




 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Cea mai bună definiție pe care am găsit-o pentru ceea ce este o națiune este aceea a unei conștiințe morale. O națiune este o conștiință națională. Cât valorează una, atât înseamnă cealaltă. Conștiința de a fi și hotărârea fermă de a deveni sunt cea dintâi forță a unui popor. După cum și le manifestă, cu mai multă sau mai puțină vigoare, își fundamentează rolul și rostul în mijlocul națiunilor».  

 ION I.C. BRĂTIANU 
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Desăvârșirea unității 
 

 Se cuvine să accentuăm partea de inițiativă care revine conducătorilor mișcării naționale românești din Bucovina, Transilvania și Ungaria în pregătirea ultimul act al înfăptuirii unității. La 
12 octombrie 1918, Comitetul Executiv al partidului Național Român s-a întâlnit la Oradea și a redactat o declarație1, pe care Alexandru 

Vaida-Voevod a citit-o, după șase zile, în Parla-

mentul de la Budapesta. A fost invocat pentru români principiul wilsonian al dreptului de a dispune de ei înșiși: „națiunea română care trăiește pe teritoriul Monarhiei așteaptă și cere, după suferințe seculare, punerea în vigoare a drepturilor sale inalienabile, în toată întinderea vieții sale naționale”.  
Revenit de pe frontul italian, Maniu a organizat la Viena un consiliu revoluționar cu ofițerii și soldații români din Transilvania și a intrat în legătură cu trupele de origine română din garnizoana de la Praga. La sfârșitul lui octombrie, „Consiliul Național Român din Transilvania și Ungaria” s-a instalat la Arad; cum tentativa contelui Burian de a obține pacea cu ajutorul președintelui Wilson trena, dezmem-brarea a devenit totală. La Budapesta, Tisza István a dispărut asasinat și contele Károlyi Mihály a luat puterea, pentru a încerca un nou demers pe lângă învingători. La 10 noiembrie, după ce a respins propunerile de autonomie transmise de „ministrul naționalităților” din gu-vernul maghiar, Oszkár Jászi, Consiliul Național a înștiințat Budapesta că își extinsese puterea asupra teritoriului s douăzeci și trei de comitate locuite de români și a câte unei părți din alte trei. Când Jászi a reluat misiunea de a oferi indepen-dența Transilvaniei și egalitatea raselor într-o confederație danubiană, era prea târziu. Maniu și întreg Partidul Național Român cereau despărțirea de Ungaria și unirea cu Regatul României. 
Mișcarea în favoarea unirii se preciza și în Bucovina. Ucrainenii au încercat, într-adevăr, să se instaleze la Cernăuți, dar la 10 noiembrie s-au retras în fața unei divizii românești care trecuse frontiera. Pe 28 noiembrie, Congresul Național al Românilor din Bucovina, reunit la inițiativa lui Iancu Flondor, proclama unirea necondiționată cu România a întregii provincii, în limitele sale istorice până la văile râurilor Ceremuș, Kolaczyn și Nistru. Minoritatea germană se asocia acestei 

manifestări2. Intervenția armatei românești fu-sese hotărâtă în ultimul moment de guvernul Marghiloman, cu asentimentul autorităților mili-
tare austro-germane, care simțeau că evoluția evenimentelor le este defavorabilă.  De la începutul lui noiembrie, evenimentele 
impuneau o schimbare în guvernul de la Iași. Deși mareșalul Mackensen nu era defavorabil revendicărilor românești și se arăta dornic să încheie un acord pentru a asigura retragerea trupelor sale, acum era prea târziu; prezența 
avangardei generalului Henri Berthelot de cealaltă parte a Dunării făcea ca aceste negocieri să fie imposibile. La 6 noiembrie 1918, guvernul 
Marghiloman demisiona pentru a face loc unui cabinet de militari și înalți funcționari prezidat de generalul Constantin Coandă. În realitate, acțiunea politică și diplomatică era din nou în mâinile lui Ion I.C. Brătianu. Gesturile necesare au fost făcute la sugestia sa: în seara de 9 noiembrie, comandamentului de la București i-a 

fost adresat un ultimatum, iar pe 10, armata română a fost din nou mobilizată. Nu a mai existat însă ocazia unui conflict cu trupele de ocupație germane din Muntenia, deoarece,          
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la 11 noiembrie, [la Compiègne], armistițiul general cuprindea în dispozițiile sale și operațiu-nile forțelor românești. Trebuie să reținem că, la 
urma urmelor, soldații mareșalului Mackensen au întâmpinat mai puține dificultăți din partea românilor, care le fuseseră adversari, decât din partea ungurilor, care le fuseseră aliați.  Acum trebuia cules fructul atâtor eforturi și 
sacrificii. 

La 1 decembrie 1918, o mare adunare a românilor din Transilvania și din Ungaria se reunește la Alba Iulia. Unirea tuturor românilor într-un singur stat a fost solemn proclamată ca și principiul unui regim democratic și libertatea pentru toți cetățenii noului stat de a-și folosi limba maternă în administrație, justiție și instruire. Românii nu voiau să comită, la rândul lor, erorile ale căror victime fuseseră atât de 
mult timp3. La 8 ianuarie 1919, adunarea sașilor, convocată la Mediaș, se ralia unității românești, cea a șvabilor din Banat avea să le urmeze exemplul după câteva luni. Un „Consiliu Diri-gent”, prezidat de Maniu, trebuia să asigure guvernarea provinciei până la unirea definitivă. O delegație, condusă de episcopul ortodox de Caransebeș, Miron Cristea, a venit apoi la București să înmâneze regelui Ferdinand, care 

tocmai își făcuse intrarea triumfală în fruntea armatelor sale, hotărârea Adunării de la Alba Iulia. Unitatea românească era înfăptuită de drept și, printr-un adevărat miracol, cel mai mare din toate câte existaseră în cursul istoriei, ea cuprindea și provinciile desprinse din fostul 
imperiu Austro-Ungar, și Basarabia eliberată de dominația rusească, al cărei Sfat al Țării pro-clama, la rândul său, la 10 decembrie, unirea necondiționată cu România4. La 14 decembrie, răspunzând delegației transilvănene care venise să-l salute la București, regele Ferdinand amin-tea că unirea tuturor românilor este o necesitate istorică și-și exprima recunoștința „față de toți cei care, peste tot unde răsună limba română,   și-au pus sufletul și forțele în serviciul idealului național”. Unitatea românească era în sfârșit realizată, așa cum fusese întrevăzută de vizionarii seco-lului naționalităților în proiectele lor cele mai îndrăznețe. ■ 

 
[Gheorghe I. Brătianu,  

Originile și formarea unității românești. 
Traducere de Maria Pavel. Ediție, studiu introductiv și note de Ion Toderașcu, Iași, 1998, p. 269-271] 

 

1 Declarația a fost redactată de Vasile Goldiș. Comitetul Executiv era socotit organ provizoriu de 
conducere a Transilvaniei. S-a constituit un „Comitet de acțiune”, cu sediul în Arad, în frunte cu același Vasile Goldiș. 

2 La Congresul Național al Românilor din Bucovina au participa 74 delegați ai Consiliului Național Român, 7 delegați ai Consiliului Național German, 6 delegați ai Consiliului Național Polon și 13 ruteni. 
Președinte al Congresului a fost ales Iancu Flondor, care a prezentat moțiunea în care se afirma că Bucovina era parte organică a Moldovei, că românii de aici, alături de ceilalți români, au apărat, veacuri la rând, ființa neamului. Atunci, când „ceasul cel mare a sunat”, gândul lor se îndreaptă spre România. „Congresul General al Bucovinei” a hotărât „Unirea necondiționată și pentru vecie cu România”. Ion I. Nistor, marele istoric, a prezentat suporturile istorice ale moțiunii, accentuând pe unitatea națiunii române (Ion Nistor, Istoria Bucovinei, București, 1991, p. 385-414). 

3 La Marea Adunare Națională de la Alba Iulia au participat 100.000 de români veniți din toate ținuturile Transilvaniei, Banatului și Ungariei. În numele Consiliului Național Român Central, Vasile Goldiș a dat citire textului rezoluției de unire a Transilvaniei șu România. Erau de față, în sala Cazinoului, 1228 delegați (deputați). Adunarea Națională a ales Marele Sfat Național Român, format din 250 de membri (președinte Gh. Pop de Băsești). S-a constituit un guvern provizoriu, Consiliul Dirigent, alcătuit din 15 membri, având ca președinte pe Iuliu Maniu și ca „miniștri” pe Vasile Lucaciu, Vasile Goldiș, Alexandru 
Vaida-Voevod, Ștefan Cicio-Pop, Ioan Suciu, Aurel Vlad, Octavian Goga, Aurel Lazăr, Emil Hațieganu, Valeriu Braniște, Victor Bontescu, Romul Boilă, Iosif Jumanca, Ion Flueraș. 

4 „În urma unirii cu România-Mamă a Bucovinei, Ardealului, Banatului și a celorlalte ținuturi ungurene locuite de români în hotarele Dunării și ale Tisei, Sfatul Țării declară că Basarabia renunță la condițiile de unire specificate în actul de la 27 martie 1918, fiind încredințată că în România tuturor românilor regimul democratic este asigurat pe viitor. Sfatul Țării în preziua Constituantei Române, care se va alege după votul universal, rezolvând chestiunea agrară după nevoile și cererile norodului, anulează celelalte condiții cuprinse în actul unirii din 27 martie și declară unirea necondiționată a Basarabiei cu România Mare” (cf. Ion Nistor, Istoria Basarabiei, ed. cit., p. 292). 
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 „Au venit la noi ca niște copii, care-și caută părinții, și ne-am privit unii pe alții  cu adâncă zguduire, aducându-ne aminte cât era de strivit sub călcâiele dușmanilor, până acum câtăva vreme, visul nostru de unire”. 
 

Regina Maria a României 
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Sala Sinodală a Catedralei Mitropolitane din Cernăuți (28 noiembrie 1918) 
(Sursa: Muzeul Bucovinei, Suceava) 

Iancu Flondor și Generalul Iacob Zadik anunță votarea Unirii 
 (Sursa: Muzeul Bucovinei, Suceava) 
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Dan 

P R I SĂC AR U  

Ion Nistor – tribun al Unirii Bucovinei  

cu România. Repere  
 „Soarta a voit să trăiesc și să activez într-o epocă în care Bucovina, 

deopotrivă cu Basarabia și Transilvania să ajungă în centrul preocupărilor 

politice ale națiunii române. Războiul mondial avea să transforme harta po-

litică a Europei și tocmai țările românești Muntenia, Moldova, Transilvania 
cu Banatul, Basarabia și Bucovina se găseau în epicentrul acestor zgudui-
toare transformări. Ca tânăr, născut și crescut în umbra gropnițelor dom-

nești de la Rădăuți și mausoleul de la Putna, îmbibasem încă din copilărie 
acea atmosferă de sfințenie și respect pe care monumente ale trecutului o 
răspândeau sfioase în jurul lor”.  

Ion Nistor 

 

 

La 21 mai/3 iunie 1916, în cadrul ședinței solemne de la Academia Română consacrată 
Discursului de recepție al istoricului Ion Nistor, 

intitulat Un capitol din viața culturală a 
românilor din Bucovina (1774-1857), în Răspun-

sul dat de nimeni altul decât de Nicolae Iorga, savantul rostea următoarele cuvinte profetice despre patriotul român bucovinean: „Multora   

le-ar fi plăcut dacă ai fi studiat subiecte străine 
fără aplicare imediată la nevoile țării dumitale și 
părții de neam care trăiește acolo [...]. Dar 

dumneata ai rămas Bucovineanul. Te-ai coborât 
la realitățile modeste ale micii dumitale patrii, în 
care se cuprinde ce a fost mai mare în vechea 
Moldovă [...]. În nenumărate studii, care au atins 
toate domeniile vieții românilor de acolo, ai 
lămurit atâtea puncte confuze încă și ai adaos o 
informație cu totul nouă și de cel mai mare folos, 
dând astfel bazele istoriei Bucovinei românești o 
lărgime necunoscută până atunci [...]. Ai fost unul 

dintre rarii cărturari români care au scos din 
studiile lor altceva decât arme pentru a înlătura 
pe alții și a se impune ei singuri. Nu te-ai lăsat 
terorizat de nimeni și nici n-ai terorizat pe 

cineva”1 (subl.n., D.P.). 

Ion Nistor s-a născut la 4/16 august 1876 în satul Bivolărie, comuna Vicovu de Sus, districtul Rădăuţi, azi oraşul Vicovu de Sus, jud. Suceava, părinții săi fiind Ilie al lui Gheorghe Nistor, agricultor, și Maria, fiica lui Dumitru Nistor, ambii originari din aceeași localitate. A fost botezat la 6/18 august 1876, în ziua marelui Praznic al Schimbării la Față a Mântuitorului 

nostru Iisus Hristos. Ion era, potrivit registrelor de stare civilă din Vicovu de Sus pentru perioada 
1856-1900, cel de-al doisprezecelea din cei 14 

copii ai familiei Nistor2. Fiind născut și copilărind aproape de Putna, la scurt timp după marea 
Serbare Națională din 1871, tânărul a fost 
deosebit de impresionat de pelerinajul continuu 
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al românilor la mormântul voievodului Ștefan cel Mare, pe care în 1905 îl va numi „Mecca al românilor”3. Primii doi ani de şcoală primară i-a urmat în 
satul natal, unde, așa cum va consemna în notele sale autobiografice, va învăța sub îndrumarea învățătorului Samuil Maghiar „a citi și a scrie”4. 

Din 1886, timp de trei ani a frecventat cursurile Școlii primare din Rădăuţi. Între anii 1889-1897, Ion Nistor își continua studiile la Liceul de stat de limbă germană din Rădăuți (K.K. Staats 

Gymnasium), unde disciplinele cu predare în limba populației autohtone erau doar limba română și religia5. Începând de acum se conturează pregnant pasiunea lui Ion Nistor pentru istorie și apar primele dileme cauzate de contradicția dintre versiunile oficiale ale istoriei Bucovinei și rea-litățile etnice și naționale din provincie. „Când 
am început să urmez școala nemțească de la 
Rădăuți – consemna Ion Nistor în Note autobio-

grafice – unde aveam la început de luptat cu mari 
greutăți până ce deprinsesem limba germană, mă 
întrebam adeseori de ce n-aș învăța românește 
când, în toate satele din împrejurimi nu se vorbea 
altă limbă decât cea moldovenească, cum o 
numeau sătenii. În clasele superioare de liceu, 

unde învățam istoria Austriei, m-am putut lămuri 
mai bine asupra celor ce-mi povesteau părinții, că 
Bucovina fusese o parte a Moldovei și că cel mai 
mare dintre voievozii ei, Ștefan, își avusese 
reședința la Suceava și că el zidise mănăstirea de 

la Putna. În istoria Austriei învățam că împă-

rătesa Maria Tereza și fiul ei, împăratul Iosif al II-
lea, au scos Bucovina de sub jugul turcesc și au 
alipit-o împărăției lor. În gândul meu găseam o 
nepotrivire între cele văzute și auzite acasă și cele 
învățate la școală și, de aceea, eram veșnic preo-

cupat de dorul să aflu adevărul”6 (subl.n., D.P.).  Este foarte probabil că în această etapă își află originea profunda motivație națională care și-a pus amprenta asupra celei mai mari părți a activității și operei lui Ion Nistor7. După finalizarea studiilor gimnaziale, susți-nerea examenului de bacalaureat și obținerea, la 

23 iunie 1897, a certificatului de maturitate 

(Maturitats Prüfung), Ion Nistor a urmat cursu-rile Universității din Cernăuți, secțiile istorie și geografie, începând cu semestrul de iarnă al anului 1897 și până la 31 iulie 19028. În vara anului 1903 a susținut examenul de capacitate pentru istorie și geografie în limbile română și germană, care echivala cu licența instituțiilor de învățământ superior românești9. Începând cu     

1 septembrie 1904, Ion Nistor este numit pro-fesor la Liceul „Ștefan cel Mare” din Suceava, unde și-a desfășurat activitatea până la 31 
august 190710. În vederea susținerii doctora-tului se înscrie, începând cu semestrul de iarnă 
al anului 1908, la Universitatea din Viena unde își pregătește disertația sub conducera renumi-tului slavist și bizantolog Constantin Jirecek11.  În prima etapă a șederii sale la Viena, după 
promovarea examenelor de „riguros”, la 22 
martie 1909, Ion Nistor a obținut titlul de doctor în filosofie al acestei universități, subiectul tezei 
de doctorat fiind Die moldauischen Ansprüche 
auf Pokutien (Pretențiile moldovenești asupra 
Pocuției). Lucrarea prezenta relațiile dintre Moldova și Polonia în perioada 1388-1574, în cadrul cărora problema Pocuției, amanetată de Vladislaw Iagello domnului Moldovei în 1388, a 
ocupat un loc central. 

La 3 iulie 1911, Colegiul profesoral al Facul-tății de Filosofie a Universității din Viena îi 
acorda titlul de venia legendi pentru „istoria est-europeană în evul mediu și epoca modernă, cu privire specială asupra istoria țărilor blacanice și dunărene”, cu 40 de voturi pentru, două împo-trivă și cinci abțineri. Abilitarea ca docent i-a 

conferit lui Ion Nistor dreptul de a preda cursuri în aceasta specialitate la Universitatea din Viena, pe care le va ține în perioada 1911-191212. 
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Cu acest palmares științific, la care s-a adău-gat și alegerea sa, la 18/31 mai 1911, ca membru corespondent al Academiei Române, la 14 au-

gust 1912, Ion Nistor a fost desemnat profesor 

agregat pentru istorie sud-est europeană la Universitatea din Cernăuți. În octombrie 1911, îşi ţine cursul inaugural la Universitatea din Cernăuţi, cu titlul Locul românilor în istoria sud-

est europeană, temă care avea să fie emblematică pentru cariera sa şi care l-a determinat pe Lucian Blaga să-l așeze între „istoricii ideii şi unităţii nationale”. Pentru apărarea și afirmarea drepturilor naționale românești în Bucovina, Ion Nistor s-a 

folosit de toate mijloacele care i-au stat la dispoziție: îndrumarea profesorilor și învățăto-

rilor din Bucovina, scrierea a numeroase articole în publicații precum „Junimea literară”, „Școala”, „Gazeta mazililor și răzeșilor”, „Neamul Româ-nesc”, menite să susțină dezideratele de unitate națională a românilor, combaterea argumentată a pretențiilor ucrainenilor asupra Bucovinei prin elaborarea și promovarea unor lucrări precum: 
Pretențiile moldovenești asupra Pocuției, Contri-

buții la istoricul școalelor din Moldova13, Originea 

numelui Bucovina14. În noiembrie 1914, Ion Nistor, împreună cu alți intelectuali români patrioți, a trecut în Ve-

chiul Regat. Cu privire la acest moment, istoricul va nota în memoriile sale: „Izbucnirea războiului mondial și ocuparea Bucovinei de către ruși, mă 
siliră să părăsesc Cernăuții, refugiindu-mă  mai întîi la Cârlibaba, la părinții soției mele care locuiau acolo. În noiembrie însă, când patrulele rusești ajunseseră până la Cârlibaba, am fost silit să trec granița la Dorna Șarului, de unde pornii 
cu familia pe plută, până în august 1916, când și Bucureștii erau amenințați în urma intrării României în război alături de puterile Antan-tei”15. Este cunoscut faptul că măsurile represive întreprinse și teroarea instaurată de colonelul 
Eduard Fischer, comandantul jandarmeriei din Bucovina, limitau sever orice acțiune organizată de rezistență din partea mișcării naționale românești din Bucovina. La București, Ion Nistor desfășoară o acti-vitate intensă de susținere a intrării României în război de partea Antantei. El era convins că 
numai prin victoria acesteia s-ar fi realizat împli-nirea aspirațiilor de unire cu Regatul României a românilor aflați sub stăpânire austro-ungară. În acest scop, imediat după sosirea la București, a înființat împreună cu George Tofan, Ion Grămadă și Iorgu Toma, „Comitetul refugiaților 

bucovineni”, devenind președintele acestuia. Comitetul, împreună cu „Asociația bucovineană”, înfințată la 28 iunie 1915, își propunea să des-fășoare „o vie propaganda pentru orientarea opiniei publice românești în vedeea susținerii idealului national, în sensul grabnicei reuniri a Bucovinei cu România”16. De asemenea, Ion 

Nistor a sprijinit editarea în București a „Revistei Bucovinei”, publicație care a apărut în perioada 
1 aprilie-10 august 191617. În perioada refugiului la București, Ion Nistor 
s-a aflat în permanent contact cu Regele Ferdinand, Guvernul roman și îndeosebi cu președintele Consiliului de Miniștri, Ion I.C. Brătianu, consiliindu-i cu privire la realitățile 
socio-economice, etnice, politice și teritoriale din 

Bucovina18. Astfel, în timpul tratativelor româno-ruse din toamna anului 1914, când rușii reven-dicau Bucovina până la Prut, voind să includă în noile granite și orașul Cernăuți cu împrejurimile sale, Ion Nistor a prezentat lui Ion I.C. Brătianu 

mai multe memorii temeinic argumentate cu date istorice, etnografice și economice, prin care a demonstrat importanța pe care Cernăuții ar fi urmat să o aibă pentru România Mare din punct de vedre cultural, politic și economic. Ca urmare 
a acestor demersuri, Brătianu a reușit să impună punctul de vedere românesc, determinându-i pe ruși să-și limiteze pretențiile la linia Prutului, aspect care va fi inclus în Convenția politică și militară semnată de România cu Franța, Anglia, Italia și Rusia la 4/17 august 191719.  Prin grija lui Ion Nistor și cu asentimentul guvernului Brătianu a luat ființă, la 2 iulie 1917, 
Misiunea română în Bucovina, cu scopul de a-i lămuri pe cei rămași acasă asupra scopurilor urmărite de statul roman în Țara de Sus a Moldovei și pentru ajutorarea familiilor sol-daților și ofițerilor bucovineni care luptau ca 

voluntari pe frontul român20. În primăvara anului 1918, la Iași, Ion Nistor a pus bazele, împreună cu Octavian Goga, Comi-

tetului Național al românilor ardeleni și buco-

vineni aflători în Moldova și Basarabia și al 
corpului ofițeresc de voluntari. În numele Comi-tetului Național nou creat, Ion Nistor și Octavian 
Goga i-au prezentat Regelui Ferdinand, la 6 

octombrie 1918, Declarația prin care se cerea ca Bucovina și Transilvania să fie sprijinite în lupta 
lor de eliberare de sub asuprirea austro-ungară și unire a celor două provincii istorice românești 
cu Vechiul Regat21. În numele aceluiași Comitet Național, Ion Nistor a protestat prin presă și în adunări 
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publice împotriva Tratatului de pace de la Brest-Litovsk, prin care Viena consimțea asupra 
anexării nordului Bucovinei la așa-zisul regat al 

Haliciului22. La 3/16 noiembrie 1918, când Austro-Ungaria cere semnarea armistiţiului şi înche-ierea ostilităţilor militare, Consiliul Național Ucrainean decide împărțirea Bucovinei pe crite-rii etnice și încorporarea în Republica Ucaineană a unor părți importante ale provinciei (Zastavna, Coţmani, Văşcăuţi şi Vijniţa în întregime, Cernăuţi, Siret, Storojineţ, Rădăuţi, Suceava şi Câmpulung, parțial). 
Pe acest fond, la 6/19 noiembrie 1918, for-mațiuni militare ucrainene ocupă mai multe instituţii importante din Cernăuţi, devastează sedii ale organizațiilor românești şi solicită 

guvernatorului Josef Etzdorf predarea condu-cerii către Consiliul ucrainean. Ca urmare a situației create, la solicitarea Consilului Național Român23, în vederea resta-bilirii ordinii interne, detaşamente de grăniceri şi jandarmi români intră, la 6/19 noiembrie 1918, în oraşele Suceava, Gura Humorului şi Câmpulung. În seara aceleiași zile, comanda Diviziei 8 Infanterie, în frunte cu generalul Iacob Zadik, se instalează în localitatea de graniţă Burdujeni. La 8/21 noiembrie 1918, delegaţii Consiliului Naţional Român din Bucovina ajung la Burdujeni şi-i transmit generalului Zadik mesajul Consiliului de a înainta spre Cernăuţi. 
La 11/24 noiembrie 1918, trupele Diviziei 8 

Infanterie intră în Cernăuţi, fiind primite cu bucurie și înălțare sufletească de locuitorii oraşului. În zilele următoarele, unităţile române trec Prutul şi iau sub control întregul teritoriu al Bucovinei, precum şi partea de nord-vest a ţinutul Hotin, care până atunci se aflase sub stăpânire austriacă.  Într-un climat de stabilitate și reinstaurare a 
ordinii interne, la 15/28 noiembrie 1918, 

Congresul General al Bucovinei, întrunit în Sala sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuţi, la care au fost prezenţi 74 de membri ai Consiliului Naţional Român, șase delegaţi ai polonezilor, șapte ai germanilor, precum şi 13 locuitori din cinci sate ucrainene, a hotărât „unirea necondi-

ţionată şi pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei 
hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu 
Regatul României”. După Congres s-a ales o delegație compusă din 15 membri, în frunte cu Iancu Flondor, în componența căreia a intrat și Ion Nistor, care a 

prezentat Regelui Ferdinand, la Iași, la 16/29 
noiembrie 1918, actul Unirii Bucovinei cu România. În seara aceleiași zile, membrii dele-gației bucovinene au plecat împreună cu Familia Regală spre București24. Hotărârea Congresului General al Bucovinei a fost consfințită prin Decretul-lege nr. 3.744 din 

18/31 decembrie 1918, ratificat de Adunarea Deputaților și Senat la 29 decembrie 1919. Prin același decret regal, Ion Nistor a fost numit ministru secretar de stat fără portofoliu în 
guvernul prezidat de Ion I.C. Brătianu, având reședința la București și urmând să susțină inte-resele Bucovinei în cabinetul național-liberal25. Coordonatele esențiale ale activității desfă-șurate de Ion Nistor pentru realizarea Marii 

Uniri sunt surprinse sintetic de Nicolae Iorga, 

care aprecia: „Nistor a lucrat în trei direcții 
pentru Unirea de astăzi: Întâi, el a dat, ca scriitor 
istoric și ca profesor de gimnaziu, pe urmă de 
universitate, românismului din Bucovina o încre-

dere în sine pe care străinii nu izbutiră a o slăbi 
[...]. Al doilea, pentru ca această conștiință să 
producă o luptă și această luptă să capete ade-

văratul ei organ, el s-a ridicat împreună cu 
Pușcariu pentru a curăți atmosfera morală de 
otrava înăbușitoare a onciulismului, deprins a 
pacta cu dușmanii noștri naționali, numai să-și 
atingă scopurile de partid. Și această operă de 
renovare politică a educat pe cei mai autorizați 
dintre tinerii care și-au pus viața în joc pentru ca 
să dea întreaga Bucovină neamului lor. În al 
treilea rând, Nistor, în deosebire de alții, a îndrep-

tat de la început, hotărât spre noi, pe bucovineni, 
prea mult deprinși a-și căuta mântuirea la Viena 
[...]. Iar când a început războiul, membrul Acade-

miei Române a trecut granița în Regat, arătându-

și cât de mult crede în misiunea de întregire 
națională, pe care acesta trebuie s-o îndepli-nească”26 (subl.n., D.P.). ■ 
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Generalul Iacob Zadik și colonelul C. Ravaru în încăperea de lucru  din Primăria orașului Suceava, la 7/20 noiembrie 1918 

 

Primăria Cernăuți, 11/24 noiembrie 1918.  
Intrarea trupelor române în oraș sub comanda generalului Iacob Zadik 
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Dispozitivul Diviziei 8 Infanterie la 1/14 decembrie 1918 
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Monumentul din Cernăuți dedicat Unirii Bucovinei cu România,  dezvelit la 11 noiembrie 1924 și demolat în vara anului 1940 de trupele sovietice,  care au ocupat nordul acestei provincii românești, refăcut în anul 1941,  distrus din nou după 1944 
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Irina Zamfira 

D ĂN I LĂ  

„Cântă cucu-n Bucovina” –  

cântec de suflet al românilor bucovineni  
 

 Bucovina, parte a Țării de Sus a Moldovei, a 
cunoscut de-a lungul ultimelor trei secole o istorie zbuciumată, asemenea Moldovei din stân-ga Prutului. Aflată într-o perioadă de maximă dezvoltare în timpul domniei voievodului Ștefan cel Mare, după moartea acestuia, Țara Moldovei decade treptat, devenind vasală a Imperiului 
Otoman. Din 1774, partea de Nord a Moldovei a trecut sub stăpânire habsburgică în urma răz-

boiului ruso-turc. Vitregiile istoriei și-au lăsat amprenta în tezaurul spiritual al românilor din aceste ținuturi, atât în creația populară, deosebit de bogată: basme, legende, balade, doine și cântece, cât și în cea cultă. Scriitori, poeți, muzicieni de renume ai țării au lăsat creații valoroase care vibrează în sufletele românilor, până astăzi.  O astfel de creație este și melodia Cântă cucu-n 

Bucovina, cunoscută și deosebit de apreciată de toți românii de pretutindeni, mai ales în ultimele două decenii, și percepută de către public drept un cântec tradițional bucovinean. Istoria acestui cântec este una mai aparte. Astfel, la origine, textul este o creație cultă, iar melodia este una de tradiție folclorică. Autorul versurilor și cel care a adaptat melodia la text este profesorul și cărturarul bucovinean Constantin Mandicevschi 

(1859-1933), care provine dintr-o familie de bucovineni, tatăl – Vasile, a fost preot în loca-litatea Băhrinești din zona Cernăuți, iar mama – 

Veronica, era fiica lui Constantin Popovici, profesor la Institutul de Teologie. Vasile și 
Veronica Mandicevschi au mai avut încă trei fii, Eusebie, Gheorghe și Erast, dintre care  primii doi au profesat ca muzicieni și compozitori1.  

Eusebie Mandicevschi (1857-1922) este cel 

mai cunoscut membru al familiei Mandicevschi, deoarece a desfășurat o intensă activitate 
muzicală în calitate de profesor de compoziție, armonie și contrapunct la Akademie für Musik und darstellende Kunst (Academia de Muzică și Artă Interpretativă) din Viena, dar și ca apreciat autor de muzică corală liturgică. A compus un 

număr mare de liturghii corale în care mânu-iește cu măiestrie tehnicile de compoziție polifo-

nice. De asemenea, a fost profesorul muzicienilor Ciprian Porumbescu, Gheorghe Mandicevschi și Marțian Negrea, pe care i-a format ca viitori compozitori și l-a cunoscut personal pe crea-

torul romantic german Johannes Brahms (1833-

1897), de care l-a legat o profundă prietenie2.  

Gheorghe Mandicevschi (1870-1907) a activat la Cernăuți, unde a fost profesor de muzică și dirijor al Societății corale „Armonia”. 
Una dintre cele mai renumite creații ale sale este lucrarea corală religioasă Și era la ora a șasea, de o melodicitate și expresie artistică deosebite, interpretată până astăzi de formațiile corale, mai ales în perioada Postului Mare3. 

Constantin Mandicevschi a frecventat cursu-

rile renumitelor universități din Cernăuți și Viena, susținând în 1884 examene de capacitate la disciplinele istorie, geografie, limba și litera-tura germană. A desfășurat apoi o frumoasă carieră didactică, mai întâi ca profesor al Gimna-
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ziul Superior din Suceava, iar apoi la Cernăuți, la Școala Reală Ortodoxă, unde a fost timp de 22 de ani director și a reformat activitatea școlii, introducând, ca disciplină obligatorie, studiul limbii române4. Spre sfârșitul carierei, în anul 
1922, este numit director al Bibliotecii Centrale Universitare din Cernăuți, implicându-se cu profesionalism și seriozitate în reorganizarea activităților specifice acestei instituții. Astfel, 
Constantin Mandicevschi a  implementat un nou 

regulament de organizare, similar cu cel al 

Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj, contribuind în mod esențial la perfecționarea și modernizarea instituției de prestigiu pe care o 
conducea5. În toată activitatea sa, Constantin Mandicevschi 
s-a manifestat ca un român bucovinean patriot, militând pentru învățarea limbii române în școală și susținând introducerea reformelor românești și la Cernăuți, în timpul României Mari. În tinerețea sa, l-a cunoscut personal și pe Mihai Eminescu, cu ocazia unei serbări de Crăciun organizate la Gimnaziul din Suceava. De 

asemenea, a fost unul dintre organizatorii ani-versării, în anul 1904, a 400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, ocazie pentru care a creat, la solicitarea ministrului învățământului din Re-gatul României, Spiru Haret, cântecul cu conținut 
profund românesc, Cântă cucu-n Bucovina6. Cu siguranță, acest cântec a fost receptat cu emoție și bucurie de românii care au participat la acea aniversare, pătrunzând în memoria colectivă și fiind învățat cu ușurință de către adulți și tineri, și prin intermediul învăță-torilor din satele bucovinene. Însă schimbările politice dramatice care au survenit după cel de-al doilea război 
mondial, care au avut ca efect trecerea din nou a nordului Bucovinei sub stăpânire străină, de această dată sovietică, au făcut ca acest cântec să fie interzis, dar nu și uitat. O dovadă în acest sens este faptul că, în anii ’70, melodia era încă interpretată, în cercuri restrânse, de familie, de bucovinenii din satele românești din regiunea Cernăuțiului, Crasna, Ciudei, Cuciur ș.a. 

Primul dintre rapsozii români care a cules și interpretat acest cântec din nordul Bucovina (care face parte astăzi din componența Ucrainei) 
este Vasile Mucea (1933-2011) din comuna Bilca, județul Suceava. Așa cum mărturisește strănepotul său, George Toader Mucea, care i-a 

realizat un frumos portret7, Vasile Mucea 

provine dintr-o familie de muzicanți. Bunicul său, Partenie Bujor era renumit ca viorist în satele din zona Cernăuților. Talentul său muzical 

s-a transmis din generație în generație, până în 
zilele noastre. Doi dintre fii lui Partenie Bujor, care au murit de tineri pe frontul italian, cântau la trompetă. Un alt fiu al vioristului Bujor, Hariton, a fost tatăl rapsodului Vasile Mucea, și a încă doi fii, George și Pamfil, înzestrați cu talent 
muzical, care au performat ca muzicanți. De la fratele său mai mare, George, care a murit de timpuriu în timpul celui de-al doilea război mondial,  Vasile Mucea a învățat, încă de pe la șapte-opt ani, să cânte la vioară. De-a lungul 

anilor, s-a perfecționat în arta cântului la vioară, dar și cu vocea, practicând, în cadrul tarafului „Bujorul” pe care l-a înființat în anii ’50, un bogat repertoriu folcloric, de mare valoare și auten-

ticitate8. Din repertoriul lui Vasile Mucea făceau parte și melodii de „bătrânească”, un stil muzical arhaic, descoperit în anii ’60-’70 în localitățile din ținutul Rădăuților9 de folcloriștii Florin Bucescu și Viorel Bârleanu. În acest stil muzical 
erau integrate majoritatea genurilor folclorice din zona menționată, precum melodii de joc, 
vocale-ceremoniale sau doinite. La rândul său, Vasile Mucea a lăsat moștenire bogatul său tezaur de cântece în stilul de „bătrâ-nească”, dar nu numai de acest gen, fiului său, Florin, virtuoz interpret la acordeon, împreună cu care a și cântat mulți ani pe la nunți, baluri și cumetrii, dar și nepotului, Vasile-Florin Mucea, 

pe care l-a îndrumat pe calea muzicii tradițio-nale bucovinene, punându-i vioara în mână. Astfel, arta interpretativă a rapsodului Vasile Mucea, reprezentativă pentru comuna Bilca și împrejurimi este dusă mai departe și astăzi, după trecerea sa la cele veșnice, în spiritul valorilor autentice, perene, de urmașii săi10. Revenind la istoria cântecului bucovinean 
Cântă cucu-n Bucovina, acesta a fost descoperit, așadar, de Vasile Mucea, într-una din călătoriile 
pe care le-a făcut la rudele sale din Ucraina, în satele românești aflate de cealaltă parte a 
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graniței. Înainte de 1990, era o adevărată aven-tură să îți vizitezi rudele aflate peste graniță, fiind necesare o invitație specială, pașaport și multă grijă în tot ce se vorbea, pentru a nu stârni suspiciunile autorităților sovietice. Din mărtu-

riile fiului Florin, Vasile Mucea a auzit melodia cântată într-un cerc restrâns, la o petrecere, de către o profesoară pe care a cunoscut-o într-un 

sat din regiunea Storojineț, prin anii ’70. Plă-cându-i foarte mult cântecul și fiind impre-sionat 

de profunzimea ideilor pe care le exprima, rap-

sodul l-a și memorizat chiar atunci, atât ca melodie cât și ca text, iar odată ajuns acasă, a notat versurile într-un caiet, iar linia melodică a 
tot exersat-o la vioară, ca să nu o uite. Dat fiind conținutul profund al versurilor, referitoare la drama tinerilor bucovineni plecați în serviciul militar la granițele Imperiului și la despărțirea 
Bucovinei de Moldova, precum și la alte 

evenimente politice nefaste, Vasile Mucea nu a cântat acest cântec decât în cercuri foarte restrânse, de teama persecuției autorităților 
comuniste11. După anii ’90, însă, a început să îl interpreteze, cântecul devenind, treptat, din ce în ce mai cunoscut. Dar circulația intensă a cântecului Cântă cucu-n Bucovina s-a produs de relativ puțin timp, în urma promovării lui de către Grigore Leșe. Acesta a realizat în anul 2008 un interviu cu Vasile Mucea, acasă la acesta, în 
Bilca, interviul fiind transmis apoi ca emisiune 

pe TVR Cultural12. De asemenea, Grigore Leșe a preluat acest cântec și l-a introdus în repertoriul său, intepretându-l cu mare succes în concertele 

sale. Astăzi, Cântă cucu-n Bucovina a intrat în conștiința marelui public, mai ales din Moldova, dar și din celelalte provincii ale țării, fiind interpretat de majoritatea cântăreților de folclor de scenă și de tineri, copii și adulți. Considerăm că promovarea în actualitate, 
prin intermediul mass media a cântecului bu-

covinean Cântă cucu-n Bucovina este un caz fericit, în condițiile în care, din păcate, pe canalele media și mai nou pe internet, asistăm la o proliferare a folclorului de scenă de tip nou, reminescență a practicilor regimului comunist. Această muzică „populară” este trecută prin filtre de tot felul, care denaturează muzica tradițională de sensul ei primordial, profund. Meritul de a reînvia și a face cunoscut  acest adevărat „cântec de suflet” al bucovinenilor de dincolo de graniță, îi revine rapsodului Vasile 
Mucea din Bilca, descoperit de renumitul doi-nitor al „horei lungi” maramureșene, Grigore Leșe, un fervent apărător și promotor al foclo-rului vechi țărănesc, de mare valoare și auten-

ticitate13. Așadar, Cântă cucu-n Bucovina, un cântec care a avut rolul de a renaște spiritul național românesc și care evocă lupta pentru identitate națională a românilor din Bucovina de la înce-

putul secolului al XX-lea, a redevenit astăzi, la începutul secolului al XXI-lea, la o sută de ani de la Marea Unire din 1918, un simbol al afirmării 
identității și unității naționale pentru românii de 
pretutindeni. ■ 

 
 

 

 

 

Corpul didactic al Liceului din Suceava, 

Constantin Mandicevschi (rândul III, al doilea din dreapta) 
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1 Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina (1862-2012). La 150 

de ani, vol. II, Voluntariat bucovinean, Rădăuți, 2013, p. 349. 
2 Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. II, Suceava, 2004, p. 11. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, p. 9.  
5 https://www.timpul.md/articol/constantin-mandicevschi---autorul-renumitului-cantec-ro-

manesc-canta-cucu-n-bucovina-113263.html. 
6 Ibidem. 
7 George Toader Mucea, Un rapsod al plaiurilor bucovinene: Vasile Mucea, în Ghidul iubitorilor de 

folclor, vol. 3, Suceava, 2013, p. 72. 
8 Din taraf făcea parte și un frate al său, Pamfil, care cânta la vioara de acompaniament (numită „hang”) și pe care, mai târziu, Vasile l-a învățat să cânte la acordeon. 
9 Vezi Florin Bucescu, Silvia Ciubotaru, Viorel Bârleanu, „Bătrâneasca” – Doine, bocete, cântece și 

jocuri din ținutul Rădăuților (cercetare monografică), în „Caietele Arhivei de Folclor”, vol. I, Iași, 1979 și Florin Bucescu, Viorel Bârleanu, Stilul muzical arhaic din Ținutul Rădăuților – studiu monografic, 

Suceava, 2013. 
10 Din familia Mucea mai fac parte încă doi cunoscători și practicieni ai repertoriului folcloric din Bilca și împrejurimi, Gică Mucea, interpret la tobă – nepot de frate a lui Vasile Mucea, cu care a cântat în taraf și fiul lui Gică, George Toader Mucea, talentat interpret la acordeon, absolvent de Conservator, 

actualmente profesor de pian în Rădăuți. 
11 A se vedea www.youtube.com/watch?v=242mKNaij_0, emisiunea Dor de foclor bucovinean – In 

memoriam Vasile Mucea, realizator Dumitru Pomohaci. 
12 A se vedea www.youtube.com/watch?v=cEMi54mNC3E&t=476s, emisiunea In memoriam 

Vasile Mucea, realizator Grigore Leșe. 
13 În finalul acestui articol, am inserat partitura melodiei Cântă cucu-n Bucovina, așa cum este ea interpretată de Vasile Mucea, pe care am transcris-o pe portativ, însoțită de text în ideea de a fi cunoscută și învățată de către tineri și prin intermediul notelor muzicale, pe lângă învățarea pe cale orală, specifică folclorului. De asemenea, am atașat și varianta de text interpretată de Grigore Leșe, pentru a se observa micile diferențe care apar, fenomenul de variație fiind unul specific muzicii folclorice. 
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 Text – varianta interpretată  
de Vasile Mucea* 

 

1. Cântă cucu, bată-l vina, De răsună Bucovina. (bis) Cântă cucu-ntr-un brăduț, De răsună-n Cernăuți. Cântă cucu-ntr-un brăduț, De răsună-n Rădăuți. 
 

