




 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornel 

COTUȚIU 

[Beclean] 

 

Bine! Apoi?... 

(Addenda la „Centenar”) 
 

 Asta e, în bună măsură am trăit Centenarul Marii Uniri (să zicem) bine. Un calificativ pozi-

tiv. Dar nu l-am trăit la superlativ, precum înaintașii noștri, prin Actul de la Alba Iulia –      

1 Decembrie 1918. Nu mă pot nicicum desprinde de această stare de spirit, datorată acestui an de evocări și 
omagii, care ne-au cantonat doar la nivelul „a vorbi discuții”. De aceea îl invoc din nou pe președintele Academiei Române, cu afirmația sa că am trăit un Centenar „epigon”. Nu pe același palier se situează însă un orga-

nism cultural (deci, nu politic, nu legislativ), care 

este ASTRA, dar care, prin statut, nu-și putea  depăși profilul nonguvernamental. Și sunt câteva despărțăminte astriste care s-au găsit, prin fap-

tele lor culturale, patriotice, de-a lungul între-gului an, în prim-planul dorinței de reunire.      

M-am referit mereu la ele; dar degeaba vrei să te înalți, când ți se îngăduie doar un orizont 
limitat. 

Uite-așa mă lamentam mie însumi, par-curgând – deopotrivă, cu admirație – sumarul 

volumului Centenarul Marii Uniri a românilor: 
istorie și perspective. Basarabia, 27 martie 1918 (Editura PIM, Iași, 2018). Mi-a fost trimis (ono-rându-mă) de către Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” al Astrei ieșene, tom elaborat în colaborare cu Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane”, Academia Română, Filiala Iași și Asociația Istoricilor de la Chișinău. Prin conținutul său, ar putea intra în școli, pen-tru un curs opțional de un semestru, cu denu-mirea (să zicem): „Basarabia și Marea Unire”. Spre edificare, înșir aspecte abordate de către personalități în domeniu: Basarabia în vâltoarea 
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evenimentelor din anii 1917-1918; Intervenția 
armatei române în Basarabia în 1918 – o nece-

sitate strategică pentru asigurarea securității 
teritoriului românesc dintre Prut și Nistru; Școala 
basarabeană și lupta moldovenilor pentru cultura 
națională; Reuniunea de la Chișinău a parlamen-

tarilor de pe ambele maluri ale Prutului; Nicolae 

Iorga și lupta sa pentru realizarea Marii Uniri; „Pe 
urmele Basarabiei” – o incursiune în ambianța 
basarabeană a anilor 1917-1918; sau evocarea unor personalități marcante precum Romulus Cioflec și Daniel Ciugureanu. (Notă: Am o reți-nere, majoră, pentru formularea unui titlu de mai sus: nu „lupta moldovenilor pentru cultura națională”, ci „lupta românilor pentru...”). Cum în ultimii ani am cutreierat Basarabia – dar și alte tărâmuri românești, din estul euro-pean,  de laTranscarpatia și Ținutul Herței, până 
la Odesa –, am avut opriri la importante instituții de cultură și învățământ din aceste zone și cunosc deja o seamă de date și fapte consemnate în volumul acesta de la Iași. Încât, am acordat o atenție spornică unui studiu privitor la destinul limbii române (recunosc, aceasta și datorită 
profesiei mele).      E interesant, prețios, textul Dezvoltarea limbii 

române la 100 de ani de la Marea Unire, semnat de dr. Dan Gabriel Sîmbotin (deopotrivă, coordo-

natorul volumului de acum).  Mai întâi, se invocă patru criterii, considerate a îndritui limbii noastre dreptul de a fi „simbol al identității și unității”.  Primul: capacitatea, cantitativă și calitativă, de a transmite mesaje clare, care să fie bine înțelese de către receptor. Al doilea criteriu: conștiința populației că vorbește aceeași limbă. Al treilea: geneza istorică a limbii. Al patrulea criteriu ține de teoria limbii. Și pentru fiecare, cercetătorul vine cu argu-mente convingătoare, din îndepărtata vechime până în zilele noastre. 
Ei bine, la 100 de ani de la Marea Unire, Dl. Dan 

Gabriel Sîmbotin, ținând seama de cele trei feluri clasice de vorbitori (reali, potențiali și „amuțiți”), constată 6 tipuri de vorbitori de limbă română: 

Al românilor, aflați între granițile actualului stat român. (Mi-a plăcut determinativul „actualul stat”). Al cetățenilor din Republica Moldova. Iar aici 
s-a iscat, pe bună dreptate, nevoia de a demon-stra că nu există ceea ce rusofonii au inventat – „limba moldovenească”. În această dispută (câș-tigată de români) s-au implicat intelectuali de rezonanță din Basarabia (și nu numai): Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Ion Druță, Nicolae Dabija, Anatol Ciobanu ș.a. Al românilor aflați între granițele țărilor înve-cinate sau apropiate de România, alții decât Re-publica Moldova, comunități închegate care mai cunosc încă limba română (eu adaug: și o folo-sesc cel puțin în familie); așadar, din Ucraina, 
Rusia, Ungaria, Serbia, Bulgaria. Dar, previne cercetătorul, potrivit unei definiții largi a limbii române, aici sunt încadrabili și aromânii, istro-românii, meglenoromânii. Al patrulea tip de vorbitori de limbă română – cel al emigraților de după 1989. Cunosc, în acest sens, colectivități masive de români în Canada și SUA. Apoi: al românilor așezați peste hotare din a doua generație de emigranți. (Și autorul observă că numărul lor este în creștere). În sfârșit, ar mai fi un tip de vorbitori de limbă română: străinii care învață limba română sau români care și-au uitat (din anume pricini) limba maternă și vor să și-o recupereze. (Bene-fică nostalgie...) Înșirând cauze, fapte edificatoare, probleme de perspectivă, modalități de potențare a grijii pentru limba noastră, Dl. Dan Gabriel Sâmbotin conchide, pe bună dreptate: „Singurele instituții care pot susține sistematic și coerent limba română sunt cele din România”.  Palatele Victoria, Cotroceni și al Parlamen-tului aveți vreo obiecție? Ați pus la cale un Centenar epigon, dar faceți efortul, recuperativ, să pricepeți (chiar cu cele două celule de neuroni în dotare) de ce autorul acestui consistent studiu și-l încheie cu afirmația: „Limba Română a fost liantul României Mari”. ■ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Serbările românilor la Sibiu 
 Asociațiunea pentru literatura și cultura poporului român și-a ținut adunarea generală 

anul acesta la Sibiu. Cu acest prilej Asociația a sărbătorit în mod demn inaugurarea unui falnic muzeu prin o expoziție națională, prin repre-zentații teatrale, serate etnografice, baluri și banchete, concerte, excursii, prelegeri literare și 
economice etc., care toate la un loc au durat 

zece zile, de la 6-15 august 1905. În ultima zi din program, în ziua de Sf. Maria, s-a inaugurat și o școală de menaj, prin prezidenta Reuniunii Femeilor Române din Sibiu, d-na Maria Cosma, care a înființat și masa studenților români în edificiul Băncii „Albina”. Școala aceasta de menaj e menită să aibă mare rol economic în viața familială a românilor transilvăneni, obiș-nuind fetele cu economia, care face traiul bun și ieftin. Masa studenților va fi alimentată numai cu produsele din bucătăria fetelor menajere. 
Muzeul, școala de fete cu internat și școala de menaj sunt roadele, care se văd pe urma Asociațiunii. Au dreptate românii din Transil-vania să se bucure și să serbeze rezultatele acestea frumoase, care determină foarte mult viața viitoare a lor în concertul celorlalte popoare, cu care trăiesc, întrecându-se în lupta pentru existență. Când s-a inaugurat școala de fete cu internat în Sibiu a fost aceași însuflețire, poate și mai mare ca acum, când s-a inaugurat muzeul. Feri-citul istoric al românilor transilvăneni, George Barițiu, scria atunci în „Analele Asociațiunii”, la 

1880, sub titlul Școli superioare de fete: „Nu noi vom fi aceia, care să cerem cumva înmulțirea femeilor «filosoafe» numite de englezi și ger-mani «Blaustrumpf»... pretindem însă cu toată 
perseverența, ca să ne creștem femei, care să fie, cum zice poporul, și de rugă și de fugă, și de mamă și de damă, să se învârte cu cheile de brâu în bucătărie și cămară, ca și-n saloane împrejur de oaspeți: să știe comanda în sfera activității lor femeiești și să poată aprecia vocația bărbaților trecuți prin cursuri scolastice de câte 10-16 ani, ajunși apoi în poziții sociale în care cea mai înfricoșată pedeapsă, ce i s-ar putea dicta pentru toate păcatele tinereții, ar fi ca să tragă după sine câte o consoartă, care să 

stea ca o mută tocmai în societățile cele mai alese, în care este chemat a funcționa sau a se prezenta bărbatului său; căci apoi în cazuri de acestea să nu ne mirăm, dacă noii tineri își caută soții din alte națiuni, precum nu avem drept să 
ne mirăm, dacă fiicele noastre tremură de frica unor pețitori trecuți prin școli, dar bădărani și brutali în purtările lor... Să nu ne mai ocupăm numai ca diletanți de creșterea femeilor noas-tre, ca să nu plătim cu viața noastră națională egoismul nostru”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Așa grăia George Barițiu, pe atunci secretar al Asociațiunii. Cele mai multe din tinerele doamne române, care formează astăzi Societa-tea femeilor din Sibiu, au trecut prin această școală, crescute în spiritul practic al gospo-

dinelor. Ele au reușit prin îndemnul mai ales al 
prezidentei lor d-na M. Cosma, să vadă înteme-iată acum și școala de menaj, atât de necesară populațiunii române din Ardeal. Cer de stele conducătoare a fost până acum și va fi în viitor Asociațiunea pentru mult încercatul popor românesc din munții Carpa-ților ardeleni, care popor, înclinat spre poezie, spre idealizarea aspirațiilor sale, a găsit o frumoasă haină poetică pentru societatea sa culturală, numind-o ASTRA, după inițialele cu-

vintelor „Asociațiunea transilvană”. 
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Fără această asociațiune culturală, frații noștri de peste munți n-ar fi găsit drumul adevăratului progres. Popor sărac, supus de veacuri ungurilor și sașilor, care stăpâneau ora-șele și moșiile întinse la țară, românii ardeleni au fost surprinși de ideile libertății la 1848 fără o clasă conducătoare orășenească. Totuși ei s-au manifestat deja de atunci ca popor conștient de sine și dornic de progres. Puținii bărbați cu carte ai românilor însă au simțit că un popor numai prin o muncă intensă pe toate terenurile vieții poate să se ridice la treapta civilizației și cu o rară abnegație, cu un zel admirabil, au început să creeze instituții culturale. Din această mișcare culturală a cărturarilor români din Transilvania s-a născut Asociațiunea 
sau mai bine ASTRA românilor din Ungaria. 
Primul comitet s-a instituit sub prezidiul Episcopului Șaguna, adăugându-se vice-pre-ședinte canonicul Tim. Cipariu, prim-secretar George barițiu, iar membri în comitet Ilie Măcelariu, Sever Axente, Constantin Papfalvi, 
Petru Manu, Sava Popoviciu, Ioan Popazu, Nic. 

Popea, Iacob Bologa, Gavril Munteanu, Ioan Antonelli, dr. Ioan Nemeș și dr. P. Vasici. Sub conducerea acestor bărbați falnici ai românilor 
din Transilvania s-au pus bazele trainice dez-voltării naționalității române de peste munți. Scopul Asociațiunii este mare și cu-prinde un program bogat: înaintarea culturii poporului român și anume prin inițiere de studii și scru-tări și editare de publicații literare, științifice și artistice; înființare de biblioteci poporale, 
muzee și alte colecții; acordare de premii și stipendii pentru diferite specialități de știință, artă și industrie; expoziții, producții și confe-rințe publice; înființare, eventual ajutorare de școli și internate; organizare de secțiuni științi-fice și desemnare de referenți literari în aceste secțiuni; și în fine prin orice alte întreprinderi 
legale, care vor putea contribui la prosperarea literaturii și culturii atât spirituale cât și eco-nomice a românilor. Pe cât a putut și a iertat-o mijloacele ASTRA a îndeplinit programul propus în mod cât se poate de conștiincios. Ca culme a activității sale anul acesta a putut să vadă îndeplinit visul românilor de a vedea un muzeu sau cum s-a exprimat poporul „o casă națională”, unde să-și aibă locuința sa proprie ASTRA românilor, unde să se păstreze toată averea și avuția națională a fraților noștri de peste Carpați. Era însă prea mare bucuria fraților noștri, ca să nu o împărtășească și cu noi, frații lor din 

România liberă; de aceea ne-a invitat să luăm 
parte la inaugurarea „Casei naționale” unde au avut grijă să aranjeze o frumoasă expoziție de industrie casnică. Au fost momente memorabile cele petrecute cu această ocazie în mijlocul fraților transilvăneni, adunați să serbeze munca românească la Sibiu, care oraș a devenit de acum încolo centrul stabil de cultură al româ-nilor de peste Carpați. Nu intră în cadrul acestui articol o descriere 
a tuturor petrecerilor organizate cu ocazia inaugurării „Casei naționale” și mă mărginesc numai a spune, că timp de 10 zile, în continuu s-a petrecut și s-a discutat pe chestia viitorului națiunii române, care cu toate piedicile, măreț își îndreaptă pașii înaintea altor ginți. Înălțătoare cuvinte a rostit în ședințele adunării membrilor ASTRA veneratul preșe-dinte Iosif St. Șuluțiu, care a biciuit indiferen-tismul și a îmbărbătat la muncă pe toți românii. Mulțimea oaspeților sosiți din România și Bucovina a avut efectul unei înfrățiri și uniri în cugete și simțiri a tuturor românilor de pretu-tindeni. Fiecare căuta a-și face cunoscut colțul său de viață, legând cunoștințe noi sau reîmprospătând pe cele vechi. În mijlocul popoarelor străine românul se simțea mândru de naționalitatea sa. La banchet, la teatru, 
concert, serate etnografice, la excursia din Săliște, pretutindeni am urmărit pe români, îmbrățișându-se cu căldură de frate, care de 
mult timp nu s-a mai văzut. Și poporul însoțea în tot locul pe scumpii săi fruntași și condu-cători, luând parte activă la mărețele serbări naționale, ceea ce dovedește că e conștient 
poporul de marea sa chemare în lupta pentru a se dezvolta și cultiva în mijlocul neamurilor străine. Dintre oaspeții mai de frunte din România am observat la serbările din Sibiu pe acade-micienii: Gr. Ștefănescu și dr. Const. Istrate; pe 
d-nii Costinescu, Petre Grădișteanu, Ionel Brătianu; pe d-nii Stroe Beloescu, C. Georgescu, N. Brânzeu etc. Și dacă sibienii au ținut să ne distreze și să ne înalțe moralul cu reprezentații teatrale ca „Moș Ciocârlan”, despre care vorbim în alt loc, și îndeosebi cu „Fântâna Blanduziei”, în care au debutat cu adevărați artiști diletanți din socie-tatea sibiană, e loc s-o spun că totuși și bucu-reștenii au contribuit ceva la înălțarea în sens artistic a serbărilor prin concertul corului „Carmen” de sub vrednica conducere a maes-

trului Chiriac. Această societate muzicală a 
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dovedit până acum multă abnegație pentru cultivarea muzicii naționale și chiar pe terenul muzicii clasice universale începe să-și ia avânt din ce în ce mai mare. De aceea ar trebui mai mult sprijinită de către publicul bucureștean, care dorește să vadă cu timpul înlocuită muzica străină cu muzica noatră românească. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foarte aplaudată a fost opera populară a   

d-lui Flondor, „Moș Ciocârlan” din cauza mai ales a corurilor, a costumelor românești și a 
scenelor luate din viața țărănească. Actorii diletanți au fost recrutați dintre membrii și membrele reuniunii de muzică din Sibiu, plus tenorul bucureștean Ștefănescu. Societatea pentru fond de teatru a cumpărat acum pentru scena română din Ardeal frumoasa operetă a răposatului Ciprian Porumbescu, „Crai nou”, care în ce privește muzica românească e mult superioară operei populare „Moș Ciocârlan” a 
d-lui Flondor. „Fântâna Blanduziei” a inaugurat scena română din palatul muzeului. Artistul trage-dian, bursierul Societății pentru fond de teatru, Zaharia Bârsan, a reușit să formeze o bună trupă de actori diletanți care cu toții au fost la înălțimea rolurilor destul de grele din numita piesă. 

Astfel ne-am putut convinge că Sibiul e un 
foarte nimerit centru pentru dezvoltarea sco-purilor ASTRA, fiind înconjurat de frumoase și curate comune românești, cum e Săliștea, 

Rășinariul, Poiana, Avrigul etc., comune mari, care întrec în bunăstare și cultură multe din orășelele României. Dintre fruntașii românilor din Ungaria, care 
iau parte hotărâtoare la toate actele mari ale ASTREI, putem numi în primul rând pe Al. Mocionyi, marele proprietar de la Birchiș, care pentru clădirea muzeului național a donat frumoasa sumă de 50.000 coroane; pe Partenie Cosma, care ca director al Băncii Române din Sibiu „Albina” administrează gratuit și subven-ționează pe deasupra fondul cultural al ASTREI 
pe fiecare an cu sume importante, apoi pe Iosif Vulcan, președintele Societății pentru fondul de teatru, care e nelipsit la postul său de sprijinitor 
cu sfatul și cu fapta în toate chestiunile culturale ale Asociațiunii. 

Comitetul ASTREI s-a întregit în mod de tot fericit prin persoana profesorului de la Brașov, Andrei Bârseanu, membru al Academiei Româ-ne, renumit folclorist și literat, care ne permite să sperăm mult pe urma activității sale în sânul Asociațiunii. Ca încheiere a reflexiilor mele asupra serbă-rilor românilor din Sibiu, vreau să amintesc faptul îmbucurător, că atât biserica ortodoxă cât și cea unită prin înalții lor reprezentanți: 
Mitropolitul I. Mețianu și Mitropolitul dr. Victor Mihalyi, au fost de față la ședințele ASTREI punând interesele naționale, culturale deasupra intereselor confesionale. Sperăm că și de acum încolo Sibiul și Blajul vor fraterniza întrecân-

du-se pe terenul culturii române, care are mare necesitate de unire a tuturor fruntașilor români cu nobila misiune culturală pentru întreg nea-mul, unul și nedespărțit ca națiune în mijlocul diferitelor popoare străine. ■ 

 

N. ISTRATE 

 
[„România ilustrată. Revistă de familie”,  
anul III, nr. 8, august 1905, p. 227-228] 
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Dinu 

POȘTARENCU 

Funcţionarea limbii române în sistemul 

administrativ al Basarabiei (IX) 
 

 

Eliminarea limbii române din sfera 
administraţiei publice a Basarabiei 

 

Regulamentul privind administrarea re-

giunii Basarabia din 1828. Potrivit aprecierii 

istoricului rus Aleksandr Presneakov, guvernarea împăratului Nicolae I (1825–1855) reprezintă „o epocă de aur a naţionalismului rus”1. Noul împărat avea o atitudine critică faţă de 
monarhiile constituționale (cu excepţia Angliei conservatoare), considerând formele constitu-ţionale de conducere a monarhiilor drept false şi 

slabe. În acelaşi timp, urcând pe tron, el s-a pomenit în rolul de monarh constituţional. Forme constituţionale de administrare, în îmbi-nare cu o autonomie semnificativă, exista, în 
Marele Ducat al Finlandei (din 1809) şi în 
Regatul Poloniei (1815-1830). Elemente de autoadministrare existau şi în Basarabia2, care, în al treilea an de guvernare a împăratului 
Nicolae I, au fost lichidate, iniţiator al suprimării lor fiind contele Voronţov, hotărât „să pună ca-păt, pentru totdeauna, sistemului de autoadmi-nistrare. Pe parcursul aflării sale la Petersburg, 

 
Conform legii, „în Basarabia se permite de a întocmi 

contractele şi orice tip de tranzacţie în două limbi, adică pe 
o jumătate de foaie – în limba rusă, iar pe cealaltă – în 
limba moldovenească… 
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din noiembrie 1826 până în martie 1828, el a 
avut timp suficient pentru a convinge persoane apropiate tronului asupra necesităţii schimbării modului de conducere a Basarabiei”3. În plus, contele Voronţov a început să se bucure de încredere din partea noului împărat Nicolae I4. Prin proiectul înaintat puterii centrale, Voronţov nu făcea altceva decât relua „ideea lui Harting de a introduce în Basarabia modelul de adminis-trare al guberniilor ruseşti, păstrând doar câteva particularităţi, dictate de specificul local”5. Drept consecinţă, la 29 februarie 1828, împăratul Nicolae I a promulgat Regulamentul 

privind administrarea regiunii Basarabia, prin care a fost abolită bruma de autonomie acordată provinciei în baza Regulamentelor din 1812 şi 1818, spulberând, prin acest act legislativ, 
iluziile autohtonilor creduli. Aşadar, Regulamentul din 1818 a fost în vigoare timp de 10 ani, dar, subliniem, fără a fi aprobat în mod definitiv. Pe parcurs, s-a inter-venit în textul lui, modificările introduse fiind în 
defavoarea autonomiei limitate ce fusese acor-dată Basarabiei. Astfel, aplicarea acestei legi 

administrative – a treia la număr de la anexarea 
provinciei – a eşuat. La drept vorbind, acest experiment al ruşilor nici nu putea să dureze. Trebuia, în cele din urmă, să fie depăşită bariera lingvistică. Soluţia, însă, s-a dovedit a fi şovină, 
panslavistă, lovind crunt în limba română şi punând-o în inferioritate. Din acest moment, în spaţiul dintre Prut şi Nistru, limba română a început să fie supusă unui calvar de lungă durată. După cum concluziona un exponent al isto-

riografiei sovietice moldoveneşti, „experimentul 
democratic al ţarismului rus, prin care se urmă-rea să fie influenţate efectiv popoarele balcanice, 
fiind un joc fals de-a autonomia de stat, înscenat, în 1818, în Basarabia pentru a induce în eroare masele regiunii, în 1828 a eşuat definitiv”6. 

Conform noului regulament din 29 februarie 

18287, toate instituţiile publice din provincie au 
fost subordonate direct organelor centrale ale imperiului, ca şi cele din guberniile interne. Doar Consiliul Regional, înfiinţat în locul Consiliului 
Suprem, constituia o particularitate a Basarabiei. Din acest moment, limba rusă devine singura limbă oficială în sistemul administrativ al pro-vinciei, în articolul 62 al Regulamentului menţio-nându-se: „Toate lucrările în instituţiile publice 
ale regiunii Basarabia se vor efectua în limba rusă, iar în caz de necesitate se va traduce în limba moldovenească”. În statele de personal, 

anexate la Regulament, s-a prevăzut instituirea funcţiei de „dragoman pentru corespondenţa în limbile turcă şi moldovenească” în Cancelaria Guvernatorului General al Novorosiei şi Basa-rabiei, angajarea unui translator în cadrul Poli-ţiei oraşului Chişinău şi a patru traducători în 
cadrul Tribunalului Civil Regional al Basarabiei8. În timp ce Regulamentul conţine o prevedere clară referitoare la limbă, în unele surse sunt indicaţi alţi ani când limbii ruse i s-a acordat toată puterea legală. Astfel, S. Potoţki a notat: „În 1833, cu scopul unei intense rusificări a provin-ciei, au fost suspendate lucrările de secretariat în 
limba moldovenească”9. Iar într-o altă sursă se menţionează: „În 1834, în instituţiile publice 
(din Basarabia – D.P.) a fost introdusă limba rusă”10. Deşi în Regulament era stipulat că, în caz de necesitate, se va realiza traducerea în limba română, organele administrative nu aveau traducători, de aceea ele apelau la ajutorul instituţiilor în care activau cunoscători ai limbii române. Bunăoară, la 31 ianuarie 1829, Cârmuirea Regională a Basarabiei a adresat Dicasteriei Duhovniceşti din Chişinău urmă-toarea rugăminte: „Viceguvernatorul, în calitatea 
sa de guvernator civil interimar al Basarabiei, a trimis Cârmuirii Regionale a Basarabiei instruc-ţiunea cu privire la eradicarea ciumei bovine care bântuie în regiune, întocmită de Serviciul 
Sanitar al Basarabiei, pentru a fi tipărită la Tipografia Regională în limbile rusă şi moldove-nească. Deoarece în cadrul Cârmuirii Regionale nu există traducător de limba moldovenească, trimitem această instrucţiune Dicasteriei, cu rugămintea ca ea să fie transmisă Seminarului 
Teologic spre a o traduce în limba moldove-nească”11. Traduceri din română efectua şi Tribunalul 
Civil Regional al Basarabiei. La 22 iulie 1832, această instanţă judecătorească informa Consi-
liul Regional al Basarabiei12 că a transpus în ruseşte cele trei acte redate în română, pe care i 
le-a trimis, la 1 iunie 1832, spre a fi traduse13. Chiar în anul când a fost emis Regulamentul, administraţia imperială a pus în circulaţie câteva tipărituri cu caracter oficial ce conţineau şi texte în română, alături de cele ruseşti. În luna mai 
1828, bisericilor le-a fost trimisă înştiinţarea în 
ambele limbi despre declararea Basarabiei pe picior de război14, ca urmare a izbucnirii Războ-

iului ruso-otoman din 1828-1829. O înştiinţare, tipărită doar în română şi semnată, la 31 iulie 1828, de „înplinitoriul Datoriei Gubernatorului 
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Politicesc Deistvitelnii Sovetnik Dunaev”, are următorul început: „Ţinerea în gazdă a dezerti-rilor oşteneşti, a fugarilor şi deobşte a oamenilor fără paşporturi iaste un cel mai mare rău întru 
IMPERIA NOASTRĂ”15. Prin foaia volantă din 29 august 1828 se aducea la cunoştinţa publică decretul Senatului cu privire la „curmarea fugăritului”16. Printr-o altă foaie volantă, M. Voronţov, „General Gubernator al Novorossiei şi deplin înputernicit Namestnic al Oblastiei Bessarabiei”, vestea populaţiei despre izbuc-nirea epidemiei de ciumă: „Să face ştiut lăcuito-rilor Oblastiei Bessarabiei de toată stare că boala ciumii să află acum peste Dunăre în Bolgariea, asemene în toată Valahiea şi întru unele din locuri în Moldaviea, anume la Eşi, la Vaslui, la Focşani şi la Galaţi”17. În legătură cu apariţia ciumei, a fost tipărită o instrucţiune, datată cu 31 decembrie 1828, „pentru curmarea ciumei vitilor cornoroasă, ceea ci groznic să lăţeşte în oblaste Bessarabiei. Alcătuită din poronca Ocâr-muirii cei mai mari, de Uprava Doftorească a Oblastii Bessarabiei”18. 

Tot în acest an, în Basarabia a fost difuzat manifestul împăratului Nicolae I despre moartea mamei sale, împărăteasa Maria Fiodorovna. Foaia volantă, cu textul manifestului în limbile rusă şi română, „s-au tipărit în Sankt Peterburg 
la Senat Octovrie 24 anul 1828, iar de pe acela la Preafântul Sinod”19. În 1829 este tipărită doar în română o „înştiinţare dila Pământescul Nacialnik de Uezdu Orheiului” privitoare la măsurile contra răspân-

dirii ciumei în judeţul Orhei. Boşura, având şase pagini, începe astfel: „Pre viderat esti tuturora de obştie silinţa Nacialstfii ci o ari a dizrădăcina boala ciumii, ce cu necontiniri să iveşti în aciastă Oblasti”20. 

Intervenţia nobililor pe lângă Voronţov. În 1825, nobilii basarabeni au decis să între-prindă un demers pe lângă Voronţov spre a le permite să aleagă o delegaţie de deputaţi, care să prezente împăratului o petiţie ce ar conţine doleanţele nobilimii. Drept urmare, la 21 august 1826, împăratul a consimţit să fie constituită o asemenea deputăţie. Deşi a fost aleasă compo-nenţa ei, care ulterior a fost modificată, această deputăţie specială, datorită schimbării conjunc-

turii, nu s-a deplasat la Sankt Petersburg pentru 

a-i remite împăratului petiţia cu do-leanţe21. Totuşi, nobilimea a căutat să întreprindă unele măsuri, mai cu seamă în privinţa utilizării limbii române în viaţa publică, deoarece, după şaptesprezece ani de la anexarea provinciei, limba rusă continua să fie inaccesibilă, necunos-cută pentru populaţia autohtonă, ceea ce constituia o piedică, în special, din 1828, pentru persoanele care veneau în contact cu instituţiile de stat. De aceea, în 1829, mareşalul interimar al 
nobilimii din Basarabia, Alecu Leonard22, a atras atenţia contelui Voronţov „asupra neapăratei nevoi de a se permite în Basarabia persoanelor particulare să înainteze cereri în limba moldove-nească, iar hotărârile noi să se publice cu tradu-cere în această limbă”23. În scurt timp, Cârmuirea Regională a Basarabiei adoptă o hotărâre în acest sens, datată cu 22 iunie 1829, în care se menţionează: „Având în vedere că o foarte însemnată parte a locuitorilor Basarabiei nu ştiu încă ruseşte şi de aceea dreptatea cerând ca să se ia măsurile propuse de Leonard, guvernatorul 

general a dispus guvernatorului civil ca toate instituţiile administrative ale regiunii să pri-mească cererile în limba moldovenească cu tra-ducerea lor în limba rusă, iar toate noile publi-caţii să fie în limbile rusă şi moldovenească”24. 

