui 

l-am lipit de apa tulbure, verzuie mâlul a tresărit, peștii au săltat în semicerc aproape de norii mohorâți. 
 

 

ubicuitate 
 Sunt zile ce doboară 

secole de pagini zile când apoteoza foșnește din toate filele și tăcerea triumfă. Gândurile – terminații ale naturii dezlănțuite în iubire. Tu ești oriunde privirea-mi poposește 

până când se claustrează  în ciobul lunii pe care discobolul îl aruncă rațional 
de mii de ani. 

 
 

de când 
 De când ai început 
Tu să scrii poezii decapitate au surâs mâinile poeților de când ai început tu să faci pictograme 

pe cerul pustiu au prins să plouă raze dar nu știu dacă sunt de soare de când ai început să scrijelești vertebrele peștilor 

din apa plângerii au răsărit răchite pe malul stâng. 
Mai bine treci în dreapta e un braț gol pe Cruce! 
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Lucre ia 

BÂRL DEANU  

[Paris] 

 
 Născută la  mai , în satul Tătărăuca Veche, raionul Soroca, Republica Moldova. A absolvit Facultatea 

de Filologie a Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău . Îmbină activitatea literară cu cea de pedagog. A fost profesoară de limba și literatura română la şcoala din satul natal, apoi lector la Catedra de limba şi literatura română a Universită ii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” - , lector superior şi conferen iar la Catedra de teatrologie şi literatură universală a Universită ii de Arte -  din Chişinău. Debutează în  cu placheta de versuri Rouă de cuvine, căreia i se alătură, pe parcursul anilor, alte două 
volume de poezie – Clipe cu păsări  și Capitalul din para sângelui (1998). După susținerea tezei de 
doctorat cu Sentimentul naturii în poezia lui Eminescu , autoarea e preocupată de la instalarea ei la Paris în , după ce a beneficiat de mai multe burse de studii în Fran a  de exilul literar românesc, publicând o 
carte de Dialoguri pariziene ,  și alta de eseuri literare – Secolul nomazilor . Prinsă între două țări și două culturi nu renunță la niciuna, ci încearcă – mai întâi în volumul Scrisori din Paris , tradus în limba franceză în , dar și prin Tunica portocalie – să le facă convergente. A primit Premiul special al 
Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru volumul Tunica portocalie . Lucre ia Bârlădeanu este membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova şi a Uniunii Scriitorilor din România. ■ 

 

 

 

urna cu cenuşă  
 

 Mâine voi porni împreună cu Adeline să ducem urna cu cenuşă a tatălui meu pentru a o înhuma la Iaşi. Am luat-o cu mine în Fran a zece ani în urmă, când am părăsit România comunistă. – De ce am luat-o? Eram atât de dezgustat de regim, atât de umilit şi de înverşunat, că am crezut că nu este de ajuns să-mi iau cei doi copii minori, să fac toate demersurile pentru a o putea recupera pe mama mai târziu, dar trebuia să duc cu mine şi rămăşi ele pământeşti ale tatălui meu, care decedase câteva luni înainte ca eu să primesc aprobarea de exilare. Nu voiam să las nimic ce m-ar mai fi putut lega de acea ară. Pe fosta mea so ie nu o puneam în calcul. Ea mă părăsise oficial după ce am fost re inut şi judecat când am făcut o tentativă de a trece 
fraudulos hotarul. N-a dorit să mai aibă nimic în comun cu un trădător. Era dreptul ei. Vom pleca în România cu maşina. Adevărat că drumul e lung, dar la volanul Land Rover-ului 

meu nou-nou  nu va fi chiar dificil. Şi apoi o voi avea pe Adeline alături. De când am cunoscut-o, acum un an, ea constituie punctul luminos în jurul căruia gravitează via a mea. De fapt, datorită ei am hotărât înhumarea. Când a acceptat să-mi facă o vizită acasă, în apartamentul meu din suburbia pariziană, primul lucru ce-i sări în ochi a fost urna. 

p
ro

z
 ■
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– De ce n-o dai pământului? mă întrebă ea nedumerită. Iar eu nu ştiam cu ce să încep ca să-i răspund. Ar fi trebuit să-i spun multe despre mine, despre rela ia mea cu tata, despre ara de unde venisem, ca ea să poată în elege de ce. Mă întrebam însă dacă frumoasa mea iubită, născută şi educată într-un Paris de stânga, ar manifesta un interes mai 
amplu pentru metecul care eram. S-a dovedit că da. Atunci am făcut efortul să reconstitui pentru dânsa, dând filmul amintirii până la primul cadru, de altfel cam estompat, ca să mă arăt, între mama şi tata, pe capra unei trăsuri. Era o zi însorită şi caldă şi noi am coborât, când vizitiul a strunit caii, în fa a Teatrului Na ional din Iaşi. Am traversat apoi parcul, eu opăind vesel între ei, şi am intrat într-o cofetărie. Tata era înalt, bine făcut, şi purta un costum deschis. Mama era bună şi frumoasă şi avea o rochie înflorată, strânsă cu o centură lată de lac. Eu aveam vreo patru ani. Eram îmbrăcat în pantalonaşi negri scur i şi o cămaşă albă cu guler marinăresc. În aceeaşi inută sunt prins şi într-o poză din acea vară. Gustul savarinei şi al limonadei le mai păstrez sub limbă. Şi imaginea părin ilor – elegan i şi frumoşi – s-a imprimat în memorie alături de un nou şi ciudat sentiment. Venea probabil din surpriza că am descoperit că exist. Mi se păruse, având bineîn eles, o optică eronată a realită ii, că eram un mic prin ! 

M-am lepădat însă repede de starea asta când am ajuns acasă şi l-am luat pe Muşurel la alergat. Locuiam în mahalaua icău. Părin ii mei au construit o casă frumoasă în ograda bunicilor dinspre mamă. Din păcate, în timpul războiului, casa noastră a fost distrusă de un proiectil, aruncat de avioanele inamice. Mama bocea casa şi pe tata, care era pe front. Plângeam şi eu cu ea. Nu ştiu dacă şi din cauza casei. 
Tata nu s-a întors după ce s-a sfârşit războiul. Fusese luat prizonier de ruşi şi dus la Tambov. Mul i ani nu am avut nici o veste de la el. Mama mă asigura mereu că el e viu şi că într-o zi se va întoarce. Voiam foarte mult să fie adevărat. Apoi a venit o carte poştală care a adeverit intui ia mamei. De atunci încolo trăiam nu doar cu 

frica de a-l pierde, ci şi cu speran a de a-l revedea. Peste şase ani de lagăr tata s-a întors. Când     
ne-am întâlnit, pe peron, eu am avut un şoc, încât mi-am pierdut darul vorbirii pentru mai mult 

de-o săptămână. Eram adolescent şi mi-a fost ruşine în fa a tatii de slăbiciunea mea. Când i-am povestit astea Adelinei, ea a plâns. I-am arătat atunci, ca s-o sustrag, într-o vitrină din sufragerie, obiectele pe care le confec ionase tata în lagăr: trei linguri de lemn, câteva suporturi pentru fotografii şi două cufere, şcatulca  pentru bijuterii, încrustate frumos. Acestea erau trofeele de război ale tatălui meu, alături de câteva gloan e nemernice din rana cicatrizată în şold, unde îşi făceau periodic de cap. A, da, ca să nu uit: şi multă suferin ă! Suferin ă şi frustrare ce depăşeau un cadru personal. Apoi tata, după ce a fost numit director la o şcoală de corec ie, s-a mutat cu noi într-o casă de la marginea Iaşului. Cei pe care urma să-i reeduce şi să-i înve e o meserie erau, în special, copii orfani de război. Tata era şi părintele lor. Eu nu eram gelos căci aveam a cutreiera toate dealurile din împrejurimi şi a gusta din toate poamele din grădina şi livada şcolii pe care le credeam moşia mea. A fost cea mai fericită perioadă a vie ii mele. Am avut impresia că a trebuit apoi să plătesc prea scump pentru acel timp, pe care, se părea, că l-am trăit totuşi în rai. Am ieşit de acolo la vârsta majoratului şi pentru că-mi cultivasem o pasiune falsă pentru mare. 
Tata s-a opus inten iei mele de a mă face ofi er de marină şi de a comanda poate un vas. Nu i se părea firesc ca sufletul meu, deprins cu peisajul împădurit şi deluros, să poată găsi armonie în imensitatea albastră a apelor. Eu nu am vrut să-i dau dreptate decât mul i ani mai târziu, când    
mi-am asumat eşecul. Bineîn eles că nu i-am recunoscut clarviziunea. Nici nu mi-a cerut-o. A făcut tot ce a putut să mă sus ină în continuare pentru a nu-mi rata via a. Dar atunci când se părea că aş fi avut toate motivele să mă bucur de ea, am în eles că trăiam într-un lagăr în care mă sufocam. Şansele de a ieşi din el prin a lupta împotriva regimului erau nule sau foarte mici. Am hotărât să fug. Însă planul meu de evadare pe Dunăre a eşuat. Am reuşit să supravie uiesc închisorii şi anilor grei ce au urmat doar datorită tatii. Nu puteam să fiu angajat nicăieri, pentru că eram un element periculos societă ii româneşti ce construia de zor comunismul. Ieşeam din Bucureşti să cutreier câmpurile colective, după ce fusese strânsă roada, în speran a să găsesc un dovleac, o varză, alte legume pe jumătate stricate. Erau însă 
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provizii prea neînsemnate pentru a sătura trei guri. Am vândut şi tot ce se putea vinde din casă şi am rămas să dormim pe jos. Tata a contribuit mai mult decât se putea din pensia lui, ca eu şi copiii să nu murim de foame. 
Nu m-a lăsat inima, când plecam în exil, să-l părăsesc, fără a avea vreo speran ă că mă voi întoarce vreodată să-i văd mormântul. ... În Fran a perioada de adaptare a fost lungă şi grea. A trebuit să muncesc mult, până la uitare de sine, ca să pot asigura copiilor o via ă normală. Am purtat după mine urna tatii, dintr-un apartament în altul şi pentru că nu izbuteam să slobod rădăcini în solul patriei mele de adop ie. Când a căzut cortina de fier, iar România făcea efortul să se scuture de trecutul ei ruşinos,       

m-am gândit că poate tata a obosit de străinătă i. Şase ani în Siberia, – în timpul vie ii, al i nouă în Fran a – după, era o perioadă destul de lungă totuşi de a lăsa un suflet să se zbuciume în căutarea liniştii de veci. Dar abia odată cu apari ia Adelinei în via a mea, lucrurile s-au limpezit. Acum ştiu sigur: urna cu cenuşa tatii urmează să fie îngropată la Iaşi, acolo unde s-au întâlnit părin ii mei şi unde am apărut eu pe lume. Mâine pornim la drum. Trecutul, ca şi pământul, îşi cere jertfa ce-o merită. ■ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cosmina Marcela Oltean ■ 
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Laura 

GU ANU 

[Ia i] 
 

 

 

O întâlnire pariziană cu Petru Rosetti 
 

 

 

 

L-am cunoscut pe Petru Rosetti la Paris cu mai mulți ani în urmă. Am fost surprinsă să aflu că plecase la  ani din țară, pentru că vorbea o limbă română curată, plină de farmec, fără pic de accent. Pentru că era un fel de petrecere mon-denă, vorbeam când în românește, când în fran-țuzește, schimbând limba instantaneu atunci 

când o altă persoană mi se adresa. În momentul în care am început să vorbesc cu domnul Rosetti nici nu înțelesesem prea bine cine este și nici nu cunoșteam povestea dumnealui, nu mai știam în ce limbă să mă adresez. O fi ghicit sau nu, dar s-a amuzat cu siguranță și m-a condus lângă masa cu bunătăți franțuzești din care am început să ne înfruptăm și să continuăm să vorbim nici nu mai știu despre ce. Atunci când doamna Rosetti ni s-a alăturat, am schimbat pe franceză.  Am primit invitația de a le face o vizită acasă cu entuziasm. Mi-a făcut plăcere să-l reîntâlnesc pe elegantul domn Rosetti în rafinatul său apartament parizian, Rive Gauche, cu foarte multe galerii de artă în vecinătate, inclusiv una ținută de o galeristă de origine română. Am urcat scara până la 
etajul familiei Rosetti gândindu-mă că acesta ar fi secretul formei bune a celor doi soți. Ca în cazul a mai tuturor clădirilor vechi, instalarea unui lift duce la nesfârșite discuții. Până la finalizarea acestora, gazdele și musafirii lor se păstrează în formă urcând câteva etaje abrupte. Pentru mine vizita a fost un dar minunat și timpul a trecut prea repede în preajma personajului fermecător care este Petru Pierre  Rosetti. Am vorbit mult și voi încerca să-i creionez un portret. 

 

Părinții 
S-a născut la București la  august 1927. Anul acesta a adunat  de ani de viață.  Tatăl său a fost Ion P. Rosetti, născut la  octombrie 1893, la București, cu educație franceză, după moda timpului, așa că a făcut liceul la Paris și studiile universitare de drept tot acolo, 

completându-le cu un doctorat în drept. A fost avocat și profesor de drept la București, deputat de Iași în . A fost dat afară de la Universitate în , fără nici o pensie fiindcă avea o diplomă obținută într-o țară devenită dușmană sic . Cum părinților li s-a confiscat tot ce posedau, aceștia ar fi murit de foame dacă fiul nu-i ajuta până la moartea lor tatăl în  și mama în .  
Mama sa a fost Elena N. Miclescu, născută la  ianuarie , fiica lui Nicolae Miclescu și a Suzanei Negruzzi, nepoată a lui Costache Negruzzi.  Așa că am stat de vorbă cu stră-strănepotul 

scriitorului. Nu m-aș fi gândit atunci când citeam Alexandru Lăpușneanu că voi ajunge vreodată să întâlnesc pe cineva din familia scriitorului. 

co
or

do
na

te
 r

om
ân

eş
ti

 ■
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Petru Rosetti 

Studiile de inginerie le-a făcut la École Nationale Supérieures des Mines de Paris, care este una 

dintre Grandes écoles, creată în timpul lui Ludovic al XVI-lea, care formează ingineri mai ales pentru industrii metalurgice și miniere, oferind o educație completă economie, bancă etc.) pentru că de fapt formează ceea ce se numesc cadre, adică conducătorii acestor industrii. Se cunoaște faptul că mai toți președinții Franței, ca și prim-miniștrii și miniștrii sunt absolvenți ai unei alte 

Grandes écoles, precum SciencesPo (Institut d’Études Politiques de Paris) sau École Nationale d’Administration (ENA). Sistemul francez al acestor Grandes écoles face ca absolvenții acestor instituții să alcătuiască o elită care conduce Franța de câteva sute de ani. Absolvent al unei astfel de școli, care este în fapt o universitate de elită, reușește să devină tânărul român evadat din România comunizată, fără nimic altceva decât propria tinerețe.  
A lucrat câțiva ani în industria minieră, vreo zece ani în metalurgie oțeluri speciale, aliaje), industria textilă, și a terminat cu câțiva ani de electricitate și electronică, în vremea la care informatica abia se zărea la orizont.  
S-a căsătorit cu Odile Mallet în . Familia doamnei Rosetti este o veche familie protestantă, care a trebuit să plece din Franța prin 85, precum aproape toți protestanții din Franța, când 

Ludovic al XIV-lea a anulat Edictul de la Nantes, dat de bunicul lui și care îngăduia protestanților să 
practice cultul lor. S-au răspândit în Elveția, Anglia, Germania. După aceste peregrinări europene ramura familiei soției s-a întors în Franța sub Ludovic al XVI-lea.  Au împreună  două fete care s-au măritat și le-au dat trei nepoți. Așteaptă să se căsătorească și aceștia ca să-și vadă și strănepoții. 

  

Familia  

Petru Rosetti: Familia Rosetti este o familie istorică, printre cele mai mari din România. Strămoşii 
mei au venit de la Constantinopol, oraş deja ocupat de turci de o sută de ani, pe la sfârşitul secolului 
al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea în țările române, ca şi alte familii din marea aristocra ie 

greacă bizantină, pentru că Principatele erau singurele care îşi păstraseră o oarecare independen ă  
în toată partea aceasta de Europă. În familie au fost prim-miniştri, miniștri, deputați, prefecți, 

generali, diplomați etc. Un alt membru al familiei este fratele tatălui său, academicianul Alexandru Rosetti. Familiile celor doi frați au locuit în aceeași casă, deși alegerile lor au fost complet diferite, iar aceste diferențe i-au despărțit pentru totdeauna. O adevărată tragedie! Poveștile de familie m-au făcut să nu observ cum au trecut orele, vizita prelungindu-se mult.  