2. Cântă cucu sus pe casă, Toți feciorii stau la masă. (bis) Nici nu beau nici nu mănâncă, 
Tare-s supărați și cântă. Cântă toți, de supărare Că au ordin de plecare. Bucovină, draga mea,  Nu știu de te-om mai vedea. 

 

3. Bucovină, plai cu flori, 
Unde-ți sunt ai tăi feciori? 
Bucovină, plai cu flori, 
Unde-ți sunt ai tăi feciori? Au fost duși în altă țară, 
Dar se-ntorc la primăvară Înapoi când or veni, 
Tot pe tine te-or iubi. 

 4. Cântă cucu-ntr-o grădină 

Dup-a noastră Bucovină, Cântă-n vârfului fagului În codrii Cosminului, Cântă cucu cu dor mult,  Bucovină, te-am pierdut. Cântă cucu-n zori, pe rouă, 
Bucovina-i ruptă-n două. 
 5. Munților cu creasta rară, Nu lăsați straja să piară! Că de piere straja voastră,  Moare România noastră! Munților cu creasta rară, Nu lăsați straja să piară! Că de piere straja voastră,  Moare România noastră! 

 

 

* Cf. https://www.youtube.com/watch?v=01Rg 

X2W6sN8, accesat în data de 18.08.2018. 

Text – varianta interpretată  
de Grigore Leșe** 

 

1. Cânta cucu, bată-l vina De răsună Bucovina. Cânta cucu, bată-l vina De răsună Bucovina. Cântă cucu-ntr-un brăduț, De răsună-n Cernăuți. 
 2. Bucovină, plai cu flori, 
Unde-ți sunt ai tăi feciori? Bucovină, plai cu flori, 
Unde-ți sunt ai tăi feciori? Au fost duși în altă țară, 
Dar se-ntorc la primăvară 

 

 

 3. Au fost duși în altă țară, 
Dar se-ntorc la primăvară. Au fost duși în altă țară, 
Dar se-ntorc la primăvară. Înapoi când or veni, 
Tot pe tine te-or iubi. 

 

 

 4. Munților cu creasta rară, Nu lăsați straja să piară! Munților cu creasta rară, Nu lăsați straja să piară! Dacă piere straja voastră, A pierit și țara noastră. Dacă piere straja voastră A pierit și țara noastră. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

** Cf. https://www.youtube.com/watch?v=f-wc 

MfGdMow, accesat în data de 23.08.2018. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=01Rg
https://www.youtube.com/watch?v=f-wc
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Delegația românilor transilvăneni care a adus la București  actul Unirii Transilvaniei cu România: 
 Vasile Goldiș, episcopul Miron Cristea, episcopul Iuliu Hossu, 

Alexandru Vaida-Voevod, Caius Brediceanu 
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Mihai-Octavian 

G R OZA  

Vasile Goldiş (1862-1934) – pater patriae 
 

 

Scriitorul Vasile Goldiş (1862-1934), profe-

sor, scriitor, gazetar, academician şi om politic, a fost unul dintre personajele cheie ale mişcării naţionale româneşti din toamna şi iarna anului 1918, ideolog şi autor al principalelor acte programatice lansate de Consiliul Naţional Român Central din Arad. În anul Centenarului Marii Uniri, demersul nostru îşi propune reali-
zarea unei scurte evocări a figurii vrednicului 

părinte al patriei, Vasile Goldiş. Perfect con-ştienţi de faptul că subiectul a fost unul îndelung cercetat şi că nu vom putea revoluţiona (până în 
clipa când jurnalul lui Vasile Goldiş, păstrat la Arad, nu va vedea lumina tiparului), în cele ce 
urmează ne vom rezuma la trasarea unor coor-

donate biografice, prin intermediul cărora lecto-

rul va putea descoperi personalitatea completă şi complexă a celui care a fost supranumit „pater 

patrie” de către Octavian Goga. Vasile Goldiş s-a născut la 12 noiembrie 1862, în localitatea Mocirla (astăzi Vasile Goldiş, judeţul Arad)1, într-o familie cu adânci rădăcini în zona Bihorului, înrudit cu episcopul Iosif 

Goldiş al Aradului2. Şi-a început formaţia intelec-
tuală la şcolile primare din Cermei, Panatulnou şi Arad, continuată la Arad, în cadrul Gimnaziului Superior şi desăvârşită la facultăţile de litere şi 
filosofie ale universităţilor din Budapesta şi 
Viena3. Bursier al Episcopiei Aradului, în inter-
valul 1881-1845, s-a implicat în activităţile 
desfăşurate de Societatea „Petru Maior” a stu-denţilor români din Budapesta şi de Societatea „România Jună” a studenţilor români din Viena, dovedind o înclinaţie aparte spre cercetarea 

istoriei, filosofiei istoriei, filosofiei religiei, filo-

sofiei culturii, filosofiei dreptului etc.4 

Absolvent al Universităţii din Budapesta, în 
intervalul mai-iunie 1886 şi-a efectuat practica 

pedagogică la Liceul de Aplicaţie din Budapesta, la sfârşitul acestei perioade părăsind capitala 

Ungariei pentru a ocupa catedrele de istorie, limba română şi limba maghiară ale Preparan-diei din Caransebeş. În paralel, şi-a început şi 
activitatea politică, în calitate de secretar al 
generalului Traian Doda5. Din această perioadă a început colaborarea cu gazeta „Foaia Diecezană”, 

în paginile căreia a publicat o serie de materiale referitoare la situaţia învăţământului românesc din Ungaria, la abuzurile şi adversitatea oficiali-
tăţilor faţă de şcoala românească din Transil-vania, criticând programele şi planurile de învăţământ şi militând pentru modernizarea învăţământului, prin introducerea unor noi 
obiecte de studiu6. 

După trei ani petrecuţi la Preparandia din Caransebeş, prin concurs, a trecut la Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, unde a preluat 
catedrele de istorie, limba latină şi limba română. Aici, alături de colegii săi (Andrei Bârseanu, Valeriu Branişte, Virgil Oniţiu, Gheorghe Dima, Iosif Blaga), a reuşit să formeze 

o nouă generaţie de scriitori, militanţi politico-naţionali, precum Octavian Goga, Eugen Goga, Sebastian Stanca, Ioan Lupaş, Sextil Puşcariu, Ion Agârbiceanu, Alexandru Ciura etc., personalităţi care, la începutul secolului al XX-lea, au pus bazele aşa-numitei grupări a „tinerilor oţeliţi”, 
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adversari ai liniei politice urmate de Partidul Naţional Român7. Pe lângă aceasta, la Braşov, s-a 

făcut remarcat şi prin elaborarea unor manuale şcolare, dintre care amintim: Istoria Ungariei, 

publicată în anul 1890, Istoria universală pentru 

clasele secundare, în trei volume, publicată în 
intervalul 1892-1897, Plan de învăţământ pentru 
limba latină, publicată în anul 1893, Elemente de 

Constituţia patriei sau drepturile şi datoriile 
cetăţeneşti pentru şcoalele poporale române, 

publicată în anul 1894, Sintaxa limbii latine, 

publicată în anul 1896, Geografia pentru şcolile 
poporale, publicată în anul 19008. La 1 septembrie 1901, invocând motive medicale, şi-a cerut „pensionarea”, în spatele acestui act stând dorinţa sa de a se muta la Arad, 
devenit un veritabil centru politic al românilor 
transilvăneni, în urma solicitărilor venite din 

partea unchiului său, episcopul Iosif Goldiş. La Arad, în intervalul 1901-1905 şi-a continuat 

cariera didactică atât ca profesor, cât şi ca director (neremunerat) al Şcolii Superioare de 

Fete9. Colaborator al episcopului Iosif Goldiş, mai 
apoi al succesorului acestuia, Ioan Ignatie Papp, Vasile Goldiş, încă din anul 1900, a fost cooptat în sinodul eparhial (comisiunea şcolară)10, iar din anul 1901 a îndeplinit poziţia de secretar 

consistorial al Episcopiei Aradului11. Încă din anul 1893 a devenit membru al Partidului Naţional Român, calitate din care, în anul 1895, a participat la Congresul Naţiona-

lităţilor din Budapesta12. În urma alegerilor din anul 1906, a obţinut un mandat de deputat în 
Parlamentul de la Budapesta13, poziţie menţi-
nută până în anul 191014. În calitate de deputat a 
făcut parte din delegaţia care a purtat tratative 
cu partea maghiară în anul 191015, protestând împotriva adoptării legilor şcolare propuse de 
Albert Apponyi şi militând pentru menţinerea sistemului de învăţământ confesional româ-

nesc16, precum şi pentru înfiinţarea unei univer-sităţi româneşti, căci „O universitate româ-nească în Imperiul Austro-Ungar, dacă ar fi susţinută, ar 
fi un punct de atracţie pentru studenţii români, nemaifiind nevoie să studieze în ţări străine”17. 

După anul 1910, Vasile Goldiş a preluat conducerea ziarului „Românul” din Arad, calitate din care a promovat o serie de tineri elevi şi studenţi, precum Lucian Blaga (care şi-a făcut debutul în paginile „Românului”) sau Ioan Grămadă (adus în redacţia „Românului” de Vasile Goldiş)18. În paralel, din anul 1911, a 
preluat şi conducerea tipografiei „Concordia” 
din Arad19. 

Arădeanul Puiu Emilian Valea, bazându-se pe 

o „Medalie de asiduitate”, extrem de rară, care a aparţinut lui Vasile Goldiş, a lansat ipoteza apar-tenenţei acestuia la Loja Masonică „Concordia” încă din momentul înfiinţării acesteia, în anul 
1888, o structură care în preajma Marii Uniri 
număra circa 150 de membri20. În anii Primului Război Mondial, în contextul retragerii ajutorului de stat acordat multor şcoli româneşti, Vasile Goldiş, prin numeroase scri-sori şi memorii, adresate Ministerului de Culte şi Instrucţie Publică, a încercat împiedicarea închi-
derii acestora21. În toamna anului 1914, a făcut parte din delegaţia românilor transilvăneni care 

a participat la funeraliile regelui Carol I, după acest moment, în paginile ziarului „Românul” publicând un articol dedicat noului rege, 
Ferdinand I, pe care l-a descris ca fiind „regele tuturor românilor în viaţa culturală”22. De asemenea, în contextul intrării Regatului României în război, de partea Antantei, s-a 

numărat printre cei care au refuzat să semneze declaraţia de fidelitate faţă de monarhie, fapt ce 

a atras suspendarea activităţii „Românului”23. 

Pe fondul prăbuşirii monarhiei austro-ungare, în toamna anului 1918, Vasile Goldiş a 
desfăşurat o activitate neobosită în slujba idealului naţional, fiind unul dintre artizanii întâlnirii de la Oradea şi autorul declaraţiei de autodeterminare a românilor transilvăneni, citi-

tă în Parlamentul de la Budapesta de Alexandru 
Vaida-Voevod, precum şi unul dintre cei şase reprezentanţi ai Partidului Naţional Român care au pus bazele Consiliului Naţional Român 
Central. Cu scopul susţinerii activităţii acestui organism, la 8 noiembrie 1918, din iniţiativa lui Vasile Goldiş, ziarul „Românul” şi-a reluat 

activitatea24. Toate documentele programatice lansate în toamna şi iarna anului 1918 (nota ultimativă înaintată la 9 noiembrie guvernului maghiar, manifestele „Către naţiunea română” şi „Către popoarele lumii”, convocatorul Marii Adunări Naţionale la Alba-Iulia, proiectul rezoluţiei de unire) au fost elaborate de Vasile Goldiş, acesta fiind singurul profesor din componenţa Consi-
liului Naţional Român Central care, datorită 

pregătirii sale anterioare, putea elabora docu-

mente politice de o asemenea valoare25. A particiat la Marea Adunare Naţională de la 

Alba-Iulia din 1 decembrie 1918, în urma căreia a fost ales în structurile Marelui Sfat Naţional şi ale Consiliului Dirigent, vicepreşedinte şi titular, pentru 16 zile, al Resortului Cultelor şi Instruc-
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ţiunii Publice. De asemenea, a fost desemnat în fruntea delegaţiei care, la 14 decembrie 1918, a prezentat regelui Ferdinand I rezoluţia Marii 

Adunări Naţionale26, prezentând actul unirii ca unul de justiţie: „[…] unirea tuturor românilor într-un singur stat rectifică o mare greşeală a istoriei şi se confirmă necesităţilor civilizaţiunii omeneşti”27. Mai apoi, alături de Alexandru 

Vaida-Voevod şi Ştefan Cicio-Pop, a fost cooptat în guvernul de la Bucureşti, în urma alegerilor din toamna anului 1919 a obţinut un mandat de deputat în Parlamentul României Mari28, tot în cursul anului 1919 fiind ales şi membru de onoare al Academiei Române29. În perioada interbelică, pentru intervaluri scurte, Vasile Goldiş a mai activat pe scena marii politici, în fruntea Partidului Naţional, în cel de-

al treilea guvern condus de generalul Alexandru Averescu ca ministru al artelor şi cultelor, calitate din care, în anul 1927, şi-a pus 

semnătura pe Concordatul cu Vaticanul, precum şi ca membru al Partidului Naţional Agrar înfiinţat de fostul său elev, Octavian Goga30. Până la sfârşitul vieţii, s-a dedicat propăşirii culturale 

a poporului român, din anul 1923 preluând con-ducerea Asociaţiunii Transilvane pentru Litera-tura Română şi Cultura Poporului Român-

ASTRA. Din această poziţie, s-a îngrijit de extin-derea reţelei de despărţăminte şi agenturi/ cercuri pe întreg teritoriul României Mari, de 
organizarea sărbătorilor dedicate centenarului naşterii lui Avram Iancu şi a celor dedicate 
primului deceniu scurs de la Marea Unire, de 

inaugurarea muzeului memorial Avram Iancu la Vidra, de înfiinţarea unei universităţi populare, precum şi de publicarea unui număr însemnat 
de lucrări ştiinţifice sau de popularizare31.  După o viaţă închinată culturii şi neamului românesc, Vasile Goldiş s-a stins la 10 februarie 1934, la Arad, fiind înhumat în Cimitirul „Eternitatea” din Arad32. Prin întreaga sa viaţă şi activitate, marcate de frământări şi căutări continue, de piedici, de neîmpliniri, dar mai ales de reuşite, Vasile Goldiş rămâne una dintre personalităţile care şi-au slujit, cu devotament şi abnegaţie, ţara şi neamul, un veritabil pater 
patriae. ■ 
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1 Tudor Roşu, Ioana Rustoiu, Liviu Zgârciu, Marius Cristea, Zece personalităţi ale Unirii, Alba-Iulia, 

2017, p. 23. 
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Luminița 

C O RN E A  

Marea Unire și familia transilvăneană 
a Teculeștilor   
 

 Familia Teculescu din Transilvania și-a dobândit faima prin personalitatea episcopului  
Justinian Teculescu (1865-1932) și a fiilor săi, 
Horia Teculescu (1897-1942) și Bujor Teculescu 
(1902-1978). Prezența acestora în cultura și istoria transilvăneană este foarte importantă, așa cum încercăm să demonstrăm în cele ce urmează, cu referire specială la faptele realizării Marii Uniri. În anul centenarului Marii Unirii se cuvine să ne cunoaștem înaintașii, să fim conștienți de lupta lor dusă în condițiile specifice 
ale Transilvaniei. 

Ioan Teculescu – originar din Voineștii 
Covasnei. Ioan Teculescu – numele de botez al 

Episcopului Justinian Teculescu – s-a născut la 1 
noiembrie 1865 – în Voinești-Covasna, într-o familie de oieri. Fiind crescut într-un climat de adâncă evlavie, după cele patru clase primare, confesionale, cu ajutorul unchiului său, arhiman-dritul Gherasim, stareţ al mănăstirii Predeal, va studia la cunoscutul liceu „Andrei Şaguna” din Braşov, după care a urmat cursurile Institutului Teologic „Andreian” din Sibiu.  

Alegerea profesiei n-a ridicat niciun fel de probleme. Tânărul Ioan Teculescu a optat pentru vocaţia ce-l atrăgea ca un magnet, aceea de dascăl şi preot, profesii îngemănate. Învățător și preot, mai bine de un deceniu în Râșnov, jud. Brașov, apoi mai mult de douăzeci de ani protopop în Alba Iulia, Ioan Teculescu primește la călugărie numele Justinian, cum va fi cunoscut ca primul ierarh al Armatei române și 
episcop de Cetatea Albă – Ismail. Episcopul Justinian Teculescu a trecut la cele veşnice, la vârsta de 67 de ani, fiind aşezat, pentru veşnică odihnă, lângă străvechea biserică a satului şi lângă şcoala copilăriei sale, în cimitirul bisericii din Voineşti-Covasna, aşa cum şi-a dorit. Mor-mântul din umbra bisericii vechi din Voineşti 
este un simbol al vrednicului ierarh, slujitor devotat al bisericii strămoşeşti, simbol al luptă-torului pentru neam şi pentru lege. 

             

Ioan Teculescu – preot în Râșnov și pro-

topop de Alba Iulia. Între anii 1888–1891, Ioan Teculescu este învăţător în comuna Râşnov, Braşov. În 1891, se căsătoreşte cu Eliza, fiica preotului Iosif Comănescu din Codlea și este hirotonisit întru preot pe seama parohiei unde a fost învăţător. Un deceniu (1891–1901) 

este preot în Râşnov, un deceniu de slujire cu dăruire, în care păstorul „sufletul şi-a pus pentru turma sa”.  Între anii 1901–1922, este protopop de Alba 

Iulia. În cei aproape 22 de ani, petrecuţi în 
scaunul de protopop al Alba Iuliei, Ioan Teculescu reuşeşte să fie cel mai distins şi cel mai activ dintre toţi protopopii Mitropoliei Ardealului, precum şi unul dintre cei mai însufleţiţi luptători şi apărători ai românismului. Ca protopop, a dezvoltat o activitate excepţional 
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de bogată şi de vrednică pe tărâm bisericesc, şcolar şi naţional. Călătorea de obicei călare prin cele 46 de comune ale protopopiatului său, îndemnând şi stăruind, fără încetare şi fără osteneală, să se repare şi să se zidească din nou şcoli şi biserici. Sfinţea aceste lăcaşuri de credinţă şi de lumină, apoi participa la serbările 
ce urmau. Acestea erau ocazii de luminare, de înfierbântare şi de oţelire a sufletului păstorilor săi, pentru lupta de rezistenţă dârză, „în care poporul românesc era angajat de politica de maghiarizare cu orice preţ şi prin orice mijloace, pe care statul maghiar o practica cu sistem şi perseverenţă demonică”1.   Protopopul Bălgradului devine „unul din acei preoţi cu crucea-n frunte” cântaţi de Andrei Mureşanu în poezia sa Un răsunet, devenit imn naţional. Crescuse atât de mult în respectul şi 
dragostea poporului pe care-l păstorea, „încât la un semn al său, schimbând crucea în sabie, ar fi putut dispune cum vroia de populaţia celor 46 de sate, pe care reuşise s-o captiveze şi s-o stăpânească cu puterea de foc a cuvântului său cald şi sincer”. O îndelungă perioadă (1902-1923), părintele Ioan Teculescu a fost preşedintele Despărţă-mântului Alba Iulia al ASTREI, calitate în care desfăşoară o bogată activitate culturală, deve-nind cunoscut în mediile culturale româneşti 
transilvănene. La 14 iunie 1910, Onisifor Ghibu expedia din Silişte o scrisoare profesorului Nicolae Iorga, însoţită de o listă de 26 perso-nalităţi laice şi ecleziastice ardelene, printre care figurau: dr. Ioan Lupaş, protopop de Sălişte, Ioan Agârbiceanu, preot în Orlat, lângă Sibiu, dr. Alexandru Bogdan, profesor în Braşov, dr. Onisifor Ghibu, Ioan Moţe, preot şi gazetar în Orăştie, dr. Pompiliu Nistor, medic în Zărneşti, Vasile Goldiş, profesor în Arad, V. Branişte din 
Lugoj, Ioan Teculescu, protopop din Alba Iulia, 

pentru a deveni membri corespondenţi ai Ligii 
Culturale2.  Activitatea duhovnicească a fost totdeauna pe 
primul plan. Astfel la 15 noiembrie 1906, cu prilejul adunării preoţeşti ţinută la Alba-Iulia, protopopul Ioan Teculescu  îndemna preoţii să predice, deoarece predica luminează, instruieşte şi „îmbărbătează poporul la viaţa morală şi corectă pe acest pământ”. Dacă nu predică, preotul greşeşte „între altele şi faţă de limbă, care din toate punctele de vedere trebuie să fie în predică cât se poate de limpede şi frumoasă, plastică şi poetică, iar dicţiunea întotdeauna fluentă şi plină de viaţă, potrivită tempera-

mentului vioi al poporului nostru”. Arma cea mai puternică a preotului trebuie să fie pentru totdeauna „cuvântul cald şi plin de avânt… 

pentru neam şi pentru lege”. Din nefericire în viața protopopului au fost și momente dureroase. În anul 1909, după optsprezece ani de convieţuire, Eliza, soția protopopului Teculescu, se stinge din viaţă (tuberculoză, boală moștenită de copii), acesta rămânând văduv cu şapte copii, patru fete şi trei băieţi, cu vârste cuprinse între un an şi 16 ani. Cu toate greutățile familiale, protopopul Ioan Teculescu își continuă activitatea duhovnicească, culturală, socială. În ziua de 31 mai 1914, participă la ultima 
adunare naţională a românilor din Ardeal, ţinută 
sub vechiul regim, la Alba-Iulia, adunare dizol-vată în mod samavolnic de autorităţi. Proto-popul Teculescu rosteşte un discurs prin care îndeamnă „să ne întărim sufletele pentru lupta ce ne aşteaptă. Când vă văd înaintea mea, atât de mulţi, atât de mândri, voinici şi verzi ca stejarul, parcă stau în faţa unui codru plin de viaţă, înaintea căruia mă închin cu smerenie”. În anul 1916, odată cu intrarea României în primul război mondial şi înaintarea armatelor 
române în Ardeal, protopopul Ioan Teculescu nu a fost ridicat de autorităţile maghiare, cum s-a întâmplat cu intelectualii din Ardeal (mai ales 
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preoţi), datorită prestigiului pe care îl avea, dar trebuia să se prezinte zilnic, dimineaţa şi seara, 
la Prefectura Poliţiei oraşului Alba Iulia. Acest calvar a durat din septembrie 1916 până în decembrie 1917. Mai mult, autorităţile i-au urmărit activitatea pas cu pas şi „i-au desemnat stâlpul de felinar din piaţa oraşului de care urma să fie spânzurat îndată ce populaţia de la munte 
s-ar fi mişcat şi răsculat contra stăpânirii 
maghiare”3. Autorităţile administrative avuse-seră grijă să facă cunoscut tuturor locuitorilor satelor ameninţarea ce cădea asupra proto-

popului.  

 

Protopopul Teculescu și împlinirea visului 
pentru care luptase mai bine de două decenii 
cu armele sale paşnice. În vara anului 1918, situaţia Puterilor Centrale s-a înrăutăţit consi-derabil, ca urmare a înfrângerilor suferite pe 
front. La 22 octombrie/4 noiembrie 1918 s-a 

creat la Alba Iulia Comitetul Naţional Român din localitate având ca preşedinte pe protopopul ortodox Ioan Teculescu. Din comitet mai făceau parte dr. Rubin Patiţia avocat, dr. Zaharia Muntean, avocat, Vasile Urzică, dr. Alexandru 
Fodor, medic, Virgil Vlad, farmacist. Tot acum s-a creat garda civică condusă de căpitanul Florian 

Medrea4. Protopopul Teculescu, ca preşedinte al Consi-liului Naţional Local Alba, a organizat Adunarea Naţională a românilor de la 1 Decembrie 1918, 
care a proclamat Unirea Ardealului cu patria-mamă. Consiliul Naţional Român Central a 
convocat pentru data de 18 noiem-brie/1 Decembrie 1918 Adunarea Naţională de la Alba Iulia. În acest scop au fost desemnaţi delegaţii la înaltul for al românilor. În 9/22 noiembrie 1918 la şcoala greco–catolică din Alba Iulia sub preşe-dinţia părintelui Ioan Teculescu a avut loc adu-narea de alegere a reprezentanţilor la Adunare. La propunerea Dr. Camil Velican au fost aleşi 
Ioachim Fulea, Virgil Vlad, Dr. Alexandru Fodor, Aurel Stoica şi Dr. Camil Velican delegaţi ordi-
nari, iar ca supleanţi Nicolae Cadariu şi Antonie 
Cricovean5. Mase mari de oameni se îndreptau spre Alba Iulia. Mulţi se adresau părintelui protopop 
Teculescu pentru încartiruire (cazare). Înfăp-tuirea Marii Uniri din 1918 a reprezentat şi 
pentru protopopul Teculescu împlinirea unui vis 
pentru care luptase mai bine de două decenii cu 
armele sale paşnice. El s-a îngrijit și de primirea trupelor române în vechea cetate a Bălgradului. Ostaşii Regimentului 5 vânători au sosit către 

sfârşitul lunii decembrie 1918 şi au fost întâmpinate de membrii Consiliului Naţional Român condus de părintele Ioan Teculescu şi de 
un numeros public din oraş şi împrejurimi6. 

 Protopopul Ioan Teculescu l-a întâmpinat în gară, alături de oficialităţile oraşului şi numeroşi cetăţeni, pe generalul Henri M. Berthelot care a 

sosit la Alba Iulia chiar la 1 ianuarie 1918. Solului Franţei i s-a făcut o primire sărbăto-rească. Protopopul Teculescu a adresat oaspe-telui un cuvânt de bun venit spunând: „Azi, când nobila soră Franţa îşi trimite pe mare şi ilustrul ei reprezentant, ca să ne viziteze în persoană, ne simţim oarecum sfioşi şi uluiţi de marea onoare 

ce ni se face”. Vădit emoţionat, H.M. Berthelot a mulţumit „pentru dragostea adâncă cu care primiţi pe reprezentantul Franţei. Sunt nespus de fericit de a călca şi vorbi în acest oraş istoric” şi în acelaşi timp de a privi „acelaşi soare pe care l-a văzut strălucind Mihai Viteazul”. Înaltul oaspete releva mai departe că: „Ani de-a rândul, am fost tovarăşul şi prietenul nedespărţit al poporului român, care în numele dreptăţii sfinte a luptat cu îndârjire contra nedreptăţii aristocratice şi răpitoare (…) Aproape doi ani am petrecut în mijlocul poporului român, l-am văzut luptând cu îndârjire la Mărăşeşti, pecetluindu-şi cu sângele 
propriu, viitorul de aur pe care acum îl trăieşte.”7. În 10 aprilie 1919, cu prilejul venirii Prinţului Carol pentru întâia oară la Alba-Iulia, ţine o cuvântare prin care binecuvântează „ceasul în care cel dintâi Prinţ al României Mari a călcat pe urmele lui Mihai Viteazul”8. 

Alături de mii de oameni, protopopul Ioan 
Teculescu a participat la primirea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria în Alba-Iulia pe 30 mai 1919, aflaţi într-un adevărat turneu transil-vănean. Primarul oraşului Camil Velican şi pre-fectul judeţului Alba, I. Pop, au organizat un cortegiu folcloric menit să-i familiarizeze cu portul şi obiceiurile româneşti din Transilvania. O mare mulţime de 50.000 de oameni din oraş şi împrejurimi s-au adunat să-i vadă pe rege şi regină care au vizitat cu acel prilej Sala Unirii la numai şase luni de la Marea Adunare Naţională şi au servit prânzul în „Reduta Oraşului”. Regina Maria consemna în notele sale zilnice la 30 mai 1919 că: „Este greu de descris primirea ce ni s-a făcut aici, oamenii au fost absolut nebuni de 
entuziasm. După o defilare militară am intrat în vechea cetate prin această parte prin care cu multe secole în urmă intrase călare Mihai 
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Viteazul. Am fost frenetic aclamaţi (…) Am primit toate autorităţile, s-au ţinut teribil de multe discursuri, apoi nesfârşite încântătoarea defilare a ţăranilor (…) În final, am scăpa, după o masă la care au servit multe fete tinere şi drăguţe în costume româneşti, spre încântarea domnilor. Am avut o ploaie bună, dar ea nu a slăbit entuziasmul..”9. În cetatea Marii Uniri, Regele Ferdinand a rostit un scurt discurs în care elogia oraşul unde Mihai Viteazul „fusese stăpânitor peste o Românie 
Mare”. El a elogiat pe eroii „care au precedat 

generaţiile de azi” şi a mulţumit locuitorilor 
acestor plaiuri legendare pentru primirea deosebită făcută10. Ales senatorul al României reîntregite, Ioan Teculescu rosteşte, în 17 martie 1920, „în numele Ardealului” o alocuţiune în Senatul României, prilejuită de împroprietărirea ţără-nimii din Basarabia „revenită în mâinile urma-şilor lui Ştefan cel Mare”. În 30 martie 1921, ține o cuvântare, la Congresul Biblic ce a avut loc la 
Sibiu, prin care îndeamnă preoţii „a da poporului apa vie şi curată a Evangheliei şi a nu-l lăsa pradă unor seducători, care vor să spargă bise-rica noastră”. În cadrul acestei cuvântări, citeşte 
poezia proprie Biserica străbună. 

 

Protopopul Ioan Teculescu și Ordinul 

„Steaua României” în gradul de Mare Ofițer. 

Protopopul Ioan Teculescu s-a implicat în organizarea festivității de încoronare a Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria la Alba Iulia în 15 octombrie 1922. El a făcut parte din comisia locală condusă de arhitectul Victor G.  Ştefănescu şi a fost prezent la sfinţirea catedralei Înco-ronării din 8 octombrie 1922. Protopopul de Alba Iulia a fost inclus în soborul de preoţi 
condus de Mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan 
care a oficiat slujba11. Alături de membrii comisiei locale, Justinian 
Teculescu s-a îngrijit de realizarea unor cons-trucţii edilitare în oraşul Alba Iulia. A fost reamenajată Sala Unirii, s-a creat o nouă cale de acces intitulată Bulevardul „Încoronării” care s-a desprins de şoseaua principală în dreptul gării. Parcul oraşului a fost la rândul lui modernizat, fiind înconjurat după moda vremii, de un gard zidit. Reduta oraşului, cazinoul civil, a primit o sală de spectacole, cu spaţii anexe, săli de repe-tiţii, cabine destinate actorilor. În iulie 1922, 
toate aceste simple lucrări edilitare erau deja încheiate12. 

În dimineaţa zilei de 14 octombrie 1922 au venit la Alba Iulia membrii Sfântului Sinod, sub 
conducerea Mitropolitului Primat Elie Miron Cristea. La scurt timp a sosit şi primul ministru Ion I. C. Brătianu, însoţit de Ministrul de Război, generalul Gheorghe Mărdarescu, care au adus însemnele regatului. Coroanele şi hlamidele au fost păstrate până a doua zi în altarul Catedralei Încoronării, ele urmând să fie sfinţite de înalţii 
ierarhi13. 

Regele Ferdinand a purtat coroana Regelui Carol I realizată dintr-un tun turcesc capturat de ostaşii români la Plevna în anul 1877. Regina Maria în schimb a primit o coroană din aur cântărind 1800 grame cuprinzând o serie de elemente decorative, florale şi geometrice cu pandantive laterale ample. Aceasta era armată cu turcoaze, opale, rubine şi ametiste14. De asemenea, la încoronare, Regele Ferdinand 
a avut ca semn al puterii sale un buzdugan din aur, aşa cum purtau voievozii medievali. El a fost realizat prin subscripţie publică iniţiată de un mare proprietar ialomiţean Marin Ionescu. Suve-

ranul l-a primit în dar la 10 mai 1920, iar casa de bijuterii parisiană „Rene Boivin” l-a lucrat cu multă măiestrie15. 

Ziua de 15 octombrie 1922 a debutat cu o ploaie măruntă sub un cer închis. Martoră a solemnului eveniment, Regina Maria notează în jurnalul său cu vădită amărăciune: „Ploaia – Aşa 
a fost prima impresie - dar nu o ploaie tare, doar o stropitură pe fereastra mea, mici linii lungi şi distanţate ce din fericire înseamnă că erau doar picături şi la linia orizontului se ridică un soare palid”16. N. Iorga înfăţişează şi el vremea mohorâtă din Cetatea Unirii astfel: „Picură de 
ploaie pe dealurile de la Alba Iulia şi negurile se scarmănă de pădurile depărtaţilor Munţi Apuseni. Spre Alba Iulia, în care s-a frământat praful de trei civilizaţii, dintre care două, cea dacică şi cea romană,sunt ale noastre”17. 

Arhiepiscopul catolic de Bucureşti, Raymond Netzhammer descrie şi el, în însemnările sale, climatul existent în capitala Marii Uniri, după cum urmează: „Cerul arăta destul de sumbru, în schimb străluceau ţăranii, îmbrăcaţi în costume populare, veseli şi bucuroşi, şi care coborau din 
două trenuri personale lungi (…) Peste tot  se înghesuie lumea la ferestre sau pe străzi. La toate colţurile se aflau oameni de ordine şi soldaţi”18. În întâmpinarea perechii regale s-a format 

un cortegiu. Protopopul ortodox de Alba Iulia, părintele Ioan Teculescu, a rostit o impre-



„Revista română”, nr. 3-4 (93-94) • toamna-iarna 2018 | 33 

 

sionantă alocuțiune, subliniind, în mod plastic, importanţa deosebită a evenimentului, dar care este, înainte de toate, o adevărată lecție de istorie și geografie a unității naționale românești, prin referirea la personalitățile 
istorice românești și la aspecte geografice (munți, râuri). Peste câțiva ani i se recunosc, la cel mai înalt nivel național, meritele la înfăptuirea Unirii. 
Astfel „Buletinul Episcopiei Cetății Albe-Ismail”19 consemnează o importantă informație: „Majesta-

tea Sa Regele a binevoit a conferi Preasfințitului 
Episcop Justinian, cu Decretul Regal nr. 

2.270/1929, înalta distincție onorifică Ordinul 

„Steaua României” în gradul de Mare Ofițer, 

pentru meritul de a fi conlucrat la realizarea 

Unirii Ardealului cu Patria Mamă, în calitate de fost Președinte al Consiliului Național din Alba-Iulia, activitatea de organizare și de reușită strălucită a Adunării Naționale de la Alba Iulia, 
din 1 Decembrie 1918, care a votat Unirea Ardealului cu Patria Mamă”. 

 

„Toţi oştenii ţării ... au apărat şi întregit 
patria iubită”. Începând cu ziua de 18 martie 1923, viața protopopului Teculescu se schimbă. Este călugărit la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, sub numele de Justinian, iar în 31 martie 1923 este hirotonit arhiereu şi instalat în scaunul nou înfiinţatei episcopii a Armatei Române, cu sediul la Alba Iulia. Cu această ocazie, episcopul Justinian Teculescu rosteşte o alocuțiune ca răspuns la cuvântarea regelui, elogiind pe „toţi oştenii ţării, care începând de la Rovine până la 
Baia, de la Călugăreni până la Şelimbăr, de la Plevna până la Griviţa şi de la Mărăşti şi Mărăşeşti până la Tisa au apărat şi întregit patria iubită”.  Justinian Teculescu va păstori doar 18 luni 
(aprilie 1923 – decembrie 1924) ca prim episcop al Armatei, întocmind Regulamentul de funcţio-nare a clerului militar, organizând şi prezidând primele examene pentru recrutarea preoţilor militari. Muncind cu dragoste şi cu simţul da-toriei, a pus bazele organizării noii instituţii.  

Episcopului Justinian Teculescu i se dato-

rează organizarea aducerii de la Mărăşeşti şi reînhumarea în Parcul Carol din Bucureşti a rămăşiţelor pământeşti ale Eroului Necunoscut, în 1924, fapt ce a produs un emoţionant efect în sufletele militarilor şi în sufletul ţării20. 

 

„Lumina și seninul zilei de 27 martie 1918 

nu este iertat niciunui suflet românesc să le 
păteze cu vreun cuvânt rău”. La 17 decembrie 

1924, Marele Colegiu îl desemnează pe Epis-
copul Justinian al Armatei ca Episcop al Eparhiei Cetatea Albă-Ismail, cu reședința la Ismail. Deși în titulatură sunt desemnate două județe, numita eparhie cuprindea, de la 1 ianuarie 1926 (după reforma administrativă), și județul Cahul (denumirea veche, Șcheia). În prezent, județul Cahul se află pe teritoriul Republicii Moldova, iar județele Cetatea Albă și Ismail sunt componente ale Ucrainei, regiunea Odesa. După alegere, Episcopul Justinian ţine o alocuţiune în care afirmă că „se duce să-şi îndeplinească chemarea între plinii de credinţă moldoveni ai Basarabiei”. În 20 decembrie 1924, Episcopul Justinian Teculescu  este învestit, în Palatul Regal din Bucureşti, în funcţia de episcop al Cetăţii Albe-Ismail, iar în 21 decembrie 1924, instalat la Ismail. În acest colţ de pământ românesc, 
Episcopul Justinian Teculescu are sufletul plin de dragoste, bunătate, blândeţe şi înţelepciune, calităţi obţinute în cei 60 de ani de viaţă şi aproape 40 de păstorire. Cunoaște „cât de adâncă și sănătoasă e rădăcina credinței strămo-șești, în inima fraților din Basarabia, cât de falnic și viguros e arborele legii străbune în latura țării de peste Prut”.  „Unii buni prieteni” l-au atenționat că e mare depărtare până la Ismail, din Ardealul lui de baștină. Acestora le-a răspuns fără ezitare: „cum depărtare, când rămân în țara mea și cum înstrăinare, când mă duc la frații de același sânge și de aceeași lege cu mine?” Mărturisește că pleacă de pe malul Mureșului mulcom, pe malul 
Nistrului falnic, din Alba-Iulia lui Mihai Viteazul în Cetatea Albă a lui Ștefan cel Mare, ca un bun creștin și român, imploră pe bunul Dumnezeu să-i îndrepteze cu bine pașii, ca să se apropie cu toată căldura sufletului său de sufletul bun al 
poporului din Basarabia.          Și în această parte a țării, departe de locurile natale, Episcopul Justinian Teculescu susține o bogată activitate. De la început, a dorit să cunoască în amănunt viața eparhiei sale. 

La data de 27 martie 1925, susţine o Cuvântare la aniversarea Unirii Basarabiei cu România, în şedinţa Senatului ţării (trecuseră şapte ani). Cu toată convingerea, afirmă hotărât: „Ca Episcop al Cetății-Albe și Ismail, simt îndemnul de a releva însemnătatea momentului și totodată de a spune fiilor mei duhovnicești și fraților mei români din Basarabia că nu poate să fie cu adevărat suflet românesc acela care ar aduce vreo cârtire asupra zilei de 27 martie 

1918. Și oricât de noroasă și de vijelioasă ar fi o 
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altă zi mai în urmă, totuși lumina și seninul acelei zile nu este iertat niciunui suflet românesc să le păteze cu vreun cuvânt rău”. În cuvântul rostit la deschiderea Facultăţii de Teologie din Chişinău, după înfiinţarea Mitro-

poliei Basarabiei, episcopul Justinian Teculescu afirma că Facultatea de Teologie este „un far luminos de credinţă strămoşească, care va radia lumină lină şi vie”.  În toate cuvântările susținute, cu diverse prilejuri și în diverse locuri, episcopul Justinian Teculescu are în suflet gândul bun și mângâietor față de românii basarabeni, încât păstoria sa înscrie o pagină importantă în istoria bisericii noastre ortodoxe române. Venind într-o Basarabie  oarecum necunoscută, s-a orientat 

corect, a venit cu inima deschisă și oamenii l-au primit de asemenea cu bunăvoință și cu mare bucurie. Trecuseră peste ei un secol de stăpânire țaristă. I-a înțeles și i-a iubit, dar dorul pentru Transilvania mult iubită i-a rămas în suflet și 
greu l-a mai înăbușit. Prin cuvinte făurite anume își exprima acest dor – așa, spre exemplu, la mănăstirea Borisauca, pe „țărmurile” lacului Sasâc, sufletu-i e răscolit de „O doină din Ardeal!”                În anul 1931, „din îndemnul altora”, cum mărturiseşte în Precuvântare, Episcopul Justinian Teculescu tipăreşte volumul Pentru 

neam şi pentru lege, apărut la Sighişoara 
(tipografia Miron Neagu) ce cuprinde,  adunate de prin reviste şi ziare, unele din cuvântările şi predicile rostite în cursul activităţii sale 
pastorale, ca preot în Râşnov, ca protoiereu în Alba Iulia, ca Episcop al Armatei Române şi al Eparhiei Cetatea Albă-Ismail, ca senator în Senatul României. Toate textele volumului dovedesc că autorul este un scriitor cu har, un înțelept ce se cuvine cunoscut și astăzi. Învățămintele sale scrise întru iubire de întreg neamul românesc sunt deosebit de actuale în anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. 