Dar această cedare imperială a fost de scurtă durată.  În cele din urmă, doleanţele formulate în 1826, când se pregătea plecarea la împărat a 
unei solii, i-au fost înaintate lui Voronţov, care, 
prin scrisoarea din 31 august 1830, a dat răspuns la fiecare din cele 19 puncte ale petiţiei. Referitor la rugămintea nobilimii de a utiliza limba română în instituţiile publice din regiune, expusă în primul punct, contele le-a răspuns astfel: „E cu neputinţă şi nici nu este necesar de a 

Împăratul Nicolae I 
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înfăptui toate lucrările doar în limba moldove-nească, dar pentru a-i înlesni pe locuitorii care nu ştiu limba rusă, eu voi interveni chiar acum pe lângă autorităţile superioare în privinţa învoirii de a primi în instituţiile de stat explicaţii verbale şi oricare acte în limba moldovenească, în care să fie permisă întocmirea contractelor şi oricărei afaceri, cu condiţia ca în fiecare insti-tuţie de stat să fie traducători, cărora, pentru traducerea acestor hârtii, reclamanţii le vor plăti pe lângă salariu sau în locul acestuia o anumită 
sumă de bani”25. Ca rezultat, în puterea legii ce a fost pro-mulgată de împărat la 13 iunie 183626, oficia-lităţile imperiale au stabilit un termen de şapte ani pentru folosirea limbii române în cadrul instituţiilor publice ale Basarabiei, şi anume: în 
cazurile încheierii contractelor, depunerii peti-ţiilor şi al altor hârtii cu caracter oficial. Conform legii, „în Basarabia se permite de a întocmi contractele şi orice tip de tranzacţie în două limbi, adică pe o jumătate de foaie – în limba rusă, iar pe cealaltă – în limba moldovenească; în acelaşi mod urmează să fie trecute şi în registru, când sunt prezentate în instituţiile de stat”. Dar, se menţionează mai departe în lege, între-buinţarea „limbii moldoveneşti anume la scrie-rea cererilor, anunţurilor şi a orice fel de hârtii, înaintate instituţiilor de stat, se limitează la şapte ani, începând din acest moment (termen stabilit, în genere, pentru încheierea studiilor liceale); după expirarea acestui termen, toate hârtiile vor fi primite nu altfel decât în limba rusă, exceptând, de fapt, după cum se înţelege de la sine, documentele cere urmează să fie prezentate în original, însoţite de traduceri”. Trimişii Petersburgului în Basarabia nu scăpau din vedere faptul că dreptul de a depune petiţii şi alte acte în limba română era acordat pe un termen de şapte ani. La 8 mai 1842, direc-torul Liceului Regional din Chişinău a ţinut să-i amintească guvernatorului militar al Basarabiei despre expirarea, în curând, al acestui termen27. Între timp, în unele instituţii administrative a fost introdusă funcţia de traducător. De exem-

plu, la 19 martie 1835, ca urmare a propunerii înaintate de guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei, M.S. Voronţov, împăratul şi-a dat acordul de a institui în cadrul Cârmuirii Regio-

nale a Basarabiei funcţia de traducător, titularul având misiunea să traducă în ruseşte actele scrise în limbi străine, adresate guvernatorului civil al Basarabiei. Salariul acestui traducător, acordat de stat, urma să fie egal cu cel stabilit 

pentru traducătorii din cadrul Tribunalului Civil 

Regional al Basarabiei28. Patru posturi de traducători au fost prevă-zute în statele Cancelariei provizorii pentru examinarea documentelor ce atestă apartenenţa 
la categoriile sociale privilegiate din regiunea 

Basarabia de pe lângă Consiliul Regional al Basarabiei, instituită în baza aprobării imperiale 
din 2 aprilie 183529. Post de traducător exista şi în cadrul Consi-
liului Regional al Basarabiei. Doritorii de a-l ocupa erau obligaţi să susţină un examen pentru 
a le verifica gradul de cunoaştere a limbii române şi aptitudinile de a traduce în ruseşte. Astfel, în luna mai 1835, membrilor Consiliului Liceului Regional din Chişinău le-a fost prezen-tată următoarea chestiune de pe ordinea de zi. 
Prin adresa din 18 mai 1835, Consiliul Regional a comunicat Direcţiei Liceului Regional că Alexandru Botezatu, funcţionar în cadrul 
Cancelariei Guvernatorului Civil al Basarabiei, a solicitat să fie transferat în postul de traducător 
al Consiliului Regional, dar pentru a-l numi în 
acest post era necesar, mai întâi, să fie examinat în privinţa cunoaşterii limbii române şi tradu-cerii din această limbă în rusă, din care motiv a rugat să fie supus probei de verificare. În urma examinării s-a constatat că A. Botezatu posedă 
foarte bine ambele limbi la nivel gramatical şi are abilităţi de a efectua traduceri dintr-o limbă în alta30. 

La 28 noiembrie 1835, Ioan Baltag, fiul protoiereului Onufrie Baltag din satul Moleşti, judeţul Bender, i-a adresat directorului Liceului Regional din Chişinău, Fiodor Teleşev, o cerere cu rugămintea să fie examinat la limbile rusă şi română, pentru a se angaja în calitate de tradu-cător la Consiliul Regional al Basarabiei31. Solicitantul învăţase la Seminarul Teologic din Chişinău (1831–1835), unde a studiat limbile greacă şi franceză, cu menţiunea bine, şi limba română, cu calificativul foarte bine, dar nu l-a 

absolvit32. Şi Adunarea Deputaţilor Nobilimii din 

Basarabia se folosea de serviciile unui tradu-cător de limba română. Un timp scurt, de la 24 
februarie 1840 până la 20 iulie 1840, funcţia de traducător în cadrul Comisiei de Revizie a Acţiunilor Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a deţinut-o Hariton Galiţchi, fiind transferat apoi, tot ca traducător, în Cancelaria 
Guvernatorului Militar al Basarabiei33. Între 20 iulie 1840 şi 10 ianuarie 1842, atribuţia de traducător în cadrul acestei comisii a avut-o 
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Zamfir Şt. Costinovici, fiu de diacon34, iar în 
intervalul 15 noiembrie 1845 – 28 aprilie 1848 – 

Nicolae Z. Stamo, absolvent al Liceului Richelieu 

din Odesa35. În mai 1853, acest post îl ocupa Hariton Galiţchi36. De menţionat că Regulamentul din 1828 nu conţine nici o stipulaţie cu privire la Biroul de Hotărnicie al Basarabiei, care, după intrarea în vigoare a acestui act normativ, şi-a continuat 

activitatea în baza Regulamentului din 1818, având, deci, libertatea de a utiliza limba română. Sesizând această excepţie de ordin lingvistic menţinută în sistemul administrativ al regiunii, guvernatorul militar al Basarabiei a ţinut nea-părat să-l pună la curent despre existenţa ei pe 

împărat prin intermediul raportului anual refe-ritor la Basarabia pe anul 1842: „Biroul de Ho-tărnicie, împreună cu comisiile de hotărnicie din judeţe execută lucrările în limba moldove-nească, în temeiul Regulamentului din 29 aprilie 1818”37. Biroul de Hotărnicie al Basarabiei întocmea acte în limba română şi în 1847. De pildă, la 4 noiembrie 1847, această instituţie a trimis Tri-bunalului Civil Regional al Basarabiei o adresă în limba română, conţinând în paralel şi textul tradus în ruseşte. Cităm din textul în română, presărat cu rusisme: „La această contoră38 sau ascultat ucazul acei judecătorii”39. ■ 
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Constantin 

MĂNUȚĂ  

[Iași] 
 

 Născut la 21 decembrie 1948, în comuna Mogoșești, jud. Iași. Absolvent al Facultății de Filologie a 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A activat ca profesor de limba și literatura română timp de 40 de 
ani. Este poet şi publicist, a semnat peste douăzeci de volume de poezii şi critică literară. Membru al Uniunii 

Scriitorilor din România – Filiala Iaşi. A debutat în cotidianul „Flacăra Iaşului” cu poezia Dorul meu (1967), iar în anul 1997 i-a fost publicat primul volum, Din toate rănile sufletului (Editura Junimea, Iaşi). Au scris referinţe critice la adresa personalităţii şi creaţiei poetului Constantin Mănuţă: Dumitru Spătaru, 
Constantin Dram, Ion Chiriac, Lucian Dumbravă, Emilian Marcu, Val Talpalaru, Vasile Filip, Nicolae Busuioc, 
Neculai V. Baran, Ioan Holban, Constantin Bihara, George Echim, Vasile Fetescu, Daniel Corbu iar Cassian 

Maria Spiridon, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi, subliniază că „în marea lui 
smerenie”, poetul Constantin Mănuță crede doar „în poezia peste care s-a așezat aripa divină”. ■ 

 

 

 

un crin se roagă 
 
 Un crin se roagă ziua-n amiaza mare Rugămintea lui este un dar frumos; Din zori și-a risipit petalele pe zare 

Apoi le-a așezat pe chipul lui Christos! 
 Magii au venit în grabă să-i aducă Smirnă și tămâie și s-au închinat; 
Crinul se rotea-n văzduh ca o nălucă 

Semn divin, cum nu s-a întâmplat… 

 Colindele răsună prin aer, prin livezi Fulgii de nea prin stele se răstoarnă; Rodul bogat visa pe sub zăpezi Nașterea crinului acum, în plină iarnă… 

 Se năștea un crin și se ruga mereu Cu vorba lui plăpândă chiar lui Dumnezeu! 

p
o

e
z

ie
 ■

  
 



„Revista română”, nr. 1 (95) • primăvara 2019 | 13 

 

strigăt II 
 

 Cum să mai cred, Doamne, în tăceri 
De ce m-ai dus din locul meu de acasă; 
Mi-e dor de dealuri, de pădurea deasă Am îmbătrânit și parcă azi e ieri! 
 

Sunt cuprins de boli, adesea de dureri Plină mi-e ființa și un dor m-apasă; Ca fluturele cad noaptea într-o plasă Împins cu forța de amarnice muieri… 

 Când arde focu-n vâlvătăi alpine 

Pe munte, sus, s-a așezat un corb Sunt acoperit de zările senine 

 Și nu mai pot iubirea s-o resorb. 

Doamne, de-ai ști că Învierea vine Ai vindeca pe omul înstrăinat și orb? 

 

 

solie de iarbă 
 

 
Prin casa ierbii o solie trece Ceas de ceas și seară de seară; 
Mi-a fost iubirea la apus ușoară Fața mi-i palidă, mâna este rece… 

 În zori privesc la tot ce mă-nconjoară Afară-i frig, dar e cald în ghivece; Când voi pleca spre lumile aztece Iarnă va fi ori fi-va primăvară ? 

 Firul de iarbă-i singura solie Răsărit în templul meu de o ferigă; 
Aroma toamnei, zarea aurie 

 La vechi năzbâtii iarăși mă instigă. Dar stau aici cu mâna pe vecie Să văd. Din frunze cineva mă strigă? 
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parfum de orhidee 
 

 Ți-am dat parfum de simple orhidee Să mă iubești cum ai făcut o viață; Nimic pe lume nu mă mai răsfață Iubirea mare e a vieții cheie! 
 Din când în când lipsit de o idee 

Mi-am pus pe frunte cerul plin de gheață; 
Plecat am fost chiar dis-de-dimineață 

Cu soarele uitat pe o alee… 

 Trist mă-nfior de soarta împovărată 

Frunza verii mi-a clădit destinul Mai este oare ce a fost odată 

 Femeile, natura și uneori vinul? 

Le-am îndrăgit c-o infinită artă Visând în palme cu întreg destinul… 

 

 

traiul ceresc 

 

 
Tot ce-a fost scris e în natură Dar bucuria mare e dorită; Stau la geam cu inima cernită Un înger noaptea fioros mă-njură? 

 Ascult de glasul stelei pe orbită Fiind om simplu la căutătură; Mă înăbușește sângele pe gură Cât încă-s viu n-ascult de ispită… 

 

N-am făcut la nimeni vreo farsă Să nu mai știu să caut, să socotesc Un gând îmi zice, du-te, lasă… 

 În brațe dulci, în care mă găsesc. 
Eternitatea-i fără de grimasă Ca vijelia traiului ceresc… 
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Ion Gheorghe   

PRICOP 

[1944-2018]   

 
 Născut la 15 aprilie 1944, în Duda-Novaci, județul Vaslui. A debutat publicistic în revistele „Flacăra Iașului” (1963), cu poezie, și „Alma mater”, revistă studențească ieșeană (1971), cu proză. În 1984 a debutat 

editorial cu volumul Corăbii în septembrie (proză scurtă, Editura Junimea). Dintre cărțile publicate amintim: 
Nesomnul patriei (poezie), Vaslui, 1980; Corăbii în septembrie (proză scurtă), Editura Junimea, Iași; Călărețul 
de os (proză scurtă), Editura Cartea Românească, București, 1991; La coada cometei (proză), Editura Porto-

Franco, Galați, 1997; Balada vârstelor (poezie), Editura Cartea Românească, București, 2004; Caligramele 

destinului (A doua carte a lui Iov) (poezie), Editura Timpul, Iași, 2006; Terapiile invocației (poezie), Editura 

Timpul, Iași, 2008, trilogia Paradigma deșertului – Vremea moliilor, Roșu și galben, Vânătoare cu suspans, 

Editura Timpul, Iași, 2015. A colaborat la revistele: „Flacăra”, „Alma mater”, „Convorbiri literare”, „Ateneu”, „Luceafărul”, „România literară”, „Porto-Franco”, „Sinteze”, „Est”, „Orizontul literar contemporan”, „Poezia”, „Tribuna învățământului”, „Glasul națiunii” etc. În anul 1976 i-a fost acordat Premiul pentru texte poetice de către revista „Flacăra”, iar în anul 1984 a primit Premiul pentru debut în proză al revistei „Cronica”. Ion Gheorghe Pricop a fost membru al Uniunii 

Scriitorilor din România – Filiala Iași. S-a stins din viață la 15 noiembrie 2018. ■ 
 

 

poema grâului 
(povestire) 

 

 Veniseră în sat de două săptămâni. Doi bărbaţi voinici, cam între două vârste, puţin comunicativi, manifestând vădită dificultate de-a intra în relaţie cu localnicii. Nu-i cunoştea nimeni. În peisajul şters şi sărac al aşezării, figurile lor, gesturile, dar mai ales vestimentaţia păreau aproape bizare. Unul dintre ei purta pălărie şi blugi de cawboi. Altul, costum elegant, cămaşă albă şi, permanent, o cravată bleu cu buline roşii la gât.  Cel mai în vârstă era văzut, adesea, cum iese pe poartă şi o ia pe potecă în sus, pierzându-se în câmpurile de dincolo de gardul ţarinei. Cineva adusese vorbă că, după ce trece dealul Lutăriei, taie costişa 
tarlalelor de-a curmeziş, se opreşte pentru o vreme la umbra sălciilor din râpa Cainei, apoi urcă al doilea deal şi se îndreaptă către pădurea Cetulesei. Intră dimineaţă, şi iese, de-acolo, spre amurg.  

A doua persoană, despre care se bănuia că ar fi fratele aceluia, ieşea rar din casă, mai mult seara pe răcoare, când se agăţa de leaţul gardului, prindea cu braţele vârful a două-trei zăplazuri şi privea îndelung când în sus, când în jos, până se înnopta bine. Unul dintre timigeneni l-a salutat, iar acesta a mormăit ceva într-o limbă străină. Nu mică fu mirarea lumii când, într-o zi de duminică, pe la orele prânzului, în drumul său de la biserică înspre domiciliu, unde participase la sfânta slujbă, Rinick, autorul local, le deschise poarta şi înaintă către casa acoperită pe jumătate de coroana unui nuc bătrân. 

p
ro

ză
 ■
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– Bună ziua!  Bărbatul în vârstă, aşezat în scaunul cu spătar de pe prispă, ridică fruntea din paginile ziarului în care citea, îşi desprinse ochelarii de la nas şi, cu o faţă extrem de uimită, întrebă: – Aveţi vreo treabă cu noi? – Nu neapărat, se formaliză scriitorul, oprindu-se pe loc şi scotocind în punga de plastic pe care o purta în mâna dreaptă. Doar una ce ţine de înţelepciune şi de bun simţ. Noi, sătenii, am fi curioşi să aflăm cine sunteţi? De mai bine de-o lună aţi sosit în localitate, aţi ocupat casa unuia dintre megieşii mei plecaţi la ceruri, şi habar n-avem cu ce ocazie aţi făcut-o, şi în calitate de ce. – Dar dumneata cine eşti, domnule? întrebă a doua persoană, care ieşise pe uşă şi-acum cobora dămol 
treptele pragului. – Cornelius Demetrescu Rinick, cadru didactic pensionar, fost învăţător şi profesor al şcolii din sat… Mâzgălitor şi de cărţi, în timpul liber. Iată, vă ofer una dintre ele… – Mulţumesc, rosti străinul, prinzând volumaşul cu amândouă palmele. Apoi, urmărind cu atenţie 
coperta: Dar numele acesta l-am văzut scris şi pe firma de deasupra uşii de intrare a instituţiei. Coincide cu al dumneavoastră? – Da… – Înseamnă că sunteţi o personalitate locală? – Cel puţin aşa cred cei care s-au gândit să facă treaba aceasta. – De ce şi… Rinick? – O poveste lungă… Dacă are să fie cazul, vă voi relata-o. Omul mai în vârstă se ridică de pe jilţ, coborî şi el treptele pragului, se apropie de scriitor şi-i întinse mâna: Rinick i-o cuprinse cu-a lui şi simţi în pielea palmei căldura, dar şi siguranţa de sine a celui cu care 
vorbise primul.  – Ştefan Isidor, fiul cel mare al lui Neculai Isidor… – Spiridon, rosti şi cel de al doilea bărbat, repetând gestul primului. – Feciorii, deci, ai lui moş Culai… Aşa era cunoscut ca om de sat. Băieţii din America, prin urmare… Şi de ce vă arătaţi atât de târziu, oameni buni? Dacă aţi şti de câte ori pomenea bătrânul numele astea… Câte scrisori a compus… Chiar eu l-am ajutat la câteva dintre ele… Dar când să le trimită, îşi dădea seama că nu vă ştie adresa. Era înainte de revoluţia noastră, din ’89.  – Pe-atunci şi noi am încercat să luăm legătura cu el, dar degeaba. Deşi scriam adresa exact şi le 
expediam direct de la poştă. Am bănuit că cineva, de-aici, din ţară, făcea în aşa fel, încât să nu le primească. După pomenita Revoluţie, am reuşit să reperăm pe verişorul nostru din Bucureşti. L-am rugat să monitorizeze existenţa părinţilor noştri, aici, şi să ne spună ce află. Lucrurile păreau bune. Părinţii ne erau încă în putere. Căci mai trăia şi mama. Nu i-am dat voie să le transmită vreun mesaj din parte-ne, convinşi fiind că ei nu mai cred că ne aflăm în viaţă, pe această lume, dar şi din dorinţa de-a le oferi marea 

surpriză sosind, în sfârşit, acasă, după mai bine de cincizeci de ani. Numai că, acum vedem, am făcut lucrul acesta prea târziu.  – Să ştiţi că nu-şi pierduseră speranţa… Toată viaţa lor n-a însemnat altceva decât o apăsătoare aşteptare. Ajunseseră să creadă, la un moment dat, că spiritele dumneavoastră îi vizitează pe vreme de întuneric. Mai cu seamă în timpul iernilor. Sau al toamnelor ploioase. Venea bătrânul la mine şi-mi zicea: „Iar au trecut pe-acasă, dom’ învăţător. Sosesc la miez de noapte, intră în curte, fără să atingă poarta, se îndreaptă către prag cu mers aşa de apăsat, că le aud paşii, urcă treptele şi-mi ciocănsc cu degetul, jos, la colţul cercevelelor: Fănel, de trei ori, iar Spiri de două… Numai că cel mare bate mai tare. Le-aud şi vocea: 
Cum o mai duci, tătucă? întreabă Fănel. Şi eu îi răspund: Toate-ar fi cum ar fi, însă dorul de voi mă usucă. 
Iar Spiri, de colo: Rezistă! Nu mai este mult până departe... Şi-om veni, şi suflet, şi trup… Dom’ învăţător, ce credeţi? Or fi glasurile aieste adevărate, sau mi se năzare?”  

 „Da, pot fi aievea, bădie, îl încurajam, de vreme ce marea dumitale dragoste, dorinţa de a-i revedea sunt cele care îi pun pe ei în mişcare”… 

 „Amanicului îi puterea aiasta, a dorului. Ca drugul de lemn, cu care ridici carul încărcat din şanţ”. 

 „Mai ceva, îl asiguram. Ca acea forţă care urneşte munţi şi oceane, căci acestea despart America de noi…” 

 „Da’ de ce tot pomeniţi de America? De unde ştiţi că-s acolo? Eu habar n-am prin ce colţ de lume or fi pieriţi feciorii mei”… 

 „Fiindcă pe-acele meleaguri creşte buruiana libertăţii. Şi feciorii dumitale, neapărat că asta căutau”... 
 Vreme de vreo două săptămâni ceasurile de taină în care cei trei bărbaţi se întâlneau şi discutau     

s-au înmulţit. „Americanii” povesteau autorului local lucruri legate de modul de viaţă al lor, din patria de peste Atlantic, despre felul cum un popor ştie să devină mare, purtând în faţă steagul libertăţii şi 
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democraţiei, în vreme ce el, Rinick, le detalia cum căzuseră şi îngenuncheaseră aceleaşi valori, sub comunişti şi socialism, în România. – Spune-ne, rugă cel mai mare dintre Isidori, cum s-a lăsat tata deposedat de pământurile din Podiş?   – Acel ogor, preciză Spiridon, reprezenta pentru noi poema grâului.  – Poema grâului? întrebă scriitorul, surprins. Ce vrea să spună această expresie? Scrieţi cumva poezie? – Nu scriem. Dar când ne-amintim de locul naşterii noastre, trăim. Numai în poezie trăim. – Şi ce înţelegeţi prin ea? – Prin ce? – Prin această expresie… – Adică, vraja muncilor pe ogor, descântecul care făcea să ne simţim legaţi de pământ într-un mod 

ocult. Dar, ca să înţelegeţi totul, trebuie ca şi dumneavoastră să fi aparţinut clasei celor care au trudit, din moşi strămoşi, cu mâinile pe coarnele plugului, ori pe coada sapei şi pe mânerul secerei. – Nu chiar în modul în care aţi făcut-o, probabil, domniile voastre. Prin învăţătură de carte, m-am 

ridicat la rangul de intelectual. Dar mă trag tot de la opincă… Lămuriţi-mă, totuşi, ce este cu poema 

grâului? – O zicere, ceva asemănător cu o compunere şcolară, pe care o rosteam acolo, departe de casă, când ne prindea dorul de ţară. O s-o recităm la timpul cuvenit… Până atunci, să mai servim un pahar cu vin, la umbra groasă a acestui nuc. Într-adevăr, soarele se urcase în punctul amiezii, iar căldura obişnuită a unei zile de vară devenea încet vipie. Pomul era mare, rotat, cu rădăcina înfiptă în pământul din faţa geamurilor. Ramuri şi crenguţe uscate care se întrezăreau printre frunze arătau că, de multă vreme, copacul rămăsese necurăţat. De 
altfel, un convoi de furnici mari, gălbui la culoare, izvora de sub prispa din lut crăpat şi măcinat şi se urca 
pe tulpină în sus, apoi se pierdea în coroana stufoasă pe una dintre cele trei ramuri principale. – Astea se duc în cer… – Or fi soliile tătucăi, care îl informează acolo, sus, ce se mai petrece la gospodăria lui de-aici, din lumea vie… – Cu siguranţă, interveni şi Rinick, mesagerele îi vor vorbi răposatului despre faptul că, în sfârşit, aţi sosit acasă… – Suntem nemaipomenit de trişti, domnule învăţător. Când ştim cum scăpărau călcâiele noastre prin curtea asta numai bălării, acum, că prispele duduiau la joaca noastră de-a fugărita, ne dau lacrimile. Cum curge timpul! Cum se schimbă vremurile!  Dădu un pahar cu vin peste cap şi se oţărî la tăria băuturii. Rinick doar gustă dintr-al lui. – N-a scăpat nimeni de asemenea tristeţi. Casa mea părintească se află în Ardeal. Cam pe la aceeaşi vârstă cu a dumneavoastră, am părăsit-o şi eu… – Măcar o dată, de două ori pe an tot mai treceţi pe-acolo… Dar vreau să vă întreb: Cu sensibilitatea dumneavoastră de scriitor, cu viziunea de artist al cuvântului, cum o regăsiţi? Ce simţăminte trăiţi? – Parcă aş vorbi cu un specialist în literatură, zâmbi Rinick…  – Nci nu ne-aţi întrebat cu ce ne ocupăm, acolo, în America… – N-am de gând s-o fac. Mi-ar place să deduc lucrul acesta. În fine, ca să vă răspund la întrebarea anterioară: La mine a rămas, acasă, o soră. N-a schimbat prea multe din ce era odată, dar, oricum, mai este 

ceva viaţă… – La noi nu mai este… – Cu toate astea, continuă scriitorul, când revin, parcă aş ateriza cu o paraşută din neant. Prima impresie pe care o trăiesc este aceea că toate lucrurile de altădată, grajdul unde tata ţinea căruţa şi caii, poiata păsărilor, fântâna din mijlocul curţii, gardurile şi poarta, înnegrite de vreme, cerdacul casei puţin aplecat într-o parte, îmi şoptesc în cor: pleacă, pleacă, întoarce-te acolo unde ţi-a plăcut să ne pierzi. – Aveţi maşină? întrerupse Spiridon o atmosferă deja melancolică, aproape apăsătoare.  – N-am această pasiune… A volanului, vreau să zic. – Astăzi, când tot românul o are? Nu sunteţi un om modern… – Asta, cu siguranţă… – Şi-atunci, când aveţi chef să vă plimbaţi puţin, prin împrejurimi să zicem, cu ce o faceţi? – Cu ce o făceau boierii de altădată… Ştiţi ce nobil a stăpânit, înainte de război, moşiile satului? – Grigore Vericeanu, avocat de meserie, căsătorit cu Lucia, din familia Iamandeştilor. Asta n-am uitat niciodată… – Vă-nchipuiţi cum se deplasa acela de la târgul Şurului, unde avea acareturi, la moşia de-aici, din sat? – Cu o trăsură, bineînţeles, căci automobile, pe vremea aceea, nu apăruseră în zonă… 
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– Domnilor, vorbi răspicat scriitorul, lăsând paharul cu vin pe masă. Câteva picături se prelinseră peste marginea de sticlă şi umeziră lemnul scorojit. Mâine vă veţi urca în acel atelaj şi vom vizita pământurile dumneavoastră de pe Podiş. – Chiar acel atelaj? – Exact. L-am recuperat la o licitaţie. Îl păstrase un timigenean de-al nostru… 
 Cornelius Demetrescu fluieră dintr-un ţicnal pe care, legat cu lănţug aurit, îl purta la brâu. Îndată, pe poteca ce urca din sat spre povârniş, apărură trăpaşii. Erau doi pur-sânge tineri, cu stea în frunte, cu urechile ciulite, care îşi fluturau capetele în stânga şi-n dreapta, destul de nervoşi. Ba unul dintre ei se ridică pe picioarele din spate şi scăpă un nechezat: – Da, drăguţule, îi vorbi autorul, băgându-se sub botul lui şi cuprinzându-i-l ca pe un braţ de vreascuri. 