Mi-am cerut scuze pentru că mi-am obosit gazda peste măsură și am plecat fermecată. Ajunsă acasă, am trimis cuvenita scrisoare de mulțumire. Am ales o vedere cu casa scriitorului Costache 
Negruzzi de la Hermeziu-Trifești, din apropierea Iașilor. Răspunsul domnului Rosetti îl redau mai 
jos pentru că este o pagină de istorie.  

 

Dragă Doamnă Guțanu, 
Am primit carta poștală cu conacul de la Hermeziu. 

O dublă mulțumire: că v-ați gândit să-mi fi mulțumit 
(era totuși normal să primesc la mine o compatrioată, 
plus o ieșană ; și că ați ales fotografia unei case de 
care mă leagă minunate amintiri. Am petrecut acolo 

aproape toate vacanțele din copilărie, la bunica mea 
Suzana Miclescu, nepoata de fiu a lui Costache 

Negruzzi. Am adorat-o. În plimbările zilnice în trăsuri 
cu patru cai, ne povestea basme pasionante pe care le 

inventa... A murit foarte bătrână în  scoasă cu 
forța în plină noapte, prin , din o frumoasă casă 
din centrul Bucureștiului pe care o moștenise de la unchiul ei, Iacob Negruzzi. A avut dreptul să ia o 
singură valiză și să telefoneze Mamei (fiica ei)! Tot ce a fost în acea casă, biblioteca foarte mare, 
mobile, tablouri de familie, a dispărut. Cât despre casă, a fost pusă la pământ prin  pentru 
clădirea unui imobil mare și urât, extinderea unei universități din piața Romană. 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_d%27administration
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_d%27administration
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Și și în casa de la Hermeziu exista o mare bibliotecă cu cărți românești și franțuzești, pe care le 

citeam cu pasiune în acea vreme tinerii citeau mult, în lipsă de „iPhone” și alte aparate electronice . 
Locuitorii din Hermeziu au povestit ulterior că soldații sovietici au întrebuințat cărțile bibliotecii ca 
„parchet” pe unele alei noroioase ale parcului!!! 

M-am întors la Hermeziu în anii ’ , cu multă emoție. Am apreciat ideea de a face un muzeu. Dar 
vai, curtea imensă cu toate clădirile din jur grajduri, bucătării, locuințele personalului de serviciu  în 
ruine. Păcat, fiindcă erau case frumoase, cu vechea arhitectură locală... Și parcul, care se întindea 
aproape până la Prut, cu pomi enormi și superbi a fost totalmente ras... 

Tempi passati. 

Pe curând și numai bine 
Petre Rosetti ■ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anca 

PIVNICERU 

[Ia i] 
„Orizonturi deschise” – Lilia Cazacu @ Iași 

 
 

 Lilia Cazacu, pictor şi pedagog, este născută în comuna Izbişte, raionul Criuleni, Republica Moldova. Este licen iată în arte la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău – specializarea Arte decorative şi design. Lilia Cazacu a avut o evolu ie mereu ascendentă din punct de vedere profesional şi artistic. Începând cu anul  a ocupat mai multe pozi ii profesionale în orașul Criuleni: profesoară la Centrul de Crea ie şi Agrement pentru copii, directoare a 
Muzeului de Etnografie, iar în prezent este profesoară de educa ie plastică la Liceul Teoretic „Boris Dânga” şi la Şcoala de 
Arte din satul Cruglic. Activitatea sa a cuprins șase expozi ii personale şi douăzeci 
de expozi ii de grup, din care mai multe prezentate la Iași. A 
participat la numeroase tabere de crea ie din Republica Moldova şi România. Este o artistă cu frumoase performan e, atât în domeniul picturii, cât şi al educa iei pedagogice. A fost prezentă recent la Iași, sub auspiciile Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Iaşi, cu expoziția de acuarelă „Orizonturi deschise” la Galeria de Artă „N. Tonitza” din str. Alexandru Lăpușneanu, nr. - . Vernisajul a avut loc în data de  iunie , iar deschiderea a fost asigurată de criticul de artă, prof.univ.dr. Mihai Păstrăguș.  Expoziția a putut fi vizionată în perioada -30 iunie 2017. ■ 

 

 

 Precizare: casa lui Iacob Negruzzi din București a fost dărâmată pentru a face loc Academiei de Studii Economice. Din emoționanta epistolă a parizianului rămas românul atașat de meleagurile ieșene ale copilăriei se poate vedea ce înseamnă să ai rădăcini oricât de cosmopolit ai deveni. 
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Maria 

PRODAN 

[Coju na, raionul Str eni, Republica Moldova] 
 

Un pedagog înnăscut și un om de valoare 
 

 În incinta Şcolii de Arte din Străşeni a avut loc, recent, un concert cu prilejul împlinirii a  de ani 
de la înfiin area Clasei „Artă Teatrală”. Acum 25 de ani, profesoara Claudia Nestor, o doamnă cu suflet de artist și împătimită de arta cuvântului, a încercat să-i înve e pe copii ce este arta, insuflându-le 

dragostea fa ă de teatru. Astfel, de aproape trei decenii, Clasa „Artă Teatrală” există și rezistă în incinta Şcolii de Arte din Străşeni. Vin aici ori de câte ori am prilejul, pentru că duc dorul cuvântului inspirat al Claudiei Nestor, care 

m-a fascinat întotdeauna, fie în calitate de participant activ la Mișcarea de Eliberare Națională din 
Basarabia, fie în postura de pedagog înzestrat cu mult har, cu imaginație, dar mai ales cu o capacitate de muncă uluitoare, sinceritate dezarmantă, știind să confere frumusețe fiecărei lecții, prin emoție și lirism vibrant, care captivează și copleșește. Odată cu trecerea anilor, îmi dau seama cât de mult m-a marcat impactul cu oamenii buni, pe care destinul a avut grijă să mi-i scoată în cale. Deși nu prea mulți la număr, cert e că această mână de oameni frumoși îmi readuc echilibrul, împăcarea, liniștea sufletească, îmi inspiră o stare de 
beatitudine, dar și încrederea că nu e totul pierdut, că mai are rost acest zbucium cotidian. Printre ei, 

am plasat-o și pe Claudia Nestor, cea care constituie, pentru mine și nu numai, un generator de idei, un exemplu de muncă asiduă și un exemplu de dragoste și devotament pentru tot ceea ce constituie 
istoria, limba, cultura și spiritul românesc. 

Pe scena sălii de festivități a școlii se află toți prietenii doamnei profesoare: Valentina Casian, primărița de Strășeni, care, prin discursul plin de vervă, a electrizat auditoriul, părinți ai actualilor elevi, veniți să se bucure de succesele copiilor, absolvenți emoționați, copleșiți de aduceri-aminte, din diferiți ani, profesori, prezentatori, cameramani, actori, interpreți, ziariști, studenți – toți trăiau la aceeași cotă maximă bucuria reîntâlnirii, ca într-o familie mare, iar atenția tuturor era îndreptată, ca întotdeauna, spre profesoara acestei clase, Claudia Nestor.  

De-a lungul anilor, discipolii domniei-sale au fost laurea i ai mai multor concursuri na ionale şi interna ionale ale tinerilor declamatori ca „Veniamin Apostol”, „Valeriu Cupcea”, Festivalul de Satiră şi Umor „Dănilă Prepeleac”, Concursul Na ional „Tinere talente” etc . Astăzi, reprezentanții acelor promoții au venit pe scenă pentru a rosti cuvinte de recunoștință 
la adresa profesoarei lor de Teatru, care a știut să le altoiască dragostea pentru expresie și trăire artistică, i-a învățat să posede arta cuvântului și să valorifice cele mai tăinuite valențe și valori ale 
lui. Într-un moment de sinceritate, cineva a mărturisit: „După absolvirea Școlii de Arte am mers la 

facultate. Acolo, când începeam să vorbim, se făcea imediat liniște. Venisem  cu lecția învățată. Ceea ce alții urmau să însușească pe parcursul anilor de studenție, noi deja deprinsesem, grație doamnei 

Nestor. Tehnicile de captare a atenției auditoriului, de transmitere a mesajului, de reliefare a esenței formează competența noastră de comunicare orală pe care nu o posedă toată lumea, dar toți și-o doresc”. Încă mai savurez bucuria întâlnirii cu zecile de personaje, selectate cu multă grijă și rigurozitate de către profesoară, acoperind o arie largă de interese și preferințe, de la literatura clasică până la postmodernism, interpretate cu mult talent de absolvenții acestei clase, cu zvâcniri înfiorate ale sufletului de adolescent sau transmițând din trăirile profunde ale unui caracter deja format. Încă îmi răsună în urechi recitalul de poezie din creația lui Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Vasile 

Romanciuc, Dumitru Matcovschi, Adrian Păunescu. Voci bine șlefuite, dicție perfectă, sensibilitate deosebită, ținută scenică demnă de scene mult mai mari. 
Ferice de cel ce îndrăgește, îmblânzește și valorifică forța Cuvântului. Asta face de-o viață, neostentativ pentru unii și deosebit de supărător pentru alții, minunata profesoară Claudia Nestor. ■ 
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Vadim 

BACINSCHI 

[Odesa, Ucraina] 
 

Mai mult decât o școală de vară 
 

 În perioada 24-  iulie , la Colegiul Național „Costache Negri” din Galați, a avut loc ediția a II-
a a Școlii de vară dunăreane. La ea au participat  de cadre didactice din școlile regiunii Odesa sudul Basarabiei  în care se mai predă limba română. Majoritatea acestor școli sunt astăzi școli mixte. În ele predarea are loc clase paralele  în limbile ucraineană și română, careia, oficial, în teritorii, i se spune „moldovenească”. Lucrul acesta trebuie subliniat din capul locului, dacă pornim de la situația reală în domeniul învățământului școlar din sudul Basarabiei. Școala de vară a fost organizată de Asociația „Danubiana”, condusă de Marius Crudu, din Galați. Ca proiect transfrontalier, a fost finanțată de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni al 
Guvernului României. Alți organizatori și „inițiatori” din partea ucraineană  ai Școlii de vară, precum 
citisem pe undeva, n-au mai fost...  Au participat cadre didactice din raioanele Ismail, Reni, Sărata, Tatarbunar și Chilia – învățători și 
profesori nu doar de limba română. Scopul esențial al Școlii de vară a fost de a le oferi șansa să-și perfecționeze cunoștințele în domeniul limbii și literaturii române și, precum se spunea într-un comunicat, „să realizeze schimburi de bune practici în domeniul didactic”. Aflați în Galați, dăscălii din sudul Basarabiei au vizitat instituții de cultură de aici printre altele – Biblioteca Județeană „V.A. 

Urechia” , au avut întâlniri cu personalități ale urbei, au fost tratați cu ospitalitate și cordialitate frățească din partea gazdelor.  Dacă cunoști preistoria acestei Școli de vară nu poți trece cu vederea faptul că cea de-a doua ediție a ei a devenit posibilă, în primul rând, grație efortului lui  Marius Crudu, președintele Asociației „Danubiana” Galați. El a fost cel care a bătut la „înaltele porți” de la București, a insistat și a realizat ceea ce și-a propus. Un obiectiv foarte important, în opinia mea, pentru starea în care există azi predarea în limba română în școlile din sudul Basarabiei. Știm că acolo ea se face ca limbă „moldovenească” , după programe și manuale elaborate la Odesa limbă și literatură  și utilizate doar în școlile regiunii Odesa. Este proaspăt cazul de la școala din Erdec-Burnu/Utconosovca, raionul 

Ismail, unde elevilor din clasele primare li s-au dat, pentru anul de studii viitor, manuale... în limba rusă, editate... prin . Dintre localitățile reprezentanților care au fost prezenți la Școala de vară, 
numai în școlile din Barta (raionul Reni), Borisăuca raionul Tatarbunar  și, se pare că Dumitrești raionul Chilia  predarea are loc doar în limba română. Alte patru școli din raionul Reni sunt mixte. 
La fel ca și patru școli toate  din raionul Ismail. La fel ca și cele din Satu Nou/Novosiolovca și Frumușica Veche/Staroselie, raionul Sărata, unde predarea se face în limbile ucraineană și română. Adică aceste școli nu mai sunt școli naționale. În condițiile în care aria de folosire a limbii române în școlile sud-basarabene se reduce pe an ce trece, Școala de vară de la Galați, așa cum a fost ea concepută, are un rost aparte. Firește, nu cel al luminiței de la capătul tunelului. Poate, mai curând, cel al unei ferestre prin care vezi altceva. Nu doar priveliștile în care stai împotmolit de ani de zile. Vezi alte moduri, alt nivel de abordare a unor probleme legate de muncă pedagogică, în cazul nostru , poate chiar alt nivel de civilizație. Dacă ar fi posibilități, această Școală dunăreană ar merită să fie organizată chiar mai des decât o dată pe an, cu participarea unui număr cât mai mare de cadre didactice din sudul Basarabiei, cu mai multe secțiuni. În condițiile în care, în domeniul învățământului școlar cu predarea în limba română, la noi lucrurile stau așa cum știm că stau, iar de la Reni până la Galați sunt doar  de kilometri, dăscălii noștri trebuie aduși mai des încoace. Și pentru a-și îmbogăți cunoștințele și pentru a se îmbărbăta, a se pătrunde, poate, de o nouă viziune, europeană, nu doar în domeniul pedagogiei. ■ 
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Mihai ZAI  

[Ia i] 
 

 

Concursul internaţional de artă plastică  
„N.N. Tonitza”, ediţia a XII-a, Iaşi, 2017 

 
A XII-a edi ie a Concursului interna ional de artă plastică „N.N. Tonitza”, într-o atmosferă de sărbătoare îşi face cunoscu i câştigătorii desemna i de un juriu format din: Preşedinte de onoare – prof. Areta Moşu, vicepreședintă ASTRA, preşedinta Despăr ământului „Mihail Kogălniceanu” Iaşi; 

Preşedinte executiv – prof. Mihai Zai , artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași U.A.P.R., Iaşi); Vicepreşedinte – prof. Parascheva u urman, Despăr ământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi; Membri: prof. Vasile Bâzdâgă, artist plastic, membru U.A.P.R. Iaşi; dr. 
Pentru Damir, artist plastic, membru U.A.P.R., Bucureşti; prof. Gheorghe Maftei, artist plastic, membru U.A.P.R., Iaşi; prof. Gavril Mocenco, artist plastic, membru U.A.P.R., Iaşi. 

Vernisajul expozi iei laurea ilor concursului a avut loc la Galeriile de Artă ale Casei de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”, în data de 21 aprilie 2017, prezentarea fiind realizată de prof.univ.dr. Mihai Păstrăguş şi Sarah Daria Muscalu, artist plastic. 
Concursul interna ional de artă plastică „N.N. Tonitza” este organizat bienal de Cercul de artă plastică „N.N. Tonitza” (coordonator: prof. Mihai Zai , Şcoala „B.P. Hasdeu”, Iaşi, sub patronajul Asocia iunii ASTRA – Despăr ământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi şi se bucură de o largă participare – peste  de copii din Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina şi România.  Juriul a acordat următoarele premii: 
 

Marele Premiu pentru Arte Plastice: Adelina Cazacu, 12 ani, Criuleni, Republica Moldova. 
 

Premii speciale pentru cei mai tineri participan ii: Carina Andreea Borhan,  ani, Iaşi; Dafina Mocanu,  ani, Iaşi.  
Premiul special al juriului: Constan a Berzan, 15 ani, Criuleni, Republica Moldova. 
 

Clasele I-IV 

Premiul I: Şcoala primară „Carol I” Iaşi, clasa a II a, prof. Geta Bâzdâgă. 
 

Clasele V-VIII 

Premiul I: Gimnaziul Izbişte, Criuleni, Republica Moldova, prof. Lidia Cioban; Şcoala  Gimnazială „B.P. Hasdeu” Iaşi. 
Premiul al II-lea: Gimnaziul Hârtopul Mare, Criuleni, Republica Moldova, prof. Lidia Cioban; 

Premiul al III-lea: Gimnaziul Ratuş, Republica Moldova, prof. Elena Spînu. 
 

