




 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C t lin  

TURLIUC 

[Ia i] 
 

Ion I.C. Brătianu, omul istoriei 
 

 Personaj al cărui loc în panteonul național nu este și nu mai poate fi contestat, Ion I.C. Brătianu a marcat profund nu numai epoca în care a trăit, ci și viitorimea, alăturându-se astfel presti-gioasei sale familii fără de care ar fi greu să vorbim despre România modernă şi destinul ei între statele europene1. Valențele multiple ale personalității sale sunt oarecum umbrite de dimensiunea  excep ionalei sale cariere politice și, mai ales, de amplitudinea capitalului simbolic dobândit în acest spectru, pe drept cuvânt câștigat în marile momente ale istoriei naționale 
din primele decenii ale secolului trecut. Este astăzi imposibil să vorbeşti despre România întregită, despre procesul modernizării şi al emancipării în varii planuri ale vie ii societă ii 

româneşti fără să rosteşti numele marelui bărbat de stat, continuator vrednic al unei familii seminale pentru geneza statului na ional mo-dern român. Numelui său i-au fost asociate 

formule precum: „conducătorul din umbră al României interbelice”, „Politician dominator”, „cel mai bun profesionist al politicii naționale”, „zodia bună a României” sau chiar „Regele neîncoronat”. Memoria sa domină și astăzi în mentalul istoric colectiv românesc, asociată fiind Marii Uniri și primului deceniu interbelic marcat decisiv de impunătoarea sa prezență. Cu o viziune aristoteliană asupra politicii pe care o 
considera o „nobilă datorie”, Ion I.C. Brătianu nu țintea decât la centralitatea statului în pro-movarea interesului național și a bunăstării 
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locuitorilor săi. Doctrinar şi practician deo-potrivă, om al discursului inspirat în parlament şi al măsurilor cumpănite profund când era Preşedinte al Consiliului de miniştri, vigilent opozant şi om care ştia să folosească creator 
talentele amicilor săi politici, Ion I.C. Brătianu epitomizează şi astăzi prin statura sa politică 
modelul politicianului abil, iubitor de ară şi de 
semeni. Asupra vieții și operei sale s-au pro-nunțat mulți autori aparținând investigatorilor câmpului socio-politic și istoricilor în varii cărți, studii și articole de valoare și întindere inegale. Nu este cazul să-i invocăm aici căci, în general, sunt bine cunoscuți și deopotrivă numeroși. Cu certitudine în prag de Centenar al Marii Uniri vor fi mul i care se vor pronun a asupra vie ii şi operei sale.  De aceea, ne rezumăm doar a afirma că, în zdrobitoare majoritate, opera sa politică a fost temeinic și bine apreciată, bucurându-se de considerația necesară și de o valorizare certă în contextul epocii şi al istoriei. O simplă căutare pe internet ne dezvăluie nu mai puțin de .  
de rezultate legate de numele personajului nostru. Cu toate acestea, ne lipsește până astăzi, la mai bine de un veac și jumătate de la nașterea 
sa, o monografie amplă și temeinic alcătuită dedicată acestui personaj fundamental  în istoria noastră contemporană, volum care să aducă noi lumini și interpretări dincolo de lucrările semnate în  de N. Bănescu2 sau cele mai 

recente din 1992 de Ioan Scurtu3 sau  din 1994 

de Anastasie Iordache4, ca să folosim doar aceste 
exemple bine cunoscute. Chiar de la primul pas pe scena politică relevantă a României, adică de la participarea sa la alegerile din toamna anului  în Gorj, Ion 
I.C. Brătianu se va declara un atent observator al vieții social-economice și a celei politice cu 
scopul meliorist al satisfacerii interesului național așa cum era perceput el atunci de omul politic liberal. Două chestiuni considerate drept majore în epocă marcau drumul nostru spre 
modernitate: chestiunea agrară, cu toată pletora sa de implicații și complicații, și problema democratizării țării prin implicarea cât mai multor români în viața politică a statului, problemă conectată direct cu sistemul electoral. Cele două probleme erau percepute ca fiind interconectate așa cum o demonstrează și cuvin-

tele unui apropiat a lui Ion I.C. Brătianu, I.G. Duca: „Numai creându-se o altă bază electorală se poate rezolva în întregime și radical chestia agrară, numai când nu vor exista neștiutori de 
carte vom putea vorbi de progrese temeinice în 

această țară”5. Încă în programul elaborat în  liberalii au înscris chestiunea votului 
universal, însă numai ca o perspectivă și ca o consecință a îmbunătățirii condiției socio-eco-nomice a țăranilor. Ajungerea la șefia guvernului și apoi a partidului a lui Ion I.C. Brătianu după retragerea lui D.A. Sturdza, în condițiile cunos-cute, cu sprijinul constant și consistent al lui Eugeniu Carada, a deschis un nou capitol în 
lunga serie de evenimente care au marcat 

procesul emancipării politice la români. Maniera în care se va realiza însă acest proces în anii dominați de figura lui Ion I.C. Brătianu va fi una izvorând aproape strict din tradiția noastră. În chiar discursul rostit la învestitura sa în fruntea 
partidului el afirma un crez de care nu s-a despărțit nicicând: „Ținta Partidului Național-Liberal încă de la întemeiere a fost dezvoltarea forțelor naționale de orice fel și pe orice tărâm. Forțele morale, intelectuale, militare și eco-nomice, toate forțele naționale, dezvoltate astfel, încât să putem zice la fiecare moment că suntem conștienți de deviza trecutului nostru, formulată astfel de unul din conducătorii Partidului Național-Liberal: prin mințile, prin inima și brațele noastre”6. Dacă adăugăm la aceste 
cuvinte și fraza sa: „În granițele teritoriului național român voim să creștem patrimoniul comun al lumii civilizate”7 vom înțelege natura viziunii sale pentru destinul națiunii în rândurile căreia s-a născut. Interpretând corect radiografia societății românești și intuindu-i necesitățile stringente, în 
ciuda atentatului împotriva sa din , Ion I.C. Brătianu și apropiații săi au cuprins în mani-
festul program expus la 25 ianuarie 1911 ideea reformelor agrară și electorală, subiect de profundă dezbatere pentru elita politică și nu numai, mai ales după momentul . În celebra scrisoare program publicată de „Viitorul”, 
oficiosul partidului, la 2/20 septembrie 1913, Ion. I.C. Brătianu revenea în forță asupra ideii reformelor agrară și electorală, devenite impe-rioase în viziunea sa după încheierea celui de-al doilea război balcanic. În congresul partidului survenit două săptămâni mai târziu Ion I.C. Brătianu cerea colegilor săi o decizie clară în privința rezolvării problemei agrare prin inter-venția statului, cu dreptul de expropriere și 
constituirea unui singur colegiu electoral. Acuzat de adversarii săi, conservatorii,  că urmărește în 
exclusivitate interesele electorale ale partidului său prin propunerea unui nou sistem al ale-gerilor, el răspundea: „Am crezut că e necesară o 
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viață nouă care să solidarizeze masele mari cu viața statului și care să dea, totodată, posibi-litatea ca o lucrare continuă de educație și administrație să nu mai fie distrusă prin nevolnicia și nemernicia acelora pe care nu-i 

controlează nici o opinie publică hotărâtă și bine organizată. Am văzut că de aici înainte trebuie lărgite temeliile vieții politice, că trebuie deschise ferestrele, pentru ca un aer mai sănătos să intre în casa obștească unde se determină interesele statului”8.  Necesitatea acestei reforme electorale a fost pe larg popularizată de lideri ai partidului în numeroase întruniri publice și bătrânul monarh Carol I a acceptat-o, sub re-zerva moderațiunii și a unui argument formulat astfel: „Nu e bine, Sire, să lăsați o problemă așa grea nerezolvată succesorului vostru; aveți datoria să-i transmiteți Coroana fără greutățile unei asemenea chestiuni nedeslegate”9. Veniți la guvernare la începutul anului , național-liberalii au pregătit modificarea Constituției 
pentru a face posibilă aplicarea reformelor, dar evenimentele politice ale anului și, în primul rând, izbucnirea primei conflagrații mondiale a împiedicat finalizarea lucrărilor Adunării Consti-tuante și implicit a reformelor preconizate. Sub impulsul realităților dramatice ale războiului de întregire a neamului și a evenimentelor conexe din Rusia, reforma electorală prin instituțio-nalizarea colegiului unic nu mai era suficientă și, 
de aceea, principiul sufragiului universal a început a fi vehiculat din ce în ce mai des. În vizita sa la Petrograd, în martie , Ion I.C. Brătianu arăta că în România prin reforma 

agrară și votul universal, Camerele își vor spori numărul votanților de la .  la . . , iar țărănimea va primi . .  ha de pă-mânt10. În tragicele zile când Iașul devenise „capitala rezistenței până la capăt”, într-un discurs ținut la  mai , Ion I.C. Brătianu arăta: „Sufragiul universal și exproprierea, aceste două principii au devenit patrimoniul comun al tuturor și votarea lor se poate obține fără discuții pătimașe care să tulbure liniștea sufletească a țării…”11. Mai mult, cu două zile înainte la  mai , pe fondul acelorași 
dezbateri referitoare la reforme, liderul liberal afirma cu putere de oracol: „… atât sufragiul universal, cât și principiul exproprierii sunt 

cerute nu numai de spiritul vremii în care trăim, dar și de necesitățile pe care ni le impune introducerea suveranității noastre dincolo de Carpați”12. Discuția celor două reforme a durat de la  mai până la  iunie , până în preajma epopeicelor lupte de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Modificarea Constituției în 
iulie 1917 prin revizuirea art. 19,  și  – care a rezultat în urma votului – a deschis calea înfăptuirii celor două reforme de importanță capitală în siajul primei conflagrații mondiale. 
Marea Unire din 1918 a prilejuit lui Ion I.C. Brătianu următoarea remarcă adresată dele-gaților transilvăneni care au adus documentul Unirii la București: „Vă așteptăm de o mie de ani și ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată. Sunt în viața unui neam clipe de fericire atât de mari încât ele răscumpără veacuri întregi de suferință”. ■ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Articolul reia fragmentar textul nostru Ion I.C. Brătianu și emanciparea politică în România modernă, 

publicat în „Revista istorică”, tom XXV, nr. 3-4, 2014, p. 291-303. 
2 N. Bănescu, Ion I.C. Brătianu -1927), Craiova, 1931. 
3 Ioan Scurtu, Ion I.C. Brătianu, Bucureşti, . 
4 Anastasie Iordache, Ion I.C. Brătianu, Bucureşti, . 
5 Vezi „Voin a Na ională”, anul XXVII, nr. 7.603, 27 noiembrie 1910, p. 1. 
6 N. Bănescu, op. cit., p. 95. 
7 Ion I.C. Brătianu, Cuvintele unui mare român, Craiova, f.a., p. 48-49. 
8 Ion I.C. Brătianu, Discursurile lui Ion I.C. Brătianu, publicate de George Fotino, Bucureşti, 1940, 

vol. IV, p. 155. 
9 I.G. Duca, Amintiri politice, vol. I, München, 1981, p. 103. 
10 A. Stan, M. Iosa, Liberalismul politic în România, Bucureşti, , p. . 
11 Ibidem, p. 369. 
12 Apud C. Neagu, Guvernul liberal Ion I.C. Brătianu  noiembrie/  decembrie  – 27 septembrie 

1919, Iaşi, , p. . 
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PRIS CARU 

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

 

. Omul politic și răspunderile guvernării 
 După izbucnirea revoluției bolșevice de la 

Petrograd (25 octombrie/7 noiembrie 1917) situația întregului front oriental a devenit dramatică. Derularea evenimentelor din Rusia interesa nemijlocit România, deoarece pe teri-
toriul dintre Prut și Carpații Orientali se găseau aproximativ un milion de soldați ruși, o armată în plină descompunere ce amenința siguranța statului român și funcționarea instituțiilor sale 
vitale – Dinastia, Guvernul, Parlamentul etc. 

La 22 noiembrie/5 decembrie 1917, noile autorități bolșevice încheie armistițiul de la 
Brest-Litovsk cu Puterile Centrale, România rămânând astfel singură și izolată în fa a 
armatelor germane, austro-ungare, otomane și 
bulgare. 

Ca urmare a acestor evenimente grave, la 26 

noiembrie/  decembrie  se încheie, la Focșani, armistițiul între armatele ruse de pe frontul românesc  și române și armatele Pute-

rilor Centrale. Documentul avea un caracter tehnic și reprezenta, în fapt, o suspendare a ostilităților.  
La 23 ianuarie/5 februarie 1918, Puterile Centrale transmit un ultimatum României, prin care conducerea statului român era somată ca în patru zile să-și precizeze intențiile în vederea încheierii păcii. Având în vedere situația creată, 

la 26 ianuarie/8 februarie 1918 guvernul Ion I.C 

Brătianu a demisionat, generalul Alexandru Averescu fiind desemnat președinte al Consi-liului de Miniștri. Nu era o soluție ad-hoc, ci una pregătită atent și despre care Alexandru Averescu a luat cunoștință din timp1.  Ion I.C Brătianu era convins în acel moment că România avea doar o singură soluție – pacea. O rezistență armată nu ar fi avut șanse de reușită, în condițiile în care cele  divizii ale Armatei Române nu puteau rezista mai mult de două-trei săptămâni. Abilul om politic aprecia că 
o pace provizorie, impusă de condițiile vitrege, era cu mult preferabilă unei capitulări. Oricât de severe ar fi fost prevederile ei, se salva ființa de stat și o parte din armată. O astfel de pace era preferabil să fie încheiată nu de el, ci de 
altcineva, eventual un militar, care ar avea posi-bilitatea să prelungească negocierile. Printr-o 

,,Faptele noastre trebuie să fie numai 
în slujba Patriei și a Neamului” 

 
Alexandru Averescu 

 

Semnatarii Armistițiului de la Focșani 
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astfel de manevră, Ion I.C. Brătianu evita situa-ția umilitoare de a trata cu dușmanul și, în același timp, menținea legătura cu aliații pentru 
orice nou curs al evenimentelor. Altfel spus, planul lui Ion I.C. Brătianu era de a scoate castanele din foc cu mâna altuia. Personalitatea aleasă pentru atingerea acestui scop era vechiul său rival, Alexandru Averescu. Generalul 
Averescu era un militar care putea impune anu-

mite limite Puterilor Centrale și nu se afirmase pe plan politic până atunci. El se bucura de o reală popularitate printre ostași și în rândul opiniei publice, avea legături cu oameni politici favorabili Antantei, iar succesele pe câmpul de luptă l-au impus și în fața adversarului. Pornind de la aceste considerente se aprecia că opinia publică va accepta mai ușor o pace cu fostul inamic, încheiată de învingătorul de la Mărăști și Oituz2. De asemenea, în armată și societate se dezvoltase o propagandă pacifistă, care părea a se fi concentrat în jurul generalului Alexandru Averescu. Nu poate fi exclusă ipoteza că, încredințându-i sarcina de a semna pacea, Ion I.C Brătianu să fi urmărit și o diminuare a popu-larității generalului Averescu, ce putea deveni stânjenitoare după război3. 

Alexandru Averescu a apreciat noul post care 

i s-a oferit ca o posibilitate de a se impune pe scena politică și de a-și lua revanșa față de adversarul său, Ion I.C. Brătianu. Dornic să ajungă la putere cât mai rapid și neavând expe-riența culiselor politicii, generalul Averescu și-a supraestimat forțele și nu a intuit jocul subtil al lui Brătianu. Avea să ia cunoștință de el peste câteva săptămâni, când va fi obligat să pără-sească guvernarea4.  După constituirea guvernului, deși i s-a 

precizat de către Ion I.C. Brătianu să tempo-

rizeze negocierile de pace cu Puterile Centrale, 

generalul Averescu le-a accelerat. În speranța iluzorie că va putea obține condiții favorabile și că va rămâne o perioadă mai îndelungată la 
guvernare, Alexandru Averescu s-a deplasat în două rânduri la București pe /  și /  
februarie 1918) unde s-a întâlnit cu feldmare-șalul August von Mackensen, pe care îl cunoștea 
de peste 20 de ani5. Dacă la prima întâlnire, von 
Mackensen i-a dat unele speranțe că pacea ar 
putea fi acceptabilă, în cadrul celei de-a doua 

Alexandru Averescu s-a aflat în fața unei situații 
diferite. Atitudinea lui von Mackensen s-a menținut atentă și binevoitoare, însă miniștrii 
de Externe german și austriac, Richard von 

Kühlman și Ottokar Czernin, s-au dovedit infle-xibili în pozițiile și cererile lor față de România. Cei doi diplomați i-au adus la cunoștință condițiile în care Tripla Alianță era dispusă să încheie pace: dezarmarea a aproximativ jumătate din efectivele armatei înainte de semnarea păcii, experții Puterilor Centrale urmând să decidă ce unități vor fi desființate; cedarea întregii Dobroge, inclusiv Cadrilaterul, și acceptarea unei rectificări de frontieră cu 
Austro-Ungaria, în așa fel încât dubla monarhie să aibă garanții că nu va fi atacată prin 
surprindere; stabilirea raporturilor economice de așa manieră încât interesele germane și 
austro-ungare să fie privilegiate; considerarea dinastiei ca o problemă internă a României. Nemulțumit de cedările teritoriale care se impuneau României pe care le-a calificat drept anexiuni și de prevederile restrictive referitoare la Armata Română, Alexandru Averescu a declarat că nu poate primi pacea, discuțiile neajungând la niciun rezultat, fiecare parte rămânând pe pozițiile sale6. În urma celor două vizite, Alexandru Averescu avea să constate cu amărăciune că își făcuse iluzii privind încheierea unei păci onora-bile, condițiile impuse de Puterile Centrale fiind foarte aspre. Inițiativele președintelui Consiliului de Miniștri, ce se credea la început stăpân pe situație, nu au fost receptate favorabil de către Ion I.C. Brătianu, care le-a considerat a fi o greșeală pentru că au anulat din start posibi-litatea oricăror amânări7. La sugestia lui Ion I.C Brătianu, regele Ferdinand a acceptat să se întâlnească cu minis-

trul de Externe austriac Ottokar Czernin pentru 

a stabili care sunt în mod concret intențiile Puterilor Centrale. Întrevederea între regele Ferdinand și contele Czernin a avut loc la /  

Delegația română condusă de Constantin Argetoianu  

la negocierile de pace cu Puterile Centrale 
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februarie , în gara Răcăciuni. Ministrul de 
Externe austriac a manifestat intransigență, declarând că nu a venit să caute pacea, ci să impună condiții, sens în care a transmis suveranului român un ultimatum la care trebuia să se răspundă în termen de  de ore. Dacă răspunsul era pozitiv se dădeau speranțe 
României la o pace acceptabilă; în caz contrar, consecințele puteau fi din cele mai dramatice8. La Răcăciuni s-a decis și soarta guvernului Averescu, în condițiile în care Czernin a fost de acord cu menținerea monarhiei, însă, în schimb, a pus condiția instalării unui guvern condus de 
Alexandru Marghiloman. 

Ca urmare, la 5/18 martie 1918, Alexandru Marghiloman sosește la Iași, unde este primit de 
regele Ferdinand pentru a se stabili principiile guvernării9. În aceeași zi, Alexandru Averescu contrasemnează decretul de numire ca preșe-dinte al Consiliului de Miniștri al lui Alexandru Marghiloman, guvernul condus de el intrând deja în istorie. Scurta perioadă cât s-a aflat la putere a 

reprezentat pentru Alexandru Averescu o adevărată școală, el având astfel posibilitatea de a cunoaște din interior, din cea mai înaltă demnitate la care putea să ajungă un cetățean român, cea de președinte al Consiliului de Miniștri, mecanismele vieții politice românești și persoanele care aveau o influență semnificativă în societate. Guvernul pe care l-a condus s-a 

confruntat cu o succesiune de crize: presiunile 

ultimative ale Puterilor Centrale; ostilitatea regimului bolșevic; problema Basarabiei; diver-gențele din interiorul clasei politice românești; plecarea misiunilor străine etc. Toate acestea i-au diminuat credibilitatea și l-au uzat prematur. 

Generalul Averescu s-a dovedit, ca om politic, în multe privințe neexperimentat, soluțiile adop-tate generând adesea dispute în rândul clasei politice. Și-a dat seama târziu că el conduce doar un guvern de tranziție, astfel că și-a făcut iluzii că poate rămâne mult timp la putere. Cu toate că a condus țara o perioadă scurtă, Alexandru Averescu a fost perceput de marea masă a populației drept „omul păcii”, cel care a pus capăt calvarului războiului, cu întregul său cortegiu de suferințe. Acest fapt a constituit unul dintre factorii esențiali ai imensei sale popularități10. Imediat după înlocuirea sa de la conducerea guvernului și ieșirea din rândurile cadrelor 
active ale armatei, Alexandru Averescu a trecut la materializarea unei dorințe mai vechi, 

amânată din diverse motive – intrarea în arena politică. Acest fapt a fost înlesnit atât de popularitatea sa, în continuă creștere, cât și de 
contactele din trecut cu unii oameni politici, îndeosebi din tabăra conservatoare. Averescu nu a ales însă calea înregimentării într-o formațiune politică, așa cum au procedat mai mulți militari după trecerea în rezervă, ci a acționat pentru crearea unui nou partid politic, al cărui lider a fost până la moarte11.    La scurt timp după îndepărtarea de la putere, Constantin Argetoianu, a avut o întâlnire cu generalul Averescu, în cadrul căreia s-au pus bazele organizatorice și ideologice ale noii organizații, care nu va purta numele de „partid”, formulă ce lăsa în acel moment impresia de perimată, ci de „ligă”, care trebuia să fie mult mai largă și să permită atât adeziunea persoanelor , cât și a grupurilor și asociațiilor constituite 
deja12. Referitor la programul „Ligii”, el trebuia să se concentreze asupra câtorva aspecte principale: respectarea legilor; reîntronarea Constituției; aplicarea reformelor promise în primăvara și vara anului  reforma agrară și votul universal ; stabilirea răspunderilor și a sancțiunilor pentru vinovații înfrângerilor din 
anii războiului; apropierea de puterile Antantei, alături de are România a intrat în război13.  

Liga Poporului s-a înființat la /  aprilie , iar primul număr al gazetei acestei organizații politice – „Îndreptarea” a apărut la 
14/27 aprilie 1918. Liga Poporului și-a direc-ționat activitatea împotriva vechilor partide, în 
special a liberalilor, cu scopul de a-și găsi un loc distinct în sistemul politic postbelic. Deși s-a dorit o formulă care să depășească partidul clasic, în realitate, de la bun început ea a urmat modelul acestuia. În anii următori, Liga Popo-rului a funcționat ca un partid obișnuit, alterna-tivă la formațiunile care dominaseră până atunci spectrul politic românesc. În aprilie , Constantin Argetoianu va transforma Liga în 
Partidul Poporului. Forța coagulantă care a asigurat succesul inițial al Ligii Poporului a fost personalitatea lui 
Alexandru Averescu, care s-a afirmat decisiv pe câmpul de luptă în anii -1917. Alexandru Otetelișanu, unul dintre fruntașii partidului, scria în  că Liga Poporului s-a născut din nevoile imperioase de după război. Ea s-a creat în „tranșee, unde nu există diferențe de clase sociale”14. La rândul său, Nicolae Iorga sintetiza că „Programul partidului era Averescu, garanția 
de realizare era Averescu, prestigiul partidului 
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era Averescu, lupta pentru un ideal era Averescu. Totul se reducea la Averescu”15. Deși atacată de formațiunile politice tra-diționale, cu un program incomplet și prea general, cu organizații insuficient consolidate, cu numeroși aderenți necunoscuți sau proveniți din vechile structuri, unii dintre ei dornici să-și găsească un rost nou în vremuri de schimbare, 
Liga Poporului s-a impus pe scena politică a României Întregite, îndeosebi în primul deceniu 
interbelic, ca urmare a unei nevoi reale de schimbare în societate și a prestigiului și notorietății imense pe care le avea  generalul 
Alexandru Averescu16.  Cu toate că la primele alegeri postbelice a ratat șansa intrării triumfale în viața politică, Liga Poporului a reprezentat o forță politică importantă asigurând, împreună cu Partidul Național Liberal, alternanța la putere. Din această perspectivă, se poate afirma, cu deplin temei, că în anii ʼ  a continuat să funcționeze „sistemul rotativei guvernamentale” din peri-oada antebelică, locul de altădată al conserva-torilor fiind luat acum de formațiunea condusă 
de generalul Averescu17. În februarie , după succesul peste orice așteptări obținut de Liga Poporului la scrutinul pentru alegerea membrilor Senatului și în fața 
ascensiunii curentului averescan, regele Ferdi-nand, secondat de tandemul Ion I.C. Brătianu și Barbu Știrbey, au ajuns la concluzia că „formula Averescu” era cea mai bună soluție pentru depășirea crizei în care se afla țara. Guvernul 
Alexandru Vaida-Voievod se compro-misese 

prin lipsa de coerență a măsurilor adoptate, Partidul Național Liberal era încă uzat, iar celelalte formațiuni politice erau prea mici și nu aveau șanse pentru a ajunge la guvernare. Totodată, abilul Ion I.C. Brătianu spera că 
aducerea la putere a Ligii Poporului va determi-na scăderea popularității generalului Averescu, deoarece realitățile sociale îl vor obliga să ia măsuri cu impact negativ18. 

Revenirea lui Alexandru Averescu la guver-nare în fruntea guvernului, în condițiile unui 
puternic curent popular de susținere, nu era însă lipsită de riscuri pentru Ion I.C. Brătianu și Partidul Național Liberal. Ca urmare, el a inițiat negocieri cu generalul Averescu și grupul din jurul său pentru a avea garanții în privința programului de guvernare, astfel încât interesele liberale să nu fie afectate. În cursul tratativelor, Constantin Argetoianu a dat asigurări că Liga Poporului va aplica reforma agrară în limitele 

decretului promulgat de liberali în primăvara anului  și că interesele Partidul Național 
Liberal legate de bănci și alte instituții vor fi 
respectate19. 

La 13 martie 1920, guvernul condus de Alexandru Averescu a depus jurământul. Echipa 
celui de-al doilea cabinet Averescu era compusă din oameni apropiați generalului, care formau 
nucleul dur al Ligii Poporului: Constantin Argetoianu Finanțe și ad interim la Justiție ; 
Duiliu Zamfirescu (Externe); generalul Ion Rășcanu Departamentul de Război ; P.P. Negulescu Instrucțiune și Culte ; Gheorghe Vălleanu Lucrări Publice . Ministerul de Interne 
a fost preluat de președintele Consiliului de Miniștri, iar în echipa guvernamentală au fost cooptate și o serie de personalități din provin-ciile unite cu țara: Ion Nistor, Ion Inculeț și, ulterior, Vasile Goldiș, Octavian Goga, Petru Groza ș.a. 

Una dintre cele mai spinoase probleme cărora a trebuit să le facă cel de-al doilea guvern Alexandru Averescu a fost reforma agrară. Promisă de regele Ferdinand pe front, în primăvara anului , admisă legal în vara aceluiași an, prin modificarea Constituției, începută de liberali în primăvara anului  
(Decretul „Duca” , problema împroprietăririi nu își găsise rezolvarea  până la acea dată. Încă de la instalarea sa, guvernul a luat măsuri pentru accelerarea acestui proces, sens în care, printre altele, la începutul lunii aprilie 1920 s-au adoptat două decrete  pentru întocmirea listelor celor îndreptățiți la împroprietărire20. La  septembrie , în comuna Gurbănești, județul Ilfov, în cadrul unei cere-

monii ce s-a dorit un semnal puternic pentru 

lumea satelor, Alexandru Averescu a marcat începutul punerii în posesie a țărănimii prin tragerea simbolică a primei brazde. Presa a 
reflectat pe larg acest eveniment, iar fotografii cu „Taica Averescu” împărțind pământ țăranilor au fost difuzate în toată țara. În toamna anului 920 lucrările de împroprietărire au continuat, fapt ce a menținut popularitatea lui Alexandru Averescu în lumea satelor, acestuia fiindu-i adresate sute de telegrame de mulțumire de la țăranii care au primit pământ21. O altă situație dificilă căreia guvernul Averescu a trebuit să-i găsească rezolvarea a fost refacerea finanțelor țării, grav afectate de război și de politica deficitară a guvernului precedent. 
Un rol important l-au avut în această direcție Constantin Argetoianu și Nicolae Titulescu. Cea 
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mai stringentă problemă era unificarea mone-tară pentru că, așa cu atrăgea atenția Nicolae 
Titulescu, „nu se poate trăi cu patru regimuri fiscale deosebite fără a atinge grav condițiile producției naționale și simțul dreptății”22. 

De asemenea, una dintre cele mai importante sarcini ce au stat în fața guvernului Averescu, pentru care și fusese adus la putere, era întronarea ordinii, grav afectate de agitațiile extremei stângi, dirijate de către Moscova, care a exploatat cu abilitate dificultățile sociale și 
economice pe care le traversa țara23. În acest 
scop, s-a adoptat o strategie care îmbina măsurile se îmbunătățire a situației materiale și de creare a unor mecanisme organizatorice și legislative care să diminueze contradicțiile sociale, cu măsuri de forță pentru restabilirea 

ordinii interne. Din fericire, acestea nu au degenerat în conflicte de amploare, de genul celui din . Nu au lipsit însă momentele tragice, așa cum a fost atentatul terorist de la Senat din  decembrie , săvârșit de către 
Max Goldstein și în urma căruia au murit 
ministrul Dimitrie Greceanu, episcopul Oradei, 

Radu Dimitrie, senatorul Spirescu, iar președintele Senatului, generalul Constantin Coandă, a fost grav rănit. 
Pe plan extern, guvernul Averescu s-a confruntat cu o situație dintre cele mai compli-cate. Raporturile cu foștii adversari nu erau reglementate, legăturile cu aliații occidentali nu aveau consistența dorită de România, iar relațiile cu Rusia Sovietică erau întrerupte din ianuarie . În aceste condiții, sub conducerea lui Take Ionescu, diplomația românească a înregistrat succese însemnate, care au consolidat statutul internațional al țării și au pus bazele unui sistem de securitate care a funcționat în întreaga perioadă interbelică. Astfel, la  martie  se încheia retra-gerea Armatei Române de pe teritoriul ungar, deschizându-se calea semnării, la  iunie , 

la Trianon, a tratatului de pace dintre Puterile Aliate și Asociate și Ungaria, prin care această țară recunoștea schimbările politice și teritoriale 
intervenite în Europa Centrală la sfârșitul Marelui Război24. Documentul avea o importanță deosebită pentru România, deoarece se recu-noștea unirea realizată la  Decembrie . Din partea română, tratatul a fost semnat de Nicolae Titulescu și dr. Ion Cantacuzino. O activitate deosebită a desfășurat ministrul de Externe Take Ionescu în vederea creării unui sistem de alianțe care să asigure securitatea 

granițelor României Întregite. Cea mai impor-tantă realizare, pe larg abordată în istoriografia română și străină, a fost Mica Înțelegere Mica Antantă , care reunea România, Regatul sârbo-

croato-sloven din , Iugoslavia  și Cehoslovacia, ale cărei baze au fost puse în anii 
1920-192125.  