La o plimbare.  Necheză şi al doilea cal, alăturându-se celuilalt. – Sunt prietenii noştri, şi trebuie să-i plimbăm până într-un loc. – Domnule Demetrescu, vă bateţi joc de noi? comentă primul Isidor.  – Chiar ne credeţi copii? întrebă şi al doilea. – Adică? – Vorbiţi cu animalele? – Ele vorbesc cu mine… Urcaţi, vă rog, în trăsură! Musafirii păşiră treapta şi se cuibăriră în scaunul moale din spate. Îndată, caii erau înhămaţi. Rinick nu doar că era priceput la treaba aceasta, dar gesturile lui în manevrarea trăpaşilor semănau cu ale unui prestidigitator. În câteva minute, puteau pleca. Atelajul era unul autentic. Prin anii ’70, cei doi Isidori mai zăriseră aşa ceva şi prin urbele americane. Dar cu iz de piese de muzeu, şi numai în locuri speciale pentru 
agrement. Acum aveau un exemplar sub ei. Cu partea lemnoasă vopsită într-un roşu aprins, iar cea metalică în negru strălucitor. Apărătorile roţilor se încovoiau armonios de o parte şi de alta a caroseriei, dând obiectului o formă aerodinamică plăcută. Scaune pluşate, pe arcuri, hăţuri şi căpestre din piele galbenă cu nituri şi cătărămi aurite, codirişcă din sârmă albă, galvanizată, cu fiong roşu.  – Nu s-ar zice că sunteţi lipsit de gusturi, observă Spiridon, aşezându-se mai bine pe scaunul cu pluş 
moale. – La ce vă referiţi? – Caii, echipamentul lor, apoi cum arată trăsura… – Fiecare cu hobby-ul lui… – Exact… – Hai, diii, strigă, şi şfichiul biciului trecu pe la urechile străinilor. De pe loc, caii o şi rupseră la fugă. În câteva minute, treceau peste povârniş şi lăsau satul în urmă. Acum se mergea la pas. Drumul era acoperit cu un strat de praf fin, aşa că cei trei aveau senzaţia că înaintează pe un platou de vată. Undeva, la margine de crâng, acolo unde se zăreau câteva pâlcuri de copaci, răsuna cântecul cucului. – Doamne, de când nu l-am mai auzit… – În America sunt…? Cuci, vreau să zic. – Or fi… Dar noi lucrăm în oraşe.  Deplasarea în linişte continua, aşa încât Rinick putea să fie bine auzit: – Am glumit, domnilor, când v-am spus că am procurat-o în urma unei licitaţii. De trăsură vorbeam. Stătea aruncată într-o hardughie a colectivei de-aici, din localitate. Când am sosit eu ca profesor, în 1964, colegul meu de istorie îl folosea drept material didactic. Le vorbea elevilor că acesta era mijlocul de 
transport al burghezo-moşierimii exploatatoare. Am aranjat cu paznicul şi mi l-a dat, pentru o sticlă de 
vermut. Poate ştiţi ce fel de băutură este aceasta… 

Cei doi din spate nu-l mai ascultau. În câmpul copilăriei lor căutau icoane vechi, dar nu le mai găseau. Ogoarele vârstate, după natura culturilor nu mai erau. Nici tufărişul de pe marginea drumului, nici rediul şi ulmişul din vale, acolo unde, primăvara, cântau pentru prima dată şi pupăza, şi turturica.  – N-aud ciocârlia, zise Ştefan. Primăvara, la plug, îmi plăcea să o urmăresc cum se înalţă la cer, strunind ghiersul ei fermecător, cum devine un punct în neant, apoi, nimic. După câteva minute, reapărea, cu acelaşi cântec, cu aceeaşi batere de aripi, tot mai mari făcându-se, tot mai mult apropiindu-se de pământ, apoi slobozind aripile, strângându-le pe lângă trupul ei ca suveica şi căzând glonţ, în câmp. – Aşa e… Dar asta, numai primăvara, când ciocârliile sunt îndrăgostite şi-şi caută partenerii… Orice ciripit de pasăre este unul de chemare, de dor… 

Drumul care ducea spre Podiş avea altă configuraţie faţă de cel pe care cei doi Isidori şi-l aminteau din copilărie. Nu mai urca direct, pe pantă, ci înconjura un loc cu urme care arătau că, odată, acolo fusese 
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amenajat un iaz, apoi o ţinea de-a curmeziş, până pe creastă. Călcau printr-un lan de grâu acoperit de 
culoarea verde-cenuşie a datului în spic.  Cei doi fraţi coborâră şi-o luară pe jos. Se ţineau cu mâinile de apărătorile roţilor. Plantele proaspete li se aşterneau sub picioare. Rinick continua să dea cu biciuşca în armăsari şi să păstreze traseul atelajului drept, pe linia mediană a ogorulului. Rămâneau în urmă două dâre care, până în adânc, tăiau masa crudă şi umedă a plantelor. „Americanii” comentau: – Seamănă cu-al nostru, de altădată… – Însă parcă miroase altfel… – La vremea asta cuibăreau prepeliţele în el… – Iar tata spunea că grâul trăieşte „ceasul urzirii”…  – Când nici vântul nu trebuie să bată, nici ploile să-l aplece… – Liniştea somnului, taina facerii… 

 În capătul dinspre nord, Rinick opri. Dezhămă caii şi le dădu voie să pască pe imaşul ce se întindea de vale, pe panta opusă. Apoi veni şi scotoci sub scaunul din faţă. Îndată dădu la iveală un aparat 
acoperit de-o carcasă din piele de culoare maro, îngroşată. Îl suci, îl răsuci… – Intenţionezi să ne faci poze? – N-ar fi rău…  – Dar e altceva, asta… Vreau să recitaţi Poema grâului… Am să vă înregistrez. Poate veţi ajunge personaje, în ultimul meu roman despre soarta satului românesc contemporan. Hai, porniţi! Şi atinse un buton cu vârful degetului arătător. Se aprinse o luminiţă verzuie şi ceva începu să fâşâie. Mai apăsă pe unul:  – Acum!... Aveţi în faţă locul strămoşesc. Grâul verde ca buraticul. Hai, daţi-i drumul. 

– Alt grâu, alt timp, alţi „noi”… 

– Închipuiţi-vă că sunteţi atunci… – Fie! se hotărî Spiridon. Câtecul acesta îl cântam ori de câte ori ni se făcea dor de-acasă, de ţară.          Şi-aveam impresia că el zguduie America, trece ca un trăsnet peste Ocean şi ajunge la Timigeni. Când îl sfârşeam de rostit, deja eram potoliţi. Dar şi cu lacrimi în ochi.  – De ce, oare, dragostea de locul naşterii tale te face să plângi? Ştefan se cuibări în scaunul din faţă, Spiridon în cel din spate. Deasupra colinei se profila un cer 
albastru-curat, cum numai sfârşitul lunii mai îl poate oferi verii. Erau deja ceasurile după-amiezii şi, în liniştea câmpiei, se auzea doar sfârtecatul ierbii, sub mandibulele puternice ale cailor. Departe, la celălalt capăt al ogorului, o căprioară traversa învăluită de lan până la gât. Execută două copci, şi trupul ei luci în soare, preţ de câteva secunde… Aparatul lui Rinick fâşâia, iar beculeţul se aprindea cu intermitenţe. – Luna lui iulie scotea ţăranii la secerat… începu Spiridon. – Fiecare, pe bucata lui de grâu… zise Ştefan. – Părinţii, bunicii, fraţii şi surorile mai mari secerau, iar noi, copiii, aşezam pe legători… 

– O săptămână, două, după cât era ogorul de lung şi lat… 

– Cu zile toride, îngheboşaţi şi însetaţi, secerătorii n-aveau răgaz să privească cerul… 

– Şiroaie de sudoare le curgeau pe faţă, pe gât, le făceau cămăşile leoarcă pe spate, subsuori…  
– Bărbaţii, dezbrăcaţi de pantaloni, cu izmenele suflecate până la genunchi… 

– Femeile şi fetele cu mărginile fustelor supuse la brâu… 

– Gleznele şi pulpele acoperite de cenuşiul colbului… 

– Iar pe alocuri, dungi însângerate lăsate de rugii spinoşi… 

– Tălpile goale, căci era vremea calică, de după război… 

– Cel mult bărbaţii, cu opinci din piele de porc, scorojite, uscate… 

– În faţă, spicele cădeau sub tăişul secerilor, iar în urmă se ridicau „picioarele”, adică un fel de glugi, 
fiecare formată din treisprezece snopi de grâu, doisprezece aşezaţi în trei etaje a câte patru bucăţi, prinşi în 
cruce, iar al treisprezecelea, fixat sus, de-a curmeziş de grămadă, să-i ţină pe ceilalţi. 

– Din deal în vale, ogorul era presărat cu cinci până la zece-cincisprezece grupe de asemenea căpiţe şi 
arăta ca un covor cu ornamente. 

– Cât ţinea secerişul, Sfatul Popular, prin reprezentanţii lui, stabilea locul treierişului şi organiza aria… 

– Care se amenaja, undeva, la margine de sat… 

– Se brăzda cu plugul tras de boi un teren de câteva hectare, sub formă de dreptunghi… 

– Apoi acea formă se diviza, la rândul ei, în alte dreptunghiuri şi dreptunghiuleţe… 

– Fiecare dintre subdiviziuni era repartizată unui gospodar…  
– Cu carul cu boi sau cu căruţa cu cai, acesta îşi transporta grâul, de la câmp, pe arie… 
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– În pătrăţelul lui de loc îşi construia „clăoiul”, adică o movilă mai mare sau mai mică de snopi, tencuiţi 
pe nivele, până la vârf… 

– După care se aştepta treieratul… 

– Despre celălalt sistem de arii, cu grâul împrăştiat pe o bătătură şi cu două-trei perechi de cai legaţi    
de-un par înfipt în mijloc, animalele rotindu-se în jurul parului şi sfărmând sub copite spicele, despre modul 
de a treiera al străbunilor noştri, au scris alţii, la timpul cuvenit… 

– Amintirile noastre stăruie asupra treieratului de după război, cel impregnat de-atâta eres şi poezie, şi pe 
care anii socialismului aveau să-l spulbere, în numele civilizaţiei de beton care avea să vină nu peste mult timp… 

– Astfel, se pregătea aducerea batozei… 

– Adică o închipuire mecanică cât o hardughie, trasă pe roţi mari, metalice, de un tractor, iar în lipsa 
acestuia, de patru-cinci perechi de boi dintre cele mai puternice din sat… 

– Când aceasta apărea în localitate, pentru noi, copiii, era prilej de mare petrecere şi sărbătoare… 

– Mai ceva ca la nuntă… 

– Întâmpinam batoza ca pe-o mireasă, şi-o conduceam de la intrare până la locul bine stabilit pe arie… 

– Ochii noştri curioşi o încolţeau din toate părţile, căci imaginea acesteia era copleşitoare… 

– Nu ne dispărea din memorie nici în somn… 

– Şi, după ce totul era pus la punct, cu şeful campaniei, cu paznicii, cu pompierii, începea lucrarea… 

– Se pornea activitatea fie pe uliţe şi mahalale, fie în ordine alfabetică… 

– Batoza era pusă în mişcare prin intermediul unei curele uriaşe, învârtită de volanta unui tractor... 
– Şi-acum îmi stăruie în urechi zgomotul rotorului, numit „val”, în care se aruncau snopii, după ce li se 

tăia legătoarea… 

– „Hrănitorul” trebuia să o facă atent de tot, căci putea să rămână în orice clipă fără braţ, ceea ce s-a şi 
întâmplat la aria noastră într-un an… 

– Gospodarul, căruia îi venea rândul la treierat, trăgea carul lângă gireada cu snopi, încărca şi 
transporta la batoză…  

– Se întovărăşeau două-trei familii, fiindcă activitatea era complexă şi presupunea mai multe braţe de 
muncă…  

– Bărbaţii cărau grâul şi dădeau snopii la val, sau cărau paiele bine tocate de la gura batozei... 
– Femeile orânduiau sacii, i-agăţau la cupele din care curgeau boabele, îi transportau la grămada de pe 

ţol, unde îi descărcau… 

– Ţolul era o ţesătură specială din fire de cânepă, destul de lungă şi la fel de lată… 

– Grămada de grâu creştea văzând cu ochii: cât un dâmb, cât un deal, cât muntele… 

– Şi se năştea prilejul unei noi bucurii, pentru noi, copiii… 

– Ne dezbrăcam în pielea goală şi înotam prin grâu. Până la brâu, până la piept, până în creştet. Boabele 

ne intrau prin urechi, prin nas, prin păr sau în gură… 

– Dura, aceasta, până seara, târziu… 

– La un moment dat, batoza se oprea şi, în locul zgomotelor de peste zi, a zarvei de adinioară, se aşternea 
o linişte mormântală… 

– Doar foşnetul grâului, turnat cu găleata în saci, apoi hârşitul acestora în drum spre cântar… 

– Reprezentantul Sfatului Popular, însoţit de cele mai multe ori de miliţian şi de perceptorul satului, 
cântărea sacii… 

– Cei mai mulţi erau traşi într-o movilă comună… 

– Câte doi-trei se ofereau şi omului, dar, deseori, în aceştia se găsea doar gozura, strânsă în două cu praf, 
de pe jos… 

– Începea bunica să plângă… 

– Mama izbucnea şi ea… 

– Plângeau toate femeile satului… 

– „Din ce să mai facem turte la copii?” întrebau, cu lacrimile înnodate sub băribie… 

– Tata, bunicul şi ceilalţi bărbaţi tăceau… 

– Scoteau câte o bucată de ziar din buzunarul pantalonilor, răsuceau câte o ţigară şi se depărtau de 
grămada de saci, la locul special amenajat pentru fumat… 

– Urmăream lacrimile mari de pe obrazul îmbătrânit al bunicii şi habar nu aveam de ce se întâmplă… 

– Şi totuşi, o întrebam: „E al nostru, sau nu, grâul ista?”. „Nu-i, dragule, răspundea, strângând sacii 
rămaşi goi, subsuoară. E-al Antihristului…” 

– Era de prisos, la ceasul acela, s-o întrebăm cine-i Antihristul. Credeam că poate este un balaur… 

– Unul cu multe capete despre care auzisem povestindu-se în basme…  



„Revista română”, nr. 1 (95) • primăvara 2019 | 21 

 

– N-au trecut multe zile, şi ni s-a părut că l-am văzut… 

– În concepţia noastră, Antihristul era chiar trenul marfar de Crasna-Şur, pe care tata, luându-ne cu 

carul plin de saci, la gara târgului, ne-a dat prilejul să-l cunoaştem. Mare, lung şi roşu-cărămiziu, cu nişte 
hardughii de vagoane lăbărţate, tras la a doua linie a gării… 

– Cu o locomotivă neagră şi urâtă, căreia doar coarnele îi lipseau să nu semene cu diavolul… 

– Ne înghiţise nu doar sacii noştri cu grâu, ci tot grâul care se treierase în vara aceea în Timigeni şi în 
satele împrejmuitoare, în porţii numite „blocare” sau „cote”… 

– „Se duce la dracu-n praznic”,  scrâşneau ţăranii, privind trecerea vagoanelor la bariera trasă, culcuşiţi 
în carele lor golite…  

– Unul dintre ţărani molfăia dintr-un colţ de pâine uscată şi-mi făcea mare poftă… 

– În amurg, ieşeam din târg. Boii călcau molcom, iar tata îi îndemna arar, cu iuşca…. 
– I-auzeam şfichiul biciului pe la urechi… 

– „Unde-i dracu-n praznic?” l-am întrebat. Fuma tăcut…   
– În loc de răspuns, strigă boilor să se oprească… 

– Îi lăsă să urineze, apoi lovi iar, uşor, cu pana subţire a biciului, şi pornirăm... 
– „O fi fiind chiar ţinutul Antihristului?” ne întrebam… – Aerul era răcoros… 

– Ne-am întins cruce pe fundul carului şi priveam stelele… 

– Erau multe, iar unele erau mari cât pumnul… 

– La un moment dat, una se slobozi şi brăzdă cerul către răsărit… 

– „Aţi văzut?” sări tata… 

– „Ce, anume?”… 

– „Steaua, măi. Unde-a căzut”… 

– „Poi unde-a căzut?”… 

– „În ţara de care aţi întrebat”… 

– „Aha!” i-am răspuns noi, după vreo douăzeci de ani, când eram deja transfugi în Ţara Libertăţii de 
peste Ocean, iar tata se pregătea, poate, să moară. Care va să zică… aşa!!! 

 Linişte. Grâul verde foşnea sub adierea ultimei pale de vânt a acelei zile. Pe celălalt deal, către miază-zi, se întindea pădurea ca o pecingine cenuşie, a Dobrinesei. Între Podiş şi codru, valea lungă, deja plină de um-bre, străbătută de pârâul Colţei, cel în ale cărui iazuri se adapau, de ani şi ani, cârduri de oi, vite şi capre.  Toate aceste toponime răsunau în mintea şi sufletul „americanilor“, de parcă niciodată meleagurile copilăriei nu fuseseră părăsite. Realizau, acum, că tot timpul, acolo, le purtaseră în suflet.   – V-a plăcut poema noastră? întrebă Spiridon, într-un târziu… – Vreţi să ziceţi drama… Bănuiam ce vă zace în suflet, de aceea am luat şi reportofonul. Sunteţi ultimii martori ai unei realităţi ireversibile. Este, după cum aţi mărturisit, tot platou, adică ogor, în faţa noastră, tot grâu, tot o zi de vară, dar nu acelea, de-atunci… Şi mai ales voi, care aţi devenit altcineva… – Aşa cum am regăsit conformaţia dealurilor şi văilor, ne aşteptam să ne întâmpine şi câte ceva din ceea ce a reprezentat vraja copilăriei noastre. Din păcate, toate zac doar în conştiinţa şi amintirile noastre. – Istoria, dragii mei, nu iartă nimic. Soarele se apropia de asfinţit. Pe măsură ce razele lui atingeau orizontul, roata astrului devenea tot 

mai mare.  – Acolo, acum, se luminează de ziuă, observă Ştefan… – Şi-aici înţeleg că au crăpat zorii, completă Spiridon. Şi se aşteaptă un alt soare… – Constat că, dintre amândoi, dumneata eşti poetul, zise Rinick, trăgând caii la oiştea trăsurii. Numai că, la noi, drumul acelui soare pe cer urmează traseul horei moldoveneşti: Doi paşi înainte, unul înapoi…  – Ceea ce e bine, conchise Ştefan. Să ne păzească Dumnezeu să nu devină vremea când să fie doi înapoi… Şi chiar trei. – Istoria, dragii mei. Suntem fiii ei, repetă Rinick, strângând bine hăţurile între pumni şi dând bici armăsarilor. Clipele cât durară îmbarcarea în trăsură, ca să se reîntoarcă în sat, se scurseră într-o tăcere mormântală. În spate, discul soarelui dispărea încet după ultima colină. – Pturrr, strigă scriitorul, după o bună bucată de mers, smucind hăţurile, şi caii se opriră pe loc. Domnilor americani, acum o să „auziţi“ ceea ce niciodată n-o să auziţi în noua dumneavoastră patrie de 
peste Ocean: cum susură umbrele amurgului. Iată-le, urcându-se dinspre sat. Ascultaţi!... Ascultaţi!... ■ 

 

[Din volumul în pregătire, Cartea de bronz] 
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Dan Gabriel 

SÎMBOTIN 

[Iași] 
 

Meminerimus Professoris Academici Iassiensis 

Theodori Dimae!  

Acad. Teodor Dima (1939-2019) 
 

 Când nici nu se stinseseră bine focurile de artificii, iar cartea vechiului an nu apucase să se închidă, în dimineața lui 1 ianuarie 2019, în jurul orelor cinci, nemuritorii din Academia Cerească 
s-au hotărât să-l primească printre ei pe cel ce 
le-a făcut cinste pe pământ timp de 79 de ani, academicianul Teodor Dima. Imaginea sa e vie în mintea multor români, iar umbrele capătă viață prin nume, roluri și fapte. A fost cunoscut ca filosof, înclinându-se cu grație spre  gândirea românească, „privind înapoi cu deferență” în-spre dascălii săi care l-au îndrumat prin viu grai sau doar prin carte. A încercat să găsească cele mai intime și rafinate mecanisme ale gândirii umane să le surprindă în texte clare și de aceea mulți l-au numit folosind cuvintele simple, dar pline de încărcătură, „epistemolog” și „logi-cian”. Amintirea prelegerilor, conferințelor, explicațiilor, îndrumărilor sau sfaturilor ne face să-i folosim imaginea ca extensiune a noțiunilor dascăl și profesor. În filmul ce se rulează se 
succed cu rapiditate stop cadre ce ni-l prezintă în ipostazele de Decan, Cancelar, Director de institut, Academician ce se împletesc cu cele de soț, părinte, bunic putând astfel proiecta com-plexitatea personalității sale. Amintirile ne duc pe malul Dunării, la Brăila, unde s-a născut la 5 
noiembrie 1939. Ne povestea despre viața din 
anii ‘50 dintr-un liceu de băieți, cum în cadrul liceului „Nicolae Bălcescu”, cel mai prestigios din oraș, a beneficiat de cea mai bună educație dată de profesori valoroși care, formați înainte 
de 1945, au dat deoparte manualele staliniste și 
i-au învățat cele necesare pentru a deveni 
oameni integri.  Și cum, de multe ori, viața își ordonează pro-priul curs, îl găsim pe tânărul Tudorel Dima în prima generație de studenți de după reînființarea 

specializării Filosofie, pentru că, în 1957, s-a înscris la Facultatea de Filosofie și Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
Admiterea s-a făcut pentru zece locuri, din care 
doar cinci erau scoase la concurs, celelalte cinci 

fiind repartizate prin Consiliile Populare „fiilor de țărani sau ai clasei muncitoare”. A fost al doilea, din șaizeci și cinci de candidați și, astfel, 
a devenit student la specializarea Filosofie. În 
ciuda vremurilor tulburi, și aici a avut șansa de a întâlni profesori remarcabili, mentori care au marcat cultura și știința română, precum Petre Botezatu, Vasile Pavelcu, Ernest Stere sau Ștefan Bârsănescu. Povestea cu chipul încă luminat de emoția întâlnirilor admirabile despre cum au fost îndrumați, cum se desfășurau cursurile și cum fiecare și-a pus amprenta pe formarea 

tinerilor.  
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Dar dintre toate, întâlnirea cu Petre Botezatu a reprezentat piatra unghiulară a existenței sale, fundație a edificiului propriei personalități. Iată cum la 70 de ani zugrăvea relația cu profesorul său: „Efuziuni reciproce ne-au apropiat, amândoi trăind, în același timp, sentimente opuse: el, de profesor, prieten, părinte confesor; eu, de elev întotdeauna emoționat în compania sa, prieten discret, fiu ascultător și însoțitor la escapade 
turistice. (...) Ajuns, acum, la o aprofundare a procesului de înțelegere, îmi dau seama că pro-

fesorul meu m-a influențat puternic, atitudinal, intelectual și volitiv. El avea nevoie perpetuu de cineva discret care să-i stea în preajmă, fără să-l sâcâie cu întrebări, cu mărturisiri și cu favoruri; exprimarea tăcută și prin fapte necerșite a senti-mentelor este cea mai puternică. Eu, fără să-mi 

dau seama atunci, eram atras de certitudini, de învățături greu schimbătoare; logica mi le ofe-
rea” 

(Din interviul luat de Codrin Dinu Vasiliu 

Academicianului Teodor Dima la împlinirea vârstei 
de 70 de ani, Interviu publicat în volumul omagial 
De Dignitate Philosophie, Editura Terra Nostra, 

Iași 2009, p. 15). După ce a intrat cu timiditatea elevului căreia 
i s-a deschis în față o altă lume, o lume văzută ca un „El Dorado” în care aurul era înlocuit cu încărcătura culturală a unui oraș ce abia își 
revenea după război, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” devine casa sa, iar orașul îl adoptă ca pe un fiu de vază. În 1962 își finalizează studiile, susținându-și licența în sesiunea din iunie, în domeniul Filosofie. După aceea rămâne în cadrul facultății, parcurgând pas cu pas etapele firești ale unei cariere academice: ocupă postul de lector din 1970, cel de conferențiar în 1977 și de profesor universitar și conducător de doctorat 

din anul 1990. Dar rigoarea, claritatea în gân-dire, precizia date de firea sa și de studierea 
logicii l-au apropiat de funcțiile de Decan al Facultății de Filosofie (1992-2000) și Cancelar General al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (2000-2004).  Viața și evoluția sa academică au fost strâns legate de universitatea ieșeană, cu o singură excepție: studiile doctorale pe care și le-a început la Facultatea de Filosofie a Universității din București sub îndrumarea academicianului Athanase Joja. Din păcate, moartea îndrumă-torului său survine înainte de susținerea tezei, ceea ce a însemnat o reorientare înspre un alt conducător, profesorul universitar dr. Ștefan 
Georgescu. Cu toate acestea, amprenta academi-

cianului Joja s-a păstrat atât în personalitatea 

academică a doctorandului, cât și la nivelul tezei de doctorat. În aceste condiții, în anul 1973 a obținut titlul de Doctor în filosofie, specialitatea Logică.   În Iașii sfârșitului de secol a XX-lea, atunci când se afla la maturitatea sa academică, prof. univ. dr. Teodor Dima își găsește cea de-a doua casă instituțională, Academia Română. Prima apropiere se face în 1995 când a fost numit în funcția de Director al Institutului de Științe 
Socio-Umane. În anul 1996 devine Membru 
Corespondent al Academiei Române. În conti-nuare viața sa rămâne strâns legată de Academia Română, ocupând diverse funcții în cadrul structurilor și instituțiilor sale: în 1998 este ales Vicepreşedinte, iar în anii 2002 și 2006 Prim-vicepreşedinte al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnologiei; din 2000, timp 

de 18 ani, este Director al nou înființatului Insti-tut de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane” al Filialei Iaşi a Academiei Române. Toate aceste activități desfășurate în calitate de mem-bru corespondent sunt încununate cu titlul de 
Academician (membru titular al Academiei Ro-mâne) în anul 2011. Dar dincolo de titlurile și rolurile pe care le-a jucat pe scena vieții, cei mai mulți l-au cunoscut 

ca Om, gata oricând să ajute, să construiască, să ofere suport. De aceea îl regăsim la începuturile și în componența mai multor boarduri ale asociațiilor profesionale și academice. În 1994 a susținut înființarea Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, fiind unul dintre 

membrii fondatori ai acestuia. Ulterior îl regăsim ca Vicepreședinte al Societăţii Germano-Române de Filosofie (2000), Vicepreședinte și membru fondator al Societăţii de Filosofie de Limba Franceză din România, afiliată la Association des Societés de Philosophie de Langue Française, cu sediul la Paris, Franța.  În egală măsură a fost un susținător și promotor al literaturii științifice românești. A fost membru în colectivele de redacţie ale revis-telor „Noesis”, „Revue Roumaine de Philosophie”, „Revista de Filosofie”, „Proceedings of the Romanian Academy” și „Noema”. A făcut parte 
din advisory board al „Journal for the Study of Religious and Ideologies” și a coordonat  revista „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru 
Ioan Cuza» din Iaşi” între 1990 și 2000.  A 

coordonat din calitatea de redactor-șef și, 
ulterior, de director, revistele: „Symposion” și „Logos și Episteme”. Recunoașterea academică 
s-a împlinit și prin primirea titlurilor de Doctor 
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honoris causa al universităților: „Ștefan cel Mare” din Suceava (2003), Universitatea de Vest din Timișoara, (2005), Universitatea de 
Nord din Baia Mare (2006), „Andrei Șaguna” din Constanța (2006) și Universitatea din Pitești (2007).  Dacă ontic (în ființă) viața sa s-a împlinit, epistemic, prin operă, ea se află la început. Lucrările sale nu și-au atins încă potențialul maxim ele urmând a fi descoperite fiecare prin direcția pe care o deschide. Cărțile sale 
(Metodele inductive, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 
1975, Între prudenţă şi eroare. Eseu asupra 
naturii şi dinamicii ştiinţei, Editura Junimea, Iaşi, 
1978, Dialectica procesului de cunoaştere, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1978, Explicaţie şi  înţelegere, vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980 și 

Explicaţie şi înţelegere, vol. II, Editura Graphix, Iaşi, 1994) pot constitui puncte de pornire pentru direcții noi de cercetare în domeniul logicii și epistemologiei. Potențialul acestora este amplificat de lucrările de logică generală, manualele, volumele colective și cele peste o sută de articole științifice.  Când vălul uitării încearcă s-acopere ima-ginea vie, rămâne amintirea ce dăinuie precum visul în liniștea nopții și lasă iluzia că ființa există 
aievea. Uitarea se trage-napoia umbrelor sale și lasă vederea să scruteze imaginea celui ce-a fost 

un Om complet, om ce-a-ndrăznit să lase pe pământul pe care a călcat urme de neșters. Memoria e vie și transformă efemera viață în veșnicie. Meminerimus Professoris Academici 

Iassiensis Theodori Dimae! Meminerimus hominis 

Theodori Dimae! ■ 

             

 
Eugenia 

VÂJIAC 

[Constanța] 

Lângă românii din Basarabia (II)  
 

 

 Sâmbătă, 28 octombrie 2017, ne îndreptăm spre mănăstirea „Schimbarea la Faţă” din Borisăuca (Borisovka), raionul Tatarbunar, re-

giunea Odesa. Satul este mare şi mai înstărit, fără ca drumurile să fie mai bune, casele românilor sunt mai frumoase ca altele de pe hartă, oameni gospodari, forţaţi să-şi facă educaţia în limba ucraineană, căci aceasta se predă în şcoală. Borisăuca este situată în apropierea lacului Sasâc. Ziua era tristă, un cer cenuşiu şi parcă prea multă linişte în jurul şi în curtea mănăstirii. Biserica Mare era închisă pentru renovare. Am 
privit numai pridvorul, plin cu materiale de construcţie, ne-am plimbat pe aleile grădinii, de unde zăream câte un măr rătăcit ori ciorchini de struguri ce aşteptau să fie desprinşi de corzile 
care-i hrăniseră, am ajuns la intrarea principală, marcată prin porţi înalte de lemn, ca porţile unei gospodării însemnate, am privit câmpul ce se pregătea de acum de odihnă şi ne-am întors pe acelaşi drum, ca să ajungem la bisericuţa sau locuinţa transformată în biserică pe timp de iarnă din nevoia de a fi folosită în timpul reparaţiilor, când biserica cea mare îşi căuta o 

nouă înfăţişare. Această bisericuţă se pierdea între casele maicilor, deşi era la marginea dru-mului principal. În interior, icoane cărora să ne închinăm, strane pentru maicile nevoiaşe, dar se simţea oarecare tristeţe în tot interiorul bisericii. Lumina cenuşie din exterior pătrundea prin 
ferestrele laterale prea mici şi neîndestulătoare ca să poată îmbogăţi sufletul cu raza credinţei. Dincolo de culorile vii ale florilor de pe pereţi, ori ale celor din covoarele aşternute la picioarele lui Iisus, se simţea, ca la  Cina cea de taină, un iz al trădării sau poate numai o încercare amăgi-toare de acomodare la situaţie. La pupitrul unde se vindeau lumânări, ca să crească lumina slavei, erau două maici, îmbră-cate potrivit, puse acolo în slujba bisericii şi pentru a ne da explicaţiile cuvenite. Întrebările noastre, fireşte, erau adresate în limba română, căci mănăstirea era ridicată pe pământ româ-nesc, şi acolo, cu mulţi ani în urmă a poposit 
pentru o vreme, s-a recules şi a slujit din altar 
chiar Episcopul Justinian Teculescu, cel pentru care, în principal, pornisem noi la drum. Una dintre cele două maici vorbea cu noi cuviincios, 
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prietenos chiar, până când cea de lângă ea i-a șoptit: „vorbeşte ruseşte, nu mai vorbi româ-neşte”. O fi vrut să spună să ni se adreseze în limba ucraineană, oricum, nu în limba română, 
de care se depărtau tot mai mult, cum aveam să constatăm acum că nu numai în şcoli erau restricţii şi orientări potrivnice românismului, dar şi în lăcaşele de cult, ca să clatine credinţa în neam. Am înţeles dintr-odată că aceasta este politică de stat, că românii noştri din Ucraina şi nu numai, din afara graniţelor, trec printr-o încercare grea, că unii dintre ei se pot cumpăra şi vinde, nu ştiu pentru ce câştig. Poate că oazele de lumină emanată precum cea de pe scena din Dumitreşti şi, mai târziu, la Babele, fac demon-straţie că se poate, că merită să păstrăm şi să transmitem urmaşilor ceea ce e mai sfânt sufle-tului de român, limba, şi datinile, şi obiceiurile vor răzbate timpurile şi vor învinge. Picătura noastră de dăruire prin prezenţă, 
prin gesturi, prin cuvânt şi carte lăsată ca exer-ciţiu şi înţelepciune, se întâlnea cu picăturile 
celor ce ne-au întâmpinat cu toată bucuria şi sinceritatea lor frăţească. Am ieşit din bisericuţă în lacrima inimii, oare-

cum bolnave. Împrejurimile erau înceţoşate, pâlcul de case din jurul mănăstirii rămânea tăcut şi poate îngri-jorat pentru ziua de mâine. Undeva, în spatele aşezărilor, unde erau grajdurile vitelor, căci mănăstirea se gospodărea frumos şi poate chiar bine, mai erau urmele incendiului care a pră-pădit fânul pentru hrana animalelor, despre care nu se ştie cum a izbucnit, numai că paguba a fost însemnată. Dincolo de câmpurile întinse, sub zare, se odihneau apele lacului Sasâc, căci natura era calmă şi răbdătoare. Autocarul ne aştepta în apropierea unui corcoduş întârziat, plin încă de rod, cu corcoduşe galbene, prea coapte, atârnând 
de crengi sau rostogolindu-se la poala pomului a cărui dărnicie n-a fost luată în seama de nimeni. 
Ce-ar fi făcut oare nişte copii năstruşnici, dacă 
l-ar fi descoperit? Aşa, maicile erau prea nevoiaşe să se urce într-un pom, ori chiar să-l scuture ca să dea trebuinţă rodului. Se puteau consuma fructele în starea lor naturală, se putea face compot pentru iarnă, suc de acrit ciorbele, gem, sau, de ce nu, alături de alte fructe, puteau intra la fabricat ţuică. Eu am rămas cu imaginea mulţimii de corcoduşe de la poala pomului încă verde. 