Clasele IX-XII 

Premiul I: Liceul Teoretic „Boris Dânga” Criuleni, Republica Moldova, prof. Lilia Cazacu, Tatiana 

Vesnin; L.P.S. Iaşi, prof. Vasile Bâzdâgă. 

Premiul al II-lea: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Chişinău, Republica Moldova, prof. Diana Pşeneac. 
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Premiul al III-lea: Liceul Teoretic Hârtopul Mic, Republica Moldova, prof. Lidia Cioban.  
 

Şcoli de artă  
Premiul I: Şcoala de Arte Cruglic, Criuleni, Republica Moldova, prof. Lilia Cazacu;  L.T.P.A. „Doina şi Ion Aldea Teodorovici” Chişinău, Republica Moldova, prof. Lily Prisacaru, Mihai Prisacaru, Valentin Vârtosu; Şcoala de Arte Plastice pentru copii Băl i, Republica Moldova, prof. Anjela Alexeeva, Larisa Ananii, Larisa Carp, Gheorghe Gruşca, Tatiana Pintea, Ludmila Platon, Igor Romanciuc, Galina urcan; Colegiul Na ional de Artă „O. Băncilă” Iaşi, prof. Ovidiu Mihail Ciumaşu, Nitri a Filip, Valentin Meiu.    
 

Cercuri de artă 

Premiul I: Cercul de crea ie plastică „N. Grigorescu”, Liceul Teoretic „Boris Dânga”, Criuleni, 

Republica Moldova, prof. Lilia Cazacu; Cercul de împletire în fibre vegetale, Căminul de cultură „Meşterul popular”, Băl i, Republica Moldova, prof. Adelaida îbuleac. 

Premiul al II-leai: Biblioteca Publică Raională „Tamara Isac”, Criuleni, Republica Moldova, director Viorica Şapovalov. 
 

Icoane 

Premiul I: Şcoala de Arte Cruglic, Republica Moldova, prof. Lilia Cazacu; Şcoala Gimnazială „B.P. Hasdeu” Iaşi. 
 

Şcoli speciale 

Premiul I: Şcoala specială „Constantin Păunescu”, Iaşi, prof. Parascheva u urman. 
 

Premii individuale 

Premiul I: Pandelea Carina Monica Adochi ei, IX, Iaşi, România, Eleonora Gabriela Alecsa, XII, Iaşi, România; Ecaterina Balu el, 17 ani, Cruglic, Republica Moldova; Valeria Boldesco,  ani, Băl i, 
Republica Moldova; Ciprian Busuioc, VII, Hârtopul Mare, Republica Moldova; Adelina Cazacu, VI, 

Criuleni, Republica Moldova; Claudia Elena Călin, VII, Iaşi, România; Ion Cerbu,  ani, Chişinău, 
Republica Moldova; Constantin Cozma,  ani, Băl i, Republica Moldova; Andrei Filatov,  ani, Băl i, 
Republica Moldova; Andrei Grămadă, V, Iaşi, România; Cătălina Iosub, VII, Iaşi, România; Iulian 

Hatmanu, IX, Iaşi, România; Maria Miron,  ani, Băl i, Republica Moldova; Cezara Olaru,  ani, Băl i, 
Republica Moldova; Claudia Andreea Păduraru, VII, Iaşi, România; Mihail Plenes, 11 ani, Criuleni, 

Republica Moldova; Xenia Rotari, 14 ani, Băl i, Republica Moldova; Cristina Stahi, 15 ani, Criuleni, 

Republica Moldova; Valeria Stănilă, 16 ani, Cruglic, Republica Moldova; Ecaterina Vasiloi, 12 ani, Băl i, Republica Moldova; Diana Veruzi, XI, Iaşi, România. 

Premiul al II-lea: Alexandra Maria Antohi Covaliev, VIII, Iaşi, România; Lia Berzan, 16 ani, Criuleni, 

Republica Moldova; Carmen Elena Cantea, VI, Iaşi, România; Ioana Larisa Cioată, VIII, Iaşi, România; 

Victoria Cojocari, 9 ani, Criuleni, Republica Moldova; Olga Coroi,  ani, Izbişte, Republica Moldova; Răzvan Mihăi ă Dănceanu, VI, Iaşi, România; Maria Gherciu,  ani, Izbişte, Republica Moldova; 

Tudor Golubenco,  ani, Băl i, Republica Moldova; Olesea Ilievici,  ani, Băl i, Republica Moldova; Inga Petcova,  ani, Chişinău, Republica Moldova; Adriana Maxian, 13 ani, Criuleni, Republica 

Moldova; Dragoş Nedelcu Teodorescu, VI, Iaşi, România; Darius Eduard Nicolau, VI, Iaşi, România; 

Cristina Ochişor, IX, Iaşi, România; Ecaterina Olinici, VI, Iaşi, România; Cristina Proca, V, Iaşi, România; Dana Pungă, 12 ani, Cruglic, Republica Moldova; Dragoş Rotariu, VI, Iaşi, România; 

Mignona Ana Sicora, VII, Iaşi, România; Silvia Teodora Şandru, VI, Iaşi, România; Irina Ursu, 12 ani, Băl i, Republica Moldova. 

Premiul al III-lea: Vasile Bajora, 13 ani, Ratuş, Republica Moldova; Gloria Berzan, 15 ani, Criuleni, 

Republica Moldova; Alexandra Buburuzanu, VIII, Iaşi, România; Mădălina Cociug, 13 ani, Criuleni, 

Republica Moldova; Olga Coroi, VIII, Izbişte, Republica Moldova; Lia Dodon, 14 ani, Cruglic, Republica 

Moldova; Cristina Duceac, VIII, Iaşi, România; Alina Leca, 11 ani, Criuleni, Republica Moldova; 

Alexandra Elena Macovei, VI, Iaşi, România; Alexandra Aurelia Matei, VI, Iaşi, România; Dumitri a Morărescu, 13 ani, Cruglic, Republica Moldova; Maria Oganean, 11 ani, Criuleni, Republica Moldova; 

Ingrid Theodora Popa, V, Iaşi, România; Daniela Pungă,  ani, Izbişte, Republica Moldova; Vlad 
Vasilovschi,  ani, Băl i, Republica Moldova. ■ 
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Tabăra de cultură şi civilizaţie românească  
„Acasă la noi”, edi ia a XXI-a, iunie – august 2017 

 

 Ajunsă la a XXI-a edi ie, Tabăra de cultură şi civiliza ie românească „Acasă la noi” reprezintă pentru Asocia iunea ASTRA, pentru sus inătorii programului şi mai ales pentru participan i, un prilej de mare emo ie românească. Cu această ocazie, copiii şi tinerii români din teritoriile 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. Pentru mul i dintre beneficiari, taberele organizate în diferite zone ale României constituie o ocazie unică de a se bucura de frumuse ile naturale şi valorile spirituale ale unei ări pe 
care o simt aproape, vorbindu-i graiul, dar pe care nu au avut prilejul să o viziteze. Invita ii se bucură de toată grija organizatorilor, interesa i să le îmbogă ească cunoştin ele de istorie, de geografie, de cultură şi de civiliza ie românească, să-i sprijine în perfec ionarea limbii române, prin itinerarii culturale specifice. 

Ini iată de la Iaşi, 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. Putem enumera aici despăr ămintele Năsăud, Alba Iulia, Blaj, Covasna-Harghita, 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 țării, Iaşul, despre care Nicolae Iorga spunea că „este înainte de toate o biserică, biserica bisericilor pentru trecutul nostru”. Pentru vizitatori, Iaşul rămâne 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 37  de invita i originari din: Strășeni, Florești, Gura Căinarului, Anenii Noi, Mereni, Criuleni, Hârtopul Mare, Ialoveni, Bardar, Molești, Selemet, Tănătari (Republica Moldova), Cernăuți, Herța Ucraina . Tabăra asigură acestor tineri posibilitatea de a vizita România, de a conştientiza faptul că de o parte şi de 
alta a Prutului 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 XXI-a a Taberei „Acasă la noi” a fost coordonată de prof. Areta Moșu, vicepreședinte al Asociațiunii ASTRA și președinte al Despărțământului Iași. Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași mulțumește tuturor susținătorilor celei de-a XXI-a edi ii a Taberei de Cultură şi Civiliza ie Românească „Acasă la noi”: 

Lupșa jud. Alba . Beneficiari: membri ai Cercului ASTRA Florești Republica Moldova,  pers. . 
Organizator și susținător: Primăria Comunei Lupșa primar Dănuț Vasile Bârzan . Persoane implicate: prof. Maria Cioica președinte Despărțământul „Eugen Hulea” Alba Iulia , ec. Ioan Străjan Fundația „Alba Iulia  Decembrie  pentru unitatea și integritatea României”). 

Cluj-Napoca. Beneficiari: membri ai Cercului ASTRA Molești, raionul Ialoveni, Republica Moldova  pers. . 
Organizator și susținător: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. Persoane implicate: pr. drd. Adrian Iușan Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului , prof. Svetlana Catan preşedinte Cercul ASTRA Molești , prof. Silvia Boboc Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași . 

Maliuc (jud. Tulcea). Beneficiari: laureați ai Concursului de pictură „N.N. Tonitza”, ediția a XII-a (Republica Moldova și România,  pers. . Organizator și susținător: Fundația pentru copii „Sfântul Sava” de la Buzău pr. 
prof. dr. Mihail Milea). Persoane implicate: prof. Mihai Zaiț președinte Cercul de pictură „N.N. Tonitza” Iași , 
prof. Lilia Cazacu (Cruglic , ec. Cristina Bejenaru Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași . 

Gledin jud. Bistrița-Năsăud . Beneficiari: membri ai Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești, Cernăuți Ucraina,  pers. . Organizatori și 
susținători: Centrul Cultural „Sf. Pahomie de la Gledin”, Parohia Gledin. Persoane implicate: pr. Ioan Țițieni, 
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prof. Iurie Levcic Directorul Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești, Cernăuți . 
Rebra-Parva jud. Bistrița-Năsăud . Beneficiari: membri ai Despărțământului ASTRA „Petre Ștefănucă” Ialoveni și ai Cercului ASTRA Bardar, Republica Moldova  pers. . Organizator și susținător: Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel Rebra-Parva (stareț pr. Chiril Zăgrean . Persoane implicate: Pr. Iuliu-Marius (Maxim) Morariu, prof. Vera Balan preşedinte Despăr ământul ASTRA „Petre Ștefănucă” Ialoveni , prof. Parascheva Țuțurman Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași .  
București, -24 iulie 2017. Beneficiari: membri ai Despărțământului ASTRA „Alexandru Boldur” Anenii 

Noi, raionul Anenii Noi, Republica Moldova (25 pers.). Organizatori și susținători: Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, Cercul ASTRA București, Școala Centrală București, Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” București, Biserica Ortodoxă Română, Seminarul Teologic Ortodox București, Biserica Icoanei. Persoane 

implicate: Prof. Dia Daria Stoicescu președinte Cercul ASTRA București , Octavian Zelinski președinte Despărțământul ASTRA „Alexandru Boldur” Anenii Noi . 
Întorsura Buzăului jud. Covasna . Beneficiari: membri ai Despărțământului ASTRA „Doina Răutului” Gura Căinarului, raionul Florești, Republica Moldova  pers. . Organizator și susținător: Despărțământul ASTRA „Buzăul Ardelean” Întorsura Buzăului. Persoane implicate: prof. Corina Bărăgan Sporea președinte Despărțământul ASTRA „Buzăul Ardelean” Întorsura Buzăului , prof. Olga Leșenco preşedinte Despăr ământul ASTRA „Doina Răutului” Gura Căinarului . 
Sebeș jud. Alba). Beneficiari: membri ai Despărțământului ASTRA „Mihail Eminescu” Strășeni, Republica 

Moldova (23 pers.). Organizatori și susținători: Primăria Municipiului Sebeș primar Dorin Gheorghe Nistor , Despărțământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeș. Persoane implicate: drd. Mihai-Octavian Groza președinte Despărțământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeș , prof. Claudia Nestor preşedinte Despăr ământul ASTRA „Mihail Eminescu” Strășeni . 
Botoșani. Beneficiari: membri ai Cercului ASTRA Selemet, raionul Cimișlia, Republica Moldova (25 pers.). 

Organizatori și susținători: Primăria Municipiului Botoșani primar Cătălin Flutur , Despărțământul „A.T. Laurian” Botoșani, Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani. Persoane implicate: Florin Egner, prof. dr. Corneliu Filip președinte Despărțământul „A.T. Laurian” Botoșani , Tatiana Bădan Cercului ASTRA Selemet . 
Barcani (jud. Covasna). Beneficiari: membri ai Cercului ASTRA Hârtopul Mare, raionul Criuleni, Republica 

Moldova (22 pers.). Organizatori și susținători: Primăria Comunei Barcani primar Gheorghe Marin , Școala Gimnazială Barcani director prof. Cătălin Petcu . Persoane implicate: prof. Lidia Cioban președinte Cercul ASTRA Hârtopul Mare . 
Zlatna (jud. Alba). Beneficiari: membri ai Cercului ASTRA Florești, raionul Florești, Republica Moldova (40 

pers.). Organizatori și susținători: Primăria Zlatna primar Silviu Ponoran, viceprimar Nicolae Clonța , Despărțământul ASTRA „Ampeia” Zlatna ec. Melania Forosigan , Fundația „Alba Iulia 1 Decembrie 1918 pentru unitatea și integritatea României” ec. Ioan Străjan . Persoane implicate: ec. Melania Forosigan Despărțământul ASTRA „Ampeia” Zlatna , ec. Ioan Străjan Fundația „Alba Iulia  Decembrie  pentru unitatea și integritatea României , prof. Maria Cioica președinte Despărțământul ASTRA „Ovidiu Hulea” Alba Iulia , prof. Valeria Mihăilă Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași , Vladimir Gutium, Zenaida Mandalac președinte Cercul ASTRA Florești . 
Vințu de Jos jud. Alba . Beneficiari: membri ai Cercului ASTRA Tănătari, din cadrul Despărțământului ASTRA „Valul lui Traian” Tighina, Republica Moldova  pers. . Organizator și susținător: Primăria Comunei Vințu de Jos primar Ion Iosif Josan . Persoane implicate: prof. Maria Cioica președinte Despărțământul „Eugen Hulea” Alba Iulia , ec. Ioan Străjan Fundația „Alba Iulia  Decembrie  pentru unitatea și integritatea României” , ing. Lidia Jubea preşedinte Despăr ământul ASTRA „Valul lui Traian” Tighina . 
Bistri a-Năsăud. Beneficiari: membri ai Cercului ASTRA Mereni, Republica Moldova (30 pers.). Organizatori 

și susținători: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Despărțământul ASTRA Năsăud președinte prof. Ioan Seni .  
 
30 de elevi din Florești și Gura Căinarului, raionul Florești și din localitatea Selemet, raionul Cimișlia 

(Republica Moldova) – membri ASTRA, s-au odihnit la Centrul de Agrement din Sulina, județul Tulcea, în 
cadrul Programului de Tabere „ARC” al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, realizat în colaborare cu 
Ministerul Tineretului şi Sportului – Guvernul României. 

Locurile au fost repartizate de Consulatul General al României la Bălți (consul general Mihail Baciu) și de 
Ambasada României în Republica Moldova (ambasador Daniel Ioniță), cărora Despărțământul ASTRA „Mihail 
Kogălniceanu” Iași le aduce sincere mulțumiri. ■ 
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iunie – august 2017  
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Tineri din raionul Anenii Noi la 
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Mihai-Octavian  

GROZA 

[Sebe ] 
 

Vorbim aceeași limbă 
 

 

Despăr ământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeş, reactivat în toamna anului , una dintre cele mai active asocia ii non-guvernamentale atât pe plan local, cât şi zonal, pe lângă activitatea 

cultural-ştiin ifică (editarea anuarului „Astra Sabesiensis” şi colec ia „Personalită i marcante ale Sebeşului”, conferin e, comemorări, lansări 

de carte) s-a implicat şi în sprijinirea tinerilor talenta i. Pe această linie, anul acesta, pentru a 

doua oară, Despăr ământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeş a găzduit Tabăra de cultură şi civiliza ie românească „Acasă la noi”, bene-ficiarii acestui proiect fiind tinerii români din 
Străşeni, membrii ai Ansamblului Folcloric „Siret” conduşi de doamna profesor Claudia Nestor, preşedinta Despăr ământului ASTRA „Mihail Eminescu” Străşeni . Ini iat în anul , proiectul „Acasă la noi” îşi propune organizarea unor tabere în România pentru tinerii români din afara grani elor ării 

(Republica Moldova, Ucraina, Serbia , aceştia având posibilitatea vizitării unei ări pe care o 

simt aproape, vorbindu-i graiul şi de care se 
leagă visele şi speran ele lor.  