 

Horia şi Bujor Teculescu despre visul de 

aur al românilor transilvăneni. Horia 

Teculescu (1897-1942) şi Bujor Teculescu 

(1902-1978) sunt fiii protopopului Ioan 

Teculescu (1865-1932), devenit, după călugărie 
Episcopul Justinian Teculescu. Horia Teculescu, numit „un tribun al culturii române din Transilvania”, a desfăşurat o prodigioasă activitate culturală21, ca profesor de română şi director al prestigiosului Liceul de Băieţi „Principele Nicolae” din Sighişoara (1926-1942), ca preşedinte al Despărţământului Sighişoara al ASTREI, ca folclorist, istoric literar şi jurnalist. Lecţiile profesorului erau adevărate 

Episcopul Ioan Teculescu în mijlocul unui grup de clerici și mireni basarabeni 
(al doilea din dreapta, în picioare, nepotul G. Jurebiță, secretar) 
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prelegeri universitare, continuate cu deplasări la muzee şi case memoriale. Era un mare patriot, foştii elevi amintindu-şi că le repeta: „noi suntem aici de la facerea lumii”, cuvinte ce au rămas ce-

lebre printre elevi. De asemenea erau apreciate 

de elevi sedinţele societăţii de lectură şi întâl-
nirile cu marii scritori ai vremii, cu care Horia Teculescu purta corespondenţă, precum Lucian Blaga (coleg de liceu la Braşov), Mihail 
Sadoveanu. Ion Minulescu, Octavian Goga, Nicolae Iorga,  Sextil Puşcariu, Emanoil Bucuţa, 
Cezar Petrescu, Ionel Teodoreanu, Ion Agârbiceanu, Cincinat Pavelescu22. 

 Bujor Teculescu, un simbol al generaţiei sale, 
a urmat studii de Drept la Cluj, apoi la Paris, unde a obţinut doctoratul în Drept penal, 
efectuându-şi stagiul în unul dintre cele mai prestigioase birouri de avocatură din Bucureştiul interbelic, cel al cunoscutului avocat 

J.Th. Florescu. Ca tânăr avocat, a ales să se instaleze la Braşov, şi-a deschis cabinet de avocat în centrul oraşului. A muncit cu dăruire, a îndeplinit şi alte funcţii administrative, ţelul vieţii lui fiind de a trăi ca „un om de omenie”. A fost un exemplu de corectitudine şi de bunătate, impregnate de credinţă, dar aripa neagră a 
comunismului l-a atins. A fost închis, familiei i    
s-a fixat domicilul forţat23. Bujor Teculescu „a traversat vremurile grele fără niciun compromis, cu demnitate, în spirit adevărat, creştinesc”, după cum ne-a mărturisit, într-un interviu, fiul său, inginerul Şerban Teculescu24.  Vieţile celor doi fraţi Teculescu au fost la înălţimea morală a tatălui lor. Au avut în suflet bogăţia de apă vie a strămoşilor mocani din Voineştiul Covasnei. Au avut în suflet dorul lor de veacuri de a se uni cu ţara. Această dorinţă arzătoare s-a împlinit în tinereţea fraţilor Teculescu, pe când tatăl lor, protopopul Ioan Teculescu, era preşedintele Consiliului Naţional 
Local Alba, ce a avut importanta misiune de a pregăti şi primi participanţii la marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918, care a realizat 
actul Marii Uniri25. 

 

Horia Teculescu „dinspre Carpaţi, se ivi 

lumina unui revărsat de zori”. Având în suflet ecoul visului de aur al românilor transilvăneni, Horia Teculescu publică, în 1938, amintiri din tinereţea sa petrecută la Alba-Iulia. Acestea se constituie în pagini ce evocă istorie. În articolul 

Sfârşitul unei lupte de veacuri. Ultima adunare a 
românilor din Ardeal ţinută sub vechiul regim, la 
31 mai 1914, în Alba-Iulia26, autorul realizează o 

retrospectivă a ultimei sute de ani, când românii 
din Ardeal „au stat mereu cu petiţii întinse spre Viena, cerând împăratului dreptate”. După 
ultima cerere, Memorandumul, din 1892, mâna românului a căzut ostenită, dar ceea ce este mai rău, după mărturisirea lui Horia Teculescu, este că descurajarea a pătruns în suflete, deoarece „împăratul nici măcar n-a citit lăcrămaţia”. Mai mult, procesul de maghiarizare înainta cu furie. 
Au fost maghiarizate numele de botez, apoi cele de familie, prin şcoală, armată, jandarmerie, administraţie etc. În primii ani ai secolului XX, presa maghiară răspândea încredere numai în 
ceea ce-i unguresc, „astfel că stilul de viaţă în Ardeal începuse să prindă pecetea maghiară”, încât „sub greutatea vremurilor, spinările se încovoiau şi unele conştiinţe începeau să adoarmă”.  Totuși acel vis de aur al românilor ardeleni 
de a se uni cu Ţara a fost permanent prezent în satele din Transilvania:  „la horă-n sat a fluturat mereu tricolorul şi a răsunat cântecul doinei. Acolo sufletul românesc n-a fost surprins cu 

nimic strein, la 1918.  

Privirile întristate căutau însă o mângâiere, 
iar sufletele zbuciumate, un razim. Ş-atunci 

dinspre Carpaţi, se ivi lumina unui revărsat de 
zori. Infiorate de bucurie, nădejdiile noastre au 
zburat într-acolo”.  Citând pe redactorii ziarului „Albina” (nr. 46, 1870, Budapesta), Horia Teculescu se identifică 
cu dorinţele tuturor românilor: „Aşteptam ca România să devină un soare ale cărui raze să încălzească şi să lumineze pe toţi românii de prin ţările vecine (...) Ca la lumina unui fulger, 
sufletele s-au dezmeticit şi lacome s-au îndreptat spre Carpaţi, de unde, de astă dată, soarele 

răsărea pentru toţi românii”. Propoziţia subliniată a fost rotunjită de Ioan Slavici, în volumul său de memorii Închisorile mele, devenind „soarele pentru toţi românii la Bucureşti răsare”. 
 Românii din Ardeal au renunţat la petiţii adresate împăratului de la Viena. Directorul Liceului „Principele Nicolae” din Sighişoara, care a studiat la Budapesta, în acea perioadă fierbinte dinainte de Unire, îşi aminteşte ideile promovate 

de revista „Luceafărul” din Budapesta, condusă 
de Octavian Goga: „Un val de încredere a răsărit din „Luceafărul” lui O. Goga, care anunţa ivirea soarelui, iar luptele politice au trezit mândria românească. Astfel, ardelenii şi-au ridicat frunţile, au reacţionat furtunos. Nicio umilire, nicio petiţie. Demnitatea românească se afirma 
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prin adunări, în care se spuneau desluşit marile adevăruri. Şi cu cât asuprirea creştea împotriva bisericii şi a şcoalei, cu atât mai dârz rezista 
sufletul ardeleanului”. 

 Horia Teculescu evocă adunarea ţinută la 
hotelul Europa din Alba-Iulia,  la care participă importanţi fruntaşi politici: Al. Vaida, V. Goldiş, C. Pop, I. Maniu, A. Vlad, V. Branişte, care „s-au luptat şi au lucrat cu isteţime, aşa cum ştie românul”. Preşedintele adunării era protopopul 
Ioan Teculescu, care a vorbit cu entuziasmul patriotic caracteristic, îndemnând ca „adunarea de astăzi să strălucească, prin purtarea noastră liniştită şi trezvie, ca să fie o pildă înălţătoare de inimi, pentru toate inimile”. Au urmat la cuvânt mai mulţi fruntaşi, dar spre regretul tuturor,  jandarmii somează participanţii să se împrăştie, pe motiv că au fost „vorbiri de agitaţie”. „Cu greu a fost oprită revolta poporului care striga şi ameninţa (...). Aşa a fost întreruptă ultima adunare a românilor din Ardeal, pentru ca să 
continue la 1 Decembrie 1918”.  Ultima frază a articolului exprimă obida, dar şi mândria autorului care a participat direct la acest eveniment. În schimb, în ultimele luni ale 
anului 1918, Horia Teculescu era student la 

Budapesta, deci nu a fost prezent la Alba-Iulia, la Marea Unire, aşa după cum mărturiseşte fratele său Bujor27. 

 

Bujor Teculescu – „Un vis de secole 

împlinit!”. Cu două luni înainte de a muri, în 
1978, Bujor Teculescu a acordat un interviu lui 

Mircea Gherman, custode al Muzeului „Casa Mureșenilor” din Braşov, evocând prin amin-tirile sale perioada înfăpturii Marii Uniri de la Alba Iulia. Sentimente patriotice puternicele îl stăpâneau pe tânărul de atunci. Era în clasa a 
VIII-a de liceu, în timpul Marii Uniri, dar a participat cu pasiune şi dragoste la toate evenimentele din acele zile fierbinţi. S-a înscris în Garda Naţională, fiind cel mai tânăr membru 
al ei, din totalul celor 817 „flăcăi de pe valea Mureşului, de la poalele Munţilor Apuseni şi tineretul orăşenesc. Garda şi-a aşezat tabăra în cazărmile golite din Cetate, membrii fiind echipaţi şi înarmaţi din rezervele magaziilor fostelor unităţi austriece”28.  Când, după Unire, se desfiinţează Garda, este abătut, supărat şi scrie cu părere de rău: „Cariera noastră de gardişti încetase pe data de 1 
ianuarie 1919, eram nemângâiaţi că aşa de puţin 
a durat. Cu oarecare nostalgie, m-am despărţit de arma mea, pe patul căreia, în nopţile de strajă, 
mi-am scobit litera T. Am depus şi uniforma, purtată cu mândrie, şi capela tivită cu panglică tricoloră”29. 

 

 

Episcopul Ioan Teculescu la un ceremonial dedicat Eriului Necunoscut (1925) 
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Bujor Teculescu a fost marcat de acest extraordinar eveniment istoric trăit cu fervoare în adolescenţă, despre care şi-a amintit mereu, 

de-a lungul timpului, inclusiv în cadrul familiei. Motivăm această afirmaţie prin multele referiri la Marea Unire, atât în interviul mai sus citat, cât şi în articole, precum Constituirea Sfatului Naţio-

nal din Alba Iulia, Intrarea Armatei Române în 
Alba Iulia, 6 decembrie 1918, Un martir necu-

noscut (scris în 1978, cu câteva luni înainte de a muri), toate publicate în volumul Teculeştii din 
neam în neam, realizat de Luminiţa Cornea, Constantin Catrina, Ioan Lăcătuşu, publicat la 
Editura Angvstia din Sf. Gheorghe, în anul 2008 
(p. 182-188). Stăpânit de o puternică conştiinţă naţională şi de o extraordinară demnitate, Bujor Teculescu a simţit cum, în 1918, „Ardealul fremăta, totul se mişca, dar toată această pornire – care de fapt era o revoluţie – trebuia dirijată şi îndrumată, ca să nu se ajungă la o stare haotică şi, ca ţelul final să fie atins, trebuia procedat în mod ordonat, disciplinat şi supus unor dispoziţiuni, unei autorităţi cu putere legală”30.  Cu toate că în ceea ce a scris predomină evocarea, sentimentele sunt transmise direct şi 
firesc: „O febră cuprinse întreg oraşul, Armata Română, după peste trei secole de la intrarea în Bălgrad a lui Mihai Viteazul. Un vis de secole 

implinit! (...). Trenul a intrat în gară! (cu armata română, n.n.) Un fior m-a străbătut la vederea primului soldat (...). Spre marea noastră deza-măgire, nu s-a putut vorbi cu niciun soldat şi, în 
această situaţie, nu am avut de făcut altceva decât să plângem în tăcere. Osana! Acestei mari 

clipe de bucurie şi triumf românesc. Unitatea a luat forma de marş şi, în frunte cu două rânduri de trompete, au pornit un marş răsunător, care 
ne-a ridicat părul măciucă de entuziasm (...). De pe balconul hotelului Dacia (de curând rebotezat din Hungaria), preşedintele Comitetului Naţional Local, protopopul Ioan Teculescu, în cuvinte rapsodice, a entuziasmat mulţimea, dându-ne 

fiori de mândrie şi lacrimi de bucurie”31. Euforia era prezentă în sufletele tuturor. Prin cele prezentate mai sus, putem afirma că Horia şi Bujor Teculescu sunt moştenitori ai convingerilor morale ale tatălui lor. Ei au înţeles, mai întâi din familie, care este visul de aur al românilor, apoi au contribuit la evidenţierea şi realizarea acestei puternice dorinţe a românilor ardeleni. Chiar dacă nu i-au continuat vocaţia de 
preot, fiii protopopului Ioan Teculescu – epis-

copul Justinian Teculescu – au continuat bogata 

activitate cultural-naţională a tatălui lor şi au reuşit să transmită sentimentele sacre de iubire întru tot ceea ce înseamnă dragostea de moșie ale membrilor familiei Teculescu. În anul Cente-narului Marii Uniri să ne amintim de aceste personalități, să le cunoaștem activitatea și să-i 

cinstim cum se cuvine. ■ 
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Alocuțiunea protopopului Ioan Teculescu rostită cu ocazia întâmpinării Regelui Ferdinand 
și a Reginei Maria, Aba iulia, 15 octombrie 1922: 

 „Săltaţi munţilor! daţi glas apelor! că a sosit ziua cea mare, Ziua încoronării! 
Retezatule bătrâne! ridică-ţi pleoapele stufoase şi priveşte jos la poalele tale, cum se adună şi pornesc astăzi în cete voioase strănepoţii lui Decebal, la praznicul cel mare al Încoronării primului Rege al tuturor românilor. Surule voinic! trezeşte pe Mircea de la Cozia, să vină să-şi vadă ţara lui dragă, liberă şi întregită pe vecie, cu scumpa lui provincie de peste Dunăre şi până la mare! Bucegiule puternic! saltă şi te bucură, că nu mai eşti, mai mult, stâlp de despărţire între fraţi. Dă glas prin „Omul” din vârful tău, ca să audă şi să vină la serbare şi Şerban, şi Petru Rareş, că e liber astăzi neamul pentru carele au luptat voiniceşte, la poalele tale. Ceahlăule falnic! trezeşte pe Ştefan de la Putna şi spune-i că „să lase arhimandritului toată grija schitului” şi să vină la serbare, că liberă e azi întreagă scumpa lui Moldovă, cu Cetatea Albă, cu toate sfintele lui ctitorii dimpreună ridicate de el, spre întărirea sufletească a neamului său drag, pentru carele atât a luptat. Munţilor Apuseni! munţi cu faţa împietrită de atâtea suferinţe şi atâtea dureri; dar cu inima de aur întotdeauna curată, săltaţi azi de bucurie, că-s libere în sfârşit toate plaiurile voastre. Mişcaţi-vă şi scuturaţi gorunul sfânt de la Țebea, ca să-şi aplece crengile şi, atingând mormântul scump de la rădăcinile lui, să trezească pe Craiul munţilor, Iancu, ca să vină la serbare. (...) Iar tu, Alba Iulie! Tu, Vifleimul şi leagănul neamului nostru, tu, tribuna cea înaltă pe care, din început, s-a jucat toată drama poporului român, cu scene luminoase de clipită, iar întunecate de veacuri până la „catharsis”-ul plin de dumnezeiască strălucire a Încoronării de astăzi – gătește-te, împodobește-te cu purpura fericirii realizate, cu aurul triumfului izbândit și cu seninul visului împlinit. Gătește-te, ca să primești după toată cuvința, pe mirele tău iubit, pe Voievodul cel cu nume de athanghel, carele vine, după trei sute și mai bine de ani, ca să te revadă. Vine pe albul lui înspumat și înconjurat de toți aprigii lui căpitani: de fraţii Buzeşti, de  banul Manta și Mihalcea, de 

Baba-Novac și toți, ca să ia și ei parte la praznicul praznicelor, la încoronarea celui dintâi Rege al tuturor românilor. Vine, ca, alăturea de Mircea, Ştefan și toți bunii voievozi de pe vremuri, să susțină și el coroana, ce se va aşeza pe creştetul gloriosului Rege Ferdinand, pe carele, prin atingerea mâinilor diafane, să-l hirotonisească de cel mai vrednic urmaş al lui. Mișcă, Alba Iulie, și scutură din adânc glia de pe podeiul tău înțelenit, ca să iasă și să se adune la loc măruntaiele schingiuite pe roată ale neînfricaților mucenici ai neamului, Horia, Cloșca și Crișan, ca să fie și ei de față, la ziua cea mare a Încoronării, la ziua de plată și răsplată a suferințelor lor.  Mureşului cu apă lină! Tu, cel cântat tot numai în doine de durere şi de jale, tu, cel cu undele umflate de lacrimile amare ale celor care priveau cursul şi de o parte, şi de alta – curgi astăzi mai 
repede, scurge-ţi undele amare şi dă glas în lung şi în lat, că nu mai trăiesc feciori români în ţară străină, ci numai în ţara lor scumpă şi dragă, ca să o apere la hotare, în contra oricărui duşman. Oltule, nu mai curge tulbure! Strigă glas astăzi în lume, că eşti liber pe de-a întregul şi nu-ţi mai este trupul mlădios frânt de duşmani pe la mijloc. Curgi voios şi limpede, ca să te audă Tudor, să vină şi el la praznic, că azi numai neamul lui iubit e stăpân în ţara lui. Someşule cu nume dacic! grăbeşte-ţi azi cursul lin, ca să ajungi mai repede în ţara lui Dragoş-Vodă, ca să vină la serbare, că e românesc şi liber Maramureşul lui drag. Crişurilor, voi tustrele! grăbiţi şi mai mult azi cursul vostru, ca să scoateţi cu totul din ţară bezna întunecoasă şi amarul asupririi de pe ţărmurile voastre. Dați glas prin gurile voastre, ca să audă până departe asupritorii de altădată, că românul e stăpân pe țărmurile verzi şi chemaţi pe fraţii voştri la serbarea care încoronează pe veci stăpânirea lor pe malurile voastre.  Siretule, frate bun şi credincios. Tu, care, cu valurile tale înfuriate, ai oprit năvala barbarilor cumpliţi, care voiau nimicirea noastră, şi cu boarea undelor tale ai răcorit faţa sfinţilor eroi de la Mărăşeşti, saltă şi te bucură astăzi, că isprava ta, încoronare îşi află azi în cetatea lui Mihai. Prutule! cel odată blestemat de fraţi despărţiţi, curge voios de azi înainte, căci azi întreg eşti al nostru şi cu drag te binecuvântează acum acei fraţi care trec liberi de la un mal la altul al apelor tale venind cu drag la Încoronarea din cetatea lui Mihai. 
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Iar tu, poporule român, saltă și te bucură cu bucuria cea mai mare, ce-ai avut-o vreodată, de când destinul te-a sădit pe aceste plaiuri. Bucură-te că azi se desăvârțește minunea, pe care Domnul Dumnezeul părinților tăi a făcut-o cu tine, dându-ţi libertatea şi dăruindu-ţi stăpânirea deplină asupra moşiei tale strămoşeşti. Bucură-te că, astăzi, coroana ţării tale, topită în focul de la Mărăşti, turnată în tiparul săpat de braţul voinic al dorobanţului de la Mărăşeşti şi cizelată pe ţărmurile Tisei se aşează pe  capul celui mai bun şi mai 
glorios Domnitor al tău şi a celei mai mândre şi mai inimoase Domniţe a ta! 

... Se încheie azi istoria? Se pune punct cronicei! De acum, se vor urzi basmele, se vor înfiripa poveştile pe care nepoţii de azi le vor spune nepoţilor lor, care vor urma, începând cu „A fost odată 
ca-n poveşti”, despre marea şi fericita zi a Încoronării. Ci noi cei de astăzi, toţi, în genunchi, mulţumind Tatălui ceresc pentru toate câte a făcut nouă cu glas înalt şi strigăm: – Să trăiască M.S. Regele Ferdinand, întâiul Domnitor încoronat al tuturor românilor! – Să trăiască M.S. Regina Maria, prima Doamnă încoronată a tuturor românilor! – Să fie, în veci, în strălucire şi în întregime Coroana Română!!!” 
 

[Justinian Teculescu,  

Pentru neam şi pentru lege. Cuvântări şi predici. Ediţie îngrijită de Luminiţa Cornea,  
Sf. Gheorghe, Editura Angvstia, 2006, p. 50-53] 

 

 

 

 

Octavian Goga, patriarhul Miron Cristea,  

episcopul Ioan Teculescu, Alexandru Averescu 



40 | „Revista română”, nr. 3-4 (93-94) • toamna-iarna 2018  

 

 

 
1 Luminiţa Cornea, Constantin Catrina, Ioan Lăcătuşu, Teculeştii din neam în neam, Sf. Gheorghe, 

Editura Angvstia, 2008. 
2 Onisifor Ghibu în corespondenţă. Ediţie de Mihai O. Ghibu, vol. I, Bucureşti, Editura Semne, 1998, 

p. 319-320. 
3 Pr. Gheorghe N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului, vol. II, Temniţe şi lagăre, Bucureşti, Editura Vatra, 1940, p. 19. 
4 „Românul”, anul VII, nr. 4, Arad, 31 octombrie/13 noiembrie 1918. 
5 1918 la români. Documentele Unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 Decembrie 1918, vol. VIII, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 20, doc. 19. 
6 Alexandru Lupeanu Melin, Intrarea trupelor române în Alba Iulia, în „Alba Iulia”, anul I, nr. 3, 24 

decembrie 1918. 
7 Generalul Berthelot la Alba Iulia, în „Alba Iulia”, anul II, nr. 5, 7 ianuarie 1919; C.I. Stan, Ioan I. Şerban, Călătoria generalului Henri M. Berthelot în Transilvania şi Banat (decembrie 1918 – ianuarie 

1919), în „Apulum”, anul XXXVIII/2, 2001, p. 176. 
8 Toate citatele sunt din volumul  Justinian Teculescu, Pentru neam şi pentru lege – Cuvântări şi 

predici. Ediţie îngrijită de Luminiţa Cornea, Sf. Gheorghe, Editura Angvstia, 2006. 
9 Maria, Regina României, Însemnări zilnice (ianuarie-decembrie 1919). Ediţie de Vasile Arimia, vol. 

I, Bucureşti, Editura Historia, 2006, p. 196-197. 
10 Cf. C.I. Stan, Regele Ferdinand „Întregitorul” 1914-1927, Bucureşti, Editura Paideia, 2003, p. 156. 
11 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Fond P.C.M., dos. 

14/1922, f. 37; vezi şi „Telegraful Român”, anul LXX, nr. 76, Sibiu, 10 octombrie 1922. 
12 Vasile Moga, C.I. Stan, Încoronarea Regelui Ferdinand la Alba Iulia. Jubileul de 70 de ani al 

Catedralei Încoronării 15 octombrie 1922-15 octombrie 1992, în „Îndrumător pastoral”, vol.  XV, Alba 

Iulia, 1992, p. 9-10. 
13 Vasile Bianu, Însemnări din Războiul României Mari, vol. II, Cluj, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1926, p. 179. 
14 A.N.I.C., Fond P.C.M, dos. 14/1922, f. 30. 
15 Enciclopedia României. Ediția a II-a anastatică, vol. I, Iaşi, Editura Alfa, 2000, p. 83. 
16 Maria, Regina României, op. cit., vol. IV, p. 313-314; vezi şi Diana Mandache (editor), Regina 

Maria. Capitole târzii din viaţa mea. Memorii redescoperite, Bucureşti, Editura Alfa, 2007, p. 141. 
17 N. Iorga, În Ardealul anului Încoronării, Bucureşti, Editura Pavel Suru, 1923, p. 121. 
18 Raymond Netzhammer, Episcop în România întro epocă a conflictelor naţionale şi religioase. Ediţie de Nicolaus Netzhammer în colaborare cu Kristazach, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, p. 1.160-1.161. 
19 „Buletinul Episcopiei Cetății Albe-Ismail”, anul VII, nr. 1, ianuarie 1930. 
20 Luminiţa Cornea, Constantin Catrina, Ioan Lăcătuşu, op. cit., p. 33. 
21 Ibidem, p. 107-109. 
22 Lucia Ţarălungă, Legăturile lui Horia Teculescu cu personalităţile culturii interbelice, în „Vatra veche”, nr. 8, Tg. Mureş, 2009, p. 35-38. 
23 Luminiţa Cornea, Constantin Catrina, Ioan Lăcătuşu, op. cit., p. 171-180. 
24 Interviu cu ing. Şerban Teculescu (Paris) despre Bujor Teculescu, Braşov, 28 septembrie 2009 

(Arhiva Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni). 
25 Luminiţa Cornea, Constantin Catrina, Ioan Lăcătuşu, op. cit., p. 21-41. 
26 Horia Teculescu, Sfârşitul unei lupte de veacuri – Ultima adunare a românilor din Ardeal ţinută sub 

vechiul regim, la Alba-Iulia, în Calendarul pe anul 1938 al Ligii Antirevizioniste Române, redactat de Aurel Gociman, Tipografia ziarului „Universul”, Bucureşti, p. 95-98 (citatele care urmează sunt din 
acest articol). 

27 Interviul cu Bujor Teculescu, realizat în 1978, cu două luni înainte de a muri, de custodele 

Mircea Gherman de la Muzeul „Casa Mureșenilor” din Braşov (interviu aflat în Arhiva Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, donație a fiului Şerban Teculescu), publicat în revista „Țara Bârsei”, 
2016, p. 209-215, sub titlul Amintiri ale avocatului Bujor Teculescu (1902-1978) – Marea Adunare de 

la 1 Decembrie 1918.  
28 Luminiţa Cornea, Constantin Catrina, Ioan Lăcătuşu, op. cit., p. 183. 
29 Ibidem, p. 187. 
30 Ibidem, p. 182. 
31 Ibidem, p. 184-185. 

 

 

 

 

 

 



„Revista română”, nr. 3-4 (93-94) • toamna-iarna 2018 | 41 

 

 



42 | „Revista română”, nr. 3-4 (93-94) • toamna-iarna 2018  

 

 



„Revista română”, nr. 3-4 (93-94) • toamna-iarna 2018 | 43 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinu 

POȘTARENCU 

Funcţionarea limbii române în sistemul 
administrativ al Basarabiei (VIII) 
 

 

Sub un nou rezident plenipotenţiar: contele 
M.S. Voronţov. Ocupând în Basarabia posturile-cheie, funcţionarii ruşi, ca şi toţi funcţionarii din Rusia, după cum s-a convins generalul Langeron, „nu erau fără păcate”1. Călcări de lege a săvârşit şi Bahmetev. Oficial, el a demisionat pe motiv de boală, în decretul imperial din 15 iunie 1820 menţionându-se: „Ac-ceptând solicitarea rezidentului plenipotenţiar 
al Basarabiei, general-locotenentului Bahmetev, îl eliberăm în concediu pentru a pleca peste hotare să-şi restabilească sănătatea”2. Pe când 

din surse neoficiale aflăm că acest demnitar a fost impus de situaţie să demisioneze, din cauza abuzurilor comise în decursul celor câţiva ani cât a guvernat Basarabia. Într-o scrisoare din 1823, 

N.M. Longhinov i-a comunicat contelui S.R. Voronţov, ambasador al Rusiei în Marea Britanie: „Basarabia a fost o ţară nefericită, dată pentru jaf unei teribile bande de escroci, adusă de Bahmetev din Cameniţa, reprezentând ceea ce era mai rău în Podolia. Iar ataman al acestei bande era soţia sa. Devine straşnic când auzi 
despre faptele lor. […] Conte, veţi înţelege uşor 

 

Cu ocazia sosirii sale la Chişinău, Voronţov inspectează 
instituţiile din provincie. În urma controlului efectuat, el a 
constatat existenţa unei debandade în toate sectoarele 
administrative, mai cu seamă, în cadrul organelor de 
poliţie… 
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cum acest om slab, precum este Bahmetev, a devenit aproape complice criminal al soţiei sale şi a tuturor acestor polonezi, greci, armeni şi 
evrei, pe care i-a aşezat în oraş şi cum toate instituţiile judecătoreşti ale lui făceau din negru alb şi din alb negru”3. Prin acelaşi decret imperial din 15 iunie 1820, în locul lui Bahmetev a fost desemnat, cu 
statut de interimar, general-locotenentul Ivan 

N. Inzov4, care, după cum consideră A. Nacco,   
s-a dovedit a fi „mult mai prudent în acţiunile sale decât Bahmetev”5. Mereu ocupat, având şi alte obligaţii (de la 8 februarie 1818 era tutorele principal şi preşedinte al Comitetului Coloniştilor Străini din Sudul Rusiei, iar în perioada 17 iulie 1822 – 7 mai 1823 a deţinut şi funcţia de guvernator 
general al Novorosiei6), Inzov, pe parcursul administrării sale a Basarabiei, precum opinează F. Vighel, „nu a fost în stare să facă ceva folositor. 
Mersul lucrurilor erau pe calea de a se opri, 

abuzurile sporeau, totul devia spre o dezor-ganizare totală”7. La 7 mai 1823, împăratul l-a numit în postul de guvernator general al Novorosiei şi cel de rezident plenipotenţiar al Basarabiei pe contele M.S. Voronţov, căruia I.N. Inzov i-a predat ambele funcţii la Chişinău, în ziua de 28 iulie 

18238. În acest timp, afirmă în mod exagerat A. Skalkovski, regiunea Basarabia „era deja obiş-
nuită cu administrarea rusească”9. Cu ocazia sosirii sale la Chişinău, Voronţov inspectează instituţiile din provincie. În urma 
controlului efectuat, el a constatat existenţa unei debandade în toate sectoarele administrative, mai cu seamă, în cadrul organelor de poliţie, fapt despre care a menţionat în comunicarea sa din 8 august 1823 adresată Consiliului Suprem al 
Basarabiei10. 

Despre nelegiuirile ce se comiteau în Basarabia citim în scrisoarea din 4 septembrie 1823 expediată de N.M. Longhinov lui S.R. Voronţov, tatăl lui M.S. Voronţov: „Fratele meu   
l-a însoţit pe contele Mihail Voronţov prin Basarabia şi îmi scrie că ei au depistat lucruri îngrozitoare, încât se face părul măciucă. În temniţe s-au pomenit oameni băgaţi fără de nici o anchetare, mulţi decedând în ele. Erau ţinuţi acolo de teama că ei vor denunţa cum au fost jefuiţi şi nedreptăţiţi. Şi toate acestea se făcea în văzul lui Inzov, care locuia în Chişinău. Contele Mihail a trebuit să renunţe la toată poliţia, în formaţia ei completă, şi s-o substituie cu alta nouă, în privinţa celei vechi dând dispoziţie să fie 

deschisă o anchetă. Oameni cinstiţi vor fi găsiţi suficienţi pentru a-i înlocui pe escroci”11. Pe lângă remanierile pe care le-a operat în această primă vizită a sa în provincia ce i-a fost subordonată, Voronţov l-a desemnat, prin ordinul său din 8 septembrie 1823, ca membru din partea coroanei în Consiliul Suprem al Basarabiei, în locul lui Başotă, pe Filip Vighel12, căruia i-a dat şi misiunea de a întocmi un me-moriu privind situaţia din Basarabia, deoarece, îi spunea el, „cei de la Petersburg n-au o închipuire 
clară despre treburile Basarabiei”13. F.F. Vighel soseşte la Chişinău în ziua de 18 septembrie 1823 şi începe să desfăşoare o activitate şovină. „În ce au constat dorinţele mele, scopul efor-turilor depuse de mine?” – se întreba mai târziu în memoriile sale Vighel. Şi tot el răspundea: „Ca această palmă de pământ, recent acaparată, să 
devină, pur şi simplu, gubernie rusească”14. Redactând, în octombrie 1823, memoriul referitor la situaţia din Basarabia, F. Vighel pleacă, la sfârşitul lui decembrie 1823, la Odesa şi-l înmânează contelui Voronţov, care, citindu-l, 

i-a declarat: „Ca şi cum mi-aţi luat un văl de pe ochi: atât de clar este prezentată situaţia din regiune şi caracterele oamenilor”15. Boierii bătrâni, a remarcat Vighel, „cu excep-ţia limbii materne, posedau puţin limba greacă. Pe când boierii de vârstă medie, chiar şi cei cu 
barbă, urmând exemplul îndrumătorilor săi – al ruşilor, aproape toţi vorbeau franţuzeşte, iar unii în germană”. Regreta, însă, că „nimeni dintre ei nu poseda limba rusă şi n-a manifestat interes 

de a vedea Moscova sau Petersburgul; din 

vorbele lor se putea constata că ei considerau nordul nostru drept o ţară sălbatică. În schimb, mulţi dintre ei călă-toreau la Viena, care e mult mai aproape şi unde, întra-adevăr, e mai cald şi mai vesel”16. Despre oamenii simpli a ţinut să sublinieze: „Moldovenii de rând mai că ar reprezenta cel mai neprihănit popor din lume; înrobiţi, ei şi-au păstrat puritatea neobişnuită a firii; neluând în seamă pildele rele, ei nu se dedau furturilor, nu cunosc patima paharului, sunt blânzi, dar îndărătnici ca boii păscuţi de dânşii”17. Între timp, prin decretul imperial din 16 octombrie 1823, a fost eliberat din funcţie, la cererea sa, viceguvernatorul Matei Crupenschi şi numit în locul lui viceguvernatorul guberniei 

Herson, V.V. Petrulin18, remaniere adusă la cunoştinţă Consiliului Suprem al Basarabiei la 4 

decembrie 182319. Pe cât se pare, Matei 
Crupenschi a fost demis din cauza abuzurilor la 
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care se deda, despre acest viciu al lui menţio-nând şi F. Vighel în memoriul înaintat contelui M. Voronţov. 
Concomitent cu remanierile pe care le efec-tua, Voronţov promova şi o politică şovină, manifestând tendinţa de a elimina din sistemul 

administrativ al provinciei elementele locale, 

specifice acestui sistem. 