Ne-am urcat în autocar, am ieşit pe poarta larg deschisă a gospodăriei mănăstirii de care ne depărtam, am lăsat în urmă imaginea lacului 

Sasâc şi pe drumul plin de gropi ne-am grăbit să ajungem în şoseaua asfaltată ce avea să ne ducă la Cetatea Albă. Aveam să traversăm oraşul în aceeaşi zi cenuşie, până să dăm de porţile cetăţii, măreaţă încă şi tăcută. Am în faţă o fotografie din perioada interbeli-că ce a imortalizat imaginea cetăţii de pe apă spre uscat. Zidurile vechi spălate de valurile mării, de ploi, de vânturi şi de istorie, îşi păs-trează încă măreţia peste veacuri. E cea mai mare cetate a lui Ştefan cel Mare, ridicată pe nouă hectare de pământ, în loc strategic, puternică citadelă militară şi civilă ce făcea legătura drumurilor comerciale, de la Liov, prin Moldova, cu ieşire la mare şi la Dunăre. Zidurile rămase până astăzi au înălţimea de la cinci la cincisprezece metri. Oraşul Cetatea Albă a fost şi 
sediu al Societăţii Armeneşti. Armenii asigurau relaţiile economice între Polonia şi Moldova.  În timp, mitropolia de la Cetatea Albă a fost mutată la Suceava. În Moldova n-au fost accep-taţi mitropoliţi numiţi de Constantinopol dintre greci. Aşa se face că moaştele Sf. Ioan, care a fost înmormântat la Cetatea Albă, au fost aduse la 
Biserica Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. Din parcarea în care ne-a lăsat autocarul, am urcat uşor spre poarta de intrare în cetate.      
Ne-am luat bilete de vizitatori, căci intrarea este sub pază, am trecut de zidurile impresio-

nant de groase ce poartă tenta vechimii  prin culoarea pietrei, prin muşchiul verzui, prins 
acolo de veacuri, prin statornicia prin care nimeni şi nimic n-a putut-o clinti. Curtea interi-oară, un spaţiu larg deschis astăzi, acceptase pentru diverse beneficii sau beneficiul diverşilor întreprinzători, o mulţime de tonete, mai mari ori mai mici, pline cu mărfuri artizanale de toate felurile, menite să cheme şi să încânte pe oricine 
a trecut pragul. Toate acestea colorau interiorul, te fixau în prezentul pe care nu-l puteai ignora şi te îndemnau să scoţi ceva bani din buzunar, căci nu se putea să pleci fără vreo amintire. Dar amintirea cu care plecai cu adevărat era imagi-nea ce se fixa în memorie, a unei realităţi a trecutului nostru istoric, o pagină scrisă pe harta lumii de către marele domn al Moldovei. Ca să contempli măreţia zidurilor de apărare trebuia să te depărtezi de centru, să accepţi izo-larea între zidurile ce marcau spaţii de incintă, să le părăseşti pe acestea şi să urci treptele ce du-ceau la metereze, multe, foarte multe la număr, cu deschidere spre mare, în zidul acela de apă-

rare, de unde pericolul venea, se pare, mai puter-nic, să măsori cu mintea spaţiul de manevră a 
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luptătorilor, să-i imaginezi preocupaţi de gândul apărării şi, de ce nu, al victoriei, căci scopul  ridicării unei astfel de zidiri era cel de apărare a graniţelor ţării, a libertăţii de a trăi în linişte şi 
pace. Priveam neliniştea apei ce se arăta în deschi-derile din zidul înalt şi simţeam fiorul propriei nelinişti care te cuprindea în confruntarea cu depărtările, în care voinţa şi credinţa au depăşit atâtea clipe, ceasuri, zile, ani de zbucium şi necaz. Apăsarea mea lăuntrică era accentuată de 
greul cerului de plumb ce cobora peste noi, gata să dea drumul picurilor de ploaie. 

Am mers de-a lungul zidului, pe lângă şi pe sub metereze, pe calea largă şi nu prea, până la un capăt al colţului cetăţii prevăzut cu alte trepte de legătură, ce puteau fi urcate şi coborâte la 
nevoie. Într-un fel citeşti în cărţile de istorie despre domnia lui Ştefan cel Mare, urmărindu-i victo-riile ori rarele înfrângeri, şi în alt fel imaginaţia, în confruntarea cu realitatea, poate popula locul în agitaţia disciplinei, într-o acţiune de luptă, cu 
faptele şi vorbele ce trebuiesc respectate, cu hotărâri sigure şi demne ale unui apărător drept şi neînfricat. Sus, deasupra cetăţii, păsările văzduhului ve-nind dinspre apă, dădeau semn că vremea se 
poate schimba. Zborul lor agitat, glasul amenin-ţător, erau ca o avertizare, grăbindu-ne să ne ve-dem de treabă. Treaba noastră era să ne fixăm  bine în memorie locurile în care stă înscrisă istoria neamului românesc. Am privit încă odată, de jur împrejur, interiorul cetăţii, atât cât zidu-rile rămase ne ofereau şi ne-am îndreptat spre poarta cea mare, cândva păzită straşnic, ca să ne regăsim autocarul. De la depărtare şi din exterior Cetatea Albă rămânea impunătoare, măreaţă în veşnicia ei.  Aveam timp să vedem puţin şi oraşul Belo Nistrovsk, adică Oraşul Alb de la Nistru, un oraş 
ce pare modest, dar cu tot ce-i trebuie omului ca să poată trăi. Căutam un loc în care să putem mânca ceva. Restaurantul care era mai arătos era pe strada principală; nu ne-a primit, căci era pregătit pentru o nuntă; chiar am asistat la sosi-rea alaiului de nuntă, cu mireasa în rochie albă şi mire mândru, primiţi cu flori şi aplauze de către nuntaşii aşezaţi pe două rânduri, pe trotuar, în faţă intrării în local, coborâţi toţi din maşinile nu 
prea luxoase. Un alt restaurant, aşezat într-un gang ce dă într-o piaţetă, unde erau de o parte şi de alta ma-gazine mărunte, nu ne-a inspirat încredere, aşa 

că ne-am întors la ce aveam în „traistă”. Au rămas mulţi la schimbat bani, iar câţiva ne-am dus să vizităm o biserică din apropiere, tot pe 
strada mare, la care am urcat destul de multe trepte, lăcaşul de cult fiind  aşezat pe un loc  mai înalt. Biserica era deschisă pentru cei ce voiau să intre, frumoasă şi spaţioasă în interior, ortodoxă după arhitectură, ne-am închinat creştineşte şi am coborât.  

Cred că oraşul acesta, cândva, a avut o impor-tanţă mai mare în plan economic şi nu numai. Locuitorii, un amestec de naţii, ca în toată Ucraina, sunt obligaţi să vorbească în limba oficială, limba ucraineană. Nu mai sunt şcoli în limba română, doar ici şi colo, o clasă, două, în care limba română se învaţă ca o limbă străină, ca franceza sau engleza. Cu siguranţă, locuitorii 
acestor locuri se descurcă în mai multe limbi, iar limba română, limba maternă, copiii o învaţă de la părinţi sau de la şcoală, la orele specifice. Când ne-am adunat toţi, am pornit spre 
Odesa. S-a lăsat întunericul şi bănuiam numai 
geografia locului. Drumul a continuat prin sud, pe lângă limanul Nistrului, am trecut prin Şabo, prin Zatoca şi în Odesa ne-a cuprins înserarea. Nu ne mai aştepta nimeni, dar şoferul cunoştea oraşul  şi hotelul în care urma să fim cazaţi şi cu puţin efort, am ajuns la „Orange”, un hotel nou din centrul oraşului, pe strada Grecească (Grecescaia uliţa) nr.1 a, unde am găsit confortul necesar pentru odihna noastră pe două nopţi, cât aveam să stăm în Odesa.  Programul era stabilit. În prima zi aveam întâlnire cu oficiali  consulari, într-o vizită la Consulatul General al României la Odesa, unde urma să se poarte discuţii privitoare la semnifi-caţia Simpozionului Internaţional Memorie isto-

rică şi spiritualitate românească. Într-un scuar, în zidul de incintă al Consulatului, la întâlnirea dintre două străzi, se afla pe un soclu bustul poe-tului nostru naţional, Mihai Eminescu, care ono-rează şi slujeşte simbolic limba română, istoria şi cultura noastră, acolo unde românii ar fi trebuit să fie la ei acasă. În drum spre consulat ne-am oprit şi ne-am umplut braţele de flori cu care să îmbrăcăm bustul poetului „fără pereche”, noi românii de dincolo de Prut, cu parfum de dra-goste de ţară, căci poetul cunoştea foarte bine hotarele vechi, „de la Nistru pân’ la Tisa”, con-ştient fiind de situaţia românilor încolţiţi din toate părţile de puteri lacome şi interese nejusti-ficate, negustoreşti, în ceea ce priveşte poporul român, care-şi apără „sărăcia, şi nevoile, şi neamul”. 
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S-au rostit versuri, s-au făcut fotografii de grup şi individuale şi am fost primiţi la Consulat cu protocolul obişnuit, cuvinte calde, impresii comune, cu speranţa că lucrurile rele se vor îndrepta şi că românii din Ucraina îşi vor păstra limba şi credinţa şi obiceiurile străbune. Noi ne aflam acolo ca să întărim ideea prezenţei unor personalităţi ale neamului românesc, care s-au născut ori au trăit şi şi-au desfăşurat activitatea în Sudul Basarabiei. Purtam cu noi placa cu efigia Episcopului Justinian Teculescu, donaţie a familiei Teculescu, pe care am lăsat-o în custodia Consulatului General al României de la Odesa, până îşi va găsi un loc să-l onoreze. Trebuie să mai „luptăm” ca datoria să fie împlinită. Rămăsese timp să cunoaştem puţin şi oraşul. Cum hotelul era în centru, pe jos, aveam să vedem clădirea Operei, numită Teatrul Naţional Academic de Operă şi Balet (deschisă  în 1810, a fost redeschisă în 1887, după incendiul din 1873. Este în stil neobaroc vienez, cu faţada decorată în stil baroc italian, în nişe fiind aşezate 
busturile lui Mihail Glinca, Nicolai Gogol, Alex. Griboyedov şi Alex. Puşkin – a trăit în Odesa, în exil, în 1823-1824 – şi a fost renovată în 2007), Catedrala „Schimbarea la Faţă”, închinată Sf. Apostol Nicolae (a fost iniţial o bisericuţă de lemn, ridicată în 1794, reconstruită mai târziu din piatră, apoi cu turn şi clopotniţă, terminată în 1825. În interior se găsesc: icoana făcătoare de minuni a Sf. Fecioare Maria şi icoana Sf. 
Apostol Nicolae. În catedrală se află şi mor-mintele contelui Mihail Voronţov şi al soţiei 
sale), Bulevardul Primorski, bulevardul principal al oraşului, scara Potemkin, simbolul oraşului (numită astfel în 1955, când s-au sărbătorit 30 
de ani  de la realizarea filmului lui Serghei 

Eisenstein, Cuirasatul Potemkin). După 1992 a fost redenumită Scara Richelieu (scara este din 
gresie alb-verzuie, importată din Austria, are 
192 trepte, 9 paliere intermediare, 12,5 metri  lăţime în partea de sus şi 21,7 metri în cea de jos, lungă de 142 metri. Particularitatea construcţiei este că privită de sus se văd numai palierele şi privită de jos în sus se văd numai scările).  În partea de sus a scării se găseşte statuia din bronz (1828), privind spre mare, neatinsă de vremuri şi vremi, a guvernatorului Odesei între 1803 şi 1814, Ducele de Richelieu, îmbrăcat în togă romană, ofiţer în armata Ecaterinei a II-a în timpul războiului ruso-turc. El este fondatorul oraşului. Trebuie să spun că am coborât scările 
cu liftul, dar le-am urcat pe jos. Aceste scări duc către port şi undeva spre apă se ridică o clădire  

modernă, îmbrăcată în sticlă, poate birouri spe-

cifice portului sau altceva, care se impune, izo-lată în modernitatea sa. Oraşul rămâne cumva la înălţime şi până în port, până la nivelul apei, distanţa e apreciabilă. Sus, în parcul plin de copaci bătrâni, cu umbră deasă, se adăpostesc statui, printre care a lui Puşkin  şi a contelui  Mihail Voronţov (1782-1856, mareşal rus, renu-mit în războaiele napoleoniene,  participant în războiul ruso-turc şi războiul din Caucaz, 1844-1853) sau ale altor personalităţi ale culturii naţionale. Ceea ce impresionează vizitând Odesa este arhitectura clădirilor, ornamentele exterioare în aspectul lor iniţial, vechimea nestricată, minuţia 
cu care au fost înfrumuseţate arhitectonic, răb-darea şi imaginaţia şi tenacitatea constructo-rilor pentru unicate, aşa cum, poate, şi-a dorit cândva ţarina. Am intrat şi-n grădina cu sculpturi, am admi-rat străzile largi ce coboară spre mare şi ca să testăm şi specificul gastronomic al Odesei, am intrat la „Maman”, un restaurant pe strada principală, unde am mâncat cu plăcere scoici şi tot soiul de peşti, aglomerat pe un fund mare de lemn, în orificii anume scobite, să se simtă bine peştele, fiecare la locul lui, prăjit, afumat, mari-nat, într-o prezentare apetisantă, aşa încât la sfârşit a rămas „fundul gol”, după ce scoicile şi ele au fost toate dezghiocate şi stropite cu lămâie. De băut, am băut ceai de ghimbir cu mere şi lămâie, ce ni s-a părut pe măsură de 
gustos. Când am ieşit, în stradă ploua.  

Odesa rămânea atrăgătoare şi chemătoare în noaptea puţin ceţoasă, dar nu prea rece, din sfârşit de octombrie. Până la hotel aveam să mai admirăm imaginea unui oraş vechi, ce parcă nu trecuse prin două războaie mondiale ca toată lumea europeană, ce mie mi se arăta pentru prima oară, să mă încarc cu o frumuseţe puţin romantică, pe măsura sufletului meu. Toată partea aceasta centrală şi veche a oraşului n-a fost întinată de înnoirile secolului XXI. Blocurile noi şi noua arhitectură erau dincolo de această zonă, prelungeau oraşul în exterior. Poate că sunt lucruri care mi-au scăpat, dar voi păstra o plăcută amintire despre Odesa, ora-şul port la Marea Neagră. Activitatea Despărţă-mântului „Mihail Kogălniceanu” Iaşi al ASTREI  
s-a încheiat luni, 30 octombrie 2017, dimineaţă, 
autocarul fiind gata de drum, de la Odesa la Iaşi. Zi de toamnă, cenuşie şi tristă, destul de răcoroasă, ne purta pe drumuri şerpuitoare, scoţându-ne din Ucraina pe un drum nou, deşi  
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câte puţin de o parte şi de alta a limanului 

Nistrului, liman la care moldovenii n-au acces. Drumurile în Ucraina sunt ca unse. Şosele negre, asfaltate parcă de ultimă oră, dar ce m-a sur-prins a fost lipsa indicatoarelor rutiere şi a 
kilometrajului.  Din şoseaua naţională, am trecut pe lângă Palanca şi pe drumuri regionale, am ajuns la Starocazace, adică Bătrânul Cazac, vama prin care am trecut în Republica Moldova. Apoi am început a urca spre Ştefan Vodă, spre Bender, către Chişinău. Se ivise soarele şi cât am mers mai aproape 
de malurile Nistrului, acolo unde şi satele sunt mai dese, ne întâmpinau podgoriile renumite ale 
Moldovei, livezile de meri, de peri, de piersici, aşa încât la întretăieri de drumuri ori de-a lungul şoselei erau spre vânzare legume şi fructe proas-

pete, care chemau călătorul să facă un scurt popas, să simtă aromă şi gustul adunate din sucul pământului românesc. Era o încântare să păstrezi şi numai aceste imagini în memorie, luminate cu dărnicie de un soare blând, chiar dacă nu atât de fierbinte cum 
ne-am fi dorit. Ţăranii aceia, stând în dreptul 

grămăjoarelor lor de produse, ar fi fost bucuroşi să le şi vândă, căci erau pentru ei o sursă de bani ce ajutau la creşterea copiilor ori nepoţilor, ori pentru ziua de mâine a lor. Înaintăm spre Chişinău, pe care aveam să-l atingem numai tangent, să vedem blocuri înalte ca la noi în cartierele mărginaşe, oameni grăbiţi de griji şi de burniţa ce începuse să cadă, purtată de vânt, să ne despărţim de profesorul de istorie care ne însoţise încă de la Iaşi, să trecem prin 
toamna pădurii surprinsă de furia vântului, ori de gândurile noastre răvăşite şi ele de realităţile întunecate într-o istorie vândută, cu semeni ce pot fi manipulaţi, alături de cei care suferă şi mai cutează să spere. Cu starea aceasta, fiecare cu 
sine, aveam să trecem prin vama Albiţa, coborâţi din autocar, aduşi într-o încăpere sumbră şi săracă ce nu spunea nimic, controlaţi de paşa-poarte şi lăsaţi în cele din urmă să revenim la autocar. Ajunşi la Iaşi seara, aveam tren direct spre Constanţa la orele 22.35, încă o noapte pierdută, dar încărcată cu o experienţă pe care 
mi-o dorisem şi eram fără regrete. ■ 

 

 

 

Iulian 

PRUTEANU-ISĂCESCU 

[Iași] 
 

Punctul muzeal „Ionel Teodoreanu” Golăiești – Iași 
 

 Punctul muzeal „Ionel Teodoreanu” de la Golăiești a fost inaugurat la 20 mai 2016, în urma unui parteneriat dintre Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași și Primăria Comunei Golăiești.  Satul Medeleni, care se află la 7 km distanță de Golăiești, a dat denumirea cunoscutei trilogii a lui Ionel Teodoreanu: „Voi cerca astăzi, în fața domniilor voastre, să dărâm o legendă, să înlă-tur un neadevăr: acela al autobiografismului 
Medelenilor. (…) Țin, doamnelor și domnilor, să dezmint această aglomerare de erori și inexac-tități. Eroinele Medelenilor, Olguța și Monica, 
nu-s surorile mele: n-am avut niciodată surori. Moșia Medeleni, în care și în jurul căreia gravi-tează acțiunea celor trei romane, nu este și n-a 

fost moșia părinților mei. Nimeni din neamul 

meu n-a fost proprietar de pământ. Singura mo-șie care a aparținut cuiva din neamul meu nu este o moșie de pământ arabil, ci o moșie de hârtie tipărită: am numit romanul Medelenilor, nu moșia Medelenilor. (…) A! Asta nu înseamnă că unele dintre trăsăturile unor personaje din ro-man nu sunt împrumutate de la oamenii reali pe 
care i-am cunoscut. Doar nu creăm din neant. Suntem chiar creatorii celor mai pure ficțiuni…”1. Expoziția documentară care reconstituie mu-zeografic viaţa şi activitatea scriitorului Ionel 
Teodoreanu cuprinde fotografii de familie, mobi-lier de epocă, volume, corespondență, fotocopii după manuscrise etc. 

Ioan-Hipolit (Ionel) Teodoreanu s-a născut la Iași, la 6 ianuarie 1897. Este al doilea fiu al lui 
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Oswald A. Teodoreanu (1869-1938), magistrat și om politic, apreciat gazetar ieșean, și al Sofiei Musicescu, profesoară de teorie muzicală la Conservatorul din Iași și pianistă, nepoata lui 
Gavril Musicescu (1847-1903), cunoscut compo-zitor, muzicolog și dirijor. Bunicul dinspre tată, 
Alexandru Teodoreanu (1847-1914), magistrat, decan al Baroului avocaţilor și fost primar al Iaşului (ianuarie-martie 1914). Fratele mai mare, Păstorel Teodoreanu – pseudonimul lui 

Alexandru Osvald Teodoreanu (1894-1964), a fost avocat și epigramist, iubitor de vinuri, mem-

bru al boemei din Iași și București. În perioada 1905-1909, Ionel Teodoreanu urmează școala primară la București (Școala germană de la Pitar Moș) și Iași. Urmează cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr”, apoi pe cele ale Liceului Internat, unde îl are ca profesor de 
limba română pe Calistrat Hogaș, și ale Liceului Național din Iași (1909-1916). În anul 1916, Ionel Teodoreanu este încorporat, dar nu este trimis pe front. În anul 1919 debutează publi-
cistic, cu proza Bunicii, în revista „Însemnări ieșene”, sub patronajul spiritual al lui Garabet Ibrăileanu. În 1920 se căsătorește cu Lili Lupașcu (1897-1995), fiica diplomatului Ștefan Lupașcu, care va ajunge, la rându-i, scriitoare, publicând cu pseudonimul Ștefania Velisar Teodoreanu. În același an obține și diploma de licență în drept, începându-și o carieră strălucită de avocat. În anul 1923, publică primul volum, 

Ulița copilăriei, care este bine primit de critica literară: „d. Ionel Teodoreanu este cel mai distins poet în proză al generației actuale” (cf. Pompiliu 
Constantinescu). În anul 1925 îi apare Hotarul 

nestatornic, primul volum din trilogia La 

Medeleni, Ionel Teodoreanu devenind un scriitor cunoscut și apreciat de public. Următoarele 
volume vor apărea în 1926 (Drumuri) și 1927 
(Între vânturi). Mihai Ralea considera Medelenii 

ca fiind „primul roman important al generației 
matu-rizate” în timpul Marelui Război: „Lumea 

din La Medeleni, care prezintă câteva analogii cu 
aceea din Viața la țară, e lumea unei anumite clase moldovenești, astăzi în mare criză, dacă nu în deplină decadență. E marea burghezie rurală de dincoace de Milcov. Sunt oameni bogați, care trăiesc la țară și la oraș, viață largă, fără griji, viață occidentală, prin tendințe, dar profund națională, prin ceea ce ține de instinct și de inconștient. Există o anumită patriarhalitate orientală, făcută din lene, din glumă, din roman-tism...”. În 1929 îi apare romanul de dragoste, 
Bal mascat, iar în 1931 Fata din Zlataust (I, 

Scandalul; II, În Beilic). A fost pentru o perioadă scurtă de timp, directorul Teatrului Național din Iași (1933). În următorii ani publică cărțile Golia 

(I, Casa de peste drum; II, Porțile s-au închis) 

(1933), Crăciunul de la Silvestri (1934), Lorelei 

(1935), Arca lui Noe (1936), În casa bunicilor și 

Fundacul Varlaamului (1938), Prăvale-Baba 

(1939), Ce-a văzut Ilie Pânișoară (1940), Tudor 

Ceaur Alcaz (I, Coca Duduș, 1940; II, Drumul 

magic, 1941; III, Inima, 1942; Frunză, 1943), 

Întoarcerea în timp (1941), Hai diridam (1945), 

La porțile nopții și Masa umbrelor (1946), Zdrulă 
și Puhă (1948). După instalarea regimului comu-

nist, Ionel Teodoreanu a devenit un personaj incomod, fiind considerat un „reacționar”. Pe 3 februarie 1954, în urma unui infarct, scriitorul moare, pe când se afla la cumpărături. A fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București, în prezența apropiaților. I-au fost publicate postum 

volumele de versuri La porțile nopții (1970) și 
Cina cea de taină (1996), precum și romanul Să 
vie Bazarcă (1971). „Prin productivitatea sa neîncetată și prin tră-sături care-i sunt particulare, Ionel Teodoreanu și-a cucerit un public pentru care el constituie una din atracțiile spirituale ale vremii. De la începutul carierei Ionel Teodoreanu s-a arătat ca viitor romancier al copilăriei și adolescenței, instinctul artistic fixându-l astfel în domeniul 
ce-i este propriu”2. ■ 

 

 
1 Ionel Teodoreanu, Cum am scris „Medelenii”, în Opere alese, Editura Minerva, București, 

1981, p. 460, 472-473. Vezi și George D. Râncă, „Creația liteară”. Conferința d-lui Ionel 

Teodoreanu la Dorohoi, în „Chemarea”. Seria II, anul IV, nr. 159, Iași, 31 martie 1938, p. 2. 
2 D. Murărașu, Istoria literaturii române. Ediția a III-a, Editura „Cartea Românească”, București, 1942, p. 408. 
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Florin 

FAIFER 

[Iași] 
 

 Scrisoare de pe un pat de spital 
 

 Până atunci, în îndepărtații ani ’50 (sau ’60 să fi fost?), credeam că viața e o continuă fiestă, un ceremonial trandafiriu întrețesut de elfii care zboară în preajmă. Mă surprindeam gândind că lumea există pentru ca eu să mă bucur de existența ei. Mă înscriam fără să vreau în fluxul unui curent filosofic a cărui denumire, în clipa 
asta a serii, nu mi-o amintesc. Și deodată, sentimentul invulnerabilității n-a 

mai fost ce era. Un membru al familiei, Margareta 

Faifer, a trebuit, pe neașteptate, să se confrunte cu primejdia unei boli. Pe noi, pe mine și pe sora mea, ea a ținut să ne ferească de acest stres. Doar la un moment dat, când a crezut că situația e sub control, că sunt speranțe, ne-a scris de pe un pat de spital din București. Încă era bine, dar cine știe câte ne mai așteptau!... 
 

 

 

 

19 XI 1961 

 

Dragii mei, 

Încă nici până acum nu mi s-a făcut inter-

venția – deoarece e necesar un tratament preope-

rator. M-a văzut și Dna Dr. Pitiș și a fost cu totul 
de acord cu diagnosticul, tratamentul și chiar cu 
pronosticul pus de mine – și bineînțeles și de 
ceilalți medici de aici. 

Masa e bună, dar am fenomene de colită de 
când am venit, așa că sunt nevoită să recurg și la 
alte cumpărături. De dormit nu se poate dormi 
decât cu sedative (mai ales că în salon e un caz 
mai grav). Mi-a trimis carbaxin și Corina [Corina Hociung, prietenă din copilărie, profesoară]. 

Toate camerele au 4 paturi – persoanele ce 

sunt cu mine sunt foarte atente și îndatoritoare. 
Am terminat analizele (azi mai repet una) și în 
timpul liber asist la vizitele ce le face la bolnavi 

Dna Pitiș (Prof. Milcu a plecat la Moscova). 
În orice caz și după operație voi fi nevoită să 

urmez un tratament de durată (acasă), dar sub 

controlul Institutului – la intervale. 

Operația în sine nu e grea. Mai toți bolnavii 
merg a doua zi pe sală. Dar se așteaptă la fiecare 
ceea ce se numește „momentul chirurgului”. 

Am încredere în medicii de aici. Dr. Angelescu e 
o figură cunoscută în București și are la activ cele 
mai multe operații pe gușe, iar Dr. Oprea și Oproiu 
sunt de asemeni cu vechime în activitatea chirur-

gicală. 
Colega mea Dna Dr. Holban, căreia i-am scris 

și datorită căreia mi s-a făcut programarea, e 
foarte drăguță și vine mereu pe la mine. Corina nu 

poate veni fiind în convalescență de hepatită, dar 
îmi telefonează în fiecare seară (după contra-

vizită). 
A fost și Eugen [Eugen Irimia, fratele Margaretei], 

iar Mary [Mary Irimia, soția lui Eugen], n-a lipsit 

decât într-o joi. Mi-aduce în genere borcănele mici 
cu compot de vișine sau păhărele cu salată 
„boeuf” sau flori. Ai voie să chemi pe cineva din 
familie să stea în ziua și noaptea de după 
operație, dar eu n-o s-o chem pe Mary. Am scris 

Maricicăi Țincoca. și mi-a răspuns de la 
Hunedoara, unde Ionel [soțul Maricicăi] era în 
deplasare. Azi o aștept să vină. A fost și o colegă 
de a mea de la liceu, Antoaneta Horovitz. 