Prima zi a taberei „Acasă la noi” a debutat cu primirea oaspe ilor şi cu un spectacol, intitulat 

sugestiv „Se-ntâlneşte dor cu dor”, găzduit de 

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş, care, 
pentru o clipită, a reunit pe aceaşi scenă fra i de 
pe ambele maluri ale Prutului. La buna 

desfăşurare a acestui spectacol inaugural şi-au 

dat concursul, alături de Ansamblul Folcloric „Siret” Străşeni coordonat de doamna profesor 
Svetlana Rebeja), trupa de teatru „Cam atât” 
(coordonată de doamna profesor Sanda Negrea-Bur ă), trupa de dansuri săseşti coordonată de doamna Anamaria Dahinten  şi interpreta Melissa Pi u. 

A doua zi a taberei a debutat cu vizitarea oraşului Sebeş, a principalelor monumente 
istorice (cetatea medievală, Biserica Evan-

ghelică, mănăstirea franciscană  şi a continuat 
cu Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş şi Casa 
Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm. Ziua a 

continuat cu o expedi ie organizată la Râpa 

Roşie şi cu un moment de relaxare la iarbă verde, pe malul râului Secaş.  
Cea de-a treia zi a început cu participarea la Sfânta Liturghie şi a continuat cu vizitarea cetă ii medievale Câlnic, monument înscris în lista patrimoniului mondial UNESCO încă din anul 

1999. După-amiaza, în cadrul programului „Biserica Învierea Domnului Sebeş -2017): 

două secole în slujba comunită ii”, ini iat de 
Despăr ământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeş, 
Ansamblul Folcloric „Siret” a sus inut un nou 
concert, de pricesne de această dată. 

A patra zi a taberei a debutat cu vizitarea 

fermei „Ograda cu stru i” din Sebeş şi a continuat cu o excursie pe Valea Sebeşului, cu un popas la Şugag unde am vizitat Colec ia de 
Etnografie), la barajele de la Tău şi Oaşa, la 
mănăstirea Oaşa, la cabana Mihail Sadoveanu şi la Iezerul Şureanului. 

Cea de-a cincea zi a fost rezervată vizitării 

cetă ii Marii Uniri. Vizita a început cu Biblioteca Jude eană „Lucian Blaga” Alba, unde am fost primi i de domnul director Silvan Stâncel, cetatea Alba Carolina, Catedrala Încoronării, unde am fost primi i de părintele consilier cultural Oliviu Botoi şi de părintele secretar Bogdan Avram, Muzeul Na ional al Unirii şi Sala 
Unirii Alba-Iulia. În aceeaşi zi, în cadrul 
programului „Biblio-vacan a”, ini iat de Biblio-
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teca Jude eană „Lucian Blaga” Alba, la Sala Unirii, 
Ansamblul Folcloric „Siret” a sus inut un nou 
concert de muzică patriotică (precedat de lansarea volumului În umbra iubirii, semnat de 
scriitoarea Viorica Cazan). 

După un program extrem de încărcat şi 
obositor, cea de-a şasea zi a taberei a fost 
dedicată distrac iei şi relaxării, participan ii delectându-se la piscina unui important com-plex turistic din zona Sebeşului. După-amiaza a 

fost petrecută în compania scriitorului Dorin 

Oaidă, originar din Basarabia, care le-a oferit 

tinerilor recentul său volum intitulat Istoria 

trăită, volum ce rememorează episodul retra-

gerii unei păr i a popula iei basarabene în urma 
cedării acestei provincii către Uniunea Sovie-

tică în anul 1940. Pentru a patra oară, Ansam-

blul Folcloric „Siret” a sus inut un concert de pricesne şi muzică patriotică, în cadrul Bisericii „Sfânta Cruce”, onorând invita ia protopo-

piatului greco-catolic Sebeş. În ultima zi a taberei, din nou, am mers la Şugag, unde tinerii din Străşeni au avut ocazia să se întâlnească cu elevii şcolii gimnaziale, să 

socializeze, să lege prietenii şi să schimbe date 

de contact. Pentru a lăsa o urmă a trecerii lor prin Şugag, tinerii din Străşeni au adăugat o 

fotografie de grup, amintire, în capsula timpului, 
care va fi deschisă în . După-amiaza, într-un 

cadru festiv, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş, a avut loc ceremonia de încheiere a 
taberei, un nou recital de muzică patriotică şi recompensarea participan ilor, care au primit 

diplome, căr i, suveniruri, precum şi câte o umbru ă de drapel, să nu uite că suntem cu to ii români, la bine şi la rău, că vorbim aceeaşi limbă, 

că avem obiceiuri şi tradi ii comune şi că ne 

dorim să fim din nou împreună. Ziua s-a încheiat 
printr-o petrecere de rămas bun. Se poate observa, aşadar, că programul a fost unul extrem de încărcat, în care au alternat momentele de relaxare şi distrac ie, cu cele de 
vizită şi spectacol, oferind o experien ă de neuitat atât pentru organizatori, cât mai ales 

pentru beneficiarii acestei tabere, tinerii din 

Străşeni. Acum, după momentul despăr irii, suntem cu to ii mult mai boga i din punct de vedere spiritual; aceşti tineri ne-au oferit, pe lângă zâmbetele şi prietenia lor, adevărate lec ii 
de patriotism, care nu vor fi uitate degrabă. 

Înainte de a încheia, în calitate de orga-

nizator, am dori să ne îndeplinim plăcuta datorie 

de a-i men iona şi de a le mul umi tuturor 
acelora care au făcut posibilă desfăşurarea acestei edi ii a Taberei de cultură şi civiliza ie românească „Acasă la noi”. Gândul nostru cel bun şi sentimentele de recunoştin ă se îndreaptă spre sponsorii noştri: S.C. Elis-Pavaje S.R.L., S.C. 

Alpin 57 Lux S.R.L., S.C. Trans Avram S.R.L., S.C. 

Sibaris S.R.L., S.C. Beneti S.R.L., S.C. Miva 

Construct S.R.L., S.C. Titanic Trans S.R.L., Pensi-

unea Rustik Lancrăm, Societatea Profe-sională 

Notarială Beldean, Delia Crişan, Maria-Cornelia 

Postescu, Cornel Bogdan, Iuliu-Marius (Maxim) Morariu. Sentimente de gratitudine şi pre uire 
adresăm şi partenerilor noştri: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş, Colegiul Na ional „Lucian Blaga” Sebeş, Liceul German Sebeş, Biblioteca 
Municipală „Lucian Blaga” Sebeş, Muzeul Muni-
cipal „Ioan Raica” Sebeş, Muzeul Na ional al 
Unirii Alba-Iulia, Biblioteca Jude eană „Lucian Blaga” Alba, Biserica Baptistă Betel Sebeş şi Arhiepiscopia Albei şi Mureşului.  Domnului Ioan Opincariu, colegului şi prie-

tenului Iuliu-Marius (Maxim) Morariu, secretarii 

Despăr ământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeş, le mul umim pentru implicarea în organizarea acestui eveniment, precum şi pentru contribu ia 
adusă la buna desfăşurare a activită ilor derulate 
de-a lungul săptămânii  iulie – 4 august 2017.  Calde mul umiri aducem şi acelora care au în eles mesajul acestui proiect, ne-au fost 

alături, ne-au aplaudat şi felicitat cu ocazia spectacolelor şi concertelor organizate. 
Vineri, 4 august 2017, ne-am despăr it de fra ii noştri din Străşeni, cu regret în suflet, dar împlini i şi satisfăcu i de faptul că am reuşit să le oferim acestora o vacan ă de vis, să îi facem să se 

simtă cu adevărat „acasă”, dar şi că am reuşit să închegăm noi legături şi prietenii care vor dăinui peste ani şi ani. Prezen a acestor tineri la Sebeş 
demonstrează cu vârf şi îndesat faptul că apar inem aceluiaşi neam, că vorbim aceeaşi 
limbă şi că întotdeauna, indiferent de condi iile istorice, fra ii s-au ajutat şi s-au îndrăgit. 

Nădăjduim că ne vom revedea degrabă atât la Sebeş, cât şi la Străşeni, şi că vom fi capabili să 

cultivăm această rela ie de prietenie. Suntem convinşi că din aceste legături va veni, ulterior, unirea mult aşteptată de ambele păr i. Vivat, 
crescat, floreat ASTRA! ■ 
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Octavian  

ZEL INSKI  

[Anenii Noi, Republica Moldova] 
 

La pas prin București 
 

 În acest an, tradi ionala Tabără de cultură şi civiliza ie românească „Acasă la noi” a întrunit la Bucureşti  de tineri din raionul Anenii Noi, care, pe durata unei săptămâni -24 iulie 

2017  au avut prilejul de a cunoaşte splendorile capitalei României. Organizată de Cercul ASTRA Bucureşti, cu sus inerea Bisericii Icoanei şi a două institu ii de învă ământ din Bucureşti, tabăra a oferit 
tinerilor din acest raion al Republicii Moldova prilejul de a cunoaşte România atât din punct de vedere al atrac iilor civiliza ionale contem-porane, cât şi din punct de vedere istoric şi 
cultural. Tabăra a început cu vizitarea memorialului de la Mărăşeşti jud. Vrancea , ridicat în cinstea celei mai importante bătălii de pe frontul românesc din Primul Război Mondial, cente-narul căreia l-am marcat la început de august.  

Printre obiectivele vizitate de tineri la Bucureşti s-au numărat: Palatul Patriarhiei – fostul sediu al Parlamentului României, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, dotat cu expozi ii interactive, Muzeul Munici-piului Bucureşti în cadrul căruia a fost vernisată şi o expozi ie cu inven iile lui Leonardo da 
Vinci), Muzeul de Artă „Vasile Grigore”, cu 
tablouri de N.N. Tonitza, Theodor Pallady şi 
Nicolae Grigorescu. Trebuie să men ionăm şi vizitarea bisericii lui 
Bucur – legendarul întemeietor al Bucureştilor – biserică datând cu secolul al XIV-lea şi una din cele mai vechi din Bucureşti, dar şi un popas la 
renumitul palat brâncovenesc de la Mogoşoaia. Un show aviatic cu avioane reactive şi de epocă a făcut deliciul tinerilor pe aeroportul Băneasa, iar în ultima zi cu to ii au asistat la un 
antrenament al Clubului de Fotbal Steaua Bucureşti, realizând fotografii cu fotbaliştii şi obținând autografe din partea acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pe întreaga durată a taberei, tinerii din șase localită i ale raionului Anenii Noi au avut parte de plimbări prin Bucureştiul vechi, de timp liber şi de distrac iile pe care le oferă din plin această capitală europeană cu mai bine de ,  milioane 
de locuitori. În ultima zi gazdele au oferit căr i şi alte 
daruri tinerilor, iar ei la rândul lor au oferit un 
scurt program artistic. Potrivit preşedintei Cercului ASTRA Bucu-reşti, prof. Dia Daria Stoicescu, aceste tabere 

sunt organizate din dor pentru Basarabia, de 

unde se trag bunicii domniei-sale, iar activită i 
similare vor avea loc şi în anii următori. Reamintim că Tabăra de cultură şi civili-za ie „Acasă la noi” a fost ini iată acum  de 
ani de prof. Areta Moşu, preşedinta Despăr-țământului ASTRA din Iaşi, iar din anul , 
peste 300 de tineri din raionul Anenii Noi au 

avut prilejul să vadă frumuse ea celuilalt stat românesc, convingându-se o dată în plus că în ambele state sunt aceleași tradiții și se vorbește aceeași limbă. ■ 
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 Tabăra de cultură  
şi civilizaţie românească  

„Acasă la noi”, ediția a XXI-a,  

iunie – august 2017  

Tineri din raionul Ialoveni în vizită la  
Muzeul Memorial „Liviu Rebreanu”   

c rţi primite la redacţie ■  

 

 
 

 

 

 

 

 

CONC URSUL INTERNA IO NAL  DE C REA IE L ITERARĂ  

„VERO NIC A MICL E” ,  EDI IA A XV II -A,  2016-2017 
 Organizat de Despăr ământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, concursul îşi propune să încurajeze lirica din ară şi de peste hotare, să stimuleze preocupările de re evaluare a poeziei în contextul reconsiderărilor estetice actuale şi să impulsioneze traducerile în limbi de circula ie interna- ională. Lucrările concursului se vor desfăşura pe trei sec iuni: Crea ie poetică; Traducere din poezia clasică, modernă şi contemporană; Eseuri 

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

al concurentului (date personale, activitatea cultural-artistică  şi o fotografie. Lucrările vor fi trimise până la data de  septembrie , la adresa: ASTRA Iaşi, str. Titu Maiorescu, nr. 2, cod 700460. Informa ii suplimentare se pot ob ine la telefoanele:  
(40)0232.219.213; (40)0722.552.119; (40)0232.311.474.  
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Mihail  

RAILEANU 

[Bardar, raionul Ialoveni, Republica Moldova] 
 

Suntem parte componentă a na iunii române 
 
 În perioada -24 iulie 2017, un grup de elevi și profesori de la Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” din orașul Ialoveni și Liceul Teoretic „Aurel David” din satul  Bardar, raionul Ialoveni, Republica Moldova, membri a Despărțământului ASTRA „Petre Ștefănucă” Ialoveni președinte: 

prof. Vera Balan), au beneficiat de Tabăra de cultură și civilizație românească „Acasă la noi” prin intermediul Asociațiunii Transilvănene pentru literatura română și cultura poporului român – ASTRA, Despărțământul „Mihail Kogăl-niceanu” Iași.  
Primul popas al acestei tabere a fost în 

municipiul Iași, parcul Copou, unde la umbra 
Teiului lui Eminescu, prof. Areta Moșu a vorbit elevilor despre importanța organizării și desfășurării taberelor de cultură și civilizație românească „Acasă la noi”. A îndemnat elevii și profesorii să conștientizeze că suntem un singur popor care are aceeași istorie, vorbește aceeași limbă – limba română, că avem un șir de realizări culturale și spirituale pe care trebuie să le cunoască și tinerii din Basarabia. După vizitarea parcului Copou, grupului de elevi și profesori din Ialoveni i s-a alăturat 
prof. Parascheva Țuțurman, vicepreședinte ASTRA Iași, care ne-a însoțit pe parcursul 
programului taberei.  Am fost cazați în camerele de oaspeți ale Mănăstirii Parva-Rebra (Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel) din comuna Rebra, județul Bistrița-Năsăud, care îl are ca păstor pe starețul Chiril Zăgrean. Mănăstirea, așezată la poale de munte, pe malul râului Rebra, se află în mijlocul unui peisaj frumos și atrăgător pentru cei care o vizitează. Condițiile de trai și alimentație au fost foarte bune. Slujitorii mănăstirii au fost foarte bucuroși să cazeze grupul de elevi din Basarabia. Vizitând mănăstirile Parva-Rebra din comuna Rebra, Sfântul Ilie din comuna Nușeni, Izvorul Tămăduirii din comuna Salva, Nicula, catedrala 
din Cluj-Napoca și biserica din Beclean elevii au conștientizat rolul enorm al acestor lăcașe sfinte în istoria și patrimoniul cultural românesc. Ele 

reprezintă adevărate monumente de arhitectură și spiritualitate românească. 
Un rol aparte pe perioada taberei l-a avut și întâlnirile cu autoritățile locale. Întâlnirea de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu vicepre-ședintele Vasile Puica, astriștii din Năsăud și Bistrița și presa locală a avut o încărcătură 

emoțională deosebită. După prezentarea grupu-

lui de elevi, Vasile Puica a vorbit despre județul Bistrița-Năsăud: populație, economie, obiective 
culturale și turistice. La finalul întâlnirii, elevii și profesorii au prezentat un recital de poezie și cântec românesc care le-a înduioșat sufletele celor prezenți. 