Astfel, în cadrul şedinţei din 26 aprilie 1824, Comitetul de Miniştri al Rusiei a luat cunoştinţă de memoriul datat cu 17 martie 1824 şi 
prezentat de ministrul Afacerilor Interne cu privire la hotărârea Consiliului Suprem al Basarabiei de a suprima funcţia de semiraş. Din textul memoriului miniştrii au aflat că până la adoptarea acestei hotărâri, în Basarabia a existat obiceiul moldovenesc de a dispune de semiraşi (curieri). Cheltuielile de întreţinere a semiraşilor le lua asupra sa un sat bogat, care, în schimb, era scutit de orice prestaţie. Noul rezident pleni-potenţiar a constatat, însă, că semiraşii nu aduc 
nici un folos Guvernului, care, conform ordinei stabilite în imperiu, sublinia rezidentul, are la îndemână alte mijloace pentru corespondenţă: prin intermediul poştei sau, în cazuri excep-ţionale, prin curieri speciali. Din cauza acestui mod de întreţinere a semiraşilor, îşi exprima părerea Voronţov, venitul statului suportă daune şi, prin urmare, el a „propus” Consiliului Suprem al Basarabiei, al cărui preşedinte era, să anuleze obiceiul local de a folosi semiraşii în 
calitate de curieri, iar satele, obligate să-şi asume 

cheltuielile de întreţinere a semiraşilor, să fie incluse în rândul localităţilor care plătesc impo-zite şi îndeplinesc prestaţii. Fiind acceptată de către Consiliul Suprem, propunerea respectivă a fost aprobată, la rândul său, în cadrul acestei şedinţe din 26 aprilie 1824 a Comitetului de Miniştri, care, totodată, a informat împăratul despre această decizie a sa20. Atribuind isprăvniciilor, după cum afirmă F. 
Vighel, cea mai mare parte a dezordinilor exis-tente în provincie, Voronţov, „chiar de la început, şi-a pus în gând să înlocuiască ispravnicii din fiece ţinut şi patru comisari, care erau aleşi de nobilime, cu funcţionari ruşi din partea co-roanei”21. Drept urmare, pe ordinea de zi a aceleiaşi şedinţe din 26 aprilie 1824 a Comite-tului de Miniştri a figurat încă un memoriu referitor la Basarabia, alcătuit, la 10 martie 
1824, tot de Ministerul Afacerilor Interne. Prin memoriul înaintat, ministerul, mai întâi, a atras atenţia asistenţei asupra neadoptării definitive 
de către împărat a Regulamentului din 1818: promulgându-l la 29 aprilie 1818, Alexandru I    

i-a atribuit un caracter provizoriu, cu condiţia să fie evidenţiate, timp de un an, prevederile acceptabile şi imperfecţiunile lui şi, astfel, să fie înlăturate cele din urmă. Dar în anul următor, 
Ioan Capodistria i-a comunicat lui Bahmetev în privinţa acestei condiţii: „Având în vedere că 
acest Regulament, care s-a învrednicit de apro-bare, însă nu în mod decisiv, şi care continuă să fie supus verificării, nu poate fi considerat drept o hotărâre irevocabilă şi fermă, împăratul a dispus ca administrarea regiunii Basarabia să ia un curs obişnuit nu înainte decât după acel moment, când organizarea ei se va încheia cu desăvârşire”22. Verificarea, însă, continua, din 
care cauză Regulamentul nu era încă aprobat în variantă finală nici în 1824. În virtutea Regulamentului din 1818, se menţionează mai departe în memoriu, „nobililor 
basarabeni le-a fost dăruit dreptul, de care se 
bucurau nobilii din Rusia, de a-i alege pe unii 

dintre ei pentru a ocupa funcţii administrative, inclusiv cea de ispravnic. Prin dispoziţia impe-rială din 1 aprilie 1819, adusă la cunoştinţă lui Bahmetev de către secretarul de stat, contele 

Nesselrode23, acest drept a fost extins şi asupra desemnării ispravnicilor în ţinuturile Bender, Akkerman şi Ismail, deşi în ţinuturile respective erau puţini nobili. În prezent, având în vedere condiţia de a remarca şi, cu timpul, de a modifica acele stipulaţii ale Regulamentului, care creează inconveniente şi nu contribuie la implementarea 
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intenţiilor binefăcătoare ale Guvernului, reziden-tul plenipotenţiar al Basarabiei, general-aghio-tantul contele Voronţov, a comunicat Ministe-rului că administrarea poliţienească ţinutală24  din această regiune se află într-o stare foarte proastă şi chiar dezorganizată cu totul; că acţiunile ilegale, abuzurile, violenţele, dezordi-nile de orice gen ale acesteia nu au limită şi că 
toate eforturile depuse de conducerea supe-rioară, cu scopul de a ameliora situaţia în acest 
sector, sunt zadarnice; deoarece drept obstacol de neînvins în calea succesului stă instabilitatea ispravnicilor şi al membrilor aleşi de către nobili; că aceste slujbe sunt ocupate de oameni care defel nu se gândesc să-şi îndeplinească obligaţiile în mod cinstit şi sârguincios şi care nu cunosc nici legile, nici chiar limba rusă, iar acest impediment, foarte important până acum, va fi şi mai mult resimţit, când, conform intenţiei aprobată de împărat, Ministerul Finanţelor va strămuta în Basarabia 20.000 de ţărani de stat din guberniile cu pământ puţin”25.  Pentru a impresiona autorităţile de la Sankt Petersburg şi, astfel, a fi mai convingător în privinţa solicitării sale, Voronţov a recurs şi la un alt neadevăr. Deci, atribuindu-i ispravnicului ţinutului Akkerman săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, rezidentul plenipotenţiar a mai afirmat că acesta, fiind moldovean şi necunos-când limba rusă, administrează un ţinut, ai cărui „locuitori, fără excepţie, sunt toţi ruşi”26. Înfăţişându-i pe funcţionarii de origine română în cele mai nefavorabile culori, Voronţov a solicitat învoire imperială de a numi persoane din partea coroanei în posturile de ispravnici şi de membri ai isprăvniciilor din Basarabia. 
Propunerea s-a bucurat de sprijinul Comitetului de Miniştri, iar la 2 septembrie 1824, ea a fost vizată de împărat27. Drept consecinţă, necunos-cătorii legilor ruse şi ai limbii ruse au fost privaţi de dreptul de a ocupa slujbe în cadrul isprăv-niciilor şi, în modul acesta, limba română a fost 
exclusă din instituţiile respective.  În plus, Voronţov a mai anunţat puterea administrativă centrală că după acest demers al său vor urma şi altele, în vederea introducerii modificărilor necesare în Regulamentul din 1818, „pe care el intenţionează să le propună, dar numai după ce ele vor fi puse în concordanţă cu necesităţile locale şi privilegiile dăruite re-giunii”28. În realitate, Voronţov urmărea scopul să reducă din privilegiile acordate, să dilueze specificul naţional şi, în cele din urmă, să mini-

malizeze elementele neînsemnate de autonomie 

stabilite pentru Basarabia. Venind, la sfârşitul lunii aprilie 1824, pentru a doua oară în Basarabia pe durata primului său an de guvernare a provinciei, Voronţov a dat noi dispoziţii de ordin administrativ, care „nu 
puteau fi pe placul moldovenilor”29, printre noile dispoziţii numărându-se şi cea referitoare la operarea remanierilor preconizate în cadrul isprăvniciilor. Însă, după cum recunoştea Vighel, desemnarea ispravnicilor şi a comisarilor din ordinul lui Voronţov, dar nu în bază de alegeri constituia o „evidentă încălcare a Regulamen-tului”30 din 1818. Potrivit afirmaţiei acestui secundant al lui Voronţov, moldovenii şi-au propus să protesteze împotriva schimbării 
ordinii de numire a ispravnicilor, îndepărtându-i, 

astfel, de la administrarea ţinuturilor. „Pentru a-şi exprima nemulţămirea, ei au hotărât să înainteze un memoriu, în care au voit să explice că, întrucât sunt lipsiţi de dreptul de a alege funcţionarii isprăvniciilor, nobilimea renunţă şi 
la dreptul de a alege casierii ţinutali31, ca, în caz de irosire a banilor de către aceştia, să nu poarte nici o răspundere pentru ei”32. În continuare Vighel declară că el a depus eforturi spre a-i abate pe nobili de la această intenţie, căci ea le va fi zadarnică. Oricum, nobilii nu au întreprins nici o acţiune de protest împotriva violării acestui drept acordat lor. Intenţia lor de a adresa 
un memoriu s-a tărăgănat în legătură cu schim-

barea ce a intervenit pe tronul imperiului. Rezidentul plenipotenţiar i-a numit în postu-

rile de ispravnic pe câţiva ofiţeri în retragere, pe care îi cunoştea personal, şi anume: colonel-locotenenţii Skorobogatov şi Taraşkevici. Alţi foşti militari ruşi au fost desemnaţi în calitate de comisari. Nu exista problema de a găsi asemenea 
militari, deoarece, precum ne comunică Vighel, mulţi dintre ei „se aflau fără treabă în Basarabia”33.  Voronţov cerea de la foştii ispravnici, relatează acelaşi Vighel, să i se adreseze lui în privinţa tuturor cazurilor complicate. Ispravnicii îi scriau în limba română, întrucât nu dispuneau de secretari care posedau limba rusă. Contele a cerut şi de la noii ispravnici, desemnaţi din ordinul său, să-i scrie în ruseşte, dar s-a iscat o altă dificultate: aceştia trebuiau să semneze acte redactate în limba română, necunoscută lor, 
actele respective fiind întocmite de subalternii ispravnicilor, care nu au fost înlocuiţi. În 
asemenea  caz,  ispravnicii  au  angajat  pe  cont 
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propriu secretari ruşi, iar pe cei de etnie română „i-au forţat să înveţe limba rusă şi lucrurile au mers bine”34. În modul acesta a început procesul de rusificare a funcţionarilor români din cadrul instituţiilor ţinutale. Bucurându-se de acest pas al autorităţilor ruse, F. Vighel, totodată, a remarcat prin prisma de invadator: „Nu ştiu, zău, dacă ispravnicii ruşi 
au devenit mai puţin lacomi de bogăţii decât moldovenii. Poate greşesc, însă eu totdeauna am privit cu indulgenţă la pământenii noştri săraci, care, neavând nimic în ţinutul natal, în cel cucerit se străduiesc să agonisească o mică avere. 
Statornicindu-se, ei se obişnuiesc cu ţinutul, în care, educându-şi copiii în spiritul patriei sale, servesc drept un început de predominare. N-ar fi rău ca însăşi guvernul să arunce asemenea seminţe în fiecare sol nou: ce rod ar fi dat ele până acum în Livonia şi chiar în Lituania!”35. Rolul de „complotist”, după cum s-a exprimat Vighel, adică de colaborator al lui Voronţov, l-a avut şi viceguvernatorul V.V. Petrulin36, care, în scurt timp, a completat cadrele Direcţiei Finan-ciare a Guvernului Regional al Basarabiei, aflată în subordinea sa, cu „oameni ruşi”37. Şirul prefacerilor administrative în detri-mentul băştinaşilor a continuat. În adresa din 30 septembrie 1824, expediată Consiliului Suprem 
al Basarabiei, Guvernul Regional al Basarabiei a 

abordat chestiunea cu privire la desfiinţarea 
Biroului Moldovenesc38 din cadrul acestui 

guvern. Conform Regulamentului din 1818, se sublinia în adresă, lucrările în cadrul Guvernului Regional se efectuau în limbile rusă şi română. 
Procesele-verbale, redactate în limba rusă, erau 
semnate de guvernatorul civil, consilierii din partea coroanei şi membrii aleşi, iar cele scrise în limba română erau semnate doar de guverna-torul civil şi consilierii din partea nobilimii, „întrucât consilierii şi membrii din partea co-roanei nu posedă limba moldovenească, iar 
consilierii aleşi nu cunosc limba rusă”39. După această scurtă expunere a problemei, Guvernul Regional şi-a formulat dezideratul: „Deoarece continuarea unui asemenea mod de executare a lucrărilor în cadrul acestui Guvern, 
experimentat timp de mai mulţi ani, este socotit 
foarte nepotrivit, Guvernul Regional a considerat necesar să lase această problemă la aprecierea Consiliului Suprem şi, dacă binevoieşte, să obţină prin demers pe lângă conducerea supe-rioară permisiunea de a executa toate lucrările în cadrul Guvernului numai în limba rusă, cu ex-cepţia publicaţiilor aduse la cunoştinţa publică, 

care trebuie trimise prin ţinuturi în ambele limbi. Totodată, Guvernul are onoarea să raporteze că efectuarea lucrărilor în cadrul Guvernului în ambele limbi este considerată nu numai dificilă, dar, se poate spune în mod sigur, chiar imposibilă, judecând după numărul mare de hârtii care intră şi ies din Guvern”40. Conform informaţiilor depistate de Leon T. Boga, Expediţia Împlinitoare a „Cârmuirii oblas-tiei Basarabiei” a cerut prin raportul din 9 octombrie 1824, adresat Înaltului Sfat, încuviin-ţarea să întrebuinţeze doar limba rusă, iar pe un colţ al acestui raport el a citit: „S-a desfiinţat deja biroul moldovenesc, după ordinul autorităţilor 
superioare”41. După ce a fost suprimat Biroul Moldovenesc al Guvernul Regional al Basarabiei (deocamdată, nu a fost stabilită data când s-a produs acest eveniment), un timp, în cadrul acestei instituţii executive a activat o Secţie Moldovenească Pro-

vizorie, despre care se menţionează în raportul 
din 27 februarie 1825, înaintat guvernatorului 

civil interimar al Basarabiei, viceguvernatorul 

Filip F. Vighel, de către doi traducători42 ai 

Guvernului Regional al Basarabiei. Semnatarii 

raportului i-au comunicat că ambele direcţii ale Guvernului Regional şi „secţia provizorie insti-tuită pe lângă acestea” primesc zilnic foarte multe hârtii în limba română, care trebuiau să fie traduse. În genere, continuau ei, „secţiei moldo-veneşti au început să-i fie aduse, într-un număr mare, registre groase, pentru a fi traduse, încât, 
uneori, din cauza neizbutirii traducerii acestora, sunt reţinute hârtiile care necesită o executare urgentă”43. Motivând că în ultima vreme a sporit numărul hârtiilor şi al registrelor în limba română, pe care ei nu reuşesc să le traducă, raportorii au cerut să fie scutiţi de traducerea 
acestor registre. Istoricul Gheorghe Negru a depistat urmă-toarea notă făcută pe marginea raportului tradu-cătorilor, înaintat, în februarie 1825, lui Vighel: „Secţia Moldovenească este deja lichidată”. Prin urmare, a conchis Gh. Negru, „anularea utilizării limbii române în guvernul basarabean s-a produs în intervalul octombrie 1824 – februarie 

1825”44. În acelaşi timp, era menţinută activitatea Secţiei Moldoveneşti din cadrul Consiliului Su-

prem al Basarabiei. Bunăoară, pe ordinea de zi a şedinţei Consi-
liului Suprem din 20 ianuarie 1825 a figurat 

chestiunea referitoare la examinarea cererii lui Constantin Başotă, prin care acesta a solicitat să 
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fie angajat ca secretar în Secţia Moldovenească a 
Consiliului Suprem. Cererea i-a fost rezolvată în mod favorabil, cu atât mai mult că solicitantul a exercitat anterior această funcţie, până la data 
de 31 decembrie 182345. În perioada 19 febru-

arie 1824 – 3 februarie 1825, din personalul Secţiei Moldoveneşti a Cancelariei Consiliului Suprem a făcut parte şi Constantin Scodre46. 

La 3 februarie 1825, membrii Consiliului Su-

prem au aprobat cererea lui Gheorghe Manuilov de a fi încadrat în Cancelaria Consiliului Suprem, fiind cunoscător al limbilor rusă şi română. El mai activase în Consiliul Suprem în perioada 15 
iunie 1816 – 5 august 182147. Curând, la 20 februarie 1825, a fost angajat în calitate de arhivar, cu statut de străin, grecul 
Dimitrie Mallu-Petro, care poseda limbile rusă şi română. Fostul arhivar, Solomon, deţinuse func-ţia respectivă până la 27 ianuarie 1825, când a 
fost eliberat pentru a ocupa postul de membru în Judecătoria Ţinutală Bender, ales în acest post de către nobilime48. Timp de şapte ani (20 septembrie 1818 – 10 noiembrie 1825), funcţia de traducător în cadrul 
Consiliului Suprem a exercitat-o Cernevici. El a fost eliberat din funcţie ca urmare a transferării 
lui cu serviciul la Sankt Petersburg, unde, con-form asentimentului imperial, adus la cunoştinţă 
lui Voronţov de către ministrul Afacerilor Inter-ne, avea să fie desemnat în calitate de traducător de limba română în cadrul Departamentului 
Asiatic49. 

De la 22 ianuarie 1825, sarcina de a traduce actele intrate în Cancelaria Consiliului Suprem în limbile română şi greacă o avea Mihail Chifalov, care deţinea aici postul de traducător şi în iunie 
182650. 

La 26 februarie 1825, Consiliul Suprem a 

aprobat cererea de concediere pe motiv de boală 
a lui Constantin Timotin, care, din ziua de 22 august 1822, activa în Secţia Moldovenească a 
Consiliului Suprem51. În cadrul şedinţei Consiliului Suprem din 3 martie 1825 a fost examinată reclamaţia lui Gheorghe Chirvasov, angajat al Secţiei Moldo-veneşti a Consiliului Suprem, prin care acesta a cerut să-i fie scutită casa de încartiruire, la care a fost supusă cu câteva zile în urmă, creându-i-se incomodităţi familiei sale. Membrii Consiliului Su-prem au decis să-i acorde o asemenea scutire52. În octombrie 1827, postul de secretar al Secţiei Moldoveneşti a Consiliului Suprem îl deţinea Beideman53. La 15 octombrie 1827, Consiliul Suprem a examinat cererea funcţiona-

rului de clasa a XIV-a Stepan Todorovschi de a fi angajat în Secţia Moldovenească a Cancelariei Consiliului Suprem. Anterior, acesta activase în cadrul Isprăvniciei din ţinutul Akkerman. Potrivit informaţiei prezentate de secretarul Secţiei Moldoveneşti, la acea oră, lucrările de scriere în cadrul acestei secţii se efectuau, în cea mai mare parte, în limbile rusă şi română, iar Todorovschi era cunoscător al ambelor limbi. Luând în consideraţie propunerea favorabilă a 
secretarului, Consiliul Suprem a acceptat cererea 

solicitan-tului54. Funcţia de traducător din română în rusă exista şi în cadrul Cancelariei Guvernatorului Civil al Basarabiei. În perioada 15 mai 1824 – 4 

decembrie 1824, această funcţie a ocupat-o 

Grigore I. Leca55. Concomitent, luându-se în consideraţie pre-

vederile Regulamentului din 1818, unele acte oficiale, inclusiv anunţurile destinate pentru public erau tipărite şi în limba română, paralel 
cu textul rusesc. De exemplu, în decembrie 1819, Guvernul 
Regional al Basarabiei a comunicat Consiliului Suprem al Basarabiei că, după cum i s-a porun-cit, a tipărit la tipografia sa, în limbile rusă şi română, Regulamentul cu privire la carantină, aprobat de împărat la 21 august 1818, pe care    

l-a trimis tuturor poliţiilor urbane şi isprăvni-
ciilor56. În conformitate cu ordinul din aprilie 1824 al contelui Voronţov, la Tipografia Dicasteriei Duhovniceşti din Chişinău au fost imprimate în limbile română şi rusă 869 de exemplare, după numărul de biserici din regiune, a anunţului către locuitorii Basarabiei despre scopul adevă-rat al recensământului populaţiei realizat în provincie de către autorităţi57. La începutul anului 1825, tot la această tipografie au fost tipărite în ambele limbi 890 de exemplare a anunţului rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei despre învoirea imperială de a schimba existentul sistem împovărător de percepere a impozitelor, pentru a fi citit în biserici58. Un fragment din anunţul respectiv este reprodus de Paul 

Mihailovici59. Deşi anunţul către locuitori despre scopul recensământului populaţiei s-a tipărit şi în limba română, administraţia imperială a prescris ca rezultatele recensământului să fie expuse doar în limba rusă. Pentru efectuarea recensămân-

tului, Consiliul Suprem al Basarabiei a instituit, pe lângă Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, o comisie regională specială, compusă 
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din mareşalul provincial al nobilimii, Ioan M. Sturdza, în calitate de preşedinte, deputaţii 
Consiliului Suprem Gheorghe Em. Donici şi Ioan Gh. Russo şi membrul din partea coroanei în Consiliul Suprem, F.F. Vighel, în calitate de membri, comisie care şi-a inaugurat activitatea 

pe data de 2 februarie 182460, iar în luna martie 
1824 au fost constituite comisii ţinutale pentru realizarea recensământului61. Având necesitatea de a traduce unele texte din română în rusă, Comisia Regională a decis, la 14 martie 1824, să-l invite în acest scop pe traducătorul Consiliului 
Suprem al Basarabiei, Cernevici62. Totodată, Comisia respectivă a elaborat o instrucţiune cu privire la efectuarea recensământului, după care aveau să se călăuzească comisiile ţinutale. Potrivit hotărârii din 16 martie 1824 a Comisiei Regionale, această instrucţiune urma să fie tradusă în română şi expediată comisiilor ţinutale.  Întrucât comisiile din ţinuturile Iaşi şi Orhei, după cum acestea au raportat, începuseră să înregistreze datele recensământului în limba ro-mână, Comisia Regională le-a ordonat, la 16 mai 1824, să întocmească listele în limba rusă, conform instrucţiunii63. În cadrul şedinţei din 22 august 1824, Comisia Regională a examinat raportul din 11 august al Comisiei Ţinutale Iaşi, prin care a înştiinţat Comisia Regională că Isprăvnicia ţinutului Iaşi nu i-a pus la îndemână doi copişti ruşi pentru a transcrie în ruseşte listele recensământului sau – întreba ea – să le prezinte în limba română. În urma examinării raportului, Comisia Regională a decis: „De a dispune Comisiei Ţinutale Iaşi ca ea să scrie în registrele pentru recensământ în ruseşte, la fel ca şi celelalte comisii şi în conformitate cu dispoziţiile date anterior”64. La 10 septembrie 1824, Comisia Regională pentru realizarea recensământului populaţiei Basarabiei i-a po-runcit din nou Comisiei Ţinutale Iaşi să prezinte în ruseşte informaţiile acumulate65. Ca rezultat al desemnării ispravnicilor din 
partea coroanei, care erau alogeni, s-au creat stări conflictuale de ordin lingvistic între isprăv-nicii şi judecătoriile ţinutale. 

O asemenea stare s-a iscat între Isprăvnicia ţinutului Bender şi Judecătoria Ţinutală Bender. Prin raportul din 24 ianuarie 1825, această isprăvnicie a informat conducerea Basarabiei că ea, în repetate rânduri, primeşte de la Judecătoria Ţinutală Bender diferite ordine în limba română, care, spre a fi executate, nu pot fi însărcinate ocolaşilor, ci numai comisarilor. În 

acelaşi timp, ispravnicul ţinutului Bender, 
Skorobogatov66, a dat Isprăvniciei o dispoziţie, 
prin care personalului i s-a pus în vedere următoarele: „Deoarece toţi ispravnicii şi comi-
sarii sunt numiţi din partea coroanei şi ei sunt funcţionari ruşi, Isprăvnicia să nu mai trimită comisarilor săi nici un ordin scris în limba moldovenească. Drept urmare a acestei dispo-ziţii, Isprăvnicia cere acestei Judecătorii ca, pe viitor, să nu mai trimită ordine în limba moldovenească”67. În replică, Judecătoria a făcut 
trimitere la prevederea Regulamentului din 1818, potrivit căreia procedura judiciară civilă se desfăşoară în limba română. Prin urmare, ţinând cont de această prevedere, instanţa judecătorească civilă dispune de cancelarie în care lucrările se efectuează doar în limba română68. A urmat reacţia guvernatorului civil al Basarabiei vizavi de acest diferend, reacţie care 
s-a dovedit a fi în favoarea isprăvniciei. Prin dispoziţia din 13 mai 1825, dată Judecătoriei Ţinutale Bender, el a făcut cunoscut că, potrivit ştirii ce a ajuns la urechea lui, Judecătoria se simte ofensată din cauza cererii Isprăvniciei ţinutului Bender, exprimată în raportul semnat 
de comisarul Gorjevski, de a-i trimite ordinele nu în limba română, ci în rusă, deoarece nici ispravnicul, nici comisarul nu posedă limba română. Şi în loc să găsească o soluţie satisfăcă-toare, se arăta nemulţumit guvernatorul, Judecă-toria a aplicat o mustrare aspră şi a folosit 
expresii necuviincioase la dresa ispravnicului Skorobogatov. Făcându-i observaţie pentru in-

sultarea ispravnicului, guvernatorul a prevenit Judecătoria ca pe viitor să se abţină în asemenea cazuri, iar ordinele sale, expediate Isprăvniciei, să fie însoţite, cel puţin, de traduceri, dacă nu este în stare să le adreseze în ruseşte69. 

Un alt incident s-a produs între Isprăvnicia ţinutului Ismail şi comisarul acestui ţinut Bolotnikov. Restituind ordinele scrise în limba română, trimise de către Isprăvnicie, Bolotnikov 
a explicat în rapoartele din 8 mai 1825 şi 27 mai 1825 că el a procedat astfel, întrucât, din copilărie, a locuit în Rusia şi nu posedă limba română. În plus, el nu este obligat să execute ordinele redate în limba română, deoarece comisarii sunt numiţi din partea coroanei şi aceştia nu sunt datori să-şi exercite funcţia în 
conformitate cu prevederile Regulamentului din 1818, care îi vizează doar pe comisarii aleşi de 
nobilime70. 
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Prin raportul din 13 iunie 1825, semnat de ispravnicul, maiorul Paterachi, Isprăvnicia ţinu-

tului Ismail a pus la curent Consiliul Suprem al 

Basarabiei despre neexecutarea ordinelor de către comisarul Bolotnikov, din motivul că acestea erau scrise în limba română. La fel proceda şi comisarul căpitanul Malevici. Ordi-nele pe care aceşti doi revizori le respingeau erau date nu numai de Isprăvnicia ţinutului Ismail, dar şi de Guvernul Regional al Basarabiei, Tribunalul Civil Regional al Basarabiei, Judecă-toria Ţinutală Ismail şi de alte judecătorii ţinu-tale din provincie, toate aceste instituţii trimi-ţându-le tot în limba română. În acest context, Isprăvnicia a subliniat faptul că ea se conduce de o serie de dispoziţii – cum ar fi, bunăoară, cea din 22 martie 1822 a Secţiei Moldoveneşti a 
Guvernului Regional al Basarabiei – ce prescriau că acele hârtii care au început să fie examinate în limba română, pot fi examinate şi mai departe tot în această limbă. De asemenea, existau dispoziţiile Judecătoriei Ţinutale Ismail din 6 
martie 1819, 2 decembrie 1819, 28 octombrie 1820 şi 17 noiembrie 1823, care se bazau pe dispoziţiile Tribunalului Civil Regional al Basarabiei, cu următoarea prevedere: cauzele civile să fie examinate în limba română, conform Regulamentului din 1818, în caz contrar se va aplica o amendă. De vreme ce, ca urmare a 
modului cum procedau comisarii Bolotnikov şi Malevici, se tărăgăna examinarea dosarelor civile scrise în limba română, Isprăvnicia a întrebat Consiliul Suprem cum să acţioneze în asemenea situaţie. Cu atât mai mult că Isprăv-nicia nu avea posibilitatea să traducă actele, în statul de funcţii, potrivit Regulamentului din 
1818, nefiind prevăzută funcţia de traducător71. 

Neprimind răspuns, la 4 iulie 1825, Isprănicia ţinutului Ismail a expediat Consiliului Suprem un alt raport, semnat de acelaşi ispravnic Paterachi, rugând să sloboadă „mai în grabă dezlegătoriu 
ucaz la raportul din 13 zile a trecutei luni iunie cum să urmeze în pricina comisarilor acestei isprăvnicii Dumnealor Bolotnikov şi Malevici pentru nesupunere de a duce întru împlinire ucazurile ce li se slobod în dialectul moldove-nesc şi întoarcerea lor înapoi isprăvniciei, căci măcar de li s-au scris nu în puţine rânduri ca să le aducă întru împlinire, însă ei nicicacum nu se supun pentru care spre pliroforia acelui Înalt Sfat”72. Nerecunoaşterea de către funcţionarii 
ruşi a actelor întocmite în limba română s-a manifestat în continuare. Un asemenea subiect a fost abordat în cadrul şedinţei Consiliului 

Suprem al Basarabiei din 12 octombrie 1827. Mai întâi a fost audiat raportul din 16 iulie 1827 al Judecătoriei Ţinutale Hotin, prin care s-a adus la cunoştinţă că această judecătorie a primit din partea Isprăvniciei ţinutului Hotin nouă ra-poarte referitoare la procesele civile, scrise în ruseşte, în timp ce, conform Regulamentului din 1818, cauzele civile trebuiau să fie judecate doar în limba română, din care motiv le-a înapoiat Isprăvniciei, avertizând-o să nu mai trimită, 
contrar regulamentului, astfel de rapoarte, deoarece va fi trasă la răspundere. Dar la 28 iunie, Isprăvnicia i-a răspuns Judecătoriei că anterior, în virtutea Regulamentului din 1818, membrii Isprăvniciei erau aleşi din rândul localnicilor, iar de la un timp, prin hotărâre imperială, în calitate de membri „sunt numiţi ruşi din partea coroanei, cere deloc nu înţeleg limba moldovenească şi nu dispun de tradu-cători, de aceia ea nu are nici o posibilitate să execute ordinele Judecătoriei. În plus, Isprăv-nicia are ordin dat de conducerea superioară de a executa lucrările şi de a se pune în legătură cu instituţiile publice prin intermediul limbii 
ruse”73. Impusă de situaţie, Judecătoria a ţinut să atragă atenţia Consiliului Suprem că, potrivit Regulamentului din 1818, procesele civile şi cele de hotărnicie se execută doar în limba română, iar în decretul imperial din 3 august 1825, prin 
care s-a dispus să fie încetată examinarea acţiunilor civile în cadrul Consiliului Suprem al Basarabiei şi transferarea acestora în Departa-

mentul al II-lea al Senatului Rusiei, se menţio-nează că Tribunalul Civil Regional al Basarabiei, acceptând apelurile depuse de părţile litigante, este obligat să traducă în ruseşte atât apelurile respective, cât şi conţinutul dosarelor pentru a le înainta Senatului Rusiei. Deci, conchidea Judecă-toria, în decretul din 3 august 1825 este clar enunţat că actele se traduc în ruseşte atunci când dosarul, în caz de apel, este expediat Senatului. Deşi în 1825 s-a dat dispoziţie cu privire la desemnarea în cadrul isprăvniciilor a funcţionarilor din partea coroanei, însă pentru executarea lucrărilor le-au fost lăsate drept că-lăuză prevederile Regulamentului din 1818, fără nici o modificare. În timp ce Isprăvnicia a declarat că i s-a poruncit să anuleze execu-tarea lucrărilor în limba naţională, Judecăto-riei nu i se dăduse nici un ordin în acest 
sens74. În continuare a fost supus atenţiei raportul 
din 28 iulie 1827 al Judecătoriei Ţinutale Bender, din care asistenţa a aflat că Mihail 
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Florescu, angajat al cancelariei acestei judecă-torii, a predat Isprăvniciei ţinutului Bender două ordine. Peste o zi, comisarul Isprăvniciei, Malevici, în mod arogant, a restituit cancelariei Judecătoriei cele două ordine. Aruncându-le pe masă, el a anunţat că nu le primeşte, deoarece sunt scrise în limba română. Fiind prezentă în registrul Judecătoriei semnătura funcţionarului Isprăvniciei despre primirea ordinelor, Mihail Florescu împreună cu un alt funcţionar de 
cancelarie, Trofim Bortescu, i-au dus comisa-rului ordinele respective şi l-au rugat să le ia înapoi. Malevici le-a aruncat din nou şi, amenin-ţându-l cu bătaia pe Bortescu, a cerut să i se dea 
registrul pentru a şterge semnătura, însă acesta era încuiat în cufărul unui alt funcţionar, care lipsea. Restituite a doua oară Judecătoriei, ordi-nele au rămas aici fără a fi executate. Peste câteva zile, aflându-se în incinta Judecătoriei împreună cu ispravnicul ţinutului Bender, Skorobogatov, Malevici a anunţat: „Pe viitor, Judecătoria să nu mai trimită lor dispoziţii în limba moldovenească, căci el nu o să le execute, întrucât nu posedă această limbă”. Cu toate că Judecătoria le-a indicat articolul din Regulament, 

precum şi ordinul din 15 noiembrie 1819 al 
Tribunalului Civil Regional al Basarabiei, prin care a dispus tuturor judecătoriilor ţinutale în nici un caz să nu examineze procesele civile în limba rusă, ci în română, conform Regulamen-tului din 1818, aceşti doi funcţionari ruşi – ispravnicul şi comisarul – nu au voit să ia în consideraţie prevederile legale. Mai mult decât atât, ei au afirmat că Regulamentului din 1818 

este abrogat75. După aceasta a fost adus la cunoştinţă încă un raport al Judecătoriei Ţinutale Bender, datat cu 13 august 1827, despre nepreluarea de către funcţionarii Isprăvniciei ţinutului Bender a 17 ordine expediate de cancelaria acestei judecă-

torii, drept motiv al refuzului servind porunca 

comisarului Malevici de a nu accepta ordinele judecătoriei, scrise în română76. 

Prin al patrulea raport din 30 septembrie 1827, expus în cadrul aceleaşi şedinţe al Consiliului Suprem, Judecătoria Ţinutală Bender înştiinţa că de la data de 13 august s-au acumulat 24 de ordine scrise în limba română, 
adresate Isprăvniciei ţinutului Bender, dar nepreluate de aceasta din cauza interdicţiei 
stabilite de Malevici. Drept urmare, ordinele rămâneau neexecutate, în timp ce, se explica în raportul Judecătoriei, comisarul Malevici putea afla conţinutul lor cu ajutorul copiştilor şi al 

registratorului, care se pricepeau în privinţa traducerii din română77. Consiliul Suprem şi-a exprimat următoarele consideraţii vizavi de această situaţie dificilă redată în cele patru rapoarte: „La 3 aprilie 1826, 
Consiliul Suprem a examinat rapoarte similare ale Isprăvniciei ţinutului Ismail, în privinţa cărora a conchis: Deşi prin Regulamentul pri-vind organizarea regiunii Basarabia cu adevărat 
s-a permis de a examina acţiunile civile în limba moldovenească, dar tot în aceleaşi instituţii 
publice trebuie să fie examinate în limba rusă acţiunile penale, chestiunile financiare şi de ordonare. Aceasta serveşte drept dovadă că în toate instituţiile respective întotdeauna au fost, iar acum în mod special se află, funcţionari care posedă ambele limbi – rusă şi moldovenească. Eschivări de la participarea la lucrări, sub pretextul necunoaşterii unei sau altei limbi, nu pot fi tolerate în timpul exercitării funcţiei, fiindcă membrilor şi funcţionarilor, obligaţi să soluţioneze chestiunile sau să execute ordinele instituţiei superioare, chiar dacă nu cunosc una dintre aceste două limbi, trebuie să li se facă traduceri exacte. Deci, să i se ordone Direcţiei Executive imediat să dispună ca toate persoa-nele din cadrul instituţiilor regiunii să nu se abţină de la executarea obligaţiilor sale sub asemenea pretexte, pentru a preîntâmpina con-secinţele dăunătoare în serviciu. Instituţiile, în ale căror schemă nu erau prevăzuţi traducători, să se adreseze Direcţiei Executive în privinţa necesităţii lor. După ce va colecta informaţiile necesare în acest sens, Direcţia Executivă va raporta Consiliului în vederea obţinerii de la conducerea superioară a salariilor pentru tradu-cători, iar până atunci Direcţia Executivă va porunci tuturor acestor instituţii să-i antreneze în traducerea textelor pe funcţionarii de cancelarie care posedă ambele limbi sau să-i înlocuiască pe unii dintre ei cu traducători, în limitele sumelor prevăzute pentru cancelarii. Decizia în cauză a fost executată la 16 aprilie 1827, însă Consiliul Suprem nu este informat ce a întreprins Guvernul Regional în această privinţă”78. Încheind dezbaterea, Consiliul Suprem a ho-tărât: „În conformitate cu Regulamentul privind 
organizarea regiunii Basarabia, procesele civile se judecă în limba moldovenească, iar în puterea deciziei Consiliului, redată în informaţia prezen-tată anterior, s-a dat ordin Direcţiei Executive să dispună ca toate instituţiile şi persoanele din regiune să nu se eschiveze de la executarea 
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acestor obligaţii. Cu toate acestea, se constată contrariul. De aceea, Direcţiei Executive să i se pună în vedere ca această decizie a Consiliului neapărat să fie adusă la îndeplinire. De a-i po-runci Direcţiei Executive să efectueze cercetări în legătură cu opunerea şi acţiunile împotriva 
acestei reguli de care au dat dovadă funcţionarii nominalizaţi mai sus şi să se procedeze faţă de vinovaţi după lege, raportându-i-se Consiliului. 

Între timp, cu scopul de a exclude încetineala în 
mersul treburilor, despre care au explicat judecătoriile în rapoartele sale, Consiliul va dispune direct Isprăvniciilor ţinuturilor Hotin şi Bender să nu refuze să execute ordinele judecă-toriilor ţinutale cu privire la procesele civile scrise în limba moldovenească, pentru a evita aplicarea sancţiunilor în conformitate cu legea”79. ■ 
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Mircea 

COLOȘENCO 

[București] 
Alexei Mateevici – poet de geniu  

(130 de ani de la naștere: 16 martie 1888) 
 Poezia română a pierdut de-a lungul anilor creatori care nu au ajuns la vârsta cristică de 33 de ani, pentru că s-au născut a fi geniali. 
Acesta le-a fost destinul – să devină iluștri prin arta lor poetică:  

Vasile Cârlova (4 februarie 1809 – 18 

sepembrie 1831) – autorul poemei Ruinurile 

Târgoviștei, publicată în urmă cu 190 de ani; 
Alexandru Hrisoverghi (27 februarie 1811 – 9 

martie 1837), la fel de romantic cu poema Odă la 
ruinele Cetății Neamț (1834); 

Iulia Hasdeu (14 noiembrie 1869 – 29 septembrie 1888), poetă de limbă franceză, fiica 
nu mai puțin celebrului savant basarabean 

Bogdan Petriceicu Hasdeu, cu volumul de poezii 

Muguri de aprilie (1887); 

Ion Ciorănescu (25 mai 1905 – 18 octombrie 

1926), dintr-o familie de doisprezece frați/ surori cu veleități intelectuale la patru dintre ei – 

membri ai Academiei Române, debut absolut 
vol. De versuri Povești (1925); 

Nicolae Labiș (2 decembrie 1935 – 22 

decembrie 1956), autorul volumului de poezii 

Lupta cu inerția, debutând la 15 ani (1950). În tot acest „șirag de piatră rară”, se înscrie 
poetul eminent Alexei Mateevici (16 martie 1888 – 24 august 1917), aniversat în plină glorie poetică asemenea eroilor naționali, la cei 130 de ani de la naștere. 

 

Prima antologie de poezii ale lui Alexei Mateevici va apare postum în 1926, la București, datorată istoricului literar Petre V. Haneș (ediția 
a II-a, 1936), iar în 1993, la Chișinău, creația lui integrală Opere, ediție critică (două volume, 623+725 pag.), datorată cercetătorilor Ion Nuță, Efim Levit și Sava Pânzaru, cuprinzând, atât creațiile în limba română maternă, cât ți în limba rusă – versuri originale/ traduceri/ culegeri din folclorul național, dar și proză/scrieri exegetice teologale/ filosofice, corespondență, însoțite de 

un aparat critic de referință întocmit profe-

sionist (note critice, bibliografie, ilustrații). Bineînțeles că, în toți acești ani, din 1926 și până în prezent, au fost editate alte volume din opera poetului, viața și creația lui fiind incluse/ caracterizate de diferiți exegeți sub formă de 
eseuri/ studii/ tratate de istorii literare. Prima monografie dedicată omului/ operei/ epocii lui Alexei Mateevici aparține lui Vasile Țepordei, cu o prefață de Ștefan Ciobanu, editată la Chișinău, în 1937, an în care L.T. Boga publică un volum cu traducerile din limba rusă 
ale poetului din cei mai deosebiți creatori lirici slavi, iar Gh. Cardaș editează volumul Poeții și 
prozatorii Basarabiei până la Unire (1812-

1918), antologie și studiu apărut în București, sinteză a contribuției literatorilor dintre Nistru și Prut la întregirea literaturii române vitregită 
de lipsa lor. În segmentul de pauză sovietică (1944-1989), viața și opera lui Alexei Mateevici, asemenea tuturor literaților moldoveni pruteni (și nu numai aceștia!), a trecut prin furturile caudine ale ideologiei comuniste, la fel ca în 
toate țările „lagărului socialist”. 

 În prezent, din punct de vedere literar, nu mai avem nici o restricție/ barieră politică/ graniță de stat: scriem în limba română pe ambele maluri ale fatidicului Prut și facem un „front comun” literar.  În acest sens, semnalăm apariția a trei lucrări 
importante care au fost editate cu numele lui 

Alexei Mateevici: Vasile Țepordei, Alexei Mateevici. Ediția a doua revăzută. Cu un supliment de poezie ori-ginală din creația lui Alexei Mateevici, Chișinău, 
Editura Pontos, 2016, 192 p. Colecția „Comoara”, ediția îngrijită de Ion Găină, poet și custode al Casei Memoriale „Alexei Mateevici” din Zaim, bogat ilustrată; 
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Alexei Mateevici, Versuri, Chișinău, Editura Serebia, 256 p. Proiectul „Românii din jurul României”, coordonator: dr. Vasile Șoimaru. La baza acestei ediții a stat volumul Alexei 
Mateevici, Versuri, Bacău, Vicovia, 2013. Ediție critică, îngrijirea și stabilirea textului, note, 
comentarii, studiu introductiv, bibliografie de Ion Nuță. Postfață de Nicolae Dabija. La ediția a doua, prefața este semnată de protoiereul dr. 
Petru Buburuz. De remarcat portretul poetului executat de pictorul Vasile Didic (coperta I) și Arborele „Limba noastră” de pictorul Sava 
Mihailicenco (coperta IV). Cartea este bogat ilustrată. Vasile Malanețchi, Limba vechilor cazanii. 

Povestea carnetului de la Mărășești al poetului 
Alexei Mateevici, Chișinău, Editura Atelier, 2017, 
170 p. Cartea este prilejuită de sărbătorirea 
Centenarului Alexei Mateevici. 1888-1917/ 2017, apărută sub egida Muzeului Național de Lite-ratură „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău, în 
cadrul Reuniunii pentru Promovarea Artelor, Culturii și Patrimoniului, lansată în august 2017. Conține 49 pag., versurile poetului in facsimil   

(p. 67-116, și un generos album cu fotografii și 
documente din arhiva familiei poetului aflate în colecțiile Muzeului al cărui director este Vasile Malanețchi. Din surse directe, am aflat că anul acesta, 
Anul Centenarului Marii Unirii, la Editura Acade-miei Române sunt în pregătire două proiecte: 
volumul de poezii al poetului, în colecția de prestigiu „O sută și una de poezii”, și, respectiv, traducerea în limba română a scrierilor poetului din limba rusă. ■ 

 

* * * 

Alexei MATEEVICI 
 

NOTRE LANGUE À NOUS 
 Notre langue à nous – vrai trésor Enseveli dans notre passé, 

Autant de pierreries et d’or Sur nos terres à nous dispersés. 
 Notre langue à nous – feu dʼétincelles Illuminant un peuple dʼemblée Tiré du sommeil éternel, Tout comme le preux des contes de fée. 
 Notre langue à nous – véritable chant 

La doïna de nos dor à nous, 
Essaim de foudres, lequel pourfend Nuages épais, horizons bien doux. 

Notre langue à nous – parler du pain Lorsque le vent ondule lʼété; A force dʼen user, les anciens, De leurs sueurs, ce pays ont sacré. 
 Notre langue à nous – feuillage bien vert 

Bruissement de nos hautes futaies, 

Le calme Dniestr – qui dans les flots De nos étoiles les chandeliers. 
 Notre langue à nous – simples documents 

Lesquels racontent les temps vieux. 

Quand on les lit amoureusement, On a le frisson et lʼon sʼémeut. 
 

Notre langue à nous – cʼest elle lʼélue Pour rendre gloire à Dieu dans le ciel, Nous dire à la messe, aux repus, Les vérités éternelles. 
 Notre langue à nous – une de sacrée La langue des anciennes homélies, Celle que déplorent et glorifient 

Nos paysans dans leurs foyers. 
 

Ressuscitez donc votre parler Enrouillé depuis belle lurette, 
La crasse et le moisi curez De lʼoubli dont elle souffre, sʼinquiète. 

 Ramassez lʼéclat et lʼessence Quʼallume Soleil et rend bien beaux, 
Et vous aurez en abondance Tout un déluge de mots nouveaux. 

 

Vous ne regretterez plus, dolents, Que votre langue soit trop démunie, 
Et verrez combien est donnant Le parler de notre chère patrie. 

 Et reparaîtra un trésor Enseveli dans notre passé, Autant de pierreries et dʼor Sur nos terres à nous dispersés. 
 

Traduit du roumain par  

Constantin FROSIN* 
 

* Constantin Frosin, profesor universitar doctor al Universității „Danubius” din Galați. Deține un palmares impresionant: 165 de cărți publicate, 37 de autor și restul traduceri, 500 de articole (eseuri și critică) în reviste de specia-

litate. Ofiţer al Ordinului Naţional Francez al Laurilor Academici, Cavaler al Ordinului Naţio-nal Francez al Artelor şi Literelor. Laureat cu Médaille du Rayonnement culturel. 
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o istorie a Basarabiei în imagini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o imagine a Basarabiei în istorie 

 

 Chișinău – clădirea fostului Gimnaziu de băieți nr. 3, unde s-a votat Actul Unirii  Basarabiei cu România de către Sfatul Țării la 27 martie 1918. Astăzi – sediul central al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice a Republicii Moldova. 
 