Un alt rezultat notabil al guvernului Averescu 

l-a reprezentat încheierea, la 3 martie 1921, a unei convenții defensive cu Polonia26. Ea preve-dea acordarea de sprijin reciproc împotriva unei 
agresiuni neprovocate din partea Rusiei Sovie-tice. În sistemul alianțelor politice și militare românești din perioada interbelică, alianța cu Polonia, reînnoită în  și , a jucat un rol 
foarte important, deoarece era singurul 

instrument politico-militar care asigura fron-tiera de Est, cea mai expusă.  Alexandru Averescu a reușit, până către mijlocul anului , să îndeplinească majori-
tatea punctelor din programul de guvernare. A trecut la înfăptuirea reformei agrare, a realizat unificarea monetară și reforma fiscală, a consolidat unitatea administrativă prin desfiin-țarea organismelor provinciale (Consiliul 

Dirigent din Transilvania, Directoratele din Basarabia și Bucovina , a reușit să stăvilească 
curentele destabilizatoare, de extrema stângă, a redresat parțial producția, a reglementat, într-o bună măsură, raporturile cu aliații, a consolidat statutul internațional al țării etc. Realizările evidente au fost, din nefericire, însoțite de mari afaceri și scandaluri în care au fost implicate 
persoane din anturajul generalului Averescu. Popularitatea sa imensă a scăzut dramatic, iar partidul și-a pierdut credibilitatea.  În aceste 
condiții, liberalii conduși Ion I.C. Brătianu au 
aplicat dictonul „Maurul și-a făcut datoria, maurul să plece”, declanșând acțiunea de răsturnare a guvernului Averescu și de revenire 
la putere. 

La 17 decembrie 1921 s-a format un guvern 

de orientare conservatoare, condus de Take Ionescu, care ajunsese, în sfârșit, la funcția atât de râvnită de președinte al Consiliului de Miniștri. Însă, la  ianuarie , fapt unic în analele democrației parlamentare interbelice, 
guvernul a fost invalidat de Parlament. Ca 

urmare, la  martie , regele încredințează puterea Partidului Național Liberal, care a format un guvern condus de Ion I.C. Brătianu, ce va conduce țara până în martie . 
La 30 martie 1926, Alexandru Averescu revenea la putere în fruntea guvernului pentru a 
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treia oară. Factorul principal al acestei înves-tituri surprinzătoare pentru foarte multă lume, inclusiv pentru apropiații regelui Ferdinand, a fost Ion I.C. Brătianu. Liderul liberal l-a convins pe suveran că prin aducerea la putere a unui guvern național sau național-țărănesc s-ar 

redeschide „problema Carol”, care fusese înlăturat de la tron prin actul de la  ianuarie . În acest sens, prezintă relevanță faptul că, prin poziția adoptată de-a lungul timpului în privința renunțării la tron de către prințul Carol, 
Alexandru Averescu era mai  apropiat de ideile exprimate de Ion I.C. Brătianu, fiind preferat de acesta ca succesor. De asemenea, slăbiciunea Partidului Poporului a constituit o altă premisă importantă pentru „soluția Averescu”. Și generalul și partidul își pierduseră suportul popular de altădată, fapt ce era de natură să înlesnească manevrele politice ale puternicului 
lider liberal27. În timpul acestui al treilea mandat, guvernul Averescu a fost obligat să țină cont de înțelegerile anterioare cu Partidul Național 
Liberal, fapt ce i-a limitat libertatea de mișcare și 
i-a afectat eficiența în actul de guvernare. A căutat totuși să limiteze această tutelă și a adoptat o serie de măsuri care încercau să diminueze puterea economică a liberalilor. 
Dintre acestea pot fi enumerate modificarea 

tarifului vamal, legea fierului vechi, legea de organizare a căilor ferate etc28. 

Pe plan extern, guvernul Averescu s-a re-

marcat printr-o politică de continuitate, dar a avut și unele inițiative care au generat nemulțu-miri în rândurile unei părți a spectrului politic românesc, în special al liberalilor. Primul act major a fost semnarea, la  iunie , după repetate amânări, a tratatului cu Franța, fapt ce a 
reprezentat un succes deosebit pentru diplo-mația românească, chiar dacă acesta nu avea o mare valoare practică, întrucât nu era însoțit de o convenție militară. Un alt succes de politică externă l-a constituit semnarea, la  septembrie , de către Italia și România, a Pactului de amiciție și colaborare 
dintre cele două țări. Tratatul a intrat în vigoare la  iulie  și începând cu anul  a fost prelungit din șase în șase luni. La  ianuarie , Benito Musolini a refuzat o nouă prelungire. Semnarea tratatului româno-italian a fost întâmpinată cu ostilitate vădită de către Uniunea Sovietică și cu indispoziție de către Franța și țările membre ale Micii Înțelegeri.  

La  martie , în urma demersurilor 
diplomatice insistente derulate de partea română, cât și a unor evaluări ale conducerii 
politice de la Roma în ceea ce privește interesele Italiei în sud-estul Europei, regele Victor 

Emanuel al III-lea a aprobat tratatul referitor la unirea Basarabiei cu România, ratificarea având 
loc prin decret-lege. Evenimentului i s-a dat o amploare deosebită, iar la 10 martie 1927 a avut loc o ședință solemnă a Parlamentului de la București consacrată acestui eveniment. Semnarea tratatului cu Italia și mai ales ratificarea de către această țară a Acordului de la 
Paris din 28 octombrie 1920 au fost apreciate de 

Partidul Poporului drept un succes extern major al guvernului Averescu. Ca urmare, în lunile 
martie-aprilie 1927, imediat ce Italia a recunos-cut formal apartenența Basarabiei la România, autoritățile administrative din toate localitățile urbane și rurale ale acestei provincii i-au acordat lui Alexandru Averescu titlul de cetățean de 
onoare29. Gestul avea o valoare simbolică deosebită, deoarece generalul Averescu, fiu al Basarabiei, prin recunoașterea dată de Roma și intrarea în vigoare a tratatului de la Paris, a asigurat consacrarea juridică a actului din  
martie 1918.  În plan intern, la începutul lunii aprilie , Alexandru Averescu și Ion I.C. Brătianu au avut o discuție deosebit de tensionată. Liderul liberal   
i-a atras atenția generalului că s-a îndepărtat de la înțelegerea convenită, iar președintele Consi-liului de Miniștri i-a replicat solicitându-i să fie lăsat să guverneze așa cum crede el de cuviință. Acțiunea de înlăturare a lui Alexandru Averescu 
s-a declanșat la sfârșitul lunii mai . Regele 

Ferdinand, sub influența tandemului Ion I.C. Brătianu – Barbu Știrbey, i-a transmis lui Alexandru Averescu că dorește un guvern de uniune națională. Generalul Averescu inițiază consultări cu partidele politice, nu reușește 
formarea unui astfel de cabinet, și, la  iunie , contrasemnează actul de numire a lui Barbu Știrbey la conducerea guvernului. Peste  zile, Știrbey va fi înlocuit la președinția Consiliului de Miniștri de către Ion I.C. Brătianu. 

 

4. „Mitul Averescu”    

 La sfârșitul Primului Război Mondial și în primii ani postbelici, societatea românească a evoluat, în bună măsură, sub zodia „mitului Averescu”. În memoriile sale cu o valoare documentară de excepție, Constantin Argetoianu 
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a consemnat imensa popularitate a generalului 

Alexandru Averescu: „Oamenii nu mai voiau pământ, nu mai voiau pace, nu mai voiau merinde, nu mai voiau odihnă, haine și bocanci, voiau pe Averescu, fiindcă pentru ei Averescu, și numai Averescu, le rezuma și le reprezenta pe toate”30. În anul , popularitatea generalului 

Averescu ajunsese la apogeul ei. „În sate – menționează același memorialist – oamenii îl vedeau în vis, unii jurau că-l zăriseră coborând    
dintr-un aeroplan în mijlocul lor, alții – cei care făcuseră războiul – povesteau că trăiseră cu el în 
tranșee”31. La rândul său, profesorul Enescu-Stâlpeni arăta că poporul și-a făurit din generalul 
Averescu un ,,geniu al binelui”. Soldații poves-teau toți că în timpul războiului au stat în tranșee cu generalul. Copiii de la școală se jucau 
de-a războiul, fiind întotdeauna împărțiți în două 
tabere – cea condusă de Averescu, cealaltă de 
Mackensen – și întotdeauna prima era câști-gătoare. Când se răspândea zvonul că ,,vine Generalul!”, toată suflarea satelor ieșea să-l privească. Femeile văduve veneau cu copiii în brațe și cu hârtii în mână să le facă „Generalul” 
pensie32.  

Cum se explică această popularitate imensă și cine era personajul capabil să genereze un ase-menea entuziasm de masă? Generalul Averescu, ajuns idolul mulțimilor la sfârșitul Primului Război Mondial, era o personalitate militară de prim rang, care avea în urmă o carieră impre-sionantă. Fusese, între altele, ministru de război 
(1907- , calitate în care a avut o contribuție importantă la restabilirea ordinii interne în timpul răscoalelor țărănești din , șef al 
Marelui Stat Major (1911- , postură din care a condus campania Armatei Române în sudul Dunării , comandant al Armatei a  
2-a, la conducerea căreia a obținut marile izbânzi de la Mărăști și Oituz .  

Demn de remarcat este faptul că generalul Alexandru Averescu, din  mareșal, nu a fost un răsfățat al soartei, nu a provenit dintr-o familie ilustră, care prin legăturile și statutul ei să-i faciliteze accesul în înalta societate și sferele 
puterii, nu a fost beneficiarul unei averi consis-tente, astfel încât banii să-i deschidă uși și să-i direcționeze cariera spre poziții înalte. A fost un 
copil provenit dintr-o familie modestă și pe deasupra dezbinată, care a văzut în cariera 
armelor, pentru care nu avea aptitudinile fizice necesare, o cale de afirmare în societate. Prin studiu intens, o mare putere de muncă, ambiție, tenacitate și cultivarea abilă a unor legături în sfera politică, Alexandru Averescu a fost, după 
cum scria la moartea sa celebrul ziarist Pamfil Șeicaru, ,,un om care s-a făcut singur”33. Istoricul militar Petre Otu evidențiază în prestigioasa sa lucrare dedicată acestui mare lider militar că, la sfârșitul războiului, mentalul colectiv a reținut doar secvența Mărăști și Oituz 
din cariera generalului Alexandru Averescu, faptele sale de arme propulsându-l drept omul providențial al României, o postură neașteptată atât pentru el, cât și pentru mulți oameni politici din acea perioadă. În jurul imensei popularități a generalului, continuă Petre Otu, s-au țesut multe planuri privind soarta Româniri ce s-a reîntregit în  prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei. Adversarii liberalilor au văzut în 
Alexandru Averescu instrumentul pentru a diminua sau a pune capăt influenței decisive a ,,dinastiei Brătienilor” în viața politică. Alții au apreciat că el poate fi, în condițiile unor mari mișcări sociale de la sfârșitului Marelui Război, șeful unui regim autoritar, ca o posibilă soluție pentru rezolvarea problemelor din România. Au existat și personaje care s-au folosit de charisma generalului Averescu pentru a accede în prim Generalul Alexandru Averescu la intrarea  

în Câmpul Istoric Mărăști  
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planul vieții politice și pentru a-și crește veniturile prin căi nelegale. Alexandru Averescu a refuzat soluțiile radicale, respectând regulile 
jocului politic al epocii. Ajuns la guvernare, prin manevrele liberalilor conduși de Ion I.C. Brătianu, care, de-a lungul timpului i-au provocat atâtea dezamăgiri, ,,mitul generalului Averescu” s-a spulberat rapid. Dar ceva din imensa popularitate de la începutul anilor ʼ , îndeosebi în ceea ce privește dimensiunea mili-tară a personalității sale, s-a păstrat în conștiința publică. Odată cu trecerea anilor, pe măsură ce 
amintirea perioadelor de guvernare, cu ineren-tele erori și scandaluri, s-a estompat, prestigiul 

generalului Alexandru Averescu a crescut. La 

aceasta a contribuit, cu certitudine, acordarea gradului de mareșal, în anul , de către 
regele Carol al II-lea, la scurt timp după insta-larea pe tron. Era o recunoaștere binemeritată a faptelor de arme din Campania la sud de Dunăre 
din 19 , dar mai ales din Războiul de Întregire Națională34. În noaptea de /  octombrie , mareșalul Alexandru Averescu a încetat din viață la locuința sa din Șoseaua Kisseleff, nr. , în urma 
unei crize cardiace. Moartea sa nu a surprins deoarece, în pofida îngrijirilor medicale, starea sa de sănătate era tot mai precară. Simțea că 

sfârșitul este aproape, moartea reginei Maria, 
care l-a găsit la stațiunea Kissingen din Germania, impresionându-l puternic. Rămăsese 
aproape singur dintr-o pleiadă de mari oameni care îi fuseseră, în diverse ipostaze, contem-

porani, ceea ce l-a determinat să declare cu tristețe: „Dispare lumea în care am trăit”35.  Guvernul a organizat funeralii naționale, pro-

gramul acestora fiind deosebit de amplu36. Presa 

a reflectat pe larg, prin cei mai celebri gazetari, 

personalitatea ilustrului dispărut. Astfel, N. Iorga, în „Neamul Românesc”, sub titlul La 

plecarea mareșalului Averescu aprecia că acesta a fost „unul din marii domni de oaste pe cari i-a dat poporul românesc”. Marele istoric sublinia calitățile deosebite de strateg chibzuind foarte atent planurile de luptă pe care le aplica cu tenacitate. Dar dincolo de aceste rare însușiri pe care în clipele de supremă încercare nu le-a împărțit cu nimeni, mai era, aprecia Iorga, și „fibra eroică din el și misterul din care venea și care înconjura orice acțiune a lui. El nu era pregătitor de istorie, ci însăși garanția ei”37. Un excepțional portret i-a fost făcut de Pamfil Șeicaru în „Curentul”. Sub titlul Mareșalul 
Averescu, celebrul ziarist aprecia că moartea a pus capăt unei existențe de soldat, fiindcă Averescu a însemnat „o desăvârșită afirmare 

Generalul Alexandru Averescu în anul , la ceremonialul de acordare a gradului de mareșal  
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militară, o unică existență de ostaș”. „A fost, continuă Șeicaru, un ostaș de mare știință militară, de îndrăzneață concepție, unind o lucidă 
viziune a desfășurării logice cu cea mai migăloasă grijă pentru amănunt ...  A fost un șef în unicul înțeles al cuvântului – adică o superioritate prezentă în conștiința fiecărui subaltern”38. Presa militară s-a oprit și ea asupra perso-nalității ilustre a lui Alexandru Averescu. Pentru „România Militară”, cea mai importantă revistă de profil a epocii, mareșalul ,,stă azi încununat de nimbul strălucitor al gloriei, pe culmea cea mai înaltă a istoriei noastre militare și naționale ... . E un monument măreț, strălucitor, lucrat cu măiestrie arhitectonică din lespezile de marmură albă ale faptelor sale. Va supraviețui mereu, va străluci puternic în prelungirea timpurilor, înno-

bilând și înălțând neîntrerupt spiritul neamului, cât va trăi țara și pământul”39.   Sintetizând strălucita carieră militară, marele 
istoric Gheorghe I. Brătianu, colaborator al lui Alexandru Averescu pe tărâmul politicii mili-tante, aprecia în ziarul „Timpul” că mareșalul 
avea valoare de simbol, deoarece ,,cel puțin o dată 
se adeverise că în ranița sergentului de la  se ascundea bastonul de mareșal din ”40. Tenace, talentat, cu o mare putere de muncă și sclipiri geniale, mareșalul Alexandru Averescu a ilustrat prin întreaga sa personalitate o epocă de mare însemnătate din istoria României, marcată de mari suferințe, dar și de mari izbânzi, dintre care cea mai strălucitoare a fost înfăptuirea României Întregite din anul , la care acesta a fost unul dintre marii făuritori41. ■ 

 
1 La /  ianuarie , în cadrul unei întîlniri cu Alexandru Averescu, Ion I.C. Brătianu i-a fixat coordonatele pe care generalul, în fruntea viitorului său cabinet, urma să poarte negocierile cu Puterile Centrale: tergiversarea tratativelor; încheierea păcii fără separarea dinastiei de țară; menținerea integrității teritoriale, doar Cadrilaterul putând fi cedat; pregătirea unor oameni politici în această direcție, în special conservatori [Mareșal Alexandru 

Averescu, Notițe zilnice din război, vol. , -1918 (Războiul nostru . Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Eftimie Ardeleanu și Adrian Pandea, București, , p. -241]. 
2 Petre Otu, Mareșalul Alexandru Averescu. Militarul, omul politic, legenda, București, , p. -205. Pentru detalii, vezi și I.G. Duca, Memorii, volumul al II-lea, Războiul -1919. Ediție și schiță biografică de Stelian Neagoe, București, , p. -364.  
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3 Petre Otu, op. cit., p. 205. 
4 Ibidem, p. 207. 
5 Mareșal Alexandru Averescu, op. cit., p. 249-252. 
6 Petre Otu, op. cit., p. 208. 
7 Ibidem, p. 209. 
8 Ion Ardeleanu, Vasile Arimia, Mircea Mușat,  la români, vol. , București, , p. .080-1.081. 
9 Alexandru Marghiloman, Note politice. 1918, vol. III. Ediție și introducere de Stelian Neagoe,  , p. -6. 
10 Petre Otu, op. cit., p. 244. 
11 Ibidem, p. 252. 
12 Ibidem, p. 253. 
13 Constantin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri. Ediția a II-a revăzută și întregită de Stelian Neagoe, București, , p. -470. 
14 Alexandru Otetelișanu, Rostul Partidului Poporului și rolul generalului Averescu, București, , p. . 
15 „Neamul Românesc”, nr.  din   ianuarie 0. 
16 Petre Otu, op. cit., p. 260. 
17 Ibidem, p. 303. 
18 Ibidem, p. 304. 
19 Ibidem, p. 305. 
20 Generalul Averescu și împroprietărirea țăranilor, București, . 
21 Petre Otu, op. cit., p. 310-311. 
22 Nicolae Titulescu, Reforma financiară, București, , p.  Discurs prezentat în Adunarea Deputaților . 
23 Ludmila Rotari, Mișcarea subversivă din Basarabia în anii -19124, București, , p. -190; Marin C. Stănescu, Moscova, Cominternul, Filiera Balcanică și România -1939), p. 7-30. 
24 Detalii privind raporturile româno-ungare din anii 1918-  în Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică 

Prodan, În apărarea României Mari. Campania Armatei Române din anii -1920, București, . 
25 Dintre cele mai importante lucrări enumerăm cele semnate de Eliza Campus, Mica Înțelegere, București, ; 

Idem, Din politica externă a României -1947, București, ; Milan Vanku, Mica Înțelegere și politica externă a 
Iugoslaviei 1920-1938, București, ; Nicolae Titulescu, Politica externă a României, București, ; Mihai Retegan, 
În balanța forțelor. Alianțe militare românești interbelice, București, . 

26 Pe această problematică a se vedea, între altele, Dumitru Tuțu, Alianțele politico-militare ale României în 
perioada interbelică -1939), în „Probleme de politică externă a României. - ”, București, , Nicolae Dascălu, Relații româno-polone în perioada interbelică, București, ; Oana Anca Otu, Relații româno-polone (1919-

1921) în „România în ecuația păcii și dictatului”, București, 2001; Daniel Hrenciuc, Cu ochii la Răsărit. Relațiile româno-

polone în perioada interbelică -1939), Iași, . 
27 Petre Otu, op. cit., p. 325-328. 
28 Pentru aceste dispute pe plan economic a se vedea: Mihail Rusenescu, Ioan Saizu, Viața politică în România. 

1922-1928, București, . 
29 Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Alexandru Averescu, dosarele 116-118.  
30 Constantin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. V, Partea a V-a , București, 1995, p. 81. 
31 Idem, vol. VI, Partea a VI-a (1919-1922), p. 43-44. 
32 Enescu-Stâlpeni, Judecarea generalului Averescu, Alexandria, 1920, p. 15. 
33 Petre Otu, op. cit., p. ; „Curentul”, nr. .  din  octombrie . 
34 Ibidem, p. 8-9. 
35 Ibidem, p. 401-402.  
36 Ibidem. Sicriul cu corpul neînsuflețit a fost depus la Ateneu unde, în zilele de -5 octombrie 1938, un mare număr de bucureșteni i-au adus omagiul Arhivele Militare Române, fond Microfilme, rola nr. 1.238, cadrele 78- .  În 

ziua de 6 octombrie , începând cu ora . , la Ateneu a avut loc o ceremonie funerară la care au luat parte regele 
Carol al II-lea, marele voievod Mihai, membrii guvernului, consilierii regali reprezentanți ai înaltului cler și ai instituțiilor statului, generali și ofițeri, un imens număr de locuitori ai Capitalei. De la Ateneu, cortegiul funerar s-a deplasat, pe Calea Griviței, la Gara de Nord. În acest timp, clopotele bisericilor din București au bătut în semn de cinstire pentru cel care a fost mareșalul Alexandru Averescu. La Gara de Nord aștepta un tren mortuar, care s-a deplasat la Mărășești. Trenul a oprit în stațiile Ploiești, Buzău, Râmnicu Sărat și Focșani, armata prin detașamentele speciale, dând onorul. De asemenea, în toate aceste stații o mulțime imensă a ținut să aducă un ultim omagiu mareșalului. De la Mărășești, sicriul a fost transportat cu automobilele până la Mărăști, unde a avut loc o nouă ceremonie funerară, cariera militară și politică a lui Alexandru Averescu fiind rememorată de generalul Gheorghe 
Vălleanu. Trupul neînsuflețit al mareșalului Alexandru Averescu a fost depus în cripta special pregătită din incinta mausoleului de la Mărăști „Curentul”, nr. .  și .  din  și  octombrie . 

37  Apud Petre Otu, op. cit., p. 404.  
38 „Curentul”, nr. 3.835, din 5 octombrie 1938. 
39 „România Militară”, nr. , , p. . 
40 „Timpul”, nr. , din  octombrie . 
41 Petre Otu, Alexandru Averescu –  de ani de la naștere, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, 

anul XII, nr. 2(44), 2009, p. 9. 
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Un excepţional discurs de recepţie. 

Elena Văcărescu – 70  
 

 

 „Personalitatea europeană a Elenei Văcărescu se constituie din însăşi complexitatea ei valorică: este o poetă ce se înscrie organic în cadrul celor mai importante mişcări literare de la sfârşitul secolului al    
XIX-lea şi din prima jumătate a secolului al XX-lea; este apoi o figură cu voca ia europenită ii care s-a consacrat stabilirii de contacte temeinice între cultura românească şi cea franceză; în sfârşit, a slujit cauza unită ii continentale prin întreaga sa activitate culturală, diplomatică, literară ”, scrie Mihai Cimpoi în monografia sa, Elena Văcărescu, poeta „neliniştii divine” Târgovişte, . Descendenta poe ilor Văcăreşti Iancu îi era bunic, iar Ienăchi ă, străbunic , Elena Văcărescu s-a 

născut la Bucureşti, la  septembrie , ca fiică a Eufrusinei n. Fălcoianu  şi a diplomatului Ioan Văcărescu. Începe studiile cu profesori particulari, le continuă la Sorbona, aici stabilind legături cu marii scriitori francezi. Talentul său literar precoce este apreciat de Vasile Alecsandri şi Titu Maiorescu. Debutează editorial în  cu volumul Cântecele Aurorei, pentru care primeşte Premiul Academiei Franceze, aceeaşi institu ie premiind-o şi pentru următorul volum, Rapsodul de pe Dâmbovi a (1900). Fascinată de personalitatea reginei Elisabeta Carmen Sylva , intră în suita acesteia - , şi, influen ată de regină, se logodeşte în taină cu prin ul moştenitor Ferdinand, act dezavuat de rege şi de oamenii politici. Este obligată să accepte exilul în , stabilindu-se la Paris, pentru tot restul vie ii însăşi regina este pedepsită . Şi, astfel, nu s-a putut realiza o căsătorie între urmaşa unor domni pământeni şi prințul moștenitor de origine germană. Multe date biografice apar în cartea sa, Regi şi regine 
pe care i-am cunoscut (1904). Deşi obligată să trăiască departe de ară, ca al i mari patrio i români Ioan Inochen iu Micu Clain, Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Ştefan Baciu, Vintilă Horia, Constantin Brâncuşi, George Enescu etc. . Elena Văcărescu se implică şi în alte activită i 
intelectuale europene spre a-şi promova ara: membră a delega iei române pentru Conferin a de Pace de la Paris alături de Nicolae Titulescu , reprezentanta României la Societatea Na iunilor, deschide un salon literar la Paris , cofondatoare a Cercului Analelor din Bucureşti, a Ligii Culturale, a Bibiliotecii Universale pentru sprijinirea traducerilor, a Institutului Interna ional de Cooperare Intelectuală , a Casei Româneşti din Paris, a Catedrei „Eminescu” de la Nisa etc., membră în conducerea Comisiei de Cooperare Intelectuală de la Geneva şi a Comitetului Interna ional pentru Difuzarea Artelor prin Cinematograf, preşedinte de onoare a Academiei Feminine de Litere de la Iaşi şi ini iatoarea Premiului „Femina” pentru români, distinsă cu Legiunea de Onoare a Fran ei. Traduce şi popularizează scriitorii români, pentru care are o sinceră venera ie „De câte ori deschid volumul de Poeme al lui Eminescu am impresia că mă întorc acasă, după o călătorie lungă [...]; pe Eminescu nu-l pot uita. Confruntat cu marii mânuitori de liră, Eminescu nu scade, ci creşte” . După război este numită consilier cultural pe lângă Ambasada României  şi membră a delega iei române la Conferin a de Pace. La  septembrie  îşi redactează testamentul, înregistrat şi contrasemnat pentru autentificare de savantul Simion Stoilov, ambasadorul României la Paris. Trece la cele veşnice la  februarie , la Paris, în  fiind reînhumată în cavoul familiei de la Cimitirul Bellu. În , este primită, alături de Anna de Noailles, născută Brâncoveanu, în Academia Română, prilej de sus inere a tradi ionalului Discurs de recep ie, mai pu in cunoscut azi. Dactilograma acestui discurs a fost preluată în  de Ion Stăvăruş – autorul monografiei Elena Văcărescu (1974), a volumului Scrieri 

alese  şi Memorii (1989) – de la fosta secretară a celebrei scriitoare. Discursul său de recep ie este o autentică lec ie de românism, de gândire profundă, de altruism şi poate sta alături de celelalte mari discursuri Rebreanu, Iorga, Blaga etc. . Este motivul pentru care îl republicăm ca o autentică pagină de patriotism, azi când patriotismul ne este adus cu rachetele americane Patriot. Acest discurs ar trebui citit şi recitit de deciden ii noştri politici pentru actualitatea ideilor sale 
deosebit de strigente. 
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Discursul de recepţie la Academia Română 

Domnule Preşedinte, Domnilor Colegi, 
 

Când, acum câ iva ani, m-a i chemat printre 
dumneavoastră ca membră corespondentă, am 
încercat una din emo iunile cele mai adânci ale 
vie ii mele. Era un sentiment complex, esut din 
bucurie şi triste e – bucuria de a mă sim i 
în eleasă şi recunoscută de dumneavoastră, 
triste ea de a mă şti departe de pământul 
strămoşilor şi copilăriei mele. Mai presus de toate 
însă, ceasul acela deştepta în sufletul meu de 
nedezmin ită româncă mândria datoriei împlinite 
vreme de zeci de ani şi conştiin a solidarită ii 
mele intime cu sufletul şi mintea românească, a 
căror aleasă expresie sunte i dumneavoastră. 

Mai mult încă. Vedeam în gestul acesta de 
chemare un gest simbolic, în persoana mea 
cinstea i faima de peste hotare a românismului şi 
acorda i aprobarea dumneavoastră unei atitudini 
statornice, unei ac iuni pasionate, în sfârşit, unei 
idei – ideea expansiunei noastre spirituale în 
Europa. 