A urmat un popas la Rebra, unde Ștefan 

Danci, primarul comunei a vorbit elevilor despre istoria localității. La finalul vizitei, elevii au mulțumit pentru primirea făcută de gazde.  Un rol deosebit în realizarea obiectivului taberei de vară pentru grupul din Ialoveni l-a avut Asociațiunea ASTRA, Despărțământul Năsăud președinte: prof. Ioan Seni). Datorită acțiunilor sale de coordonare, elevii au vizitat 
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Muzeul Grăniceresc din Năsăud, Muzeul Memorial „George Coșbuc”, Muzeul Memorial „Liviu 

Rebreanu”, Muzeul de Etnografie din Rebrișoara, 
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cât și alte obiective turistice. Valorile de patri-

moniu românești cu care au făcut cunoș-tință a condus la ideea că un popor nu poate să existe fără să-și cunoască trecutul. 
O impresie de neuitat a lăsat asupra elevilor 

vizitarea Salinei Turda care este un obiectiv turistic fascinant atât în România cât și în lume. O altă destinație a fost municipiul Cluj-Napoca cu monumente arhitecturale impresionante, dar și 
plimbarea prin Grădina Botanică, cât și prin campusul studențesc. Aceste vizite au fost posibile grație părintelui stareț Paisie de la Mănastirea Nușeni, astriștii Maxim Moraru, Ana Filip și Rodica Fercana care ne-au sprijinit 

financiar și cărora le aducem cele mai sincere mulțumiri. 
Timp de o săptâmână am simțit bunăvoința, ospitalitatea și bunătatea locuitorilor din comunele și orașele județului Bistrița-Năsăud. Încă odată ne-am convins că suntem parte com-

ponentă a națiunii române. Cultura și civili-zața românească e bogată și vastă, pentru a o cunoaște integral e nevoie de timp. Zilele petrecute în tabăra de vară din județul Bistrița-Năsăud ne vor ajuta să ne integrăm mai ușor în marea cultură românească. Aducem sincere mulțumiri Asociațiunii 
ASTRA, Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” Iași și președintei acestuia, prof. Areta Moșu, starețului mănăstirii Parva-Rebra, părintele Chiril Zăgrean, Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, vicepreședintelui Vasile Puica, Despăr-țământului ASTRA Năsăud și președintelui, prof. 

Ioan Seni, prof. Parascheva Țuțurman, cât și 
tuturor celor care au contribuit la buna organizare și desfășurare a taberei de cultură și civilizație românească „Acasă la noi”, ediția a 

XXI-a, 2017. ■ 

 

 
 

 

G.  

IUTI  

[Ia i] 
 

Şcoala Europeană de Vară „ASTRA” la Iași 
 

 Această activitate s-a desfășurat având ca punct de plecare un proiect educațional care propune o abordare transfrontalieră în rela-ționarea cu elevii și studenții, în noul context european. Programul inițiat în anul  a cuprins ateliere de lucru, lecturi în aer liber, 
vizite la muzee, trasee culturale şi momente de socializare între participanți. Ediția a IV-a a Școlii Europene de Vară „ASTRA” a avut ca obiectiv general dezvoltarea eficientă a rela- ionării între tineri, cu accent pe cunoaşterea patrimoniului 
cultural-na ional comun.  

O parte din obiectivele specifice ale activi-tății se reflectă în cunoaşterea valorilor culturale româneşti, conştientizarea importan ei cunoaş-terii istoriei spa iului şi timpului istoric comun al României, Basarabiei și Bucovinei, conștien-tizarea necesității dezvoltării și conlucrării într-un cadru comun european și, nu în ultimă instanță, dezvoltarea spiritului de cooperare 
pentru progres personal.  

Activitățile propuse au urmări câteva linii de forță provenite din nevoia de cunoaștere a acestor tineri și anume: Europa de aproape 

(Istoria integrării europene  și perspective 

culturale europene (România în Europa 
Națiunilor); Credință și reziliență spirituală 

(România și valorile europene – elemente de 

complementaritate); România – vector de 

educație și dezvoltare profesională (Rolul 

mentoratului în dezvoltarea profesională); Lideri 

și administratori ai urbei și patrimoniului cultural 
(Actul de administrare între management și 
leadership). Beneficiarii programului din acest 

an au fost 45 de tineri de origine română cu vârste între  și  ani  din Ucraina Cernăuți, 
Ismail, Odesa , Republica Moldova Chișinău, Bălți, Cahul, Criuleni, Ialoveni, Florești, Căușeni, Soroca  și România Iași . Programul Școlii Europene de Vară „ASTRA”, sprijinită financiar de Primăria Municipiului Iași, 
s-a derulat în perioada 24-30 iulie 2017. 
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Programul a fost foarte bogat și divers, toate activitățile fiind interesante și bine pregătite din punct de vedere organizatoric de către prim-

vicepre-ședintele Despărțământului ASTRA Iași, 
gl. mr. (rz.) Vasile Roman, care a coordonat întreaga activitate și a avut un merit deosebit în reușita acestui mijloc de formare și informare pentru tinerii participanți. Astfel, au avut loc întâlniri cu oficialități ale urbei primarul Mihai Chirica  și cu înalți reprezentanți ai forurilor ecleziastice existente în Iași – Înalt Prea Sfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și cu Prea Sfințitul Petru Gherghel, Episcopul Diecezei 
Romano-Catolice de Iași. Au fost întâlniri de 
suflet, s-au purtat discuții, s-au vizitat Primăria, Palatul Mitropolitan, Muzeul, Mănăstirea Trei Ierarhi, precum și Catedrala Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină”. 

Ziua de 25 iulie 2017 a fost dedicată unei vizite foarte reușite în județul Botoșani, în cadrul căreia au fost vizitate Casa Memorială „Mihai 

Eminescu” de la Ipotești și Casa Memorială „Nicolae Iorga” din Botoșani. Vizita a cuprins și o întâlnire cu primarul Municipiului Botoșani, Cătălin Flutur, precum și o plimbare prin centrul 
vechi al orașului. Au urmat, pe 26 iulie 2017, întâlniri cu oficialități aflate la conducerea  structurilor de apărare și ordine din județul Iași – col.dr. Dragoș Iacob, Comandantul Brigăzii  Mecanizată Podul Înalt, chestor dr. Ioan Scripniciuc, Șeful Inspectoratului Județean de 
Poliție Iași, gen.brig.dr. Dan Iamandi, Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași, col.dr. Gheorghe Pandelea, Șeful Inspectoratului Teri-torial al Poliției de Frontieră Iași. După discuții 
interesante, s-a audiat un reușit concert de fanfară, apoi un moment foarte așteptat de către participanți a fost vizitarea Palatului Culturii, unde au fost admirate exponate de factură istorică, etnografică, tehnică ori obiecte de artă, 
toate fiind amenajate într-o nouă concepție muzeală, începând cu momentul redeschiderii instituției, în aprilie . Școala Europeană de Vară „ASTRA” a mai cuprins întâlniri cu oameni de afaceri din Iași, aceștia explicând tinerilor care sunt culisele inițierii unei afaceri de succes. A fost vizitat și 
Muzeul Unirii, unde s-a putut înțelege mai bine 
cum s-a înfăptuit Mica Unire, sub domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza (ianuarie 1859). Seara s-a încheiat prin destindere și socializare la Cotu 
Morii, în apropierea Iașiului. Vineri, 28 iulie 

2017, s-au desfășurat activități la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” întâlnire și discuții cu profesorii universitari Gheorghe Iacob, Cătălin Turliuc, Dan Sâmbotin, vizitarea Aulei „Mihai Eminescu”, a Sălii Pașilor Pierduți, a Bibliotecii 
Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”  și la 
Universitatea „Apollonia” întâlnire cu prof.univ. 
dr. Vasile Burlui).  Penultima zi de activitate a Școlii Europene de Vară s-a concretizat într-o frumoasă vizită de documentare în Nordul Moldovei, admirându-se 

pictura exterioară de la mănăstirile Voroneț, Sucevița, Moldovița, precum și locul unde își doarme somnul de veci marele Ștefan, cel mai cunoscut domn al Țării Moldovei, mănăstirea 
Putna. Duminică,  iulie , s-a produs plecarea participanților, fiecare purtând cu sine multe lucruri frumoase în suflet, dar și numeroase cunoștințe acumulate într-o săptă-mână deosebit de intensă din viața lor. În buna organizare a activității Școlii Europene de Vară „ASTRA” s-au mai implicat prof. Areta Moșu, vicepreședintă a Asociațiunii ASTRA, președintă 
a Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” Iași și 
prof. Iulian Pruteanu-Isăcescu, secretar I al Despărțământului ieșean. Am reușit să aflăm câteva din impresiile cu care tinerii participanți la Școala Europeană de Vară au plecat spre casele lor din „Iașul vechilor zidiri”. Le inserăm în cele ce urmează. Astfel, 

eleva Anastasia Brânzaru de la Chișinău consideră că Școala Europeană de Vară „ASTRA” a fost „o nouă experiență pentru mine, am cunoscut persoane noi, precum și lucruri noi de care am rămas fascinată. Am rămas impresi-onată de locurile pe care le-am vizitat, îndeosebi bisericile, Grădina Botanică, Botoșani... Palatul Culturii a fost acea clădire de care am fost entuziasmată și curioasă să aflu mai mult. Deci 
am acumulat o energie pozitivă la Școala de Vară „ASTRA”, aceasta depășindu-mi așteptările și dăruindu-mi impresii nemaipomenite”. Din Ismail vine părerea unui elev care se bucură pentru ocazia avută de a vedea locuri și oameni noi: „Mulțumesc pentru șansa de a vedea România. Aici e foarte frumos, toate locurile sunt unicate. Era foarte frumos să ascult fiecare istorie. Trăiesc în Ucraina, dar sunt român, că noi toți vorbim în limba română”. Provenind de la Criuleni, Marinela Stăvilă mărturisește că „în cadrul Școlii de Vară am avut multe surprize frumoase. Am vizitat o mulțime de locuri frumoase, de la biserici ortodoxe și catolice, până la companii, muzee și universități. În aceste locuri am întâlnit oameni frumoși la chip și la 
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suflet, am învățat multe lucruri noi, care o să-mi prindă bine pe viitor”. De asemenea, ea mai afirmă că „Asociațiunea ASTRA ajută tinerii să își vadă visul împlinit prin faptul că află istoria  neamului românesc, viața strămoșilor noștri. 
ASTRA este una dintre cele mai bune metode de 

a te face mult mai bogat în cunoștințe”. Studentă la Litere la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Olga Mura consideră că „ASTRA reprezintă pentru mine o experiență de neuitat, iar la această școală europeană de vară 
se petrec lucruri extraordinar de frumoase, programul oferă șansa de a specula cât mai multe informații și lucruri utile pentru fiecare”. 
Ana-Maria Rădeanu menționează că „am rămas plăcut impresionată de cultura oamenilor de aici și plec acasă învățând foarte multe lucruri de la 

ei. Abia aștept să împărtășesc cu toți de acasă emoțiile frumoase căpătate aici și să-i provoc să 
viziteze Iașul”. Adriana Lupu de la Facultatea de 

Litere din Cernăuți afirmă, după rânduri pline de sensibilitate și de mulțumire pentru șansa de a cunoaște frumusețile Iașului și ale Bucovinei, că „doar noi tinerii suntem cei care putem schimba lumea într-una mai bună, pornind de la cunoașterea patrimoniului național comun”. 
Dorina Brîncoveanu, elevă din Florești, trage 

concluzia că „programul nostru a fost alcătuit atât din călătorii în locurile fascinante ale României, cât și din vizite la persoane politice și 

de succes. Prin intermediul acestor persoane am găsit răspuns la multe dintre întrebările care mă frământau, atât în legătură cu profesia ce urmează să o îmbrățișez, cât și cu viața mea spirituală. Oamenii întâlniți aici sunt minunați și 

sunt sigură de faptul că ei reprezintă schimbarea”. Felicia Racu din Chișinău ne împărtășește impresiile sale, consemnând că „această perioadă de timp pentru mine a deschis 
noi orizonturi. Deși programul a fost încărcat, a fost una din cele mai plăcute experiențe trăite alături de tineri excepționali cu care am interacționat... Aici la Iași m-am regăsit în trecut alături de personalitățile marcante ale României”. O părere asemănătoare a exprimat și 

Vlad Loșcinin de la Florești, pentru care „ASTRA este o asociație care are intenția de a uni 
tineretul din Ucraina, Republica Moldova, chiar și din alte țări, pentru a crea o colaborare între studenți, elevi, care ne învață să fim uniți și prietenoși”. Ana Țerna din Chișinău subliniază că „participarea la Școala Europeană de Vară „ASTRA” a fost o nouă experiență, zi de zi am 
navigat spre noi teritorii și am explorat 

patrimoniul acestui frumos oraș, care și-a lăsat amprenta în sufletul meu, alături de Botoșani, datorită locuitorilor binevoitori și datorită faptului că fiecare adiere a naturii mi-a însuflețit spiritul României Mari de odinioară”. 
Studenta Universității de Stat din Chișinău, Anastasia Achiri, considerăcă „această călătorie 

mi-a adus multe emoții pozitive, mi-a arătat frumusețile Iașului, mi-am făcut prieteni noi din diferite țări, cu care voi ține legătura în viitor. Școala de Vară ne oferă nu numai o călătorie la Iași, dar și multe emoții, descoperiri și, desigur, prieteni”. Iana Chirilov din Ialoveni subliniază, și ea, că „an de an ASTRA îmi oferă oportunitatea de a întâlni oameni noi, prieteni, dar nu în ultimul rând minunata ocazie de a cunoaște  adevărata istorie a neamului meu strămoșesc. 
Nu m-aș fi gândit niciodată că un loc pe care l-ai vizitat ți-ar putea umple cu atâta fericire sufletul”. Maria Popa din Chișinău consideră că 

organizatorii Școlii Europene de Vară „au depus 

foarte mult efort mai ales pentru îmbogățirea cunoștințelor referitoare la cultura și istoria României pe care și noi trebuie să le promovăm”. 
Impresii foarte pozitive despre Iași, despre 

locuitorii și deosebitele monumente de factură culturală au exprimat și Constantin Cărăușu din Cernăuți, Lilia Gonța din Chișinău, Vasile Țurcan și Corina Guțu din Căușeni, Marina Ivanov și 

Elena Boinegri din Ismail, Iurie Zelinski din Florești, Alexandrina Roman, Adrian Costea din Cernăuți. La Școala Europeană de Vară „ASTRA” de la Iași a participat și Lilia Frimu, profesoară de istorie și educație civică la Chișinău, care a evidențiat faptul că „o Școală Europeană de Vară întotdeauna înseamnă schimb de experiență, cunoștințe noi, oameni noi”, iar cea de la Iași a 
presupus „o muncă titanică, necesitând multe 

resurse de timp și financiare”. 
Prin astfel de activități și programe, Asociați-

unea ASTRA își atinge scopurile pentru care a 

fost creată acum 156 de ani – apărarea și 

promovarea patrimoniului cultural și istoric 

național. Iar prin toate aceste momente încăr-cate de trăire și simțire românească statul 

român își exprimă interesul și preocuparea față 
de soarta românilor aflați în afara hotarelor țării – sute de mii de persoane, față de care trebuie să 
se acorde mai mult sprijin logistic, financiar, dar 

mai ales moral. La acest capitol Asociațiunea 
ASTRA, cu numeroasele ei despărțăminte 
(filiale), a făcut și face mult mai mult decât 
guvernele României de după . ■ 
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 Școala Europeană de Vară 

„ASTRA”, ediția a IV-a, Iași, 
24-30 iulie 2017  

Sala Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: discuții cu profesorii universitari Gheorghe Iacob, Cătălin Turliuc,  Dan Sâmbotin   

Palatul Culturii: intâlnire cu  dr. Lăcrămioara Stratulat, 
managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași 
 

La pas prin Iașii vechilor zidiri 
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Lumini a CORNEA 

Pagini de credinţă  
şi de istorie românească 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresionantul volum Istoricul Episcopiei Armatei 