(foto: Iulian Pruteanu-Isăcescu, 28 iunie 2018) 
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Doina 

S Ă L Ă J A N  

[București] 
 

 

MARTORĂ A UNUI TRECUT POETIC PERDANT  
ŞI AL ALTUIA RECUPERAT 

 Cu o viaţă plină de praguri (născută la Beiuş (jud. Bihor), la 14 februarie 1936), prin moartea tatălui (1945), după traversarea grozăviilor refugiului 
(1940-1944), în oraşul Ploieşti şi reîntoarcerea la Oradea, pentru a-şi continua studiile liceale, rămâne doar cu mama. Debutează în „Almanahul literar” (Cluj-Napoca, 1951), este remarcată şi devine studentă la Şcoala de Critică şi Istorie Literară „Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1954), colegă cu Nicolae Labiş, Lucian Raicu ş.a., fiind repartizată după absolvire la revista „Steaua” din Cluj-Napoca (redactor şef A.E. Baconsky), după care se transferă la revista din Bucureşti „Cravata Roşie”. În 1958, este acuzată de revizionism şi declarată „duşman-de-clasă”, 
pentru poezia Uitarea (din „Gazeta literară”), desfăcându-i-se contractul de muncă şi eliminată din Uniunea Scriitorilor la „munca-de-jos”, ridicându-i-se dreptul de semnătură! Reabilitată social-politic (1964), i se acordă dreptul să urmeze cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii bucureştene, absolvită cu licenţă (1970), este reprimită ca membră în U.S.R., devenind secretar literar al acesteia (1968), editând câteva volume de versuri: Transfigurări (1969), Umbra faptei 

(1973), Amintirea miresmelor (1977), Smalţuri (1979) – Premiul Asociaţiei Scriitorilor ş.a. Selectăm câteva aprecieri colegiale ale criticilor literari: „Un suflet prin excelenţă etic se zbate frumos şi nobil în versurile Doinei Sălăjan.” (Lucian 
Raicu, „Gazeta literară”, 1957); „Moartea şi Singurătatea devin motive poetice fundamentale, aspirând spre o simbolică unitate.” (Alexandru George, „Viaţa românească”, 1973);  „Între virtuozităţi metrice şi ritmice şi alegorism moral 
e loc la Doina Sălăjan şi pentru un subtil lirism al inimii.” (Nicolae Manolescu, „România literară”, despre volumul Sanctuar tulburat, 1986). În urmă cu patru ani, Editura Cartea Românească din Bucureşti i-a scos 

volumul de poezii Poeme roz cu franjuri negre (62 titluri), creaţii datând 
dintre anii 1986-2014, despre care poeta a scris că sunt „Rememorări ale pierderilor, dorinţe scufundate în neîmpliniri, spaime şi presimţiri înfiorate, revolte inutile fac plinul acestor poezii, cu toată silinţa de a mai străpunge 
umbrele negre.” 

Poeziile inedite oferite acum cititorilor fac parte din dorinţa de „a mai străpunge umbrele negre” ale actualităţii social politice. ■ 
 

Mircea COLOȘENCO 

p
o
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 ■
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plăceri 
 Ador să mă duc dimineaţa La piaţă 

Devreme de tot Când ţăranii frumos 
Pe tarabe-şi aşează 

Ce din munca lor scot. 

 

Zeci de culori Şi miresme se-mbină, 
Minuni de tot felul m-atrag. Vino la noi, fructele strigă. 
Modeste, legumele tac. 

 Plimbându-mă printre 

Dulci piramide Zmeură, struguri şi fragi Mă-mbib de arome fără de nume Şi gust şi aleg după plac. 
 Ador să mă duc dimineaţa La piaţă, Când păsări cântă în zori. Acasă când vin cu desaga-ncărcată Deodată, doresc să mă-ntorc. 

 

 

 

eu încă nu Eu încă nu m-am născut 
De-aceea nu mă ştie nimeni. În ceţosul niciunde aştept Să mi se hotărască părinţii. 
Nume deja mi s-a dat 

Ce-o să fac cu el nu se ştie 

Pesemne va fi la comun, În devălmăşie. Poate întruparea-mi va fi La amiază într-o iarnă Când fulgi uriaşi şi pufoşi Or să cadă. Cu ei semănând Voi veni liniştit Ca un prunc ce nu ştie Ce destin o să-l ţină de mână. Eu încă nu m-am născut… O! de nu mă voi naşte! 
 



„Revista română”, nr. 3-4 (93-94) • toamna-iarna 2018 | 59 

 

mai suntem… 
Amintind un poem al lui 

Cezar Ivănescu. 
 Pe când odată eram tineri Şi în suflet îndrăzneţi şi puri, 
Prin toate vremurile liberi, Neîmpilaţi de oarbe uri; 
 Pe când eram la noi acasă  În vise şi dorinţe, ehei! Ce fapte făptuiau, să iasă Minunăţii din anii-acei! 
 Căci vârsta ne punea pe creştet Lumini dumnezeieşti, ca-n zori Când încă-n zi nimic nu-i veşted Şi mintea ne îndeamnă: zbori! 
 Pierzând din magica putere Câte puţin, câte puţin, Amară ne e dulcea miere. Mai suntem, însă nu deplin. 
 

 

ațipesc 
 Aţipesc uneori 
Pe canapeaua din living 

Cu-o carte lunecată pe piept. Somnul e molcom, uşor precum roua 

Ce cade pe ierbi. 
 Vin de afară zgomote tulburi Şi-n pacea-ncăperii se sting. 
Aici se aude doar mâţa cum toarce Şi căţelul cum râde în vis. 
 

 

am avut veri 
 Am avut veri şi verişoare De care timpul şi depărtările 

M-au despărţit. Uneori mă gândesc ce-or fi făcând Şi dacă mai sunt sau nu pe pământ?! Am avut şi unchi şi mătuşi Şi desigur şi patru bunici. Cât de minunate erau toate atunci! 
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Nicolae 

S P Ă T A R U  

[Chișinău, Republica Moldova]   

 
 Născut la 13 ianuarie 1961, în satul Horbova, ținutul Herța, regiunea Cernăuți. A absolvit cursurile Facultății de Filologie ale Universității de Stat din Cernăuți (1983). A activat ca metodist la Universitatea 

de Stat din Moldova (1983-1986), colaborator științific superior, șef de secție la Muzeul Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău (1986-1991), redactor asociat al revistei „Contrafort” (din 
1997 – până în prezent). Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, al Uniunii Scriitorilor din România şi al PEN-clubului. 

Autorul mai multor volume de poezie: Întoarcerea zeilor (Editura Hyperion, 1992), Ion și alte revoluții 
(Editura Hyperion, 1996), Noaptea când soclurile îşi recrutează noile glorii (Editura Junimea, 1998), Tristeţea 
recită din Rilke (Editura Augusta, 2000), Citirea zidului (Editura TipoMoldova, 2013), Mici insomnii pentru 

Europa (Editura Lumina, 2013), Nebunul cu o singură fereastră (Editura Vinea, 2017) ș.a. A semnat de asemenea volumul de publicistică Revolta clonelor (Editura TipoMoldova, 2013) și cartea de proză scurtă 
Îngerașul purta fustă mini (Editura Junimea, 2015). 

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova (1998, 2013, 2014), Premiul pentru literatură al Fundaţiei Culturale Române pe anul 1998, Premiul pentru proză al Filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România 
(2016), Premiul pentru Poezie al Festivalului „Alecsandriada” (2017, Bacău), Premiul pentru proză al revistei „Luceafărul de dimineață” (2017), Premiul pentru proză al revistei „Zinziver” (2017, Rusia) ș.a.  Este distins cu Ordinul „Gloria Muncii” (2014). Texte semnate de Nicolae Spătaru au apărut în limbile engleză, franceză, germană, cehă, ucraineană, italiană, rusă, neerlandeză, azeră, tătară și spaniolă. ■ 

 

 

 

 

 

 

Cristina 
 

 Deși eram cu Liviu Lefter la aceeași facultate, în aceeași grupă și locuiam în același cămin, comunicam foarte puţin. Chiar din clipa în care l-am cunoscut, am știut că nu face parte din tagma oamenilor pe care aș dori să-i am în preajmă. Prima conexiune s-a produs abia spre sfârșitul anului doi de studii. Era o zi minunată de primăvară. Mai exact, pe la sfârșitul lunii aprilie. Țin minte că în acel an iarna ținea cu tot dinadinsul să nu mai plece. Ploile interminabile şi lapovița puseseră stăpânire pe lume. Nu atât ploile ne derutau și ne năuceau, cât temperaturile neobișnuit de scăzute. Ți se crea impresia că n-o să mai avem parte de zile frumoase, că primăvara a fost confiscată de extratereştri și transferată pe o altă planetă. Dar, până la urmă, primăvara totuși a venit. Și a venit cu o viteză uluitoare. Copacii au înflorit năvalnic, trecând parcă peste faza de înmugurire. 

p
ro

ză
 ■
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Arzând, cum se spune astăzi, etapele. Și deodată străzile au devenit extrem de animate de fețe zâmbărețe. Razele soarelui pătrundeau peste tot ca nişte copii zburdalnici şi neobosiţi, iar lumea trecuse de la palton direct la cămașă. Și nici muștele, apărute de-odată într-un număr impresionant de mare, parcă nu mă deranjau ca în alte dăți, vara. Am așteptat-o pe Cristina în fața bibliotecii Universității. Era studentă în anul patru la Filologie. O știam de mai multă vreme, din vedere, dar deveniserăm mai apropiați de vreo două-trei luni. Mă fascina totul la ea. Fiinţa ei emana un echilibru perfect. Frumuseţea ei fizică nu periclita nici cât negru sub unghie comportamentul și modul ei de gândire. Fiecare cuvânt rostit de ea demonstra maturitate și responsabilitate. Asemenea armonie, gândeam eu, să tot cauți în zilele noastre. Dumnezeu fusese prea generos cu ea. Am invitat-

o la cinematograful Octombrie, unde rula un film nou. A acceptat bucuroasă, spunându-mi că și ea simțea nevoia unei clipe de relaxare, că o epuizaseră prelegerile și seminarele.  
Pirații secolului XX s-a dovedit a fi un film de aventură, cu mult suspans. Era ceva nou în cinematografia sovietică îmbâcsită până la saturație de secretari de partid și stahanoviști. Rolurile principale erau jucate de actori ruși cu renume. Mi-a plăcut. Am observat că şi Cristina l-a urmărit cu mult interes. În ciuda faptului că pelicula era împânzită de o groază de secvenţe cu bătăi, unele chiar dure de tot, situații detestate, de regulă, de sexul frumos. După film, ţinându-ne de mână, rătăciserăm vreo două ore pe aleile dintre blocurile campusului studențesc. Discutasem despre multe şi mărunte. Ajunși în spatele căminului Facultății de Biologie, mi-am 

permis chiar s-o strâng ușor la piept și s-o sărut pe obraz. Ea nu s-a împotrivit. Doream să aflu cât mai multe 
lucruri despre această superbă ființă, care-mi devenea cu fiece clipă tot mai dragă. Când am rugat-o să-mi povestească câte ceva despre viaţa ei, Cristina m-a fixat cu privirea, a schițat apoi un zâmbet deloc descifrabil și, punându-mi degetul arătător pe buze, mi-a şoptit: „Prea multă curiozitate strică, puişor!” Apoi ne-am oprit în fața căminului Facultății de Filologie, unde locuia Cristina. M-a invitat la ea în cameră să bem un ceai cu cozonac adus de acasă, de la maică-sa. I-am mulţumit, sărutând-o din nou pe obraz, spunându-i că trebuie să plec, deoarece era musai să termin pentru a doua zi (chiar așa și era!) un referat la mecanica cuantică. ‒ Poate altă dată, am mai adăugat eu. ‒ Asemenea bunătate de cozonac nu se mai păstrează până pe altă dată. În două-trei zile revin și colegele mele de cameră.  ‒ Sunt plecate? ‒ Da, la practica pedagogică.  Eram pe punctul de a pleca, când lângă noi s-a oprit Liviu. Părea un pic agitat. Se vedea clar că pusese ceva la cale. Făcând abstracție totală de prezența mea acolo, i s-a adresat Cristinei: ‒ Ce faci, iubiţico! Te-am căutat cu disperare toată ziua. Vreau să-ţi şoptesc la ureche câteva vorbulițe. Şi, apucând-o de încheietura mâinii, încerca s-o tragă într-o parte. ‒ Vezi-ți de treabă, ea este cu mine, i-am spus eu.  Cristina și-a smuls cu ciudă mâna din strânsoare. ‒ Ce vorbeşti?! E cu tine! Nu ştiam! Te rog să mă ierți, țărănoiule. Acum dacă ştiu... Auzi, nene, nu-ţi pare că te dai mare mahăr? Te crezi cumva buricul pământului? Auzi: ea este cu mine! Ce vorbești?! Te punem la punct dacă trebuie cât ai zice pește. A zis te punem, ceea ce însemna că nu este singur. Că e cu gașca și ar trebui să mă tem. Să stau liniștit în banca mea. ‒ Îți repet: vezi-ți de treabă. Liviu încerca s-o facă pe grozavul. Era clar că nu-și dorea o confruntare fizică cu 
mine, eu fiind cu vreo zece-doisprezece centimetri  mai înalt decât el, iar mușchii trupului meu abia de puteau fi ascunși de sacoul meu preferat, cu nuanțe de alb și albastru. Aveam și armata făcută. Și nu oriunde, ci în 
Republica Komi, ca tăietor de păduri. ‒ Ţi s-a pus cumva orbul găinii și confunzi orașul cu toloaca aia împuţită de la țară? Așa-i?! Liviu se considera orășean. Se născuse într-o suburbie a Capitalei.  ‒ Ascultă, mă, fute-vânt, m-ai întrebat tu pe mine dacă mă interesează părerea și persoana unui mucos ca tine? Și află că și eu sunt de la țară...  Vorbele lui Liviu mă enervaseră și eram gata să-i înfund câteva, dar replica Cristinei mi-o luase înainte. Și 
mi-am dat seama că ea-l dezarmase total pe băiatul orăşean, mai abitir decât ar fi reușit s-o facă pumnul meu. Adversarul era dezorientat și demoralizat, vorba colonelului Trubaciov. Liviu a făcut un pas în spate și clipea atât de des din pleoape, încât ți se crea impresia că e gata-gata să-și ia zborul, ca o albină. Îl mai văzusem în halul acesta în anul întâi, la ora de militărie. Fiind întrebat din ce este compus tunul, a răspuns cu multă emfază: din roți, țeavă, trăgaci și o groază de piese mici și chiar foarte mici. Cu toții, chiar și intransigentul 
Trubaciov, am izbucnit în râs. El se uita pierdut la noi și nu înțelegea de ce râdem. Când nu era în apele lui, Liviu 
avea un tic: clipea des din pleoape.  Ca să fiu sincer până la capăt, nici eu nu mă așteptasem să aud așa ceva din gura Cristinei. Ce se întâmplase cu ea?  Liviu se mișca pe loc, neștiind cum să procedeze. Îl încurcau brațele prea lungi. Și le băgase la un moment dat în buzunarele blugilor (era printre puținii studenți care aveau blugi), dar se vedea că şi acolo era puțin 
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spațiu. Și le-a scos și le-a strecurat subsuoară. Nu, nici acolo nu era locul lor. Se înroșise până în vârful urechilor. Dezarmat și derutat, spunând doar „Bine, mai vedem noi!", s-a întors și a plecat ca din pușcă. După ce 
Liviu s-a îndepărtat, ne-am uitat unul la celălalt și am izbucnit amândoi în râs. Dar acea ceață jenantă a mai planat o vreme în jurul nostru. Tot Cristina a fost aceea care...  ‒ Dă-l naibii, că e o jigodie. Agață toate fetele de la Filologie. Într-o zi, Daniela Mutu, ‒ o cunoşti, nu? ‒ când ăsta încerca să flirteze cu ea, știi ce i-a spus? ‒ Sunt curios, ce? ‒ „Făt-Frumosule, las-o baltă. Nu crezi că pământul se învârte bine și așa?” Am râs amândoi cu poftă.  Când senzația ciudată a acelui penibil incident ne părăsise de-a binelea, am constatat că eram deja în 
camera Cristinei. Am băut ceai, am mâncat cozonac ce ți se topea în gură și am făcut dragoste. Așa, deodată. De parcă pe tot parcursul plimbării noastre nu am fi vorbit despre nimic altceva decât despre sex. Iar în momentul în care ne-am văzut singuri, ne-am şi pus pe treabă. Stând cu Cristina pe acel pat îngust, două trupuri cuibărite unul într-altul, mi-am dat seama că aceasta-i starea din care n-aş fi dorit să evadez vreodată. Voiam să mai discut multe cu Cristina, dar o moleșeală și o bucurie neobișnuită puseseră stăpânire pe toată ființa mea. Fără să-mi dau seama, am ațipit. Nu știu cât a durat somnul meu, dar, când m-am trezit, simțurile mele mai pluteau în acea mare de plăcere. Lumina era stinsă, dar în cameră se vedea destul de bine de la becul din stradă. Cristina îmi mângâia cu mâinile și buzele, ușor fierbinți, sexul. Era în erecție. De când? În noaptea asta ești doar 
al meu, mi-a spus ea cu o voce șoptită, lascivă, când a observat că nu mai dorm. Ești doar al meu. Nu pot să cred că toată frumusețea asta este doar a mea!? Pentru toată noaptea!  Bineînţeles că în acel moment nu eram în stare să articulez vreun cuvânt. Şi ce aş fi putut să-i spun? Apoi a trecut cu o ușurință nemaipomenită deasupra mea, încât nici patul nu sesizase această manevră. A tăcut mâlc. A început să se miște ușor, ca niște unduiri acvatice. Ființa mea toată fusese atrasă în acel joc dumnezeiesc. Şi apele veneau calde, tot mai multe şi mai multe. O mângâiam pe umeri, pe sâni, oprindu-mă la sfârcurile ce păreau să spargă totul: întunericul, geamul, lumea. La un moment dat, i-am auzit cum nechezau ca doi cai înnebuniți. Și se auzeau tot mai tare. Toată lumea îi auzea.  În acea noapte, devenisem o jucărie în mâinile Cristinei, jucărie care putea fi pornită sau oprită de câte ori își dorea ea. Iar trupul ei era atât de ușor, atât de flexibil, încât se crea impresia că se află într-o levitație permanentă. Împreună cu mine.  Mai târziu, în subconştientul meu încolţise ceva. Să fi fost teamă? Teamă de ce? Şi totuşi o senzație ciudată 
puseseră stăpânire pe mine. Am încercat atunci să mă detașez cumva, să ies din acele mreje, care puteau să mă ducă departe. Unde? Și să privesc de sus la cei doi care făceau dragoste pe un pat sovietic, confecționat dintr-o plasă de sârmă, care, atunci când te aşteptai mai puţin, scotea sunete dintre cele mai idioate. Dar ele nu mai 
aveau nicio putere asupra celor doi. Ele nu se mai auzeau. La un moment dat, mi s-a părut că sunt din nou în camera colegului meu Victor și privim, cu ușa încuiată și cu sonorul dat la minimum, filme porno de pe casetele confiscate la frontieră de la turiștii sovietici care reveneau din țările occidentale și pe care colegul meu le împrumuta de la verişorul său, care lucra ca anchetator superior în secţia orăşenească de miliţie. Dar acel gând a fost doar o mică străfulgerare care s-a spulberat imediat. Femeia care îmi plăcea de la o zi la alta tot mai mult și mai mult și pe care aș fi dorit să o știu alături pentru tot restul vieții era cu mine și ne iubeam ca în prima zi după izgonirea din rai.  Am părăsit camera Cristinei pe la șapte dimineața și am plecat, odată cu toată lumea, la ore. Ea a zis că mai rămâne, că are liber până la amiază. Toată ființa mea era cuprinsă de o bucurie fără seamăn. Doream parcă s-o mărturisesc și acelora pe care-i întâlneam pe stradă. La toată lumea. 

 Când am ajuns, în sfârșit, în sala de curs, ora începuse și bătrânul lector universitar Ivan Ivanovici Zveriev le vorbea studenților, descifrând cu greu ferfenițitele și decoloratele sale conspecte  – care cu ușurință puteau fi confundate cu niște pergamente găsite în vreo ascunzătoare din apropierea Mării – despre tezele lui V. I. Lenin din aprilie 1917. Nedormit, cu ochii înroșiți, încercam să iau note, să conspectez prețioasele idei leniniste. După 
prelegere, mă uitam la paginile caietului meu. Arătau lamentabil: rândul începea cu un cuvânt, cu cel mult două, apoi totul se transforma într-o linie prelungă, ilizibilă. Ațipeam și mâna mea aluneca până se termina caietul. Când pixul trecea pe fața mesei, mă trezeam. Timorat, luam totul de la început. O muncă de Sisif, ce mai.  Câteva zile Cristina n-a dat niciun semn de viață. De obicei, inventa diverse pretexte ca să ne vedem. Se întâmplase ceva. Dar ce? Am căutat-o peste tot, dar nu era nicăieri de găsit: nici la facultate, nici la bibliotecă și nici la cămin. Colegele de cameră o făceau pe niznaiul. Iar Cristina dispăruse și gata. Ca şi cum ar fi intrat în pământ.  Eram decepționat. Dar cum aveam să-mi dau seama mult mai târziu, acea stare, de fapt, anunța o 
dezamăgire și mai mare. ■ 
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Ce mult înseamnă omul venit de aiurea  
şi întâmplătorul în destinul unui om 

 

Vasile POPA HOMICEANU 
în dialog cu  

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 
 

 

 – Biografia dumneavoastră începe în Homiceni, 
în apropiere de Bârgăoani, Neamţ. Pentru citi-
torii care nu vă cunosc, vorbiţi-ne despre Dum-

neavoastră. – Vin dintr-un spaţiu magic şi fascinant, acela al Homicenilor, din Neamţ, un loc aflat sub tutela pădurilor seculare, prin care se vor fi strecurat oştenii lui Ştefan, în drumul către Războieni, ca să dea bătălia cu turcii. Pe aici, oamenii, câţi vor mai fi trăind, nu vorbesc, ci îngână o limbă de poveste, de câte ori nu blândă, ci arţăgoasă şi rea, din care irumpe un adevăr micuţ, cât să-l corupă pe Aristot Stagiritul. Ceahlăul e la o alunecare de ochi, mândru şi apăsător, doar cine 
nu-l vede, nu poate spune că nu-i frumos. Satul datează  de cinci sute de ani, mai exact, există un document de la 1548, care menţionează numele de Homiceni, sau Horniceni, iar printre bătrâni, 
pe Burduja, Bogdan, Chiric, Babacu şi Popa, deci, pot ghici că numele satului vine de la acel Homiceanu, călugăr, care a întemeiat Schitul Orbului. Aţi râde puţin, dacă aş spune că şi eu   
m-am născut şi m-am trezit din această poveste, iar uneori, am impresia că translez timpul şi co-bor în adâncu-mi până la acel Crăciun Belcescu, 
din secolul al XV-lea, pomenit de Cronici. Toţi din acest sat şi-au spus că sunt răzeşi, chiar şi azi când timpul a diluat tipul arhetipal al eroului de 

la Uscaţi, ei cred că vin dintr-o sorginte mitică... Prin anii ’50, ai veacului trecut, am văzut lumina zilei, de Sânziene, tata s-a îmbătat de fericire, bunicul Filip striga prin sat că Ristiţa lui a făcut un băiat cu unghiile de aur, şi toţi părăseau 
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nunta şi se grăbeau să-mi vadă mâinile, da, tata 

nu s-a grăbit să mă înregistreze imediat, ci s-a dus la primărie cu două zile mai târziu, fără să-mi dăuneze. Voi fi citit primele buche la şcoala din sat, apoi am înaintat către şcoala din Talpa, unde am mai făcut patru clase, aici mi se spunea matematicianul, ca să acced la Liceul „Petru Rareş” din Piatra Neamţ, unde n-am strălucit ca elev, dar am început şcoala de literatură.  – Şi începuturile literare? – O să râdeţi, dar verbalizam în versuri, de copil... Cum zic existenţialiştii, ca adolescent, am trăit prima întâlnire spirituală, între cel care 
studiase la Talpa Iadului matematica elemen-tară, cum mă răstignea profesorul Dumitreasa (de altfel, un profesor de excepţie, dar nu pentru mine) şi câţiva iniţiaţi într-ale poeziei. În vremea 
aceea am scris şi un roman cu tentă existen-ţialistă, pe care l-am numit Corbii albi... Unde va fi dispărut, nu ştiu! Am publicat primele versuri în suplimentul literar al ziarului „Ceahlăul”, deşi, mai înainte mi s-a răspuns, la poşta literară, că 
scriu versuri uşoare, şcolăreşti, şi n-am scăpat niciodată de sintagma aceea. Nu m-am oprit, am verbalizat şi am scris, peste timpuri, pentru că ştiam: în creaţie cel care se opreşte, este mort. 
Cristian Livescu a fost un excelent mentor pentru tânărul mic, gheboşat, dar cu ochii de pară, care venea de la Homiceni, cenaclizam pe 
la Mila Domnului, un restaurant pentru boemii adolescenţi şi stegarii cu funcţii culturale... Satul a rămas ca o obsesie perpetuă, iar izul fer-mecător-metafizic, colorat de propria-mi mamă, 
Aristiţa, iniţiatorul şi povestitorul din Cronici, 

mi-a întărit credinţa că pot scrie. Evident, 
Cetatea Lumii, din cărţile mele, devine satul acesta, acum aflat mai aproape de dispariţie, decât de iluminare, dar prezent în propria-mi conştiinţă creatoare, ca un reper existenţial ineluctabil... Fără îndoială, starea de magic vine din magma acestor populaţii care s-au stabilit pe aici, o dată cu istoria, e vorba de ceangăi, ungu-reni, ţigani, ca să nu le spunem romi, cu care timpul 
psihologic din sufletul poporului homicenian a 

conlucrat fericit...  – Aveţi o carieră prodigioasă în psihologie, 
sunteţi psiholog la bază, deja de câteva decenii 
sunteţi asimilat unui harnic romancier. Când v-aţi 
hotărât să deveniţi scriitor cu normă întreagă? – Mi-am dorit să fiu psiholog încă din timpul liceului. Aveam un prieten, orăşean, mult mai evoluat ca mine, întru cele ale cunoaşterii meseriilor, şi mi-a zis: hai să încercăm, să ne 
facem filosofi, lui i-a venit ideea, nu mie, dar o 

dată declanşată, n-a mai putut fi oprită… El a intrat imediat la facultate, iar eu am tot încercat, până am reuşit să acced la Facultatea de psihologie, care, datorită vânturilor istorice (de 
timp comunist)  a fost ba una, ba alta, iar eu ba psiholog, ba filosof, ba istoric, şi, totdeauna, 
antropolog. Ce mult înseamnă omul venit de aiurea şi întâmplătorul în destinul unui om.        
L-am întâlnit pe domnul C., care m-a prins de mână, şi mi-a zis că am fler poetico-psihologic,   

l-am crezut, şi am crezut în potenţialul meu… 
Am lucrat ca logoped pe la Vaslui, psiholog de penitenciar, vreo nouă ani, după aceea pe la Universităţi, un fel de profesor delegat cu uimirea faţă de cei firavi studenţi, şef de cabinet 
de psihologie a muncii la Electrica, am făcut ceva ştiinţă, am studiat gonadele şi pulsiunile din om, 

am vindecat mai multe nevroze, am scris poezii, nenumărate, de calitate, şi nu tocmai,  iar de proză, cu adevărat, m-am apucat prin ’83, când 
m-am răzvrătit împotriva propriei condiţii de poetaş, strigându-mi: lasă poezia, ai vână de prozator, şi-n două luni am scris 800 de pagini, cu degetele, şi a ieşit prima mea carte, romanul 
Iarna, pentru cine mor vulpile… Scriitor cu normă întreagă n-am fost niciodată, am glisat între cunoaşterea ştiinţifică şi exerciţiul liric, mai întâi, 
apoi mi-am dat drumul şi am scos câte un roman aproape în fiecare an… Anul şi cârlanul, cum spunea unul din criticii mei. Dacă vreţi, scriitor cu normă întreagă am devenit mai spre vârsta din urmă, mi-i teamă s-o numesc, când scriu şi mă prefac că scriu ceasuri întregi… Vine o vreme, când gimnastica mintală devine o necesitate, ca să fii cât de cât întreg, chiar dacă 
daimonul te-a părăsit un pic. Un fel de daimon îmi este soţia mea, care cu eforturi teribile (pentru că textele mele nu sunt uşor de lucrat) 
mi-a tuşat, re-tuşat şi supervizat toate cărţile, şi pentru care trăiesc o mare gratitudine.  – Cum se înţeleg psihologul Vasile Popa cu 
scriitorul Vasile Popa Homiceanu? – N-aţi crede, dar nu se prea înţeleg, meseria 
asta de psiholog m-a ajutat să mă bag (ce-i drept, subtil) în sufletul oamenilor, la începutul carierei eram robit de cunoaşterea elementelor bazale ale fiinţei umane, mai ales că lucram într-un 

domeniu fascinant, printre criminali, infractori de tot felul, şi-mi doream să cunosc ce le poate pielea acestor inşi… Dar, mai ales, mă obseda pătrunderea acelor  necunoscute bazale, care dau impulsul actului aberant… O, ce infinit şi necunoscut e sufletul omenesc, nu încercaţi să-l pătrundeţi, căci niciodată nu veţi reuşi!! Circulau 
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pe atunci, şi acum, chiar, nişte teste de adâncime, care mă fascinau în suportul lor ştiinţific, veneau din psihanaliză, behaviorism, şi alte domenii ale 
magicului psihologic. Misterul sufletului ome-nesc fascinează pe oricine, chiar şi pe idiot, iar eu 
eram un fel de idiot care se juca ştiinţific cu acele teste, în fapt, mă autodevoram… Poate nu-mi foloseau la nimic acele informaţii, dar aveam datul de a dialoga multe ceasuri, şi persistent, cu clienţii mei, mai ales cu recidiviştii, notam mult, îi puneam să-şi scrie viaţa povestită, ca un hârciog adunam mii de pagini, le depozitam, cu gândul să-mi fac o bibliotecă care să mă inspire, mai târziu, şi aşa a fost, câteva dintre romanele mele poartă amprenta penitenciarului… Pot spune că am furat, ca să-mi pot provoca neliniştea, şi să scriu… Încă posed multe vieţi scrise de hoţi şi tâlhari, dar esenţele, esenţele, nu se fac decât trecând materialul brut prin zona noosului… Proza non-penitenciară a apărut mult mai târziu, poate atunci când m-am apucat de 

Cronici… Mai există şi acea deformaţie profe-

sională, mai ales ca psiholog, care poate influ-enţa negativ pagina scriitorului… M-am ferit să-l exploatez pe psiholog, dar viciul rămâne. Se întronează în tine o subtilă deviere către mirajul dat de sensibilitate, trăire, cuantificată, de multe 
ori, nu doar în literă, aceste semene, ci, mai mult, în valori psihologice… Fac rău sau bine, aceste biciuiri intempestive, nu ştiu, dar e bine să-l dăm 
zeului ce-i aparţine, şi celui care extrage căr-
bune, aidoma.  – Care este principalul scop atunci când vă 
apucaţi de scris un roman? – Nu există un scop în sine la scrierea unui 
roman, pentru mine scrisul nu are nimic pragmatic, e doar forma mirifică de exprimare a spiritului… Nici măcar nu-ţi faci planuri, când te 

apuci de scris, sunt doar mici risipiri de 

sentimente şi interogaţii, pe care le notezi pe 
hârtii. Celălalt concept e mai important, efortul 

preexistent scrisului, documentarea şi para-

documentarea. Pentru Cronici am adunat mate-

riale timp de treizeci de ani, iar curajul sistema-tizării creatoare a venit târziu, foarte târziu,       şi-mi spun: noroc că trăiesc şi pot să dau bice vieţii… – Cronici din Cetatea Lumii este subintitulat Tratat de comedie rurală. Creaţi aici „o lume 

imaginară cu o fabuloasă geografie şi o istorie 
colosală, în care reverberează ecouri de la 

Facerea lumii, pînă la trecutul recent, comunist”, 

după cum bine remarca Mircea Petean. Ce aţi vrut 
să transmiteţi?  

– E o întrebare care mă răscoleşte, iar răs-punsul ţine de inefabil, de multe ori mi-am pus şi eu această întrebare, ce vreau să scriu, ce vreau să spun, şi nu ştiu dacă am reuşit să-mi răspund. Răspunsul poate veni dintr-o viziune... Aceea, balzaciană, deşi mă sperie, pentru că e pretenţios spus. Dar dacă nu strigi, nu exişti!  Asta a fost şi este intenţia. Lucrez continuu la 
această carte de ani şi ani,  iniţial m-am gândit să 
scriu un fel de roman monografic, cu date, evenimente, oameni, şi altele, dar mi-am spus că e prea puţin, şi că satul, în sine, (şi eu) merităm 
mai mult, sau poate eu pot mai mult. Începuturile acestor scrieri au fost cumplite… Desprinderea de real, trecerea în mitic, magic, şi, 
până la urmă, la realismul magic, de care eram fascinat… Poate am reuşit, poate nu, dar mă simt minunat în ironia poveştii, în substratul carac-terelor, în amploarea evenimentelor dilatate de spiritual vrăjitoresc, adevărul nu se rosteşte cu pregnanţă şi calitate, adevărul e subtil, migălos, translucid şi ludic, adevărul din aceste cărţi glisează între minciună şi poezie, se diluează şi 
transpare pe buzele unor personaje ne-eroice, ci 

comode, rele, dispersate, aflate în beţie şi malignitate, dar totdeauna cu un teribil potenţial vital. Uneori, sau de cele mai multe ori, chiar şi 
moartea râde şi ucide cu optimism, şi din necesitate, aşa ca să se joace cu sufletele 
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oamenilor. De ce comedie rurală? pentru că 
tragicul de Homiceni se trage din comicul de Hlăpeşti, iar apolinicul de Lipova, din dionisiacul de pe Turtea. Nu vreau să creez o frescă a universalităţii, ci mai degrabă să mă ocup de acest spaţiu rural, fie el şi de Homiceni, de care, azi, aproape că nu se mai ocupă nimeni. Această preocupare vine ca o datorie sacră… Va fi şi o carte a morţii satului şi aceea va fi scrisă în stil 
magico-ironic, pentru că şi abandonul îşi are limitele sale… Cronicile pot fi adnotate şi ca o 
lucrare anistorică, unde Timpul-Moş, de pe Turtea, se hârjoneşte cu Pustiul şi Moartea, două 
personaje cheie ale romanului, care fac prăpăd în case, lucruri şi oameni. Nimic în afara timpului 
ironic. Socratic. Cronicile se subscriu unei 

simbolistici bizare, a acelui amestec de biblic, mitologie răsăriteană şi una autohtonă… De ce comedie rurală! Poate, pentru că nu s-a mai scris un astfel de gen, poate că robit ideei de comunitate rurală, merită să accesăm la un altfel de adevăr… Chiar descoperit în spectrul magic, 
pentru ca doar cei iniţiaţi să-şi poată prelungi şederea acolo. Da, creez o lume imaginară, de care mă bucur,  iar Tratatul e tot un fel de ironie 

asupra unei lumi care apune. – Cum aţi vrea să fiţi privit de cititorii 
dumneavoastră? – Ca un om, aşa cum sunt, lucid şi nepreţios, interogativ şi zăpăcit, candid, uneori, şi crud, alteori… Dar totdeauna, tandru. Cine nu iubeşte, nu poate scrie! Aşa cum îmi sunt şi cărţile. Dintre critici au spus că scot la iveală mostruosul, eu nu 

mi-am dat seama, poate experienţele mele m-au condus către  iscodirea în aceste concepte, poate 
mi-au rămas în suflet acele personaje din anotimpul precar al existenţei mele, scriitorul nu 
poate fi prins doar cu lumina, ci, mai mult, cu întunericul, mai degrabă în starea de patimă îl 
descoperi, el acolo lucrează, crează, visează… Monstruosul din mine, e libertatea din Celălalt. Eu zic că un scriitor fără datul metafizic nu are ce căuta în Parnas. Iar simbolistica e necesară ca aerul, chiar şi acolo… – Aţi fost recent premiat de Uniunea 

Scriitorilor din România – Fliala Iaşi, pentru 
romanul Cronici din Cetatea Lumii (Tratat de comedie rurală). Ce înseamnă pentru dumnea-

voastră această recunoştere? – O, dacă am fi trăit şi scris într-o mare cultură!!... 

Dar lucrurile nu stau aşa… Iertare pentru păcatul mândriei, hm! Luaţi-o şi pe asta ca pe 
autoironie. Ceea ce s-a făcut, bine s-a făcut, şi sunt mulţumit, pentru că şi primul volum a fost premiat, iată că şi cel de-al doilea, spre luare aminte, şi numit Paradisul căzuţilor. Sunt pline 

de fericite aceste premii, dau ghes scriitorului pentru a merge mai departe. Acum pot să-mi fac 

vânt printe eroii mei, ca să le spun: nu e cale de întoarcere, bătrânilor, veţi fi subjugaţi Eu-lui meu, şi veţi fi sacrificaţi scrisului meu.  – Câţiva autori pe care-i citiţi cu plăcere.  – Mai întâi Homer, de care nu mă despart niciodată, şi pe care-l folosesc, cu îndărătnicie, mai ales în simbolistică, după aceea Platon, care 
este un prozator inedit, cu Dialogurile sale,  clasicii ruşi, care-mi sunt la îndemână, Puşkin, 
Gogol, Tolstoi, Dostoievski, mai apoi, din 

timpurile moderne, sunt fascinat de Bulgakov, 

Céline, Aitmatov, şi de marea proză sud-americană, care culminează cu Marquez, Llosa, Asturias, Cortazar, Borges, Sabato… Proză de 
mare originalitate şi valoare în literatura universală. O, de câte ori n-am fost robit acestui gen de literatură, cu vertijuri infrareale în fantastic şi magic, fiind posedat de tehnicile narative şi de acele virtuozităţi ale limbajului, nemaiîntâlnite… Şi cât mi-am dorit să aparţin acetui gen de literatură, nu de puţine ori fiind 
acuzat că mi-am băgat coada pe acolo. După putinţă!... – Câteva cărţi care v-au marcat parcusul de 

citiror şi scriitor? – În mod legic şi logic, cărţile acestor scriitori 
m-au marcat, şi nu m-aş da nicicând la o parte să 
numesc romanul Un veac de singurătate, cartea 

care-mi aduce aminte de mine şi de scrisul meu… – Îmi puteţi spune la ce lucraţi în prezent?  – Ziceaţi de scriitor cu normă întreagă, ei, bine, acum pot spune că sunt… Cât m-o mai ţine mintea, de aceea mă cam grăbesc, îmi doresc să 
termin Cronicile, cel de-al treilea roman e aproape gata, şi e, cumva, pus pe masa editorului… Mai lucrez la un roman despre 
moarte, cu referire la moartea unui sat,  posibil 

al meu, de statuare a unei lumi măcinată de 
pustiul interior, de acolo, de unde se nasc monştrii cuvintelor noastre… ■ 

              
 



„Revista română”, nr. 3-4 (93-94) • toamna-iarna 2018 | 67 

 

Florin 

FAIFER 

[Iași] 
Rezonanțe  
 Nu țin minte ce necazuri am avut eu de tras cu mâna asta cu care scriu. Aproape mă nedumerește faptul că unii-alții, la sfârșit de deceniu 90, se arată îngrijorați de starea membrului meu superior drept. Vine vorba, în varii misive, și despre o operație care, după cum își ține respirația un expeditor sau altul, mai că ar putea să-mi schimbe cursul vieții. Au fost neplăceri, nu zic, dar nici chiar așa. 
Gospodar de calibru, cum vorba-vine sunt,    

m-am opintit, în casă, asupra unor mobile (cogeamite dulapul!) și cotul meu (unul din 
ele) s-a făcut surcele. „Vai, cum ați putut funcționa așa!”, a îngânat tânăra doctoriță care își exersa asupră-mi virutozitatea bisturiului. Foarte drăguță persoană, numai că lucrurile, 
sincer vorbind, n-au mers chiar șnur. 

Nu-i bai. Între timp, recurgând la oarecari ingeniozități, m-am învățat să rotesc atât cât îmi trebuie purtătoarea-de-condei. Așa că pot, din când în când, să dialoghez cu vreun partener mai stăruitor. Cum e V., adică V.B., adică Veronica Bâtcă ot Zăbriceni. O ființă are a avut și noroc în viață (dacă mă gândesc nu numai la succesele ei profesionale, ci și la reușitele celor două înzestrate fiice, Ana și Cristina). Dar și – nu știu cum îl poate duce – destul nenoroc. Disoluția Institutului unde lucra, pierderea părinților și încă altele. Multe le-a răzbit, cu energia ei inepuizabilă, cu patosul și forța ei morală. Îmi pare rău că, prins de ritmurile lucrărilor finale la Dicționarul de la Iași, nu am rămas mai mult în Chișinău. Dar, vorba acelui personaj dintr un film, „Mă voi întoarce!”. Orașul merită o reverență. O îmbrățișare. Și 
chiar mai multe!... Lasă că și Bucureștiul, cu orele acelea 

petrecute, zi-lumină, la Biblioteca Academiei, îmi trezeşte nostalgii... 
 

 
 

 

 

 

Iubite F.F.! 
 