A vrut ursita ca acestei idei să-mi închin via a. 
Zadarnic încercam a scruta voin a nedesluşită, 
dar neiertătoare a destinului. Născută din cel mai 
curat pământ românesc, crescută genera ii după 
genera ii în volbura veacurilor româneşti, eu am 
respirat adierea parfumată a primăverilor noas-

tre, am înfruntat crivă ul zăpezilor noastre... 
Poveşti străvechi mi-au alinat copilăria, iar 

în elepciunea şi poezia rustică mi-au nutrit cele 

dintâi gânduri şi sentimente. Înrădăcinată într-un 

mediu de patriarhală comuniune cu întreg tre-

cutul, cu întreaga fire de la noi, substan a mea 
sufletească e plămădită din colori, din sunete, din 
toată comoara de senza ii, de visuri, de tradi iuni 
româneşti. Eu cred în puterea acestor influen e 
elementare. Suntem alcătui i în armonie intimă 
cu înain aşii noştri şi cu natura în care înflorim. 
Şipotul râurilor noastre repezi nu l-am auzit în 
altă parte. Pădurile foşnesc la noi cu foşnete grave 
şi omeneşti. Lumina caldă, lumina francă a 
cerului românesc se deosebeşte în aceeaşi măsură 
de însorirea veselă a ărilor din sud şi de clar-

obscurul inuturilor septentrionale. La noi, 
valurile de grâu în luna mai posedă un caracter 
de măre ie vegetală, care nu aminteşte întru 
nimic cultura utilitaristă întâlnită aiurea. Se simte 
în largul câmpiilor noastre înfră irea omului cu 
solul, un fel de îndrăgostire a ăranului cu glia; 

cerealele cresc la noi cu voie bună, fără siluirea 
industrializării şi ne plătesc fericirea lor obscură 
desfătându-ne sufletul ca nicăieri. Pădurea şi 
muntele, râul şi câmpia, lanurile şi florile, 
anotimpurile, zorii şi amurgul, furtuna şi zăpada 
– toate aceste stări şi fenomene naturale îşi găsesc 
sub fiecare latitudine existen a lor originală şi 
exprimă un timbru personal, o coloare indi-

viduală. 
ăranul nostru mi-a fost drag din copilărie: nu 

l-am întâlnit în altă parte. Aici, deosebirea este cu 
totul evidentă. Atâta filozofică împăcare cu sine şi 
cu firea, atâta obscură statornicie în felul său de a 
fi, atâta drag cu omenie, de cumin enie şi de lucru 
frumos n-a fost hărăzit altui popor pe lume. Cine 
n-a cunoscut de aproape ăranul român nu poate 
în elege pe deplin entuziasmul meu. Cine nu l-a 

ascultat cântându-şi durerea în fa a mor ii şi 
bucuria în aburul primăverii, nu poate şti cu 
adevărat tot pre ul durerii, tot pre ul bucuriei. 
Există în sufletul rustic de la noi o plenitudine de 
sim ire, o rotunjime de gând, o anume autentică 
umanitate care se datoreşte unor împrejurări 
unice. De obicei, chiar oamenii cei mai simpli îşi 
cioplesc idoli sub forma de prejudecă i artificiale 
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şi nu privesc via a şi lumea decât prin această 
prismă. Un văl le tulbură privirea. Singur ăranul 
ştie a privi lucrurile şi evenimentele cu ochi 
limpede şi ager, aşa cum i l-a lăsat Dumnezeu. 

Iar dacă cineva mă întreabă de ce-mi iubesc 

ara, îi răspund: îmi iubesc ara pentru toată 
originalitatea ei autentică, din care s-a plămădit 
propria-mi originalitate. Şi să nu se creadă că mă 
complic în contemplarea unei imagini făurite de 
mine în colori de legendă şi vis. Nu eu am făurit 
aceste mari linii ale sufletului şi firei româneşti, ci 
ele m-au făurit pe mine. Pe această armătură de 
instincte şi tendin e s-au altoit toată învă ătura şi 
toată experien a pe cari le-am căpătat: Platon şi 
Shakespeare, Shelley şi Victor Hugo. 

Ei bine, Domnilor, aşa cum sunt, am fost ursită 
dezrădăcinării. Dezrădăcinare! Cuvânt greu, cu-

vânt trist, cuvânt tragic! Dorul meu de frumos şi 
de divin, nostalgia pământului născător şi toată 
aspira ia mea către desluşirea poetică a tainelor 

eterne, nu le-am cântat în grai românesc, ci în 
grai străin. Oameni de pretutindeni mi-au acordat 

aten ia lor, mi-au ascultat cuvântul: şi le-am spus 

lor cuvânt neromânesc. Ani de-a rândul am rămas 
departe de tot rostul existen ei mele sufleteşti. Iar 

în vremea războiului, vestea catastrofei şi trium-

fului nostru îmi sosea pe drumuri întortocheate şi 
lungi, întârziere ce sporea tortura neliniştei, 
întocmai ca aşteptarea veştilor de la o mamă cu 
via a primejduită... 

Dezrădăcinare! Şi totuşi, Domnilor, acest 

cuvânt dureros nu mi se potriveşte. Refuz să văd 
un fenomen de acest fel în existen a mea 
tumultoasă. Căci dacă eu nu eram în ară, ara 
era cu mine. În depărtata Fran ă, pe malul îngust 
al Senei, îmi transportasem pena ii şi un fragment 
din fiin a românească. Sălaşul meu parizian a fost 
întotdeauna un col  de patrie românească. În casa 
mea dăinuia nu numai un spirit românesc, ci o 
atmosferă, o atmosferă cu parfum patriarhal şi 
religios ce plutea deasupra sfintelor icoane. Mă 
sim eam acolo, departe, în misiune. Eram un sol al 
sufletului românesc, sortit să-i cânte destinele, să-l 

împărtăşească prietenilor şi neprietenilor, să-l 

apere, să-l preamărească. 
Am pronun at numele Fran ei. Fran a! Un 

sentiment de nemărginită recunoştin ă îmi umple 
sufletul de câte ori evoc chipul acestei ări. Fran a 
mi se înfă işează ca un adevărat miracol al 
civiliza iei omeneşti. Şi ca orice alt miracol ea 
cere, spre a fi în eleasă, o adevărată pregătire. 
Călători de diferite na ionalită i au vizitat-o în 
grabă şi s-au întors în ările lor păstrând în 
privire doar viziunea fugară a Parisului, iar în 

suflet dispozi ia de a critica tot ceea ce nu izbutise 
să-i uimească... Sunt convinsă că dumneavoastră 
rămâne i indiferen i la afirma iile acestor pam-

fletari cu vederea scurtă şi cu ambi ii nemăr-

turisite. Ei nu pot în elege Fran a şi poate nici nu 
vor s-o în eleagă. 

Căci patria lui Descartes, a lui Voltaire, a lui 
Pasteur nu prezintă observării nimic violent, 
nimic senza ional, nimic excesiv. Faptul francez a 
izbutit să realizeze o sinteză absolut unică în 
istoria omenirii, o sinteză între extreme şi între 
tendin ele dogmatice ale tuturor ideologiilor, atât 
în literatură, cât şi în societate. Se spune uneori că 
Fran a e o ară bătrână. E adevărat, dar cu o 
rezervă: bătrâne ea Fran ei înseamnă în elep-

ciune, nu lipsă de vigoare. Dacă cineva îndrăz-

neşte să pună la îndoială civismul francez, sensul 
datoriei patriotice pe care-l posedă fiecare 
cetă ean, istoria vine să-l dezmintă cu o mie de 
argumente şi de fapte. Fran a e patria tuturor 

reformelor, tuturor experien elor sociale şi 
politice. Iar dacă astăzi păstrează acea cumin-

enie de care se miră lumea întreagă, aceasta nu 
dovedeşte nici oboseală, nici lipsă de curaj: 
aceasta dovedeşte pur şi simplu că poporul 
francez, atât de încercat şi de frământat în 
trecutul său, a învă at din propria-i experien ă că 
progresul spiritual şi ameliorarea condi iilor de 
via ă nu se ob in decât într-o atmosferă de linişte 
generală, de modera ie şi de muncă rodnică. 
Fran a rămâne, Domnilor, ara temperată prin 
excelen ă, ara semitonurilor şi a discre iunei. 
Bunul gust francez nu este o iluzie, ci un magistral 

adevăr. El înseamnă că francezul, renun ând la 
ambi ii supraomeneşti în artă ca şi în ştiin a 
societă ii, se mărgineşte la simpla perfec iune 
omenească. Buna creştere, polite ea, vestita 
sociabilitate franceză, toate aceste apucături, pe 
care uneori străinii le interpretează cu zâmbet de 
ironie, formează împreună un admirabil ideal 
omenesc şi, în acelaşi timp, singurul mijloc de 
perfec ionare treptată a civiliza iei. Să fie oare 
aceasta o pildă de dispre uit? Mi se pare, 
dimpotrivă, că în zilele noastre înnourate de tot 
felul de idei şi de acte excesive, echilibrul francez e 
plin de învă ăminte. 

Nu e vorba, Domnilor, să luăm Fran a drept 
model al dezvoltării noastre sociale şi spirituale. 
Am depăşit de mult stadiul imita iei servile. Nicio 
ară din lume nu poate servi altei ări drept pildă 

permanentă. Numai istoria rău concepută pre-

tinde că un fenomen omenesc se poate reproduce 
identic sub altă latitudine. Dacă însă nu cerem 
nimănui un model, cerem tuturor exemple de 
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meditat, exemple ce trebuiesc gândite cu gândire 
personală, în lumina împrejurărilor specifice de 
la noi. 

Întrucât mă priveşte, eu datorez Fran ei mai 
mult decât respectul pe care orice român ar 
trebui să-i închine. Pentru mine, Fran a rămâne 
ara care a primit solia mea românească, ara 

care, în elegându-mi misiunea, mi-a înlesnit-o cu 

o generozitate pe care renun  s-o descriu în colori 
ditirambice. În memoriile mele din vremea 
războiului se vor putea citi într-o zi fapte 

necunoscute sau pu in cunoscute astăzi, care vor 
releva toată sinceritatea alian ei franco-române, 
toată grija pe care ne-o purta nu numai oficia-

litatea, dar până şi publicul francez cel mai pu in 
pregătit să ne iubească. Şi ve i recunoaşte, 
Domnilor, că experien a unei îndelungi colaborări 
cu Fran a îmi permite să proclam aici admira ia 
mea pentru o ară care, ştiind în ce măsură am 
rămas româncă în mijlocul ei, în ce măsură 
fiecare gest şi fiecare cuvânt al meu reflecta o 

cerin ă a sufletului şi a intereselor româneşti,    
mi-a acordat un concurs constant şi neprecupe it. 

Dar, Domnilor, n-am venit în fa a dumnea-

voastră să povestesc propria-mi via ă, înaintaşii 
mei m-au învă at că via a trecătoare a omului 
atârnă uşor în cumpăna eternită ii. Suntem, 
fiecare dintre noi, o celulă dintr-un corp imens, pe 

care mintea nu-l poate pricepe în întregul său. 
Atât ştim că suferin ele noastre personale, că 
via a şi moartea fiecăruia se pierd în curgerea 
vremilor. Lucru ciudat, omul transmite poste-

rită ii decât partea cea mai impersonală din 
personalitatea sa. Ne mirăm uneori că via a unor 
ilustre personagii istorice nu ni s-a păstrat decât 
sub forma simplificată a legendei sau ca un simbol 
abstract. Simplificare admirabilă, care ar trebui 

să ne umple de umilin ă, căci ea dovedeşte fără 
replică nimicnicia vie ii personale! Alături de 
pumnul de cenuşă, ce rămâne din trecerea 
noastră prin via ă? Rămâne ceva imponderabil şi 
totuşi puternic, ceva nematerial, dar nespus de 
activ, rămâne IDEEA, Domnilor! Fiecare om este 

exponentul unei idei, iar adevăra ii nemuritori 
sunt acei care au ştiut muri pentru idee. 

Am servit şi eu, cu toată modestia, o Idee. Am 
servit ideea românească. Dacă arunc o privire 
asupra trecutului meu, asupra trecutului gene-

ra iilor din care cobor, surprind în fiecare act 
manifestarea acestei idei româneşti. Am con-

ştiin a de a fi respectat consemnul strămoşesc, 
străduindu-mă din toate puterile să colaborez la 
„creşterea limbei româneşti” şi la „a patriei 

cinstire”. Am încercat – vor spune al ii mai târziu, 

întrucât am izbutit – am încercat să răspândesc 
peste hotare faima neamului românesc şi am 
servit în lume expansiunea sufletului românesc. 
Din această lungă experien ă de luptă, două 
învă ăminte de seamă am tras, pe care vreau să vi 
le împărtăşesc acum în pu ine cuvinte. 

Am învă at mai întâi că ideea românească nu 
se poate disocia de cultul trecutului românesc. 
Avem în ară o şcoală istorică înfloritoare, 
reprezentată de învă a i cu reputa ie universală. 
Pe zi ce trece, se desluşeşte o nouă filă a căr ii 
neamului, se precizează o dată, se stabileşte o 
filia ie de fapte, se restituieşte cauza obscură a 
unui eveniment. Activitate admirabilă. Hărnicie 
mai presus de orice laudă! În această privin ă, 
Domnilor, n-am decât o singură îndoială. Mi se 
pare – şi cum aş dori să mă înşel! – că truda 
învă a ilor noştri nu mai produce în marele public 
repercusiunea fecundă care este indispensabilă 
formării unui curent de opinie generală. Şi să 
ferească Dumnezeu poporul a cărui istorie 

rămâne apanagiul unui mic număr de specialişti, 
oricât de inimoşi şi de geniali ar fi ei! Comuniunea 
pioasă cu înaintaşii noştri, în elegerea deplină şi 
impar ială a evenimentelor, interesul pentru 
activitatea genera iilor ce ne-au precedat rămân 
şi astăzi, mai ales astăzi, în mijlocul amenin ărilor 
de tot felul, singura şi adevărata garan ie a unui 
viitor în organică dezvoltare. Dar ideea româ-

nească se va sprijini pe un al doilea factor, care nu 
contrazice decât în aparen ă pe cel dintâi. Vreau 
să vorbesc de factorul interna ional. Împrejurări 
numeroase, pe care dumneavoastră le cunoaşte i 
ca şi mine, au hotărât în vremile moderne că un 
neam nu poate exista şi mai pu in încă propăşi 
decât în func ie de vecinii lui, de popoarele 
continentului, de popoarele lumii întregi. Mai 
mult chiar: un neam nu-şi poate în elege propria-i 

tradi ie, propriu-i destin decât comparându-se cu 

alte neamuri. Cine n-a citit decât o carte, cine n-a 

studiat decât un sistem filozofic sau politic, cine  
n-a contemplat decât un singur tablou sau o 

singură statuie, acela nu poate pretinde la 
destoinicia unui critic literar sau artistic, nici la 

în elepciunea larg cuprinzătoare a omului de stat. 
Eu cred că adevărata pozi iune a unui patriot 
luminat şi cu răspundere nu poate rezulta decât 
din îmbinarea lucidă şi echilibrată a factorului 
na ional cu factorul interna ional. Definind pe 
al ii, ne definim pe noi înşine. În gama valorilor 
universale, să înscriem cu modestie valoarea 
noastră autentică, în lumina valorilor vecine. 

Dacă cineva ar voi să pună la îndoială folosul 
expansiunei spiritului românesc în străinătate, i  
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s-ar putea răspunde că, asemeni unui mizantrop 
izolat în singurătatea gândurilor lui, un popor nu 
există şi nu colaborează la civiliza ia universală 
decât în măsura în care izbuteşte să-şi valorifice 
personalitatea. Trăiesc poate între noi individua-

lită i puternice care au creat pentru propria lor 

satisfac ie capodopere de frumuse e genială. 
Aceste presupuse capodopere nu există decât din 
clipa în care s-au impus admira iei obşteşti. Tot 
aşa se întâmplă cu popoarele ce se izolează într-un 

na ionalism îngust, dispre uind factorul inter-

na ional şi preamărind exclusiv propria lor 
existen ă. Aceste popoare există fără a exista şi 
oricât ar fi de puternică vitalitatea lor ini ială, 
por ile viitorului le vor rămâne de-a pururi 

închise. 
Iată, Domnilor, câteva din învă ămintele pe 

care le trag din experien a mea de propagare a 
românismului. Datoria care decurge din aceste 
considera ii sumare se defineşte de la sine: nu vom 
reuşi să închegăm personalitatea noastră de Stat 
şi de neam decât în lumina valorilor universale. 
Tipul patriotului autentic mi se pare acela care 

ştie să ină cumpăna dreaptă între elementul 
na ional şi factorul interna ional. Cu rădăcini 
adânc înfipte în glia românească şi în substan a 
trecutului, sufletul nostru va îmbră işa cu privire 
ageră şi nepărtinitoare toate orizonturile. Cu cât 
va privi mai departe, cu atât rădăcinile lui vor 
pătrunde mai puternic în elementul natal. O 
floare nu poate creşte şi rodi decât dovedind 

potrivnicia plantelor parazite ce-o înăbuşesc şi 
străbătând victorios în lumina însorită a cerului 
larg cuprinzător. 

Aceste considera ii, Domnilor, m-au îndreptat 
pe nesim ite către Contesa Anna de Noailles, a 
cărei amintire doresc s-o celebrez în minutele ce-mi 

rămân. Ilustra poetă franceză mi se pare a fi 
posedat, printre alte numeroase virtu i, şi pe 
aceea de mesager al sufletului românesc în lume. 
Această vedere nu vi se va părea nouă, dumnea-

voastră care a i manifestat un sentiment analog 
în ziua când, odată cu mine, a i chemat în sânul 
Academiei pe Anna Brâncoveanu. Marele Maurice 
Barres, care i-a fost prieten drag şi devotat până 
la moarte, a recunoscut în dânsa scânteia nestinsă 
a sufletului românesc: „Vous êtes venue du 
Danube comme Ronsard et de Byzance comme 

Chenier... Ai venit de la Dunăre cum a venit 
Ronsard”, îi scria Barres. Cu prilejul fiecărui 
volum nou, cu prilejul dureros al mor ii, vreme de 
treizeci de ani, presa franceză a celebrat în Anna 
de Noailles, nu numai pe un autentic poet francez, 

dar şi pe coborâtoarea din cele mai vechi familii 

dunărene. Doresc să adaug la atâtea alte 
mărturii şi mărturia mea. Doresc ca acest 
minut solemn să integrez, fie şi numai par ial, 
spiritul şi opera Contesei de Noailles în patri-
moniul românesc. 

Şi îndrăznesc, Domnilor, să afirm că mărturia 
mea este autorizată. De Anna de Noailles mă 
leagă treizeci şi cinci de ani de amintiri scumpe, o 
via ă întreagă de prietenie devotată, luminoasă şi 
fără umbră, în restriştea încercărilor grele din 
vremea războiului, Anna de Noailles era necon-

tenit alături de mine, cu vorba ei blândă şi 
consolatoare, cu îmbieri meşteşugite spre nădejde. 
I-am cunoscut via a şi gloria zi cu zi, ceas cu ceas. 
Îi ştiu suferin ele şi durerile, neliniştea şi tulbu-

rarea. Şi vin să proclam aici că avem dreptul să 
revendicăm pentru românime partea noastră din 
gloria poetei. 

Descendentă, după tată, din familia Bibescu, 
aliată printr-o bunică Văcărescu cu propria-mi 

familie, Anna de Noailles a fost o Brâncoveancă 
prin adop iune. Soarta ei strălucită a vrut ca 
numele Brâncovenilor să-i încununeze genealogia 
cu ghirlande de vechi tradi ii româneşti, cu acea 
bătrână atmosferă de fast patriarhal care ne-a 

rămas atât de scumpă. Mama ei cobora din 
vechea familie fanariotă Musurus, pe care o 
vedem în lungul veacurilor trăind în cea mai au-

tentică atmosferă bizantină. Anna Brâncoveanu 
era, astfel, o sinteză româno-bizantină, o fericită 
sinteză de fine e elenă şi de spontaneitate 
românească. Taina acestui dublu atavism dăinu-

ieşte, bogată şi fantastică, în toată opera poetei, 
precum şi în via a ei paradoxală. 

A fost o cuceritoare, dospită din farmec 
nedefinit şi din imperioasă voin ă. O văd mică şi 
fragilă, cu ochi vioi, cenuşii în ovalul de sidef al 
figurii, cu mâini lungi şi nervoase... O văd 
alunecând cu paşi mărun i de zburătoare 
neobicinuită cu mersul pământesc... O văd pătrun-

zând în vreunul din aceste saloane pariziene unde 
se întâlneşte tot ce Fran a are mai de seamă în 
toate domeniile. O privire repede asupra grupu-

rilor formate după afinită i şi interese îi ajunge 
spre a-şi alege tactica ei de cuceritoare. Căci Anna 
de Noailles nu cobora printre muritori decât 
pentru a-i robi, pentru a-i înjuga la carul ei 
triumfal. Admira ia şi entu-ziasmul îi sunt tot aşa 
de necesare ca aerul pe care-l respira. Încet, încet, 
se va desprinde din mul imea adoratorilor şi va 
pluti deasupra contigentelor, singură şi fericită. 
Zei ă zbur-dalnică şi copilărească! Zâmbetul ei 
distribuit după cuviin ă îi deschide calea inimilor. 
În jurul ei, cercul de ascultători devine mereu mai 
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larg. Anna vorbeşte. Vorbeşte cu voce de cristal, în 
propozi ii precipitate, în cascadă de fraze. 
Povesteşte o întâmplare, evocă amintiri, descrie 
un lucru văzut, săgetează cutare personagiu cu 
un cuvânt ascu it... Vorbeşte şi e ca şi cum ar 

cânta. Apropieri nebănuite se nasc între lucruri, 
sugestiuni fascinante poartă sufletul ascultă-

torilor în sfera muzicală a gândurilor poetizate. E 
o vrăjitoare ce transfigurează realitatea cu un 
semn de baghetă magică. Lucrurile îşi schimbă 
fa a; sentimentele şi ideile prind trup, devin 
transparente şi mai adevărate decât obiectele 
materiale. Cuvântul poetei e o oglindă în care se 
reflectează adâncul tainic al vie ii spirituale şi 
divine. Un întreg univers ia fiin ă, un univers 
miraculos în care totul e alcătuit armonic şi 
simplu, un univers făurit din pietre pre ioase, din 
mun i de aur, din râuri de argint, un univers 
aidoma cu viziunea din O mie una de nop i. 
Muritorii de rând se miră de această întâmplare 
minunată. Iar poeta, liberată de grija pămân-

tească, uitând de toate şi de sine înseşi, evoluează 
în lumea creată de dânsa şi, împăcată cu via a, 
domneşte. 

A fost o cuceritoare de oameni, o vrăjitoare de 
suflete. De unde să-i fi venit acest instinct domi-

nator dacă nu din Bizan ? Uneori mi se pare că 
întruchipa o împărăteasă bizantină, în veşmânt 
de aur şi de purpură, o basilissă mândră de 
măre ia ei, îmbătată de visuri supraomeneşti şi de 
parfumul voluptuos al luminilor de dincolo. 

Astfel, Domnilor, Anna de Noailles a fost o 

mare neadaptată. S-a rătăcit ca o stea în noaptea 
terestră. A căzut ca o zei ă din Olimp într-o lume 

grăbită, prozaică, plină de griji practice şi de 
interese imediate. Ştiu, Domnilor, că într-un fel 

fiecare mare poet este un neadaptat: în această 
neadaptare la condi ia omenească stă însăşi 
condi ia divină a poeziei. Dar mai ştiu că rari, 
foarte rari sunt poe ii care îşi trăiesc poezia până 
la capăt, care îşi cântă via a ca ciocârlia, care 
cântă zorile în triluri mereu mai repezi şi mai 
sfâşietoare. Cine a urmărit fulgerarea Contesei de 

Noailles pe firmamentul veacului nostru va 

în elege ca mine adevăratul rost al poeziei 

creatoare. Un cântec spontan năştea fără încetare 
pe buzele ei. Ce n-a cântat? Ce n-a transfigurat? 

De la aspectele generale ale crea iunei, până la 
nota iunea infimă a unui subtil moment sufletesc. 
A cântat cerul şi lumina cu o bogă ie de colori 
neasemănată, în fiecare ceas al zilei şi al 
anotimpurilor. În cuibul sonor al cuvântului a 
prins cu măiestrie jocul capricios al luminii, miile 
de tonuri ale azurului. Florile n-au avut prietenă 

mai înduioşată, mai în elegătoare şi mai subtilă. 
Toate fastele vegetale, creşterea copacilor, 
pocnirea primăvăratecă a mugurilor, via a 
complexă a pădurii, a grădinii, a peisagiilor, s-a 

reconstituit muzical în planul cu infinite ecouri al 

sufletului său. „Mon coeur – vaste témoin du 
monde...” (Inima, martur imens al lumii...) (Forces éternelles . 

Adăuga i la această transfigurare poetică a 
universului, transfigurarea lumii sufleteşti. Anna 
de Noailles a trăit ca nimeni marea dramă a vie ii, 
dragostea, şi marea ei tragedie, moartea, le-a 

găsit sensul poetic, le-a integrat în lumea 
misterelor dumnezeieşti. Iar misterul ultim, sensul 
suprem al vie ii şi neantului, cheia lumii fermecate 
pe care o crease în visul ei intens au plutit ca o 

veşnică întrebare în sufletul frământat de o 
prealucidă curiozitate. În preajma marelui salt în 
necunoscut, în pragul existen elor pure şi necon-

di ionate de dincolo de lut, lira Contesei de 
Noailles a sunat cu tulburare şi nedumerire. Pe 
Dumnezeu l-a bănuit numai, fără să-l cunoască, 
fără să-l recunoască. De aici durerea tragică a 
poetei: să iubeşti lumea cu toate făpturile ei până 
a te topi într-o rază de lună, într-un bob de rouă, 
să te identifici cu zburătoarele cerului şi cu rodul 
livezilor, să înal i lumea aceasta pe planul unei 

în elegeri curate şi nobile, şi totuşi să cau i orb 
până la sfârşit rostul atâtor frumuse i, atâtor 
aparen e! Să creezi fără să ştii de ce, să- i cân i 
uimirea fa ă de minunile firii şi să nu-i afli temeiul 

dintâi şi din urmă: dureroasă tragedie, Domnilor, 
sub povara căreia Contesa de Noailles a sim it 
încovoindu-se umărul ei plăpând... 

A fost o inspirată în sensul cel mai precis al 
cuvântului. A cântat ca privighetoarea, ca cio-

cârlia, fiindcă nu putea să nu cânte. Poezia 
Contesei de Noailles e o fatalitate. Ea curge de-a 

dreptul dintr-un izvor dumnezeiesc, fără sfor are, 
fără sprijinul nici unei teorii, nici unei şcoli 
literare. Nu cunosc, într-adevăr, un poet mai 
depărtat ca dânsa de orice teorie, de orice 
ideologică prevedere a mijloacelor de înfăptuire 
poetică. Trupul ei pu in s-a mistuit la flacăra 
focului lăuntric. Iar inima ei vastă s-a mistuit 

luminând, desfătând, împărtăşind oamenilor 
posaci şi grei daruri dumnezeieşti de gra ie şi de 
frumuse e. 

A scris o poezie senzuală, scăldată în belşug de 
parfumuri şi con inând ceva din savoarea 
mirodeniilor arabe şi persane. E ca un rod greu al 
verilor noastre calde, un rod mustos şi plin de 
rumeniri ademenitoare. Fiecare senza ie îşi 
revelează poetei propria ei personalitate, devine 
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un tip, o fiin ă, o idee, un sentiment. Poeta resimte 
atât de puternic ecoul lucrurilor ce-i întâlnesc 
sim urile, încât toată fiin a ei se topeşte în azurul 
Lemanului, în verdele grădinii, în roşul aprins al 
florii. Sufletul ei se înal ă vehement, se coboară 
până la şoaptă, alunecând neîncetat pe gama 
colorilor şi a sunetelor. 

Nu din întâmplare sau dintr-o fantezie 

personală întrebuin ez aceşti termeni muzicali. 
Căci poezia Contesei de Noailles îmi face impresia 
unei vaste partituri muzicale cu infinite modula ii. 
Şi acest caracter mi se pare revelator pentru 
natura temperamentului său poetic. Considera i 
unul din peisagiile ei scânteietoare, una din 
elegiile pe care i le inspira presim irea neantului. 
Ve i descoperi că procedeul întrebuin at nu este 
nici pictural, nici retoric. Peisagiile apar fără 
contur precis, fără nici o căutare plastică sau 
lapidară a liniei ori a volumului. Ele se topesc  
într-o curgere sonoră, sugerată atât de muzi-
calitatea vocalelor, cât mai ales de jocul şi 
degradarea nesim ită a colorilor. Nu logica înlăn-

uirii ideilor explică trecerea de la o frază la alta, de 
la o strofă la altă strofă, ci o logică muzicală, un 
sens al orchestra iei sentimentale care vrea 
instinctiv ca poemul să se moduleze melodic. 

O mare neadaptată; o cântărea ă cu inspira ie 
bogat curgătoare, dotată cu viziunea senzuală şi 
muzicală a lucrurilor şi a sufletului. Aşa am 
cunoscut-o. Dacă însă cercetez mai adânc natura 
geniului ei frământat, ajung la concluzia care 
interesează de-a dreptul această comunicare. 
Neadaptarea Contesei de Noailles se explică prin 
ra iuni atavice. A fost o fiică a Orientului nostru 
fierbinte, înrudită de aproape cu mitul acestui 
leagăn al civiliza iei care a fost Asia. Trans-

plantată în Occidentul tuturor prudențelor şi al 
strictei măsuri, răsădind sufletul ei iluminat de 
irizări orientale în termenul bine zăgăzuit al 
limbii franceze, Anna de Noailles şi-a suspinat 

prin fiecare vers, prin fiecare gest, nostalgia 

paradisului pierdut. Nostalgie uneori conştientă, 
cele mai deseori nelămurită. Amănunte şi amintiri 
oarecum materiale vin să mărturisească obsesia 
Orientului în opera ei. Cu ce pătrunzătoare 
melancolie a evocat pe acea străbună – Greaca cu 

ochii lungi – de la care recunoaşte a fi primit 
plânsul poetic! O altă străbună greacă îşi 
profilează silueta în acelaşi poem din volumul Forces éternelles: poeta o vede brodând sau 
mânuind harpa la umbra unui chiparos; îi 
cunoaşte cuvioşia şi dragul pentru icoanele de aur 
cu care îşi ctitorea mănăstirile. Iată o a treia 

bunică, pe care o reprezintă luându-şi rămas bun 
de la Creta natală pe când corabia se depărtează 
de ărm. În gestul acesta de despăr ire, eu 
închipuiesc tot destinul poetic al Contesei de 
Noailles, toată aspira ia ei de mai târziu către 
limanul natal, către insulele greceşti nimbate de 

mitul homeric, către plaiurile bogate ale întreg 
Orientului nostru. Nostalgia aceasta se dovedeşte 
atât de viguroasă încât versul francez econom şi 
bine cumpănit parcă se sparge sub presiunea 
substan ei străine pe care o închide. În măsurile 
lui limpezi şi corecte se desfăşura o imensă 
bacanală de sunete, de colori, de parfumuri, o 
lume întreagă de vehemente doruri şi de imnuri 
senzuale. Re eaua metrică impune cu greu 
disciplina ei rigidă luxului verbal, exuberan ei pe 
care poeta le-a moştenit de la înaintaşii săi 
orientali. 