(cu sediul la Alba Iulia , între anii -1948, scris de preot dr. Petru Pinca, a fost tipărit în , la Editura Reîntregirea, Alba Iulia, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfin itului Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Pasiunea ştiin ifică ce a dus la realizarea acestei căr i a rezultat din satisfac ia intelectuală pe care autorul preot ortodox în Blaj  a trăit-o în timpul cercetărilor în arhive şi în biblioteci, pentru elaborarea tezei de doctorat, ce a fost întocmită sub îndrumarea părintelui prof.univ.dr. Alexandru Moraru din cadrul Facultă ii de Teologie a Univer-sită ii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Autorul a cercetat şi a folosit documente importante din Arhiva Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din arhive militare din ară, din arhive jude ene, din biblioteci cu un patrimoniu na ional valoros. Tematica volumului, inclusiv a lucrării de doctorat, a avut în vedere „simfonia bizantină”. Ce înseamnă aceasta? „Simfonia bizantină” se referă la „colaborarea” dintre Stat şi Biserică care a existat de-a lungul secolelor, în tradi ia răsăriteană, bizantină. Referin a este clară, la obiceiul conform căruia acolo 
unde se afla domnul-voievodul se afla şi vlădica. 
Domnul ocroteşte biserica, iar clerul şi credincioşii se roagă pentru stăpânirea ării, pentru ca să fie apărată de „vrăjmaşii văzu i şi nevăzu i”.  Titlul lucrării Istoricul Episcopiei Armatei (cu sediul 

la Alba Iulia , între anii -1948, după cum specifică autorul în Introducere, ilustrează „în mod fericit armonia şi spiritul de solidaritate create între cele două institu ii na ionale – Armata şi Biserica – precum şi modul cum fiecare dintre ele, de pe pozi ie proprie şi-a adus aportul la ob inerea succesului, ori a 

gustat din cupa amară a înfrângerii, plecând steagul în fa a unui adversar mai redutabil” p. .  În prima parte a secolului al XX-lea, s-a înfiin at la noi, la Alba Iulia, Episcopia Armatei Române, cu o istorie frumoasă, deşi zbuciumată, ce a fost desfiin ată în anul . Cei  de ani de fructuoasă şi binecuvântată conlucrare între Armată şi Biserică sunt cerceta i de părintele dr. Petru Pinca. Cercetarea finalizată este structurată și înfățișată în şapte capitole speciale, la care se adaugă o introducere şi concluziile. Toate cu solide note de referință și de conținut. Se cuvine să eviden iem cele  de pagini de bibliografie, cele  de pagini de ilustra ii, fotografii şi documente, plus lista de lucrări ştiin ifice publicate 
ale preotului Petru Pinca. Ar fi fost binevenit și un 
indice de nume.   Revenind la partea substan ială a căr ii  p., format A , aten ia cititorului şi a cercetătorului se îndreaptă spre capitolele referitoare la Biserica 

străbună şi oştirea română în istorie, Înfiin area 
Episcopiei Armatei, Ierarhii Episcopiei Armatei, Clerul 

militar ortodox în timp de pace. Îndatoririle şi 
atribu iile preo ilor, Rolul clerului militar ortodox în 
vreme de război. Privire de ansamblu asupra activită ii 
preo eşti, Mărturii ale superiorilor bisericeşti şi laici, 
Desfiin area Episcopiei Armatei.  Multe şi interesante idei ne-au atras aten ia şi am dori să le men ionăm, dar din păcate spa iul nu ne permite. Totuşi vom insista asupra câtorva. În 
subcapitolul Armata şi Biserica în secolul al XV-lea, din primul capitol men ionat mai sus, părintele Petru 
Pinca prezintă doi domni „cu longevită i remarcabile”, 
Alexandru cel Bun (1400- , „creştin desăvârşit, dar şi un diplomat abil, cu mare dragoste fa ă de 

raftul cu c rți ■  
 

Preot Dr. Petru Pinca 

Istoricul Episcopiei Armatei  

cu sediul la Alba Iulia , între anii 9 -1948 

Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2013 
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valorile sacre ale bisericii şi neamului” şi Ştefan cel 
Mare (1457- , în timpul căruia „legătura dintre Armată şi Biserică va căpăta dimensiuni nemai-întâlnite”. Rela ia dintre Sfântul Voievod Ştefan şi mitropolitul Teoctist a fost una de notorietate, aşa cum 
apreciază Nicolae Iorga în volumul Istoria Bisericii 

Româneşti şi a vie ii religioase a românilor (1928). 

Toate capitolele sunt interesante prin informa iile inedite oferite şi riguros organizate, cu argumente bazate pe documente. Cel mai cuprinzător capitol este cel care prezintă via a şi activitatea ierarhilor 
Episcopiei Armatei: dr. Vasile Saftu (1896-1922), 

Justinian Teculescu (1865-1932), dr. Ioan Stroia 

(1865-1937), dr. Partenie Ciopron (1896-1980). La fiecare ierarh au fost eviden iate biografia, activitatea 
administrativ-gospodărească, activitatea misionar-pastorală, activitatea cultural-teologică, activitatea na ional-patriotică şi activitatea ecumenistă.   

Primul episcop ales al Armatei a fost Vasile Saftu, 

dar acesta n-a ajuns să fie hirotonit ierarh, pentru că între timp a murit. Primul episcop hirotonit al Armatei Române este Justinian Teculescu, prezentat în peste  de pagini, „un aprig luptător pentru apărarea patri-moniului sacru al neamului românesc” p. 167)  Substan iale ca informa ie, dar şi ca număr de pagini sunt capitolele care eviden iază rolul clerului militar ortodox atât în timp de pace, cât şi în timp de 

război. Părintele Pinca s-a aplecat cu deosebită curiozitate, specifică cercetătorului avizat, asupra problemelor referitoare la îndatoririle şi atribu iile preo ilor, asupra activită ii preo ilor slujitori în Armata Română. Multe subcapitole trezesc, chiar prin 

titluri, o mare curiozitate: Aspecte etice, Amestecul 

preo ilor militari în parohii, Aspecte negative. Preo i 
problemă în Armată, Aspecte ecumenice, Ostilită i 
gazetăreşti vis-a-vis de participarea preo ilor la 
războaie, Activitatea călugărilor şi călugări elor în 
primul război mondial, Incidente şi divergen e 
trecătoare între preo i, ofi eri şi medici militari etc. Autorul încheie cu amărăciune şi nostalgie volumul, în finalul Concluziilor, după prezentarea desfiin ării Episcopiei Armatei: „Aici se încheie un frumos episod de istorie românească, în care două institu ii de frunte ale ării – Armata şi Biserica –   şi-au jertfit şi subordonat de bună voie toată energia morală şi puterea de sacrificiu, slujirii interesului na ional” p. 3). O carte interesantă ce înfă işează cu talent şi acribie ştiin ifică pagini de credin ă şi de istorie românească. Felicităm autorul, dorindu-i succes în a continua munca de cercetare a istoriei naționale și a credinței noastre ortodoxe. ■ 

 
 

 

Vasile FILIP 

Răspunsuri infinite 

la o „Interogaţie finită” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pe Coriolan Păunescu l-am cunoscut pe vremea când mai eram şi eu tânăr. În dublă ipostază: de gazetar şi de poet. Deşi ne-am intersectat adese, precum două drumuri, rela iile noastre au rămas, îmi place să cred şi acum, la nivelul respectului şi simpatiei. Ceea ce nu e chiar pu in lucru, dacă ne raportăm fie numai la starea de astăzi a raporturilor dintre oameni. De prea multe ori,... prietenia eşuează în duşmănie. Ceea ce te duce cu gândul, în mod direct şi necondi ionat, la calitatea umană: morală şi intelectuală, deopotrivă. 

O vreme, nu am mai ştiut unul de altul. Doar prin 
paginile unor reviste ne-am mai... întâlnit. Acum, iată, nişte fire se strâng din nou în acelaşi ghem, ceea ce, 
pentru mine, cel pu in, arată că, totuşi, mai există nişte speran e... Coriolan Păunescu s-a exprimat în chip concret fa ă de mine. Mi-a trimis două căr i. Una de poezie – 

Interoga ie finită – şi alta de proză scurtă  – Taifas la 

Şapteape. Prima, tipărită în anul 2014, la Editura 

Zigotto, Gala i. A doua, apărută în anul , la Editura Funda iei Academice „Danubius” din Gala i. 

Coriolan Păunescu 

Interogație finită 

Galați, Editura Zigotto, 2014 
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Interoga ia poetului nu face trimitere doar către o singură direc ie, din care nici nu se aşteaptă un răspuns răspicat formulat. Dintr-un motiv la vedere: acest răspuns este implicit. Iar întrebarea – retorică, cum se obişnuieşte a se mai formula. Singularul – şi nu e doar cazul lui Coriolan Păunescu – cuprinde o sumedenie de neliniştitoare întrebări, izvorâte din starea de perpetuă căutare a căilor cele mei directe ce duc la descoperirea tainelor ce se găsesc dincolo de puterile de pătrundere ale omului creator. Se în elege 
acest lucru chiar din demersul declarat de poet, care se strecoară „Pe cohorta universului de gânduri”, de unde „ochiul viu adună stelele lutului/ din cea mai lungă noapte a începutului”, pentru ca, în sfârşit, să răsufle uşurat: „Şi iată, universul iar se deschide/ 

tremurând ca un astru pe ceru-nstelat/ şi nespus de 

albastru/în lumea de care te sim i dezlegat”. Aşa cum to i creatorii o fac, evident fiecare cu mijloace personale, şi în cazul de fa ă avem a face cu un spirit neliniştit, mereu în frământare, călător printre întrebări şi răspunsuri. Zice bine Virginia Chiriac pe coperta a patra a căr ii: „Lirica lui 
Coriolan Păunescu sublimează experien ele insolite ale periplului său artistic, încercat de neliniştile şi incertitudinile căutătorului de adevăr”. La fel de bine zice şi George Lateş, în Cuvânt înainte: „Interoga ia finită e rodul predilect al unor stări de 
efuziuni şi de îndoială, de medita ie şi de irasci-bilitate, de cutezan ă şi de umilin ă a gândului înveşmântat în straiele versului clasic sau liber ...  Este un volum al maturită ii poetice...” Zic şi eu, poate la fel de bine, că, citind într-o pace adâncă 
poeziile lui Coriolan Păunescu, m-am sim it ocrotit de aripa cea mângâietoare a poeziei. Pentru credibilitate, îl iau ca martor chiar pe autor: „Eu am văzut poezia/ pe umerii mei într-o seară/ zburând ca un cânt/ printre teii nebuni/ care ne duceau 

prima oară/ în vastul eden a esen elor/ şi al clipelor suave purtate de vânt”. Esen a poeziei stă în continua zbatere a gândului „Vă ve i mira ce-amăgitor e acum absolutul” ; în dorin a contopirii cu natura „... pe sus, cocoarele trec 
rostuite în cârduri.../ şi parcă cu ele î i vine spre cer s-o apuci” ; în satisfac ia împăr irii propriilor bucurii cu cei de alături „Hai, vino pe covorul meu de iarbă/ sub luna înaltă şi clară / sprijinit de mâna destinului / cu degete lungi şi nevinovate.” ; în comuniunea cu spa iul din care to i ne tragem şi în care încă mai po i întâlni Veşnicia „Iată, de-o vreme cocoşii luminii/ cântă-n pridvor” ; în îndemnul către neuitare, a rădăcinilor mai ales „Trebuie să bem din ulcica lui Zamolxis” ; în îndemnul – chiar dacă şi ironic – la speran ă „... aud că ara deschide nou drum/ pe care vom merge căzând liber / din Edenul grav zburând în eter” ; dar şi în frământările contemporane, cu efecte de furtună şi de viituri „Ave i habar cum ipă pădurile tăiate/ prin lunatecii noştri Carpa i?” . Şi în multe altele încă, pe care cititorii le pot descoperi şi singuri în Interoga ie finită. În finalul căreia, am descoperit sper să nu mă înşel  şi un tăinuit alint, de care mai to i poe ii se folosesc uneori, sporind şi în acest mod valoarea 
artistică a operelor lor: „Mă bucur, toamnă, când văd că te pierzi/ în asfin itul galben al unor ramuri târzii/ 

pe care pu ine frunze mai sunt încă verzi/ deşi nu vreau pe strada mea să mai vii”. Încă unul, totuşi: „Doamne, ce păcat că nu eşti lângă mine/ ca să- i spun povestea mea fermecată...”. Dar, am mai descoperit ceva: răspunsul la „Interoga ie finită” – „Spune-mi dacă eu, privindu-te în toate,/ mai pot să cânt imnul inimii/ încă nescris vreodată de mine/ în sufletul meu de departe”. Da, Coriolan Păunescu va face acest gest generos fa ă de cititorii săi. Dovada se află chiar în cuprinsul căr ii despre care tocmai am scris. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE ARTĂ PLASTICĂ  

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

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

(40)0232.311.474.  
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Tudor NEDELCEA 

Un important critic  

şi istoric literar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dumitru Apetri este un critic şi istoric literar mai pu in cunoscut în ară, născut fiind şi activând într-un teritoriu românesc din afara grani elor noastre 
actuale. S-a născut la  octombrie  în localitatea Târnauca, plasa Her a, jude ul Dorohoi, din mândra Bucovină azi în Ucraina , într-o familie de ărani, fiind fiul Savetei n. Herghiligiu  şi al lui Ion Apetri, cum ne încredin ează Ana Bantoş în primul volum al 
Dic ionarului General al Literaturii Române, A/B, edi ia a II-a revizuită, adăugită şi adusă la zi, 
coordonator-general: Eugen Simion, apărut sub egida Academiei Române, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, , p. . Şcoala primară şi 
cea medie a urmat-o în satul natal, apoi „îşi continuă 
studiile la o institu ie cultural-educativă din Cernău i 
(1958-1960 ” şi, apoi, la Facultatea de Filologie a Universită ii de Stat din Cernău i - , aflată într-o superbă clădire, monument arhitectural de excep ie. La Chişinău, la Academia de Ştiin e a Moldovei, sus ine doctoratul, în , cu o teză 
privind receptarea literaturii ucrainiene în literatura română din Basarabia, în perioada -1984. A fost profesor în localită ile Culiceni şi Horbova din raionul Her a, corespondent special şi apoi redactor al ziarului „Zorile Bucovinei” (1970-1971), profesor la 

Institutul Republican de Perfec ionare a Cadrelor 
Didactice (1986-  şi la Universitatea de Stat „Ion Creangă” din Chişinău din . Paralel cu profesoratul, func ionează ca cercetător ştiin ific al Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiin e a Moldovei, din , în prezent fiind cercetător ştiin ific coordonator la Institutul de Filologie al înaltului for ştiin ific din Chişinău. A debutat în gazeta raională din Her a, „Steagul roşu” şi a colaborat la diverse publica ii literare din acea parte de ară: „Literatura şi Arta” condusă de Nicolae Dabija , „Septentrion literar”, „Limba română”, „Tinere ea Moldovei”, „Metaliteratură”, „Via a Basarabiei” condusă de M. Cimpoi , „Nistru”, 

precum şi la publica iile de limbă ucrainiană. Editorial, debutează cu volumul Bucovina: cultură, 
personalită i, destine, prefa at de Adrian Dinu Rachieru, apărut la Timişoara, în , pentru care a 
primit Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova. Volumul de debut defineşte persinalitatea lui Dumitru Apetri şi preocuparea sa pentru cunoaşterea şi definirea fenomenului literar românesc din spa iul basarabean şi bucovinean. În centrul acestui fenomen literar îl aşează, bineîn eles, pe Eminescu, privit prin marile sale teme patriotismul, cultul mamei şi al căr ii, Bucovina în crea ia sa, inclusiv din publicistică etc. , dar şi pe al i autori: V. Bogrea, C. Loghin, V. Levi chi, V. Pavel, V. Coroban, Anatol Gavrilov, I. Dru ă, Grigore Vieru, N. Dabija, Arcadie Suceveanu, Ion Gheorghi ă, Serafim Saka, V. Tărâ eanu. 