Iată-mă-s și cu fetițele în București. Zic pluralul, 
fiindcă va veni și Cristina [fata mai mică a 
Veronicăi]. Mai are mâine, vineri, 6 iunie, ultimul 
examen. După oboseala drumurilor, astăzi, se pare 
am intrat, și eu și Anicuța [prima fată a Veronicăi], 
în activități. Ieri am făcut formalitățile cam toate, la 
B.A.R., unde și [Gabriel] Ștrempel și [Fănuș] 
Băileșteanu au fost extrem de drăguți și mi-au făcut 

tot ce ținea de reînscrierea mea la bibliotecă. M-au 

întâlnit chiar cu căldură toți cei ce mă cunoșteau: și 
custodița, și cei de la poartă, și chiar vechii cititori. 
Unul din ei și acum îmi zice domnișoară și-mi 

reproșează că am lipsit prea mult. Și ăsta e un 

adevăr. Stau acuma pe locul 25 (37 mi l-a luat 

cineva dimineață) și îţi scriu, ca la plecare să trec pe 
la poștă și să-ți pun scrisoarea la cutie. 

Dimineață am condus-o pe Anicuța la Radio, ca 
să știe drumul pe jos (ieri am vorbit și eu cu Doina 
Jela), pe strada Schitu Măgureanu. 



68 | „Revista română”, nr. 3-4 (93-94) • toamna-iarna 2018 

 

Mușata [Mucenic, regizoare] arată mult mai 
bine ca astă primăvară, nu mai e Adrian, dar el vine 
zilnic. Cezara [Mucenic, arhitectă] e mai bine, a avut 

ceva la coloană și nu la cap (așa am înțeles de la tine 
eu atunci la telefon). 

Am trecut și pe la Muzeul Literaturii. La chioșc  
n-am văzut cartea ta [Pluta de naufragiu] în vitrină, 
dar de întrebat n-am avut pe cine, că pe ușă era 
scris: „Inventariere”. La domnul profesor Paul 
Cornea nu răspundea nimeni la telefon. Voi insista. 

Nu vom sta aici mai mult de 2 săptămâni. Necazul 
meu este că foarte multe cote de carte sunt blocate și 
nu prea mă bucură faptul. Dar voi avea răgazul 
orelor de dimineață spre a lucra asupra textului din 
partea introductivă a opului acesta al meu. 

Da! Chiar în primele ore după ce am ajuns, i-am 

dat Cezarei toate revistele pentru Mircea [Filip, 

scriitor], căci el era ca macul din pastelul lui V. 
Alecsandri. Asta e... 

Cu [Nicolae] Mecu am luat legătura și ne vom 
vedea într-un timp anume. Probabil la bibliotecă, 
unde mă simt iarăși bine, dar e și un fel de dureroasă 
însingurare în peisajul curții. Copacii au crescut și   

s-au aplecat peste cărarea pe care mergeam zilnic, 
formând un tunel încrengat; forfota muncii parcă a 
dispărut. Nu mai e acea dispoziție creativ intelec-

tuală pe care o lăsasem în urmă cu patru ani. Totul e 
în forța lucrurilor, căci totul se schimbă, dar totuși te 
doare. Asta înseamnă să fii om: să te muncească 
ceea ce este natural și indiferent pentru Univers. 

Am plecat de la tine cu o neîmplinire: n-ai 

povestit ce voiai să povestești... Și-aș mai scrie 
niscaiva lucruri, dar nu-s sigură că le primești [...]. 

V. 

5 iulie 2001 

București 
 

P.S. Vii și tu pe 11 iulie? 

Să știi că ne simțim bine aici. 
 De ce mă poartă gândul către Basarabia? N-aș ști să spun dacă ar fi să mă întrebe cineva. Dar simt nevoia să revăd capitala din stânga Prutului, cu clădirile-i somptuoase și o lume care mult a pătimit. ■ 

 
 

Ioan  

MORAR 

[Gherla] 

Mici ecouri ale Marii Uniri  

într-un triptic de suflet 
 Pare surprinzătoare şi neavenită ideea bro-dării unui mic eseu cu referire la un eveniment atât de mare. Şi poate nici n-ar fi justificată osteneala, dacă fire tainice, fie ele cât de subţiri, 
nu s-ar lega întreolaltă, constituindu-se în părţi componente ale unui întreg. Pentru că eveni-mentele, fie ele mari sau mici, care marchează destinul unui neam, presupun neapărat o serie de determinări din partea complexului existen-ţial al neamului respectiv; după cum acesta resimte apoi consecinţele, bune sau rele, care 
decurg din evenimentele produse. Centenarul Marii Uniri angajează din plin suflete, minţi şi condeie care scot în evidenţă tot ce se poate din lada de zestre a istoriei şi prin toate mijloacele posibile oferă poporului şansa de a cunoaşte şi a reînsufleţi fiorul sacru pe care 

l-au trăit odinioară părinţii şi străbunii noştri. Sau pe care mulţi dintre ei l-au trăit doar în vis. 

Aveam un vis neîmplinit, 
Copil al suferinţii, 
De jalea lui ne-au răposat 

Şi moşii, şi părinţii… 
 

(Octavian Goga) 

  Modesta mea încercare nu vizează momente senzaţionale ori de răsunet referitoare la Marea Unire. Nu sunt scormonitor de arhive şi nici nu am o ascendenţă biografică care să mă poarte pe urmele unor personalităţi cu oarecare rol în 
marele eveniment. Sunt doar o rudenie – sau un 

frate bun să fiu?! – cu miile de români care au 
strigat atunci la Alba Iulia: vrem să ne unim cu 
Ţara! Şi nici măcar nu am strigat, pentru că atunci când am apărut eu în lume strigătul Marii Uniri avea în urmă mai bine de 30 de ani, iar acum nici măcar nu se mai putea striga. Ba mai 

mult, Unirea era deja stricată. Şi atunci ce vrea să 
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spună tripticul meu? Tocmai aceasta vrea să spună, anume că Marea Unire, despre care acum la Centenar cercetătorii ne spun cu deamănuntul cum a fost, eu doresc, în trei trepte, să arăt cum am trăit personal acest moment, hotărâtor în 
destinul neamului.  

 

Treapta întâi Spuneam că atunci când Dumnezeu mi-a dat 

graiul, nu-l puteam folosi. Era cumplitul deceniu cincizeci al veacului trecut. Abia începusem şcoala. De citit am deprins dinainte de a merge la şcoală. Câteva cărţi le aveam prin casă deoarece erau înaintea mea încă patru fraţi, şcolari deja. Părinţii încă iubeau cartea şi ne ştiau stimula. Printre lucrurile ţinute cu sfinţenie prin casă, după Sfânta Scriptură, am descoperit că era şi o hartă de prin 1930 la care îmi plăcea foarte mult să mă uit, dar ea era ţinută împăturită într-o ladă, iar tata ne zicea să nu spunem nimănui că o avem. Nu am înţeles mare lucru atunci, dar am simţit că se lăsase o teamă peste casa noastră, 
peste sat. Abia când a murit Stalin, eram deja 
prin clasa a IV-a, am început să înţeleg de unde venea teama, care sporea odată cu instaurarea 
noului regim ateu-comunist, şi am început să pricep povestea cu harta ascunsă. Şi totuşi, prin nişte canale tainice, inefabile, circula ceva sevă din rânduiala de veacuri, din esenţa neamului nostru pe care noi copiii o simţeam în subconştient şi care încet, încet prindea contur. Din suavele cântece ale mamei acompaniate la o maşină de cusut Singer, al cărei mers nu ştiu când se întrerupea, pe versuri de Goga sau Coşbuc, din cântecele patriotice învăţate de la fraţii mei mai mari într-o scurtă perioadă prielnică, mi s-au întipărit şi mie undeva în străfunduri. Aşa încât prin clasele V-VII, în drum spre şcoala din satul vecin, pe distanţă de 2-3 km, aveam tot timpul să mormăi şi eu, împreună cu un verişor, asemenea cântece. Dar, cu toate că le ştiam de acasă conţinutul, noi mormăiam doar, ostentativ, melodia. Era vorba 
de: Pe-al nostru steag e scris Unire, Deşteaptă-te 

române, Când frumoasa Românie visul ea şi-a 

împlinit, Zece Mai, şi altele de acest fel. Erau, 
cred, primele ecouri care ajungeau spre sufletul meu şi-l făceau uşor conştient de marele eveniment din 1918. După primele ore de geografie am observat că harta şcolii nu potriveşte cu cea pe care o aveam noi în ladă. Nu mai era atât de dodoloaţă. Când părinţii mi-au explicat că lipseşte o parte care se numeşte 
Basarabia, m-a învăluit un sentiment misterios, 

iar termenul acesta mi s-a lipit de inimă încât toată viaţa l-am purtat ca pe o floare dintre cele 

mai dragi. Mi  s-a mai spus apoi că până mai ieri a mai fost muşcată o bucată din partea de nord-vest a ţării, înţelegând atunci de ce pe carnetele şcolare ale fraţilor mei scria Laslo şi Şandor în loc de Vasile şi Alexandru, cum ştiam eu că îi cheamă. Şi tot atunci am început să am resen-timente faţă de limba rusă care de altfel mi-ar fi plăcut, obţinând note de cinci, maximă pe vremea aceea, în timp ce la limba română aveam 
doar patru, spre mirarea mamei: păi, dragu’ 
mamii, tu ştii mai bine ruseşte decât româneşte? Regret că în acele momente nu ştiam că limba rusă este a lui Dostoievski şi Tolstoi, nicidecum a 
lui Stalin. 

 

Treapta a doua  Absolvind cele şapte clase, după mai multe oscilaţii, printr-o conjunctură destul de bizară, 
m-am pomenit pe un drum pe care bătea din faţă o viforniţă mai cumplită decât cea care m-a surprins în copilărie. Adică, la sugestia unui ofiţer, inginer topograf aflat la noi în sat pentru ceva cercetări strategice efectuate în jurul Clujului şi cazat la casa noastră, am dat admitere 
la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Situaţia bizară era că tocmai un cadru militar îmi indica drumul, trădând un gând nostalgic că şi el ar fi vrut să-l urmeze; viforniţa fiind că toate semnele vremii arătau că acest drum sfârşeşte într-o infundătură fără ieşire, într-o zonă moartă. Toţi copiii din toate satele vecine păşeau triumfători spre şcoli care ofereau un viitor luminos şi uşor de cucerit. În timp ce eu apucam pe un drum nesigur, având vântul din faţă,      într-un cuvânt, cum mă căina o verişoară învăţă-toare, îmi ratam viitorul. Şi astfel, în toamna ultimului an din deceniul cincizeci mă aflam într-o droaie de copii din toată Transilvania adunaţi în curtea unei şcoli socotită, în percepţia vremii, desuetă. Contactul cu aceşti copii a fost, la prima vedere, deza-măgitor. Îmbrăcaţi modest, unii cu haine spe-cifice zonei de provenienţă, mai ales cei din Maramureş sau Bistriţa-Năsăud, cu găci, cu gube, cu ciucuri, încălţaţi cu opinci sau în cel mai fericit caz cu tenişi chinezeşti, la modă pe atunci. Unii au venit la îndemnul părinţilor sau al bunicilor evlavioşi, alţii, în funcţie de originea socială mai mult sau mai puţin sănătoasă, fără şanse de admitere în şcolile cu viitor, alţii dorind să ajungă 
ca preotul din satul lor sau urmând cariera părinţilor. O seamă, între care mă aflam şi eu, 
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opţiunea semăna a întâmplare. Mai exista o categorie, unul sau doi, mai în vârstă, având deja o slujbă, despre care, aveam să aflăm mai târziu, 
erau infiltraţi pentru ca ceilalţi să nu facă vreo nebunie. (?) Norocul era că toţi eram incon-ştienţi de misiunea la care ne angajam. Despre o chemare de undeva de Sus nu ştiam nimic, deocamdată. Adevărul este că ne-am pus pe treabă şi datorită unui regim sever şi bine dirijat şi datorită unor dascăli de elită am devenit o adevărată armată de cruciaţi în slujba Bisericii 
lui Hristos. Între noi s-a închegat o strânsă 
prietenie care nu s-a stins niciodată. Fiecare  s-a pregătit în felul lui pentru ceea ce-l aştepta în viaţă. Unii pentru slujire frumoasă, alţii pentru administrarea unei parohii, iar alţii, înclinaţi 
spre studiu, s-au pregătit pentru confruntarea cu forţele ostile Bisericii. Pe măsură ce spoream în cunoaştere şi în disciplina evanghelică deve-neam tot mai încrezători în triumful misiunii 

asumate. Este uluitor cum poporul credincios, cu toată propaganda ateistă deşanţată dusă în acea perioadă, făcea chiar şi celor ce se hirotoneau doar cu Seminarul (urmând să-şi complezeze studiile la fără frecvenţă) o primire împără-

tească în parohii, crezând cu străşnicie în rolul 
lor sacerdotal. Promoţia noastră absolvea cursul mediu în 1964 odată cu eliberarea deţinuţilor politici, când s-a lăsat întredeschisă o uşă care părea a duce înspre o uşoară destindere. Era doar o părere amăgitoare. Neagra propagandă antire-ligioasă şi anticulturală continua. În ceea ce ne privea pe noi teologii portiţa întredeschisă putea fi forţată, aşa încât intram cu încredere pe calea 
unui Sturm und Drang. Parcă se impune aici o întrebare: care ar fi 
ecourile Marii Uniri resimţite în această peri-oadă? Mai întâi trebuie semnalate ecourile Micii 
Uniri, prilejuite de Centenarul acesteia, 1859-1959, ecouri pe care regimul, oricât de dur era, nu le mai putea camufla. Începea să se cânte 
Hora Unirii, iar prin 1964 au avut loc chiar manifestaţii publice, stârnind, cel puţin în 
sufletele ardelenilor, sentimente patriotice clo-cotitoare. Se mai împlinea o sumă rotundă de la Unirea religioasă prin revenirea la sânul Mamei neamului românesc, cum numea Eminescu 
Biserica Ortodoxă. Elevii Seminarului Teologic clujean, ca dealtfel şi cei ai celorlalte câteva seminarii din ţară (şase de toate) aveau timp în cei cinci ani de pregătire să afle mai multe adevăruri pe care proletcultismul încerca din 

răsputeri să le contorsioneze. Istoria Bisericii Române era singura la vremea aceea care nu putea fi abătută de la obiectivitate. Iar elevii mai silitori, acum o putem spune, mai beneficiau şi de înţelegerea unor bibliotecari care, riscant ce e drept, ofereau spre lectură şi cărţi din cele puse la index. Şi să nu uităm că majoritatea dascălilor erau formaţi în sistemul de învăţământ cel sănătos, încât nu-şi puteau permite să predea altfel, sau altceva. Iar în cazurile mai delicate funcţiona puterea sugestiei. Oricum, rămâne de 
neuitat cutremurătoarea recomandare pe care dirigintele promoţiei noastre (1964) o făcea cu prilejul absolvirii: …unii veţi continua studiile la 
alt nivel, alţii veţi merge deja la parohii… să nu 
uitaţi însă că aveţi de apărat o credinţă străbună, 
o limbă ca un figure de miere şi o ţară rotundă ca 
o pâine coaptă pe vatră din care câinii au încercat 
să muşte din toate părţile…! Nu este acesta un 

ecou al Marii sau Micii Uniri?! Odată intraţi în mediul universitar a început să iasă la iveală lava patriotică ce clocotea vulcanic încă din copilărie, agitată în timpul studiilor seminariale, aşteptând doar izbucnirea şi revărsarea ei. Abia acum ne-am descoperit unul pe altul şi mai întâi pe noi înşine şi ne-am constituit într-o promoţie de excepţie. Cea care avea să-şi încheie studiile la Semicentenarul 

Marii Uniri.  Încă din anul întâi ne-au fost luate carnetele de UTM sau care le aveam de mai târziu de UTC. 
Ne-am dat seama că statul nu are încredere în 
noi, ceea ce ne-a îndârjit şi mai mult. La diferite 
ocazii sau chiar pe stradă începusem să cântăm 
Deşteaptă-te române, în timp ce imnul de stat era 
Te slăvim Românie. Ba nu, acesta era mai demult, 

acum era Trei culori cunosc pe lume. Parvenindu-i ştirea Părintelui rector că noi cântăm astfel de cântece, îngrijorat ne-a atenţionat să nu abuzăm. 
Dar nu s-a putut stăpâni să-l îndemne pe profesorul de muzică ca dacă este voie, să ne înveţe, totuşi, aceste cântece. Numai că pe când a venit la o oră de muzică, hotărât să-şi asume 
responsabilitatea, noi l-am primit în sala de curs intonând Deşteaptă-te române pe patru voci. A fost meritul unui coleg care ştia ceva pian şi putea descifra notele şi a celor câţiva foarte buni cântăreţi care prindeau cu uşurinţă melodiile. 
Din acest moment nu ne-a mai putut opri nimeni de la manifestări cu adevărat patriotice, altceva şi altfel decât ceea ce propunea Cântarea 
României, adică a lui Ceauşescu. Deveneam de temut pentru potrivnici. Iar când într-o seară am fost luaţi eu şi cu un coleg la o mică anchetă la 
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Securitate, nu ni s-a întâmplat nimic, doar am fost sfătuiţi amical să o lăsăm mai moale puţin. Păcat că pe când am prins curaj a venit absolvirea facultăţii. Aceasta se petrecea în anul 
1968. Un prilej numai bun pentru a marca cu toată puterea noastră Semicentenarul Marii Uniri şi a altor evenimente importante din istoria poporului roman. Cum am făcut-o? Ne spun rândurile care urmează. Pentru tradiţionalul tablou de absolvire s-a constituit o comisie din studenţi cu bună pre-gătire şi dotaţi cu curaj. Astfel s-a ajuns la ideea 

de a fi simbolizate toate marile evenimente le-gate de configuraţia complexă a neamului din care descindem şi pe care urmează să-l slujim în misiunea noastră. După multe propuneri şi 
dezbateri s-a convenit următoarea compoziţie: 1. Conturul României, adică ţara pe care aveam să o slujim. 2. O masă de altar cu Sfânta Evanghelie şi potirul, simbolizând credinţa pe care trebuie să o mărturisim şi sacramentele pe care trebuie să le administrăm poporului. Pe Sfânta Masă înscri-sul hotărât: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. 

3. În partea de Est, jos, Columna lui Traian încărcată de basoreliefuri cu daci şi romani, sugerând originea poporului roman, în jurul ei trei români în costume specifice celor trei provincii: Moldova, Muntenia şi Transilvania surprinşi într-o horă a unirii, sugerând ideea de 
unitate, cu textul Hai să dăm mână cu mână cei 
cu inima română! 4. În partea vestică Catedrala din Alba Iulia, simbol al reîntregirii neamului în cuget, simţire şi credinţă. 5. De o parte şi de alta două coloane de jos până sus, având la bază şi în vârf capiteluri care ar sugera două socluri pe care să fie Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil de veghe la cele două laturi ale ţării atât de expuse de-a lungul vremii. Lângă catedrală textul din Psalmul 132, Iată ce 
bine şi ce plăcut este să locuiască fraţii în Unire.  Proiectul astfel întocmit fiind prezentat spre aprobare Mitropolitului şi Rectorului Şofron Vlad a avut două obiecţii: 

1. Prezenţa Arhanghelului Mihail ar putea fi suspectată de simpatie faţă de organizaţia legio-nară, simpatie pe care regimul comunist-ateu o 
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punea în cârca celor pe care voiau să-i con-

damne.  La această obiecţie comisia a hotărât înlo-

cuirea acestuia cu imaginea Mitropolitului Nicolae Bălan, înfăptuitorul reîntregirii din 1948, de la care se împlineau 20 de ani. Iar în locul lui 
Gavriil s-a pus imaginea Mitropolitului Andrei Şaguna restauratorul Mitropoliei Transilvaniei. 

2. O obiecţie mai anecdotică a fost cea a Rectorului Şofron Vlad, care cu limbajul său ardelenesc a întrebat: Cu aştia trei ce este aici? – Ei reprezintă cele trei provincii româneşti şi 
joacă hora unirii, a fost răspunsul nostru. – Cu cine aţi făcut Istoria Bisericii Române? – Cu dumneavoastră!  – Şi n-aţi înţeles nimic din toată zdroaba mea? – Ba am înţeles, dar… – Niciun dar… Mie să-mi mai puneţi unu să 
joace aici! Ştiţi cum să-l îmbrăcaţi!  La aceasta comisia prinzând curaj, nu numai că a făcut rost de un costum basarabean, dar a suplimentat imaginea cu un contur care să sugereze şi teritoriile expuse adeseori sus-tragerii din corpul ţării. 

 

Treapta a treia Promoţia de teologi instruiţi în şcoala şaguniană de la Sibiu, care absolveau în anul 1968, marcaţi de Semicentenarul Marii Uniri, şi-a luat misiunea în serios, punând vânjos mâinile pe coarnele plugului, fără a se uita înapoi, după îndemnul Mântuitorului, trăgând brazdă adâncă într-un ogor ameninţat cu înţelenirea şi infestat cu tot felul de idei contrare neamului românesc şi chiar firii umane.  Nu excludem o posibilă întrebare, poate chiar uşor ironică: dar ce mare lucru aţi făcut? Răspunsul nu este uşor de dat şi nici nu intenţionăm să-l detaliem. Pe scurt, în ton cu întrebarea, el ar putea suna cam aşa: nu ştim ce am făcut, destul că la ieşirea din marele întuneric cum numea Mitropolitul Antonie Plămădeală această perioadă istorică, atunci când acest popor şi-a putut exprima liber opţiunile refe-ritoare la dimensiunea cea mai intimă a fiinţei 
sale, s-a dovedit că aproape nici unul nu este străin de credinţa în Dumnezeu. Chiar şi acel exemplar mai pitoresc care fiind întrebat la recensământ de apartenenţa religioasă, a răs-puns că este ateu. La întrebarea inspirată a 
recenzorului: bine, bine ateu dar ortodox sau…?, 
s-a grăbit să răspundă hotărât: ortodox, bine-înţeles! Deci se vede că tot s-a făcut ceva. Probabil să fi fost destul ca preotul să stea doar 

în mijlocul poporului, îmbrăcat în veşminte sacre şi cu crucea în mână, să indice o direcţie pentru poporul atât de derutat. Şi, evident, să inspire încredere. Pentru că şi o santinelă nu trage încontinuu cu arma, ci doar veghează. La întâlnirile periodice pe care promoţia noastră le-a făcut mai des decât de obicei, constatam cu satisfacţie că toţi eram la datorie, având realizări însemnate, se cercetează şi se ajută reciproc, după afinităţi, indiferent de treapta ierarhică pe care a ajuns unul sau altul. Întâlnirea de cincizeci de ani, adică tocmai la Centenarul Marii Uniri, a fost precedată în anul 2017 de un gest mai rar întâlnit. Colegii rămaşi încă în viaţă am făcut un pelerinaj pe la mor-mintele celor mutaţi la cele veşnice sau care au soţii ori copii duşi mai dinainte, cum spune ectenia liturgică, s-au făcut parastase, s-au evocat momente din viaţa lor, s-au depănat amintiri. În felul acesta la întâlnirea jubiliară prezenţa lor va fi mai viu simţită în sufletele celor prezenţi. Aşadar din rândul acelor copii care au intrat şovăielnic într-o şcoală teologică în vremuri de mare cumpănă pentru Biserică s-au ridicat ierarhi, arhimandriţi, consilieri eparhiali, proto-popi, dascăli, oameni de condei, toţi împlinind rosturi importante în viaţă. Şi fiindcă la începutul acestui triptic de suflet 
am pomenit de acel murmur sfios al unui fior 

desprins dintr-un sentiment de apartenenţă la un neam cu o istorie atât de încărcată de vise frumoase, îmi îngădui să închei tot cu ceea ce trăieşte autorul acum la chindie. Harta României Mari care mi-a stârnit odinioară dragostea pentru Neam şi Ţară am recondiţionat-o, am pus-o la loc de cinste, iar după 1989, activând în cadrul Asociaţiunii Tran-silvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA, mi-a purtat paşii prin toată ţara şi în afara ei, acolo unde se află fraţi de-ai noştri păstrători de limbă şi credinţă românești. Datorită inimoasei organizatoare, care este 

prof. Areta Moşu, preşedinta Despărţământului „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, am avut marea bucurie de a face o serie de călătorii misionare prin Republica Moldova, adică Basarabia mult visată, Ucraina, Timocul Sârbesc şi cel Bulgăresc. Conferinţe, spectacole, slujbe religioase cu trans-porturi de carte, busturi (îndeosebi Eminescu), 
clopote, plăci memoriale, vorbă bună, îndemnuri la curaj şi tot ce ştiam că au nevoie aceşti năpăstuiţi fraţi ai noştri cu suflete mari şi doruri 
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înflăcărate. Toate acestea adăugate la cele douăzeci de ediţii Denii Eminesciene au avut un efect uluitor, încât în timpul unei mese festive cu joc şi voie bună într-un sat oarecare din Basarabia, cineva din delegaţie spunea: Unirea e 

gata, numai trebuie semnată!  Un fenomen extrem de grăitor întâlnit la 
zecile de simpozioane postdecembriste a fost 

participarea unor cadre militare cu preocupări în domeniul istoric şi arhivistic oferind din abundenţă date referitoare la relaţiile Biserică-Armată din vremurile bune, precum şi o serie de 

informaţii din istoria poporului roman, pe care generaţii la rand le-au învăţat contorsionat sau pur şi simplu le-au fost ascunse. Din toate acestea rezultă că în străfundul sufletului unui popor chiar şi în împrejurări nefavorabile se păstrează şi se prelucrează ade-văruri care urmează să răzbată la lumină spre a fi 
prelucrate de noi generaţii pentru a se constitui într-o venerabilă aducere aminte şi cinstire a înaintaşilor, dar şi pentru a se confirma celebra spusă că istoria este magistra vitae. ■ 

 
 
 

Eugenia  

VÂJ IAC 

[Constanța] 

Lângă românii din Basarabia (I) 
 Simţeam tristeţea pădurii răvăşită de vânt şi de ploaie, atingându-mi sufletul, privind-o cum se zbate în ultimele zile din octombrie. Eram într-un drum de întoarcere din Moldova de dincolo înspre Moldova de dincoace de Prut. 
Culorile toamnei – ameţitor de frumoase. 

 Frunzele din crengile copacilor ce se răzvră-teau ca niciodată parcă atât de puternic ţineau cu tot dinadinsul să nu se lase smulse de vânt, deşi se vedea bine cum îşi acceptau trecerea obligatorie, dar necesară, prin zborul invers al căderii în veşnicia pământului. Mai erau frunze verzi, mai erau frunze înroşite parcă de ciuda trecerii, erau frunze galbene şi maronii atinse de suflul morţii ce făceau faţă iureşului cu care trecea vântul printre crengi, dându-le direcţia dorită sieşi şi era şi noianul de frunze desprinse, amestecate în vârtej şi umblet dezordonat prin aer, ca într-o alergare de frica pieirii. Pădurea aceasta ne-a însoţit o bucată de drum în după-amiaza întunecată, încărcată de picuri de ploaie, depăşind Chişinăul, îndrep-tându-ne spre vama Albiţa pentru a reintra în ţară. Dorinţa mea de a ajunge la românii de dincolo de Prut, să-i văd la ei acasă, să simt pulsul vieţii de peste graniţa nefirească, se îm-

plinise. 

Prilejul mi-a fost oferit de buna mea prietenă, Luminiţa Cornea, din Sf. Gheorghe – Covasna, 

care m-a alăturat unui program anual desfăşurat de Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA, Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi: simpozionul internaţional Memorie istorică şi 
spiritualitate românească, desfăşurat în perioada 
25-30 octombrie 2017 la Iaşi, Cahul, Ismail şi 
Odessa. Impresiile mele aveau să se adune, să se aştearnă, la sfârşitul acestei călătorii aproape iniţiatice, din care aveam să ies mai bogată în cunoaştere, mai încărcată sufleteşte cu frumu-seţi, dar şi cu tristeţea unui destin împovărat al românilor dintre Prut şi Nistru. 

Istoria a schimbat, de-a lungul vremii, ho-tarele ţării româneşti, de cele mai multe ori obligându-le să se adune din târgul marilor puteri, ca din când în când, să primească câte puţin din ceea ce i s-a luat. Nu întâmplător, de 
jur-împrejurul graniţelor României trăiesc gru-puri importante de vorbitori de limbă română, botezaţi în biserici ortodoxe, ridicate de ei cu trudă, păstrători de tradiţii şi obiceiuri străbune.  Activităţile de reîntregire a neamului româ-nesc, prin păstrarea memoriei istorice şi a spiritualităţii noastre, au devenit o constantă prin colaborarea fraţilor de dincolo şi de din-

coace de hotar. După o zi de dezbateri la Iaşi, deschideam drumul către Republica Moldova şi Ucraina, 
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coborând până la vama Oancea, prin care aveam să pătrundem în tărâmul visat de mine. Oraşul Cahul, în care urma să facem primul popas, nu mă chema în mod deosebit, era pe harta mea în linie dreaptă cu vama Oancea, nu departe după ce aveam să trecem Prutul, care se arăta nici prea mare, nici prea mic, dar trăiau acolo oameni asemeni nouă, români din tată în fiu, ce se ţineau de neam, care luptau să ţină vie flacăra românis-mului în condiţii din ce în ce mai vitrege. În Cahul se găseşte Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu”, unde funcţionează un activ cerc al ASTREI, denumit „Onisifor Ghibu”, coordonat cu pricepere de profesoara Maria Barbă. Am fost întâmpinaţi la intrarea în univer-sitate cu pâine şi sare, protocolar, de către tineri români purtând straiul strămoşesc şi însemnul tricolorului în dreptul inimii. Sala de festivităţi era plină de vorbitorii de limbă română, dar şi de vorbitori de limbă „moldovenească”, atenţi la tot şi la toate. S-au ţinut comunicări de către 
participanţi din Republica Moldova, ca şi din ţară, accentuându-se în mod special memoria personalităţii lui Justinian Teculescu, episcop pentru cele trei judeţe din sudul Basarabiei, Cetatea Albă, Ismail şi Cahul, venit din Ardeal cu 
rang de Episcop al Armatei, după ce la 1 Decembrie 1918, ca protopop, a deschis uşile catedralei şi a participat, alături de ierarhii prezenţi, la prima slujbă a românilor uniţi în cuget şi în simţiri. La prezentul simpozion au venit şi nepoţii Episcopului Justinian Teculescu, 
unul stabilit la Paris, inginerul Şerban Teculescu, iar celălalt, Tudor Teculescu, trăitor în Bucureşti. După comunicări au urmat dezbateri, luări de cuvânt şi lansări editoriale astriste: Minorităţi şi 
identităţi naţionale în spaţiul central şi est-

european, „Revista română”, anul XXIII, nr. 3, toamna 2017, „Sud-Vest. Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei”, septembrie – octombrie2017. 

S-au înmânat diplome de participare la Simpo-zionul Internaţional Memorie istorică şi spiritua-

litate românească. 

Priveam cu luare-aminte oamenii prezenţi la manifestare. Păreau că sunt bucuroşi de întâl-nirea noastră, dar trăirile contradictorii ale sufletelor lor nu le puteam distinge uşor. Vor avea 
un efect pozitiv dorit aceste gesturi sporadice, deşi repetabile, asupra aspiraţiei lor de a-şi păstra limba maternă şi spiritualitatea? Vor putea să ţină aprinsă flacăra unităţii de neam?  Maria Barbă, preşedinta cercului ASTRA, ne-a întâmpinat de la vamă cu entuziasm şi bucurie, 

ce i se puteau citi pe chip, că-şi vede fraţii de dincolo de Prut ajunşi cu gânduri bune pe 
meleaguri pe care le considerau rupte dintr-un întreg străvechi de o istorie nedreaptă şi rece. Se ţine o legătură strânsă cu Iaşul şi cu ţara. Am plecat apoi cu toţii în satul Manta, în apropiere de Cahul, acolo unde, la biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a fost montată 
efigia Episcopului Justinian Teculescu, pe pere-tele din dreapta intrării în lăcaşul de cult. 
Episcopul Justinian Teculescu a slujit la biserica 

veche din Manta, biserică ce a fost demolată de ocupanţii sovietici. Urma să participăm la parastasul de pome-

nire a Episcopului Justinian Teculescu, prin sluj-

ba preotului Iulian Budescu, vicar administrativ al Episcopiei Basarabiei de Sud, vicepreşedinte al Despărţământului ASTRA „Iulia Hasdeu” din 
Cahul. Când am ajuns la biserica din Manta era puţin după prânz, dar ziua era încă luminoasă. Mulţime de lume, români cu toţii, săteni credincioşi, cărora ne-am alăturat şi  noi, cei din ţară, în biserica suficient de mare, dar insuficient de încăpătoare, dornici să asistam la o slujbă în limba română, în canonul bisericii ortodoxe, respectând tot ritualul unei slujbe de pomenire. 
S-au aprins lumânări, fiecare purtând o lumâ-

nare, s-au împărţit colaci mai mari şi mai mici, fructe şi dulciuri, toate pentru sufletul unui om 
mare, care a luptat pentru unitate, pentru păstrarea limbii române şi a credinţei strămo-şeşti. Lumea toată era emoţionată, purtând o flacără de speranţă, că picătură cu picătură va împlini un destin. Am văzut bătrâni ai satului cu chipuri mulţumite, zâmbind unei idei, poate, unei credinţe, am văzut femei îngrijit îmbrăcate 
care s-au dăruit cu bunăvoie muncii de a aduce bucate alese în biserică, fericite că pot schimba două vorbe cu românii „de dincolo”, am văzut copii voioşi, care chiar dacă nu ajungeau la sensurile grave, dar înalte, ale manifestărilor, erau bucuroşi de oaspeţi rari, aşteptaţi cu drag. Am fost invitaţi cu toţii la şcoala satului, care îşi transformase o sală lungă, încăpătoare, poate 
sala de sport, într-o sală de mese, pentru o masă 
de pomenire, un parastas, cu bucate alese ca pentru oaspeţi, unde ne-am încins la vorbă şi la poveşti. Clădirea şcolii întinsă pe orizontală, cu o curte mare, unde copiii vin să înveţe carte, să 
descifreze tainele ştiinţei, minunăţiile lumii acesteia mari, frumosul din cărţile înaintaşilor, dar restrânşi din ce în ce mai mult să cunoască bogăţia şi frumuseţea limbii române. Sunt 
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îndemnaţi să creadă că scriu şi citesc „moldove-neşte”, ca şi cum n-ar fi aceeaşi limbă. Strădania dascălilor de „românească” continuă să se mani-feste în fel şi chip şi poate că nu va fi în zadar această muncă. Urma să ne îndreptăm spre Ismail. Înainte de a ne urca în autocar lumea se îmbrăţişa, atât cei care se cunoşteau, cât şi cei 
care nu se cunoşteau; îi încercau pe toţi o emoţie spontană de apropiere, cu gândul că va fi mai bine cândva, prin această luptă frăţească de cunoaştere şi solidaritate. Maria Barbă ne-a însoţit până la graniţa cu Ucraina. Simţeam un fel 
de tensiune, ca atunci când vrei să împiedici bunul mers al lucrurilor: ba şoferul n-avea nu ştiu ce taxă plătită, ba n-avea monedă ucrainea-nă ca să se descurce, telefoane în ţară, timpi de aşteptare, vama întârzia să ne ia în seamă, intervenţii etc. După ce întunericul se lasă bine, pornind pe drumuri necunoscute, în lucru şi 
nesemnalizate, ne-am îndreptat pe o cale greşită. Cu puţin noroc, ne-a scos în direcţia corectă un 
om cu suflet, care ne-a dirijat cu propria lui maşină către Ismail. Într-un anume loc, la intrarea în oraş, ne aştepta Natalia Ursu, ce avea să ne conducă spre hotelul în care urma să fim cazaţi. Natalia Ursu este coordonatoarea activi-tăţii Centrului de Informare al României din cadrul Universităţii Umaniste de Stat din Ismail, 
singurul loc unde ar trebui să se vorbească oficial româneşte.  Când a urcat în autocarul nostru, era vădit marcată de ceea ce ar putea să se întâmple. O simţeam oarecum stresată. Era ca şi cum totul 
trecea printr-o drastică cenzură – aşa am crezut. Cei din conducerea universităţii refuzau să participe, nici chiar primele doua comunicări din partea dascălilor ucraineni, vorbitori de limbă română, n-aveau să fie susţinute, prin neprezen-

tare. Organizatorii simpozionului din partea română au înţeles situaţia şi urmau să se 
adapteze. Numai că totdeauna noaptea e un bun sfetnic, aşa încât în dimineaţa zilei de 27 octombrie, acolo, într-o sală a universităţii, unde îşi are sediul Centrul de Informare al României, întâlnirea dintre românii din ţară şi cei din Basarabia istorică a avut loc în condiţii accep-tabile. A participat şi rectorul Universităţii şi cele două doamne din Ismail care erau în program cu prezentări, încât s-a putut respecta programul preconizat, inclusiv cel referitor la Mareşalul Alexandru Averescu, fiu al Basarabiei, făuritor al României Mari. Mareşalul se născuse în satul Babele, judeţul Ismail, sat în care se vorbeşte şi 

astăzi româneşte. În Ismail urma să fie sfinţită o placă cu efigia Episcopului Justinian Teculescu, o donaţie din partea familiei Teculescu, căreia nu i 
s-a găsit încă un loc potrivit pentru a fi instalată şi care va aştepta, în conservare, la Iaşi. La Universitatea Umanistă din Ismail au continuat discuţiile simpozionului şi lansările editoriale. S-a derulat şi programul „Cartea românească pentru românii din Basarabia”, donaţie de carte românească, îmbogăţind, în felul acesta, biblio-teca Centrului de Informare al României. 

Privirea mi-a căzut pe almanahul „Sud-Vest”, numărul din septembrie – octombrie 2017, publicaţie care apare de şase ani neîntrerupt, prin grija ASTREI ieşene. Cu litere mari, am citit: 
La limita supravieţuirii – comunitatea românilor 
din regiunea Odessa, ieri, azi şi mâine. Îngrijo-rarea că situaţia limbii române şi a şcolilor cu limba de predare română din regiunea Odessa şi 
nu numai a ajuns într-o stare jalnică ar putea avea şi o explicaţie. S-a ajuns astăzi să existe aproape în toate raioanele sud-basarabene ale regiunii Odessa cu preponderenţă şcoli ucrai-
neano-moldoveneşti în locul celor naţionale, care au supravieţuit în perioada sovietică. Deducem că procesul de asimilare a comunităţii româneşti urmează să se desăvârşească. 