Intimitatea ei cu lucrurile firii mi se pare a veni 

din acelaşi izvor oriental. Contesa de Noailles 
poseda acea viziune directă, acea pătrundere în 
inima făpturilor, pe care Occidentul nu i le putea 
mijloci. Tendin a ei către jocul dezinteresat şi 
nara ional, gustul ei instinctiv pentru toate 
capriciile, pentru toate contrastele violente, 

pentru colorile prea vii, toate aceste elemente 

descind din orizontul nostru oriental, grec, asiatic 

şi românesc. 
Izvor românesc! Clocot de sânge românesc 

alături de clocotul sângelui ionic şi asiatic! Să fie, 
Domnilor, o simplă întâmplare că unul din 
ultimele sale poeme închide în rimele lui 
mărturisirea de româncă a poetei? Acest prea 
frumos poem se intitulează Le souvenir des aieux 

(Amintirea strămoşilor) şi îmi este dedicat. A 
apărut în revista „l’Illustration” din septembrie 

1929, sub ocrotirea unei reproduceri a ciobanului 

lui Grigorescu. Ajunsă la sfârşitul încă nebănuit al 
vie ii sale fragede, prin ce miracol fiin a 
românească s-a descătuşat în sufeltul poetei, 
smulgându-i ceea ce mi se pare a fi un adevărat 
Testament spiritual? Suferin ele noastre în război, 
eroismul ăranului-soldat va fi dat de gândit 
acestui suflet solicitat de numeroase chemări 
atavice. Se poate de asemeni ca apropierea şi 

rudenia cu românca ferventă ce totdeauna am 
reprezentat în ochii ei, să nu fi rămas fără ecou în 
sensibilitatea sinceră a poetei. Mă gândesc la 
genera ia ei generoasă pentru baladele româneşti 
pe care în tinere ea mea le adunasem din gura 
poporului şi pe care le-am publicat pe fran uzeşte 
în Rapsodul Dâmbovi ei. Anna Brâncoveanu 
sim ea acolo vigoarea elementară a sufletului 



ărănesc de la noi. O mişca până la lacrimi acest 
lirism exprimat cu simplicitate epică şi desfăşurat 
în cadrul marilor evenimente ale crea iunii. Cu ce 
căldură încerca să pătrundă taina acestor naive 
capodopere! În ele descoperea ecouri din sufletul 
ei şi păstrez credin a că la lumina lor Contesa de 
Noailles a desluşit cu încetul semnele pe care rasa 

românească le înscrisese în plăsmuirea ei. 

Oricare ar fi cauza revela ii târzii, ea rămâne 
absolut sigură, săpată pentru eternitate în mar-

mura poemului pe care l-am citat. Poeta evocă 
„Patria depărtată şi visătoare” care-i formase 

ursita în torsul harnic al fusului, întrevede prin 
bruma depărtărilor ărmuri bucolice, spa ii 
scânteind din porumbul şi grâul lor, spa ii 
vegheate de un ăran cu râsul pe buze, dar cu 
melancolia în suflet... Ne spune cum a înfiorat-o 

un cântec din fluier: poate că via a mea veşnic 

însetată vine din acest cântec frenetic şi nomad – 

adaugă poeta pe gânduri. „ ara aurită, vorbă-

rea ă şi naivă”, cu zile fără sfârşit de coloarea 
zorilor, copii cu trupul gol, ziduri albe; biserici, 

morminte – toate aceste fugare viziuni româneşti 
capătă un prestigiu venerabil, căci „neştiutorul 
suflet” al poetei din ele se născuse... 

Vede i, Domnilor, că nu fără temei am încercat 
să revendic pentru patrimoniul românesc o parte 
din geniul poetic al Annei Brâncoveanu. Din 
sferele înalte unde sufletul ei complex şi dureros 
va fi găsit pacea senină de care nu s-a bucurat în 
via ă, moarta ilustră ascultă, poate, aceste cuvinte 
ale mele şi sunt sigură, Domnilor, că le aprobă. ■ 

 
 

Elena VĂCĂRESCU 

 

 
reviste primite la redacţie ■  
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Mihaela 

A IONESEI  

[Târgu Secuiesc] 

 
 Născută la  decembrie , la Paşcani. Absolventă a Colegiului Tehnic de Comunica ii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău. Stabilită din  în municipiul Târgu Secuiesc, a lucrat ca electromecanic transmisiuni la Direcția Județeană de Poștă și Telecomunicații Covasna între -1999. 

 

Volume publicate: Cerșetori de stele, Bacău, ; Anotimp (i)legal-lumina, Bacău, ; Insomniile 

bufniței, Timișoara, ; Surâsul dintr-o lacrimă, Timișoara, ; Cămașa de sare, Târgu Mureș, ; 
Anotimp sihastru, București, ; Zodia palmelor tale, Brașov, . Prezentă în peste 20 de antologii de poezie și în numeroase reviste: „Actualitatea literară”, „LitArt”, „Convorbiri literare”, „Rotonda Valahă”, „Plumb”, „Luceafărul de dimineață”, „Nord Literar”, „Conta”, „Argeș”, „Feed-back”, „Vatra veche”, „Luceafărul”, „Oglinda literară”, „Boema”, „Agora literară”, „  Plus”, „Fereastra”, „Orient Expres”, „Sintagme literare”, „Algoritm literar”, „Spații culturale”, „Caietele de la Araci”, „Claviaturi”, „Regatul cuvântului”, „Ritmuri Brașovene”, „Conexiuni” (New York, SUA), „Observatorul” Toronto, Canada), „Lumina” Panciova, Serbia  ș.a. ■ 

 

 

 

un bocet de fluture 
 

* Tata mă strigă dintr-un codru de pâine.  Mama într-o lacrimă frământă o pată de sânge.  
Spre cer toate trenurile prea repede au deraiat.  

Nici să le adun râsul într-o fotografie n-am apucat.  Decembrie ară într-o portocală.  Mirosul de brad mă ucide iară.  Sărbătorile își ascund urletul la mine în poală.  Stau răbdătoare ca un pumn de pământ... deasupra unui mormânt, fluier și cânt.  Fluier și cânt. 

 

* Toarnă-mi, toamnă, hai toarnă-mi otrava ta arămie.  Vreau să uit cum potcovește decembrie gerurile la mine în călcâie.  Nu vreau să mai simt cum își întețește iarna ninsorile.  Mai bine să dezlege cerul un car cu miei deasupra mea.  Să fie toți albi ca sânii mamei când mă alăptau. 
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Toarnă-mi, toamnă, hai toarnă-mi otrava aia odată!  Să ard cu patimă până vor înflori în cimitir toți crinii pe care de atâta vreme nu i-am mai plâns.  
Mi-au mai rămas câteva pagini... albe și ele.  Printre rugăciuni timpul desenează cu un cioc de pasăre o groapă.  Inima este un câmp de cânepă.  Șterg deseori cu el sudoarea mamii de pe frunte.  Un pitic peltic îmi zâmbește.  Lângă el o infirmieră cu ochii ca smoala abia așteaptă să mă vait.  În zori mi-e sufletul cât patul.  Trupul se face cât o cruce.  Mă țin de ea cu dinții... 
 

* Un greiere poartă în spinare umbra mamei.  E uriașă și albă ca această iarnă care nu mai trece.  Printre cruci și cuci fărâmițez o rană.  Nicio pasăre nu vine vaietul să-l ciugulească.  Plânsul îl trimit să doarmă într-o carte poștală.  Cerul pe un genunchi de deal coboară agale.  Pământul sătul, nu mă mai cheamă.  Prin lacrimă mea trece o lebădă neagră.   
 

* Iarna se întinde ca o noapte cu părul vâlvoi.  Visului meu îi crește o pasăre în coaste.  Aș vrea să fii aici lângă șemineu, să numărăm stele până Siberia se face franjuri.  Să pâlpâie iubirea până în zori când...  
Se va auzi un bocet de fluture – sufletul meu în sufletul tău desfăcându-se ușor, ușor...  Și doar brațele găsind în brațele tale adăpost, să poată spune cât dor cuprinde... 
Un bocet de fluture. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cosmina Marcela Oltean ■ 
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Vasile 

POPA HOMICEANU 

[Ia i]   

 
 Născut la 26 iunie 1951, în satul Homiceni, comuna Bârgăoani, județul Neamț. A absolvit Facultatea de de 

Istorie-Filosofie, Secția Psihologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1979).  A debutat cu versuri în suplimentul cultural al ziarului „Ceahlăul” din Piatra Neamț , iar editorial cu romanul Iarna, pentru cine 

mor vulpile Editura Junimea, Iași, . Activitate didactică în cadrul Universității „Mihai Eminescu” și a Universității „Petre Andrei” din Iași -2002). Membru al Asociaților Psihologilor din România -

2005). A fost distins cu Premiul național „Mihai Eminescu”, pentru volumul Patimi în Labirint  și cu premiul revistei „Convorbiri literare” pentru activitatea de prozator . Cărți publicate: Iarna, pentru cine mor vulpile roman , Editura Junimea, Iași, ; Imposibilă, pânda roman , Editura Porto Franco, Galați, ; Cea mai credibilă moarte (roman , Editura Porto Franco, Galați, 
1995; Ninge de Paști în paradis roman , Editura Junimea, Iași, ; Patimi în Labirint (roman), Editura Sedcom Libris, Iași, ; Infernul albastru roman , Editura Junimea, Iași, ; Noaptea pasării de aur proză scurtă , Editura Universitas XXI, Iași, ; Sintagmele ochiului poezie , Editura Universitas XXI, Iați, ; 
Cine ești tu, domnule Nily? teatru , Editura Panfilius, Iași, ; Risipele ființei poezie , Editura Fundației Culturale „Poezia”, Iași, 5; Drumul spre Efes poezie , Editura Alfa, Iași, ; Despre lucrurile prime (eseu), 

Editura Cronica, Iași, ; Zăpezile şi furia roman , Editura Junimea, Iași, , Cronici din Cetatea Lumii 

(tratat de comedie rurală), vol. I, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2014 (Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași, 2016); Paradisul căzu ilor, vol. II din trilogia Cronici din Cetatea Lumii, Editura Limes, Cluj-Napoca, 

2016. Vasile Popa Homiceanu este membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași (din anul 1997). ■ 

 

 

 

 

 

 

subtile ini ieri 
 

 Şi pentru că lumina bântuia nefiresc orizonturile îndepărtate şi via a de zi cu zi, cei din Homiceni au observat că iarba nu mai creşte, vitele nu mai dau lapte, găinile Pliurdei lui Chiric clocesc diamante, singurele pietre adorate de comunişti, în zelul schimbării. Mul i au refuzat întrarea în Colectiv, preferând să şuguiască liber cu ra ele leşeşti şi gâştele de promoroacă, ştiind că, în lumina noilor directive, Colhozul nou înfiin at de haidamacii din Talpa îşi va mări suprafa a arabilă, rupând de ici şi de colo, împingându-l pe Vasile a Laiului cu pământul în Cioate şi pe Ienuşel în Vatra Iazului. Zilele vor trece, timpul se va adânci şi bogă ia va creşte pe aceste plaiuri colectiviste, se vor dezvolta stânele cu capre de Angora şi oi de Kalakur, se vor umple cote ele cu găini Plymouth şi ra e pitice, chiar în cămările coanei Sofia, acest păsăret va umple de tandre e grajdurile cu vi ei din rasa Băl ată, Holstein şi Dalome, şi de boi mosca i, 
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bine adapta i temperaturilor de foc din timpul verilor secetoase din Beuca, sub oblăduirea aceluiaşi Lepte Argatu, întâiul zootehnist al ceapeului de sub Turtea. Da, lumina făcea răul în sine, sim eau cei trecu i de vârsta a treia, dar şi femeiele din Huci, care silabiseau zănatice un text din marele Sadovnicov, despre lumina care vine de la Răsărit. Sătui de poten a insidioasă a luminii fatidice care le strica somnul, cei din sat au ieşit la Poarta ărnii să-şi revendice dreptul la întuneric. Goangă Nebunu uitase de acel Demistofele care o cucerise pe Anastasia, recitind de o mie de ori acelaşi text din ziarul Cugetul liber, unde aflase că so ia sa trecuse în lumea drep ilor, şi că Demistofele există, chiar dacă unele voci de la Cortul Roşu contestau trecutul lui burghez.  – Aduce i înapoi întunericul, lumina ne bântuie! Cei sosi i de la raion s-au oprit în fa a Cortului, acolo, sub pavăza fricii, locul unde bărba ii devin zei şi femeile mândre bacante. – În elepciunea unei femei e să ştie să tacă, rosti printre din i Arhanghelul, intind-o pe Aristi a.   Solda ii, sosi i în grabă, la chemarea partidului, au scos din chivotul de bronz aurit, moaştele părintelui 
Portfirie Paideianu, Carta principiilor în edi ie Princeps  şi vălul Pandorii, şi le-au expus în fa a Cortului, pe când to i cei din sat sorbeau cuvintele Împieli atului, opinia generală fiind aceea că dracul încă bântuie pe aceste meleaguri, părere generată de toate aducerile aminte cu care cei din sat erau obişnui i, când 
Dumnezeu nu fusese creat, ci umbla liber pe pământ şi pe ape, ca un alter ego al certitudinii. Cei aduna i sub sălciile plângătoare erau pregăti i pentru slujbă, activistul cu ideologia sosise în sat, cu două zile mai înainte, alături de Colonel, tovarăşa Sisica Filip şi majorul Borulea. Lucrările congresului fuseseră tratate în derizoriu, pentru că fiece zi venea cu probleme noi de muncă şi via ă, tovarăşi, chestiuni care trebuiau dezbătute şi luate măsuri. Şi iată acum, ivită din senin, problema luminii.  – Tovarăşi, ideile lui Goangă vin din acele năluciri ale nem ilor, ca o ingerin ă anarhică în substratul ideologic al maselor, toate sunt iscodiri din capu’ lui. Nu degeaba i se zice Nebunu.  A scâncit Arhanghelul. Cele treisprezece femei adunate în Ceri au râs, şi-au dat coate şi l-au aplaudat clipe lungi pe politruc. Sadovnicov le turnase din masivitatea trupului şi a ochilor săi bovini un soi de păienjeniş abstract care le gâdila la tălpi şi la pulpe. Îl priveau fascinate, ochii lui păreau trecu i dincolo de 
orizonturile imediate, buzele lui murmurau imnuri antice, glasul lui te fermeca, o magie în nemişcare erau mâinile sale, părea că doarme şi nu spune nimic, dar tocmai din această pricină gândul lui se auzea pretutindeni, Sile Gu ui şi Aristi a sim eau venind dinspre spiritul lui o ideologie flecară şi un somn liniştitor. Acest ins înainta printre oameni, dar ei nu ştiau că se dăduse cu ruşii, tocmai când armata roşie se deda la violuri şi jafuri în ară. Ana Filip l-a recunoscut printre jura ii de la procesul cu hula, Aristi a îl 
vedea pe ostaşul din fruntea armatei lui Ilieş Vornicul, Guzanul cel Bătrân şi învă ătorul Chiric pe moştenitorul, de facto, al virtu ilor proletcultiste din Mitrea Cocor. Sigur pe el, coco at la tribună, Arhanghelul sim ea în acest om tonurile liberului arbitru vituperate de nestematele singurătă ii. Credea că-i va convinge pe cei din sat că lumina e bună, şi e la locul ei. Cei din apropierea stindardului, l-au auzit murmurând, dar nimeni nu jură că n-ar fi fost glasul lui Demistofele în exerci iul func iei de trădător al 
neamului:  – ... pentru noi omul poate ac iona numai după voin a sa, independent de orice altă condi ionare, scânciră codobaturile din Gavan şi Dealul cel Mare.   

 

 Cercetările lui Licadon au dat la iveală date incerte despre acest geniu al neamului românesc, fusese mason, dar a suit repede în ierarhie alături de al i scriitori, şi, datorită celebrită ii sale literare, l-a detronat pe marele maestru din scaunul său, pentru a se înscăuna el, provocând sciziuni şi scandaluri. Multă vreme, după aceea, a fost dezavuat, iar chipul lui a fost ars în efigie. Arhanghelul se sim ea măgulit de for a magică a cuvântului său, iar el, ca să nu rămână în afara jocurilor politice, se regăsi lângă tânărul rege, în Frontul Renaşterii Na ionale, pentru că se obişnuise să supravie uiască în orice conjunctură, şi se făcea frate cu dracu’, semnând pactul cu Anticrist înainte de a scrie faimosul articol cu lumina de la răsărit. Pe atunci, Demistofele se afla în derivă, fusese marginalizat în partid pentru deviere de dreapta şi opozi ionism, dar, ca orice diavol, şi-a revenit din pumni şi s-a asociat cu duşmanii de clasă ai lui Stan şi Vogorides, a intrat în trupul acestui om, i-a mistificat sângele, făcându-l una cu apa şi vinul. După ani şi ani, când devenise şef de stat şi convorbea la telefon cu Tătucul, Sadovnicov asistă impasibil la distrugerea lojilor masonice de către comunişti, trădând pe fra ii Jderi şi pe acea femeie de rasă din stirpea muntenilor, Vitoria Lipan, ca să trăiască ca un nabab, în lumea lui, până la primul atac cerebral. Când a întâlnit-o prima oară pe tovarăşa Filip, aceasta făcea politică feministă în satul Mo ca, iar după    
ce-a ascultat-o vorbind în fa a Cortului Roşu şi-a propus să nu mai scrie nici un cuvânt, intrând într-o perfectă decrepitudine. Fusese impresionat de for a ame itoare a discursului acestei femei. Omul nou şi 
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formarea omului nou, veneau obsedant în expunerea sa, expresii care sunau surd, dureros, deoarece tovarăşa aducea în lumina discursului său exemple patetice din via a noastră, şi cum vedea ea lumina, proaspăta lumină de la Răsărit, alături de so ul său, la ieşirea din închisoare. De la această revolu ionară a aflat cum moartea lui Vladimir Ilici a fost o tragedie pentru omenire. Aici şi acum, printr-un gest singular, tovarăşa schi ă, sub pavăza umbroasă a sălciilor, tăiatul beregatei şi via a scurtă a acestui om care a trăit numai  de ani, într-o permanentă luptă politică cu Gheorghi Plehanov, numai ca să-i demostreze acestuia că Lenin vine de la râul Lena şi Volghin de la Volga, un râu infinit mai scurt, şi care curge în direc ie opusă normalită ii. Cunoştea la perfec ie via a marelui conducător, dar ca să în eleagă cum stă politica alături cu religia, va trebui să le expună celor de fa ă, prin exemple măre e, filosofia partidului. 

 Sadovnicov o admira pe tovarăşa Filip, şi el îl cunoscuse pe Lenin în anii din urmă când umbla beat şi bolnav pe holurile din Palatul Congreselor de la Kremlin; tovarăşi, ce om măre ! de aceea i-a tradus opera filosofică şi grandoarea discursurilor în limba română, dar aceşti troglodi i de ărani n-au în eles sensurile ascultării politice şi supunerea. Două concepte sublime, care necesitau a fi implementate mereu şi mereu, până le va intra buchea în cap. Se vor trece la Colectiv, şi vor crede, ce 
li se va spune, şi nu vor cerceta.  – Că altfel, vom pune şeaua pe voi, nenoroci ilor! Veni din nou gândul Arhanghelului, care 
constata că solda ii sunt neliniştiți în front, iar ăranii şi-au tras căciulile pe ochi, pentru a se feri de orbitoarea lumină.  Sadovnicov trecuse cu vederea licen ele mitice cu care tovarăşa se juca, notă ceva într-un carne el de culoarea oului de porumbel şi se aşeză în rotonda Cortului. Trăia pur şi simplu, şi asculta. Sisica perora: 
deşi nu şi-a expus niciodată în public pseudonimul, Lenin a luptat pentru crearea omului nou, având ca el dezvoltarea sa multilaterală.  ăranii căscau, nu-i prea interesa diserta ia astrală a cumnatei lui Filip. Doar Licadon nota acele informa ii trebuitoare operei sale de mai târziu care sunau surd, dar adevărat. Da, încă din ziua decesului bizar al marelui Lenin, activiştii de pe tot mapamondul au sim it iminen a fatalită ii, fiind îngrozi i de scurtimea vie ii şi nesfârşirea datului mor ii. Destinul le juca feste. Afla i pe culmile disperării au sim it cu adevărat frica de moarte, ei neavând încredere în gruzin de teama moştenirii sale genetice. Au simulat moartea pe câini, i-au ologit pe măgari, au scormonit în pătulele zeilor ca să descopere elixirul tinere ii şi piatra filosofală, l-au trezit pe Chiric din mormânt, ca să capete noi date privind izgonirea din rai, vindecarea de paludism şi mişcarea sufletelor dincolo de râul Styx, au inventat învă area prin suferin ă, au cântărit aurul de la Micene negociind libertatea lui Agamemnon, propunând lui Egist via a lor în schimbul măştii mortuare, dar Clitemnestra n-a fost de acord, ea iubindu-l ca pe un frate pe amantul ei, aşa că au rămas cu buza umflată. De la Heraclit cetire, această nobilă intrigantă, soră cu dioscurii, ştia că va împărtăşi soarta so ului său, în urma cumplitului asasinat pus la cale de Oreste şi Electra, până la urmă to i fiind victimele zei ei Artemis. Şi comuniştii spăimoşi au sim it mânia zei ei, potrivnicele vânturi care au imobilizat vasele prin ului, şi nevoia de sacrificiu. Dusă la altar de către tatăl său, Ifigenia scapă cu via ă, de unde se vede caracterul divinită ii, dur, dar drept, idee respinsă de Colonel. Aflat de-a dreapta Arhanghelului, acesta dirija armele solda ilor împotriva Nebunului de Haplea, care fură chipul zei ei, o ia pe copilă şi o duce în Taurida, unde o consacră preoteasă. Despre întoarcerea lui Agamemnon nu se spune nimic, şedin a cu tema Despre importan a luminii în comunism desfăşurându-se cu uşile închise. 
Rezultatele experimentelor de tot felul se vedeau palide în viitor, omul nou, lipsit de patimi şi frici, se arăta cu timiditate la orizonturile lovite de lumina astrală. Un singur lucru a fost de re inut: ştiin a înainta, marile descoperiri îşi arătau roadele, virtu ile veşniciei erau revelate prin varii interpretări, precum tinere ea fără de moarte şi via a fără de sfârşit, astfel, decesul prematur al marelui Lenin va stimula irosirea permisivă a timpului şi a banilor, în a dezvălui ceva ochilor sunt cuvintele lui Tro ki, rostite înainte de moarte . Aspectele dubitative ale cuvântării tovarăşei Sisica fiind preluate aidoma de Sadovnicov, în discursul său de la Cort. Dezvălui darul oratoriei sumare, cu aluzii narcisite la pogromul comis de nazişti, pe timpul războiului. Năduşea, se deschise la haină, se şterse cu batista de mătase, tuşi şi se încordă, cuprins de-un tremur lin, ca o apă, care traversa fruntea sa. Tovarăşa Sisica îl încântase, învă ase de la ea că via a e scurtă şi trebuie s-o trăieşti! ■ 

 

[Fragment din romanul Luminile răului, 
vol. III din trilogia Cronici din Cetatea Lumii] 
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Mircea 

COLO ENCO 

[Bucure ti] 
 

 

 

Poezia axiomă a lui Alexei Mateevici 
 

 

 

I Comemorarea unui secol de la trecerea în neființă a lui Alexei Mateevici constituie recunoașterea de onoare a 
valorii operei sale ca patrimoniu cultural substanțial național. Cu alte cuvinte, contactul cu eternitatea este conștiința prezentă sau citându-l pe filosoful Ludwig Wittgenstein: „Dacă nu se înțelege eternitatea Ewigkeit ” ca o durată infinită, ci ca atemporalitate Zeitlichkeit), atunci trăieşte veşnic acela care trăieşte în prezent” apud Anton 
Dumitriu, Homo universalis, Bucureşti, , p. .  

Este atributul distinct al omului de talent omologat.  Crea ia intelectuală a lui Alexei Mateevici este opera unui cărturar bivalent, în limbile română şi rusă, deasupra căreia străluceşte axiomatic poemul Limba noastră – împlinire genuină a spiritului românesc. A sfârşit tragic, pe un pat de spital, la vreme de război, înainte de a atinge vârsta cristică de  de ani! Aura lucrărilor sale, finalizate într-un stil propriu inconfundabil, reprezintă un prezent perpetuu ca tematică, gândire critică şi idealism pentru identitate culturală în genere. În activitatea lui social-politică-teologică îndeplineşte destinul izvorât din geneza unor întregi genera ii de preo i din propriul arbore genealogic, ca fiu/nepot/strănepot de clerici ortodocşi basarabeni, fiind racordată la cerin ele/comenzile timpului său, - , marcat de războaie, revolu ii şi impedan e na ionale. A ştiut să le facă fa ă cu subtilitate şi discernământ patriotic, ca un drept credincios creştin 
ortodox. Aşa se şi explică manifestările oficiale de înaltă inută nobilă destinate comemorării centenarului trecerii lui în eternitate, fie la Chişinău, în oraşul-capitală a Moldovei de la Nistru, fie la Movileni, județul Gala i, în Moldova de la Siret, unde a slujit în biserica localită ii ca preot militar, când era pe front în , iar sătenii nu l-au uitat şi i-au dat numele său Şcolii Gimnaziale comunale. 

Ceremonialul ce se face cinstirii memoriei lui este de aceeaşi dimensiune carismatică, indiferent de nivelurile de desfăşurare. 
 

II Rămas orfan de tată în plină tinere e, pierdere care a inut de „botezul maturită ii”, şi-a făcut studiile în învă ământul de toate gradele în limba ocupantului temporar, începute la Zaim, continuate la Chişinău, încheiate cu o licen ă de prestigiu că preot  la Academia Teologică kieveană, întemeiată de Mitropolitul român Petru Movilă – fiu şi frate de domn român, însuşindu-şi, deopotrivă 
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de bine, atât limbile clasice greaca şi latina, cât şi cele moderne – rusa şi germana, fără a neglija pe cea maternă în care va excela. În acest răstimp, scrie şi publică pe teme diverse cu perseverență şi acuitate, debutând, mai întâi, în , cu un articol de atitudine cetă enească, apoi cu traduceri din limba rusă A.P. Cehov , şi, în toamnă, cu materiale de inspira ie folclorică, toate în periodicul „Basarabia”, prefigurând liniile principale ale preocupărilor sale intelectuale de mai târziu, un „târziu” care va dura zece ani... De abia în anul următor va debuta cu crea ii lirice ca poet! Precizăm că el se încadrează într-un curent spiritual pe care o galerie deosebit de remarcabilă de înal i prela i ai bisericii ortodoxe l-au creat şi între inut de-a lungul a câtorva secole pline de vicisitudini în întregul spa iu european „de la Nistru pân’ la Tisa” , locuit de români supuşi celor trei imperii expansioniste mereu în gâlceavă, puse pe jafuri, respectiv, arist-osmanlâu şi austro-ungar. Când Alexei Mateevici i-a prezentat via a şi activitatea lui Gavriil Bănulescu-Bodoni (1746-1821), Mitropolitul Ortodox al Moldovei, de Ekaterinoslav şi Herson-Tavriceski, al Kievului şi ulterior al Basarabiei înscăunat la  februarie  – retras după , canonizat la  septembrie , şi 
publicat în periodicul „Luminătoriul” august-noiembrie , Chişinău , cunoştea contribu ia în acest scop a marilor prela i ai Moldovei, respectiv, Mitropolitul Varlaam -l657), autorul 

binecunoscutei cazanii Carte românească de învă ătura Duminicilor preste an Iaşi, , şi Mitro-

politul Dosoftei (1624-1693), autorul Psaltirei în versuri Uniev, , dar şi de corifeii Şcolii Ardelene, de la cumpăna secolelor XVIII-XIX, Samuil Micu, Petru Maior şi Gheorghe Şincai. 
Era contemporan, dar nu ştia de ei, cu preo ii-scriitori români Gala Galaction -1961), Ion Agârbiceanu -1963), Nichifor Crainic (1889-  ş.a., cu contribu ii meritorii în literatură ca romancieri, publicişti etc., iar cu propriii colegi de breaslă – Ion Buzdugan (1887-  şi Pan 

Halippa (1883- , excelen ii români, distinși militan i pentru afirmarea spiritului na ional, deopotrivă de talenta i în planul literar – a fost împreună, gândind/luptând pentru independen a Moldovei de sub imperiul arist. 
  

III Scrierile în limba română ale lui Alexei Mateevici reprezintă partea cunoscută în prezent de marele public, în vreme ce scrierile în limba rusă stau în aşteptare... Aşa se explică de ce partea cea mai productivă a referin elor critice publicate au ca subiect exegetic numai scrierile în limba română, contribu ii eseistice care i-au statuat un loc distinct în istoria literaturii ca homo religiosus în binomul 
preot – poet. Sunt remarcabile atât versurile originale, cât şi cele traduse din crea iile unor poe i ruşi în număr de , dar şi ale lui Fr. Schiller, din care de notorietate sunt M. Lermontov, A.S. Puşkin, M. Gorki. A colportat/localizat şi câteva texte mai pu in reuşite, falsificând. În genere, versurile originale/traduse sunt cu con inut religios sau de inspira ie folclorică și care, de altfel, constituie începutul carierei 
poetice: Cântecul zorilor, ăranii, ara, Eu cânt ş.a. Proza lui are mai multe direc ii. Original este un singur text. Traducerile sunt din A.P. Cehov trei titluri  şi o prelucrare din rusă a unei povestiri de S. Lagerlöf. Culegerile de folclor şi comentariile sunt din sfera obiceiurilor de Crăciun şi de Nuntă. Studiile docte au caracter teologal, iar publicistica este de atitudine cetă enească, cu aspect de predică de amvon. Autorii tratatelor de istorii ale literaturii române l-au inclus în filele acestor lucrări în raport cu percep ia fiecăruia în parte. În ordine cronologică, P.V. Haneş -1966) – editorul întâiului volum de poezii al lui Alexei Mateevici Bucureşti, 926) – îi dedică un medalion de sine stătător de câteva pagini, în Istoria 

literaturii române, edi ia română Bucureşti,  şi franceză Paris, , în contextul capitolului titrat „Poezia de după Coşbuc” (cap. XXX, p. 299- , în care se regăsesc grupa i cu medalioane personalizate: Șt.O. Iosif -1913), Dimitrie Anghel (1872-1914), Panait Cerna (1881-1903), J.B. 