Dumitru Apetri a alcătuit antologii Lire în fră ite, bilingv, română-ucrainiană, , edi ii critice V. 
Bogrea, Opere alese, , Igor Cre u, Maestru al 

cuvântului (2012), Omagiu lui Taras Sevcenko (1999), 

Martiriul trasnistrian sub jugul totalitar rusesc (2013). În Atitudini şi opinii, Eminescu ocupă iarăşi locul ce i se cuvine, adică central, subliniind interferen ele româno-ruso-ucrainiene privind destinul crea iei eminesciene, acordând o aten ie deosebită artei traducerii în cele două limbi slave, remarcându-l ca traducător, pe Iuri Kojevnicov. În acelaşi timp, analizează şi acurate ea traducerilor din literatura ucrainiană în cea română făcute de Igor Cre u, Adrei 
Lupan, Anatol Ciocanu, Anatol Codru, I. Vatamanu, V, Levi chi, I. Gheorghi ă, N. Costenco, Gh. Vodă, Petru 

Zadnipru etc.  Într-un recent volum, intitulat simplu şi precis, 
Cronici literare şi culturale. Căr i, personalită i, 
evenimente Chişinău, , după ce constată că „procesul literar de la est de Prut nu este înso it de o critică de întâmpinare pe care o merită”, Dumitru Apetri îşi previne cititorii că ia în dezbatere „căr i originale şi traduse ce in de diverse genuri literare, 

Dumitru Apetri 

Cronici literare și culturale. Cărţi, personalităţi, evenimente 

Chișinău, CEP USM, 2015 
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de publicistică şi memorialistică, precum şi 
evenimente literar-culturale şi ştiin ifice, în cazuri 
aparte, sociale, care s-au produs în ultimele patru decenii şi ceva în arealul spiritualită ii româneşti”, astfel încât cronicile sale literare şi culturale „relevă preferin ele scriitorilor pentru anumite teme şi modalită i de reflectare artistică, evolu ia actului 
critic, a fenomenului publicistic şi memorialistic şi, concomitent, ne edifică asupra fenomenelor numite orizontul de aşteptare, nivelul de receptare şi interpretare a cititorului avizat: criticul şi cercetătorul literar”. Cum este firesc, în special pentru bucovineni şi basarabeni, Eminescu alături de Ştefan cel Mare şi Sfânt  face parte din galeria de mari personalită i marcante, repere morale şi axiologice, venerate ca Sfin i. În cartea lui Dumitru Apetri, referin e la Eminescu şi crea ia sa profundă şi mereu actuală chiar periculos de actuală!  sunt cele mai numeroase. Astfel, este recenzată antologia lui C. Popovici, 
Eminescu în amintirile contemporanilor Chişinău, , adică ale lui Matei Eminescu, I. Negruzzi, G. Panu, I.Al. Brătescu-Voineşti, Mite Kremnitz, I. Slavici, 

I.L. Caragiale, Ştefanelli, Creangă, Vlahu ă etc. Prezentând primul volum din Corpus Eminescu, elaborat de M. Cimpoi şi A. Vidraşcu, cu aportul lui Eugen Simion, Victor Crăciun şi Cristiana Crăciun, 
Eminescu-pururi tânăr Chişinău/Bucureşti, 2000), D. Apetri ajunge la o concluzie demnă de luat în seamă: „doar prin Eminescu ne vom cunoaşte mai profund 
sufletul, inima şi cugetul”. O altă concluzie importantă derivă din comentarea volumului Cinstind pe 

Eminescu Chişinău, , reproducând ideea autorului, Sergiu Nucă: „E datoria sacră a fiin ei noastre, a românilor din toate unghiurile lumii să ne unim întru Eminescu. Căci, pe măsură ce-l cinstim pe Eminescu, pe noi ne îmbogă im mai mult, ne înăl ăm. Neamul românesc cinstim!”. Urmărind procesul de receptare a crea iei eminescinene în spa iul basarabean, Dumitru Apetri semnalizează şi vol. Peste secolele toate Chişinău, , cuprinzând exegeze semnate de M. Cimpoi, D. Pasat, Manole Neagu, P. Balmuş, N. Neagu, Vl. Pohilă 
sau poezii omagiale ale lui N. Dabija, A. Suceveanu, I. Hadârcă, I. Butnaru, I. Filip, I. urcanu etc. Sub un 
generic sugestiv, Eminescologia: apari ii editoriale de 
anvergură, criticul literar Apetri comentează 
Dic ionarul enciclopedic „M. Eminescu” de Mihai Cimpoi Chişinău, , lucrare unicat în cultura română şi Eminescu de Tudor Nedelcea Bucureşti, , „ambele apari ii prezentându-se ca exegeze literare ieşite din comun prin valoarea lor documentară şi euristică”. Bun cunoscător al culturii române şi ucrainiene, 
Dumitru Apetri urmăreşte integrarea crea iei eminesciene în „albia spiritualită ii ucrainiene” începând din , materializându-se „într-un număr 

destul de restrâns de tălmăciri şi aprecieri critice”, comentate de el în căr ile sale, Arta replăsmurii 
artistice şi Atitudini şi opinii. În volumul comentat de 
noi, Cronici literare şi culturale, filologul şi traducătorul Dumitru Apetri analizează critic antologiile bilingve româno-ucrainiană ale lui O. Honcearenko, de fapt „replăsmuiri” care reuşesc să redea „mesajul/poten ialul ideatic, imaginea artistică şi melodicitatea/muzica textelor”. La capitolul cronicilor ştiin ifice şi culturale, Dumitru Apetri consemnează pentru posteritate 
omagierea lui Eminescu printr-un simpozion organizat de Academia de Ştiin e şi Uniunea 

Scriitorilor din Moldova, cu participarea lui A. Lupan, C. Popovici, M. Cimpoi, I. Curuci, Gh. Bobolnă, M. Dolgan, A. Bantoş, Gr. Vieru etc., precum şi simpozionul Interna ional de la Cernău i, sub 
genericul Pururi tânăr, cu participarea unor mari 

personalită i Gr. Bostan, Alexandrina Cernov, 
Arcadie Suceveanu, Serafim Saka, Leo Botnaru, D. Apetri, I. Beldeanu, Mihai Vicol, I. Filipciuc, Şt. Hostiuc, Ilie T. Zegrea, V. Tărâ eanu, Simion Gogiu, 
Mircea Lutic etc.). 

Cronicile literare şi culturale ale lui Dumitru Apetri cuprind un spectru larg de căr i, personalită i sau 
evenimente. Este semnalat la modul superlativ „romanul-destin zguduitor prin dramatism”, intitulat 

 de ani în Siberia. Destin bucovinean Bucureşti, , al Ani ei Nandriş-Cudla, premiat de Academia Română, roman memorialistic care descrie stările sufleteşti la limită ale femeii, simbol al celor   de români bucovineni, deporta i în  în Siberia. Alte 
cronici privesc opera unor mari scriitori: Vasile Tărâ eanu, I. Gheorghi ă, Gh. Asachi, Al. Burlacu, Liviu Damian, Pavel Balnuş, I. Dru ă, Em. Bucov, V. Bogrea, Al. Hurmuzachi, D. Vatamaniuc, Petru Movilă, Dan Mănucă, C. Popovici etc., sau antologii de referin ă: 
Poe i din Bucovina, Basme din Bucovina, Dic ionar de 
ghicitori, Istoria literaturii române din Bucovina. -

, Crea ia populară moldovenească, Moştenirea lui 
D. Cantemir şi contemporaneitatea, Martiriul  trans-

nistrean şi teroarea imperială rusească etc., precum şi prezentarea revistelor „Glasul Bucovinei” -

1995), „Plai românesc”, „ ara Fagilor” almanah , „Bucovina literară”, „Metaliteratură”. 
Cartea lui Dumitru Apetri, Cronici literare şi 

culturale. Căr i, personalită i, evenimente, este un demers critic şi istoric literar pe deplin reuşit, realizând imaginea reală şi integrală a unui spa iu spiritual românesc, complex şi captivant, necesar mai ales celor interesa i din ară, adeverind zicerile lui Alexie Mateevici „n-avem două limbi şi două literaturi, ci numai una, aceeaşi cu ce de peste Prut. Aceasta să se ştie din capul locului, ca să nu mai vorbim degeaba”  şi G. Călinescu „Literatura română este una şi indivizibilă” . ■ 
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Maxim MORARIU 

Lumini a Cornea – cronicar  

al românilor de pretutindeni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Lumini a Cornea este deja o personalitate 
cunoscută în peisajul cultural românesc, datorită 
multiplelor titluri ce-i poartă semnătura1. Preşedintă a Despăr ământului Covasna al Asociațiunii ASTRA şi membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Braşov, dânsa este o prezen ă constantă în cadrul 
tutoror manifestărilor culturale astriste, unde, de cele mai multe ori, îşi asumă şi rolul de cronicar. Acestei caracteristici a dânsei se datorează în parte şi 
volumul pe care-l avem în vedere, intitulat Asocia-

iunea ASTRA întru iubire de suflet românesc, apărut la Editura Asocia iunii ASTRA din Sibiu, în anul . Prefa at de prof.univ.dr. Dumitru Acu, preşedintele Asociațiunii ASTRA, care-i creionează într-un frumos 

portret2, el cuprinde un număr însemnat de eseuri, cronici şi prezentări de evenimente, dedicate cu precădere unor evenimente astriste care i-au avut în centru pe românii din afara grani elor ării. Sub titlul 
Tablete de suflet, cartea reuneşte patru eseuri reușite ca stil şi mesaj, descriind o vizită pe malurile 
Nistrului3, starea deplorabilă a ctitoriei lui Radu cel Mare de la Lăpuşna Serbia , biserica de la Vidin sau sfin irea clopotului românesc donat de astrişti comunită ii din Her a. În mod cert, cititorul ce i-a stat alături se va sim i transplantat acolo, aievea, în 
mijlocul evenimentelor, în vreme ce, celui ce are şansa de a auzi despre cele petrecute doar din 
paginile eseului, imagina ia i se va pune în mişcare. La fel îi vor transporta în locuri şi momente emo ionante şi cronicile evenimentelor astriste, concentrate cu precădere asupra celor coordonate de Despăr ă-mântul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” de la Iaşi, pentru românii din afara grani elor ării, cele dedicate activită ii Despăr ământului ASTRA Covasna-

Harghita, ac iunilor astriste ce-i vizează pe tineri, 
cronicile unor publica ii, medalioanele dedicate unor personalită i astriste sau jurnalul unei călătorii în 
Basarabia.  

S-ar putea crede că doar medalioanele con in descrieri ale unor oameni importan i ce stau la baza 

activită ilor prezentate. Ar fi însă o credin ă falsă. 
Astfel, de exemplu, în jurnalul pomenit, se regăseşte un frumos pasaj dedicat Aretei Moşu, preşedinta Despăr ământului ieşean şi vicepreşedinta ASTREI 
centrale: „Pe Areta Moşu a legat-o de Basarabia şi faptul că este din Iaşi, dar lucrul cel mai important îl mărturiseşte cu mare emo ie, având a intite asupra ei toate privirile celor din sală: «Sunt fiica Basarabiei!». Cu voce tremurândă, înecată de lacrimi, spune că tatăl său s-a născut la Oni cani, raionul Criuleni, iar mama, la Selemet, raionul Cişmilia. Ne emo ionează e fiecare dintre noi, ascultătorii din acea zi, din preajma Rusaliilor, la Gura Căinarului, mărturisirea că părin ii ei au murit fără să-şi mai vadă meleagurile natale. Cu lacrimi în ochi, mama o ruga să nu vină în Basarabia, ca să nu fie dusă în Siberia. Cumplită frică îi stăpânea! Acest fapt deosebit din via a familiei a deter-

minat-o pe Areta Moșu să pornească, prin ASTRA, lupta pentru unitate. A fost în Basarabia de atâtea ori, după , fără s-o intereseze casele şi averea părin ilor şi a bunicilor ei. Are în minte şi-n suflet cuvintele tatălui ei: «Du-te şi ai grijă de ei!», «Să nu ui i de cei care sunt dincolo!», Îi era teamă să spună «Basarabia»?! Dar Areta Moşu a continuat să se... spovedească: munceşte şi trece mereu Prutul pentru că-i sunt dragi basarabenii, pentru că sângele nu se poate face apă. O doare sufletul când se gândeşte că părin ii ei nu şi-au mai văzut locurile natale. Vine în Basarabia pentru românii de aici, doreşte să-i cunoască, doreşte ca ei să fie europeni alături de noi din ară, pentru că în Europa este şi locul lor. Doreşte ca ei să fie liberi, să gândească în alt fel, în alt fel să simtă lucrurile. Să nu mai fie stăpâni i de tensiunea ce se simte asupra lor”4. Astfel de pasaje, dar şi altele similare, împodobesc 
frumoasa lucrare a Lumini ei Cornea, o antologie-document de texte, ce relevă dinamica activită ilor astriste din zilelor noastre şi se doreşte un manifest care să-i „trezească” pe românii din ară şi din afară; să-i deştepte înspre românismul genuin! ■ 

Luminița Cornea 

Asociaţiunea ASTRA întru iubire de suflet românesc  
Sibiu, Editura Asociațiunii ASTRA, 2015 
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Dan JUMAR  

O carte de referin ă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iată o nouă lucrare a cunoscutei autoare Maria 
Danilov. De astă dată ne aflăm pe tărâmul istoriei culturii. Participând la numeroase proiecte de cercetare, mai ales în domeniul valorificării cărții vechi și a presei basarabene, cercetătoarea a avut numeroase și valoroase contribuții la simpozionae științifice naționale și internaționale. Se remarcă unele dominante în aria sa de preocupări: cartea 
veche, vechile biblioteci, istoria presei. De altfel, colegii de breaslă i-au și încredințat coordonarea unor volume de studii și referate în domeniul 
menționat anterior; totodată Maria Danilov a făcut și face parte din colegiile de redacție ale mai multor 

prestigioase reviste de istorie din spațiul nostru 
cultural. Lucrarea de față este un exemplu de cercetare întreprinsă cu acribie științifică, o carte judicios structurată, înscriindu-se între realizările de cea mai bună factură ale istoriei culturii. Deși tratează 
despre trecutul nostru cultural, autoarea dovedește deplină măiestrie în abordarea subiectului într-o manieră modernă. Cele  de pagini ale lucrării reprezintă un model demn de urmat, epuizând 
sursele documentare ale subiectului. Recomandăm, în consecință, lucrarea Mariei Danilov, ca o valoroasă realizare științifică. ■ 

 
1 Autoare şi coautoare a mai multor căr i: Scriitori. Case memoriale, vol. II, Târgu-Mureş, 2017; Romulus Cioflec – o 

via ă în imagini, Sf. Gheorghe, 2016; Un pelerinaj în ara Sfântă, Bucureşti, ; Studii şi articole literare, Braşov, 
2014; Pe cărarea Raiului. Convorbiri duhovniceşti cu Înaltpreasfin itul Arhiepiscop Ioan al Covasnei şi Harghitei, Edi ia 
I, Cluj-Napoca, ; Edi ia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, ; Scriitori. Case memoriale, vol. I, Târgu-Mureş, 2014; Întru lumina mun ilor – fragmente de spiritualitate românească, Târgu-Mureş, 2013; Excursia 

literară, îndemn spre cunoaştere, Cluj-Napoca, 2010; Locu iuni verbale în romanul istoric sadovenian – o abordare 

gramaticală, stilistică şi poetică, Cluj-Napoca, 2008; Teculeştii din neam în neam, Sf. Gheorghe, 2008 (coautor); 

Atlasul literaturii române, Budapesta, 2003 (coautor); Scriitori – case şi muzee memoriale, Bucureşti,  
(coautor). A editat opere inedite ale unor scriitori: Romulus Cioflec: Răspântia, 2016; Cupa Domeniilor, 2012; 

Moarte cu bocluc, 1998, Romulus Cioflec – un ardelean pe drumurile lumii, 2007, Preot Ioan Graure, Cinstirea 

părin ilor – culegere de predici şi articole, 2008; Justinian Teculescu, Pentru neam şi pentru lege – cuvântări şi 
predici, 2006; Poezii populare culese de Dimitrie Cioflec, 1994. 

2 Arătând, între altele că: ,,Folosindu-şi aceste minunate daruri cu care a înzestrat-o Dumnezeu, autoarea prezintă în cartea de fa ă, prin cuvinte cu grijă alese, munca şi preocupările astriştilor de azi. Apreciază, cu ales echilibru, dorin a, sacrificiul şi tăria astriştilor zilelor noastre de a aduce bucurie în rândurile poporului român, dar şi puterea de a lupta pentru progres şi prosperitate” Dumitru Acu, Precuvântare astristă, în Lumini a Cornea, 
Asocia iunea ASTRA întru iubire de suflet românesc, Editura Asocia iunii ASTRA, Sibiu, , p. . 