Dacă Laurențiu [Laurențiu Faifer, soțul 
Margaretei] vine în București la conferința din 
29-30, poate să merg și eu atunci acasă – sau 

dacă va fi prea curând după operație, nu; în orice 
caz, poate veni la mine. Din oraș poate cere 
telefonic centrala 170450, solicitând ulterior 
serviciul de chirurgie, camera 326, Dr. Faifer sau 

același lucru de la poartă. Troleibuzul oprește la 

stația Aviatori, Bul[evardul] Stalin. 

Scrisorile voastre îmi fac o bucurie nespusă 
mai ales că tata [Laurențiu Faifer] îmi scrie 
foarte frumos. Pe Magda [Magda Cojocaru, fiica] 

am rugat-o să-mi scrie mai mult și ce știe ea că 
mă interesează pe mine despre dânsa. Florinel [Florin Faifer, fiul, cel care publică această 
scrisoare] ar trebui să scrie mai mare și să 
adauge măcar un cuvințel de la el – mai ales că a 
trecut ziua mea (de obicei el reia conversația 
după aniversări). 
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Vă doresc succes la teze și seminarii și tatei 
răbdare măcar până voi reveni eu – în ce privește 
gospodăria noastră. Cred că n-a făcut recontrolul 
radiologic pentru ulcer, deși ar fi trebuit, căci a 
trecut o lună de la prima radioscopie. În orice caz 
regimul alimentar trebuie respectat cât de cât, 
mai puține țigări și numai după masă și alcool 
deloc. 

Sper să vă îmbrăcați bine să nu răciți – iar 

dacă se întâmplă ceva spuneți-i Olguței [Olga 

Burduja, sora Margaretei] să vă dea ce este 
necesar. 

Sper că tătăica și mămăica [Gheorghe și 
Matrona Irimia, părinții Margaretei Faifer] sunt 

sănătoși. Spuneți-le că totul va fi foarte bine, să nu 
fie prea îngrijorați. 

Nu am nevoie de palton la plecare, hainele pe 

care le am sunt suficiente pentru ca să-mi ție cald. 
Mulțumesc foarte mult pentru mandatul tele-

grafic trimis. Am rugat-o pe Corina să-mi procure 

un aparat „Turist” de 925 sau 950 lei. Cred că    
ne-ar servi până am lua unul bun (și l-am vinde pe 

cel vechi). Deocamdată însă n-a găsit, iar ocazii 
nu vreau (căci sunt cu baterii consumabile). Când 
vine tata, vom hotărî ce facem.  

Vă rog să fiți cuminți și copii buni, să mă bucur 
când mă voi întoarce între voi, iar pe Laurențiu îl 
rog să vă poarte de grijă ca un „tătos” iubitor.  

Vă sărut cu drag, 
Mama, Margareta ■ 

 

 

 

 
 
In memoriam Maria Danilov  

 
 

La jumătatea lunii noiembrie a anului trecut, a părăsit această lume doamna Maria Danilov, unul din numele ce deveniseră frecvent asociate cu ideea de mişcare astristă din Republica Moldova a ulti-mului deceniu. Membră a colegiului de redacţie al „Revistei române” din Iaşi, implicată în mai multe activităţi şi acţiuni ştiinţifice derulate în cadrul ASTREI ieşene şi naţionale, a fost unul dintre cola-boratorii de nădejde ai astriştilor ieşeni. Ca istoric, 
s-a remarcat prin cercetările sale dedicate realită-ţilor specifice veacului al XIX-lea, având preocupări 
mai ales cu privire la presa din perimetrul basa-rabean, la cartea tipărită acolo şi la sistemul de cenzură al provinciei. A activat o lungă perioadă în cadrul Muzeului Naţional de Istorie al Republicii Moldova şi, apoi, al Institutului de Istorie al Aca-demiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. În anul 2004 a obţinut titlul de doctor în istorie. Alături de alţi cercetători din domeniul istoriei, a contribuit la afirmarea ideii de românitate a spaţiului dintre Prut şi Nistru. A publicat numeroase lucrări în Republica Moldova, România, Ucraina, Federaţia Rusă, Bulgaria, a coordonat câteva volume de studii şi a contribuit la buna organizare şi desfăşu-

rare a mai multor evenimente ştiinţifice de ţinută în România şi în Republica Moldova. 
Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească! 
  

Redacția ■ 
 

 

 

 

1956-2018 
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Tabăra de cultură şi civilizaţie românească  
„Acasă la noi”, ediția a XXII-a, iunie – august 2018 

 Ajunsă la a XXII-a ediţie, Tabăra de cultură şi civilizaţie românească „Acasă la noi” reprezintă pentru Asociaţiunea ASTRA, pentru susţinătorii programului şi mai ales pentru participanţi, un prilej de mare emoţie românească. Cu această ocazie, copiii şi tinerii români din teritoriile românești aflate în prezent în afara graniţelor României se bucură de activităţile iniţiate şi organizate de despărţămintele ASTREI din România şi de organizatorii din localităţile-gazdă. Pentru mulţi dintre beneficiari, taberele organizate în diferite zone ale României constituie o ocazie unică de a se bucura de frumuseţile naturale şi valorile spirituale ale unei ţări pe care o simt aproape, vorbindu-i graiul, dar pe care nu au avut prilejul să o viziteze. Invitaţii se bucură de toată grija organizatorilor, interesaţi să le îmbogăţească cunoştinţele de istorie, de geografie, de cultură şi de civilizaţie românească, să-i sprijine în perfecţionarea limbii române, prin itinerarii culturale specifice. Iniţiată de la Iaşi, în anul 1997, sub înaltul patronaj al Guvernului României, prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi al Asociaţiunii ASTRA, prima ediţie a Taberei s-a desfăşurat la Dezna, în judeţul Arad. Din 1998, în condiţiile în care nu a mai primit susţinere financiară din partea organismelor guvernamentale, Asociaţiunea a stabilit propria strategie pentru continuarea şi desfăşurarea acestei activităţi. Astfel că, din acel an, grupurile de copii şi tineri sosite din afara ţării au devenit oaspeţi ai familiilor astriste din localităţile unde s-a desfăşurat tabăra. O importantă contribuţie au avut-o despărţămintele din Transilvania care, la fiecare ediţie, au primit sute de copii şi tineri români însoţiţi de dascălii lor. Putem enumera aici despărţămintele 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 oficialităţile locale, dar şi familiile care i-au găzduit pe copii, prin implicarea activă în susţinerea programului şi donaţiile de rechizite şcolare, manuale, cărţi, dicționare, sume de bani şi 
calculatoare. Toţi cei care au luat parte la activităţile Taberei de cultură şi civilizaţie 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 naţionale. Grupurile invitate anul acesta la Tabăra „Acasă la noi” au însumat peste 425 de invitaţi originari din Municipiul Chișinău și din raioanele Criuleni, Ialoveni, Strășeni, Florești, Anenii Noi, Căușeni, Dondușeni (Republica Moldova), Reni și Chilia (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 graniţelor României trăieşte aceeaşi naţiune, de a cunoaşte istoria naţională, de a-şi perfecţiona limba română, de a comunica cu tinerii din alte zone, precum şi cu gazdele, de a participa la diferite activităţi cultural-educative (festivaluri, hramuri, drumeţii, hore, nunți, reuniuni, conferinţe etc.). Ediția a XXII-a a Taberei „Acasă la noi” a fost coordonată de prof. Areta Moșu, vicepreședintă a Asociațiunii ASTRA și președintă a Despărțământului Iași. Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași le mulțumește tuturor susținătorilor celei de-a XXII-a ediţii a Taberei de Cultură şi Civilizaţie Românească „Acasă la noi”: 

Baru (jud. Hunedoara),  23-30 iunie 2018. Beneficiari: membri ai Despărțământului „Petre Ștefănucă” Ialoveni 

(Republica Moldova, 22 pers.). Organizatori și susținători: Primăria Comunei Baru (Primar: Daniel Răducanu și 
colaboratorii), Despărțământul „Eugen Hulea” Alba Iulia. Persoane implicate: prof. Maria Cioica (președinta Despărțământului „Eugen Hulea” Alba Iulia), prof. Vera Balan (președinta Despărțământului „Petre Ștefănucă” 
Ialoveni). 

Alba Iulia (jud. Alba),  17-24 iulie 2018. Beneficiari: membri ai Despărțământului „Alexandru Boldur” Anenii 
Noi (Republica Moldova, 22 pers.). Organizatori și susținători: Primăria Comunei Albac (Primar: Petru Tiberiu Todea), Primăria Comunei Avram Iancu (Primar: Sandu Heler), Despărțământul „Eugen Hulea” Alba Iulia. Persoane implicate: prof. Maria Cioica (președinta Despărțământului „Eugen Hulea” Alba Iulia), ec. Ioan Străjan (Fundația „Alba Iulia 1 
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Decembrie 1918 pentru unitatea și integritatea României”), Octavian Zelinschi (președintele Despărțământului „Alexandru Boldur” Anenii Noi). 

Botoșani,  17-24 iulie 2018. Beneficiari: elevi și profesori din Comuna Dumitrești, raionul Chilia, Regiunea Odesa 

(Ucraina, 38 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 (președintele Despărțământului „A.T. Laurian” Botoșani), Natalia Ursu (Directorul Centrului de 
Informare a României din Ismail), prof. Elena Bolocan ( Dumitrești). 

Zlatna (jud. Alba),  17-24 iulie 2018. Beneficiari: membri ai Despărțământului „Valul lui Traian” Tighina, raionul Căușeni (Republica Moldova, 40 pers.). Organizatori și susținători: Primăria Zlatna (Primar: Silviu Ponoran, 

Viceprimar: Nicolae Clonța), Despărțământul ASTRA „Ampeia” Zlatna, Fundația „Alba Iulia 1 Decembrie 1918 pentru unitatea și integritatea României”. Persoane implicate: membri ai Despărțământului „Ampeia” Zlatna, ec. Ioan Străjan (Fundația „Alba Iulia 1 Decembrie 1918 pentru unitatea și integritatea României), prof. Maria Cioica (președinta Despărțământului „Eugen Hulea” Alba Iulia), ing. Lidia Jubea (președinta Despărțământului „Valul lui Traian” 
Tighina), col.(r) Viorica Simion și prof. Silvia Vacula (Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași). 

Rebra-Parva (jud. Bistrița-Năsăud),  17-24 iulie 2018. Beneficiari: membri ai Despărțământului „Ioan Sîrbu” 
Criuleni (Republica Moldova, 31 pers.). Organizatori și susținători: Mănăstirea „Sf. Apostoli Petru și Pavel” Rebra-

Parva, Despărțământul „Mihail Kogălniceanuˮ Iași, Despărțământul „Ioan Sîrbuˮ Criuleni. Persoane implicate: protos. Chiril Zăgrean (starețul Mănăstirii „Sf. Apostoli Petru și Pavel” Rebra-Parva), prof. Ioan Seni (președintele Despărțământului Năsăud), Floarea Pleș (președinta Cercului ASTRA Năsăud), drd. Elena Frumosu (președinta Despărțământului „Ioan Sîrbu” Criuleni), Cristina Bejenaru (Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași). 
Întorsura Buzăului (jud. Covasna),  17-24 iulie 2018. Beneficiari: laureații Concursului de Arte Plastice „N.N. 

Tonitzaˮ, ediția a XII-a din România și Republica Moldova, 30 pers.). Organizatori și susținători: Primăria Orașului Întorsura Buzăului (Primar: Leca Bancilă), Despărțământul „Buzăul Ardelean” Întorsura Buzăului. Persoane implicate: prof. Corina Bărăgan Sporea (președinta Despărțământului „Buzăul Ardelean” Întorsura Buzăului), prof. Mihai Zaiț (Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași), prof. Lilia Cazacu (Criuleni, Republica Moldova). 

Cluj-Napoca,  17-24 iulie 2018. Beneficiari: membri ai Cercului ASTRA „Valeriu Graur” din cadrul Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadianiˮ Chișinău (Republica Moldova, 40 pers.). Organizatori și susținători: Primăria 
Municipiului Cluj-Napaca (Primar: Emil Boc), Colegiul Tehnic „Napocaˮ. Persoane implicate: Ionuț Tene (Primăria 
Municipiului Cluj-Napaca), prof. Marinela Marc (directoarea Colegiului Tehnic „Napocaˮ), Ramona-Ioana Vaida 

(pedagog școlar, Colegiul Tehnic „Napocaˮ). 

Reghin (jud. Mureș),  17-24 iulie 2018. Beneficiari: membri ai Despărțământului „Doina Răutuluiˮ, Gura Căinarului și ai Despărțământului Băhrinești, raionul Florești (Republica Moldova, 31 pers.). Organizator și susținător: Primăria Municipiului Reghin (Primar: Maria Precup). Persoane implicate: prof. Olga Leșenco (președinta Despărțământului „Doina Răutului Gura Căinarului), prof. Ion Țușnea (Asociația „Pro Basarabia și Bucovina”, Filiala 
Reghin), prof. Parascheva Țuțurman (Despărțământul „Mihail Kogălniceanuˮ Iași”. 

Maliuc (jud. Tulcea),  17-24 iulie 2018. Beneficiari: elevi și profesori ai Cercului ASTRA Florești (Republica 

Moldova, 40 pers.). Organizatori și susținători: Fundația pentru copii „Sfântul Sava” de la Buzău, Consiliul Raional Florești. Persoane implicate: pr. prof. dr. Mihail Milea (președinte al Fundației pentru copii „Sfântul Sava” de la Buzău), 

Vladimir Gutium (vicepreședinte al Consiliului Raional Florești), Zenaida Mandalac (președinta Cercului ASTRA Florești). 

Bistrița-Năsăud,  30 iulie – 5 august 2018. Beneficiari: elevi și profesori din raionul Reni, Regiunea Odesa 

(Ucraina, 40 pers.). Organizatori și susținători: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Despărțământul Năsăud. Persoane 

implicate: prof. Ioan Seni (președinte al Despărțământului Năsăud), respnsabilii de activități: Floarea Pleș, Ioan Neagoș, Daniel Lișcan, Ioan Pintea, Maximinian Menuț, Antonina Marian, Florin Săsărman Lucian Vaida, Luiza Iliescu. 

Sighișoara (jud. Mureș),  13-19 august 2018. Beneficiari: elevi și profesori ai Cercului ASTRA Dondușeni 
(Republica Moldova, 20 pers.). Organizatori și susținători: Primăria Municipiului Sighișoara (Primar: Ovidiu Mălăncrăvean), Primăria Comunei Daneș (Primar: Nicolae Mosora). Persoane implicate: Vasile Luca, prof. Daniela Julieta Vlad (Sighișoara), pr. Marius Moldovan (Parohia Daneș), Nicu Cismaș (Boiu), prof. Viorica Vasilișin (Cercul 

ASTRA Dondușeni). 
 30 de elevi din Florești și Gura Căinarului, raionul Florești (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. Un grup folcloric din raionul Strășeni (Republica Moldova, 40 pers.) – membri ASTRA, s-au odihnit la Centrul de 

Agrement de la Oglinzi, județul Neamț, în cadrul Programului de Tabere „ARC”. 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.  
 
Iași, 9-15 iulie 2018. Școala Europeană de Vară „ASTRA”, ediția a V-a. Beneficiari: 40 de tineri de origine română (cu vârste între 18 și 22 ani) din Ucraina (regiunile Cernăuți și Odesa), Republica Moldova (raioanele Ialoveni, Florești, Dondușeni, Călărași, Taraclia, Strășeni) și România. ■ 
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Ioan 

RĂDUCEA  

Impresii de acasă 
 

 Sub genericul „Acasă, la noi”, despărțămintele și filialele înfrățite din raionul Florești (Repu-blica Moldova), din Dumitrești (raionul Chilia, regiunea Odesa, Ucraina), din Reghin și Botoșani (România), sub coordonarea Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” Iași (președinte: prof. Areta Moșu) au organizat, în iulie 2018, o excur-sie de o săptămână în județele Mureș și Harghita. 
Excursia, care a inclus, pe traseu, și Iașul, precum și peisajele pitorești din munți, a dat prilejul copiilor și cadrelor didactice implicate să cu-noască viața românilor din interiorul arcului carpatic, așa cum se exprimă ea în locuri de agrement, muzee, dar și în instituțiile oficiale sau fabricile care au fost cuprinse în program. Între acestea: Primăria municipiului Reghin, unde elevii au susținut un program artistic primit cu deosebită căldură de cei prezenți, Fabrica de instrumente muzicale „Hora”, Fabrica de trac-

toare „Irum”, ambele din Reghin, Grădina Zoo-logică Târgu Mureș sau Cetatea medievală din Sighișoara.  Modul în care au fost primiți și rezonanța interioară a deplasării, pentru cei mai mulți una inaugurală, au dat prilejul unor reacții dintre 
cele mai profunde, pe care unii dintre ei și le-au exprimat în scris și pe care le redăm, în extrase. Ordinea este a celor două grupe implicate, Dumitrești (Dmitrovca) și Florești (raion în care își desfășoară activitatea mai multe filiale ale ASTREI). În cadrul fiecăruia, ordinea este cea a vârstei participanților fiindcă aceasta ar putea reda, într-o măsură, evoluția impresiilor de la spontaneitatea amintirii la reflecția asupra sen-sului experienței trăite de tinerii noștri cona-ționali din afara granițelor. Credem că entu-ziasmul este cuvântul de ordine al acestor notații iar aceasta constituie cea mai bună dovadă că asemenea acțiuni, deja de frumoasă tradiție în cadrul despărțămintelor și filialelor noastre, se cuvin menținute și amplificate, în ciuda marilor 
eforturi pe care le implică. 

 Eugen Pârvan (11 ani), sat Dumitrești 
(Dmitrovca), raionul Chilia, regiunea Odesa, 

Ucraina: „Locuiesc la Dumitrești, pe teritoriul 

Basarabiei de Sud și am venit în România cu scopul de a descoperi ceva nou în viața mea. Mi-am împlinit acest vis și aduc multe mulțumiri organizației și domnului profesor Corneliu Filip 

din Botoșani – ghidul nostru”. 

Iaroslav (12 ani), sat Dumitrești: „Am fost în foarte multe biserici, mănăstiri și cetăți. De 
asemenea, mi-au plăcut munții care, prin râurile și formele neobișnuite ale lor, ne arată toată frumusețea României”. 

Vladislava Apruda (14 ani), sat Dumitrești: „România este o țară foarte frumoasă și verde și am rămas mulțumită de prezentarea ghidului 
nostru, domnul Corneliu Filip. Am intrat prin 

trecătorile unde se desfac munții, am vizitat Cetatea Neamț, am coborât în mina Cacica. Aș vrea să revin”. 

Victoria Cojuhari (14 ani), sat Dumitrești: „Am avut ocazia să plec cu colegii mei de școală și cu profesori la o excursie în România. În șapte 
zile am vizitat multe locuri frumoase dar cel mai mult am ținut minte mina de sare. Când cobo-ram era tot mai frig și tot mai greu aerul dar folositor sănătății. Sunt foarte mulțumită de această excursie”. 

Alexandru Gavriliuc (14 ani), sat Dumitrești: „În șapte zile am vizitat multe locuri frumoase, am reținut mai ales munții și Lacul Roșu. Mulțumesc tuturor care au organizat excursia, 
domnului Corneliu Filip că ne povestea și ne arăta locurile interesante”. 

Ecaterina (14 ani), sat Dumitrești: „Cel mai 
mult mi-au plăcut munții și Lacul Roșu, pentru că în munți eu am intrat prima dată. Mulțumesc 
tuturor care s-au străduit să organizeze excursia”. Maria Păduraru (12 ani), Florești, raionul Florești, Republica Moldova: „Stau și mă gândesc că România nu e pământ ci e o parte din sufletul nostru. (...) Un suflet mare, o inimă curată și 
cuvinte nu-ți ajung pentru a lăuda țara. Munții cu crestele lor au lăsat o amprentă în viziunea mea iar pădurile dese și stufoase au fost ca minunile din povești”. 

Iuliana Procopie (13 ani), Putinești, raionul Florești: „Cred că fiecare copil din Basarabia tre-buie să-și viziteze Patria. Eu am fost prima oară 
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în România și am văzut niște peisaje nemaipo-menite. Am rămas impresionată de primirea de la hotel și de grija doamnei director pentru noi. Sper la anul să vizitez țara încă o dată și mulțu-

mesc pentru tot. Cea mai frumoasă săptămână din viața mea”! Elena Podobnâi (14 ani), Florești, raionul Florești: „Am fost la Reghin la muzeu, ne-am îmbră-cat în haine naționale și am fost la primărie, unde am făcut cunoștință cu doamna primar. Am fost și la salină. Pereții erau în 
totalitate din sare. Ne-am distrat foarte mult”. 

Ionela Bogdan (14 ani), Florești, raionul Florești: „Mi-a plăcut peste tot, la muzee, la 
fabrica de viori, la fabrica de tractoare și la grădina zoologică Târgu Mureș. Le mulțumesc 
tuturor celor care ne-au dat posibilitatea să vizităm aceste locuri sfinte și ortodoxe, înfrumusețate de bucuria oamenilor”. Diana Pînzaru (15 ani), Lunga, raionul Florești: Am fost primiți cu mare ospitalitate și am reușit să vizităm cele mai frumoase locuri, care să rămână în memoria noastră pentru toată viața”. Victor Cenușă (16 ani), Băhrinești, raionul Florești: „La Hotelul „Ayma” din Reghin, doamna Laurenția Grosu a avut grijă de noi pe tot par-cursul săptămânii și ne-am simțit cu toții în 
confort”. Mădălina Movilă (16 ani), Băhrinești, raionul Florești: „Doamnele profesoare au făcut tot posibilul ca să nu ne plictisim niciun minut. La 
salina Praid tot grupul am mers la 120 m adâncime adică am avut aventuri în adâncul pământului. Toate vorbele cu tâlc mi-au ajuns la inimă și mulțumesc celor care au contribuit la vacanța mea de vis”. Olguța Carauș, Băhrinești, raionul Florești: „La Sighișoara, primul loc pe care l-am vizitat 

a fost Turnul cu ceas. Ochii vedeau, gura tăcea – nu mai avea ce spune. Urcând treptat, am ajuns în vârful turnului, de unde puteai vedea absolut tot orașul. Acel peisaj este ca în poveste. Te iubesc, România”! Ruslana Deșcan, Roșietici, raionul Florești: „Am fost încântată pentru că veneam în România pentru prima dată. Am mers 14 ore pe drum dar a meritat. (...) Chiar dacă au fost două grupuri 
diferite, dintre care unul din Ucraina, ne-am înțeles cu toții ca o familie mare și unită”. 

Ina Negru, Florești, raionul Florești: „Această experiență mi-a dat posibilitatea să înțeleg cât de vast și de darnic este sufletul românesc și că noi, basarabenii, avem mult de lucrat până vom descoperi toată comoara din sufletul nostru. (...) În România te poți bucura de locuri parcă rupte 
de restul lumii. Le găsești peste tot acolo unde peisajul începe să se sălbăticească și să se strân-gă către ape, fie ele lacuri încremenite care oglin-desc culmi domoale fie ape înspumate care curg năvalnic peste bolovani înverziți. Sunt mândră și fericită că am o astfel de țară, România – casa 

mea”.  Victoria Tatarin, Chișinău (16 ani): „România 
nu este un stat ci este un sentiment (...). Suntem frați de sânge, aproape și totuși departe. Trebuie să fim tari și să supraviețuim lumii sălbatice, sufletelor deșarte, rănilor. Dușmanii vor dispă-rea ca o umbră ucisă de lumină și veșnicia noas-tră va intra în existență ca o nouă unitate de mă-sură a timpului”. În încheiere, redăm din relatarea, căreia entu-

ziasmul i-a dat formă lirică, a doamnei profe-

soare Olga Leșenco, din Gura Căinarului, unul dintre coordonatorii grupului floreștean: „Vă spunem drept, ca dumneavoastră oameni mai rar! Aveți un suflet mare, la chip nici o supărare, ne este greu să ne despărțim, din toată inima vă mulțumim”! ■ 
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Tabăra de cultură  
şi civilizaţie românească  

„Acasă la noi”, ediția a XXII-a,  

iunie – august 2018  

Tineri din raionul Florești în vizită la Reghin   
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Tabăra de cultură  
şi civilizaţie românească  

„Acasă la noi”, ediția a XXII-a,  

iunie – august 2018  

Tineri din raionul Anenii Noi în tabără în Țara Moților   
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Tabăra de cultură  
şi civilizaţie românească  

„Acasă la noi”, ediția a XXII-a,  

iunie – august 2018  

Tineri din raionul Dondușeni  în vizită la Sighișoara   
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 Tabăra de cultură  
şi civilizaţie românească  

„Acasă la noi”, ediția a XXII-a,  

iunie – august 2018  

Tineri din raionul Florești  în tabăra ARC de la Sulina, 
 județul Tulcea   
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Ioan 

DĂNILĂ  

România Mare, „Acasă la noi” 
 

 „– Dobrogea! – Prezentă!”;  „– Muntenia! – Prezentă!”;  „– Transilvania! – Prezentă!”; „ – 

Bucovina! – Prezentă!” „– Basarabia! – Prezentă!”;   „– Moldova! – Prezentă!”. Aşa a început spec-

tacolul dat pe 17 august 2018 de tinerii veniţi în 
Centrul de Agrement Valea Budului pentru a lua parte la ediţia a IX-a a Taberei Naţionale de Cultură Etnografică Românească şi Folclor „Acasă la noi” (16-22 august). Proiectul, finanţat de Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, în parteneriat cu Despărţământul ASTRA „Vasile Alecsandri” Bacău, şi sprijinit de SIF Moldova şi de Agricola Internaţional, a adunat grupuri de elevi şi cadre didactice din Turcoaia (Tulcea), Mioveni  (Argeş), Făgăraş (Braşov), Carei (Satu 

Mare), Ceahor (raionul Hliboca, regiunea Cernăuţi, Ucraina), Costeşti (raionul Ialoveni, 

Republica Moldova; localitate înfrăţită cu Bacăul). Din judeţul Bacău au participat grupuri folclorice, artişti şi instructori din Cucuieţi (Solonţ), Cleja, Parincea, Filipeni, Scorţeni, Odobeşti şi din Bacău (Palatul Copiilor, Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”).  Am notat trei performanţe: una atitudinală („Suntem uniţi cu Ţara!”, au strigat în cor basarabenii şi bucovinenii; majus-cula ne aparţine, fără teama de a fi greşit), una didactică (elevii din Carei au recitat – deci nu au 

citit! – poezii întregi, între care şi Ce-ţi doresc eu 
ţie, dulce Românie, de Mihai Eminescu) şi una organizatorică (Mitică Pricopie ne cheamă an de an sub semnul românismului). Ba mai e ceva: Ion Măric ne-a delectat ochiul şi sufletul cu 32 de lucrări expuse în aer liber. ■ 
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G. 

IUTIȘ  

Drumuri astriste  
 

 

ASTRA ieșeană la Alba Iulia În cadrul evenimentelor prilejuite de aniver-

sarea Centenarului Marii Uniri, în data de 18 
septembrie 2018 la Alba Iulia s-a desfășurat Simpozionul „Asociația ASTRA. Contribuție la Actul Marii Uniri”, eveniment organizat de Con-siliul Județean Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Asociațiunea Transilvană pentru literatura română și cultura poporului român (ASTRA). La această manifestare culturală au 
luat parte numeroase oficialități și membri ai Asociațiunii ASTRA. Simpozionul a început cu un Te-Deum oficiat în Catedrala Arhiepiscopală de către Înalt Prea 

Sfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Apoi, participanții la această manifestare au luat parte la vernisajul expoziției „Hora Unirii”, desfășurat în Aula „Sfântul Simion Ștefan” din incinta Cen-

trului eparhial. Această lucrare artistică este realizată de artistul plastic ceramist Marius Deaconu și reprezintă 100 de țărani cuprinși într-o Horă a Unirii, având în mijloc un copil sub 
tricolor. ÎPS Arhiepiscop Irineu a rostit un cuvânt de deschidere în care a subliniat rolul Asociațiunii 
ASTRA de-a lungul timpului: „De la fondarea ei până în anul  1918, ASTRA a militat cu tenacitate 

nu numai pentru promovarea culturii autohtone, ci şi pentru întărirea legăturilor sufleteşti între fraţii de o limbă şi de un sânge. Prin campania de întărire a solidarităţii româneşti şi prin repudi-erea încercărilor de divizare şi fărâmiţare a 
energiilor etnice, ea s-a înscris plenar în mişca-rea de eliberare naţională, contribuind la Marea 
Unire. ASTRA a ridicat nivelul cultural al nea-mului nostru, învăţându-l iubirea de carte şi de ţară, precum şi respectul pentru credinţă şi datini. În felul acesta, ea ne-a ferit de tot ce îmbolnăveşte sufletul şi trupul, de tot ce dezbină familiile şi poporul întreg! Impresionat de stră-duinţele patriotice ale nobilei Asociaţii ASTRA, Îl rog pe Dumnezeu să binecuvânteze în viitor toate acţiunile ei”. Deschiderea lucrărilor simpozionului a avut loc în Sala Senatului Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, prilej cu care a fost intonat Imnul Național al României și Imnul Asociațiunii ASTRA. Printre cei care au luat cuvântul s-au aflat președintele Asociațiunii ASTRA, prof.univ. dr. Dumitru Acu, președintele Consiliului Jude-țean Alba, Ion Dumitrel, și delegatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conf.univ.dr. Diana Câmpan, care au subliniat importanța activității Asociațiunii ASTRA și a manifestărilor culturale desfășurate de asociație în vechea cetate a Bălgradului. Au fost susținute, apoi, comunicări științifice, în cadrul cărora a fost reliefată contribuția a numeroase personalități la realizarea Marii Uniri și activitatea Asocia-țiunii ASTRA în contextul Marii Uniri. A fost evidențiată, de asemenea, misiunea ASTREI de a 
accentua promovarea valorilor identitare ale neamului românesc. 