 Evenimentul cheie, spune Vadim Bacinschi, care a declanşat la Odessa şi în regiune procese distructive vizavi de comunitatea etnică româ-nească, a fost semnarea Tratatului de Bază  între 
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România şi Ucraina în 1997. Prevederile art. 13 
al tratatului n-au devenit pentru statul român un prilej legitim pentru a lua apărarea confraţilor noştri din regiunea Odessa atunci când le-au fost 

lezate drepturile ca minoritate etnică în  Ucraina. Nici în învăţământ, nici în domeniul  culturii, nici în cel al cultelor. 
Activitatea Centrului de Informare al României din Ismail face demonstraţia perseve-renţei apărării drepturilor românilor de peste graniţă. S-au adunat şi s-au dăruit manuale şcolare şi materiale didactice în limba română,  

s-a sărbătorit ziua Limbii Române, a fost câştigat un proiect cu finanţare din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, intitulat Extin-

derea şi promovarea limbii române în spaţiul 
transfrontalier româno-ucrainean – curs de limbă 
română pentru începători, s-a iniţiat Caravana filmului românesc, însemnând o luptă neîn-treruptă. Toate aceste realităţi le-am găsit consemnate ca mărturii de la faţa locului ale românilor, trăitori în Ucraina, cărora li se vor adăuga cele trăite de noi în puţinele zile petrecute alături de românii însinguraţi de istorie şi destin. Aveam o zi la dispoziţie în Ismail. Dar cum totul trebuia să fie sub controlul gazdelor noastre, a fost organizată o plimbare cu auto-carul, prin geamurile căruia am văzut străzi, clădiri, parcuri. Aşa am luat cunoştinţă că exis-tă parcul „Suvorov”, în care se află şi un muzeu dedicat personalităţii generalului Alexandr 
Vasilievici Suvorov (1729-1800), care s-a dis-tins în războaiele ruso-turce, în Crimeea şi Caucaz, a ocupat fortăreaţa din Ismail, ceea ce a însemnat înfrângerea definitivă a Imperiului otoman şi a fondat oraşul Tiraspol. Am văzut bustul lui Taras Şevcenco (1814-1861), poetul naţional al Ucrainei, fondatorul limbii şi lite-

raturii ucrainene moderne. Catedrala oraşului „Acoperământul Maicii Domnului” datează din 1822  şi a fost terminată în 1836. Am intrat în construcţia monumentală şi impunătoare, care avea cândva în faţă monu-

mentul Regelui Ferdinand I, am privit pictura şi 
ne-am închinat cu smerenie în faţa icoanelor. Mergând spre ieşire am îndrăznit să cer o cană cu apă unei slujitoare a bisericii. Ca şi cum ar fi 
dat-o de pomană, am primit apa râvnită din mâna unei românce, căci femeia înţelegea şi vorbea româneşte.  Biserica a fost construită într-un spaţiu larg, aerisit, aşa încât lăcaşul de cult să pară că se înalţă spre cer, într-o înfăţişare suplă, albă, 

măreaţă, apărându-şi liniştea şi impunând res-pect. Nu puteai să rămâi indiferent. În partea opusă bisericii se întindea un parc încă plin de flori şi verdeaţă, sub copacii căruia este aşezat un grup statuar în onoarea ostaşilor eroi căzuţi de-a lungul timpului în războaie nemiloase şi nedorite. Ziua era însorită şi caldă şi potrivită să ne întâlnim, fără să ne desprindem de colectiv, cu alte mărturii ale trecutului nostru istoric. Aveam să ajungem pe malul Dunării, să ne confruntăm cu resturile abia vizibile din ceea ce a fost odată 
Cetatea Ismailului. Acum, ruinele zidurilor se încadrau unui parc foarte frumos îngrijit, cu alei până în josul malului, aproape de apă, unde relaxaţi, pescari amatori pândeau undiţele aruncate ca nu cumva să piardă momentul în care peştele a muşcat momeala dată. Am stră-bătut parcul în care se aflau două biserici, una mai veche şi închisă acum vizitatorilor, alta mai nouă, văruită în albastru. Natura era prietenoasă şi blândă cu noi. Dunărea curgea liniştită spre vărsare, conştientă sau nu că a devenit hotar între românii de pe o parte şi cei de pe cealaltă parte a malurilor ei. De 
aici, de unde ne aflam, privirea putea foarte bine cuprinde realitatea de dincolo, cu nădejdea într-o istorie mai dreaptă. Era un amestec de gânduri şi trăiri ce cuprindeau toate naţiile care vieţuiesc pe pământurile încercate de nelinişti, de cuceriri şi căutări, obligate să-şi împartă şi binele, şi răul, să-şi apere credinţa, limba şi tradiţiile, chiar dacă ele tindeau să se amestece. Noi îi căutam pe cei 
de-un neam cu noi, cu gând că-i putem sprijini şi înţelege în dorinţa lor de a fiinţa ca români. Am ieşit din ce a rămas din cetatea Ismailului, care a fost cândva raia turcească, la fel ca şi Cetatea Albă, zonă în care astăzi nu mai e nici o şcoală românească, şi ne-am îndreptat, în vizita noastră de documentare, către satul Dumitreşti 
(Dmitrivka), un sat de români din raionul 
Chilia, regiunea Odessa. Satele prin care am trecut până la destinaţie erau dintre cele mai obişnuite, unele mai mult, altele mai puţin arătoase, după cum locuitorii lor aveau la îndemână mijloacele şi posibilităţile de 
a-şi arăta dibăcia ori fala în această viaţă. Pământurile erau lucrate cu hărnicie, dar drumurile între localităţi, pline de gropi, aştep-tau poate vremuri mai bune. Sătenii satului Dumitreşti, ştiind că venim, ne-au întâmpinat adunaţi în curtea şcolii, ca pe nişte oaspeţi dragi, cu pâine şi sare, cu un cuvânt de bun venit, rostit de dascăli, dar şi de copii, cu cântece şi poezii în limba română, ca să ne dovedească  de la început 
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voinţa lor şi dragul de a se păstra buni români,  pe meleaguri depărtate. Pe chipurile lor se citea încântarea, dar şi un sentiment de întristare şi aşa ne-au condus în sala de festivităţi a şcolii, o şcoală mare, după model sovietic, cum am avut şi noi cândva. A urmat o adevărată serbare. Cântece, minunate cântece în limba română, 
poezii din folclorul românesc sau aparţinând unor poeţi ai neamului, dovedind că „limba noastră-i o comoară”, dansuri în costume popu-lare, învârtite şi bătute de se zguduia scena şi chiar un moment de balet, susţinut de elevi mai mari, în care au pus suflet, graţie şi frumuseţe. 

Ne-au impresionat în mod deosebit dăruirea şi simţirea celor mici, ca o demonstraţie că îşi cunosc bine limba maternă, că nu vor s-o uite, ba că sunt hotărâţi s-o ducă mai departe, generaţii 
de-a rândul. 

O copilă, ca o minune apărută drept un dar neasemuit de frumos într-o familie de români, ce nu avea mai mult de şapte-opt anişori, a uimit, de acolo, din mijlocul scenei, recitând cu toată ştiinţa ei, întreaga baladă Mioriţa. Te furnica 

pielea trupului ascultând-o. Dorinţa tuturor era să convingă pe cei prezenţi şi pe cei ce vor mai veni că ei îşi apară cu putere limba străbunilor lor, credinţa şi obiceiurile pe care nu le vor lăsa să se piardă. Într-unul din cântece răsunau versurile: „Frumoasă-i ţara noastră/ Cu câmpuri şi ponoare/ E ţara mea de doine/ Şi murmur de izvoare/ Când pomii dau în floare/ La noi e sărbătoare/ E ţara mea de basme/ Şi curcubeu în soare”. În glasurile acestor copii răsuna şi râsul şi plânsul bucuriilor dorite, se auzea moc-nit speranţa părinţilor, a bunicilor lor, care-i învăţaseră aceste cântece duioase, ce-i ţin să fiinţeze în condiţii grele şi poate, din ce în ce mai grele. Procesul de ucrainizare şi nu de rusificare acum e tenace şi continuu. După spectacol am vizitat sălile de clasă. Deşi mare, şcoala nu e destul de modernă, are mai de-grabă un aspect îmbătrânit, cu mobilier învechit, 

fără aparatură de actualitate, dar foarte primitoare. Erau flori la ferestre, pereţii acope-riţi cu lucrările copiilor talentaţi, imagine şi culoare care înveselesc, pe tabla neagră scris cu cretă un „Bine aţi venit!” în româneşte, dar durerea ce se adânceşte este că într-o astfel de şcoală cu zeci de clase, numai în două săli se mai învaţă româneşte, adică moldoveneşte. Limba oficială de învăţământ este ucraineana.  Marea mea surpriză a fost, că acolo, în inima Ucrainei, în satul Dumitreşti am întâlnit, sau mai 
bine zis m-a regăsit o fostă elevă a Liceului Pedagogic din Constanţa, Veronica Zlatina, acum Bolocan, din prima promoţie a elevelor venite din Republica Moldova la studii în România, 1994, acum cadru didactic al şcolii din satul Dumitreşti. Deşi a venit să se perfecţioneze în studiul limbii române în ţara mamă, ea acum predă în limba ucraineană. Istoria ne răvăşeşte viaţa şi aspiraţiile. Revăzându-mă, şi-a amintit de  clasa, şcoala şi dascălii din vremea când a învăţat la Constanţa, cu bucuria cu care şi-ar revedea tinereţea. Contribuţia noastră la formarea acestor 
tineri, Veronica nefiind un caz izolat, se dove-deşte a-şi pierde din valoare, nevoiţi fiind să se 
adapteze. Cineva spunea în autocar, cu durere: „memoria socială a românilor este scurtă, foarte scurtă. Românii se adaptează situaţiei comu-nitare”. Oare aşa să fie? Satul Dumitreşti, sat de români, izolat în Ucraina, se străduieşte să ţină neîntreruptă legătura cu neamul, preţuind limba română şi nu moldovenească, cântându-şi doinele şi cântecele patri-otice în toate ocaziile, purtând portul strămoşesc peste care încing, în loc de brâu, tricolorul românesc. Ucrainizarea se impune de sus, atât cât ea va putea să înăbuşe 
etniile. Am înţeles în tot drumul acesta că pe teritoriul întregii ţări s-au adăpostit, au trăit şi   
s-au îngăduit de-a lungul timpului neamuri diferite, aşa cum destinul le-a purtat, nevoite să lase vrajba deoparte şi să se considere buni vecini, să se înţeleagă între ei,   să-şi poată creşte şi hrăni copiii în linişte şi pace. În tot sudul Basarabiei sunt aproape 40 de sate mari în care românii n-au şcolile lor. Este acceptată numai limba moldovenească. Pămân-

tul acesta pe care-l ştim al nostru de pe vremea 
lui Ştefan cel Mare şi chiar mai de demult, primitor şi darnic, a îngăduit toate naţiile, dar îşi pierde originea. Se doreşte o ucrainizare forţată. ■ 
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Luminița  
CORNEA 

[Sf. Gheorghe] 

 ASTRA Iași și Centenarul Unirii Basarabiei 

cu România. O cronică a evenimentelor 
 În primăvara anului 2018, Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași a organizat o bogată activitate dedicată Centenarului Marii Uniri prin două simpozioane de înaltă ținută științifică, ambele în parteneriat cu Academia Română, Filiala Iași.  

Primul simpozion, Centenarul Unirii Basa-

rabiei cu România, cu participare internațională, 
s-a desfășurat în ziua de 28 martie 2018, la Muzeul Municipal Iași, organizator principal fiind Primăria Municipiului Iași. A doua zi, 29 
martie 2018, simpozionul și-a continuat lucră-rile, adăugându-se și titlul Basarabia, 27 martie 

1918. Primul pas al Marii Uniri, iar locul desfășurării a fost Aula Academiei Române, Filiala Iași. 
 Remarcăm importanța acordată evenimen-tului prin faptul că a fost inclus în Programul 

Centenar al Municipiului Iași.   La eveniment au participat invitați din des-părțămintele și cercurile ASTRA din Basarabia: Vladimir Gutium și Daniel Turculeț, Cercul ASTRA Florești; Olga Leșenco, președinte Despărțământul ASTRA „Doina Răutului” Gura Căinarului, raionul Florești; Vera Balan, preșe-dinte Despărțământul ASTRA „Petre Ștefănucă” Ialoveni; Feodosia Bunescu, Despăr-țământul ASTRA Băhrinești, raionul Florești; Octavian Zelinski, Despărțământul „Alexandru Boldur” 
Anenii Noi; Ion Iovcev, director al Liceului „Lucian Blaga” Tiraspol, precum și invitați din țară, precum prof.dr. Luminița Cornea, Despărțământul ASTRA, Covasna-Harghita. Cuvântul de deschidere a fost rostit de organizatori; prof. Areta Moșu, președinta Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” Iași și dr. Dan Gabriel Sîmbotin, din partea filialei ieșene a Academiei Române. Am reținut și cuvintele de salut ale unor invitați de seamă: dr. Sorin Iftimi, istoric, cercetător, muzeograf la Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași; 
conf.dr. Vlad Mischevca, Institutul de Istorie din Chișinău; tinerii Cristian Murafa, președinte al 

Asociației Tinerilor Români din Afara Granițelor 
(ATRAG), Cristina-Ana Zacornea de la Asociația de Voluntari „Eurodemos” și Silvian-Emanuel Man de la Liga Studenților de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Profesoara Areta Moșu a afirmat în cuvântul domniei sale că la Iași va fi întotdeauna un frate care să asculte durerile românilor basarabeni și să-i mângâie. Vorbind despre resurecția ideii de 
Unire a afirmat: „Suntem aici pentru a omagia și pentru a da seama. Mesajele noastre ajung în toate spațiile din jurul României, la cei care gândesc și visează românește”. Cu adevărat, ziua de 27 martie aduce în suflete primăvara, este aurora care aduce speranța în inima românilor. Numeroasele adeziuni de unire cu România ale multor localități din Republica Moldova ne spun că până și Prutul pare a se retrage rușinat, spre a înlesni Unirea.  

 Salutul reprezentanților despărțămintelor ASTRA din Basarabia a fost emoționant. Fiecare și-a prezentat... sufletul. Am remarcat în mod deosebit câteva dintre acestea. Prof. Vera Balan 
din partea cercurilor astriste din Ialoveni este impresionată de activitățile și programul ieșe-nilor din Anul Centenarului Marii Unirii, în 
special din zilele de sfârșit de martie, când se aniversează Centenarul Unirii Basarabiei cu Țara. Apreciază toate programele ASTREI Iași care contribuie la unirea culturală și spirituală a românilor de pe cele două maluri ale Prutului, menționând că semințele astriste aruncate de doamna Areta Moșu, sufletul ASTREI din Iași, au dat roade îmbelșugate. Cu mândrie afirmă că, în acei ani binecuvântați, 12 membri ai Sfatului Țării erau din raionul Ialoveni. Întotdeauna invită la cunoașterea istoriei și repetă cuvintele Regelui Mihai precum că „este foarte important să ne cunoaștem trecutul, asta ne va ajuta să construim viitorul”.  

Doamna Feodosia Bunescu, primar al loca-lității Băhrinești, raionul Florești, menționează că „ASTRA ne-a învățat să revenim la cultura și 
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tradițiile comune – tot ce facem se încadrează în programul Unirii”. Octavian Zelinski de la Anenii Noi își manifestă bucuria de a se afla la Iași, capitală a Unirii, iar basarabenii sunt mândri că ei au început Unirea, că și acum ei vin la Iași pentru că „nu vrem să renunțăm la vise, iar visul nostru rămâne o realitate”. Și domnul Octavian Zelinski insistă asupra rolului avut de ASTRA în ce privește progresele „românizării” basara-

benilor – pe lângă programele bogate și variate, menționează publicațiile, reviste și volume editate de ASTRA din Iași, astfel încât ASTRA reprezintă cu adevărat o stea menită să stră-lucească și să călăuzească în veci.    Primarul Nicolae Tudoreanu din Feștelița își exprimă bucuria de a se afla la simpozionul ASTREI, în Iași, capitala Unirii. Cultivarea patriotismului românesc constituie o pastilă foarte bună pentru cei de dincolo de Prut, pentru drumul revenirii, „Unirea este o pastilă naturală de resuscitare”. Toate aceste sentimente exprimate cu sufletul ne îndeamnă să spunem, 
cum l-am auzit odată pe Grigore Leșe, „nu Basarabia, ci România de peste Prut”. 

Domnul prof. Ion Popov, director al Liceului „Mihail Sadoveanu” din Chișinău, își exprimă bucuria de a se afla în România, la Iași, oferă informații despre semnarea declarațiilor de unire ale diferitelor instituții din Basarabia, inclusiv din școala pe care o conduce, măr-turisind că „fiecare la locul său, doar așa vom face Unirea”. Domnul Vladimir Gutium din orașul Florești amintește cu reală mândrie numele unor personalități din zona raionului Florești care au luat parte la înfăptuirea Marii Uniri. Se întreabă retoric: „cum să nu fim români dacă atunci când auzim muzica populară românească, din indiferent ce regiune, ne saltă inima de bucurie”?! În cele două zile au fost prezentate mai multe comunicări, organizate pe secțiuni, fiecare cu câte un moderator. Numim dintre comunicări: 
Intervenția Armatei Române în Basarabia în 1918 
– o necesitate strategică pentru asigurarea 
securității teritoriului românesc dintre Prut și 
Nistru susținută de c.s. I dr. Cătălin Turliuc și dr. Dan Prisăcaru; Basarabia în vâltoarea evenimen-

telor din anii 1917-1918 de dr. Constantin 
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Ungureanu; Istorie și memorie în Republica 
Moldova: cazul Marii Uniri de conf.univ.dr. Ludmila Coadă;  

Contextul social-politic și militar al Unirii 
Basarabiei cu România de dr. Laurențiu Chiriac; 
Dreptul la neuitare: Visarion Puiu, episcop al 

Hotinului (1923-1935) de pr.dr. Florin Țuscanu; 
Scriitorul ardelean Romulus Cioflec în Basarabia 
anilor 1917-1918 de prof.dr. Luminița Cornea. Alte comunicări au fost susținute de prof.univ.dr. Dan Chițoiu, Identitatea românească în contu-

rurile tradiției spiritual; dr. Dan Gabriel Sîmbotin, 
Limba română – simbol al identității și unității; 
conf.univ.dr. Diana Vrabie, Imaginea Iașului în 
perioada Marii Uniri; asist.univ.drd. Svetlana 

Melnic, Etica confesiunii în literatura de exil a lui 
Alexei Marinat, monument de demnitate umană; 

drd. Natalia Ivasîșen, De la critica cu tendință la 
tendința estetică: exegeza șaizecistă din Basa-

rabia; prof. Marcel Proca, Unirea cu Basarabia în 
mentalul colectiv bârlădean; dr. Daniela Matei, 

România și Republica Moldova între necesitatea 
istorică și luciditatea prezentului; conf.univ.dr. 

Vasile Roman, Basarabia secolului XXI sau 

drumul Republicii Moldova către Vest; Paula 

Alexandra Crucianu, Republica Moldova între 
cadrul normativ naţional şi cel european privind 
cooperarea transfrontalieră; Victor Nichituș, 
Utilizarea Bisericii Ruse în războiul hibrid 
îndreptat împotriva Republicii Moldova; Nicolae 

Tudoreanu, Rolul Administrațiilor Locale în 
procesul de trezire națională; Octavian Zelinski, 

27 martie 1918: O cronică a evenimentelor.  Toate comunicările au fost interesante, fiecare specifică prin tematica abordată și, prin susținerea cu pasiune, au trezit interesul audi-toriului, încât chiar și în pauze, la o cafea, se 
discuta despre problemele ridicate. În încheierea simpozionului au luat cuvântul dr. Dan Gabriel Sîmbotin, prof. Areta Moșu, invitați din despărțămintele ASTRA.  

Al doilea eveniment la care dorim să ne referim este cel organizat de către Despăr-țământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” la înce-putul lunii mai 2018, la Iași și în Basarabia. În ziua de 10 mai 2018, în Iași, la Palatul Culturii, Sala „Ștefan Procopiu” s-a desfășurat prima 
parte a simpozionului cu tema Centenarul Marii 

Uniri a românilor: istorie și perspective. A doua 

parte a acestui simpozion s-a desfășurat în ziua de 12 mai 2018, la Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Casa de Cultură, Sala de festivități.  

Simpozionul din ziua de 10 mai 2018 a început cu o conferință ce a fost ascultată cu 
mare interes, Centenarul și realitatea, susținută de scriitorul și analistul politic Stelian Tănase.  Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei a susținut pre-

legerea Regele Ferdinand, promotor al reformelor 

democratice în anii 1916-1918. Au urmat comunicările susținute de dr. Adina Hulubaş, cercetător științific II, Un veac de arhitectură la 
est şi vest de Prut. Câteva motive decorative în 
context universal; de dr. Ioana Repciuc, cerce-tător științific III, Expresii ale identității naționale 
în texte folclorice românești; dr. Dan Prisăcaru, 
Vasile Stroescu – un Mecena al românilor. Repere 
ale unei vieți dedicate înfăptuirii idealului unității 
naționale; pr.dr. Florin Țuscanu, Visarion Puiu, 

episcop al Hotinului (1923-1935); dr. Laurențiu 
Chiriac, Nicolae Iorga şi dorința sa de realizare a 
României Mari; dr. Ciprian Teodorescu, Cărți, 
locuri și personalități din Iași, capitala de război a 
României; dr. Alexandru-Laurețiu Cohal, cerce-tător științific, Minorități lingvistice românești din 
perioada recentă (Italia, Franța, Spania); Mirela Pîntea, O sută de ani înapoi în viitor; Constantin 

Chiper, Tripla semnificaţie a zilei de 9 mai.  În după-amiaza zilei de 10 mai 2018, la Muzeul Municipal Iași, participanții la Simpozion au fost prezenți la vernisajul Expoziției laurea-ților Concursului de Artă Plastică „N.N. Tonitza”, ediția XII-a, coordonator prof. Mihai Zaiț, președintele Cercului ASTRA de artă plastică „N.N. Tonitza” Iași. Prof. Mihai Zaiț realizează în 
fiecare vară, în cadrul proiectului „Acasă la noi” al ASTREI Iași, tabăra de pictură pentru elevi din Basarabia și România. Rezul-tatele au fost întotdeauna la înălțimea așteptărilor. În dimineața zilei de 11 mai 2018, delegația participantă la Simpozionul Centenarul Marii 

Uniri a românilor: istorie și perspective a trecut 

Prutul spre a-și continua programul în Basarabia. Greutățile drumului (se știe că nu există autostradă, dar nici șoseaua în stare bună), staționarea în vamă, toate au produs destule așteptări-întârzieri, astfel încât abia la ora prânzului am ajuns în raionul Hâncești, pentru a vizita Conacul „Manuc Bey” din localitate. 
Conacul lui Manuc Bei sau Manuc Bey (oficial – Complexul istorico-arhitectural „Manuc Bey”) este amplasat în orașul Hâncești și include mai 

multe edificii: Palatul lui Manuc, Casa vechilului, Clădirea contesei, Castelul de vânătoare, Turnul de veghe ș.a. Ne-a impresionat în mod deosebit clădirea principală, un adevărat castel în stil 
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francez de o rară frumusețe, cu un imens parc și impresionante pivnițe. În aceeași zi am participat, la Chișinău, la festivitatea dezvelirii plăcii comemorative a lui 
Gheorghe Gore (1837-1909) și Paul Gore (1875-1927), distinși promotori ai istoriei și culturii române din Basarabia. Placa a fost amplasată pe fațada casei de pe strada 31 August 1989 nr. 96, casă ce odinioară a aparținut familiei Gore, aflată într-un cartier care te înnobilează. Primăria Municipiului Iași a realizat placa, iar Despăr-țământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași și Asociația Istoricilor din Republica Moldova s-au implicat în amplasarea și inaugurarea ei. În ziua de 12 mai 2018, la sesiunea de comunicări desfășurată la Chișinău, participanții sosiți din Iași s-au întâlnit cu astriști din Basarabia. Cuvântul de deschidere al Sesiunii l-a susținut prof. Areta Moșu care a arătat impor-tanța evenimentului organizat de Asociațiunea ASTRA în anul Centenarului Marii Uniri. Din 
partea gazdelor a vorbit conf.dr. Maria Danilov, de la Institutul de Istorie din Chișinău. Comunicările au fost prezentate de prof.univ.dr. Dan Chițoiu, Identitatea româ-

nească în contururile tradiției spirituale; dr. Dan Gabriel Sîmbotin, cercetător științific I, Politici 

privind dezvoltarea limbii române la 100 de ani 
de la Marea Unire. Modificări privind utilizarea 

limbii în contextul migrației actuale; conf.dr. 

Maria Danilov, Școala basarabeană și lupta 
moldovenilor pentru cultura națională (1917-

1918); prof.dr. Luminița Cornea, „Pe urmele 
Basarabiei” – o incursiune în ambianța basara-

beană a anilor 1917-1918; dr. Dinu Poştarencu, 
Reuniunea de la Chişinău a parlamentarilor de pe 
ambele maluri ale Prutului (30 septembrie 1918); 

dr. Ion Negrei, cercetător științific, Declarația de 
Unire a Basarabiei cu România. 27 martie; Anatolie Povestca, cercetător științific, Dr. Daniel 

Ciugureanu (1885-1950), personalitate marcantă 
a neamului românesc; prof. Larisa Grubîi, 
Profesorii și Unirea; profesor Cristian Serdeşniuc, 
O literatură plăsmuită prin sacrificiu.  Prof.univ.dr. Mihai Toma, secretar stiințific al Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” Iași, a prezentat cele mai recente apariții editoriale ale astriștilor ieșeni: „Revista română”, anul XXIV, 
nr. 1-2(91-92), 2018; „Sud-Vest. Almanah isto-

rico-cultural în limba română pentru cititori din Sudul Basarabiei”, anul VII, nr. 3-4(68-69), mar-

tie-aprilie 2018. Publicului prezent i s-au oferit exemplare din publicațiile editate de ASTRA Iași. 

În finalul sesiunii de comunicării de la Chișinău, astriștii prezenți au avut o surpriză – un spectacol folcloric susținut de ansamblurile folclorice: „Dor de hora din Cristești” din comuna Cristești, jud. Botoșani, „Doina Ampoiului” Zlatna, „Izvorașul” din Almașu Mare și „Datini”, jud. Alba, România. Partenerii instituționali și colaboratori ai 
Simpozionului Centenarul Marii Uniri a 

românilor: istorie și perspective au fost: Consiliul Județean Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române, Filala Iași, Asociația Istoricilor din 
Republica Moldova, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Cercul ASTRA „Valeriu Graur” Chișinău. Reușita întregii manifestări s-a datorat 

Comitetului de organizare format din prof. Areta Moșu, vicepreședintă a Asociațiunii ASTRA, președinta Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, și persoanelor-membri în comitet: Dan Gabriel Sîmbotin, Vasile Roman, Dan Prisăcaru, Iulian Pruteanu-Isăcescu, Rosana Țîmpu. În cadrul simpozionului desfășurat în 
Basarabia s-a derulat și programul „Carte românească pentru românii din Basarabia”, donații de carte. Participanții la simpozion au luat parte duminică, 13 mai 2018, în localitatea Strășeni, la sfințirea pietrei de temelie a viitorului bust al lui 
Daniel Ciugureanu (1861-1950), important unionist în 1918, prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești, cu mari contribuții în Sfatul Țării etc.  Aproape întreaga zi de duminică a fost dedicată Festivalului Folcloric ASTRA „Se-ntâl-nește dor cu dor”, ediția a IV-a, ce a avut loc în 
municipiul Strășeni, festival organizat anual de Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” Iași, parteneri fiind, în anul 2018, Primăria Muni-cipiului Iași, Primăria Municipiului Strășeni, Consiliul Județean Iași, Despărțământul ASTRA „Mihail Eminescu” Strășeni. Ca și la edițiile din anii precedenți, formațiile folclorice din România au desfășurat itinerarii folclorice, pe 
parcursul a trei-patru zile, în mai multe localități din raioanele Florești, Criuleni, Ialoveni, Anenii Noi, pe trasee diferite, asigurându-li-se cazarea în familii și prezentând cel puțin un spectacol în fiecare localitate. Reamintim cititorilor că edițiile 
anterioare ale acestui festival folcloric astrist     

s-au desfășurat la Zlatna, județul Alba (19 iulie 
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2015), Feștelița, raionul Ștefan-Vodă (7-8 mai 

2016), Mereni, raionul Anenii Noi (7 mai 2017). Festivalului Folcloric ASTRA „Se-ntâlnește dor cu dor” de la Strășeni, desfășurat pe scena Casei de Cultură, a început cu intonarea Imnului ASTREI în interpretarea fanfarei „Thenore” a 
elevilor de la Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău. Un moment ce parcă a tăiat respirația auditoriului. Alocuțiuni au rostit prof. Areta Moșu din partea ASTREI Iași, prof. Claudia Nestor, președinta Despărțământului „Mihail Eminescu” Strășeni, precum și doamna primar de Strășeni, Valentina Casian și doamna viceprimar, echipa de organizare constituind „o echipă de busuioc ca să avem noroc”, ca festivalul să se desfășoare în cele mai bune condiții. Frumusețea costumelor populare autentice ale 
membrilor formațiilor participante și ale spectatorilor a fost remarcată de toți cei prezenți.  Când scriem aceste rânduri ne amintim cu bucurie de fiecare ansamblu în parte, fie din România, fie din Republica Moldova: fanfara și ansamblul de dans popular „Toporașii” de la Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău (coordonator de program: Liliana Pamfilov, conducători artistici: Valeriu și Nadejda Topor), formația folclorică „Dumbrava verde”, Strășeni, condusă de Valentina Popa; ansamblul de cântece și dansuri populare „Rotunda” din satul Vorniceni, raionul Strășeni, condusă de Valentina Cazacu; ansamblul de cântece și dansuri „Doina Ampoiului”, Zlatna, județul Alba; ansamblul folcloric „Izvorașul” al Cercului ASTRA din Almașu Mare, județul Alba; 
ansamblul folcloric „Datini” al Despărțământului „Eugen Hulea” din Alba Iulia; ansamblul folcloric „Hudișteanca”, comuna Hudești, jud. Botoșani; ansamblul folcloric „Dor de hora din Cristești”, comuna Cristești, jud. Botoșani; formația de flu-ierași „Lăstărașii”, Corjova; orchestra „Liliacul” și 

ansamblul de dansuri populare „Mugurașii”, soliști Victoria Ceban și Daniela Alexei din orașul Florești, raionul Florești; ansamblul de cântece și dansuri populare „Doina Răutului”, satul Gura Căinarului, raionul Florești; fanfara din satul 
Vadul lui Isac, raionul Cantemir; ansamblul folcloric „Cununița”, Selemet, raionul Cimișlia, conducător: Maria Prodius; ansamblul de cântece „Vatra satului”, Feștelița, raionul Ștefan Vodă, conducător artistic: Alexandru Cernean, 
coregraf: Angela Cernean; fanfara „Pavel Arsenie Grec”, Ermoclia, raionul Ștefan Vodă, dirijor: Ion 
Florea – Despărțământul „Valul lui Traian” Tighina; grupul folcloric „Botnenii”, Bardar, raionul Ialoveni; formația folclorică „Vatra”, Crișcăuți, raionul Criuleni, conducător artistic: Lidia Stavilă; grupul etno-folcloric „În poiană la izvor”, Cârpești, raionul Cantemir. Formația care a evoluat în încheierea festivalului a fost Ansamblul folcloric „Oltețul” din Morunglav, județul Olt, care a avut și un invitat special în recital, rapsodul Ion Crețeanu, în același timp directorul Ansamblului profesionist „Doina Oltului”, județul Slatina. La încheierea festivalului președinta astriș-tilor din Strășeni, doamna Claudia Nestor, a mulțumit tuturor participanților, tuturor pri-marilor și președinților de cercuri și des-părțăminte ASTRA, care au trimis ansambluri, mărturisind că a simțit în fiecare participant sufletul deosebit de a fi împreună și că împreună trebuie să mergem spre România, 
spre Europa. Pentru ASTRA din Strășeni a fost o onoare să găzduiască acest minunat festival folcloric al cântecului și jocului popular românesc, demonstrând încă o dată că nimeni nu poate dezbina unitatea de neam a românilor: „Frați suntem și niciodată nimeni n-o să ne despartă”. ■ 

 

reviste primite la redacţie ■  
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Sanda Beatrice  

BITERE 

[Iași] 
Un eveniment cu o tradiție de 20 de ani: 
Universitatea de Vară de la Izvorul Mureşului   
 

Cea de-a XVI-a ediție a Universităţii de Vară de la Complexul Sportiv Național Izvorul Mureşului (județul Harghita) s-a desfășurat în 
perioada 1-7 iulie 2018, tema propusă – „România şi românii de pretutindeni, în Anul Centenarului Marii Uniri” – reunind în atmosfera dezbaterilor reprezentanți ai comunităţilor româneşti din afara graniţelor, precum și participanți din țară. Amfitrionul evenimentului a fost dr. Ioan Lăcătuşu, directorul Centrului 
European de Studii Covasna-Harghita, iar moderator, Vlad Cubreacov, preşedintele Asocia-ţiei „Răsăritul românesc” din Republica Moldova. Problematica românilor din comunităţile istorice, cât şi a celor din comunităţile multi-etnice şi pluriconfesionale unde sunt numeric minoritari a fost abordată prin următoarele 
teme: Reunirea Basarabiei cu România – obiectiv strategic naţional al românilor; Drepturile 

românilor din comunităţile istorice din jurul 

frontierelor şi Balcani; Biserica Ortodoxă Română 
şi românii de peste hotare, în Anul Centenarului; 
Educaţia în limba maternă, prioritate a românilor 
de pretutindeni; Provocări privind păstrarea şi 
afirmarea identităţii naţionale a românilor din 
judeţele Covasna şi Harghita; Aspecte ale 
afirmării identităţii româneşti a romano-cato-

licilor din Moldova; În actualitate: problematica 
proprietății în România (înstrăinările de pâmânt, 
protecția fondului forestier și retrocedările de 
proprietăţi); Mass-media și românii de pretu-

tindeni. Lucrările Universității de Vară au constituit prilej de întâlnire și dialog pentru  invitați de pe  eșichierul politic românesc și delegați din Republica Moldova, Ucraina, Serbia și Bulgaria, reprezentanţi ai românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, precum și ai romano-catolicilor din Moldova, conferenţiari din princi-palele centre universitare ale ţării, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanţi ai asociațiilor culturale și studențești şi ai mass-
mediei. Programul a inclus și alte activităţi 

pentru suflet și minte: participarea la Liturghia săvârşită de Episcopul Covasnei şi Harghitei PS Andrei la Mănăstirea „Adormirea Maicii Dom-nului”, lansări și expoziție de carte, spectacol folcloric și foc de tabără etc., toate contribuind la cunoaștere reciprocă și conlucrare.  
Pe parcursul programului au luat cuvântul: Episcopul Covasnei şi Harghitei PS Andrei; Mihai Dumitru Tinca, primarul comunei Voșlobeni; dr. Ioan Lăcătuşu, directorul Centrului European de 

Studii Covasna-Harghita; Adrian Brădean, expert  
Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni; Veaceslav Şaramet, secretar de stat  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni; Irina Davițoiu, expert  Ministerul pentru Românii de Pretutindeni; Cătălin Ivan, 
europarlamentar; Constantin Codreanu, deputat PMP în Parlamentul României;  Aurica Bojescu, secretar al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”; Ștefan Mitric, 

directorul gimnaziului din Crasna, regiunea Cernăuți; Anatol Popescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale Culturale „Basarabia” a Românilor din Basarabia de Sud (regiunea 
Odessa); Petru Șchiopu, fost primar al satului Mareșal Alexandru Averescu (Babele/ 

Oziornoe), raionul Ismail (regiunea Odessa); Zavişa Jurj, preşedintele Asociaţiei pentru cultură a românilor/vlahilor „Ariadnae Filum” 
din Bor (Valea Timocului, Serbia); Părintele 
Bojan Alexandrovici, protopop al Daciei Ripensis şi vicar al Timocului; Preot ortodox Doru Ovidiu Ursu, paroh al Borului şi al Gorneanei; Daniel Magdu, preşedintele Comunităţii Românilor din Serbia (Voivodina, Banatul Sârbesc);  Marinel Blaj, directorul Școlii Elementare „Žarko 
Zrenjanin” din Satul Nou, Voivodina; dr. Ivo 

Filipov Gheorghiev, președinte al „AVE”. Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria și al Casei de Cultură „Sfânta Teofana Basarab”; prof. Nicolae 

Marinov Pacev, reprezentant al Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria; Dorin Duşciac, repre-zentant al românilor din Paris, fost vice-ministru 
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în Guvernul de la Chişinău; Florin Ţîra, 
reprezentantul românilor de la Bruxelles, vicepreşedinte al Federaţiei Românilor de 
Pretutindeni; Daniel Țecu, președintele Fede-rației Românilor din Europa (Spania); Vlad Cubreacov, preşedintele Asociaţiei „Răsăritul românesc” din Republica Moldova; Ludmila 

Groian, profesor de istorie, Liceul „Gh. Asachi” din Chișinău; Vasile Costiuc, președintele fundației „Familia” și al Asociației  „Din trecutul nostru” (Chișinău); Vlad Țurcanu, ex-consilier prezidențial, comentator politic (Chișinău); Ion Leașcenco, președintele Blocului Unității Naționale  (Republica Moldova); George Simion, 

liderul Platformei Unioniste 2012 (Republica 

Moldova); Vlad Bilețchi, președintele Asociației „Onoare, Demnitate și Patrie” (ODIP) din 
Republica Moldova; Gheorghe Bejan, preșe-

dintele Asociației Romano-Catolicilor din 

Moldova „Dumitru Mărtinaș”; Anton Coșa, cerce-tător Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”  din Bacău; Maria Cioica, președinta Despărță-mântului ASTRA „Eugen Hulea” Alba-Iulia; 

prof.univ.dr. Ioan Sabău-Pop, președintele Foru-

mului Civic al Românilor din județele Mureș, Harghita și Covasna; Mihai Târnoveanu, preșe-dintele asociației „Calea Neamului”; Dan Tănase, 

președintele Asociației pentru Drepturi Civice în 
Europa; Costel Lazăr, directorul Centrului Cultural Toplița; Gavril Chindea, directorul Centrului Național Sportiv Izvorul Mureșului; Ioan Marian Știopu, directorul Direcției Județene Covasna pentru Tineret și Sport. La finalul lucrărilor, participanţii au adoptat o rezoluţie adresată Administraţiei Prezidenţiale, 
Parlamentului şi Guvernului României, inclu-zând propuneri de măsuri vizând rezolvarea problematicii complexe privind atât românii de dincolo de granițele țării, cât și comunitățile românești din județele Covasna, Harghita și Mureș.  Universitatea de Vară de la Izvorul Mureşului este organizată cu dăruire și profesionalism de Centrul Cultural Topliţa, împreună cu Centrul 
European de Studii Covasna-Harghita din Sf. 

Gheorghe, cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Institutului „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni şi al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, în parteneriat cu Asociaţia „Răsăritul Românesc” din Chişinău, Alianţa pentru Centenar şi Federaţia Organizaţiilor Româneşti din Centrul şi Sud-Estul Europei. ■ 

 

 

Rezoluția Universității de Vară 

de la Izvoru Mureșului, ediția 2018   
 

Participanţii la Universitatea de Vară de la Izvoru Mureşului, ediţia a XVI-a, cu genericul „România 
și românii de pretutindeni în anul Centenarului Marii Uniri”, desfăşurată în perioada 1-7 iulie 2018, la 

finalul dezbaterilor, au adoptat următoarea rezoluţie adresată Administraţiei Prezidenţiale, 
Parlamentului și Guvernului României. 

 

Luând act de faptul că: Marea Unire de la 1918 reprezintă pentru toți românii un moment de referință și un reper în devenirea națiunii române. Parlamentul Roma niei a considerat ca fiind pe deplin legitimă dorința cetățenilor Republicii Moldova care susțin unificarea celor două state și a declarat, la 27 martie 2018, că Roma nia și cetățenii ei sunt și vor fi i ntotdeauna pregătiți să vină i n i nta mpinarea oricărei manifestări organice de reunificare din partea cetățenilor Republicii Moldova, definind astfel politica statului roma n și a instituțiilor sale; Procesul de asimilare forțată a românilor din comunitățile istorice din jurul granițelor și Balcani continuă în mod agresiv și sistematic, acestea fiind într-un stadiu avansat de pierdere a identitățiilor 
etno-lingvistice; Fenomenul emigrării masive a populației României s-a amplificat, producând la scară largă procese și efecte complexe cu care statul român nu s-a mai confruntat până în prezent și care implică inclusiv pierderea treptată a identității naționale; 
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Parlamentul Ucrainei a decis suprimarea învățământului gimanzial, liceal și superior în limba română, prin adoptarea unei noi legi a educației, iar Curtea Constituțională a Ucrainei a invalidat legea cu privire la bazele politicii lingvistice de stat prin care limba română obținuse statut oficial la nivelul mai multor unități administrativ-teritoriale de nivelul I, II și III; Republica Serbia evită să aplice Recomandarea APCE nr. 1.845 (2008) privind situaţia mino-rităţilor naţionale din Voivodina şi a minorităţii etnice române din Serbia; 
Parlamentul Republicii Albania a recunoscut minoritatea aromână înrudită, cu numele ei propriu, prin adoptarea unei noi legi privind protecția minorităților naționale, care permite României ca stat înrudit să sprijine cultural-identitar minoritatea aromână din Albania; Ministerul pentru Românii de Pretutindeni este – în privinţa numărului de personal – penultimul printre organelle administrației publice centrale din România, iar bugetul alocat organizațiilor reprezentative ale celor 12 milioane de români de pretutindeni este, în continuare, derizoriu; Românii de confesiune romano-catolică din județele Bacău, Iaşi şi Neamţ sunt supuşi unui proces de maghiarizare forțată, prin abuzul unor politicieni care au impus autorităţilor locale deschiderea de clase cu predare în limba maghiară, cu toate că 98% dintre romano-catolicii din aceste judeţe se declară români; Românii din judeţele Covasna, Harghita şi parţial Mureş sunt expuşi în continuare unui proces de deznaționalizare metodică și sistematică, precum și de segregare şi purificare etnică din cauza 

politicii autorităţilor locale, dar şi ca urmare a dezinteresului autorităţilor statului român, 
 

solicităm următoarele Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului și Guvernului României: 
 

Referitor la românii de pretutindeni: • regândirea structurală, în ansamblu, a instituțiilor abilitate să gestioneze relaţia cu românii de pretutindeni, pentru ca acestea să poată răspunde rapid și eficient nevoilor majore de natură identitară, educațională, administrativă și spirituală ale comunităților de români din afara 
frontierelor; • definirea și aplicarea unor politici concrete care să susțină procesul de reunificare al celor două state românești, în principal prin unificare culturală, susținerea consistentă a mass-mediei românești de peste Prut și din țară, realizarea în mod concret a spațiului informațional comun, facilitarea accesului investitorilor din România în Republica Moldova, accelerarea interconectării energetice a 
celor două maluri ale Prutului ș.a.; • reînființarea Oficiului pentru Republica Moldova în subordinea Primului Ministru; • alocarea unui număr de cel puțin 100 de posturi Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP), profesionalizarea personalului din MRP, debirocratizarea legislației și a procedurilor privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni și alocarea către MRP a unui buget de 50 de milioane de euro; • regândirea în regim de maximă urgență a procedurii de acordare a burselor pentru elevii etnici români din Ucraina, în sensul simplificării semnificative a acesteia; • acordarea de burse de sprijin identitar tuturor elevilor din Ucraina care studiază în școli sau clase cu predare în limba română; • acordarea unor indemnizații de sprijin pentru toți profesorii din școlile și clasele cu predare în limba română din afara graniţelor României; • acordarea de burse și indemnizații de sprijin identitar elevilor și profesorilor din șolile și clasele cu predare în limba română existente în statele în care există comunități românești autohtone; • sprijinirea înființării de școli publice sau private cu predare în limba română în statele în care există comunități românești autohtone; • sprijinirea înființării, în comunitățile mari din emigrație, a unor școli bilingve; • aplicarea corectă a normei legale de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaților și 
Senatului în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării, raportat la numărul real al acestora; • asigurarea unui număr suficient de secții de votare peste hotare, ținând cont de numărul real al cetățenilor români cu drept de vot, precum și de numărul de secții de votare organizate în scrutinele 
anterioare; 
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• punerea în aplicare a prevederilor HG nr. 492/2004 prin înființarea ICR Kiev, cu filială la Cernăuți, ICR Moscova, ICR Belgrad, ICR Atena; • completarea HG nr. 492/2004 cu noi prevederi despre înființarea ICR Sofia și ICR Tirana, cu filială la Saranda, și înființarea unor filiale ICR la Bălți și Cahul; • elaborarea de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a unei hărți electronice a tuturor 
zonelor locuite de români; • punerea în aplicare a ordonanței de guvern privind repararea Casei Memoriale Aron Pumnul din Cernăuți, ca sediu al Muzeului Mihai Eminescu; • inventarierea situațiilor de încălcare de către Ucraina a Tratatului bilateral din 1997 în partea 
referitoare la asigurarea drepturilor naționale ale etnicilor români; • aplicarea în regim de urgenţă a Strategiei naționale pentru românii de pretutindeni pentru 
perioada 2017-2020, prin care comunităţilor româneşti din vecinătate şi Balcani trebuie să le fie 
asigurate mijloacele necesare păstrării identităţii naţionale, iar Federația Organizațiilor Românești din Centrul și Sud – Estul Europei să devină principalul partener de consultare al instituțiilor Statului Român în implementarea Strategiei; • modificarea metodologiei de selecţie a bursierilor; • completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, astfel încât aceasta să prevadă posibilitatea dobândirii, în procedură simplificată, a cetățeniei române, de către românii de pretutindeni; • suplimentarea numărului de posturi pentru Comisia Națională pentru Cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie; • instituirea prin lege a zilei de 10 mai ca Zi a Românității Balcanice și reluarea în acest sens a tradiției existente până în anul 1948; • monitorizarea respectării și implementării Recomandării APCE nr. 1845 (2008)  privind situaţia minorităţilor naţionale din Voivodina şi a minorităţii etnice române din Serbia; • stoparea procesului de maghiarizare a românilor romano-catolici din judeţele din Moldova şi sprijinirea păstrării identităţii româneşti a acestora. 