Hetrat (1851- , fapt care nu se va repeta la niciunul dintre ceilal i istorici literari interbelici, care 
vor proceda doar la trecerea în revistă a grupului de poe i Ion Buzdugan, Pan Halippa şi Alexei Mateevici „cu o poezie citabilă, Limba noastră” , de către Eugen Lovinescu în Istoria literaturii 

române contemporane București, , ca „dovezi de continuitate culturală românească într-o epocă de înstrăinare”; Const. Loghin, Istoria literaturii române edi ia a X-a, , București , incluzându-i in corpore pe cei trei poe i în capitolul „Curentul Semănătorului”, fără nicio altă 
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precizare; G. Călinescu, Istoria literaturii române. Compendiu București, , în capitolul „Poe i provinciali «tineri», dintre basarabeni”, pe Pan Halippa, Bogdan Istru, cu o mică noti ă personală, pe Alexei Mateevici, căruia „i se datoreşte, pe lângă alte versuri care promiteau o nouă defini ie poetică a limbii române, cu imagini superioare celor ale lui Sion”, fiind citate v. -16. În zilele noastre, îi sunt rezervate lui Alexei Mateevici rânduri sugestive de către istorici literari la fel de aviza i: 
Dumitru Micu, Istoria literaturii române de la crea ia populară la postmodernism București, , include opera lui Alexei Mateevici în capitolul „Scriitori de orientare tradi ională”, alături de Şt.O. Iosif, O. Goga, G. Topîrceanu ş.a., considerând poema Limba noastră, astăzi imn de stat al 

Republicii Moldova, Marsilieza Basarabiei, replica de peste Prut la „Deşteaptă-te, române”, din care citează v. -  p. , men ionând edi ia critică Opere (vol. I-II, Chişinău, Editura Ştiin a, , cu lucrările sale în limbile română şi rusă. 
Ion Rotaru, O istorie a literaturii române de la origini până în prezent București, ediția a II-a, 

2009), medalionul titrat Un poet emblematic: Al. Mateevici (p. 565- , continuat cu capitolul „Poe i basarabeni din România înainte de război” Pan Halippa, Ion Buzdugan, Petru Stati, Vl. Cavarnali, Teodor Nencev, Al. Robot, Emilian Radu Bucov, Nicolai Costenco, Bogdan Istru şi George Meniuc,       
p. 566- , integra i organic fenomenului literar na ional, cu men iunea specială că Alexei Mateevici 
este un poet-emblemă nu numai pentru Basarabia, dar şi al României întregi cu al său „cântec de lebădă”, care este Limba noastră (p. 565). 

Marian Popa, Istoria literaturii de azi pe mâine.  august  – 22 decembrie 1989 București, , versiune revizuită şi augumentată, vol. I-II , se dedică caracterizării frugale, dar pertinente, pe diverse pagini, în corpusul volumelor, lui: Ion Buzdugan vol. I, p. , Pan Halippa I, p. , -93; II, 

p. 126, 244, 966), Alexei Mateevici (I, p. 90-93, 127-128; II, p. 132, 1.096, 1.099, 1. , dar şi lui Vasile epordei I, p. , rânduri pline de obidă cum comuniştii de pe ambele maluri ale Prutului i-au falsificat prin interpretarea crea iilor marxist-leninist-staliniste. Iar dacă este să ne referim la istoriografia locală a lui Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii 
române din Basarabia Chişinău, Editura ARC, , ediția a II-a, revizuită şi adăugită, p. , 
medalionul Alexei Mateevici, homo christianus (p. 85-  se concentrează în jurul poeziei mistice 
originale sau traduse, de unde apelativul din titlu, repetat de cinci ori în textul prezentării, ca singurul sigiliu definitoriu pe motivul că „prorocul pe care îl visa Al. Mateevici să-l ridice basarabenii a fost chiar el însuşi” p. , de ca şi cum în acest fapt ar consta contribu ia poetului Limbii noastre la destinele literaturii române. Altfel vede traiectoria lui Alexei Mateevici în istoria literaturii române în genere Ana Bantoş, 
Deschidere spre universalism. Literatura româna din Basarabia postbelică Chişinău, Casa Limbii Române „Nichita Stănescu”, , p. , capitolul „Conştiin a valorii imense a limbii române – Mateevici, Vieru, Coşeriu” p. - , în care autoarea constată faptul că „Alexei Mateevici face un 
fel de fenomenologie a memoriei pe care o descoperă în adâncuri înfundată”, după care, peste alte pasaje concludente, precizează că Al. Mateevici „este deschizătorul drumului spre demnitatea şi independen a pe care basarabeanul şi le-a manifestat plenar în anii ’ -’  ai secolului trecut”      
(p. 154 . Este o cu totul altă viziune asupra omului şi operei lui Al. Mateevici în contextul contemporan spiritual românesc. 

  

IV Scrierile în limba rusă ale lui Alexei Mateevici au fost ignorate de exege ii literari, deşi nu sunt mai prejos de cele în limba română, ba chiar sunt gemene ca valoare intrinsecă, făcând parte din opera şi personalitatea lui. În prezenta expunere, ne vom referi doar la teza de licen ă a preotului-poet-filosof. La sfârşitul lunii septembrie , fiind începutul ultimului an ca student al Academiei Teologice kievene, i se propune ca subiect de teză de licen ă „Concep ia religioasă-filosofică a lui Gustav Theodor Fechner” de către prof. P.P. Kudreavțev, fiind cea de-a 132-a temă din lista de  întocmită 
de conducerea Academiei pentru cei  de viitori absolven i, ştiindu-se că Al. Mateevici stăpânea ca un nativ limba germană. Pană la  iunie , când îşi sus ine examenul de licen ă, Al. Mateevici este absorbit total de elaborarea tezei şi nu mai publică în presă, la „Luminătoriul”, decât traducerea poemului Păcătoasa de A.K. Tolstoi şi o serie de articole pe diverse teme. 
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Gânditorul Fechner - , fizician, psiholog şi filosof german, alături de Rudolf Herman 
Lotze (1817- , filosof, ini iatorul idealismului neoromantic în formula „metafizicii inductive”, 
Eduard Von Hartmann (1842-1906), cunoscut prin lucrarea Filosofia inconştientului , şi de 
Wilhelm Wundt (1832- , creatorul primului laborator de psihologie experimentală Leipzig, , studiind limbajul, mitul şi religia moravurilor în cadrul psihologiei sociale, au reprezentat, împreună, idealismul neoromantic al „metafizicii inductive”, iar G. Fechner a dat o expresie matematică raportului dintre intensitatea senza iei şi intensitatea stimulului fizic, care o provoacă, cunoscută sub numele de Legea lui Weber-Fechner. Întreaga bibliografie a lui G. Fechner a fost consultată în originalul german, fiind vorba de opt lucrări distincte/deosebite pentru întocmirea tezei de licen ă. Elaborată în manuscris peste  de 
pagini autografe , teza este depistată de Sava Pânzaru. Împreună cu Efim Levit o prezintă în „Revista de istorie a Moldovei” nr. , octombrie – decembrie 1992, p. 21- , pentru prima dată, la aproape opt decenii de la sus inerea ei şi editată integral în vol. II, Opere (1993, p. 382 -641, 710-714), cu 

comentariile editorilor. Lucrarea este structurată în două păr i, respectiv şapte capitole în prima, şi unul, ca final/concluzie, în ultima parte: . Bazele filosofiei lui Fechner; . Probleme cosmologico-psihologice; . Animismul universal; . Învă ătura despre Dumnezeu; . Binele suprem şi moralitatea; . Nemurirea sufletului; . Concep ia luminoasă; . Aprecierea istorico-critică a concep iei religioase şi 
filosofice a lui G. Fechner. Teza a fost apreciată cu magna cum laudae de profesorii recenzen i, considerând că autorul ei este un talent adevărat şi cu convingeri teologice ortodoxe ferme. Asemenea aprecieri favorabile ar fi trebuit luate în seamă în vederea traducerii integrale din limba rusă în cea română şi tipărită, difuzată, pentru a nu fi un autor bicefal!... E demn de men ionat că este prima şi singura lucrare până în prezent realizată despre filosofia lui G. Fechner în cele două culturi: rusă şi, dacă va fi tradusă/tipărită, română... În cadrul crea iei/operei integrale a lui Al. Mateevici, româno-rusă, această teză constituie aportul său fundamental în domeniul spiritual, altul decât cel literar/clerical, în calitate de cuge-tător/gânditor. Subliniem faptul că după finalizarea lucrării opera sa poetică şi-a schimbat tematica: 

nu a mai creat niciun text cu subiect mistic/teologal, fiind un vector occidental spre universalitate, considerente pe care nu le găsim men ionate/dezvoltate în nicio exegeză privind poematica sa în 
vreun articol/eseu/tratat de istorie literară dedicate autorului Limbii noastre,care rămâne să domine ca un Everest prin această crea ie de lux spiritual românesc, precum o axiomă axiom în limba greacă însemnând „demnitate” , respectiv, un adevăr care nu trebuie demonstrat... matematic ori în alt fel! 

Quod erat demonstrandum. ■ 

             

 
Laura 

GU ANU 

[Ia i] 
Itinerarii cultural-gastronomice  

 
 

 

Am fost întotdeauna fascinată de cei care reușesc să își facă viața frumoasă chiar și prin mici 
detalii, cum ar fi aranjarea mesei chiar și atunci când este doar o cină ușoară care are în meniu doar 
o assiette anglaise. Astfel că în momentul în care a apărut în librării cartea soților Ana și Filip-Lucian 

Iorga, Mesele de odinioară: de la Palatul Regal la Târgul Moșilor, publicată la editura Corint, am 

răsfoit-o pe loc, bucurându-mă de generoasele ilustrații ale cărții.  
 
 



„Revista română”, nr.   • iarnă  | 31 

 

– Mâncăm noi mai prost decât părin ii sau bunicii noştri? 

 – Ana şi Filip Iorga: Deşi iubim trecutul, încercăm să nu cădem în capcana unei idealizări 
excesive a acestuia. Auzim deseori teoriile conform cărora suntem în plină apocalipsă culinară, din cauză că mâncăm pe fugă, hrană semipreparată, care con ine conservan i, poten iatori de gust, aditivi, faimoasele şi mult temutele E-uri. Mai mult, agricultura intensivă ne aduce pe mese legume şi fructe pline de chimicale. Iar animalele sunt injectate şi crescute în condi ii inumane, care le stresează, aşa ajungem să mâncăm carne toxică. Sigur că e şi aşa, iar aceste aspecte fac parte din realitatea noastră şi trebuie să milităm pentru îmbunătă irea lor, pentru o agricultură ecologică. Dar, în acelaşi timp, nu putem ignora faptul că ultimele decenii au adus o revolu ie a alimenta iei, 
care le-a oferit mult mai multor oameni acces la mâncare de calitate, hrănitoare. Există şi astăzi regiuni ale planetei în care există foametea, dar la nivel planetar se moare, totuşi, mai pu in de foame decât înainte. Să nu uităm că, în urmă cu mai pu in de două secole, existau încă în Europa „epidemii” de foamete. Poate că mâncarea la care avem acces azi este plină de chimicale, dar, culmea, lumea occidentală şi, în siajul ei, şi alte zone ale lumii  trăiesc, în ultimele decenii, şi o altă revolu ie: aceea a creşterii speran ei de via ă. Aşadar, oricât ne-ar speria E-urile, trăim, în medie, 
mai mult decât strămoşii noştri. În vechiul regim alimentar, oamenii de jos, ărănimea săracă în cazul ărilor Române, mâncau foarte prost, de multe ori doar mămăligă, ceapă şi zeamă de varză, şi asta în condi iile în care aveau de muncit la câmp, o muncă fizică epuizantă. Carnea era un lux pe care pu ini şi-l permiteau, iar oamenii de rând mâncau carne doar de sărbători. 

S-au pierdut, poate, arome, tabieturi şi dichisuri. S-a redus varietatea gusturilor şi s-a pierdut ceva din tihna cu care se gătea şi cu care se mânca pe vremuri. Dar nu am putea spune că se mănâncă mai prost. Se mănâncă diferit şi, cu siguran ă, în medie mai mult decât pe vremea părin ilor şi a bunicilor noştri.  
 

– O masă frumos aranjată este doar pentru momentele în care avem invita i? 

 – Ana şi Filip Iorga: Nu ar trebui să fie, dar cam la asta s-a ajuns, din păcate. Pe vremuri, familiile din elita societă ii, boierii şi chiar mic-burghezii, aveau un adevărat cult pentru aranjarea mesei. Fa a de masă, vesela, tacâmurile, florile, sfeşnicele creau un decor agreabil, elegant. În special pentru cină, to i ai casei se adunau, îmbrăca i elegant, în general în jurul capului familiei, şi 
se bucurau de acest moment gustos al zilei. Nu mai vorbim de ceaiuri, de baluri, de serate, de aniversări sau de primirile la conac, pentru care lucrurile erau încă şi mai atent calculate. Dar nu numai cei boga i îşi permiteau această formă de protocol. Chiar şi la ară, familiile de buni gospodari aveau respect pentru felul în care se mânca: frumoasele vase din lut şi ştergarele curate şi măiestrit brodate constituiau, alături de lemnul predominant în case, un decor plin de bun-gust, chiar dacă mai modest decât cel al reşedin elor boiereşti şi mari-burgheze. Noi ne mai „jucăm” din când în când, folosind vase frumoase sau ştergare esute şi cusute de bunici chiar şi când nu avem invita i. O dată, am pregătit chiar un picnic elegant, pe vârf de munte. Dar trebuie să recunoaştem că, în general, ritmul de via ă nu ne permite prea des să ne dedicăm 
protocolului mesei.  

 

– Cum ne ajută eticheta în via a de zi cu zi? 

 – Ana şi Filip Iorga: Eticheta este în primul rând respect de sine. Care iradiază şi se transformă în respect fa ă de celălalt. A respecta eticheta impusă de diverse împrejurări înseamnă a avea o rigoare a existen ei, a nu fi inform. Cadrul, canonul î i pot oferi, paradoxal, foarte multă libertate. A fi politicos înseamnă a fi un om şlefuit, o variantă îmbunătă ită a omului brutal, nestăpânit, cu manifestări umorale. Acum, sigur că un element esen ial al etichetei este adecvarea: nu te vei duce să faci plajă îmbrăcat în rochie de seară sau în smoking şi nu vei merge la Ateneu în slip şi şlapi. Adecvarea la epocă, la context şi la nivelul de protocol este esen ială. Cel mai greu e să nu fii nici scor os, nici şleampăt. Eticheta la masă se supune şi ea tuturor acestor condi ionări şi constrângeri. Dar chiar şi când eşti grăbit po i să mănânci elegant şi fără să-i deranjezi pe ceilal i.  
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Credit foto: Arhivele Naționale ale României 
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– Meniul dvs. preferat? 

 – Ana Iorga: Dacă sunt în Harghita, în satul bunicilor mei, nimic nu e mai bun decât o ciorbă de cartofi cu tarhon, o salată din legume din grădină cu pâine proaspătă de casă şi caş adus de la stână sau o tocăni ă de gălbiori cu pătrunjel proaspăt şi smântână. Dar e mai degrabă un meniu de vacan ă. În via a de zi cu zi, îmi place să mănânc mult mai uşor, să combin ingrediente simple, ca să pot sim i aromele. Salată, supă de roşii şi o por ie de peşte cu legume aş putea mânca în fiecare zi fără să mă plictisesc. În weekend am mai mult răgaz să gătesc şi atunci reiterez mâncăruri din copilărie, care ne plac amândurora, de exemplu o musaca sau un pui rumenit cu mujdei. 
– Filip Iorga: Nu aş spune că am un meniu preferat, dar cu siguran ă am multe feluri de mâncare preferate. În primul rând, de când mă ştiu, sunt foarte carnivor. A rămas legendară o istorie de când eram copil de vreo  ani, în anii ’ , în timpul regimului comunist. Bunica mea, biata de ea, era obligată de multe ori, din cauza lipsurilor, să gătească ciorbă de legume, fără carne; foarte gustoasă, de altfel. Zicea că e „ciorbă de văcu ă din care a zburat văcu a”. Şi mi-a dat într-o zi 

din ciorba asta, iar eu i-am zis că nu-mi place: „Nu pa e!” La întrebarea ei, „Dar ce vrei?”, se pare că 
i-am răspuns, plin de hotărâre: „Cane”. Da, carnivor de mic, ce mai.  Mâncărurile pe care le ador sunt, în general, cele cu care am crescut, cele gătite de bunica mea Alexandrina, dar şi de mama mea şi de mătuşi, acum de Ana. Feluri de mâncare transmise din genera ie în genera ie, o şcoală de bucătărie venită pe filiera micii burghezii aşezate şi cu solide temeiuri de la Ploieşti, şi care perpetuează savori interbelice şi chiar mai vechi. O bucătărie tradi ională românească, cu învăluitoare amintiri orientale şi agrementată cu fran uzisme sprin are.  Mâncărurile preferate, gătite de Bunica mea, sunt cam multe. Numele sunt familiare, multe dintre ele pot fi găsite şi la restaurante. Problema e că mie îmi plac aceste feluri doar în interpretarea dată de „şcoala gastronomică” a Bunicii mele. Câteva exemple. La aperitiv, plăcinta cu carne sau cu brânză sărată, ciulamaua cu inimi şi pipote. La felul întâi: supă de vită cu găluşti concentrată şi cu găluştile mari şi afânate , ciorbă de perişoare acrită cu borş bine acrită! , supă de gulie, ciorbă de potroace, supă de găină cu tăi ei făcu i în casă. La felul al doilea, musaca de cartofi fină, bine rumenită, iar umplutura bine calibrată , diverse tocăni e cu carne de pui, de porc sau de vită, iahnia de fasole (cu foaie de dafin şi piper , cartofii „la capac” cu usturoi, varza proaspătă fiartă cu carne grasă de porc. La desert, sarailie cu foarte multă nucă şi bine însiropată , plăcinte cu brânză dulce sau cu mere, prăjitură cu vişine sau cu prune, mâncare de gutui, găluşte cu prune, peltea de gutui, dulcea ă de vişine sau de trandafiri, prăjitură „Figaro”. Fireşte, sunt un pasionat al tuturor bunătă ilor de Crăciun: caltaboş, sarmale slabe, cu pu in orez, fără afumătură şi, dacă se poate, cu varză proaspătă în compozi ie, pe lângă cea murată , cârna i fini, cu usturoi, piper şi boia, nu excesiv de graşi . Şi celelalte bucate tradi ionale, legate de sărbători religioase: piftia de Anul Nou cu usturoi din belşug, nu excesiv de grasă, fără morcovi şi verde uri, fără gelatină artificială, suficient de închegată dar nu sloi ; pasca, de Paşti; cozonacul cu nucă; orezul cu lapte pe foaie de nuc, de Pogorârea Sfântului Duh; mucenicii munteneşti foarte dulci şi cu multă nucă , de  martie, ziua celor  de Mucenici; boabele de porumb cu zahăr şi nucă, de Sfântul Andrei. Îmi mai plac grozav cartofii noi, foarte mici, cop i în coajă şi prepara i, calzi, cu smântână şi sare. Dintre mâncărurile mai „exotice”, dar nu foarte, am o pasiune pentru „caprese” brânză mozzarella, roşii, busuioc, ulei de măsline  cu pâine proaspătă şi pentru pastele „carbonara”, pe care Ana le pregăteşte cu măiestrie.  

 – Locul cel mai sofisticat în care a i mâncat? 

 – Ana Iorga: Îmi amintesc un prânz foarte plăcut la Paris, la restaurantul  „La Méditerrannée”, unde am mâncat ceva extraordinar: sole meunière et purée de pommes de terre maison. Calcan cu piure, atât de simplu. Dar nu am gustat niciodată ceva atât de bine preparat şi corect echilibrat la capitolul arome şi texturi. Apoi dineurile de la Casa Regală, care sunt fermecătoare ca protocol şi aranjare a mesei. Recent, la Praga, am cinat în Palatul Lobkowicz, reşedin a unei familii aristocratice din Cehia, şi în restaurantul Sălii de concert Smetana, un superb salon Art Nouveau.  – Filip Iorga: Cred că locurile şi felurile de mâncare mi le amintesc, cumva, împreună. Sigur că o masă memorabilă a fost cea luată la faimosul hotel „Negresco” de la Nisa, pe Coasta de Azur, un fel de vârf mondial al luxului. Nu pot uita ra a grasă, crocantă şi gustoasă, dar şi ciuda ii scorpioni 
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prăji i mânca i la restaurantul „Ra a pekineză” de la Beijing. Una dintre cele mai bune mese pe care 
le-am mâncat vreodată a fost alcătuită din simple bucă i de carne şi legume, dar preparate în abur, în „furnas”, nişte găuri cu abur încins dintr-o regiune vulcanică a insulelor Azore din Portugalia. La „Taverna Curiosa” din Bruges, în Belgia, am mâncat cele mai bune „moules-frites”, scoici delicioase cu cartofi prăji i care i se topeau în gură. Şi fiindcă vorbim de topitul în gură, nu pot să nu-mi amintesc de o divină „fondue bourguignonne”, care nu e o mâncare burgundă ci elve iană, şi pe 
care mi-am preparat-o pentru că trebuie să- i prepari în timp real, la masă, bucă ile de carne de vită, scufundându-le într-o mică baie de ulei şi întingându-le apoi în apetisante sosuri  şi am 
degustat-o într-un elegant restaurant din Zürich. Şi nu pot uita nici festinul pantagruelic de care am avut parte în Andorra, cu supe, felurite fripturi şi deserturi. Am avut ocazia să iau parte la 
numeroase cine elegante oferite de urmaşi ai familiilor istorice româneşti şi îmi amintesc de un 
somon extrem de fin pe care l-am mâncat la reşedin a pariziană a prin ului Constantin Mourousy, 
un apartament vast dintr-un hôtel particulier de secol al XVIII-lea. Dar există şi un alt tip de sofisticare, care nu presupune neapărat luxul: de pu ine ori m-am bucurat mai mult de o masă ca atunci când, după o lungă călătorie, am fost primit de o familie simplă de turci din Capadocia, cu o plăcintă caldă şi un pahar de lapte bătut rece. Şi m-am sim it propulsat de-a dreptul în Olimpul vechilor zei greci când, după o plimbare obositoare prin arşi a verii, am făcut un popas într-un sat de munte din insula Creta, am băut apă rece de izvor şi mi s-a oferit iaurt gras, rece, cu miere şi nucă.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cred că răspunsurile interlocutorilor mei v-au făcut să vă propuneți un picnic elegant pe plajă sau 
pe vârf de munte, sau doar un prânz împreună cu cineva care vă place, acasă, dar cu masa frumos 
aranjată. Ori poate v-au trezit amintiri, așa cum mi s-a întâmplat mie, cu scoicile delicoase mâncate 
prima dată la Bruges sau cu fondue-ul elvețian, doar că mie mi-a displăcut de fiecare dată când am fost 
invitată să mănânc acest fel specific locului, la fel ca în cazul cinei cu o mașină raclette, în care ești 
invitat să fii creativ și să combini ingredientele. Conservatoare, prefer să mi se servească mâncarea, 
elaborată mai mult sau mai puțin, poate chiar cu un meniu tipărit așezat în fața tacâmului încă de la 
începutil cinei, așa ca meniurile din cartea splendidă de la care a pornit discuția noastră. ■ 
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Dumitru  

ACU 

[Sibiu] 
 

Prof. Silvia Pop, inima și sufletul ASTREI Blăjene 
 

 Cu Doamna profesoară Silvia Pop m-am întâlnit și cunoscut în activitățile Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului român – ASTRA, iar idealulrile ei 

ne-au apropiat. Ne-au unit lupta pentru păstrarea conștiinței naționale la români, pentru oprirea procesului de desna-ționalizare a tot ce este românesc, istorie, cultură, limbă, credința străbună, tradiții, inclusiv patrimoniul economic și social. În aceste lupte dârze și pline de sacrificii, profesoara Silvia POP și-a câștigat un loc de cinstire printre astriștii de azi. 
S-a impus prin puterea de muncă, înțelepciune, dăruire, hărnicie, perseverență, tenacitate, demnitate și cultură solidă.  Sunt fericit și onorat de a fi avut prilejul să o cunosc și să lucrez împreună cu omul Silvia Pop sub cupola Asociațiunii ASTRA. În calitate de președintă a Despărțământului ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj, utilizându-și deosebitul talent organi-zatoric și darul oratoric cu care a înzestrat-o Bunul Dumnezeu, ea a reușit să impulsioneze activitatea astristă pe meleagurile blăjene, și nu numai. 

Comportamentul demn, atitudinea limpede, limbajul său clar, precis și plin de căldură, patri-otismul său onest și curajul său de a apăra adevărul fac din doamna prof. Silvia POP o personalitate complexă și puternică, demnă de a fi model de urmat pentru românii de pretutindeni. 
Am admirat la doamna Silvia Pop vitalitatea fără seamă și energia ieșită din comun, manifestate nu numai în domeniul educațional și literatură, ci și pe tărâm social, unde a desfășurat o activitate prodigioasă. Mereu prezentă cu inima și sufletul de român adevărat, om de cultură și dascăl, doamna profesoară a participat activ la manifestările astriste, sărbătorile naționale și bisericești, întâlniri ale 

fiilor satului etc., unde, luând cuvântul, reușea să trezească auditorului sentimentul dragostei de glie și de valorile poporului român. Credem că din curățenia inimii, frumusețea sufletului și modestia pe care o are în sânge îi vine ei toată puterea, toată dragostea, toată nădejdea, că nimic din zbaterea sa nu va fi fost în zadar, că tot ce a făcut și va face încă va fi spre folosul neamului, al tuturor românilor. Nimic pentru sine, totul pentru alții, iată crezul unui om neobișnuit de valoros, tot mai rar întâlnit în aceste vremuri printre noi. Ea a devenit un simbol și o efigie a românismului ardelenesc, a iubirii pentru Țară, pentru Istoria ei, pentru eroismului acestui neam luptător până la sacrificiul suprem în apărarea pământului strămoșesc și a valorilor fundamentale ale poporului.  În încheierea acestui mesaj de suflet pentru un suflet mare, dorim ca Bunul Dumnezeu să reverse 

asupra astristei noastre, Silvia POP, toate darurile Sale cele bogate, să-i binecuvânteze din belșug strădaniile de viitor și să-i înmulțească anii până la adânci bătrâneți, cu sănătate și cu aceeași vigoare sufletească și trupească de care s-a bucurat de-a lungul frumoasei vieți. Îi mai dorim ca să fie și de acum înainte folositoare culturii românești, neamului său, ca astfel să poată adăuga noi lauri la cununa atât de bogată în vrednicii care-i încununează activitatea de până în prezent. Gânduri bune și curate pentru un om cu suflet mare și inimă iubitoare!  La mulți ani fericiți și binecuvântați! ■ 
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Mihai 

P STR GU  

[Ia i] 
 

Reflec ii la Expozi ia  
„Accente cromatice între Nistru și Carpa i” 

 

 Expoziția de pictură și grafică cu acest generic, deschisă publicului ieșean între  octombrie și  noiembrie , la Muzeul Unirii din Iași este un eveniment memorabil nu numai prin calitatea lucrărilor expuse, ci și prin dedicarea acestuia Centenarului Marii Uniri din .     Expoziția va fi itinerată pe traseul Iași – București – Criuleni. Pictorii participanți reprezentând simbolic trei provincii românești contributoare la Marea Unire de acum un secol: Basarabia, Moldova românească și Valahia/Țara Românească. Cei trei artiști, Lilia Cazacu Republica Moldova – zona Chișinău – Ciuleni , Gavril Mocenco București – zona Munteniei/Valahiei, inclusiv Dobrogea de unde descinde  și Mihai Zaiț Moldova – zona Iași – Botoșani , provin din bazine cu un intens suflu românesc, cu valori 
inconfundabile în matricea românescă.  Cei trei artiști, binecunoscuți publicului românesc de pe ambele maluri ale Prutului, au intrat în expoziție fiecare cu o zestre etnologică și cu o expresivitate plastică regiunii de proveniență, motiv pentru care au și fundamentat genericul. În ciuda faptului că au lucrat împreună în multe tabere și au participat la expoziții comune, expresiile lor artistice rămân individuale, bine conturate, dar într-un etos românesc.  

Privindu-i dintr-o perspectivă strict stilistică, putem susține argumentat că aparțin, potrivit teoreticianului elvețian Heinrich Wolfflin, stilului pictural și stilului liniar. Gavril Mocenco și Lilia Cazacu aparțin prin definiție stilului pictural. Gavril Mocenco, prin peisajele luate din Toscana și vedutele venețiene, dar mai ales prin portretele de tânăr și femeie din aceeași zonă, prin care excelează, apelează mult la latura tactilă, la detaliu, la materealitatea imaginii, la palpabil și senzorial. Bogația de nuanțe cromatice și formale subliniază 
expresiile psihice manifestate pe chipurile umane, exprimate prin rictuși și grimase într-o prefacere de înfățișări de tip fenomenologic. Ductul liniei formelor pare a fi desprins direct din baroc, linii pline de tensiune și nerv, gata oricând să-și modifice sensul și evoluția. 