În acest context s-au încadrat și comunicările participanților din cadrul Despărțământului  „Mihail Kogălniceanu” Iași: doamna Areta Moșu, președinta despărțământului, a prezentat Activi-

tatea culturală a ASTREI în despărțămintele sale 
cu românii din jurul granițelor actuale ale 
României dedicate Centenarului, intervenție care a primit aprecieri, dar a determinat și discuții, în ciuda orei târzii de susținere, în vreme ce G. Iutiș, vicepreședintele despărțământului, a vorbit des-

pre Activitatea științifică și publicistică a Despăr-

țământului „Mihail Kogălniceanu” Iași dedicate 
comunităților românești. Putem conchide că la Alba Iulia s-a desfășurat o activitate de ținută intelectuală înaltă, care a 
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beneficiat de prezența și intervenția unui acade-mician (acad. Emil Burzo, președintele filialei din Cluj a Academiei Române) și în cadrul căreia locul și rolul ASTREI în realizarea mărețului act național de la 1 decembrie 1918 a fost conturat în cele mai vii culori și, mai ales, în numeroase 
cuvinte de suflet. 

 

Participare astristă ieșeană  
la Colocviile de la Nicula Mănăstirea Nicula și-a deschis porțile, ca de obicei la început de toamnă, spre a găzdui tradiționala întâlnire spirituală și culturală a oamenilor de litere din zonă. Colocviile de la Nicula reprezintă un eveniment organizat de Despărţământul ASTRA „Ioan Alexandru” Gherla şi de Mănăstirea Nicula, avându-l ca inițiator și coordonator pe părintele Ioan Morar, președin-tele despărțământului din localitatea menționată 

mai sus. 

Evenimentul a debutat vineri, 21 septembrie 2018, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Dom-nului” de la Nicula, în prezența Înalt Prea Sfinți-tului Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a oficiat Slujba Parastasului pentru scriitorii înmormântați în cimitirul de la Nicula. După slujba de pomenire, Părintele Mitropolit a rostit o scurtă alocuțiune în care a amintit de poetul Ioan Alexandru, om de cultură și tradiție, înmormântat în cimitirul mănăstirii, lăcaș de cult care are o însemnătate aparte pentru cultura transilvăneană: „poetul care își doarme somnul de veci în acest cimitir nu este singur, sunt aici mai mulți scriitori, dar din punct 
de vedere sentimental, de el suntem cel mai legați pentru că a fost om de cultură, dar a fost și un om credincios”. La slujbă au fost prezenți: directorul Radio Renașterea, pr.conf.univ.dr. Ioan Bizău, starețul Mănăstirii Nicula, arhim. Nicolae Moldovan, 
protopopul de Gherla, pr. Paul Isip, protopopul 

de Dej, pr. Ioan Buftea, preşedintele despărţă-mântului ASTRA Gherla, pr. Ioan Morar, soția 
scriitorului Vasile Avram, doamna Felicia Avram, precum și alți oameni de cultură, printre care doamna Areta Moșu, președinta despărțămân-tului ieșean.   Ajunsă la cea de-a IX-a ediție, manifestarea cu caracter spiritual și literar are ca principal scop „comunicarea cu personalitățile pe care poiana cu brândușe și pământul sfințit al grădinii Maicii 
Domnului le-a îmbrățișat pentru blânda odihnă, până la marele semnal al deșteptării. Ei s-au dus 

dintre noi mai degrabă, dar au atâtea să ne spună și sunt neliniștiți dacă nu îi vom asculta. Iar noi vom rămâne mult prea săraci dacă nu le primim darul oferit”, după cum a precizat pr. 
Ioan Morar, organizatorul Colocviilor. La sus-ținerea în plen a lucrărilor din cadrul Colocviilor de la Nicula, petrecută în ziua de 22 septembrie 2018, printre cei prezenți s-au aflat prof.univ.dr. Virgil Nistru Țigănuș, prof.dr. Florin Bengean, 
scriitorul Valentin Marica, jurnalistul Ion Onuc Nemeș, pr.conf.univ.dr. Jan Nicolae, pr.drd. Maxim Morariu, pr.drd. Emanuel Cășvean, 
pr.drd. Cătălin Varga, pr.drd. Grigore Toma Someșan, pr. Fabian Seiche și alții. Inițiatorul și coordonatorul colocviilor de la Nicula, părintele Ioan Morar, a mai declarat că 
anul acesta „sunt dezbătute operele câtorva personalități care au legătură cu Mănăstirea Nicula, iar trei dintre ei sunt înmormântați în cimitirul Mănăstirii”. El a mai adăugat că „spe-răm să ducem mai departe Colocviile acestea și să fie din ce în ce mai consistente și să găsească o rază de răspândire cât mai mare”. Între prezentările făcute în cadrul acestei ediții a Colocviilor de la Nicula, domnul profesor Ion Onuc Nemeș de la Sibiu a vorbit, la ocazie aniversară a țării (Centenarul), despre oameni 

de care România are nevoie – omul de cultură Teodor Ardelean, director al Bibliotecii „Petre Dulfu” din Baia Mare și doamna profesoară Areta Moșu, președinta Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, oameni cu o prodigioasă activitate pusă în slujba afirmării spiritului național la cote cât mai înalte. De altfel, doamna Areta Moșu a făcut parte din prezidiul acestei ediții a Colocviilor, tocmai ca semn al recunoașterii acestei însemnate poziții pe care o deține în cadrul manifestărilor cultural-istorice 

organizate la nivel național. Cu acest prilej, domnia sa a avut ocazia să vorbească despre activitatea despărțământului ieșean, mai ales în ceea  ce privește legăturile cu românii de peste granițele țării, precum și despre intențiile de 
viitor ale ASTREI din fosta reședință domnească 
a Moldovei. A fost o manifestare de spirit românesc, o cinstire adusă valorilor literare ale țării, dar și o strălucită etalare de elocință și sentiment patri-otic din partea tuturor participanților la această   tradițională întâlnire de suflet. 
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La Făgăraş, 
pe urmele unităţii naţionale În Cetatea Făgăraşului, sfârşitul de septem-

brie 2018 a marcat Centenarul printr-o sesiune de comunicări foarte interesante şi bine docu-mentate, păşind pe urmele unităţii naţionale a românilor prin marcarea a 200 de ani de la naşterea a două personalităţi cu adânci rădăcini în  istoria neamului: Aron Pumnul şi Ion Codru Drăguşanu. 
Manifestarea cultural-istorică de la Făgăraş, sub genericul mai sus menţionat, a fost orga-nizată de Primăria Municipiului Făgăraș (primar 

Gheorghe  Sucaciu) şi ASTRA Făgăraş (preşe-dinte prof. Mihaela Gîrlea), a reunit mulţi oameni de cultură, istorici, scriitori, astrişti, jurnalişti, pătrunşi de cultul lui Mihai Eminescu pentru Transilvania şi pentru Blajul cărturăresc şi revoluţionar, despre care i-a vorbit, ca un pro-

fet, profesorul său, Aron Pumnul. În zilele de 28-30 septembrie, cărturarii aniversaţi au intrat în Cetatea Făgăraşului şi în satele unde au văzut lumina zilei, respectiv Cuciulata şi Drăguş, unde 
au fost întâmpinaţi de întreaga obşte a satu-

lui copilăriei, o lume nouă, cu izvoare nesecate de iubire, frumuseţe şi respect. Aron Pumnul a rămas în istoria literară prin 
lucrarea Lepturariu românesc, elaborată în patru volume, o antologie amplă, cuprinzând scriitori din toate provinciile româneşti, în număr de peste o sută, o carte de căpătâi a elevului Eminescu, o selecţie a textelor de la cronicari până la tinerii autori contemporani cu autorul. A fost recunoscut ca unul din întemeietorii istoriei 
noastre literare, iar prin concepţia şi activitatea sa naţională, un predecesor de seamă al luptei naţionale. În ziua de 28 septembrie 2018, participanţii la această manifestare s-au deplasat în satul Cuciulata, locul de baştină al lui Aron 
Pumnul, unde, la muzeul etnografic dedicat ilustrului înaintaş, la biserică, la şcoală şi la căminul cultural, au fost evocate meritele cărtu-rarului paşoptist, dezvelindu-se şi o placă pe clădirea în care a văzut acesta lumina zilei. Duminică, 30 septembrie 2018, adunarea cărturărească de la Făgăraş şi-a continuat activi-tatea în satul Drăguş, satul natal al lui  Ion Codru Drăguşanu, participant la revoluţia de la 1848, deputat de Haţeg în Dieta de la Sibiu, secretar al Comitetului Şcolar Grăniceresc (1880-1884), vice-preşedinte al Despărţământului ASTRA Făgăraş, 
care-i poartă acum numele, colaborator la mai 
multe ziare, printre care: „Gazeta Transilvaniei”, „Foaie pentru min-te, inimă şi literatură”, 

„Concordia”, „Telegraful român”, „Familia” etc.  
Este autorul celui mai interesant jurnal de călătorie din epoca postpaşoptistă, Peregrinul 

transilvan (1865), care depăşeşte cu mult hotarele unor însemnări de călătorie. De asemenea, participanţii au fost oaspeţi la Colegiul Naţional „Radu Negru”,  care iniţial a fost o şcoală confesională secundară, înfiinţată în 1869, la iniţiativa lui Andrei Şaguna, apoi şcoală capitală, condusă de Ion Codru Drăguşanu, şi a Colegiului „Doamna Stanca”, având-o ca patron spiritual pe soţia lui Mihai Viteazul, căreia i se dăruise Castelul Cetăţii. Elevi în uniforme (uniforma şcolară este cu adevărat un semn de distincţie) au oferit o inspirată scenetă-lectură (la Colegiul „Radu Negru”) şi au primit oaspeţii 
cu solemnul Gaudeamus. Între timp, pe 29 septembrie, întâmpinaţi de o gardă princiară, cu care s-au făcut fotografii, participanţii la manifestare au pătruns în istorica Cetate a Făgăraşului. Cei prezenţi au aflat că, în 
secolele XII-XIII, aici a fost o cetate de lemn, incendiată de tătari. Voievodul transilvănean Ladislau Kan a reconstruit din piatră cetatea, transformată în castel de principele Ştefan 
Mailat. Prin cetate au trecut voievozi  munteni (Vladislav Vlaicu, Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş), 
principi ardeleni ori habsburgi. Pentru Mihai Viteazul, Cetatea Făgăraşului a fost un centru strategic. După vizitarea Muzeului Cetăţii, s-au desfăşurat lucrările Simpozionului care a avut două mari teme: Pe urmele unităţii naţionale în 
Făgăraşul istoric şi Bicentenarul naşterii lui Aron 
Pumnul şi Ion Codru Drăguşanu.  În cadrul primei secţiuni, G. Iutiş, vicepreşe-dinte al Despărţământului  ASTRA Iaşi, a vorbit 
despre Relaţiile ASTREI cu românii din afara 
graniţelor. Punctând cele mai însemnate mo-mente ale acestei foarte frumoase şi bine orga-nizate manifestări, menţionam şi mai sus că în 
satul Cuciulata, locul de naştere al lui Aron  
Pumnul, s-a dezvelit placa comemorativă a ilustrului om de cultură, s-a vizitat Muzeul închi-
nat lui, s-a prezentat monografia Aron Pumnul, ediţia a II-a, a prof.univ.dr. Ilie Rad din Cluj. Evocarea cărturarului patriot, afirmat ca publi-cist, lingvist, istoric literar, filosof, profesor în Blaj ca succesor al lui Simion Bărnuţiu şi apoi la Cernăuţi, autorul unei Proclamaţii în revoluţio-narul an 1848, a impresionat audienţa. S-au 

reamintit, evident, meritele magistrului de la Cernăuţi, faptul că tânărul Eminovici/Eminescu, stând în gazdă la strălucitul dascăl, „a devorat” 
biblioteca-i bogată şi, inspirat de studierea 
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Lepturariului românesc, a scris poezia Epigonii. Devastat de tristeţe, Eminescu a scris, în ianuarie 
1866, poezia La moartea lui Aron Pumnul. În satul Drăguş, descris monografic de Dimitrie Gusti, creatorul şcolii româneşti de so-ciologie, audienţa a asistat la evocarea dască-lului, scriitorului, memorialistului şi revoluţio-narului Ion Codru Drăguşanu, fiul acestui sat special, vicecăpitan al Comitatului Făgăraş, vice-preşedinte al Despărţământului ASTRA Făgăraş. 
S-a dezvelit şi sfinţit placa celui evocat, fiind interesant de consemnat că viaţa rafinatului 
intelectual, autorul unui excelent jurnal epistolar de călătorie, a fost evocată prin cântec, inter-pretat de un grup coral al femeilor satului, în frumoase şi autentice costume naţionale. Locui-torii Drăguşului, bărbaţi, femei şi copii cu ciucuri mari la pălărie, au oferit spectacolul unei nunţi tradiţionale, cu alaiul specific, cu strigă-turile 

pline de umor, cu jocuri populare autentice.  De remarcat şi frumoasa prezentare în imagini a locurilor, ocupaţiilor locuitorilor, dar şi 
a evenimentelor istorice care au pus  asupra Făgăraşului o puternică pecete de istorie trăită la cote înalte, prezentare realizată de doamna Elena Nemeş, în cadrul vizitei din Cetate. 

Profesorul clujean Ilie Rad, autorul mono-grafiei despre Aron Pumnul, a făcut şi o promi-siune solemnă, cu ocazia dezvelirii plăcii come-

morative de la Cuciulata – şi anume anga-jamentul de a publica, în anul 2019, cores-pondenţa cărturarului făgărăşean realizată de-a lungul vieţii. Se cuvin adresate felicitări reprezentanţilor administraţiilor locale din Braşov, Făgăraş, Cuciulata, Drăguş şi preşedintei Despărţămân-tului Făgăraş al ASTREI „Ion Codru Drăguşanu”, doamnei profesoare Mihaela Gârlea şi colegilor săi, pentru reuşita organizare a unei sărbători culturale de înaltă vibraţie patriotică, pe care cu 
generozitate au oferit-o tuturor participanţilor la această manifestare. 

 

Cu ASTRA Iași în  
Republica Moldova şi în Ucraina Scopul principal al destul de îndelungatei noastre călătorii a fost de a încerca să conso-lidăm românismul în diverse comunităţi din Ucraina şi Moldova, prin discuţii cu cadre didac-

tice, preoţi, oficialităţi din localităţile vizitate etc., precum şi prin conturarea unui program de acţiune pentru perioada imediat următoare. La această acţiune au participat: doamna Areta Moşu, preşedinte al Despărţământului 

ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, G. Iutiş, vice-preşedinte al aceluiaşi despărţământ, precum şi 
doi colegi de la Alba Iulia, domnul Adrian Moldovan, absolvent al Facultăţii de Istorie din localitatea natală, şi domnul Teodor Degan, absolvent al Facultăţii de Teologie din Sibiu. 

Plecarea a fost fixată pe data de 19 octombrie 2018, destinaţia fiind Universitatea de Stat  „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, unde ne-am întâlnit cu membri ai Cercului ASTRA „Onisifor Ghibu”, domnul Gheorghe Iutiş le-a vorbit studenţilor despre evenimentul principal 

al anului 2018, aniversarea Centenarului Marii 

Uniri. Apoi am avut, la parohia din satul Manta, 

acolo unde s-a amplasat o placă omagială în 
memoria episcopului Justinian Teculescu (sep-tembrie 2016), o întâlnire de suflet cu preotul 
paroh Iulian Budescu, tema principală de discuţie fiind identificarea posibilităţilor de am-plasare a efigiei episcopului Teculescu (donaţie a familiei Teculescu din Paris), adusă de parti-cipanţii la Simpozionul internaţional al ASTREI din octombrie 2017 şi lăsată în custodie la Consulatul General al României de la Odesa. În dimineaţa zilei de 20 octombrie am plecat spre Ucraina, destinaţia fiind localitatea Satu Nou din raionul Reni, unde urma să se desfă-şoare festivalul intitulat „Cânt şi joc la hora moldovenilor”, aflat la cea de-a XII-a ediţie. Au 
participat ansambluri folclorice din Ucraina, Moldova, România şi Bulgaria, manifestarea bucurându-se de o audienţă deosebită. Au fost făcute unele aprecieri critice din partea doamnei Areta Moşu asupra acestei manifestări, îndeo-

sebi cu privire la autenticitatea costumelor pur-tate de participanţi, precum şi a cântecelor şi 
dansurilor prezentate. S-a conturat posibilitatea unei colaborări pentru viitor cu asociaţia cultu-rală a moldovenilor din raionul Reni, condusă de 
domnul Valeriu Babară. În aceeaşi seară ne-am cazat la Ismail, prin 

grija doamnei Natalia Ursu, responsabila Cen-trului de Informare al României din cadrul Uni-versităţii Umaniste de Stat din localitatea mai-sus menţionată. A doua zi, 21 octombrie, am 
vizitat mai multe localităţi din zonă (Camâşovca, 
Babele – Ozeornoe), unde am stat de vorbă cu persoane care colaborează de mai multă vreme cu asociaţia noastră (preotul Mihail, familia Iordăchescu, Petru Şchiopu), tema principală fiind situaţia – tot mai grea – a comunităţilor româneşti din această parte a Ucrainei. S-a remarcat, însă, şi o măsură deja luată de guvernul român încă de la începutul anului 2018 
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– acordarea de burse elevilor de etnie română care învaţă la şcoli cu predare în limba maternă 
din regiunea Odesa. Am vizitat bisericile din localităţile prin care am trecut, precum şi monumentele ridicate în cinstea mareşalului Alexandru Averescu, născut în satul Babele (Ozeornoe).Circulând destul de mult în această zi cu maşina, am remarcat progresele făcute în 
ceea ce priveşte repararea drumurilor (de exemplu, şoseaua dintre Ismail şi satul Dumitreşti, impracticabilă în 2017, acum se află într-o stare foarte bună), precum şi intensa activitate de construcţie a unor noi drumuri, autostrăzi etc. Este adevărat, însă, că în multe 
zone rurale din Ucraina drumurile sunt, uneori, 

aproape impracticabile. În dimineaţa zilei de luni, 22 octombrie, am fost invitaţi la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, fiind primiţi la Centrul de Informare al României. Ne-au făcut onoarea să ne salute 
domnul profesor Iaroslav Kiciuk, rectorul instituţiei de învăţământ superior menţionate, precum şi unul dintre prorectori, doamna profesoară Lilia Ţîganenko. Au fost discutate unele aspecte ţinând de colaborarea dintre ASTRA şi Universitate, despre rolul Centrului de Informare etc. Domnul Gheorghe Iutiş a făcut şi aici o expunere despre Centenar studenţilor şi profesorilor prezenţi, s-a vorbit despre cărţile şi revistele tipărite recent sub îngrijirea astriştilor ieşeni, apoi au fost vizitate moscheea, diorama şi muzeele din oraş, precum şi faleza Dunării, prin amabilitatea gazdelor noastre, Mariana Daki şi 
Aliona Cepoi-Accebaş. Ziua a continuat prin deplasarea în satul Dumitreşti, vizitat şi în octombrie 2017, când     
s-au distribuit elevilor foarte multe cărţi în limba română, ceea ce s-a întâmplat şi în cursul vizitei de faţă. Elevii care au fost în tabăra „Acasă la noi”, ediţia a XXI-a, la Botoşani (vara anului 
2018) ne-au aşteptat, împreună cu câţiva pro-fesori ai şcolii, la care s-a alăturat primarul localităţii. S-a vorbit despre Marea Unire, dar şi despre ceea ce ar putea să facă românii din această zonă pentru a-şi păstra limba şi tradiţiile naţionale. Lucrurile sunt dificil de pus în prac-tică, etnicii români din zona Odesa considerând că de la Bucureşti se face prea puţin pentru comunităţile vorbitoare de limbă română din sudul Ucrainei. Periodicul „Sud-Vest”, editat cu mari eforturi la Iaşi  şi trimis spre distribuire tocmai în această zonă, de multe ori nu ajunge ori se dovedeşte a fi un glas firav şi izolat întru apărarea drepturilor românilor de aici. Ne-am 

îndreptat, spre seară, la mănăstirea Borisovca, unde am fost primiţi cu multă ospitalitate şi căldură de stareţă, Eupraxia Grosu, de origine 
din Moldova. 

A doua zi am avut mai multe opriri şi întâlniri chiar în satul Borisovca, la primărie, la şcoală (unde am constatat că, la clasele primare, se scrie şi se citeşte în limba română), la biserică. Toţi cei cu care ne-am întâlnit (primar, profesori, preot) au apreciat strădaniile pe care le face despărţământul ieşean al ASTREI în ceea ce priveşte sprijinul şi colaborarea cu românii din Ucraina. Dorinţa este de a intensifica aceste relaţii, în ciuda depărtării geografice, precum şi a posibilităţilor, destul de rare, de a realiza astfel de vizite şi întâlniri. În drum spre Odesa am vizitat străvechea Cetate Albă care, în secolul al XV-lea, a fost, pentru câteva decenii, sub controlul Ţării Moldovei. Zidurile cetăţii stau mărturie multor 
veacuri de istorie, cele mai multe fiind sub stăpânire otomană. Am ajuns spre seară la Odesa, acolo unde urma să se desfăşoare unul dintre cele mai însemnate puncte ale agendei călătoriei noastre în Ucraina. Am avut timp, în cursul dimineţii următoare, să vizitam o parte a oraşului, cu celebrele scări Potemkin, portul maritim, Opera, precum şi alte frumoase obiec-tive ce merită vizionate, cu siguranţă, mai pe îndelete.  Miercuri, 24 octombrie, am fost primiţi la Consulatul General al României la Odesa de către 
consulul general, domnul Emil Rapcea. Am 

relatat despre întâlnirile avute în zilele prece-dente şi am încercat să identificăm noi posi-bilităţi de colaborare, pentru ca spiritul ASTREI să fie diseminat cât mai puternic în rândul comunităţilor româneşti din zonă. O problemă nerezolvată este cea legată de efigia episcopului Justinian Teculescu, rămasă – în continuare – în custodia Consulatului, aceasta întrucât nu s-a obţinut aprobare din partea oficialităţilor ucrai-nene pentru amplasarea acestei efigii într-un loc 

anume – la o biserică, la o instituţie de stat etc. După această întâlnire în care atât mintea, cât şi sufletul, au „lucrat” la cote înalte, ne-am în-

dreptat, din nou, spre Republica Moldova, unde mai aveam programate o serie de întâlniri, cu astrişti, dar şi cu oficialităţi cu care colaborarea avea deja un trecut destul de consistent. În aceste ultime două zile ale călătoriei noastre, joi şi vineri – 25 şi 26 octombrie, am vizitat primăria şi şcoala (inclusiv bogatul muzeu 
istorico-etnografic) din localitatea Carahasani, 
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foarte arătoase şi bine puse la punct prin grija 

harnicului primar Vladislav Cociu, am ajuns la un spectacol de dans şi cântec în satul Feşteliţa, am vizitat muzeele din Căuşeni şi Gura Bâcului, am 
vizitat, de asemenea, frumoasa ctitorie monas-tică de la Hagimus, închinată Sfintelor Femei mironosiţe Marta şi Maria, ne-am întâlnit cu vechi colaboratori din zonele vizitate (între care doamna Lidia Jubea, preşedinta Despărţămân-tului „Valul lui Traian” Tighina, căreia îi mulţu-

mim pentru compania pe care ne-a oferit-o în 
ultima zi a călătoriei noastre), am avut, la final, o întâlnire de suflet cu preotul şi familia acestuia din Gura Bâcului. 

De asemenea, un rezultat pozitiv al acestor ultime vizite şi întâlniri este acela că s-a stabilit, în mod ferm, organizarea Festivalului folcloric 

ASTRA „Se-ntâlneşte dor cu dor”, ediţia 2019, în raionul Căuşeni, urmând să se identifice şi data exactă pentru această manifestare. Toate cele prezentate în această destul de lungă descriere, la care se adaugă şi alte întâlniri, vizite, discuţii pe care le-am avut în decursul celor opt zile ale deplasării noastre, ne-au întărit convingerea, nouă, astriştilor din Iaşi, precum şi colegilor noştri din Alba Iulia (cărora le mulţu-mim în mod deosebit pentru implicare, devota-ment şi întregul lor sprijin), că ASTRA poate şi trebuie să facă mai mult şi mai bine pentru ca viitorul românilor din Basarabia istorică (sudul Ucrainei de astăzi) să fie, în continuare, legat de ethosul românesc, de limba română, de gândirea şi simţirea românească. ■ 

 

 

Sanda Beatrice  

BITERE  

„File şi drag de carte” –  

un nou proiect cultural al ASTREI ieşene  
a fost lansat în Republica Moldova 

 

 Cu promptitudine şi generozitate, Consiliul Raional Hânceşti, Direcţia Cultură şi Turism, 
Biblioteca Publică Raională „ÎPS Antonie Plămădeală” din Hânceşti şi Centrul de Infor-mare al României de la Ismail – parteneri deveniţi tradiţionali pentru activitatea astristă – au răspuns propunerii noastre de a organiza şi găzdui, în perioada 16-17 noiembrie 2018, a 

primului Colocviu File şi drag de carte, dedicat specialiştilor în biblioteconomie din Republica Moldova, din regiunea Odesa (Ucraina) şi din România. 
Noul proiect cultural este proiectat de Asocia-ţiunea ASTRA – Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, în completarea programelor 

emblematice Carte românească pentru Basarabia şi Carte românească pentru Bucovina, prin care, pe baza donaţiilor de carte şi publicaţii perio-dice, au fost înfiinţate secţii de bibliotecă în cadrul despărţămintelor şi cercurilor ASTRA din 
Republica Moldova (Universitatea de Stat „B.P. 

Hasdeu” Cahul, Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălţi, Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă” Ialoveni, unităţile de învăţământ din Tănătari şi Feşteliţa – raionul Ştefan Vodă, Oniţcani – raio-nul Criuleni etc.) şi în comunităţile româneşti din Ucraina (Liceul Raional „Gh. Asachi” şi biserica din Herţa – regiunea Cernăuţi, Şcoala Medie Dumitreşti din raionul Chilia şi Centrul de Informare al României de la Ismail – regiunea 

Odesa).  

Evenimentul-pilot de la Hânceşti deschide, în 
Republica Moldova, o serie de întâlniri şi activi-tăţi tematice dedicate bibliotecilor şi bibliote-carilor, precum şi cititorilor şi prietenilor cărţii din comunităţile istorice româneşti. Menirea acestor întâlniri profesionale, probată elocvent cu această ocazie, este de a oferi un cadru 

facilitator de prezentare pentru biblioteca-gazdă şi bibliotecile participante, colaborări interbi-bliotecare, formare profesională, oportunităţi de finanţare, teme de interes pentru noi colaborări, 
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modele de promovat, provocări etc., astfel încât discuţiile să conducă la cunoaştere reciprocă şi iniţiative de conlucrare durabilă.  Delegaţia astristă formată din prof. Areta Moşu (vicepreşedinte al Asociaţiunii ASTRA şi preşedinte al Despărţământului ASTRA ,,Mihail Kogălniceanu” Iaşi), prof.dr. Ion Onuc Nemeş (director al Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu în 
perioada 2004-2011) şi lect.univ.dr. Gheorghe Iutiş, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (vicepreşedinte al despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi) a alocat prima zi în raionul Hânceşti vizitei la Cercul ASTRA din 
Stolniceni (localitatea de origine a celui ce a fost 

Mitropolit al Ardealului, Crişanei şi Maramureşului între anii 1982-2005). Întâmpinarea cu program artistic şi expoziţie de carte a fost făcută de doamna preşedinte Natalia Sîrbu, cadre didac-tice şi elevi de la gimnaziul „Mitropolit Antonie Plămădeală”, unde s-a analizat activitatea cer-cului astrist, iar oaspeţii au susţinut prelegeri pe tema Centenarului Marii Uniri şi în amintirea înaltului ierarh. În ziua următoare, ediţia inaugurală a Coloc-

viului a reunit la Complexul istorico-arhitectural Manuc Bey din Hânceşti (care include sediul Bibliotecii Publice Raionale), personalităţi de pe ambele maluri ale Prutului, reprezentanţi ai 
domeniilor biblioteconomic şi academic. Alături de specialiştii din reţeaua celor 61 biblioteci publice din raion semnalăm prezenţa doamnei profesoare Elena Bolocan, delegatul Şcolii Medii Dumitreşti din raionul Chilia, regiunea Odesa, Ucraina. După mesajele de bun venit adresate de Vera Tănase, vicepreşedintele raionului, şi de Ion Tulbu, şeful Direcţiei Cultură şi Turism Hânceşti, oficiile de moderator le-au revenit 

Valentinei Cotorobai, specialist principal pe linia 

bibliotecilor al Direcţiei, şi prof. Areta Moşu.  
Comunicările susţinute au fost ilustrative pentru activitatea bibliotecilor din România şi 

Republica Moldova: 157 de ani de la constituirea 

Bibliotecii Naţionale a Românilor din Transilvania. 
Tradiţii, dezvoltare, inovare (Ion Onuc Nemeş); 
Biblioteca Municipală „B.P Hasdeu” şi salvgar-

darea patrimoniului cultural local (Mariana Harjevschi, directorul instituţiei şi preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica 
Moldova); Proiecte durabile de colaborare inter-

bibliotecară (Eugenia Bejan, director adjunct al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” Chişinău); Uşi deschise spre lumina cărţii 
(Tatiana Darii, directorul Bibliotecii Publice Raionale ,,Î.P.S. Antonie Plămădeală” Hânceşti); 

Cartea şi bibliotecarii: schimbă viaţa în comu-

nitate (Tatiana Baranov, specialist principal pe linia bibliotecilor în cadrul Secţiei Cultură, ra-

ionul Cantemir); Activităţile culturale ale ASTREI 
cu românii din jurul graniţelor actuale ale 
României, dedicate Centenarului (Areta Moşu); 
Ideea de unitate în istoria românilor (Evul Mediu 

şi Epoca modernă) (Gheorghe Iutiş). Publicaţiile ASTREI ieşene „Revista română” şi Almanahul 
istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei „Sud-Vest”, însoţite de o donaţie de carte au fost primite cu interes şi 
apreciere de gazde şi invitaţi. 