3 „Nistru – râu cu apă indiferentă. Indiferentă la sentimentele oamenilor. Oare? Şoseaua este întreruptă... Nu putem înainta cu autocarul. Oprim, cu vreo  de metri, departe de linia frontului. Da, front lângă apa Nistrului! Coborâm şi înaintăm pe şoseaua liberă, nici o maşină. Ajungem la barieră. De dincolo de barieră, din imediata ei apropiere, ne priveşte tancul rusesc cu eava îndreptată înspre noi. În preajma tancului, trei solda i severi la chip. Ni se permite să mergem până la Nistru. Ni se permite, destul de uşor, nouă celor din România, participan i la o activitate culturală a ASTREI, să mergem să privim Nistru. Nu ne sperie eava tancului. Oare de ce? Pentru că nu ştim ce înseamnă teama de a avea permanent o... eavă de tun îndreptată spre nou, o eavă de tun care amenin ă permanent. Câtorva dintre înso itoarele noastre moldovence le-a fost teamă să meargă spre Nistru. Le-a fost teamă să meargă prin dreptul tancului cu eava amenin ătoare. S-au întors la autocar” Lumini a Cornea, Asocia iunea Astra întru iubire 

de suflet românesc, Editura Asocia iunii ASTRA, Sibiu, , p. . 
4 Ibidem, p. 83-84. 

 

 

 

Maria Danilov 

Carte, cenzură și biblioteci în Basarabia, inventarierea 
surselor (secolul al XIX – începutul secolului al XX-lea) 

Chișinău, Tipografia Reclama, 2016 
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Iulian PRUTEANU-IS CESCU  

Un volum dedicat Iașului –  

capitală de război 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finele anului 2016, aniversarea a 100 de ani de la mutarea capitalei statului român la Iași a fost marcată prin apariția, în condiții grafice deosebite, 

a volumului Orașul Iași. „Capitala rezistenței până 
la capăt” -1917), la Editura Junimea, sub 

coordonarea reputatului istoric și profesor ieșean 
Ion Agrigoroaiei. Volumul este structurat în două părți. Prima 
parte, O singură Românie înseamnă și o singură 
capitală (p. 17-105), prezintă drumul parcurs de orașul Iași de la Unirea din 1859, de la pierderea statutului de capitală a Principatului Moldova în , până la Primul Război Mondial. Nu s-a urmărit 
o cuprindere de ansamblu a istoriei orașului Iași, ci o dezbatere pe tema transformărilor suferite, a confruntărilor de idei și atitudini referitoare la orașul 
cu statut de fostă capitală (p. 8). În această primă parte semnează articole Dumitru 
Vitcu (Jertfa unei capitale istorice), Gheorghe Iacob & Ionuț Nistor Orașul Iași – „a doua capitală” a 
României în vremea lui Carol I  și Remus Zăstroiu 
(Orașul Iași, o capitală a înfăptuirilor culturale). Este realizată o repede ochire asupra statutului Iașului de-a 

lungul celor cinci secole de existență, evidențiindu-se 

rolul de simbol al românismului pe care Iașul l-a avut și pe care continuă să-l aibă în conștiința noastră publică. 
Cititorul se poate familiariza cu aspecte diverse, unele cunoscute, altele mai puțin cunoscute, din istoria Iașului: mișcarea separatistă de la Iași , vizitele lui Carol I în cea de-a doua sa capitală, diferite solicitări și proiecte ale ieșenilor, populația orașului, realizări ale administrației locale, învățământ, Iașul și independența României -1878), dezvelirea statuilor lui Ștefan cel Mare  și a lui Alexandru 

Ioan Cuza (1912), inaugurarea Palatului Universitar de la Copou , societăți culturale și publicații periodice, viața științifică, culturală și artistică, Teatrul Național etc. 
Partea a II-a, „Capitala rezistenței până la capăt” 

(p. 107- , tratează un capitol dramatic din istoria 

României anilor - , când statul român se afla în pragul dezastrului: aglomerație, lipsuri de tot felul, o iarnă aspră, care a dus la izbucnirea molimelor, o epidemie de tifos exantematic. În aceste condiții excepționale pentru destinul națiunii române, Iașul a 
devenit Capitala statului, centrul de coordonare a refacerii și al „rezistenței până la capăt”. Cercetările lui Ion Agrigoroaiei De la mutarea 

Capitalei la Iași, la epopeea de la Mărășești), Ion Giurcă Prezența Armatei Române la Iași în -

1917  și Ionuț Nistor Universitatea din Iași în 
timpul campaniei din 1916-1917  întregesc acest 
tablou complex. Volumul se încheie cu un amplu set de documen-

te (p. 235- , care conține Mesajul Regal prezentat 

de Regele Ferdinand la deschiderea sesiunii parla-mentare la Iași /  decembrie  și discur-surile rostite de N. Iorga, Ion I.C. Brătianu și Take Ionescu în ședința Adunării Deputaților din /  
decembrie 1916. 

Un număr însemnat de documente provin din Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale Fondul Primăria Iași, Fondul Universitatea Iași , iar acestea nu acoperă, desigur, toate aspectele semnificative pentru situația orașului Iași, devenit capitală de război, oferind dezbaterii „un suport concret, o ilustrare, de multe ori particulară, a neîmplinirilor și realizărilor din intervalul cuprins între toamna anului  și zilele victoriei din iulie-august ” p. . 
Volumul, editat cu sprijinul Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, conține o Introdu-

cere și o Încheiere, semnate de Ion Agrigoroaiei, precum și un util Indice de nume și un rezumat în limba engleză, în traducerea Mihaelei Lupu. Îl felicităm pe prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei pentru această apariție editorială unică în spațiul publicistic de la noi și îi dorim putere de muncă în coordonarea și realizarea volumului dedicat rolului orașului Iași în realizarea Marii Uniri, aflat în șantier. ■ 

 

Ion Agrigoroaiei (coordonator) 

Orașul Iași. „Capitala rezistenței până la capăt” 9 6-1917) 

Iași, Editura Junimea, 2016 



„Revista română”, nr. 3 (89  • toamnă 2017 | 61 

 

Con iu Tiberiu OITU 

Drumul spre Porţile Împărăţiei  
este unul iniţiatic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel mai recent volum publicat de Academicianul 

Alexandru Surdu, La por ile împără iei, ne prezintă un 
fragmentarium ce lasă cititorului şansa de a se apropia, pagină cu pagină, de decodificarea propusă de filosoful născut la Braşov câtorva teme neașteptat alăturate. Prefa a lucrării ne dezvăluie ra iunile rar-întâlnitei alăturări dintre economia politică şi sufletul românesc, new-age şi Miori a, cavalerii teutoni şi cei marma ieni. Înlăn uind cugetări, eseuri, note de călătorie, amintiri, Academicianul Alexandru Surdu ne permite să participăm la evocarea unor valori, idei, persoane şi momente care i-au modelat şi definit 
parcursul. 

Primul eseu, De la economia politică la politica 
economică, oferă o cheie posibilă a lecturii. În ciuda titlului ce sugerează abordarea unor teme domestice 
(conform etimologiei reamintite a termenului de 

economie), paginile de deschidere ale volumului ne introduc în ierarhia valorilor care, întrepătrunse, conturează Realitatea: Frumosul, Adevărul, Binele, Dreptatea şi Libertatea. Subiectivismul Realită ii este sintetizat într-o frază ce face trecerea de la paginile 13 spre : „… Realitatea nu este altceva decât o totalitate de concep ii ale omului despre propria lui Existen ă în conformitate cu Fiin a, respectiv cu modalitatea proprie omului de a o gândi cum este, ce este şi de ce este aşa cum este”. Aşa cum ne reaminteşte Academicianul Surdu, teoria Realită ii eşuează constant la testul practic al transpunerii în Existen a Reală.  
Al doilea capitol al volumului (Problema 

trecerilor dintre orânduirile economice, p. 29-44) poate fi văzut ca o ilustrare a dificultă ilor de aplicare în concretul social şi economic a unor valori şi idei filosofico-politice ce pot fi tentante în 
abstractul teoriei. Dramatismul de dincolo de nereuşitele experimentului politico-social constă nu doar în deturnarea unor existen e individuale ci în pericolul de a conduce la condamnarea pe ter-men lung sau chiar stingerea popula iilor supuse 

încercărilor, precum în exempul evocat al rezer-va iilor „pieilor roşii” .  Deşi nu toate ideile şi aspira iile umane reuşesc să se transfere fidel în Existen a Reală, aceasta este inevitabil modelată de preocupările şi faptele 
individului. Capitolele centrale ale volumului evocă două mari personalită i care i-au marcat direct şi 
indirect devenirea filosofului Alexandru Surdu. 

Lucian Blaga este prezentat ca ghid „spre taini ele sufletului românesc” (p. 91-112), ca reper principal, al relecturării predecesorului Vasile Conta (Ondula-

iunea universală şi sufletul românesc , dar şi ca visătorul sau vizionarul concentrat „la lumi ce nu există” (Lucian Blaga despre noul eon sau noua eră 
(New Age)).  Întâlnirea cu filosoful Constantin Noica la Centrul de Logică al Academiei Române, înfiin at şi condus de academicianul Athanase Joja, este amintită în 
capitolul al patrulea, ea constituind un moment definitoriu pentru evolu ia tânărului cercetător Alexandru Surdu. Capitolul este dedicat contribu iilor filosofului de la Păltiniş la teoria categoriilor. 

Constantin Noica este nu doar autorul unor traduceri sistematice din lucrarea omonimă a lui Aristotel şi ale 
comentariilor pe care aceasta le-a generat, secole la rând, din partea filosofilor antici, medievali şi 
moderni. El revine constant la analiza rela iei dintre Unu şi Multiplu. Dintre interpretările prezentate vom men iona doar indicarea, pornind de la Parmenides, a „unui adevărat Unu – de pildă Dumnezeu”.  Aceasta ne permite să ne apropiem de o altă temă regăsită în 
paginile următoare ale volumului: Divinitatea. Acelaşi Parmenides este  prezentat, în Logos, cuvinte 

şi rostire continuând înşiruirea subcategoriilor: Totul şi Unul prin Infinitul, Eternitatea şi Absolutul. Astfel, prin identificarea gândirii cu fiin a, logos-ul 

devine Divinitatea. Pagini apoi, în Despre Dumnezeu 

şi Transceden ă, filosofia şi teologia sunt indicate ca fiind căi diferite dar compatibile ale atrac iei spre 
Divin.  

 

Alexandru Surdu 

La porţile împărăţiei 
Bucureşti, Editura Contemporanul, 2016 
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Tema raportării la Judecata Divină este prezentă în două capitole contrastante ca punct de pornire al argumentării. În Semnifica ia pentadică a mor ii din 
balada Miori a, analiza celei mai dezbătute crea ii populare româneşti este făcută din perspectiva, inedită, a metodei dialectico-speculative pentadice 

dezvoltate de Academicianul Surdu. Simularea 

Apocalipsei opune baladei în care nu se petrece nimic avalanşa de interpretări contemporane ce identifică, în prea multe din achizi iile tehnologice ale veacului, semne ale Sfârşitului revelat Sfântului Ioan. Para-doxal, concluzia optimistă este aceea că, fără să fim neapărat martorii semnelor incontestabile, „sfârşitul poate să vină oricând, şi acum”, în momentul ştiut 
doar de Dumnezeu. Călătoria omului şi umanită ii, pe acest pământ, printre stele, spre sfârşitul individual sau comun, prilejuieşte autorului Cugetări la margine de drum. Ignoran a cu privire la ce ne aşteaptă la finalul parcursului este imposibil de depăşit. Această interpretare ar justifica sensul de revela ie acordat scurtelor popasuri şi valoarea aparte a notelor de călătorie. Poate nu întâmplător, două din capitolele 

finale ale volumului prezintă, în oglindă, contactul autorului cu centrele a două nobile ordine de călători: 
Mergentheim. La sediul cavalerilor teutoni şi Vişeul de 
Sus. La sediul cavalerilor marma ieni. Ursi i să 
protejeze drumurile şi hotarele încredin ate, cavalerii vizita i de Academicianul Alexandru Surdu au făcut posibilă sosirea „la Por ile Împără iei”.   Por ile ar putea fi cele maramureşene ilustrate pe coperta volumului, largi, deschise şi – eventual – plasate în Pasul Prislop ca semn al neîntreruptei legături a românilor cu românii. Aceleaşi ilustrate por i maramureşene ne sugerează, prin mânăstirea de după şi crucea de deasupra, semnifica ia descrisă în ultimul capitol al lucrării, aceea de loc de trecere între lumi, vegheate şi deschise de Sfântul Petru.   Precum cele mai bune jurnale de călătorie, volumul ne face părtaşi la senza iile, trăirile, emo iile şi gândurile călătorului. Călătorind împreună cu Academicianul Alexandru Surdu, parcurgând mai mult decât distan a dintre două puncte, întâlnind nu atât peisaje cât oameni, valori, idei, drumul spre Por ile Împără iei este unul ini iatic. ■ 

  

reviste primite la redacţie ■  
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Blaj, 2 iunie 2017. Silvia Pop – 80 de ani. Președinta Despărțământului „Timotei Cipariu”, prof. Silvia Pop  – „inima ASTREI de la Blaj… de numele ei se leagă azi la Blaj fapte şi realizări cultural-spirituale de notorietate” 
(Ioan Popa) – a aniversat frumoasa vârstă de  de ani. ■ 

 

Năsăud, Premiile ASTREI. De mai bine de două decenii, la finalul anului şcolar, Despăr ământul Năsăudean al Asocia iunii acordă premii pentru cele mai mari medii anuale ob inute în institu iile de învă ământ din Năsăud. „Premiile sunt posibile prin bunăvoin a membrilor astrişti cotizan i, a salaria ilor care oferă anual 
2% din impozitul pe anul precedent Despar ământului Năsăud al ASTRA şi, de asemenea, prin bunăvoin a sponsorilor, care pre uiesc ac iunile de cinstire a elevilor valoroşi în competi iile şcolare, cum ar fi fabrica Intex din Năsăud – prin managerul general, Dorel Sima, şi Grupul de firme MIS Grup Anieş – patronate de 

Emil Iugan, Viorel Nașcu Axa Năsăud  și Elena Griga Plastinvest Năsăud , cărora le mul umim în numele celor care beneficiază de aceste premii” prof. Ioan Seni, preşedintele Despăr ământului . În anul școlar 
2016-2017, premiile anuale ale Despăr ământului Năsăud s-au acordat unui număr de peste  de elevi de la Colegiul Na ional „George Coșbuc”, Colegiul Silvic „Transilvania”, Colegiul Economic și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”. ■ 

 

Dej, 4 iulie 2017. Ziua ASTREI Dejene. 4  de ani de la înființarea Despărțământului Dej, eveniment organizat de Despărțământul „Dr. Teodor Mihali” Dej. În program: parastas în memoria astriștilor trecuți la cele veșnice, prelegere: Gavril Manu – strist de frunte și personalitatea Ținutului de la confluența Someșurilor, expoziție de carte veche: Coșbuc – Goga – Rebreanu. ■ 

 

Zizin, comuna Tărlungeni, județul Brașov, 9 iulie 2017. Biserica Sf. Treime – slujbă de pomenire în 
memoria ieromonahului Gherman Bogdan (1808-1883), slujitor la altarul acestui sfânt lăcaș de închinăciune și duhovnicul spiritualul  al Sfântului Andrei Șaguna - , întemeietorul Asociațiunii ASTRA. Evenimentul a fost pregătit de familia Șoană. În același context, un grup de membri și apropiați 
colaboratori ai Cercului „Gherman Bogdan” al Despărțământului ASTRA „Frații Popeea” Săcele, judeșul Brașov, au făcut o donație drept piatră de temelie la viitorul bust al Poetului Național, Mihai Eminescu -1889), pe care tânăra ASTRĂ de la Carei, județul Satu Mare, îl va amplasa în acest frumos oraș românesc. Au subscris cu diferite sume preotul Florin Bodoc, primarul Severius Beșchea, familia Ligia și Mircea Șoană, Constantin Zavarache, Liviu Dârjan, familiile Cimpoaie, Crăcană, Daneș, Prelipceanu, Ștefan Durbălău, Ana Kocsis, Corneliu Sârbu, Gheorghe Stoea, Cristina Vrabie și Maria Zbarcea. ■ 

telegraful astrist ■  
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