Lilia Cazacu, deși colegă de stil cu Gavril Mocenco, a apelat la natură, natură creată și recreată prin procesul automultiplicării, la infinitatea de stări pe care natura le cuprinde. Zona cu fațete multiple, Delta Nistrului cu imprejurimile reprezintă un spațiu adiacent în formă de plai cu fenomenologia atmosferei schimbătoare, cu efecte de lumină și culoare specifice dimineților nistrene. Floarea, cel mai frumos dar al naturii, simbol al curățeniei și candorii sufletești al copiilor și artiștilor, este, de asemenea în atenția pictoriței. Bogăția de nuanțe cromatice, de înfățișări de forme împlinesc stilul pictural pentru că sunt relaționate cu diapazonul sentimental al artistei. Dacă stilul pictural este mai ales în relație cu suprafața lucrurilor, cu partea fenomenală, stilul liniar este mai apropiat de rațiune, de logică de 
invizibilul din profunzime. Pictorul Mihai Zaiț, creând în spiritul acestui stil, va recurge mai ales la tușa șoptită, la grafismul liniilor discrete, la formele transparente, la finețea și precizia operațiilor artistice care conduc spre meșteșugul șlefuitorilor de lentile și pietre prețioase.  Ductul formelor acestui stil utilizează gestul și linia simbolică, ajungând la forma de concept. Din acest imperiu face parte și Mihai Zaiț. Crează sinteze care conceptualizează forma și spațiul. Culorile artistului sunt distilate, ținute sub control, sugerând echilibrul, finețea, candoarea, chiar inocență. Atât formele cât și culorile sunt angajate într-o gestică semnificativă de ordinul spontanului ludic. Cele două stiluri conturate în pictura celor trei artiști par a fi într-o opoziție relativă și nu de fond. Ele sunt, în fapt, complementare, rezultând armonia ca efect stilistic. Stilurile, ca expresii personalizate apar doar ca niște tendințe unite de etosul românesc creator de valori, producătoare de frumos, bine și adevăr, ca într-o Kalocagatie modernă. De aceea cele două spații românești nu sunt antagonice în expresiile lor, sunt doar niște tendințe firești, rezultat al mișcării fenomenului social și artistic. ■ 
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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 7  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 . 
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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, 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 (22 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  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  pers. . 
Organizatori și susținători: Primăria Zlatna primar Silviu Ponoran, viceprimar Nicolae Clonța , Despărțământul ASTRA „Ampeia” Zlatna ec. Melania Forosigan , Fundația „Alba Iulia  Decembrie  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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Tabăra de cultură  
şi civilizaţie românească  

„Acasă la noi”, ediția a XXI-a,  

iunie – august 2017  

Tineri din raionul Florești  în vizită la Alba Iulia   

Un grup de  de persoane, format din copii şi înso itori adulți din raionul Floreşti, Republica 

Moldova, a avut ocazia să se afle timp de  zile în Alba Iulia şi în comuna Lupşa, dar şi să viziteze 
alte locuri pitoreşti din ară. Această tabără a fost oferită de către Asociațiunea Transilvană 
pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA.  

Vă mul umim! Aducem, de asemenea, cuvinte de recunoştin ă doamnei Profesor Areta Moşu, 
Preşedinta Despăr ământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi şi doamnei Profesor Maria 
Cioica, Preşedinta Despăr ământului ASTRA „Eugen Hulea” Alba Iulia, primarului comunei 
Lupșa, Dănu  Vasile Bârzan, viceprimarului Radu Penciu şi tuturor celor care au sprijinit această 
tabără în România. 

 

 
Vladimir GUTIUM Vicepreședintele Raionului Florești 
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Tabăra de cultură  
şi civilizaţie românească  

„Acasă la noi”, ediția a XXI-a,  

iunie – august 2017  

Tineri din raionul Criuleni  în tabără la Barcani, județul Covasna   
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 Tabăra de cultură  
şi civilizaţie românească  

„Acasă la noi”, ediția a XXI-a,  

iunie – august 2017  

Tineri din Republica Moldova  în tabără de creație  la Maliuc, județul Tulcea   

Părintele prof.dr. Mihail Milea  și prof. Mihai Zaiț oferă diplome  
de participare   
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 Tabăra de cultură  
şi civilizaţie românească  

„Acasă la noi”, ediția a XXI-a,  

iunie – august 2017  

Tineri din raionul Florești  în tabăra ARC de la Sulina, 
 județul Tulcea   
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Slanotrân, regiunea Vidin, Bulgaria,  august  
 În preajma Zilei Limbii Române, ansamblul „Oltețul” din Morunglav, județul Olt (dirijor 

Dorel Langa, coregraf Nelu Ene) a prezentat un bogat program folcloric în fața a peste  de persoane și în prezența primarului localității. Evenimentul a fost organizat de către Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria „AVE” Ivo Gheorghiev, Lucica Gheorghiev  și Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași. A fost prezent și un atașat al Ambasadei României în 
Republica Bulgaria. 

LA ROMÂNII  
DIN SUDUL DUNĂRII  

Podgoraț, județul Zăicear, Serbia, 30 august 2017 
 

Ansamblul „Oltețul” din Morunglav, județul Olt a continuat turneul la românii din sudul Dunării, în Timocul sârbesc, unde în organizarea Asociației „Ariadne Filum” din Bor președinte: Zavișa Jurj  și a Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași a oferit un spectacol de excepție, cu participarea solistei un Steliana Sima. Momentul oferit de invitații din România a fost încununat de evoluțiile formațiilor locale din Podgoraț, Zlot și de ansamblul folcloric sârbesc din Ilino. La concert au participat peste 1500 de spectatori. Au fost prezenți și secretarul II al Ambasadei României la Belgrad, Alexandru Pătru, 
reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române, părintele Antonie Isac, primarii din Bolievaț și Podgoraț, Dean Carabașevici, consilier la primăria din Bolievaț și reprezentanți ai ONG-urilor românești din zonă. 
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Rezolu ia celei de-a 112-a Adunări Generale  
a Asocia iunii ASTRA, 13-15 octombrie 2017,  

Carei, jude ul Satu Mare 
 

 
La cea de-a 112-a Adunare Generală a Asociațiunii, care a avut loc la Carei, între  și  octombrie , au participat   de delegați din despărțămintele filialele  ASTRA din România și din Republica Moldova, Serbia, 

Ungaria, Ucraina, precum și reprezentanții Academiei Române, ai Bisericilor, ai instituției prefecturii sătmărene, ai societăților culturale și de învățământ din țară și din străinătate. În urma lucrărilor a fost elaborată și aprobată în unanimitate următoarea rezoluție: Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA, înființată în  în Sibiu, rod al înțelepciunii și clarviziunii istorice, al hărniciei și voinței românilor ardeleni, de propășire economică, socială, culturală și național-politică, specifice vremii, a demonstrat cu tărie admirabila solidaritate spirituală ce i-a însuflețit pe români, în orice înfăptuire pe tărâm cultural-științific și național-patriotic, pentru întărirea identității, unității și integrării în ritmul civilizației europene, consolidându-le perenitatea, rămânând și astăzi una dintre expresiile cele mai reprezentative ale societății civile românești. Forul suprem al Asociațiunii ASTRA, întrunit la Carei, oraș cu reverberație în istoria astristă și națională, a analizat și a dezbătut în plen și pe secțiuni activitatea și programele ASTREI, bucurându-se de opiniile membrilor Academiei Române prezenți, a Episcopilor Bisericilor Ortodoxă și Greco-Catolică, a reprezentaților instituțiilor administrative, de cultură și învățământ preuniversitar și universitar, civil și militar și a reprezentanților comunităților românești din afara granițelor României. În timpul celor trei zile de întrunire și dezbateri s-au desprins propuneri, sugestii și inițiative de creștere a valorii activității Asociațiunii în cadrul societății civile românești, având în vedere prestigiul și experiența celor  de ani de viață dedicați poporului român și demnității României. Concluziile desprinse îndreptățesc Asociațiunea ASTRA să se pronunțe asupra unor probleme care preocupă societatea românească din cauza prea multor tulburări din spectrul politic și social românesc, cu fenomene de tip disociativ ce pot fi interpretate, la diferite nivele, ca o posibilă disoluție a autorității de stat. Consecințele imediate ale acestei percepții conduc la scăderea responsabilității, a respectului față de lege și de valorile naționale, la slăbirea sentimentului de solidaritate sufletească și de apărare a demnității românilor, oriunde ar trăi, cu rezultate dramatice pentru poporul nostru pe termen mediu și lung. În acest context, ASTRA își asumă onoranta misiune de a se implica în așezarea societății românești pe principiul valorii și responsabilității în toate structurile sociale și în domeniile de activitate administrativă a țării. Asociațiunea reiterează propunerea astriștilor pentru urgentarea realizării celei mai bune strategii de țară, clare și coerente, cu privire la prezentul și viitorul României. Acest lucru va fi posibil numai cu aportul 
nemijlocit al Academiei Române și prin acceptarea de către toate forțele politice și instituțiile guvernamentale, precum și de către societatea civilă, putând astfel să asigure parcursul și stabilitatea României. Participanții prezenți la Adunarea ASTREI sunt îngrijorați de dinamica și complexitatea proceselor ce se petrec în jurul nostru, precum și de faptul că în , când România va avea președinția Uniunii Europene aceasta nu va fi în măsură să valorifice toate oportunitățile oferite de poziția dobândită. 

Promovarea și protejarea efectivă a valorilor noastre, ca popor și țară, privind trecutul, prezentul și viitorul României în cadrul structurilor complexe europene, constituie o datorie de maximă responsabilitate pentru toți factorii de decizie și, implicit, necesitatea de a stimula voința fiecărui cetățean al patriei de înscriere demnă în cultura și civilizația contemporană, de combatere a oricăror adversități din interiorul societății noastre. ASTRA a fost de la înființare o societate culturală, care a strâns la sânul ei elita românească din Transilvania și nu numai, militând cu ardoare pentru cultivarea și apărarea limbii, a culturii și istoriei naționale în sufletul și conștiința tuturor românilor și se socotește îndreptățită să se implice și în prezent în conservarea limbii române, a valorilor morale și materiale ale neamului românesc, precum și în problemele fundamentale ale progresului României. Membrii Asociațiunii sunt din toate domeniile de activitate și se implică cu spirit critic în combaterea 
indolenței în gândire și acțiune, a corupției, a jafului averii poporului român, a analfabetismului și toxicomaniei în rândul tinerilor, a iredentismului de orice natură și a altor fenomene ce împiedică evoluția normală a românilor în cadrul civilizației europene, toate aceste acțiuni constituind parte din programele noastre astriste. De fiecare dată la adunările generale ale ASTREI se dezbat, cu simțul datoriei, problemele învățământului românesc. Cadrele didactice din învățământul superior și cel preuniversitar constată cu îngrijorare o stare de confuzie și de lipsă de eficiență și de progres în cadrul procesului de învățământ românesc. ASTRA solicită 
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Guvernului și Ministerului Educației Naționale definitivarea unei curricule moderne și stabile pe termen mediu și lung, cu stabilirea de etape de analiză și corectare a evoluției învățământului de toate gradele. Concluzia unanimă a celor prezenți la dezbateri a investit Asociațiunea în următoarele demersuri: . Să solicite Guvernului o implicare hotărâtă în apărarea educației și învățământului românilor care trăiesc în județele Harghita și Covasna, în Ucraina și în Serbia, la toate gradele de pregătire școlară, după același model pe care îl practică România pentru minoritățile conlocuitoare, model apreciat de Uniunea Europeană; . Guvernul să asigure, conform tratatelor de bază sau a altor acte bilaterale, încheiate cu țările vecine, și să susțină programe de acțiune pe tărâm cultural, spiritual și de asistență în domeniul învățământului și protecției 
juridice a drepturilor omului. . Asociațiunea, cu experiența trăită în timpul celui mai crunt proces de deznaționalizare a românilor transilvăneni, în perioada dualismului austro-ungar, înțelege cel mai bine drama prin care trec copiii românilor din Ucraina și Serbia și în unele locuri din Republica Moldova, pentru a învăța și a se educa în limba română. ASTRA solicită reprezentanților acestor comunități să trimită mesaje de protest instituțiilor prezidențiale și guvernamentale, din țările lor de origine, pentru respectarea educării copiilor în limba maternă conform normelor europene. ASTRA apreciază modul exemplar în care se realizează educarea copiilor naționalităților din țara noastră care au școli, cu predare în limba proprie, de toate gradele. . ASTRA a militat întotdeauna pentru înțelegere între toate etniile conlocuitoare, pentru educarea lor în limba maternă și păstrarea culturii lor tradiționale, dar nu renunțăm la respectul și demnitatea noastră ca popor, națiune și istorie, la valorile și tradițiile noastre, la drepturile și libertățile românilor, câștigate cu prețul unor sacrificii și jertfe incomensurabile de către înaintași. ASTRA solicită guvernului și instituțiilor administrative investite cu putere de lege să instituie echilibrul firesc sub raportul relațiilor interetnice, în cadrul social, administrativ, economic, cultural, în învățământul din localitățile unde locuitorii români sunt minoritari pentru a nu mai fi dezavantajați și lipsiți de respect și apărare în propria țară. . ASTRA solicită, de asemenea, Guvernului României instituirea unui moratoriu de suspendare provizorie a Legii nr. /  de vânzare a terenurilor agricole pentru realizarea unui inventar al patrimoniului funciar național. De asemenea, solicită stoparea înstrăinării pădurilor fiind element de siguranță națională. . În ajunul centenarului „România ” participanții la Adunarea Generală a ASTREI cer guvernului analizarea însemnelor heraldice și modificarea stemei Transilvaniei, prin reprezentarea și a națiunii române din această parte de țară.  . Reiterăm solicitarea conducătorilor ASTREI făcută Guvernului și instituțiilor administrative de restituire a patrimoniului Asociațiunii și a patrimoniului Fundațiilor și Fondurilor acesteia, confiscate abuziv și fără temei 
legal, de statul comunist, în . Patrimoniul creat de Asociațiune, în perioada - , aparține românilor transilvăneni astriști, în număr de zeci de mii, care sunt și astăzi succesori de drept patrimonial. ASTRA, nefiind finanțată de guvern, ca alte societăți culturale, prin patrimoniul propriu și-ar asigura mijloacele financiare și materiale pentru desfășurarea corespunzătoare a programelor ei. . Unitatea și forța Asociațiunii se datoresc practicării de la începuturi a voinței creștine și a ecumenismului. 
ASTRA militează ferm pentru depășirea dificultăților ivite și uneori întreținute pe acest tărâm sub raport moral, cultural și național. Sub acest nobil imbold, ASTRA face un apel creștinesc către conducătorii celor două biserici surori, Ortodoxă și Greco-Catolică, de a încheia cât mai repede neînțelegerile și de a conlucra, cu aceeași responsabilitate cu care au acționat pentru realizarea idealului suprem al românilor – „Unitatea Națională”, pentru ca poporul român să sărbătorească cu cinste și demnitate „Centenarul Marii Uniri”, din anul viitor . . Susținem, în continuare, dorințele legitime exprimate de astriștii din Republica Moldova, ca reprezentanți ai populației românești, prezenți la Adunarea astristă de la Carei, prin care aceștia solicită instituțiilor statului român mai mult sprijin și implicare în relațiile economice, în media scrisă și vorbită, în învățământ și cultură, în mărirea numărului de burse pentru elevi și studenți, pentru ca românii de aici să nu se simtă abandonați, ci atașați valorilor românești. Asociațiunea ASTRA va întâmpina jubileul aniversar național „  de ani de la înființarea statului național 
unitar – România Mare – ”, cu programe și acțiuni culturale simpozioane, conferințe, mese rotunde, monografii, expoziții de fotografii, documente și publicații astriste, ridicări de monumente etc. , care evocă evenimentele premergătoare și din anul unirii – . Vor fi evocate contribuțiile și sacrificiile marilor oameni de stat, ale marilor personalități astriste, politice, militare, ale intelectualilor și preoților, ale patrioților care au militat pentru idealul de unitate națională și au luptat pentru apărarea demnității românilor. Toate aceste manifestări vor fi integrate în programul național de sărbătorire a „Centenarului Unirii”, -2022. Participanții prezenți la Adunarea Generală a ASTREI de la Carei aduc calde mulțumiri atât autorităților județene și locale, colegilor noștri astriști și în special d-nei ing. Daniela Ciută, președinta Despărțământului ASTRA Carei, cât și tuturor celor care au contribuit la reușita acestei însemnate manifestări culturale românești. ■ 

 



46 | „Revista română”, nr. 4 (90  • iarnă   

 

Lumini a 

CORNEA 

Cronica Simpozionului interna ional  
„Memorie istorică și spiritualitate românească”, 

Iași-Cahul-Ismail-Odesa, 25-30 octombrie 2017 
 

 O altă toamnă, un alt simpozion internațional organizat de ASTRA ieșeană, așa cum Despăr-țământul „Mihail Kogălniceanu” președinte prof. Areta Moșu  ne-a obișnuit de 17 de ani. De fiecare dată, o altă temă, alte locuri de desfășurare. Întotdeauna, prima zi a fiecărui simpozion a avut loc la Iași, într-un spațiu de rezonanță culturală, spirituală și istorică, fie în Aula impunătoarei Universități „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fie la Muzeul Unirii, fie la Casa Pogor – Muzeul Național al Literaturii Române Iași etc., fie la Centrul Eparhial Iași, Sala „Iustin Moisescu” din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, ca în anul ediției la care ne referim.   Simpozionul internațional astrist din toamna anului , aflat la cea de-a XX-a ediție, a avut tema „Memorie istorică și spiritualitate românească” și s-a desfășurat în perioada -30 octombrie 2017, fiind organizat de către Despăr ământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Centrul de Informare al României de la Ismail, Consulatul General al României la Odesa, Despărțământul ASTRA Covasna-Harghita, Cercul ASTRA „Onisifor Ghibu” Cahul și Asociația Cultural-Creștină „Justinian Teculescu”, Covasna. Programul Simpozionului internațional „Memorie istorică și spiritualitate românească” a fost foarte bogat și deosebit de interesant prin conținutul comunicărilor, prin participarea unor personalități din domeniul istoriei și spiritualității românești, dar și prin integrarea în program a unor evenimente specific astriste de cinstire și omagiere a înaintașilor.  Deschiderea lucrărilor Simpozionului a avut loc, într-o atmosferă festivă, miercuri  octombrie , la Iași, în Sala „Iustin Moisescu” a Centrului Eparhial Iași din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în prezența unui numeros public format din astriști, preoți, teologi etc. din România, din Republica Moldova, reprezentanți ai românilor din regiunea Cernăuți, Ucraina. Moderator al primei părți a fost dl. Vasile Roman, prim-vicepreședinte al Despărțământului ASTRA din Iași. Cuvinte de salut au rostit: Areta Moșu, vicepreședinte al Asociațiunii ASTRA, vicepreședinta Asociațiunii ASTRA și președinta Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” Iași, ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei; Ion Onuc Nemeș Sibiu, România ; Iulian Budescu (Cahul, Republica Moldova); Vasile Bâcu Cernăuți, Ucraina . Cuvântul ÎPS Părinte Mitropolit Teofan nu a fost o simplă binecuvântare, ci s-a constituit într-un discurs de analiză a vieții spirituale românești actuale. Mulțumind astriștilor ce-au pășit în incinta Sfintei Mitropolii, gazdă a Simpozionului, ÎPS Teofan s-a referit la dinamica vieții de azi care se impune și în viața proprie și în viața comunității, astfel schimbări ce aldădată se petreceau într-o lună sau într-un an, astăzi, se petrec într-o zi ori într-o săptămână. Firea omului e doritoare de schimbare dar și de stabilitate. E necesar a se impune valori care să nu se schimbe de la o zi la alta și nici să nu se pună sub obroc numele unor personalități, evidențiindu-se altele fără o mare prestanță. Continuând, Mitropolitul Teofan subliniază importanța activităților derulate de instituții ori organizații, precum Despărțământul ASTRA din Iași, pentru păstrarea valorilor culturale și spirituale românești, afirmând următoarele: „Instituții precum ASTRA, evenimente precum cele organizate de dumneavoastră de-a lungul anilor, ideile sau conceptele care vă animă, toate acestea sunt tocmai un răspuns la provocările care apar din ce în ce mai des în arealul românesc și nu numai, constituind, împreună cu alte entități responsabile din această țară, oaze de normalitate, piloni de rezistență, cetăți de scăpare, elemente de refugiu întru așteptarea unor vremuri mai bune și mai drepte. De aceea, în numele Sfintei Mitropolii, vă mulțumim pentru tot ceea ce împliniți aici, la Iași, la Chișinău, la Cernăuți, la 
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Cahul, la Ismail, la Odesa, în alte locuri din țară sau printre românii din afara granițelor țării. Este absolut necesar ca în șuvoiul care vine asupra noastră să existe și pietre tari precum asociațiile și evenimentele dumneavoastră.” Cuvintele profunde și pilduitoare ale Mitropolitului Teofan au fost receptate la adevărata valoare de către participanți, stimulându-i în truda înfăptuirilor dezi-
deratelor astriste.  Profesorul Ion Onuc Nemeș, reprezentant al astriștilor din Sibiu, își exprimă mulțumirea de a se afla la Iași, într-un spațiu dens cultural și atât de curat spiritual, încât inima-ți tresaltă de bucurie. Domnia sa afirmă că n-ar fi crezut, cu ceva timp în urmă, că ASTRA va căpăta o importanță așa de mare la Iași, de aceea admirația sa se îndreaptă spre conducerea despărțământului din Iași, spre președinta acestuia, dna prof. Areta Moșu, „o piatră tare, o persoană puternică, un punct de reper pentru toată România.” Prin activitățile diverse ale Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” din Iași, valorile astriste, ale identității naționale,  limba română, credința și tradițiile strămoșești au învăluit tot spațiul locuit de români, din țară și din afara granițelor. Continuând aceeași idee, preotul Iulian Budescu, vicar administrativ al Episcopiei Basarabiei de 

Sud din cadrul Mitropoliei Basarabiei, apreciază evenimentul la care este prezent și recunoaște că datorită ASTREI s-au schimbat multe în rândul românilor din Republica Moldova care până nu de mult timp nu aveau curaj de a vorbi despre România. Arată că Mitropolia Basarabiei a căpătat o mai mare importanță și prin faptul că printr-un proiect al ASTREI s-a reușit montarea pe un perete al bisericii din satul Manta Cahul  a unei plăci omagiale și a efigiei Episcopului Justinian Teculescu 

(1865-1932), originar din Covasna Transilvaniei, dar fost episcop (1924-  de Cetatea Albă-Ismail, când, din , a avut în administrare și județul Cahul. Părintele Budescu mulțumește ASTREI și familiei Teculescu, urmașii episcopului, pentru acest gest de cinstire a personalităților care au avut curajul și tăria de a lupta cu dragoste pe treptele credinței pentru românii basarabeni dintr-o perioadă vitregită a istoriei. 
Publicistul și scriitorul Vasile Bâcu din Cernăuți, președinte al Societă ii „Mihai Eminescu” din Cernău i, își exprimă mulțumirea și bucuria pentru realizarea unor proiecte comune; nu se miră de amploarea luată de ASTRA ieșeană, pentru că recunoaște în președinta Areta Moșu pe acea persoana 

care a simțit în inima ei înstrăinarea. Cu tristețe în suflet, mărturisește că după atâtea valuri de înstrăinare, în Ucraina, se mai întâmplă unul, acela al interzicerii predării limbii materne în școli. Dânsul speră că buna chibzuință și rațiunea va fi pe prim plan și că situația se va ameliora. Din partea familiei Teculescu, a vorbit, în plenul primei zile a Simpozionului Internațional al ASTREI, ing. Șerban Teculescu, nepot al Episcopului, care este stabilit în prezent la Paris. Domnia sa a 
venit la această activitate culturală a ASTREI cu sufletul plin de dragoste față de basarabeni; mulțumește organizatorilor pentru includerea în programul Simpozionului a cinstirii Episcopului Justinian Teculescu care în volumul său Pentru neam și pentru lege (1931) evidențiază rolul Bisericii în menținerea și promovarea identității naționale. Apreciind tema Simpozionului Internațional astrist, ing. Șerban Teculescu menționează în discursul său ideea unui cunoscut sociolog francez Danièle Hervieu-Léger precum că bisericile au fost și rămân printre principalele păstrătoare ale memoriei și identității colective în toate societățile europene. Prof.univ.dr. Cătălin Turliuc prin comunicarea sa Memorie, istorie și identitate națională în context 
european transmite informații importante plecând de la ideea că a transforma memoria în istorie este un proces foarte greu, apoi memoria reține ceea ce e semnificativ, dezvoltând problema a două sau mai multor comunități a căror memorie este diferită față de același eveniment etc.  Lucrări în plen au susținut: Sorin Iftimi Iași, România  – Locul Cetății Albe în istoria Moldovei; Florin Țuscanu Roman, România  – Numirea și instalarea mitropolitului Visarion Puiu ca șef al 
misiunii ortodoxe din Transnistria; Ion Onuc Nemeș Sibiu, România  – Grigore Vieru, poet al unității 
neamului; Nicolae Crețu Chișinău, Republica Moldova  – Activități pastoral-misionare și culturale în 
Arhiepiscopia Chișinăului după .  Prof.univ.dr. Mihai Toma, secretar ştiin ific al Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” Iași, a prezentat cele mai recente apariții editoriale ale astriștilor ieșeni: volumul coordonat de Mircea-Cristian Ghenghea și Iulian Pruteanu-Isăcescu (editori), Minorități și identități naționale în spațiul 
central și est-european, Iași, ,  p.; „Revista română”, anul XXIII, nr. , toamnă ; „Sud-Vest. Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei”, anul 
VI, nr. 9-10(62-63), septembrie-octombrie 2017. 



48 | „Revista română”, nr. 4 (90  • iarnă   

 

 

 

 

Iași, 5 octombrie 2017 
 ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, 
conf.univ.dr. Vasile Roman, prof. Areta Moșu, 

prof.univ.dr. Cătălin Turliuc 

Cahul, 26 octombrie 2017 
 

Prof. Areta Moșu, conf.univ.dr. Victor Axentii,  

lect.univ.dr. G. Iutiș, prof.univ.dr.hab. Andrei Popa,  vicar Iulian Budescu, conf.univ.dr. Maria Barbă 

Ismail, 27 octombrie 2017 
 

Odesa, 28 octombrie 2017 
 

La bustul lui Mihai Eminescu Consulatul General al României  
 



„Revista română”, nr.   • iarnă  | 49 

 

 

La mijlocul primei zile a Simpozionului, participaților li s-a oferit ocazia rară de a vizita un muzeu unic în peisajul muzeal național: Muzeul Mitropolitan, organizat de curând în demisolul Catedralei Mitropolitane din Iași, în întregime subteran. Impresiile după vizitarea celor șapte săli sunt profunde. Exponatele vechi, religioase își au fiecare destinația în săli cu specific liturgic, istoric și duhovnicesc. Probabil sala cu cele mai puține exponate este cea numită Calea Crucii, însă aceasta oferă vizitatorilor o incursiune în timp, o perspectivă inedită asupra zonei de fundament a construcției, generând un sentiment aparte, deosebit, de părtășire la taină. Parcă mergi prin istorie ghidat de pietre tombale, de cruci vechi din piatră, de clopote etc. Organizatorii au avut o idee minunată prin includerea în program a vizitării acestui muzeu, care prin tematică se încadrează atât de bine cu tema 
Simpozionului astrist. Lucrările Simpozionului au continuat conform programului, prin prezentarea comunicărilor în cadrul secțiunilor. Secțiunea „Memorie istorică și cultură românească” I  a avut loc în Sala Românească de la Colegiul „Sfântul Nicolae” Iași, moderatori fiind Gheorghe Iutiș Iași  și Maria Danilov Chișinău . Au prezentat comunicări interesante: Maria Danilov Chișinău, Republica 
Moldova) – Note de călătorie în Basarabia meridională la  La  de ani de la apariția lucrării Suvenire de călătorie în Basarabia meridională de G. Sion, București, ; Gavriil Preda București, România  – Raporturile de comandament româno-ruse în anii 16-1918,de la cooperare la ostilitate; Vlad Dan Oanea București, România  – Evoluția sistemului juridic în Basarabia după  martie ; Dinu Poștarencu Chișinău, Republica Moldova  – Dispari ia unor tablouri de Nicolae Grigorescu, 
Edmond Aman-Jean şi Gogu Iliescu; Iulian Cătălin Dănilă Iași, România  – Spațiul memoriei sociale și 
al spiritualității românești în presa culturală. Studiu de caz: revista „Însemnări literare” nr. ,  
septembrie 1940); Rosina Caterina Filimon Iași, România  – Florica Musicescu și Dinu Lipatti, 
ambasadori ai culturii românești. Secțiunea „Memorie istorică și cultură românească” II  s-a desfășurat două ore mai târziu în aceeași Sală Românească, Colegiul „Sfântul Nicolae” Iași. Moderatori: Gheorghe Iutiș și Cristina 
Ungureanu. Comunicări au susținut:  Irina Ioniță Iași, România  – Titlu rezervat; Ion Vartan Ploiești, România  – Miron Costin – sub zodia înțelepciunii; Irina Zamfira Dănilă Iași, România  – Gavriil 

Musicescu –  ani de la naștere. Promovarea „ideii naționale” prin intermediul creației și interpretării 
muzicii corale; Luminița Cornea Sf. Gheorghe, România  – Contribuția protopopului Teculescu la 
realizarea Marii Uniri –Alba Iulia, 1918; Marioara Preutu Pașcani, România  – Mitropolitul Visarion 

Puiu; Roman Botezat Dondușeni, Republica Moldova  – O mitropolie desființată și un mitropolit uitat: 
Visarion Puiu; Cristina Ungureanu Pitești, România  – Despre împrumutul lingvistic în limba română. 
Aspecte diacronice șii sincronice; Lumini a Botoşineanu, Veronica Olariu, Florin-Teodor Olariu Iași, România  – Atlasele lingvistice româneşti, ca formă de memorie cultural-istorică; Cristina Ioniță Iași, România  – Paradisurile fiscale și marea evaziune din România.  Secțiunea  Spiritualitate românească a avut loc în Sala de conferințe a Colegiului „Sfântul Nicolae” Iași, având ca moderatori pe Laurențiu Chiriac și Nicolae Ciobanu. Comunicări au prezentat: Nicolae Ciobanu Chișinău, Republica Moldova  – Sosirea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni la Iași și 
numirea lui în funcția de exarh al Moldovei, Valahiei și Basarabiei; Dinu Balan Suceava, România  – 

Ierarhi ortodocși văzuți de un prelat catolic: însemnări despre conducerea Bisericii Ortodoxe în Jurnalul 
arhiepiscopului Raymund Netzhammer; Ștefan Plugaru Huși, România  – Biserici basarabene în 
perioada interbelică. Studiu de caz: parohia Coșernița, județul Orhei; Andrei Grosu Iași, România  – 

Părintele Dimitrie Bejan sau cum să transformi suferința în bucuria întâlnirii cu Dumnezeu; Ioan Zonga București, România  – Ocrotirea migranților și refugiaților de către cultele religioase pe teritoriul 
României; Iulian Budescu (Cahul, Republica Moldova) – Mitropolia Basarabiei. Bisericile Episcopiei 

Basarabiei de Sud; Laurențiu Chiriac Vaslui, România  – Spiritualitatea ortodoxă românească de pe 
ambele maluri ale Prutului. Relațiile Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Basarabiei.  Secțiunea: Memorie istorică și cultură românească. Sala de conferințe, Colegiul „Sfântul Nicolae” Iași, Moderatori: Vasile Roman și Cristina-Emanuela Dascălu. Comunicări: Vasile Roman Iași, România  – Identitatea națională – trecut, prezent și viitor; Oana Aurelia Gencărău Oradea, România  – Elemente de cultură tradițională revelatoare de identitate la românii de acasă și de afară; Vasile Bâcu Cernăuți, Ucraina  – Situația limbii române în Ucraina în contextul noii Legi a educației; Ecaterina Hlihor București, România  – Republica Moldova – o identitate cu geometrie politică 
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variabilă; Cristina-Emanuela Dascălu Iași, România  – Identită i scindate: Anatomia apartenen ei 
na ionale Studiu de caz: Găgăuzia ; Alexandru Boboc-Cojocaru Iași, România  – Punctul de vedere 

rusesc asupra Transnistriei din perspectiva mass-mediei online sau propaganda rusă în spa iul virtual 
de limbă engleză. 