Pentru succesul evenimentului, care, inclusiv 

prin recitalul artistic de final s-a înscris în  mani-festările culturale organizate cu ocazia Cente-narului Marii Uniri, în cadrul Zilelor Bibliotecii Publice Raionale ,,Î.P.S. Antonie Plămădeală” dedicate celebrării a 92 de ani de la naşterea mitropolitului, adresăm călduroase mulţumiri şi felicitări domnului Ghenadie Buza, Preşedintele Raionului Hânceşti, grupului organizatoric for-

mat din doamnele Valentina Cotorobai, Tatiana 

Darii şi Natalia Ursu, precum şi colaboratorilor şi participanţilor.  Fie ca toamna anului 2019 să ne reunească, în acelaşi spirit, în raionul Cantemir, la o nouă ediţie a Colocviului File şi drag de carte! ■ 
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Luminița CORNEA 

Cornel Dimovici – un scriitor  

român care a ales exilul  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ca de fiecare dată, când țin în mână o carte nouă, 
am curiozitatea de a mă uita mai întâi la cuprins. 
Citesc: Undeva în Florida, Blaj-Constanța, Rusia, 

Elveția, Paris, Indochina, Berlin, America, Paris și iar 

Paris. Sunt titlurile a nouă din cele 15 capitole ale cărții Umbra crucilor de fier. Oricine ar spune după lectura acestui cuprins că avem în față un memorial de călătorie. Nu, nu este un memorial de călătorie. 
Autorul, scriitorul Cornel Dimovici, ar putea scrie și o asemenea carte deoarece a călătorit mult. Dar cine este Cornel Dimovici? După studiile liceale din Blaj, după absolvirea Medicinii din Cluj, ajunge medic într-o așezare pierdută în munți, Comandău, jud. Covasna, situată la 1.200 de metri 

altitudine, fără nici o legătură cu restul lumii, în afara unui plan înclinat pentru transportul copacilor și al lemnului. Atmosferă extraordinară pentru pasiunea lui: literatura! Aici scrie povestiri și pregătește 
volumul Cel de-al doilea trăgaci care este preluat pentru tipar de Editura Albatros. După câțiva ani se transferă în localitatea Ozun, foarte aproape de reședința județului Covasna, Sf. Gheorghe.  În anul 1974, tânărul medic se afla în fața susținerii unui doctorat în Medicină. În același timp, aștepta cu deosebită nerăbdare să-i apară volumul de proză scurtă la Editura Albatros, după ce-i apăruse mai multe povestiri prin reviste, în special în Vatra de la Târgu-Mureș, condusă de scriitorul Mihai Sin. Dar... surpriză! În același an, 1974, efectuând o călătorie în străinătate, s-a hotărât să nu se mai întoarcă în România. La 32 de ani, Cornel Dimovici rămâne în Paris, unde speră să se realizeze ca scriitor. În Paris, întâlnește o emigrație artistică, disperată și dezbinată și înțelege că nu are nici o șansă. Din 

Elveția, trece ilegal frontiera în Germania și lucrează o viață ca medic chirurg în orașul Wiesbaden. În ianuarie 1990, scriitorul Mihai Sin îi publică, în „Vatra”, nuvela Partida de cărți, interzisă de cenzura comunistă. Îl îndeamnă să scrie. Volumul Cel de-al 

doilea trăgaci apare, în mod ciudat, după 12 ani de peregrinări, în 1996, în Editura Plumb din Bacău, cu o prefață de Mihai Sin. Un act cultural recuperatoriu și totodată justițiar. Remarcăm în mod deosebit afir-mația lui Mihai Sin precum că înainte de a pleca în exil, Cornel Dimovici reprezenta o speranță a prozei românești, iar o dată cu apariția volumului Cel de-al 

doilea trăgaci el devine o certitudine. Foarte intere-santă este declarația scriitorului Cornel Dimovici, după lansarea de la Bacău a volumului: „Mă consider un scriitor profesionist. Am făcut medicina ca să-mi 

pot asigura traiul”.  În anul 2010, Cornel Dimovici publică romanul 
Vremea trădărilor, care produce o serie de iritații în lumea literară „postrevoluționară”. Este o „revoltă”, un gest de neadaptare și nonconformism, într-o lume manipulată de lobbyism și capital.  Astăzi, Cornel Dimovici este un scriitor român care a ales exilul. Trăiește în Germania. Scrie în română și în germană. Publică în ambele limbi. În primăvara anului 2018, a participat la Frankfurt la 

congresul anual al PEN Clubului din Germania, al cărui membru este, unde a citit fragmente din roma-

nul Umbra crucilor de fier, apărut în limba germană, în martie 2017, la Editura Fischer. În România, editorul 
Valentin Ajder i-a publicat, în toamna anului 2018, ediția în limba română a romanului Umbra crucilor de 

fier, la Editura Eikon din București.  

raftul cu cărți ■  
 

Cornel Dimovici 

Umbra crucilor de fier 

București, Editura Eikon, 2018 
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 Umbra crucilor de fier este un emoționant roman al rememorării unei vieți, scris la propunerea și insistențele unui prieten german. Pe patul de moarte, sub influența morfinei, Ștefan, eroul principal, își revede viața care a fost o adevărată aventură. Descrie chinurile unui copil din Blaj, rămas copil și în fața morții, care se revoltă și încearcă să trăiască fascinația existenței, în afara normelor sociale și religioase ale timpului. Câștigă experiență și satisfacție!   

Romanul Umbra crucilor de fier de Cornel Dimovici se încadrează în categoria romanului corin-

tic (v. Nicolae Manolescu Arca lui Noe. Eseu despre 

romanul românesc). Este un roman postmodern, unde vocile și perspectivele se amestecă, unde timpul are o configurație cu mai multe cursuri, care fie sunt paralele, supraetajate, fie se întretaie. Constituie deci cadrul cel mai cuprinzător și mai potrivit, în care Ștefan, eroul romanului Umbra crucilor de fier se des-fășoară, de fapt asemeni autorului Cornel Dimovici, ca un revoltat, un aventurier, care trăiește și suferă aventura zbuciumată și chinuită a secolului XX, un erou care a pierdut totul și nu mai vrea să creadă în iluzii, și, totuși, crede. Discursul epic în întregimea lui notează calamitățile tulburătoare ale acestui secol blestemat, calamități  care au sfâșiat tot globul, ca și patria autorului, Transilvania. El nu se poate împăca cu gândul că aceste catastrofe istorice pot fi uitate, realizând o literatură realistă, implicată adânc în 
istorie. Discursul narativ urmărește cu abilitate traseul eroului în etape istorice diferite, din anii premergători 
celui de-al Doilea Război Mondial și până în contem-

poraneitate (după 1989, eroul se întoarce în Blaj, unde retrăiește în paralel, prin povestirile prietenului din copilărie, Mircea, tragedia anilor din comunism). Absolut întâmplător, fără să aibă vreun merit, eroul 
este decorat de trei ori cu Crucea de Fier, cel mai înalt ordin al armatei germane. Decorațiile germane, „crucile de fier”, „l-au hăituit prin viață, prin timp și spațiu”, fiind o reală povară și o piedică în stabilitatea socială și profesională a eroului. Cei doi prieteni Ștefan și Marcus încearcă să scape de povara de a fi 

fost soldați în trupele SS germane, prin intrarea în „Legiunea străină”, care a fost „un fel de infern sau mai rău”. Rememorarea naratorului are în centru, așa cum arată titlul romanului, crucile de fier – decorații 
nemeritate ce-i aduc numai necazuri, care l-au urmă-rit toată viața. Prietenia și dragostea sunt singurele puncte luminoase în realitatea cruntă, neagră a războiului. 

Romanul Umbra crucilor de fier reconstituie o viață așa cum a evoluat în afară. Dar, ceea ce este mai 

important, accentul pare a fi pe viața din lăuntrul construcției firului epic al rememorării efectuate de personaj când își revede viața, aflându-se în ultima fază a bolii. Cartea este un roman de tip poliedric, cu mai multe fețe, care pe fiecare față este altfel: roman realist, roman psihologic, frescă socială, roman thriller, chiar  roman fantastic, roman parabolic, în încercarea dramatică și fascinantă pentru cititor, cât și pentru erou, de a-și explora condiția în lumea prin 
care a trecut. 

Tomory Peter (actual regizor la teatrul Europa din Bonn, plecat tot din Sf. Gheorghe, după premiera cu 
succes a piesei sale de teatru Moartea macilor de 

câmp) a notat despre romanul lui Dimovici, citit în manuscris, în germană, că „este o carte foarte frumos scrisă și foarte importantă. Datorită firelor autobio-

grafice pe care le-a țesut cu măiestrie în evocarea soartei lui Ștefan, istoria secolului trecut se trans-formă într-o odisee tragică, dar totodată și grotesc absurdă, dobândind o verosimilitate impresionantă.” 

Astăzi, după 23 de ani, considerăm că sunt la fel de adevărate cuvintele scriitorului Mihai Sin cu care încheie prefața volumului Cel de-al doilea trăgaci: „România n-ar mai trebui să-și permită să fie risipitoare cu valorile și talentele pe care le naște, înțelegând că ele îi fac prestigiul și blazonul de noblețe, constituind una din rațiunile superioare de a ființa ca țară și ca popor”. Opera scriitorului Cornel Dimovici (chiar dacă este trăitor în Germania) se adaugă literaturii române contribuind la ridicarea prestigiului ei. E necesar a fi citită și cunoscută. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ  

„VERONICA MICLE”, 2019  
 Organizat de Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, concursul îşi propune să încurajeze lirica din ţară şi de peste hotare, să stimuleze preocupările de (re)evaluare a poeziei în contextul reconsiderărilor estetice actuale şi să 

impulsioneze traducerile în limbi de circulaţie internaţională. Lucrările concursului se vor desfăşura pe trei secţiuni: Creaţie poetică; Traducere din poezia clasică, modernă şi contemporană; Eseuri despre lirica actuală. La concurs pot participa tineri autori, care nu au debutat în volum şi care au vârsta maximă de 30 de ani. Lucrările vor fi trimise în plic sigilat, sub motto, în următoarea formă: secţiunea Creaţie poetică: 10 titluri inedite; secţiunea 
Traducere: 5 titluri inedite; secţiunea Eseuri: 1 eseu între 5-10 pagini, prezentat în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională. 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 15 decembrie 2019, la adresa: ASTRA Iaşi, 
str. Titu Maiorescu, nr. 2, cod 700460. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:  

(40)0232.219.213; (40)0722.552.119; (40)0232.311.474.  
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Mircea-Cristian GHENGHEA 

România modernă și Europa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anul 2018, privit şi considerat drept „an centenar” la mai toate nivelurile societăţii româneşti, a fost unul 
prolific şi din punct de vedere al producţiilor istorio-

grafice autohtone grupate sub acest generic. Din noianul lucrărilor apărute la numeroase edituri, câteva atrag inevitabil atenţia, din varii motive. Una dintre acestea este şi cartea istoricului Gheorghe 
Cliveti, dedicată românilor şi statului român în an-samblul relaţiilor internaţionale în timpul moder-nităţii: România modernă şi „Apogeul Europei” 
1815-1914. 

De la primul contact vizual, lucrarea impresio-nează prin masivitate – are 1162 de pagini în format A4 (nu precizăm aici şi greutatea, informaţia se regăseşte inclusiv pe internet1). A fost tipărită în mod cât se poate de profesionist în cadrul Editurii Acade-miei Române, la Bucureşti, în anul în care respectiva structură aniversează şapte decenii de la cristalizarea formei sale instituţionalizate, în 1948, după cum se precizează şi pe site-ul propriu2 şi după cum se poate deduce şi de pe prima copertă a lucrării. Această carte a fost anticipată şi pregătită de diverse alte realizări 
istoriografice ale profesorului Cliveti, presărate de-a 

lungul anilor unei cariere universitare deosebite: 

România şi Puterile garante 1856-1878 (Iaşi, 1988); 
Izvoarele istoriei relaţiilor internaţionale. Epoca 
modernă (Iaşi, 1993); România şi crizele interna-

ţionale 1853-1913 (Iaşi, 1997); Concertul european. 

Un experiment în relaţiile internaţionale din secolul XIX (Bucureşti, 2006); Prolegomene la studiul relaţiilor 
internaţionale. Epoca modernă (Bucureşti, 2009); 
Europa franceză şi cauza română (1789-1871) (Iaşi, 
2010); România şi „alianţele germane”. 1879-1914 (Iaşi, 2015). Acestor titluri li se adaugă, în chip necesar, alte zeci de texte publicate în diverse alte volume şi publicaţii ştiinţifice de profil, în cadrul cărora ochiul atent al specialistului a încercat să 
descifreze şi să ofere publicului dornic de a înţelege evoluţia relaţiilor internaţionale din veacul al XIX-lea o „cheie” potrivită spre a obţine o imagine cât mai 

elocventă a drumului parcurs de români şi de România de la nivelul de „problemă europeană” la cel de regat recunoscut şi afirmat în cadrul unui sistem european aparent consolidat şi stabilizat. Cartea este alcătuită din Cuprins (p.7-8), urmat de 

o Prefaţă a autorului (p. 9-12) şi de trei mari părţi, fiecare cu câte patru sau cinci capitole (Partea I. 

Cauza română – p. 13-270; Partea a II-a. Constituirea 

României şi garanţia colectivă a puterilor europene – 

p. 271-606; Partea a III-a. Vechiul Regat, „Marile 
Alianţe” şi originile Primului Război Mondial – p. 607-1110), pentru ca, la final, să se găsească Concluziile (p. 

1111-1114), un Synopsis (p. 1115-1118) şi un absolut necesar şi foarte util Indice (p. 1119-1160), care ajută şi uşurează foarte mult căutarea şi identificarea unor informaţii şi amănunte în structura densă a lucrării. După cum se arată în Introducere, eşafodajul istoriografic avut în vedere de către istoricul Gheorghe Cliveti este unul vast şi ambiţios, realizările anterioare reprezentând trepte ale acestui construcţii ample, care a luat în discuţie locul şi rolul românilor şi al României în contextul relaţiilor internaţionale, cu fireştile sale implicaţii rezultate din analizele şi abordările anterioare – istoria tratatelor, istoria 

diplomatică, istoria relaţiilor internaţionale. Acest cadru generos ca spaţiu şi timp a constituit „apogeul Europei”, expresie inspirată de istoricul francez 
Robert Schnerb1 şi care, după cum precizează autorul, „se cuvine a fi înţeleasă în mod nuanţat”, întrucât „nu priveşte pur şi simplu un nivel de creştere ori de 
dezvoltare atins de Europa pe timpul secolului al XIX-lea”. Totodată, „timpului istoric de apogeu al Europei în lume i s-a asimilat şi cel al emergenţei României moderne”, de la nivelul de cauză europeană până la prestigiul şi statutul internaţional dobândite de Vechiul Regat în deceniile anterioare Primului Război 
Mondial. În urma acestor precizări iese şi mai pregnant în evidenţă aspectul de sinteză al lucrării, o sinteză care îmbină atât elementele specifice evoluţiei cercetărilor 
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istorice ale ultimilor patruzeci de ani, cât şi câştigurile 
istoriografice româneşti referitoare la temele avute în vedere. Faptul ca atare este mărturisit de către autor, cu o subînţeleasă şi pe deplin justificabilă notă de satisfacţie şi de mulţumire personală: „Dincolo, însă, 
de dezbaterile de ordin conceptual sau metodologic, studiul istoriei urmează, pe direcţii de analiză şi întru încercarea sintezei, norme de nu puţin timp numite şi «clasice». Pe baze documentare şi în orizont cores-punzător de lectură, istoricul operează cu spirit 
eminamente critic reconstituiri factuale, pe care să le supună interpretărilor profesional calificabile. Perso-nal, temei mari a implicaţiilor europene ale edificării României moderne i-am consacrat îndelungi eforturi de documentare, de reflecţii suscitate şi de activitatea 
la Catedra universitară ori pentru coordonarea unor centre de cercetare. Realizările au urmat trepte fireşti, de la studiile speciale, apărute, cu timpul, în reviste de specialitate ori în volume tematice, la monografii. În 
asemenea trepte a putut urca textul istoriografic, unul, prin natura sa, de demonstraţie, mereu «în lucru», şi nu de inspiraţie, de creaţie pură cu valenţe de unicat” (p. 11-12). Cea dintâi parte a lucrării, Cauza română, poate fi considerată inclusiv o excelentă prezentare pentru importanţa naţiunilor ca actori în devenire ai scenei relaţiilor internaţionale, întrucât de la sfârşitul vea-

cului al XVIII-lea şi până spre finele celui de-al XIX-lea, „afirmarea naţiunilor moderne a cunoscut «faza clasică»” (p. 15). Segmentul cronologic vizat aici de către autor (1815-1849) cuprinde, în esenţă, transfor-mările majore, structurale, produse pe continentul european sub influenţa Marii Revoluţii Franceze; în 
acest context, cauza română începea să fie cunoscută prin evenimentele anului 1821, când mişcarea condusă de Tudor Vladimirescu a reprezentat, după cum arată autorul, „enunţul politic” al acesteia (p. 44), o cauză care, până atunci, nu devenise cunoscută în nici un chip în Europa vremii: „ordinea europeană nu a determinat internaţionalizarea «chestiunii române» şi nici împlinirea unor speranţe nutrite de români în privinţa plasării Principatelor sub o garanţie a «puterilor concertate». «Chestiunea» sau cauza 

română se încărca anevoios de date şi semnificaţii «în dedalul învălmăşelilor orientale». Ea resimţea acut implicaţiile situării românimii în componente po-

litico-administrative distincte, prin raportare la ceea ce se afla ori nu sub incidenţa ordinii europene de la 1815. Transilvania, Banatul şi Bucovina, părţi ale Imperiului Austriei ţineau de acea ordine. Principa-tele Moldova şi Valahia se afundau în «dedalul oriental», pe când Basarabia se pierdea dincolo de ceaţa pusă de Rusia între teritoriile şi populaţiile de sub sceptrul Romanovilor şi Europa încercată de resorturile şi certitudinile modernităţii” (p. 40). În opinia profesorului Cliveti, acţiunile derulate în interstiţiul menţionat în spaţiul românesc se con-stituie în ecuaţii ale contestării formulei continentale stabilite la Viena, alăturându-se, astfel, acelor „forţe 

de disoluţie” care pregăteau tranziţia la Europa statelor naţionale. Astfel ar trebui înţelese, în opinia sa, atât evenimentele din 1821-1822, cât şi cele din 
1848-1849, cele din urmă fiind pe deplin încadrate într-o zguduire din temelii a orânduirilor consacrate în numeroase părţi ale bătrânului continent. În ciuda insuccesului său, revoluţia din spaţiul românesc de la 
1848-1849 a fost cea care a dus la consacrarea „problemei româneşti” la nivelul conştiinţei publice europene, aceasta evoluând în tonalităţi şi tuşe din ce în ce mai intense atât în privinţa realităţilor regionale, cât şi a relaţiilor, discuţiilor şi înţelegerilor dintre Marile Puteri ale vremii. Izbânda naţională din anii 
1858-1859 nu a reprezentat, de aceea, un lucru ivit din senin; aceasta a fost pregătită, cu tenacitate şi cu răbdare, de o întreagă generaţie care şi-a forjat ideile şi şi-a asumat fără ezitare menirea istorică în tumultoşii ani 1848 şi 1849, fapt evidenţiat în repetate rânduri în paginile lucrării. Tocmai de aceea, 
Constituirea României şi garanţia colectivă a puterilor 
europene (cum se intitulează a doua parte a cărţii) se aşază într-o continuare logică a acumulărilor şi a luptelor duse de paşoptişti pentru necesitatea recu-noaşterii şi afirmării cauzei române la nivel european. După aşa-zisa „unire mică” de la 1859, se intra într-o etapă decisivă pentru îndeplinirea progra-mului naţional, în care aducerea prinţului străin, obţinerea independenţei de stat, formarea unui cadru economic naţional şi, în ultimă instanţă, împlinirea idealului unităţii româneşti reprezentau nu doar provocări de o cu totul altă anvergură, ci erau şi obiective vitale, a căror îndeplinire venea să confirme justeţea cauzei 

române şi să încununeze lupta generaţiei paşoptiste. 
Toate marile obiective – de la Unirea Principatelor în 1859 până la proclamarea Regatului în 1881 –, precum şi întregul parcurs al modernizării statului român şi a societăţii româneşti în a doua jumătate a 

veacului al XIX-lea s-au aflat „sub zodia faptului împlinit” (p. 305), a „spiritului veacului” şi a unui 
imperativ care, în unele momente, a devenit sinonim cu un anumit mod de a înţelege progresul şi necesitatea modernizării, cu toate aspectele pozitive şi negative implicate: arderea etapelor. Croşetând cu numeroasele date şi informaţii acumulate cu 
tenacitate şi cu răbdare în zeci de ani de cercetare, autorul a reiterat, cu această ocazie, unele judecăţi menite a reaşeza, pe temeiuri logice şi deplin corespunzătoare realităţilor istorice, diverse aspecte 
obnubilate, care s-au încetăţenit în istoriografia 
noastră – ne putem referi, de exemplu, la aspectul legat de numărul puterilor garante de la Paris în 1856, care au fost şase, şi nu şapte, după cum este îndeobşte cunoscut inclusiv în zilele noastre. După cum a demonstrat profesorul Cliveti, „Rezultă, aşadar, din cuprinsul actelor diplomatice produse în 1856 la Paris, din logica însăşi a stipulaţiilor active (contrac-tuale, sinalagmatice), că Turcia nu-şi putea fi garantă sieşi (la pasiv!). Iar un atare rezultat implică golirea de conţinut a sinonimiei puteri garante – puteri 
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semnatare (contractante) ale tratatului din 30 martie, sinonimie ce «i-a furat» pe mai toţi cei care au avansat expresia sau înţelesul de «»şapte puteri garante” (p. 302). „În concluzie, ne vedem cu totul întemeiaţi a susţine că Turcia a fost semnatară sau contractantă a tratatului de la Paris din 1856 şi a actelor subsecvente acestuia, dar nu şi putere garantă; de asemenea, că puterile garante au fost în număr de şase şi nu de şapte – concluzie impusă de clarificări nu doar de 
ordin cantitativ, ci şi calitativ în privinţa unor aspecte deosebit de interesante ţinând de devenirea rapor-turilor internaţionale în secolul al XIX-lea” (p. 304). Câştigarea independenţei de stat în contextul „marii crize orientale” din 1876-1878 şi proclamarea 
Regatului, în 1881, au constituit apogeul programului de esenţă naţională afirmat şi concretizat de generaţia paşoptistă. Pe lângă îndeplinirea acestor obiective majore, tânărul regat român îşi asigurase, din 1883, şi încadrarea într-o alianţă ce se dovedea necesară, în 
ciuda tuturor neajunsurilor care decurgeau de aici – cu numeroase şi, uneori, dureroase implicaţii asupra chestiunilor de ordin economic şi naţional (relaţiile adesea încordate cu Imperiul Austro-Ungar fiind 

determinante pentru diverse atitudini şi reacţii ale oamenilor politic români). Foarte importantă era, în acest context, „chestiunea Dunării”, care presupu-nea, după cum inspirat arată autorul, nu doar „raţi-uni europene, rivalităţi sau interese ale marilor puteri”, ci şi „suferinţa drepturilor «fluviale» ale României” (p. 674). Cantitatea deosebită de informaţii care se regă-seşte în lucrare poate fi greu de absorbit, în corelaţie cu reperele general ştiute ale modernităţii europene şi naţionale, de către un nespecialist, fie acesta chiar şi 
un lector pasionat şi cunoscător al evoluţiei relaţiilor internaţionale din veacul al XIX-lea. Însă profesorul 
Gheorghe Cliveti nu s-a mulţumit să rămână la o simplă relatare a evenimentelor şi a semnificaţiilor acestora, ci a prezentat analize în cheie proprie, care permit celor interesaţi să întrevadă alte perspective 
de contextualizare a unor momente ignorate sau tra-tate necorespunzător la nivelul istoriografiei noastre. Un singur exemplu în această privinţă – conflictul sârbo-bulgar din 1885-1886 sau „criza bulgară”, după 
cum a mai fost cunoscut (p. 984-1014). Din diverse raţiuni, pacea care a pus capăt, în mod oficial, acestui conflict (Bucureşti, 1886), a reprezentat primul moment când a devenit evident că prestigiul Rega-tului României căpătase un curs ascendent, aceasta şi în legătură cu sistemul de alianţe în care se găsea de doar câţiva ani, dar şi cu personalitatea excepţională a regelui Carol I. Însă, după „retragerea forţată” a lui Otto von Bismarck de la cârma politicii externe germane, în 1890, şi după afişarea tot mai făţişă a veleităţilor de dominare austro-ungară în relaţia directă cu România în anii de sfârşit ai veacului al  
XIX-lea până spre 1914 (p. 1087 şi urm.), a devenit evident că dezideratul securităţii strategice a statului român în relaţie cu alianţa în care intrase la 1883 

trebuia să treacă printr-o reevaluare dură şi prag-matică. Or, în lumina războaielor balcanice din 1912-1913, situaţie devenise mai mult decât edificatoare: „Deja «veştejită» în momentul «reînnoirii din 1913», 
alianţa austro-ungaro-română avea să ajungă complet «uscată» prin vara anului menţionat, pe măsură ce 
Vechiul Regat a asumat la parametrii inter-venţiei armate contra Bulgariei şi ai prezidării Con-ferinţei de pace de la Bucureşti «închiderea» celui de-al treilea, după «socoteală» germană, război balcanic” (p. 1109). Cel din urmă mare obiectiv al programului de esenţă naţională, unitatea politică a tuturor românilor, rămâ-nea să-şi găsească dezlegarea în cu totul alte condiţii. Parcurgerea unei lucrări precum România mo-

dernă şi „Apogeul Europei” 1815-1914, deşi îngreunată de cantitatea neobişnuit de mare de informaţii şi de perspective oferite de autor, îşi dovedeşte din plin foloasele pentru cercetător sau pentru cititorul pasionat de istorie. Abundenţa datelor este pe deplin justificată având în vedere temele cărora li s-a dedicat 

activitatea de decenii a profesorului Cliveti. Utilitatea unei astfel de întreprinderi istoriografice este, în opinia noastră, indiscutabilă, cartea având chiar veleităţi de tratat de istorie şi obligând, pe viitor, la o mai serioasă şi îndeaproape abordare a unora din subiectele mari ale modernităţii româneşti în context internaţional. Rândurile scrise până acum ne par insuficiente pentru a reliefa cât mai convingător importanţa unei astfel de întreprinderi temerare, mai ales în condiţiile actuale, când ştiinţele umaniste, în general, şi ştiinţa istorică, în particular, se află într-o perioadă de suferinţă în ţara noastră, confruntându-

se nu doar cu o desconsiderare tot mai accentuată din partea factorilor decidenţi, ci şi cu tristul fenomen al unei nemeritate contestări din partea unora care consideră că mare parte din istoria noastră este în continuare falsificată şi ocultată chiar de către istorici. Prin intermediul acestei lucrări, istoricul Gh. Cliveti a dat încă o dată măsura capacităţilor sale ana-

litice deosebite, domnia sa fiind unul dintre cei care oferă frumoase temeiuri pentru o reală demitizare şi 
rediscutare a unor chestiuni cu semni-ficaţii majore în ansamblul modernităţii româneşti. Astfel, sunt pre-mise serioase ca opera realizată să se constituie     într-un reper al istoriografiei româneşti a epocii moderne şi a relaţiilor internaţionale, cu neîndo-ielnice foloase pentru toţi cei interesaţi şi dornici a înţelege cauza română şi evoluţia statului român în relaţie cu ecuaţiile politico-diplomatice specifice 

continentului european. ■ 

 

 

 

 

1 A se vedea, de exemplu, http://www.targulcartii.ro/gheorghe 

-cliveti/romania-moderna-si-apogeul-european-academiei-romane 

-2018-1623525, link accesat în decembrie 2018. 
2 Vezi http://www.ear.ro/prezentare.php, link accesat în 

decembrie 2018. 
3 Ionel Robert Schnerb, Le XIXe siècle. L'Apogée de l’expansion 

européenne (1815-1914), tome VI de Histoire générale des civiliza-

tions, publiée sous la direction de Maurice Crouzet, Paris, 1955, cu mai multe reeditări şi republicări. 
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 Semnalăm apariția unei cărți care îmbogățește bibliografia dedicată Centenarului, editată sub egida Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași și a Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” a Academiei Române, Filiala Iași, Cente-

narul Marii Uniri a românilor: istorie și perspective. 
Basarabia, 27 martie 1918, volum coordonat de Dan Gabriel Sîmbotin și care reunește importante lucrări prezentate în cadrul  Simposionului care a avut loc în duplex la Iași și Chișinău. Autorii sunt cercetători, cadre didactice universitare, oameni de cultură de pe 
ambele maluri ale Prutului, care au dorit ca mesajul lor să dăinuie. Textele urmează spiritul conferințelor împletind rigoarea științifică cu pasiunea. Acestea au fost grupate după tematica abordată, pornind de la realitatea istorică a anului 1918 și terminând cu teme de litaratură legate de contextul din Basarabia, ne precizează în Cuvânt înainte Dan Gabriel Sîmbotin.  Vom identifica și în acest volum cu precădere 
momente istorice, documente, personaje cheie, incur-siuni în ambianța basarabeană a anilor 1917-1918 până la probleme de limbă, etică, literatură etc. Se știe, Basarabia a fost cuprinsă în această perioadă de o 
impresionantă mișcare de eliberare națională. La Chișinău și în alte localități au avut loc acțiuni cu caracter național, la care manifestanții au solicitat autonomia provinciei, libertăți democratice, vot direct și secret, reformă agrară, învățământ în limba română etc. „Un rol deosebit au jucat și soldații modoveni, mai ales din garnizoana Odesa, au organizat adunări și 
chiar au constituit un partid (Partidul Progresist Moldovenesc), care ulterior a aderat la Partidul Națio-

nal Moldovenesc. La 18 aprilie/1 mai 1917, Comitetul ostașilor moldoveni din Odesa a organizat un mare 
miting la care au participat cca 10 mii de persoane, alături de drapele roșii fiind purtate și drapele 
tricolore...” ne spune Dr. Constantin Ungureanu în ampla sa comunicare. Vom întâlni pagini de istorie dramatică în lupta pentru Reîntregire. Să ne amintim că în aceste condiții, la începutul războiului, Austro-

Ungaria făcuse concentrări masive, peste 500.000 de soldați provenind din Transilvania, Banat și Bucovina, teritorii cu populație majoritară de etnie română, au fost antrenați cu forța într-un conflict care nu cores-pundea aspirațiilor lor naționale. Nu trebuie să se uite 
marile sacrifcii care au premers actul Unirii. De altfel, acest fapt este punctat în mai toate comunicările 
Simpozionului. Amintim câteva dintre ele: Intervenția 
armatei române în Basarabia în 1918 – o necesitate 

strategică pentru asigurarea securității teritoriului 

românesc dintre Prut și Nistru de Cătălin Turliuc, Dan Prisăcaru, Școala basarabeană și lupta moldovenilor 
pentru cultura națională (1917) de Maria Danilov, 

Reuniunea de la Chişinău a parlamentarilor de pe 
ambele maluri ale Prutului (30 Septembrie 1918) de Dinu Poştarencu, apoi Laurențiu Chiriac cu Nicolae 

Iorga și lupta sa pentru realizarea Marii Uniri, Diana 

Vrabie cu Imaginea Iașului în perioada Marii Uniri, Luminița Cornea, „Pe urmele Basarabiei” – o incur-

siune în ambianța basarabeană a anilor 1917-1918,  Cristian Serdeşniuc, O literatură plăsmuită prin sacri-
ficiu. Sunt teme care și-au găsit locul în analiza pro-cesului istoric, actul unirii fiind săvârșit avea să ducă la modernizarea statului român în context european, 
cu formularea unor teze și concluzii ce sporesc sen-

sibil cunoașterea în domeniu, deschizând în același 
timp noi perspective.  Generația unionistă și-a văzut idealul împlinit sub 
semnul entuziasmului, dar câtă luptă, răbdare și 
realism. „Nu se putea ieși altfel din labirintul creat de istorie și era nevoie, pentru a-i disloca paiangenișul de o mare capacitate de iluzie, unită de însușiri deosebite, pentru a nu mai vorbi de acea inteligență strategică fără de care nicio formulă nouă nu se poate impune când e vorba de schimbarea unui regim”, amintește istoricul Al. Zub. Interesul pentru istorie și personalitățile ei a fost viu dintotdeauna, cu excepția celor care nu vor să-și cunoască rădăcinile, ei înșiși rămânând niște suspendați în existență. Cultura istorică ne oferă detaliile unor epoci și episoade 

Centenarul Marii Uniri a românilor:  
istorie și perspective. Basarabia, 27 martie 1918 

Volum coordonat de Dan Gabriel Sîmbotin  
Iași, Editura PIM, 2018 
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relevante pentru a simți intensitatea, gravitatea și 
zbuciumul interior al timpului scurs. Istoria Basara-biei poate fi asemănată cu un asediu continuu asupra cetății, una care își caută sprijin din partea oricui se află în umbra ei și chiar mai departe. Sunt importante de consemnat reacțiile la mistificările ce alterează istoria cultura și viața social-politică de peste Prut. Să mai remarcăm faptul că unele perioade istorice s-au impus prin largi semnificații și prin figurile de luptători amintindu-i în treacăt aici pe Ion Inculeț, 
Pan Halippa, Ion Buzdugan, Constantin Stere, Anton 

Crihan, Ioan Pelivan.  