Toate comunicările din toate secțiunile au fost urmate de dezbateri și discuții. A doua zi, joi,  octombrie , participanții au plecat dis-de-dimineață din Iași, îndreptându-se spre vama Oancea. Au trecut Prutul și au ajuns în Republica Moldova, de fapt au ajuns la românii basarabeni care îi așteptau cu dor și cu dragoste în Cahul, la Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu”, întâmpinându-i ca pe voievozi, cu pâine și sare oferite de tineri îmbrăcați în frumoase straie populare. Vizitând Centrul de Cultură și Civilizație Românească, amenajat în incinta Universității din Cahul, astriștii dintr-o parte și din alta a Prutului au admirat exponatele dar, în primul rând, au trăit cu bucurie momentul reîntâlnirii. Profesoarele Maria Barbă, Ioana Aurelia Axentii, Ludmila Balțatu, fostul decan Victor Axentii, studente și studenți ai Universității, toți ne sunt prieteni ca vechi cunoștințe de la o serie de evenimente ale ASTREI desfășurate în țară, în Republica Moldova sau în localități aflate pe meleagurile românești înstrăinate. Simpozionul și-a continuat lucrările la Cahul, în Aula Universității, având ca moderatori pe conf. 
univ. dr. Victor Axentii Cahul  și pe lect.univ.dr. Gheorghe Iutiș Iași . Prof.univ.dr.hab. Andrei Popa, 

rectorul Universității de Stat „B.P. Hasdeu”, în cuvântul de salut ține să afirme că universitatea nu este locul unde se face politică, ci este locul unde se învață cum să vezi lumea.  Domnia sa se bucură de fiecare dată când află că spiritul geniul  poporului nostru a dat valori românești recunoscute în lume iar vizita noastră constituie un prilej de sărbătoare pentru Universitatea din Cahul, menționând cu tărie: „să nu ne fie rușine să spunem că suntem români și că vorbim limba română”. Dna prof. Areta Moșu mulțumește conducerii Universității pentru colaborare, prezintă invitații și programul Simpozionului Internațional, dar se referă și la alte acțiuni organizate de către Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” din Iași, în special proiectul „Acasă la noi”, ajuns la ediția a XXI-a. Din partea gazdelor vorbește și preotul Iulian Budescu, consilier al Mitropoliei Basarabiei, care arată implicarea și contribuția astriștilor din Cahul la menținerea și promovarea culturii și tradițiilor românești, astfel „le deschidem ochii și plantăm în inima lor românilor 
basarabeni  dragostea de neam și țară”. Își exprimă bucuria în legătură cu faptul că pe biserica în care slujește Manta, lângă Cahul  se află placa omagială și efigia Episcopului Justinian Teculescu, dezvelită de către ASTRA și familia Teculescu în septembrie . Prin toate manifestările culturale, astriștii din Cahul se dovedesc a fi „luptători și apărători cu inima ai românismului”. Ing. Tudor Teculescu din București, strănepot al Episcopului justinian Teculescu, în cuvântul său, printre altele, precizează că Episcopia Cetatea Albă – Ismail din Basarabia, în acea vreme, 
trecea printr-o perioadă istorică dificilă, încât ocuparea acestei eparhii era considerată de mulți drept o pedeapsă, o osândă. Episcopul Teculescu nu se consideră pedepsit. Cunoaște și înțelege situația grea a românilor basarabeni, încât, afirmă dl Tudor Teculescu, întotdeauna cuvintele Episcopului  au fost convingătoare și pilduitoare, ținând să amintească conducătorilor neamului, „cei de azi și cei de mâine”, „spre a ști și a cunoaște”, că „întâlnirea și recunoașterea fraților de pretutindeni nu se poate face pe nicio cale, mai bine și mai sigur, ca pe calea frumoasă și luminoasă a bisericii, a legii străbune”. La Cahul au susținut comunicări: Maria Barbă Cahul, Republica Moldova) – Elena Alistar, 

pedagog de vocație, prima femeie în Sfatul Țării; Ioana-Aurelia Axentii (Cahul, Republica Moldova) – 

Justinian Teculescu – episcop pentru cele trei județe din sudul Basarabiei: Cetatea Albă, Ismail, Cahul; 
Ligia-Dalila Ghinea (Sf. Gheorghe, România  – Literatura și istoria, o simbioză perfectă; Victor Axentii 

(Cahul, Republica Moldova) – Comunicare funcțională în cadrul instrucțional, în care scoate în evidență faptul că fiecare limbă este o carte de identitate. Cercul ASTRA „Onisifor Ghibu” de la Universitătea de Stat „B.P. Hasdeu”, prin președinta, 
prof.univ.dr. Maria Barbă a oferit Diplome pentru participare la acest simpozion. De asemenea au 
fost ofefrite Diplome de onoare din partea Consulatului General al Româniai la Cahul și a Episcopiei Basarabiei de Sud a Mitropoliei Basarabiei și Diplome de merit din partea Consiliului Raional Cahul 

din Republica Moldova. În a doua jumătate a zilei, participanții la Simpozion au vizitat Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Manta, raionul Cahul (paroh: pr. Iulian Budescu, vicar administrativ al Episcopiei 
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Basarabiei de Sud , unde în septembrie  a fost montată și dezvelită efigia cu placa omagială dedicată Episcopului Justinian Teculescu. Au participat la slujba parastasului de pomenire a Episcopului, au asistat apoi la un program artistic versuri de Justinian Teculescu și Grigore Vieru  oferit de elevii Școlii „Alexei Mateevici” din Manta. A urmat o binevenită agapă la care au luat parte invitați, oaspeți și gazde. Mulțumiri se cuvin Parohiei Ortodoxe, Primăriei și Școlii „Alexei Mateevici” din Manta. Pe înserate,  participanții la Simpozion au trecut granița în Ucraina și puțin mai târzior au ajuns la Ismail, unde fusese fixată cazarea. Ziua următoare, vineri,  octombrie , lucrările se  desfășură la Ismail, în Ucraina de fapt pe teritoriul Basarabiei istoriece , la Centrul de Informare al României, organizat cu finanțarea statului român în incinta Universității Umaniste de Stat din 
Ismail – o încăpere mai mare decât o obișnuită sală de clasă, curată, dotată cu aparatură electronică, cu rafturi pentru bibliotecă foarte puține cărți . Acest centru este abia la început de activitate așa că, sperăm, va avea timp să se dezvolte și să-și diversifice activitatea pentru cetățenii de etnie română. Coordonatoarea Centrului, doamna Natalia Ursu gazda noastră din Ismail , prezintă informații despre Centrul de Informare al României ce are ca prioritate activitatea transfrontalieră. Ne-a onorat cu prezența conducerea Universității Umaniste de Stat, prin rectorul 

Iaroslav Kiciuk și alți membri reprezentativi ai instituției de învățământ. Limba de comunicare, rusa sau engleza. Aflăm că limba română devine o limbă foarte actuală printre tineri, deoarece ei înțeleg avantajele limbii române ca limbă europeană. Concluzia este că avem multe lucruri comune ce pot forma o bază pentru colaborarea noastră a ASTREI  în continuare, încât partenerii noștri așteaptă propuneri de colaborare.    Expoziția „Valeriu Cojocaru: fărâme ale unei vieți”, ce trebuia să fie prezentată de poetul Vadim Bacinschi din Odesa, nu mai figurează în programul nostru de la Ismail. Unele comunicări inițial anunțate și trecute în programul Simpozionului nu sunt susținute 
(autorii s-au retras în ultimul moment , precum: Lilia Tsyganenko (Ismail, Ucraina) – Seminarul 

Teologic din Ismail „Episcopul Melchisedec”: pagini de istorie; Mariana Daki (Ismail, Ucraina) – 

Formarea sistemului de învățământ în sudul Basarabiei în perioada administrației românești din 
anii 1918-1940. Au fost prezentate la Ismail comunicările: Constantin Ungureanu Chișinău, 
Republica Moldova) – Locuitorii din sudul Basarabiei în perioada -2001; Luminița Cornea 
(Sf. Gheorghe) – Aspecte ale pastorației Episcopului Justinian Teculescu la Ismail; Dan Prisăcaru Iași, România  – Mareșalul Alexandru Averescu, fiu al Basarabiei și făuritor al României Mari. 
Repere ale unei vieți în serviciul Țării. În după-amiaza zilei de vineri, participanții la Simpozionul Internațional au vizitat orașul Ismail, 
centrul, catedrala ortodoxă unde un preot vorbea „binișor” limba română, Ioan Carajekoh , parcul de pe malul Dunării, încât putem spune că am văzut Dunărea privită din Ucraina. În aceeași zi, participanții au efectuat o vizită de documentare în satele Dumitrești  și Utkonovska. La școala din Dumitrești am fost primiți tradițional, cu pâine și sare, și invitați de a asista la un spectacol pregătit special pentru noi de elevii școlii. Seara, la Căminul Cultural din Utkonovska, am asistat la repetițiile grupului folcloric „Dor basarabean” condus de dl. Anatol Popescu. Participarea entuziastă a tinerilor din ambele localități la jocurile populare românești, la recitarea cu patos a unor 
poezii patriotice ne-a făcut pe noi, participanții, să gândim că aici, pe aceste meleaguri vitregite de soartă, de istorie, până și frunza șoptește nu știu cum mai românește. În cadrul Simpozionului s-a derulat, ca la fiecare ediție, și programul „Carte românească pentru românii din Basarabia” – donație de carte românească. De data aceasta, poeta Mihaela Aionesei din Târgu-Secuiesc, Despărțământul ASTRA Covasna-Harghita, s-a implicat cu trup și suflet pentru a colecta cărți de povești ilustrate pentru copii și auxiliare pentru învățământul preșcolar și școlar, 
clasele I-IV. Cu drag și cu bucurie, chiar dânsa a dăruit aceste cărți copiilor din Dumitrești Dmîtrivka , raionul Chilia, regiunea Odesa, după spectacolul prezentat de aceștia în fața participanților la simpozion. Timiditatea copiilor s-a împletit cu bucuria la primirea cărților, lucru ce 

reiese evident din fotografiile realizate acolo. După o altă noapte în Ismail, în dimineața zilei de sâmbătă,  octombrie , ne-am îndreptat spre Odesa, unde vom ajunge seara. În cursul zilei – alte vizite de documentare la Mănăstirea „Schimbarea la fa ă” din Borisăuca (Borisovka), raionul Tatarbunar, regiunea Odesa și la străvechea Cetate Albă, aflată la vărsarea Nistrului în Marea Neagră.  
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Mănăstirea Borisăuca a prilejuit participanților, din nou, aducerea-aminte a Episcopului Justinian 

Teculescu, ce a poposit de multe ori la această mănăstire, chiar evocând-o în scrierile sale. În perioada sovietică, mânăstirea a fost desființată, clădirile primind o altă destinație. În ultima 
perioadă, s-a reînființat mânăstirea. Astăzi se află într-un proces de renovare/reconstrucție, stareță 
fiind o vrednică monahie româncă basarabeană pe nume Eupraxia. O adevărată încântare a fost pentru participanți panorama Cetății Albe, cu uriașele ziduri ce vorbesc despre o străveche istorie, cu imaginea Nistrului ale cărui ape au oglindit din veacuri măreața cetate. Cetatea Albă! Un prilej de a ne întoarce în istorie și ... în credință. Aici a fost Episcopie 
ce-a fost mutată de Ștefan cel Mare la Suceava, iar chiar mai de demult, prin , Sfântul Ioan cel 
Nou a fost martirizat în cuprinsul acestei cetăți, ca moaștele sale să fie strămutate la Suceava de voievodul Alexandru cel Bun, în , unde și astăzi credincioșii se închină lor cu evlavie.  Sâmbăta seara, am ajuns la Odesa, unde am avut cazarea la un hotel central, relativ nou, cu un nume familiar nouă, celor ce avem telefoane din rețeaua Orange. Numele hotelului: Orange. Odihna a fost binevenită după o zi plină, destul de obositoare. Totuși unii dintre noi au făcut plimbări, în acea seara târzie, printr-un minunat oraș încărcat de monumente și de istorie țaristă . Duminică,  octombrie , a fost o zi consacrată orașului Odesa. Prima parte a zilei – fiecare dintre noi, participanții, ne-am procurat  flori cu care am împodobit bustul poetului Mihai Eminescu, 
apoi ne-am fotografiat spre amintirea noastră și a celor ce vor veni după noi. Bustul poetului nostru se află în „gardul” Consulatului, adică într-o nișă a gardului Consulatului General al României la 
Odesa. Tot grupul nostru a fost primit în incinta Consulatului, mai mult ni s-a oferit ceai și cafea ceea ce a constituit o oarecare destindere, având în vedere că nu eram mulțumiți din cauza faptului că nu am reușit să montăm la Ismail placa cu efigia Episcopului Justinian Teculescu, unul dintre ierarhii români importanți ce-au contribuit substanțial la propășirea culturii, a tradiției și credinței ortodoxe strămoșești. Am fost întâmpinați de domnul Valentin Mamânt, consilier economic (consului general fiind plecat în România , cu care am discutat aproape două ore. Prof. Areta Moșu a făcut prezentările astriștilor din România, a prezentat programul Simpozionului și a făcut cunoscută inițiativa / doleanța noastră de a fixa pe o clădire din Ismail o placă omagială cu efigia Episcopului Justinian 
Teculescu – în Ismail fiind sediul Episcopiei, unde între -  a păstorit episcopul nostru, originar din Transilvania. Au vorbit mai mulți dintre cei prezenți: Gheorghe Iutiș, Vasile Roman, Mihai Toma, Luminița Cornea, Șerban Teculescu, Tudor Teculescu ș.a. Domnul consilier economic 

ne-a ascultat cu atenție, luându-și notițe, desigur pentru a transmite mai departe. La finalul discuțiilor, a fost luată hotărârea ca placa omagială cu efigia Episcopului Teculescu realizată de sculptorul ieșean Mircea Ștefănescu  să rămână pe baza unui proces-verbal de predare-primire) la 

Consulatul nostru din Odesa, până când se vor face toate demersurile mai insistent și la toate forurile competente în special Mitropolia Ortodoxă a regiunii Odesa  pentru obținerea aprobării de a fi 
fixată pe o clădire din Ismail sau la mânăstirea Borisăuca. Despărțirea a fost una cordială și cu dorința de a se menține bunele relații dintre ASTRA și Consulatul General al României din Odesa.  După-amiaza zilei de duminică a fost afectată vizitării orașului Odessa, cel mai important port 

maritim al Ucrainei, situat în nord-vestul Mării Negre, cu o populație de peste un milion de locuitori. Fiecare dintre noi am căutat să vedem cât mai multe, mărețele clădiri între care admirăm clădirea impunătoare a Teatrului de Operă, apoi statuia ducelui Richelieu, guvernator al Odessei, minunatele parcuri ce, acum, toamnă par triste, fiind dezgolite de podoaba copacilor, apoi, locul probabil cel mai intens vizitat, faimoasele trepte Potemkin ce coboară spre port etc. Ne-am plimbat pe Promenada Primorski, după care ne-am ... odihnit la o terasă, savurând ceaiul de ghimbir pregătit altfel decât știm noi  ce ne-a luat răceala cu mâna. Toate ne-au relaxat și ne-au făcut să ne gândim la o frumoasă 
excursie, vara, la Odesa. 

A doua zi, luni, 30 octombrie 2017, am plecat din Odesa. Obiectivele Simpozionului nostru fiind realizate, ne îndreptăm spre Iași, fiecare la casele noastre. O mențiune se impune: Comitetul de 

organizare a Simpozionului Internațional „Memorie istorică și spiritualitate românească” mulțu-mește tuturor partenerilor și colaboratorilor, precum și participanților la itinerariul cultural Iași – 

Cahul – Ismail – Odesa (25-  octombrie , care prin contribuția financiară au susținut realizarea acestui proiect. Mulțumiri familiei Teculescu din Paris Șerban și Anne Marie Teculescu  și din București Tudor Teculescu  pentru participarea și contribuția la realizarea și buna desfășurare a Simpozionului. ■ 
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Vasile STANCU 

O carte de învă ătură necesară 

fiecărui demnitar român 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mărturisesc că asupra acestei lucrări, care practic reprezintă teza de doctorat a exigentului și perseve-rentului cercetător în domeniul istoriei militare, col. r  Dan Prisăcaru, m-am mai oprit, fiind atras de la început de conținutul și mesajul acesteia. Era imediat după apariția cărții la Editura Militară, în anul 4. Scriam atunci, într-o publicație regională ardeleană, că două sunt motivele care m-au determinat să 
realizez o prezentare a acestei adevărate carți de 
învă ătură referitoare la ac iuni ale Armatei Române, diploma iei şi structurilor de intelligence militar într-

una dintre cele mai dramatice perioade din istoria relativ recentă a României, anii -1940. Un prim motiv îl reprezinta identitatea de vederi a autorului 
cu politica publica iei noastre privind „mersul vremii” și anume acela de a aten iona, mai mult chiar, de a 

avertiza asupra unor pericole reale la adresa secu-rității naționale a României, din trecut și de astăzi. Cel 
de-al doilea motiv consta în a semnala opiniei publice 

transilvane apari ia valorosului volum care ne îndeamnă la a reflecta şi a realiza o paralelă între contextul interna ional din preajma izbucnirii celui 
de-al Doilea Război Mondial și situația internă și externă actuală. Mai explicit spus, pornind de la provocările perioadei -  și, comparându-le cu cele care se manifestă în zilele noastre, să atragem atenția asupra unor similitudini privind amenințările externe și interne și a situației geopolitice și geo-strategice a României, aflată acum, ca și în trecut,  într-o zonă în care se intersectează și vor continua să 
se interesecteze interesele Marilor Puteri. Ce mă determină să reiau prezentarea acestei lucrări, de incontestabilă valoare instructiv-educativă, scriind pentru a o semnala și altor publicații care 

manifestă interes pentru o asemenea problematică și 
nu numai, este un al treilea motiv care derivă din 

avertismentul savantului Nicolae Iorga, potrivit căruia: „Istoria își bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se”.  Aceasta îmi impune, ca istoric, ca profesor de istorie, ca român, ca locuitor întro zonă etnică sensibilă, a nu sta pasiv asistând la agravarea acestei stări până în momentul în care demersurile devin tardive, ci de a acționa pentru a readuce în atenția 
opiniei publice și, în special a tinerilor, consecințele dramei României Întregite din iunie-august 1940, carențele și vulnerabilitățile statului și ale societății românești din acea perioadă și, care, unele dintre acestea, din nefericire, își mențin actualitatea. Agra-vant este faptul că astăzi mulți politicienii români ignoră necesitatea cunoașterii istoriei naționale și a lecțiilor dureroase din trecutul relativ recent. Mai mult, tineretul român își cunoaște din ce în ce mai puțin istoria națională, „Istoria Românilor” a dispărut din programele școlare fiind înlocuită cu disciplina „Istorie”, numărul de ore și conținuturile acestora au fost drastic reduse, începând cu ciclul primar până la cel liceal, și are loc un proces agresiv de demolare a 
,,miturilor istoriei naționale”.  Relevant pentru ceea ce se întîmplă în domeniul cunoașterii istoriei noastre naționale este constatarea plină de amărăciune a academicianului Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, care atrăgea atenția în ședința Academiei Române din aprilie a.c. asupra următoarelor aspecte: „În contextul în care astăzi lumile se reconstruiesc pe criteriul adevărului, adevăr care a ajuns să constea în ce crede orice om de cuviin ă că este bine sau este 

raftul cu cărți ■  
 

Dan Prisăcaru 

În avanpostul luptei pentru supraviețuire 

București, Editura Militară, 2014 
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rău, există pericolul genera iilor care din lipsă de cunoştin e, pot fi bombardate cu orice informa ie: Receptorul de astăzi e mai mult ca altădată tabula rasa. Vă aminti i de sloganul nu acumulare de 

cunoştin e, ci know how. Ceea ce creează un prilej 
extraordinar, orice lucru pe lumea asta având şi dublu tăiş: genera ii de oameni care nemaiavând cunoştin e acumulate în cel mai bun computer pe care îl avem la ora actuală şi care este creierul omenesc, pot fi bombarda i cu orice. Dacă comunicatorul ştie să o facă cu inteligen ă”. Și, în continuare, istoricul Ioan-

Aurel Pop a exemplificat cu o serie de „adevăruri” de 

acest gen folosite de Ungaria în războiul informa-țional la adresa României, în contextul în care țara noastră va celebra în  Centenarul Marii Unirii.  Totodată, trebuie subliniat faptul că anumite evoluții din Europa și în special din estul și sud-estul continentului se aseamănă, din nefericie, în unele privințe, cu cele premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial. În opinia mea, apreciez ca situația actuală este mai gravă decât cea din anii ’40 din cauza lipsei de coeziune și a deficitului de încredere a cetățenilor români în unele instituții ale statului, și, în 
mod deosebit, din cauza lipsei de loialitate, onestitate, inteligență și valoare a multor reprezentanți ai clasei 

politice actuale, inclusiv a unor lideri politici. Temerea 

mi-a fost amplificată de sesizarea acestei situații primejdioase pentru unitatea statului român, de cel mai înalt for al vieții științifice românești, Academia Română. În sinteză, despre ce este vorba? În urmă cu câteva luni, la  aprilie , Academia Română a inițiat și 
lansat Laboratorul de Analiză a Războiului Infor-ma ional şi Comunicare Strategică LARICS , în care „un grup de cercetători afla i în coordonarea 
profesorului Dan Dungaciu, din care fac parte şi mai mul i exper i apropia i zonei de securitate na ională şi de comunicare, vor diseca mesajele şi strategiile de propagandă folosite în spa iul românesc şi european, de către Rusia, dar şi de către Ungaria [...] Cu Moscova 

identificată ca principal promotor al războiului informa ional, iar Budapesta ca intermediar care foloseşte aceleaşi tactici pentru a-şi promova agenda în ce priveşte Transilvania, academicienii şi exper ii care au vorbit la lansarea de la Academia Română au arătat că România clasa politică conducătoare n.n.  pare să ignore această realitate a propagandei folosite tot mai des ca armă de război şi care func ionează cel mai bine pe un teren unde popula ia nu mai are încredere în lideri şi în institu ii [...] Cercetătorii şi exper ii coopta i în această structură academică urmează să se ocupe de analiza metodelor şi strategiilor folosite în războiul informa ional care afectează România şi Uniunea Europeană, în special de către Rusia şi Ungaria, concentrându-se în special pe zonele şi mediile în care aceste mesaje de propagandă care pot destabiliza România prind cel mai bine, adică acolo unde încrederea în institu ii şi în lideri este cea mai scăzută, după cum a explicat Dan 

Dungaciu” fragmente din articolul Academia Română 
și-a făcut laborator de analiză a „războiului infor-

mațional”. Cum se vede propaganda Rusiei și Ungariei 
de la București, de Andrei Luca Popescu, vezi: 

www.gandul.info). Revenind la con inutul pe capitole a cărții noastre 
de învățătură, aceasta evidențiază cu claritate și 
concizie concep ia, structura, obiectivele şi ac iunile factorilor de decizie din România în anii -1940, investiga i cu atâta acribie de dr. Dan Prisăcaru. Trecând peste prefa a volumului, scrisă de prof.univ. dr. Cătălin Turliuc, o deosebita sinteză a meritelor  cercetătorului şi a calită ii lucrării, cât şi peste 
Introducerea autorului, din care se desprind imediat obiectivele şi contribu iile sale la tema pusă în discu ie, fondul lucrării cuprinde o cuprinzătoare tematică  subscrisă unei bogate bibliografii şi unor documente edite și inedite din arhivele naționale, care formează cele cinci capitole ale căr ii: În capitolul I – 

Ac iuni politico-diplomatice de evitare a izolării 
externe a statului român în perioada -1940 – autorul eviden iază în planul politicii interna ionale „jaloanele spre dezastru” criza renană, Anschluss-ul, dezmembrarea Cehoslovaciei şi Pactul Ribbentrop-

Molotov), care au necesitat adaptări ale politicii 
externe româneşti la noile realită i geopolitice din 
Europa prin adoptarea unei politicii externe de „balans” între Marile Puteri, respectiv: abandonarea „liniei Titulescu” şi trecerea la neutralitate neoficială 
cu Marile Puteri (29 august 1936 – 21 decembrie 

1938); men inerea politicii de „echilibru” între Marile Puteri în timpul ministeriatului lui Grigore Gafencu 
(21 decembrie 1938 –  mai  şi non-beligeran a alături de Axa Berlin-Roma pentru a contracara amenin area sovietică  mai – 6 

septembrie 1940). În partea a doua a acestui capitol autorul identifică elementele agravante ale izolării politice şi militare a statului român ca fiind unilateralismul şi lipsa de viziune strategică în politica eternă şi insuficien a propagandei externe  a României Mari pentru apărarea intereselor na ionale. În următorul capitol – Coordonate ale apărării 
na ionale în perioada -1940 – autorul abordează în prima parte a acestuia pozi ia geopolitică a României ca fiind „bastionul din răsărit” al Europei 
peninsulare, adaptarea şi supravie uirea sa la „trio-

confinium-ul” al Marilor Puteri și consecin ele acestei pozi ii. În următoarele trei subcapitole autorul face o corectă evaluare a dimensiunilor şi poten ialului militar românesc, a deficien elor din înzestrarea armatei şi impactului asupra capacită ii de apărare a ării, completată cu o realistă analiză a formării dar, şi a dezintegrării alian elor politico-militare a statului rămân, pe fondul ascensiunii revizionismului şi a revenirii în for ă a Realpolitik. Cel de-al III capitol – 

Politica militară a României în anii -1940 – prezintă foarte documentat într-un spa iu tipografic 
de 60 de pagini, autorul trimite la 277 de note bibliografice şi documente arhivistice , o imagine 

http://www.gandul.info/
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reală a politicii militare a României pornind de la concep ia statului român şi a Comandamentului Militar Na ional privind pregătirea şi întrebuin area strategică a for elor armate, ac iunile de consolidare a apărării ării concentrările preventive de trupe ca factor de descurajare a ac iunilor statelor revizioniste, restructurările dispozitivelor defensiv strategice în vederea respingerii agresiunii din direc iile ame-nin ate , precum şi dificultă ile şi situa iile limită în 
care s-au găsit trupele române în urma rapturilor 
teritoriale din anul 19 . De aceeaşi bogă ie şi varietate a izvoarelor se foloseşte autorul în analiza complexă şi de substan ă întâlnită şi în capitolul IV al 
volumului – Serviciile de informa ii şi contrainforma ii 
ale Armatei României în anii -1940 – care atrage aten ia asupra următoarelor cinci probleme: Struc-turile statului român cu atribu ii informative şi contrainformative, în perioada interbelică. Rol, misiuni, modul de colaborare interdepartamentală; Serviciile de informa ii şi contrainforma ii ale Ministerului Apărării Na ionale – componente de bază ale sistemului de siguran ă na ională; Serviciul Secret de Informa ii – structură informativă de prim rang în sistemul de siguran ă al României interbelice; Sec ia a II-a Informa ii din Marele Stat Major şi 
Serviciul Secret de Informa ii în avanpostul confruntărilor pe frontul secret. Repere ale informării strategice; Limite şi erori în informarea strategică a conducerii politice şi militare a statului român. 
Ultimul capitol, cel de-al V-lea – Deciziile de cedare 

fără luptă a unor păr i din teritoriul na ional – între 
solu ia rezisten ei armate şi argumentul „supravie uirii 
statului român” – evidențiază două aspecte  funda-mentale: rolul şi implica iile factorilor geostrategic şi militar în luarea deciziilor şi vulnerabilită ile statului şi societă ii româneşti interbelice – elemente cu influen ă decisivă asupra deciziilor politico-mili-tare şi de siguran ă na ională din perioada iunie-

august 1940.  

Ultimul capitol este urmat de concluziile generale 

ale autorului asupra etapei finale a perioadei interbelice și se încheie cu un semnal-avertisment:  

În confruntarea geopolitică din trecut, din prezent 
şi cu siguran ă şi din viitor dintre Estul şi Vestul 
Europei rămâne, după opinia noastră, extrem de actual 
şi plin de învă ăminte ceea ce credea şi afirma 

Gheorghe Brătianu în : „Suntem un stat de 
necesitate europeană, aflat în aten ia Estului şi 
Vestului, Nordului şi Sudului deopotrivă. ...  Perma-

nent, pozi ia noastră geopolitică şi geostrategică a 
atras grijă şi simpatie, uneori ocrotire, dar, de cele mai 

multe ori, apetit şi primejdie.”  
La aceste aten ionări profetice am putea adăuga 

că, având în vedere experien ele dramatice ale 
trecutului şi mai ales provocările prezentului şi 
viitorului, factorul intern, tăria şi coeziunea na ională 
în jurul unor idei şi proiecte strategice sunt elemente 
care pot contribui, într-o măsură deloc neglijabilă, la o 
mai bună conturare a statutului şi pozi iei ării noastre 
la acest „trio confinium”, unde se intersectează şi vor 
continua să se intersecteze atâtea şi atâtea interese.  Că marea valoarea de învă ătură a volumului În 
avanpostul luptei pentru supravie uire. Apărarea 
națională a României și frontul secret în vâltoarea 
anilor 1938-1940, nu este una laudativă a unor personalită i sau a subsemnatului, o dovedesc şi premiile ob inute de la apari ia sa: Premiul „Nicolae Iorga” al Funda iei Culturale „Magazin Istoric”, acordat la  aprilie , în cadrul celei de-a XXIII-a edi ii a Simpozionului anual de Istorie şi Civiliza ie Bancară „Cristian Popişteanu” care a avut loc la Banca Națională a României și Premiul „Mareşal Alexandru Averescu” pentru domeniul „Artă militară” acordat de Revista ,,Gândirea Militară Românească”, pentru lucrarea „În avanpostul luptei pentru supravie uire”, 
contribu ie de excep ie la îmbogă irea patrimoniului ştiin ei militare, la 12 noiembrie 2015, de Ziua Statului Major General al Armatei României. Cartea istoricului Dan Prisăcaru, logic structurată, remarcabil documentată și scrisă cu măiestrie, reușește în mod profesionist să evidențieze comple-xitatea situației în care s-a aflat România în preajma 
celei de-a doua conflagrații mondiale și devine în contextul geopolitic și geostrategic actual un instru-ment util de cunoaștere, comparație și analiză pentru 
viitor.  Felicitări stimate Dr. Dan Prisăcaru pentru cartea de învă ătură ce ne-a i dăruit-o!  Vă dorim sănătate, multă putere de muncă şi mari împliniri în domeniul cercetării istoriei şi valorificării sale editoriale! La mul i şi rodnici ani! ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 5 titluri inedite; sec iunea Eseuri:  eseu între -  pagini, prezentat în limba română sau într-o limbă de circula ie interna ională. În plic 
se va afla un Curriculum vitae al concurentului (date personale, activitatea cultural-artistică  şi o fotografie. Lucrările vor fi trimise până la data de  decembrie , la adresa: ASTRA Iaşi, str. Titu Maiorescu, nr. , cod . 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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G. IUTI  

Enciclopedia  

Genera iei de la 1918 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Masiva lucrare a lui Iurie Colesnic se înscrie pe linia semnificativelor contribuții ale prolificului 
scriitor de la Chișinău și continuă mai vechile sale preocupări – Generația Unirii (2004), Profetul 

nemuririi noastre. Constantin Stere (2005), Apostolul 

Unirii. Pan. Halippa (2006).   În alcătuirea acestei enciclopedii, care conține date biografice, precum și detalii despre activitatea politică a celor mai însemnați „actori” ai momentelor 

istorice din 1918 care au condus la realizarea Marii Uniri, atât din provinciile care s-au unit cu Țara – Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, dar și din România propriu-zisă, autorul a pornit de la urmă-toarea constatare: „marele rol în înfăptuirea Unirii l-a 

jucat o generație întreagă, care și-a asumat toate responsabilitățile pentru acest pas fundamental în destinul României și al provinciilor înstrăinate” p. . Lucrarea este însoțită de un amplu periplu 
cronologic al anilor 1917-1918 (p. 19-98), iar Anexele 

(p. 486-537) reunesc cele mai semnificative docu-mente legate de unirea Basarabiei, a Bucovinei și a Transilvaniei cu Țara Mamă, evenimente petrecute 

toate pe parcursul a numai opt luni – martie-noiembrie . Spre finalul cuvântului său intro-

ductiv, pus sub frumoasa denumire de Miracolul 

Unirii, autorul consideră că „această carte nu se termină aici și punctul final cred că urmează să-l pună poate altă generație. Noi, însă, suntem datori să încercăm a reconstitui uriașa frescă a Unirii”.        

Concluzia lucrării este aceea că elita politică a 
vremii – Ion I.C. Brătianu, Ion I. Nistor, Iuliu Maniu etc. „și-a jucat rolul său decisiv. A demonstrat o matu-ritate politică desăvârșită și o nuanțată înțelegere a 
marilor probleme cu care se confrunta atunci România, dar, mai ales, cele care vor veni după înfăptuirea Unirii” p. . Rezultat al voinței națiunii române, Marea Unire de la  nu a fost, așa cum 
s-a afirmat în acei ani, „un mare miracol”, ci a reprezentat finalizarea unui proces istoric înde-

lungat, la care GENERAȚIA UNIRII a jucat un rol 

decisiv. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iurie Colesnic  

Generația Unirii. Enciclopedie 

Chișinău, Editura Museum Cultura, 2016 
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Ioan R DUCEA 

Stindard la Dunăre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicarea, de către Fundația și Editura Scrisul Românesc din Craiova, a volumului Amintirile unui 

vlah De la Găureni la București  poate fi punctul de plecare pentru reinstituirea în conștiința publică a unei lumi ca și ignorate, cu toată că ea face dintotdeauna parte din românitatea noastră.  Într-adevăr, dacă este mai mult sau mai puțin cunoscută existența vieții românești în Maramureșul de pe dreapta Tisei, în Serbia de răsărit, în munții Greciei, Albaniei sau Macedoniei și chiar la est de Bug, în Siberia și în Caucaz, ca să nu mai vorbim de nordul Bucovinei, Bugeac sau treimea de Banat rămasă peste graniță, se trece mai totdeauna cu vederea tocmai comunitatea cea mai la îndemână, la doi pași de București. Ea se întinde ca o fâșie, mai puțin compactă 
azi decât altădată, din Carpații timoceni, peste Vidin, Lom și Rahova, până la Plevna, Ruse Rusciuc  și mai în aval, prin satele românești din dreapta Dunării. De un asemenea sat, aflat între Nicopole și Plevna, cam în dreptul gurii Oltului și purtând numele Găureni toponim autohton camuflat în oficialele Gaurene, Gavreni, apoi... Milkovița  dă seama, într-o ferme-cătoare biografie romanțată, reputatul medic și editor Gheorghe Țane-Urucu (1923- , pe a cărui viață o urmărim, de la scenele proaspete ale joasei copilării 
până la școlarizarea sa, în sat, la Nicopole, la Liceul român din Sofia ctitorit de bogați comercianți aromâni dar desființat în , crimă culturală a statului comunist bulgar  și, în cele din urmă, ca român repatriat, la București, unde își începe cariera 
de medic, sub bombardamentele anglo-americane din 

1943-1944.  Ca și în cazul Amintirilor lui Creangă, narațiunea se încheie în clipa în care se deschide perspectiva asupra profesiei îl lăsăm pe protagonist în fața primei intervenții chirurgicale pe care o are de efectuat  și, tot ca acolo, partea cea mai consistentă este cea legată de trăirile copilăriei. Un talent și o memorie exemplare, întărite de o profundă conștiință de neam, 

fac din rememorarea acestora un extraordinar prilej 

de atestare, urbi et orbi, a vitalității unei lumi românești pe deplin constituite, care își știe strămoșii încă o dată, ca și în satul lui Creangă  până la a șaptea spiță, menține o rețea subterană, prin înrudiri și întrajutorări, cu celelalte sate românești Somovit, Șiakovo ba chiar Zimnicea, peste Dunăre  și se ferește de străini – orice bulgar stabilit în sat are statut de „venetic”. Aceasta, în condițiile dramatice ale unui „primitiv” naționalism mai ales după , când 

pacifistul prim-ministru Stambolinski este îndepărtat de la putere, torturat și ucis , agravat și de „pasivitatea exasperantă” a autorităților române, situație în care școală românească nu există lipsește din toată această zonă etnică , portul românesc și hora satului sunt interzise, preotul român este 
alungat, iar arhiva românească a bisericii, veche de veacuri, este aruncată în Dunăre, „să o citească peștii” , după cum explică, sarcastic, auto-ritățile statului!  De aici, revolta „chinuitoare, mocnită, neputin-cioasă” în care se formează protagonistul, în condiții de genocid cultural, în care doar faptul că a acces la statutul de elev la Liceul român de altfel, unicul din toată Bulgaria, în ciuda masivei populații românești din nord și a celei macedoromâne din colțul sud-vestic și din marile orașe  duce la arestarea și la schingiuirea, în repetate rânduri, a tatălui său același tratament pentru mulți alți români; este dus la poliție și eroul nostru, pentru a fi intimidat să renunțe la școală, confiscându-i-se și un abecedar românesc . Cu o mână sigură, se rețin destule siluete ale acestei chinuitoare existențe, figura exemplară fiind Marin Țane, aureolat de statutul său de tată exemplar, om îndârjit și muncitor, ținând la nevastă, la copii și la avere, dar și la credința strămoșească – în ciuda ideilor comuniste care, prin soția de a doua, învățătoare bulgăroaică, pătrund și în casa lui. 
Neuitate sunt momentele de început ale prânzului ori 

Gheorghe Țane-Urucu  

Amintirile unui vlah De la Găureni la București ,  
Ediție îngrijită de Rodica Tiniș 

Craiova, Fundația-Editura Scrisul Românesc, 2017 
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ale cinei în familie când stăpânul casei rostește o 
adâncă rugăciune, în chip de chemare: „Vino, Doamne, la masă!”.  Evident, virtuțile beletristice fac și mai de efect mesajul de urgență etnică al volumului, întregit, în 
mod salutar, de o hartă a ținutului, de o schiță istorică a românilor din Bulgaria, de excelente fotografii de familie și chiar de un index al personalităților satului. Importantă, dovedind continuitatea culturală cu zona 
Olt-Teleorman, este și calitatea de document etno-grafic și lingvistic, la care contribuie, pe lângă con-semnarea, din perspectiva unei conștiințe în formare, a unor vechi credințe și obiceiuri, region-nalismele. Acestea includ pitorești antroponime Petre ale 

Picerestrâmbe, Tudora ale Foamete), savuroase strigături de horă pe care, încântați, se grăbesc să le înregistreze și profesorii români de la liceu  ba chiar și înregistrarea, punctuală, a unui inedit latinism „gins” – „gintă, neam de oameni”. Mărturii ale unui destin și ale unei comunități oprimate, amintirile „vlahului” Gheorghe Țane cu adăugirea „Urucu”, spre cinstirea și a numelui mamei , înnobilate de o curată perspectivă morală și de o deosebită condiție literară, se ridică mai sus 
decât orice stindard, obligând la reconsiderarea 

viziunii pe care o avem asupra etnicității noastre, decinde de Dunăre. ■ 

  

 

Vasile FILIP   

Comprimate pentru  

sănătatea minţii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Astfel am fost îndemnat să numesc noua carte – „Cugetări/ Reflections” – tipărită de Vavila Popovici în Statele Unite ale Americii, Columbia SC, şi apărută în iulie . Este, dacă am contabilizat corect, cel 
de al 42-lea volum al autoarei, care a navigat, cu vânt 
bun din pupa, pe oceanul imprevizibil al literaturii, când pe corabia prozei, când pe cea a poeziei, dar şi 
pe iahturile de lux ale eseului şi, iată, al cugetării. Ca şi alte câteva căr i publicate în anii anteriori, şi aceasta este bilingvă română – engleză , autoarea locuind de câ iva ani în America. Atrac ia pe care exprimarea sintetică a exercitat-

o asupra scriitoarei Vavila Popovici este mai veche. Ea transpare şi în căr ile de poezie, dar, mai ales, în cele de eseuri, în care apelează la cugetările unor personalită i culturale, istorice, ştiin ifice. Această specie literară, cugetarea, a fost şi este numită în fel şi chip. I se mai spune aforism, maximă. Ba chiar şi 
sentin ă, comprimate, scurtissime etc. Se spune prin cele dic ionare, despre maximă: „Enun  concis, exprimând o normă de conduită, o regulă logică sau metodologică...” Sau: „Aforism – Cugetare enun ată într-o formă concisă memorabilă”. Şi aşa mai 

departe, substan a rămânând aceeaşi: condensarea unor adevăruri axiomatice în pu ine cuvinte. În volumul al şaptelea de „Articole, eseuri”, Vavila 
Popovici a folosit ca motto-uri asemenea modele de 

exprimare condensată. Iată doar câteva: „Ca să- i pierzi capul, trebuie să-l ai” Albert Einstein ; „Când va fi să mori nu te uita la întunericul dinainte, ci la lumina ce laşi în urmă...” Nicolae Iorga ; „Onoarea 
este un amestec natural de respect pentru oameni şi pentru sine” Voltaire ; „Recunoştin a este memoria inimii” Balzac ; „Eu îmi iubesc ara, dar din iubirea mea face parte şi disperarea de a vedea ce trăim şi cum trăim” Octavian Paler ; „Robeşte-mă, Doamne, ca să fiu liber” Petre u ea ; „Despre via ă nu se poate scrie decât cu un toc înmuiat în lacrimi” Emil Cioran ; „Bucuria înnobilează sufletul Henrik Ibsen ; „A cânta înseamnă a te ruga de două ori” Sfântul Augustin ; „Când plecam unul de lângă altul nu mi se părea că ne depărtăm, ci că mergem să ne aşteptăm altundeva”. Nu întâmplător am făcut trimitere la o carte anterioară a autoarei Vavila Popovici. Inten ia mea este de a sublinia aplecarea ei şi către acest fel de 

Vavila Popovici 

Cugetări/Reflections 

Columbia SC, 2017 
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exprimare inteligentă a experien ei umane. Fapta poate fi uşor descoperită şi în poeziile sale, ceea ce arată că scriitoarea se simte în largul ei pe mai multe 
paliere ale literaturii. De asemenea, se cuvine a fi luat în seamă aportul personal la tematica abordată de personalită i de felul celor pomenite în aceste rânduri. „Eşti după cum ştii să iubeşti, cât de mult po i să iubeşti şi, în primul rând, pe cine iubeşti”. Este o constatare cu valoare de portret spiritual. Un îndemn general valabil, din păcate ignorat în zilele de acum: „Pentru a te bucura de odihnă, întâi trebuie să 
trudeşti”. Iar „Prin cultură spiritul prinde aripi şi vede de la înăl ime tot binele şi răul ce acoperă pământul”. Căci: „Via a e bună sau rea după cum i-o rânduieşti. Prin luptă, nu prin aşteptare”. Paleta pe care Vavila Popovici o desfăşoară în această carte a sa este de o amploare cuceritoare, aproape nimic din cele ce ne compun existen a nefiind lăsat deoparte. Omul moral se află în prim plan, iar lucrarea lui în zestrea pe care o lasă el se găseşte. „To i lăsăm în urma noastră ceva. Măcar 
numele care evocă existen a unui trecut...”. Dar, în opinia autoarei, păcatul greşalelor nu poate fi întotdeauna evitat, mai ales de structurile slabe: „Nu tot ce semănăm răsare...”. Important este, însă, scopul: „Gândim, voim, făptuim în mod diferit. Important este 
ca buchetul de gânduri, dorin e şi fapte să fie înfăşurat în ambalajul aceluiaşi scop, cel al binelui”. Pentru că, afirmă pe bună dreptate scriitoarea, adresându-se omului: „O fărâmă din Energia divină e în tine / Ce vrei să faci cu ea, omule?”. Tot ea îi oferă omului şi solu ia salvatoare: „Omul bun dăruieşte pământului o fărâmă din armonia cerului”. Şi: „Neîmbrăcată în haina ra iunii, sensibilitatea tremură 

de frig!”. Tocmai de aceea „Sensibilitatea trebuie rafinată prin cultură”, iar „Societatea trebuie să folosească energia tinerilor şi în elepciunea bătrâ-

nilor – atunci când acestea există”. Numai că, remarcă cu întristare autoarea: „Puterea demonică s-a extins în lume. Dureros este că ea se perpetuează şi în mediile culturale”. Raportată la starea actuală a lumii pământene şi nu doar a celei din România , cartea despre care scriu acum poate fi asemuită cu o radiografie. Una ra ional-emotivă, bazată pe un consult profesionist, care numeşte suferin ele şi recomandă tratamentul. Un argument doar: „Unii distrug umanitatea folosind arme sofisticate, al ii, cu arme perfide, distrug umanitatea din sufletele noastre.” – „Să ne sim im stăpâni pe ac iunile noastre şi atotstăpâni pe gânduri. Să nu ne fie teamă! Corectitudinea nu are nevoie de martori!” Diagnostic şi remediu, cum s-ar mai putea spune. De unde se vede că omul şi scriitorul Vavila Popovici este parte constitutivă a lumii. Ea trăieşte în această lume, se bucură de frumuse ile ei şi suferă de urâciunile ei. De unde izvorăşte şi îndemnul, de un emo ionant umanism: „Să por i mereu în gând şi în suflet un vis, şi să voieşti să-l îndeplineşti”, pentru că „Întotdeauna există un vârf care urcă spre cer. Ferice 
de cei care-i aud chemarea!”. Iar eu am certitudinea că Vavila Popovici aude acea chemare şi este fericită. Suferin ele ei izvorăsc, însă, din cele ale semenilor. Din păcate, ele sunt multe şi mari. Şi par a se înmul i. Iar aceste comprimate pentru sănătatea min ii sunt felul ei de a participa la o posibilă însănătoşire a bolnavului. A omului contem-poran şi, mai ales, a societă ii în care trăieşte el. Este 
vorba de omul supus, nu suspus. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 -5 lucrări pentru cei care participă individual pictură, grafică, artă decorativă, artă fotografică şi 
iconografie), format A4 (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. 2, 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: 0)0232.219.213; (40)0722.552.119; 

(40)0232.311.474.  
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Petru ZUGUN 

De la copilărie la maturitate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Născut acum  de ani în catierul ieșean Aurora vecin cu Copoul , intrat în mitologia locală înaintea 
denumirii lui actuale (vezi paginile 10-11), autorul 

scrierii memorialistice Ziua în care mi s-a sfârșit 
copilăria Editura PIM, Iași, , Corneliu Carp, și-a descoperit târziu, pe la  de ani, talentul de scriitor și de jurnalist, publicând, până acum, în acest deceniu, mai multe volume de proză  și de poezie, încrezător în destin și fără complexul debutantului. Volumul începe cu locul de suflet parcul Copou , locul sfânt al vieții culturale ieșene, unde Corneliu Carp și-a petrecut copilăria și adolescența, continuate în crâșma La 

Garaj, unde își întâlnește prietenii. Amintirile joacă un rol esențial în progresul narațiunii, iar dialogul convine de minune cititorului prin simplitate și prin ușurință la lecturare: „Mi-am petrecut copilăria și 
adolescența într-un cartier dintre Copou și Păcurari, pe strada Aurora, dintre Regiment și parcul cu Teiul lui Eminescu, strada copilăriei mele, cu un farmec deosebit, datorită locurilor de joacă și maidanelor, care cuprindeau cât vedeai cu ochii. De ce să nu recunosc, mă simt strâns legat de aceast loc, fiindcă am un motiv profund, acela că pe acestă stradă am făcut primii pași și că viețile tuturor copiilor, prietenii 
de neuitat s-au hrănit, cu bune și cu rele, din aceste locuri ale copilăriei.” p. 3). 

Se întreabă și-și răspunde un alter ego al proza-torului: „Ce-ar trebui să mai spun de această stradă, strada noastră, Aurora? Mai era alta ca ea? Nu!”         
(p. . Evenimentele copilăriei, nu multe în raport cu cele de mai târziu, dar, firesc, mai însemnate, în ansamblu, sunt evocate, cu emoție în primele  
sute de pagini, celelalte, 293- , consemnând trecerea bruscă de la „copilăria” de până la  de ani, la „maturitatea” deja a vârstnicului. Imaginile prezen-tate de Corneliu Carp în romanul său memorialistic, 

Ziua în care mi s-a sfârșit copilăria au un conținut idilic, romantic, dar și zbuciumat și plin de tumult, autorul regăsindu-se mai întotdeauna în centrul povestirii, alături de martorii evenimentelor. Dacă urmărim cu atenție și cu claritate desfășurarea 

acțiunii, din acest volum, vom constata că autorul se identifică cu două din personajele cărții, determinând pe cititori să-l identifice. Evocarea este emoționantă atât prin nararea comună, parțial și evenimențial, cu aceea a contem-poranilor și înaintașilor săi și chiar și cu aceea a urmașilor , fie tot copii, fie maturi, care empatizau între ei, și vor empatiza în ciuda grelelor vremuri postbelice. Ei își găseau totuși, rostul, temporar, existențial, până le trecea definitiv și „maturitatea”, fără să-și pună probleme de evadare în alte lumi, superioare, dar fictive, astfel că fericirea, câtă era, îi mulțumea. Prozatorul îi înțelege pe deplin. Copilul învață de la ei, dar și de la maturi, în micropasaje narative, juxtapuse, în acest volum. Citind astfel de micronarațiuni relaționate, cititorul comun, mai ales cel născut și trăitor în cartiere similare, își retrăiește copilăria ca pe o perioadă acceptabilă, cu bune și cu rele, fără regrete numeroase. Interesantă, cu deosebire, pentru cititorul profe-sionist, este tehnica narativă a lui Corneliu Carp: progresul narației prin desfășurarea ei cronologică atribuită, succesiv, naratorilor diferiți, participanți sau martori ai evenimentelor narate, variate, astfel că perspectivele se deosebesc, dar se și îmbină, întărind sentimentul unității în varietate. Acest sentiment este susținut și de altă modalitate tehnică a prozatorului 
de a-l potența, și anume menținerea numelor reale de persoane, și a pseudonimelor, fapt evident pentru oricine le recunoaște din pasajele în care sunt citate 
numele mai multor contemporani din zilele noastre. Se deduce că și pentru perioada generațiilor ante-rioare trebuie să avem siguranța autenticității relatărilor despre locuri, obiceiuri și datini strămo-șești, despre profesori, medici, crâșmari, cizmari, lemnari, croitori, zugravi, tinichigii ș.a, zeci de nume, de persoane și de locuri, care țin de istoria locală.  Oralitatea stilului este definitorie și funcțională. 
Ființa sa interioară gândește și suferă de cele mai 
multe ori când își amintește de cei apropiați: „Nu     
mi-am cerut iertare de la părintele meu, fiindcă abia 

Corneliu Carp 

Ziua în care mi s-a sfârșit copilăria 

Iași, Editura PIM, 2017 
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acum realizez cât de mare necaz avea în suflet cu acea expropiere, însă nu-mi spusese nimic. Ar fi fost alinat să audă de la mine cuvântul iertare! Gândesc, și acum, la mama. Nu știu de ce noi oamenii avem rețineri să zicem cuvântul iertare!, cuvânt ce n-ar trebui să lipsească când ne adresăm, în special celei ce 
ne-a născut. Scuze! Da, ăsta este cuvântul ce se spune prea des. Cuvântul acesta ar trebui eliminat. Ce înseamnă scuze? Parcă a-i da cu piciorul într-o bucată 
de lemn! iertare ar trebui să-l zicem părinților noștri, da, cuvântul iertare! Îmi pare tare rău că nu le-am spus părinților mei iertare Tată, iertare  Mamă!...”  
(p. 169-170).  Prozatorul își amintește cu pioșenie de cei care i-au 

netezit calea vieții, angajându-l pentru a-și câștiga existența: „Ionel a fost cheia și lacătul accesului meu în acel loc de muncă. M-a susținut continuu. L-am 

respectat foarte mult. Cred că știa acest lucru. Datorită lui Ionel Vornicu, am reușit să fac multe lucruri. Voi fi recunoscător toată viața, acelui prieten bun la suflet. Datorită distincției sale, mi-am regăsit 
traseul pe care-l pierdusem la un moment dat. De 

multe ori i-am greșit, dar îl rog să mă ierte, deoarece nu am apucat să-i mulțumesc pentru ceea ce a făcut 
pentru mine”. (p. 170-171).   Deosebit de important în această memorialistică este faptul că autorul se adresează și istoricilor nu numai cititorului comun , a căror captivitate este astfel sporită.  Pentru perioada de sfârșit p. 292-  a „copi-lăriei” și începutul perioadei „maturității” Corneliu Carp este singurul martor și reporter al dramei pe 

care a trăit-o cu intensitatea unei victime, căreia atât lui, cât și soției lui, „glonțul le-atrecut pe la ureche”. 
Aici, memorialistica autorului are structura unui reportaj în genul celor scrise de la Geo Bogza, binecunoscut cititorilor de vârstă înaintată.  Este vorba de deflagrația de acum un an, produsă de gazul metan venit din exterior și infiltrat în subsolul blocului C , din strada Văscăuțeanu, nr. , în urma căreia au pierit soții Victor și Jenica Bulacovschi, universitari politehniști, iar alte patru persoane au fost rănite și s-au salvat cu greu. După expertizele făcute, urmează ca acel bloc să fie demolat și să se reconstruiască altul, asemănător, în același loc. Este 
vorba, de asemenea, de tembelismul, dublat de 

necinste, al celor care nu au respectat normele tehnice elementare de control, dar și de pedepse care se lasă așteptate, ca atâtea altele, în această perioadă sporirea acestui comportament iresponsabil pune în pericol  viața multor altor contemporani . O bogată iconografie  de fotografii, în Anexă) atestă adevărul reportajului, autorul având tăria sufletească de a-l scrie. Adecvarea lui la realitate se exprimă prin termeni tehnici și prin folosirea lor adecvată în aceste pagini Corneliu Carp dovedind pregărirea lui profesională, ca absolvent de Poli-tehnică . Cităm, selectiv: „În curte, capacul din fontă al unui cămin ce juca rol de bașă „adâncitură în pardoseala 
unui beci, pentru a colecta apele în exces”  fusese aruncat la douăzeci de metri în stradă [...] Nu mirosea 
a Mercaptan, fiindcă Mercaptanul „derivat organic al hodrogenului sulfurat, cu miros neplăcut, folosit la 
odorizarea gazelor pentru a semnala pierderile de gaz” , foarte scump la preț pentru E.On, fusese înlocuit cu altceva, cu altă substanță mai ieftină sau poate cu nicio substanță [...]” p. 305- ; ca mulți alții văzut și eu, cu emoție și indignare, urmările 
dezastrului provocat de acea explozie, mai impre-sionante, fiind însă traumele fizice și morale suferite de soții supraviețuitori p. 307-311). Sunt confirmate și comportamentul spitalicesc lipsit de profesionalism și inumam al personalului.  Ideea generală, viabilă, a acestei scrieri este că omul trăiește în „copilărie” până la vârsta – oricare vârstă, lungă sau scurtă – în care o dramă  existențială îl propulsează brusc în „maturitate”. Rămâne în „copilărie” cine nu trăiește astfel de drame și devine „matur” cel care supraviețuiește, aceasta este morala 
proprie a prozatorului Corneliu Carp. Este bine ca cititorii dramei supraviețuitori ai copilăriei să rețină această idee generală.           Descrierea locurilor, a stării de spirit a perso-

najelor din acest volum, a comportamentului lor, de la exaltare la pioșenie, dau o încărcătură specială acestei scrieri, fiindcă ies în evidență astfel autenticitatea relatărilor ei și deci valoarea artei literare. ■ 

Scările de pe străduța Aurora Iași  
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Orăștie, județul Hunedoara, 17 august 2017. Adunarea Generală Extraordinară a Despărțământului 
ASTRA „Aurel Vlaicu” Orăștie. După  de ani de conducere a Despărțământului orăștian, profesorul Aurel Ursu a transmis mandatul de președinte tinerei generații. La conducerea noului comitet au fost aleși: pr. Narcis Terchet – președinte funcționar în Primărie , prof. Alin Tamba – vicepreședinte viceprimar  și pr.dr. Marius Popa – secretar dirijorul Corului Catedralei Ortodoxe din Orăștie . Prof. Aurel Ursu a fost ales în funcția de președinte de onoare al Despărțământului. La Adunare a participat și prof.univ.dr. Dumitru Acu, președintele Asociațiunii ASTRA. ■ 

 

Lancrăm, județul Alba,  august 2017. Cafenea literară în cadrul Zilelor Municipiului Sebeș. Eveniment 

organizat de Primăria Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Despărțământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeș la Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm. A fost lansat volumul Ilie Stricatu, Pe cărările 
destinului. Romanul unei vieți trăite (1914-1918). Ediție, studiu introductiv, note și indici de Mihai-Octavian Groza, 

Gabriela-Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu, un volum ce prezintă experiența acumulată de Ilie Stricatu, 

primar al orașului Sebeș, în anii Primului Război Mondial. Au prezentat prof.univ.dr. George Limbeanu și dr. 

Nicolae Florin Tudorescu.  ■ 

 

Valea Lungă, județul Alba, 10 noiembrie 2017. Colocviile literare „Ion Bianu” - , ediția a III-a. 

Eveniment organizat de Primăria Comunei Valea Lungă, Şcoala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă, Despăr ământul 
ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj, Cercul ASTRA „Ion Bianu” Valea Lungă. Colaboratori: cercurile ASTRA Blaj, Biblioteca Jude eană „Lucian Blaga” Alba Iulia, Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj. Programul a cuprins depunere de jerbe şi coroane de flori la bustul lui Ion Bianu din Valea Lungă, cuvinte de bun venit din partea domnului Vasile Pușcă, primarul Comunei Valea Lungă, a doamnei Călina Comșa, preşedinta Cercului ASTRA „Ion Bianu” Valea Lungă, a doamnei Maria Șovrea, vicepreşedinta Cercului ASTRA „Ion Bianu” Valea Lungă, directoarea Şcolii „Ion Bianu” Valea Lungă și a doamnei prof. Silvia Pop, preşedinta Despăr ământul ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj, moment artistic oferit de elevii şcolii din Valea Lungă și comunicări susținute de prof.univ.dr. Ion Buzaşi, prof. Ioan Şolea, prof. Călina Comșa, prof. Nicolae Popa, Liliana Popa, prof. Dan Ramf, prof. Ioan Popa și prof. Daniela Floroian. ■ 

 

Halovo, județul Zăicear, Serbia, -19 noiembrie 2017. Întâlniri astriste. Evenimentul a fost organizat de Despăr ămintele ASTRA Iași și Alba Iulia în parteneriat cu Fundația „Alba Iulia , pentru Unitatea şi Integritatea României”. Au fost realizate donații de carte românească în special abecedare și cărți de povești  și bani din partea membrilor Asociațiunii ASTRA și ai Fundației. Au avut loc vizite la bisericile românești din Negotin și Bor și la sediul Asociației „Ariadnae Filum” președinte: Zavișa Jurj , precum și la comunitățile românești din 
Halovo și Gradskovo. Delegația a fost formată din prof. Areta Moșu, prof. Maria Cioica, prof. Sabin Cioica, Adrian Moldovan și Claudiu Dărămuș. Se cuvin aduse mulțumiri pentru susținerea financiară doamnei ing. Sanda Toma și 
domnului Ilie Buliga (jud. Iași . ■ 

 

Sibiu, 19 noiembrie 2017. Deschiderea Zilelor Asociațiunii ASTRA. Evenimentul organizat de Despăr ă-mântul ASTRA Central Sibiu și Parohia Ortodoxă Cibin  a cuprins o slujbă de pomenire a eroilor neamului, alocu iuni, depuneri de coroane şi distribuirea de fluturaşi tricolori. ■ 

 

telegraful astrist ■  
 

 

DESPRE AUTORI ■ 
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