Centenarul Marii Uniri este un moment de apogeu pentru epoca noastră modernă. În același timp, istoria 

va rămâne mereu o carte deschisă pe care trebuie să o citim și s-o înțelegem în spiritul ei. Istoriografia con-temporană are menirea să asigure o interpretare corectă a complexității istoriei noastre recente, în acest sens se înscrie și volumul Centenarul Marii Uniri 

a românilor: istorie și perspective. Și nu se poate să nu remarcăm activitatea publicistică a Asociațiunii ASTRA, Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” Iași, proiectele ei coerente cu reverberații adânci în sufle-tul românilor de pretuntindeni și în strângerea legă-

turilor de neam și credință. ■ 

 

 

 

Vasile FILIP 

ASTRA editorială 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În alcătuirea Asociațiunii pentru literatura româ-nă și cultura poporului român, Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” Iași, înființat în ziua de 24 no-

iembrie 1994, poate fi asemuit, nu doar metaforic, cu o aripă înalt zburătoare, întru cuprinderea pretu-tindenei locuite de români. Locul nașterii: Muzeul Unirii, spațiu care, în perioada primului război mon-dial, a devenit reședința regelui Ferdinand I, după ce, în vremea înfăptuirii Unirii Principatelor de la 5/24 ianuarie 1859, fusese reședință a domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza. Și aici a pulsat inima poporului român, în cele două mari evenimente care i-au marcat 

destinul – 5/24 ianuarie 1859 și 1 decembrie 1918. La Iași și acum această inimă bate în ritmul speranței, iar Despărțământul ASTREI este o arteră importantă 
prin care curge, viguros, sângele românilor. 

De-a lungul existenței sale, Despărțământul ieșean al Asociațiunii, condus de la începuturi și până în prezent de pasionatul și dăruitul om care este prof. Areta Moșu, și-a împlinit rolul asumat printr-o sus-ținută prezență în viața românilor de pretutindeni, 
organizând o impresionantă paletă de activități și 

manifestări. Toate acestea sunt menite să contribuie la menținerea și amplificarea mărețului ideal, perma-nență a destinului poporului român: idealul național de libertate, unitate și de afirmare plenară a spiritului național. Pentru ca toate acestea să lase urme perene în conștiința națională, s-a găsit și cea mai potrivită 
cale – aceea a scrisului. A celui jurnalistic, dar și a celui editorial, care împlinește cu asupră de măsură idealul dăruirii, legând între ele cele trei timpuri ale existenței – trecut, prezent, viitor.   Între aceste coordonate se înscrie, armonios, și 
una dintre cele mai interesante apariții editoriale din 
ultimii ani, volumul intitulat Memorie istorică și 
spiritualitate românească. Iași-Cahul-Ismail-Odesa, ce cuprinde comunicări susținute în cadrul Simpozi-onului organizat de ASTRA ieșeană și desfășurat la Iași, Cahul și Ismail în perioada 25-27 octombrie 2017. Tipărit la Editura StudIS, volumul, consistent în substanță și generos în dimensiuni (355 de pagini), 
cuprinde 33 de expozeuri, semnate de condeieri 

cunoscuți și recunoscuți în domeniul scrisului, 
acoperind o tematică diversă. Cele trei segmente ale 

Memorie istorică și spiritualitate românească.  
Iași-Cahul-Ismail-Odessa 

Volum coordonat de Gheorghe Iutiș 

Iași, Editura StudIS, 2017 
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volumului (I. Spiritualitate românească; II. Memorie 

istorică și cultură românească; III. Ecouri ale Simpo-

zionului) sunt precedate de Cuvânt de deschidere, semnat de președinta ASTREI ieșene, Areta Moșu, și de necesarele precizări în cazul fiecărui volum colec-

tiv (Din partea editorului), semnat de vicepreșe-dintele ASTREI ieșene, Gheorghe Iutiș, cel care a coordonat această lucrare. Cultivarea valorilor deja afirmate în spiritualitatea românească este o practică obișnuită în activitatea, nu doar editorială, a Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” din Iași. Volumul la care fac referire se constituie într-un exemplu ilustrativ. Un prim articol se referă la o personalitate remarcabilă care a activat în Basarabia unită cu Țara la 1918 – P.S. Justinian 

Teculescu – episcopul celor trei județe din sudul 
Basarabiei: Cetatea Albă, Ismail, Cahul (autor Ioana Axentii). De asemenea, se cuvine a fi scoase în evi-dență materialele deosebit de documentate elaborate de Luminița Cornea în legătură cu personalitatea mai-sus menționată. Subliniem și interesul manifestat de unii autori de a menține în atenția publicului efortu-rile făcute de unii oameni de vază privitor la susți-nerea și realizarea mărețelor idealuri ale unirii româ-nilor, precum Elena Alistar și mareșalul Alexandru 

Averescu. În articolul Elena Alistar – pedagog de vocație, 
prima femeie în Sfatul Țării, Maria Barbă, președinta Cercului ASTRA „Onisifor Ghibu” din cadrul Univer-sității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, prezintă prodi-
gioasa activitate a Elenei Alistar, care s-a afirmat pe direcția mai multor domenii – pedagogie, viață politică, medicină, etnografie. Despre Mareșalul 
Alexandru Averescu, fiu al Basarabiei și făuritor al 
României întregite. Repere ale unei vieți în serviciul 
țării a consemnat, cu o remarcabilă acribie, col. dr. Dan Prisăcaru, acesta așezând, în deschiderea pro-priilor considerații, scurte citate din gândirea lui Averescu („un om care s-a făcut singur”, după cum 

afirma ilustrul ziarist din perioada interbelică, Pamfil Șeicaru), precum: „mai presus de toate sunt român și, ca român, am numai o dorință: izbânda” sau „faptele noastre trebuie să fie numai în slujba Patriei și Neamului”.    Varietatea tematică, impresionantă, se constituie într-o piramidă în vârful căreia se află idealul dăinui-rii, temelia fiind alcătuită de acumulările dobândite până în timpul prezent prin hărnicie, dăruire, talent, devotament, jertfă. Fie și numai enumerarea majo-rității lucrărilor incluse în volum, fără să inserăm unele considerații asupra lor, din lipsă de spațiu, probează aceste afirmații – Activități pastoral-misio-

nare și culturale în Arhiepiscopia Chișinăului după 
1992 (Nicolae Crețu); Cartea de cult în timpul mitropo-

litului Veniamin Costache și importanța ei în tradiția și 
cultura românească (Victor Vasile Florea); Pecetea 

istoriei în creațiile literare românești (Ludmila Bălțatu); Punctul de vedere rusesc asupra Transnistriei 

(Alexandru Boboc-Cojocaru); Formarea sistemului de 

învățământ în sudul Basarabiei în anii 20 ai secolului 
XX (Mariana Daki); Note de călătorie în Basarabia 
meridională la 1857 (Maria Danilov); Despre  împru-

mutul lingvistic în limba română. Aspecte diacronice și 
sincronice (Cristina Ungureanu); Locuitorii din sudul 

Basarabiei în perioada 1940-2001 (C. Ungureanu).    Cititorul are sub privirile și înțelegerea sa o carte care depășește coordonatele unor relatări reporte-ricești sau a unor expuneri-conferințe. Ea cuprinde 
pagini doldora de istorie; o istorie care s-a înfăptuit deja, dar care mai comportă discuții lămuritoare; o istorie care în zilele noastre se produce și care se cere a fi consemnată în culorile ei naturale, în refuzul tranșant al cosmetizărilor subiective și partizane. De unde se poate trage concluzia că ASTRA ieșeană este nu doar o voce, ci o prezență vie în spiritualitatea românească, cea care are mare nevoie de unitate și de bunăvoire, pentru ca visarea multimilenară să capete înfățișare concretă și durabilă întru veșnicie. ■ 
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Ioan BOLOVAN   

Orașul Călan la Marea Unire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Manifestările și proiectele dedicate Centenarului Marii Uniri păreau să se fi încheiat la sfârșitul anului trecut odată ce și entuziasmul din săptămânile anteri-oare zilei de 1 Decembrie 2018 începea să fie înlocuit la nivel instituțional dar și colectiv cu o oarecare blazare. Domnul Daniel Lăcătuș se încăpățânează să demonstreze că mai există viață și dincolo de moarte, că în ciuda bogatei producții istoriografice din ultimii ani (care a atins apogeul în cursul anului 2018) pe marginea Primului Război Mondial și a Unirii de la 1918, mai rămân suficiente pete albe pe harta cunoașterii tuturor detaliilor referitoare la cei pa-tru ani de război și la evoluțiile istorice locale din Transilvania în preajma Unirii.   

Scriitor, jurnalist și istoric totodată, autorul ne propune prin această lucrare care îmbină analiza, interpretarea, sinteza și editarea de documente o imagine de ansamblu asupra realităților specifice orașului Călan și localităților învecinate: Batiz, Grid, Nădăștia de Jos, Ohaba Streiului, Sâncrai, Sântămăria de Piatră, Strei, Strei-Săcel, Streisângeorgiu, Valea Sângiorgiului. Accentul documentar cade pe resti-tuirea actelor fundamentale ale deciziilor și reprezen-tărilor respectivelor localități la mărețul act de la Alba 

Iulia de la 1 Decembrie 1918.  

O evaluare cu caracter de generalitate care se impune a fi enunțată încă de la început este aceea că autorul a alocat problematicii unirii cel mai întins spațiu. Și este firesc. De altfel, domnul Daniel Lăcătuș și-a fundamentat interpretările, alături de o consis-tentă și relativ actualizată literatură istoriografică de specialitate, și pe o amplă documentare în arhivele de la Alba Iulia și Deva. Nu lipsesc din notele de subsol lucrări cu caracter memorialistic, cărți și articole din primele decenii ale secolului trecut, astfel încât autorului pare că nu i-a scăpat nimic din ceea ce era esențial pentru buna informare asupra evoluțiilor locale. Așa cum ni se întâmplă din când în când în 
munca de cercetare, norocul de a descoperi manus-

crise, scrieri, scrisori sau documente inedite cu mare 

valoare istorică, i-a surâs și domnului Daniel Lăcătuș, 
care s-a aflat sub zodia Fortunei și a intrat în posesia temporară a unui manuscris ce relatează o poveste de viață, o interesantă experiență biografică din timpul Marelui Război. Este vorba de poemul manuscris al lui Moisă Ocolișan, cu origini familiale în zona aflată sub observație, manuscris care se păstrează în arhiva urmașilor. Autorul manuscrisului, acest soldat din 
armata austro-ungară care a luptat timp de aproape trei ani și în Galiția, relatează într-o manieră literară frustă ceea ce a trăit el în cumplitul război în care s-a aflat ca simplu participant. Primul Război Mondial a generat la nivelul conștiinței și memoriei istorice colective o emulație în redactarea de memorii, poe-

me, scrisori private etc. care prin valorificarea ulte-rioară s-a tradus în practică într-o imensă producție istoriografică în primul rând dar cu suficiente valențe 
literare, antropologice, filosofice, artistice în cuprinsul multor creații. Demersul domnului Daniel Lăcătuș este meritoriu și din punctul de vedere al recuperării istoriei locale și regionale. Adeseori lucrările de sinteză suferă de lipsa de perspectivă de la nivelul unor unități admi-

nistrativ-teritoriale mici, ceea ce conduce uneori la enunțarea unor aprecieri cu caracter de generalitate ce estompează diversitatea specificului local. De această dată, reconstituirea sintetică a principalelor evenimente istorice petrecute în epoca modernă la nivelul celor peste 10 entități de habitat (începând cu efectele zonale ale Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan, continuând cu Revoluția de la 1848-1849, cu dezvoltarea instituțiilor culturale și naționale din deceniile premergătoare Unirii, pregătirea și înfăp-tuirea mărețului act de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia dar și evoluțiile din primul deceniu interbe-lic) demonstrează cum microzonele din Transilvania au cunoscut o încadrare firească în principalele tendințe manifeste la nivelul întregii provincii.  

Daniel Lăcătuș 

Orașul Călan la Marea Unire 

Iași, Editura StudIS, 2019 
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În cuprinsul lucrării domnului Daniel Lăcătuș se regăsesc mii de nume din cele 13 localități studiate, până mai ieri „iluștri anonimi”, cunoscuți doar de familiile lor și eventual de o parte dintre consăteni. Acum, ei intră în istorie iar cei care vor realiza în viitor monografiile sătești nu vor mai putea să facă abstracție de acești eroi locali, participanți tăcuți de 

cele mai multe ori la marile evenimente din anii 

1914-1918 care au schimbat nu numai soarta Transilvaniei, dar și a lumii. În concluzie, avem în față o lucrare onestă, documentată și necesară pentru cunoașterea istoriei locale și naționale, autorul ei binemeritând respectul și aprecierea contempo-

ranilor. ■ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ioan  

RĂDUCEA  

Festivalul datinilor  

şi obiceiurilor de iarnă de la Herța 
 

 

A treia zi a sărbătorii Naşterii Domnului (stil nou) a fost marcată la Herţa de o nouă ediţie a Festivalului datinilor şi obiceiurilor de iarnă. Desfăşurat în piaţa centrală, spectacolul a fost precedat de o paradă a formaţiilor participante, prilejuind etalarea, pe străzile centrale ale oraşu-lui, a numeroase costume, măşti şi vechi instru-

mente muzicale. După cuvântul de salut al oficialităţilor locale – Viorel Iastremschi, şeful administraţiei raio-

nale, şi Victor Ciuflea, preşedintele Consiliului 

raional – mai multe colective artistice, instruite în cadrul şcolilor sau al caselor de cultură locale, au reamintit publicului, adunat în număr mare, în ciuda vremii nefavorabile, tradiţiile strămo-şeşti legate de colindat şi de jocurile cu măşti, 

acestea din urmă asociate, în câteva rânduri, cu elemente de teatru popular. Asistenţa a fost încântată de evoluţia celor mai mici căiuţi, cei din Godineşti, dar şi de cea a unor trupe expe-rimentate, care au ţinut să pună în valoare, chiar şi pe zăpada preschimbându-se în zloată, ele-

mentele particulare ale unor dansuri cu vechime imemorială. Au fost aplaudate formaţii precum cele din Molniţa, Proboteşti, Horbova, Mogoşeşti, Culiceni – toate de căiuţi –, dar şi urşii de la Târnauca, la 
care s-au adăugat interpreţi de colinde din Herţa, Luncaviţa, Mamorniţa. Dovadă a păstrării unui autentic spirit folcloric a fost şi adaptarea, incluzând savuroase momente satirice, a ură-rilor tradiţionale la realităţile momentului; s-a făcut, astfel, vorbire de un urs din Spania, care a 

fost adus cu sania, sau de un anume deputat care „face cu furatul vila / ş-apoi Dumnezeu cu mila”... Încheierea manifestării a fost marcată de un alt moment de savoare, cel în care organizatorii au anunţat că, dată fiind valoarea deosebită a tuturor participanţilor, departajarea lor nu a fost cu putinţă, astfel că toate cele 16 colective au primit premiul I, distincţie pe care o merită, desi-gur, toţi cei care au contribuit şi contribuie la păstrarea nealterată a datinii româneşti pe me-leagurile herţene. ■ 

amfiteatru ■  
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Laura 

GUȚANU  

Vizită în atelierul pictoriței  
Miruna Budișteanu 

 

 

 

 
Nu-mi amintesc când am văzut prima dată o lucrare a Mirunei Budișteanu, dar îmi amintesc perfect portretul făcut pentru o televiziune de 

Emil Hurezeanu. Am descoperit o artistă altfel, 
care m-a cucerit în momentul vizitei filmate în atelier. Hurezeanu nu a făcut decât puține astfel 
de portrete, cu personaje de pe diferite paliere ale vieții din România. Miruna Budișteanu a fost singura pictoriță. Am văzut mai apoi o splendidă 
Nocturnă realizată de Marina Constantinescu în care explica pictura ei și se povestea pe sine. Ca orice artist adevărat este un om nu foarte comod, dar care are curățenia credinței adevă-rate și iubirea de Dumnezeu este prezentă în 
fiecare lucrare a ei.  Tehnica ei este una specială, după cum special este și suportul pentru care a optat o dată pentru totdeauna: o peliculă trans-lucidă numită multimedia vellum film pe care o cumpără doar dintr-un magazin newyorkez spe-

cializat. New York este unul dintre orașele în care a trăit, dar a făcut un liceu prestigios la Paris. Tot în orașul de pe Sena a făcut un an de arhitectură, pentru ca imediat să aleagă orașul în 
care s-a născut, București, unde a absolvit Uni-versitatea de Artă. Mai târziu a simțit nevoia unui masterat în Regie și Imagine de Film, la Universitatea de Teatru și Film. Acum face un doctorat la Paris cu tema „Identitatea și valențele spațiului sacru în contemporaneitate”.  Atelierul este o cameră luminoasă din aparta-

mentul Mirunei Budișteanu de lângă Cișmigiu. Îl puteți vedea în filmul lui Hurezeanu. Dar nimic nu se compară cu the real thing. O dată ce veți vedea lucrările ei veți dori să le „vizitați” mai des, precum personajul lui Călinescu din Scrinul ne-

gru care după ce a vândut o Veneție de Dărăscu se ducea să-l viziteze în dormitorul proprietarei care nici măcar nu se mai mira: îl lăsa să se instaleze și să-și trăiască reveriile în timp ce ea își vedea de programul ei. 

Apartamentul are caracter și istorie, dar e primitor și cald. Seamănă cu proprietara. Te simți bine și în largul tău. Salonul în care te pri-mește este și bibliotecă. Se pare că i-a aparținut lui Rădulescu-Motru. Icoane peste tot, unele fă-cute chiar de Miruna Budișteanu, pentru care sa-cralitatea este o permanență, covoare românești, 
un birou... Interior primitor de intelectual.  Lucrările ei sunt adesea expuse în spații mo-numentale, dar atunci când ajungi în locul în 
care s-au născut și în care Miruna ți le arată desfășurându-le cu gesturi largi pe podea, îți dorești să ai acasă una sau alta sau chiar pe toate, uitând în euforia ta că apartamentul tău nu ți-ar pemite acest lucru. ■ 
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Roxana 

PĂSCULESCU 

Exuberanţă şi metafizică  
într-o expoziţie de Centenar 

 

 Toate expoziţiile de artă plastică organizate în spaţiul românesc în anul Centenar şi-au dorit să poată sta semeţ sub semul acesta major al celebrării sutei de ani care s-a scurs de la momentul înfăptuirii Marii Uniri. Motivele erau adeseori minuscule, dar gloria părea că va staţiona cu mai multă forţă asupra expoziţiilor 
aflate sub auspiciile Centenarului, oferindu-le acestora parcă şansa unei mai fericite receptări. Cu expoziţia „Accente cromatice între Nistru şi Carpaţi” – despre care va fi vorba în rândurile ce urmează – am fost însă, cu adevărat în chiar 
miezul acestei sărbători de suflet. În Sălile „Scriptorium” şi „Papirus” situate la parterul Bibliotecii Naţionale a României, timp de două săptămâni a putut fi admirată această sensibilă expoziţie pusă la cale de cei patru artişti expozanţi. Petru Damir, Lilia Cazacu, Gavril Mocenco şi Mihai Zaiţ au realizat împreună o prezentare în care au alăturat pe simeze, pentru 

perioada 15-29 octombrie 2018, lucrări de grafică şi pictură. Cei patru creatori au participat 

la a VI-a ediţie a Simpozionului de artă de la 
Vadul lui Vodă, pe malul şerpuit al Nistrului şi    
s-au gândit, în această toamnă, să aducă pe simeza bucureşteană, într-o selecţie reprezen-tativă de opere, ceva din farmecul spaţiului care 
i-a motivat să lucreze împreună. Dincolo de 
motivele plastice alese de fiecare expozant în parte, lucrări în care privitorul a putut urmări frumuseţea locurilor surprinse cu prilejul oferit de organizarea Simpozionului, dincolo aşadar de ele, artiştii şi-au adus pe simeză piese pe care ei le consideră reprezentative pentru cariera lor artistică. Prin urmare, fără nicio urmă de îndo-ială, cu expoziţia „Accente cromatice între Nistru şi Carpaţi” am putut remarca bine conturate, patru portrete estetice. Chiar şi în alegerea tehnicilor de lucru şi, deci, de expunere, grafică ori pictură, am descoperit, mai mult decât mani-festarea unei preferinţe, mărturisirea unei rea-lităţi! Petru Damir şi Gavril Mocenco au avut picturi în ulei pe pânză, în vreme ce Lilia Cazacu şi Mihai Zaiţ s-au prezentat cu acuarele. Picturile 

lui Petru Damir sunt năvalnice cromatic şi compoziţional, aflându-se „sub influenţa unei dispoziţii ludice” (Corneliu Ostahie). Artistul se plasează constant în faţa şevaletului, pe terenul visării care îi conferă deplina libertate de creaţie. 
Aproape toate personajele lui Petru Damir sunt reprezentate într-o stare de levitaţie, aceasta permiţându-i creatorului să desfăşoare pe pânză, uluitoare compoziţii. Pe altă lungime de undă faţă de Petru Damir se situează Gavril Mocenco, ale cărui lucrări propun privitorului o 
stare metafizică; armoniile cromatice sunt în general severe şi te îndeamnă la meditaţie; întrebări dificile, care vizează existenţialul ne sunt puse rând pe rând în toate picturile sale, inclusiv în cele în care descoperim portretele unor copii. Însă, cele două portrete ale omului de cultură Vasile Stroescu, boierul român basa-

rabean, primul preşedinte al Parlamentului României Mari, au caracter emblematic, răspun-zând concret mesajului transmis de expoziţia aflată sub auspiciile Centenarului – „Accente 
cromatice între Nistru şi Carpaţi”.  Lilia Cazacu este cea mai tânără artistă din gruparea celor patru. Captivată de acuarelă, căreia i-a aflat mirajul, dar i-a descoperit şi tainele, Lilia Cazacu, născută în localitatea Izbişte – Criuleni din Republica Moldova a venit pe simeza generoasă în exclusivitate cu peisaje. Executate în acuarelă, lucrările Liliei Cazacu au capacitatea de a descrie spaţiile pe care ochiul le vede şi pe care mai apoi, sufletul le mărturiseşte prin tehnica desăvârşită stăpânită de plasticiană. Dincolo de spaţiile portretizate, acuarela Liliei 
Cazacu surprinde limpede bucuria artistei de a lucra în plein-air, vitalitatea ori melancolia pe 

care o resimte creatoarea la acel moment. Acuarela lui Mihai Zaiţ, cel de-al patrulea 

expozant – este una aparte. Căci, artistul a re-nunţat de bună voie la exuberanţa coloristică a acuarelei, a abandonat deliberat verva străluci-toare şi atrăgătoare a ei, pentru a-i esenţializa limbajul. Sugestia devine aşadar, elementul cheie 
al acuarelei practicate de Mihai Zaiţ. Gestul devi-
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ne cu atât mai evocator, în acest tip de acuarelă, cu cât odată cu el se spune totul!  Expoziţia „Accente cromatice între Nistru şi Carpaţi” nu s-a dezminţit. A vorbit fără echivoc 
despre pasiunea pentru artă a celor patru expo-zanţi, despre prietenia dintre ei şi fără îndoială despre o formă discretă de a celebra 100 de ani 

de la Marea Unire. ■ 

 

 

In memoriam Lazăr Lădariu (1939-2019) 
 

 

În cea dintâi zi a anului 2019, a trecut în lumea umbrelor gazetarul şi scriitorul Lazăr Lădariu. Originar din satul Idicel, din fostul judeţ Mureş al României interbelice, a urmat clasele primare în Idicel-Sat şi Ideciul de Sus şi liceul în Târgu-Mureş (Liceul „Alexandru Papiu-Ilarian”). După absolvirea Facultăţii de Filologie a Univer-sităţii „Babeş-Bolyai” (1963), a activat timp de câţiva ani în calitate de asistent universitar în cadrul Institutului Pedagogic din Târgu Mureş (actuala Universitate „Petru Maior”). Din 1970 a intrat în universul jurnalisticii româneşti, fiind corespondent judeţean al periodicului „Satul socialist” (1970-1975) şi redactor la ziarul jude-ţean „Steaua roşie” (1975-1989).  După eveni-mentele din decembrie 1989, a fost, până la înce-tarea sa din viaţă, redactor-şef al periodicului „Cuvântul liber”. A publicat diverse articole şi 

creaţii literare şi în reviste precum „România literară”, „Vatra”, „Steaua”, „Tribuna” etc., unele din acestea fiind şi traduse în limbi străine (germană, maghiară, rusă, sârbă şi albaneză). În anii ’90 s-a găsit implicat în viaţa politică a 
vremii, fiind în două rânduri membru al 
Parlamentului României (1992-1996 şi 1996-2000), ales pe listele Partidului Unităţii Naţio-nale Române. Vitregiile vremurilor l-au pro-pulsat în Comitetul director al Forumului Civic al Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş. Ca scriitor şi jurnalist a primit nume-roase premii şi distincţii: Premiul de Excelenţă şi Diploma Asociaţiei Scriitorilor pentru întreaga sa activitate literară (2005); ,,Cel mai apreciat jurnalist” mureşean (2003, 2005, 2006); ,,Cetă-ţean de onoare” al Târgu Mureşului şi al locali-tăţilor Deleni şi Urisiul de Sus; Diploma de exce-lenţă şi Medalia de aur a ASTREI la jubileul de 150 de ani; peste 100 alte diplome şi distincţii pentru promovarea culturii naţionale. A fost 
membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii Ziariştilor Profesionişti, al unor comisii şi delegaţii parlamentare. După 1990, în condi-ţiile reactivării structurilor astriste, a îndeplinit funcţia de Preşedinte al Despărţământului Cen-tral Judeţean Mureş al Asociaţiunii transilvane 

pentru literatura română şi cultura poporului român. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească!  
 

Redacția ■ 
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