 

Izvoru Mureșului, județul Harghita, România 

7 iulie 2018 
 

 

Semnează: Alianța pentru Centenar Federația Organizațiilor Românești din Centrul și Sud-Estul Europei Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni 

Centrul European de Studii Covasna – Harghita Asociația Civică pentru Demnitate în Europa Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș Asociația Romano – Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaș” Asociațiunea ASTRA, Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” Iași Asociațiunea ASTRA, Despărțământul „Eugen Hulea” Alba Iulia Asociația „Răsăritul Românesc” din Republica Moldova Platforma Civică „Acțiunea 2012” Asociația „Din trecutul nostru” Blocul Unității Naționale din Republica Moldova Asociația Unirea – ODIP Mișcarea civică „Tinerii Moldovei” Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina” Comunitatea Românilor din Serbia Congresul Românilor din Serbia Asociația pentru Cultura românilor/vlahilor din Serbia, „Ariadnae Filum” Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria Federația Asociațiilor de Români din Europa Asociația Casa Mării Negre din Constanța Asociația „Voievozii Munților” din Vâlcele, județul Covasna 
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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 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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Tatiana 

CHIRUȚĂ  
[Ialoveni, Republica Moldova] 
 

Cunoaștem Țara prin Tabăra „Acasă la noi”! 
 

 An de an se întâmplă lucruri tot mai frumoase în Tabăra de Cultură și Civilizație Românească „Acasă la noi”. E relevantă ediția a XXII-a a taberei, întrucât se desfășoară în anul Centenarului Marii 

Uniri. Participanții din Despărțământul ASTRA „Petre Ștefănucă” Ialoveni au avut fericita ocazie de a cunoaște meleagurile pitorești cu încărcătură istorică din județele Hunedoara, Alba și Sibiu. Chiar de la bun început ne-am bucurat de ospitalitatea gazdelor din comuna Baru, județul Hunedoara, în special, a domnului primar Daniel Răducanu, de grupul de astriști sosiți de la Alba Iulia în frunte cu doamna Maria Cioica, președinta Despărțământului  ASTRA „Eugen Hulea”. Programul pe care l-am avut în 7 zile de tabără a fost bogat și divers.  Prima zi a fost o vizită la Mănăstirea Prislop și la mormântul Părintelui Arsenie Boca. Aici am aflat multe lucruri noi ce țin de viața și activitatea lui Arsenie Boca. Revenind în comuna Baru, la Baza de practică a Universității „Babeș-Bolyai”, unde eram cazați, am luat parte la o masă rotundă cu profesori și elevi din localitate, discutând diverse aspecte ce țin de istoria, cultura, tradițiile și limba 
poporului nostru. Elevii au cântat și s-au distrat, legând prietenii.  Istoria neamului se învață, mai lesne, vizitând obiectivele care păstrează vie amprenta ei. Castelul 
Corvinilor din Hunedoara a fost locul care ne-a dat răspuns la multe întrebări și neclarități pe care le aveam. În acest masiv lăcaș ne-am teleportat în timp, am fost rupți pentru câteva ore de realitatea actuală. Impresiile trăite vor dăinui mult în amintirea noastră. Cetatea Deva e o altă destinație care părea un mister pentru noi. De sus am privit întreg orașul. La poalele Cetății am admirat galeria de busturi ale campioanelor la gimnastică, legende ale sportului românesc. O plimbare prin parcul din orașul Deva ne-a bucurat privirea și sufletul. La bustul marelui Eminescu ne-am adunat grămăjoară 
pentru poza de grup, dar și pentru meditații și discuții. Fiecare om care simte și gândește românește, cu siguranță, își dorește să viziteze cetățile dacice: Sarmizegetuza Regia și Ulpia Traiană. Noi am avut marele noroc să le vizităm și să ascultăm de la ghizi istoria acestor locuri și despre personalitățile istorice. Aici parcă și pietrele vorbeau despre istoria dacilor și romanilor, despre cine am fost și cine suntem. În fiecare zi ne întorceam obosiți, dar foarte mulțumiți că sufletele ni se umpleau de frumos, de adevăr, de istorie, cultură, tradiție, românism... Alte locuri vizitate au fost Rezervația de Zimbri Silvuț-Hațeg, unica de acest fel din România, Muzeul de Etnografie și Artă și lăcașele sfinte și centrul istoric al orașului Orăștie. O amprentă asupra elevilor noștri a lasat vizita de documentare la Universitatea din Petroșani, unde am aflat că 240 de tineri din Basarabia își fac studiile aici și că această instituție are o fructuoasă colaborare cu Universitatea Tehnică din Chișinău. Rectorul 
Universității, domnul prof.dr. Sorin Mihai Radu, ne-a întâmpinat și ne-a relatat despre universitate, 

apoi un lector universitar ne-a ghidat prin sălile și expozițiile universității, răspunzând cu amabilitate la întrebările elevilor noștri. Am avut discuții și cu tânăra basarabeancă, Evelina Rezmeriță care își face studiile aici. Tot în această zi am făcut o plimbare cu telescaunul pe muntele Parâng. Această plimbare a stârnit un val de emoții, întrucât a fost prima pentru mulți dintre participanții taberei. 
Priveliștea mirifică ce ni s-a deschis în față ne-a făcut să uităm de emoții și să ne minunăm de 
splendoarea ei.  Am întâlnit oameni frumoși și ospitalieri în localitatea Baru. În seara zilei de 28 iunie, domnul 
primar ne-a invitat la o cină festivă la Hanul Boleștilor, unde elevii noștri au prezentat un program artistic. Momentul culminat al serii a fost tortul cu inscripția „Basarabia e România”. Emoțiile trăite nu se uită niciodată. Prin cuvintele lui Dumitru Matcovschi: Am întâlnit un Om de omenie,/ Un Om 
frumos cu sufletul de pace,/ M-am bucurat,/ Pentru că în veacul nostru un Om de omenie mult înseamnă, am mulțumit Domnului Primar Daniel Răducanu pentru generozitatea cu care ne-a primit și pentru tot sprijinul oferit în această tabără.  
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Programul nostru a inclus și alte activități: am vizitat școala din localitate, am avut meciuri amicale la fotbal și baschet cu elevii din partea locului. Pe data de 29 iunie am fost întâmpinați cu pâine și sare în fața Casei de Cultură de către viceprimarul comunei, domnul Daniel Mircea Simion, iar împreună am stabilit un program artistic ce s-a desfășurat pe scena Casei de Cultură. Pe aceeași scenă au evoluat elevii din Comuna Baru și elevii de la Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” Ialoveni, Liceul Teoretic „Aurel David” din satul Bardar și Liceul Teoretc Molești. Programul s-a desfășurat în contextul Centenarului Marii Uniri, evocând personalități ale Marii Uniri, cântece și poezii naționale, dar și dansuri populare. Spectatorii, locuitorii comunei,  au aplaudat îndelung programul elevilor, dar și discursul emoționant al doamnei Maria Cioica, care afirma că asemenea întâlniri întregesc neamul și scot la iveală adevăruri despre poporul nostru. La finele programului, în fața Casei de cultură, ne-am prins cu mic, cu mare în Hora Unirii.  Menționez faptul că localitatea Baru, deși aflată departe de Basarabia, îi cunoaște problemele și a semnat Declarația de Unire. Ultima seară din comuna Baru ne-am adunat la un foc de tabără unde am avut momente de socializare, cântece și voie bună, dar și regrete pentru că tabăra a luat sfârșit. Următoarea zi am pornit la drum cu gândul de a vizita Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm. Ne aștepta domnul Mihai-Octavian Groza, președintele Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeș. Și aici am trăit emoții de nedescris, întrucât domnul Groza ne-a invitat să cunoaștem Casa lui Blaga, dar și să scriem câte un mesaj pentru o capsulă a timpului, care va fi deschisă peste 100 de ani. Urma o altă surpriză – Cetatea Alba Iulia. Ghidați și informați de domnul ec. Ioan Străjan, un mare cunoscător al istoriei orașului Alba Iulia, am achiziționat noi cunoștințe despre aceste locuri istorice. Am asistat la un moment inedit: Shimbarea Gărzii, un adevărat spectacol. Am trăit și în Cetate emoții 
intense, mai ales că a următoare zi, 1 iulie, urma să se aprindă Flacăra Unirii. Am luat prânzul și am părăsit orașul Alba Iulia și oamenii care ne-au însoțit pe parcursul taberei. Au fost momente grele, pentru că ne obișnuisem unii cu alții. Spre seară am vizitat Sibiul – orașul ASTREI, un burg care ne-a 

impresionat prin arhitectura sa. Aici ne-a întâmpinat prof.univ.dr. Octavian Bologa, vicepreședinte ASTRA și președintele Despărțământului ASTRA Sibiu, care ne-a relatat din istoria orașului și ne-a condus spre locul cazării, oferită cu generozitate de domnul prof.univ.dr. Dumitru Acu,  președintele Asociațiunii ASTRA. Le mulțumim din suflet pentru gentilețea pe care ne-au arătat-o.  Tabăra de Cultură și Civilizație Românească „Acasă la noi” a cuprins activități interesante și bine pregătite de doamna Maria Cioica, președinta Despărțământului ASTRA „Eugen Hulea” Alba Iulia, care a coordonat întregul program. Mulțumim din suflet Domnului Primar al Comunei Baru, Daniel Răducanu, doamnei Areta Moșu, vicepreședintă ASTRA și președinta Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, precum și doamnei Vera Balan, președinta Despărțământului ASTRA  „Petre Ștefănucă” Ialoveni pentru implicare în organizarea și desfășurarea cu succes a taberei. ■ 
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Petru CHETRUȘCĂ 

Ion CHIRCU  

[Ratuș, raionul Criuleni, Republica Moldova] 
 

Un vis împlinit – Tabăra „Acasă la noi” 
 

 Și de această dată, Tabăra de Cultură și Civilizație Românească „Acasă la noi”, ajunsă la cea de-a 

XXII-a ediție, a avut drept  scop promovarea valențelor culturale, familiarizarea copiilor și tinerilor români din afara granițelor actuale ale României cu istoria, geografia, cultura și civilizația românească și nu în ultimul rând, acordarea sprijinului în perfecționarea limbii române.  La ediția actuală, împreună cu formația  de dans popular „Datina” de la Casa de Cultură Ratuș a comunei Drăsliceni (director: Petru Chetrușca) și grupul de fluieriști din satul Corjova, raionul Criuleni (conducător artistic: Petru Pănuță), însoțiți pe toată perioada taberei de către doamna Cristina Bejenaru, membru activ al Despărțământului ieșean al ASTREI, am vizitat obiectivele  cultural-istorice  din județul  Bistrița-Năsăud. Ediția actuală a constituit pentru noi o minunată ocazie de a ne bucura de frumusețea naturii și valorile spirituale ale României, țară din care am fost desprinși violent și pe care, cu părere de rău, mulți dintre copii și nu numai, nici n-au avut prilejul s-o viziteze. Anul acesta, însă, visul multor dintre noi a devenit realitate după ce am aflat că la Consiliul Despărțământului ASTRA „Ioan Sîrbu” Criuleni, coordonat de doamna președintă drd. Elena 
Frumosu, s-a decis, ca în perioada 17-24 iulie, să reprezentăm ASTRA și raionul nostru în cadrul Taberei „Acasă la noi”. Chiar din clipa când am sosit la Năsăud, am fost întâmpinați cu mare drag de către domnul profesor Ioan Seni, președintele ASTRA Năsăud, și de doamna Floarea Pleș, președinta Cercului ASTRA Năsăud, o doamnă cu un suflet mare de român, de o cumsecădenie rar  întâlnită în zilele 
noastre. Am fost găzduiți la Mănăstirea „Sf. Apostoli Petru și Pavel” de la Rebra-Parva, stărețită de protosinghelul Chiril Zăgrean și ospătați de măicuțele Anica și Mariana, care au pregătit bucate foarte 
gustoase pentru noi. Impresiile noaste despre această vizită în România sunt atât de multe și interesante, încât am putea scrie volume întregi, dar voi cruța timpul și răbdarea celor care citesc și voi menționa obiectivele vizitate. Recunoaștem că am avut și un soi de oboseala întrucât în fiecare zi  programul era plin, de dimineață până seara, deplasându-ne la 120-150 km, tur-retur. Pentru început am vizitat Biblioteca Orășenească „Veronica Micle”, Muzeul Grăniceresc, casele  memoriale „Liviu Rebreanu” și „George Coșbuc”, Mănăstirea de la Salva, Muzeul de Artă Comparată din Sângeorz Băi, Muzeul „Cuibul visurilor” din Maieru, satul de baștină a lui Liviu Rebreanu, Muzeul Mineritului Rodna, Casa pictorului verde, Nechita Bumbu, din Nepos, Băile Figa, Centrul Civic al municipiului Bistrița, în calitate de ghid fiind o tânără basarabeancă, Antonia, care ne-a relatat în detalii istoria locurilor din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Dar cea mai frumoasă și impresionată a fost pentru noi ziua de 20 iulie, când am participat la Sfânta Liturghie de hramul Mănăstirii „Sf. Ilie” din satul Nușeni. Este o mănăstire din ce în ce mai îndrăgită de românii din țară și de peste hotare, devenind loc de pelerinaj pentru mii de creștini care parcurg pe jos distanța de 7-8 km de la oficiul administrativ Nușeni până la mănăstirea situată în munții. 

Ajunși cu autocarul la mănăstire am rămas surprinși văzând lăcașul sfânt înconjurat de o mulțime 
de 3-4 mii de creștini din întreg județul care au venit să asculte într-o liniște deplină Sfânta Liturghie. Afară, într-o capelă frumos amenajată, Liturghia era săvârșită de PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, însoțit de toți stareții mănăstirilor din județul Bistrița-Năsăud. Pe toată perioada aflării noastre pe Valea Someșului, am rămas adânc marcați  de primirea caldă și sinceră 
din partea fraților din părțile locului. Înțelegem că oricât de mult ne-am strădui, prea puține ar fi cuvintele de prețuire adresate tuturor celor care ne-au însoțit și ne-au asistat în aceste zile de neuitat. Le mulțumim din suflet tuturor celor ce au organizat ediția actuală a Taberei „Acasă la noi”, doamnelor Areta Moșu, Floarea Pleș, Elena Frumosu, Cristina Bejenaru și domnului Ioan Seni. ■ 
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Ana  

CIORICI COSTACHE 

[Sf. Gheorghe, județul Covasna] 
 

Oaspeți din Republica Moldova, „Acasă la noi”,  
la Întorsura Buzăului 

 

 

Un grup de 20 de persoane – copii și adulți, din Republica Moldova, a fost găzduit, timp de o săptămână, la Întorsura Buzăului, în cadrul proiec-
tului intitulat „Acasă la noi” și realizat sub forma unei tabere de cultură şi civilizaţie românească. Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Ro-mânească „Acasă la noi” este una cu 
vechime (fiind la cea de-a XXII-a ediție) și oferă copiilor şi tinerilor români din teritoriile aflate în prezent în afara graniţelor şi celor care se găsesc în diferitele comunităţi româneşti, prilejul de a se bucura de frumusețile României și de a-și îmbogăți cunoștințele de is-
torie, geografie, prin grija gazdelor. 

Proiectul s-a  realizat la nivel național în organizarea Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA, Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” Iași, iar la Întorsura Buzăului s-a derulat cu sprijinul Despărțământului „Buzăul Ardelean”, al Primăriei și al Casei de Cultură din localitate.  Oaspeții din Republica Moldova au fost cazați la Clubul Elevilor din Întorsura Buzăului. Pe parcursul șederii lor, aceștia au vizitat zona, prin grija partenerilor locali, iar în urma excursiilor 
efectuate, au realizat poze pe care le-au reprodus apoi, prin pictură. Lucrările au fost în mare parte, dăruite gazdelor: „Au venit copii din Republica Moldova, extrem de talentați, împreună cu însoțitorii 
lor – un total de 20 de persoane. Au vizitat foarte mult zona – mănăstiri, edificii, multe obiective 
turistice. Le-am arătat atât frumusețile zonei Buzaielor, dar i-am dus chiar și pe Transfăgărășan, în Poiana Brașov, la Vulcanii noroioși, la tabăra de sculptură de la Măgura, la mai multe Mănăstiri și nu numai. Pe parcursul acestor excursii au făcut poze, iar pe baza fotografiilor, au pictat, apoi, tablouri minunate. Lucrările lor au reprezentat, practic, zonele pe care le-au văzut, și în special zona Buzaielor. Au pictat dumnezeiește și mărturisesc că au lăsat aici lucrări valoroase, niște capodopere, pe care le vom pune la loc de cinste. Evenimentul a fost o reușită și  cred că acești copii, frați ai noștri de dincolo de Prut, au avut posibilitatea ca în aceste zile să se simtă extrem de bine aici și, desigur, și noi pe lângă ei. Primăria Întorsura Buzăului a suportat toate cheltuielile, domnul primar a fost foarte implicat și generos. A fost totul foarte, foarte frumos!”, a declarat Costică Oltean, directorul Casei de Cultură Întorsura Buzăului. Tabăra, începută în 17 iulie, s-a încheiat în 24 iulie, printr-un uriaș foc de tabără, în zona Camping din Întorsura Buzăului. 

Anul trecut, alt grup, de 31 de persoane – copii și adulți, din localitatea Gura Căinarului, raionul Florești, Republica Moldova, a vizitat câteva zone din județele Covasna și Brașov, în 
cadrul aceleiași Tabere de Cultură şi Civilizaţie Românească „Acasă la noi”. ■ 
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Zinaida CERBUȘCĂ  
Larisa BARBOS 

[Chișinău, Republica Moldova] 
 

Dor de România... 
 

 În perioada 17-24 iulie 2018, un 

grup de elevi basarabeni de la Liceul 

Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” Chișinău, Republica Moldova – membri ai Cercului ASTRA „Valeriu Graur”, a 
vizitat Municipiul Cluj-Napoca, cu 

ocazia evenimentelor dedicate Centena-

rului Marii Uniri. Această vizită a fost posibilă datorită Asociațiunii ASTRA, Despărțământul ,,Mihail Kogălniceanu” Iași, coordonat de prof. Areta Moșu. La 
realizarea acestui proiect s-a implicat 

primarul Municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, reprezentați ai Primăriei Cluj-Napoca, consilierul municipal, Grigore-Laurențiu Rotar și conducerea Colegiul Tehnic „Napoca”, director prof. Marinela Marc. Elevii au fost întâmpinați cu mult drag de prof. Areta Moșu la Iași, în Parcul de Cultură Copou, 

unde au putut admira Teiul lui Eminescu, reamintindu-și fragmente din opera marelui poet, apoi au 
pornit spre Cluj-Napoca. 

La Cluj-Napoca, grupul de elevi a fost condus de reprezentanții Primăriei în colaborare cu domnul Vasile Pop, secretarul Despărțământului ASTRA Cluj-Napoca. Împreună au vizitat centrul vechi, ansamblul statuar „Matei Corvin”, situat lângă Biserica Romano-Catolică ,,Sfântul Mihail”. Ansamblul îl înfățișează pe regele Matei Corvin într-o maiestuoasă ținută ecvestră, înconjurat – conform tradiției – de patru dintre dregătorii săi. După aceea au admirat frumusețea Bisericii Romano-Catolice, monument istoric și de arhitectură religioasă, construit între anii 1350-1487, unul dintre cele mai impunătoare edificii gotice, cu cel mai înalt turn din Transilvania, apoi au plecat spre Grădina Botanică ,,Alexandru Borza”, una dintre cele mai frumoase și mai complexe grădini botanice din Europa. Muzeu național cu o suprafață de 14 hectare, are ca puncte de atracție grădina romană și grădina japoneză. Copiii au avut ocazia să admire complexul de sere cu plante ecuatoriale și tropicale de o frumusețe rară, Muzeul Botanic și ierbarul Universității. În următoarele zile, grupul de elevi al liceului nostru a avut prilejul să viziteze Sala Polivalentă și 
Arena Cluj-Napoca, două construcții cu o arhitectură futuristă ce reprezintă inima modernă a orașului, locul de desfășurare a celor mai mari evenimente sportive și culturale ale Transilvaniei. Sala Polivalentă este multifuncțională și reprezintă cea mai mare sală de sport din România, în care au loc o serie de competiții sportive naționale și internaționale. Aici, elevii au putut asista la o competiție internațională la tenis de masă. 

Traseul excursiei a fost destul de bogat în evenimente. Vizitarea Bibliotecii Municipale Cluj-Napoca a impresionat elevii. Au văzut lucruri interesante precum: cărți foarte vechi și de diferite mărimi, drumul parcurs pentru a fi editată cartea, moduri de păstrare, sala de lectură. Biblioteca deține 4 milioane de cărți din care s-ar putea face un drum de 20 de km. În partea a doua a zilei elevii au urcat spre Parcul Cetățuia, situat la o înălțime de 405 metri, ce oferă vizitatorilor o splendidă panoramă asupra orașului și are aspectul unui platou, construit de către austrieci în secolul al XVIII-lea. Impresionați de priveliștea încântătoare a orașului și de frumusețea Parcului central „Simion Bărnuțiu” și a Centrului de Cultură Urbană Casino cu o vechime de peste 180 de ani, unul dintre 
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principalele locuri de recreere din Cluj-Napoca, elevii au admirat lacul din centrul parcului, lebedele negre, havuzul impresionant, întorcându-se spre cămin plini de emoții pozitive. 
Directoarea Colegiului Tehnic „Napoca” a prezentat instituția în care au fost cazați elevii. Aici ei au observat diverse săli de studiu, utilaje, mijloace ce contribuie la îmbogățirea cunoștințelor și implicarea elevilor în viața orașului. Între aceste două instituții a fost încheiat un acord de 

parteneriat ce va favoriza schimbul de experiență dintre elevii români și cei basarabeni, cunoașterea trecutului istoric și vizitarea edificiilor culturale de nivel național și internațional. Tot în această zi ei au avut ocazia să plece spre Alba-Iulia, să colinde împrejurimile și să asiste la un moment special, schimbarea gărzilor. Toate  acestea i-au impresionat enorm, întorcându-se 

spre Cluj-Napoca cu impresii de nedescris. În drum spre Cluj-Napoca ei au reușit să admire și Salina Turda, să coboare până la 80 de metri adâncime și să se bucure de un spectacol fascinant creat de natură. În ziua a șasea, grupul de elevi a reușit să viziteze Biserica armeano-catolică, îngrijită de domnul Ioan Esztegar, președintele comunității armene din Gherla, care a povestit elevilor despre trecutul istoric al bisericii și al comunității armene. Copiii au fost plăcut surprinși de frumusețea tabloului lui Rubens ,,Căderea de pe cruce”, apoi au plecat spre Catedrala Mitropolitană Ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Acest edificiu îmbină elemente stilistice ale arhitecturii bizantine, brâncovenești și ale vechilor biserici românești din lemn ce reușește să cucerească ochii vizitatorilor 
de la prima vedere. O altă destinație importantă vizitată de către elevi a fost mănăstirea Nicula, un loc deosebit prin liniștea  care domnește acolo, smerenia fețelor bisericești și bunătatea oamenilor care vizitează acest monument al creștinătății. În ultima zi elevii au vizitat Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Primarul i-a întâmpinat călduros, iar elevii au susținut un spectacol artistic dedicat Centenarului. Copiii au fost fascinați de căldura gazdelor, reușind să-și exprime admirația și respectul față de cei care au făcut posibilă această vizită, implicându-se în discuții constructive pentru cunoașterea reciprocă și pentru Unirea Republicii Moldova cu Țara.   Clujul a devenit un model pentru tinerii basarabeni de succes, adevărați ambasadori culturali ale celor două orașe: Chișinău și Cluj-Napoca. Cadrele didactice împreună cu elevii Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, aduc sincere mulțumiri doamnei Areta Moșu, domnilor Vasile Pop și Laurențiu Rotar pentru frumoasa colaborare în realizarea acestui proiect datorită cărora elevii s-au bucurat de o călătorie în Țara-Mamă. ■ 

Parcul Cetățuia cu panorama Clujului   

Discuții la Primăria Municipiului Cluj-Napoca   
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Mihaela ZDRAGUȘ  

[Ștefănești, raionul Florești, Republica Moldova] 
 

Privind cu ochii larg deschiși frumusețile Deltei Dunării 
 

 Să fiu în locurile care le-am cunoscut din lecturi și de la orele de geografie este 
un miracol, este un dar de la Dumnezeu.  În perioada 17-24 iulie 2018, cu sprijinul Asociațiunii Pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA, Despărțământul „Mihail Kogăl-niceanu Iași”, am avut fericita ocazie de a admira Delta Dunării, care a fost inclusă în patrimoniul UNESCO din anul 1990, ca cea mai nouă formă de relief din România, fiind totodată cea mai mare rezervație naturală de ținuturi umede din Europa. Este unica deltă din lume decla-rată rezervație a biosferei, „un muzeu viu 
al biodiversității, cu 30 de ecosisteme”. 

Tabăra pentru copii „Sfântul Sava” din localitatea Maliuc,  județul Tulcea, a lăsat o amprentă adâncă asupra viziunii mele despre patrie – România. Fiind cazați pe malul Dunării, această tabără minunată mi-a oferit posibilitatea de a vedea România sub un alt unghi, și anume, în loc de orașele mari pline cu clădiri, am descoperit un loc liniștit unde totul vibra la unison: credință, muzică, oameni frumoși la suflet și la chip, cărora frumusețea florei și faunei din Delta Dunării le-a turnat în suflet bunătate, răbdare, generozitate, atenție și cumsecădenie. Doar în câteva zile ne cunoșteau toți localnicii, iar raionul Florești a devenit cunoscut foarte repede la Maliuc. Participarea la hramul localității, de Sf. Ilie, la slujba de la biserică, oficiată de un sobor de preoți, cu participarea părintelui prof.dr. Mihail Milea din Buzău, ne-a făcut să gândim și să acționăm, conștientizând că faptele contează și că lucrurile bine făcute de oameni sunt adevăratele comori. Cu aportul părintelui Mihail Milea, președintele Fundației „Sfântul Sava de la Buzău”, a fost posibilă aflarea noastră la Sulina. Să vezi localitate fără mașini, un sat inundat de nuferi albi, galbeni, cu pescăruși, cu broaște țestoase, pelicani, cocostârci galbeni – unde totul este un adevărat colț din rai, este o binecuvântare. Să joci fotbal, să uiți de telefonul mobil, iar un localnic, un copil de etnie rroma să vină în tabără să întrebe al cui este gadgetul și să-l întoarcă proprietarului, când credeai că nu mai ai telefonul, te frapează. Să pierzi ochelarii în mare și să-i scoată un copil care să nu te cunoască, dar să vină să întrebe ai cui sunt, denotă omenie, atenție și cultură. Să vină enoriașii cu zeamă de pește să ne servească la prânz, voluntarii localnici să ne pregătească cozonaci, care răspândeau aroma lor în tot spațiul unde eram cazați, a făcut ca să mi se rețină în memorie mie și colegilor mei această cumsecădenie și ospitalitate. Maria, Mariana, Virgiliu erau oamenii care aveau grijă de noi. Maliuc este o mare familie. Călătoriile cu vaporul, cu bărcile domoale și cele rapide care 
ne duceau de-a lungul Dunării și pe canalele ei, construite artificial, ne-au făcut să apreciem locurile pitorești din Deltă. Punctul culminant al călătorii noastre a fost plaja Sulina, unde fiecare a avut 
posibilitatea de a se distra din plin, fie pe plajă, fie în apa mării. De o frumusețe rară erau apusurile, cu siguranță le voi duce dorul... Nu mi-am imaginat vreodată ca așa lucruri pe de-o parte simple, îmi vor genera așa o plăcere și un interes de a cunoaște mai mult.    A fost o călătorie minunată, cu oameni frumoși la suflet. Sper să mai revin în aceste locuri și să revăd pe viitor frumusețea acestui colț de rai. Mulțumim organizatorilor pentru această șansă de a ne afla în acest muzeu viu al Țării. ■ 
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Școala Europeană de Vară „ASTRA”,  
ediția a V-a, Iași, 9-15 iulie 2018  

 

 
 Ediție dedicată Centenarului Marii Uniri,  organizată de Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Iași  

PROGRAM 

Luni, 9 iulie 2018 

10.00-11.50 – Întâlnire cu Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași și cu lideri ai administrației locale. 
12.00-13.30 – Întâlnire cu Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei – Vizitarea Muzeului și a mănăstirii Trei Ierarhi. 
13.30-14.30 – Întâlnire cu PS Petru Gherghel, Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iași – vizitarea Catedralei Catolice „Sfânta Fecioara Maria, Regină”. 
17.00-18.00 – Vizitarea Palatului Culturii. Întâlnire cu dr. Lăcrămioara Stratulat – Directorul  

Complexului Național Muzeal „Moldova” Iași. 
Marți, 10 iulie 2018 

10.00-11.30 – Vizitarea Universității „Petre Andrei”; întâlnire cu prof.univ.dr. Doru Tompea, președintele Universității. Conferință: „Educația românească – educație europeană”. Conferință: „Modelul educațional al secolului al XXI-lea” (prof.univ.dr.  Sorin Bocancea). 

12.30-14.30 – Vizitarea Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” Iași. 
1700-18.00 – Vizitarea Muzeului Unirii. Expunere: „Domnitori și regi în Iași” (dr. Aurica Ichim). 

Miercuri , 11 iulie 2018 

10.00-13.30  –  Cercul  Militar Iași. „Locul și rolul armatei în societate” (col. Bondor Remus), „Prevenție și cooperare cetățenească” (comisar-şef de poliţie Costel Gîtlan), „ISU – Partener cu cetățeanul” (col. Viorel Molocea, Șeful Inspectoratului Județean ISU Iași), „Zona de interferță civilizațională” (comisar-șef dr. Constantin Cîrcu, Șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași). 
13.30-14.30 – Vizitarea Bibliotecii Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași și a Sălii Pașilor Pierduți. 
17.00-21.30 – Seară de cântec și poezie la Cotu Morii. 
Joi, 12 iulie 2018  

10.00-11.30 – Antibiotice S.A., „România în afacerile internaționale” (Ioan Nani, Director general), 

vizitarea unei secții de producție. 
12.30-13.30 – Bohemia S.A., „Companiile private și statul” (Emil Bălteanu, Director general). 

14.00-16.00 – Conest S.A., „Antreprenoriat și dezvoltare personală” (Viorel Cozma, Director general), vizitarea unui șantier. 
Vineri, 13 iulie 2018  

10.00-11.00 – Iașul istoric. Conferință: „România în centenar” (prof.univ.dr. Gheorghe Iacob). 
11.00-12.00 – Iașul regal. Conferință: „Monarhie și civilizație” (prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei). 

12.00-13.00 – Iașul politic. Conferință: „Idee și percepție politică” (prof.univ.dr. Lucian Dârdală). 

13.00-15.30 – Iașul literar – „Suflet de ieșean”. Vizitarea Bojdeucii centenare a lui Ion Creangă – primul muzeu literar din România, inaugurat la 15 aprilie 1918. 
Sâmbătă, 14 iulie 2018  
08.00-18.00 – Deplasare Iași – Ruginoasa – Mircești – Cotnari. 

Duminică, 15 iulie 2018  
0900-12.00 – Vizitarea zonelor de agrement din Iași: Ciric, Parcul Copou. 

 

Coordonator – gl.mr.(rz) Vasile Roman, prim-vicepreședinte ASTRA Iași  Echipa de organizare: prof. Areta Moșu, președinta ASTRA Iași, lect.univ.dr. Gh. Iutiș, vicepreședinte ASTRA Iași 
 

 

 

Pe scările interioare ale Palatului Roznovanu (sediul Primăriei Municipiului Iași)   
„Adevărata călătorie de descoperire nu înseamnă a căuta noi peisaje, ci a privi totul cu alti ochi”. 

Felicia Rusu, elevă a Liceului Teoretic „Miron Costin” Florești 
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La adio,  

Doamnei Silvia Pop 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua de 21 iulie 2018 ne-a marcat în suflet și în timp o despărțire neașteptată și dureroasă, fiind data plecării spre Cer a marii Doamne a ASTREI blăjene, profesoara Silvia Pop. Împăr-tășim, în această tristă împrejurare, gândurile și simțămintele de pierdere și regret ale tuturor celor nespus de mulți, de aproape și de departe, din țară și de peste hotare, care au   întâlnit-o, 

care au cunoscut-o, care cu profund respect și 
admi-rație au urmat-o pe drumurile deschise spre și pentru oameni și idealuri.  Căci pentru noi, Doamna Președintă Silvia Pop a fost nu numai prietenă de-o viață, ci mai ales un lider, colaborator și promotor de înaltă ținută în marea familie a ASTREI. Ilustrativă în 
acest sens este conlucrarea de cursă lungă dintre Despărțămintele „Timotei Cipariu” Blaj și „Mihail Kogălniceanu” Iași, diversificată pe multiple 
planuri, dintre care amintim: 

  programul „Mărțișoare de la frați la frați”, dedicat aniversării Unirii Basarabiei cu Regatul 
României (23-27 martie 1995); 

  itinerariul folcloric „Se întâlnește dor cu dor”: 1. În perioada 5-8 septembrie 1998, cu ansamblul „Târnavele” (Blaj-Alba) care a sus-ținut spectacole în localitățile: Lozova-Strășeni, Perescina, Săuceni – Criuleni, Donici, Orheiul 

Vechi – Orhei (Republica Moldova); 2. În peri-
oada 26 august – 1 septembrie 2008, cu ansam-blul folcloric „Dor de Târnavă” (Cetatea de Baltă – Alba), în colaborare cu Despărțămintele „Timotei Cipariu” Blaj și „Mihail Eminescu” Strășeni, fiind susținute spectacole în localitățile: Strășeni, Lozova, Cojușna, Chișinău (Republica 
Moldova);  

  programul „Denii eminesciene”, ediția I (8 – 13 iunie 1995), sub genericul „O floare și o lumânare pentru Eminescu”, cu un itinerariu cultural consacrat comemorării poetului (Iași – 

Miroslava – Mănăstirea Putna – Mănăstirea 

Voroneț – Botoșani – Ipotești); ediția a XIII-a (Iași – Botoșani – Alba Iulia – Blaj – Gyula/ 

Ungaria, 20-25 iunie 2007, sub genericul „Iar raza ei abia acum luci vederii noastre” și ediția a  
XVI-a (Iași -Blaj – Alba Iulia, 18 – 20 iunie 2010, sub genericul „Fiii tăi trăiască numai în frăție”); 

  Tabăra de Cultură și Civilizație Românească „Acasă la noi” realizată în colaborare cu Despăr-țămintele ASTRA din Transilvania, prin care, anual, între 200 și 400 de copii, tineri și cadre didactice de origine română din Republica Moldova, Ucraina, Serbia și Bulgaria petrec o parte din vacanța de vară în familii din România.  Despărțământul „Timotei Cipariu” Blaj a fost alături de ASTRA ieșeană, în calitate de co-organizator, la edițiile desfășurate în intervalul 
1997-2017; 

  programul „Rază de bucurie”, desfășurat în perioada Sărbătorilor de Crăciun pe stil vechi, dedicat școlarilor români din Republica Moldova, sudul Basarabiei, Transnistria și nor-
dul Bucovinei. Copiii primesc cadouri sub formă de dulciuri, rechizite școlare, cărți, ico-nițe, casete cu muzică tradițională românească și religioasă etc., prin sprijinul unor Despărță-minte ASTRA din Transilvania (Năsăud, Blaj, Dej, Sibiu, Orăștie, Arad, Baia Mare) și Repu-blica Moldova (Căușeni, Criuleni, Edineț, Tatarbunar), precum și al Societății Culturale „Mihai Eminescu” din Cernăuți; 
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  Concursul de creație literară „Veronica Micle”, adresat copiilor și tinerilor de origine română din țară și de peste hotare, realizat în colaborare cu Despărțămintele ASTRA din Blaj, Botoșani, Dej, Aiud, Câmpeni, Târnăveni, Năsăud, Târgu Mureș, Sângeorgiu de Pădure, Reghin și Societatea culturală „Bucovina” din Târgu Mureș. Între anii 1999-2007, Despărță-mântul din Blaj s-a îngrijit de editarea plachetei de versuri corespunzătoare ediției. Laureații  concursului de poezie precum și cei ai concur-sului de pictură au participat la mai multe ediții ale taberelor organizate în colaborare cu 
ASTRA Blaj.  

  Concursul internațional de arte plastice „N.N. Tonitza”, organizat de Cercul ASTRA de Artă Plastică de la Școala nr. 22 „B.P. Hasdeu” Iași. În perioada 2001-2013, lucrări premiate în concurs au fost expuse în cadrul unor expoziții 
itinerante, organizate inclusiv la Blaj.  

  Colaborări pe linia publicațiilor astriste („Revista română” și „ASTRA blăjeană”) și a organizării de manifestări cultural-științifice (simpozioane, conferințe, mese rotunde etc.). 
  Vizite în comunitățile istorice și donații de carte și publicații.  Și am putea continua, căci niciodată nu putem evoca îndeajuns contribuția pe care persona-lități de talia Doamnei profesoare Silvia Pop, Președinta Despărțământului ASTRA „Timotei 

Cipariu” Blaj au adus-o la cultivarea spiritului și idealurilor astriste, în inimile românilor de 

pretutideni. Va ramâne mereu alături de noi, ca model și inspirație pentru generațiile continua-toare. Drum lin în Lumină îi dorim! ■ 

 

Areta MOȘU 
Președinta Despărțământului ASTRA  

„Mihail Kogălniceanu” Iași 

 

DESPRE AUTORI ■ 
 

Larisa Barbos, profesoară de limba și literatura română, Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” Chișinău 

Sanda Beatrice Bitere, bibliografă, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași 
Zinaida Cerbușcă, profesoară de limba și literatura română, Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” Chișinău 

Petru Chetrușcă, director al Casei de Cultură Ratuș, comuna Drăsliceni, raionul Criuleni, Republica Moldova 

Ion Chircu, conducător artistic, Casa de Cultură Ratuș, comuna Drăsliceni, raionul Criuleni, Republica Moldova 

Tatiana Chiruță, profesoară de limba și literatura română, director-adjunct instruire Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” 
Ialoveni, secretară a Despărțământului ASTRA „Petre Ștefănucă” Ialoveni 

Ana Ciorici Costache, jurnalistă 

Mircea Coloșenco, critic literar, editor, bibliograf 

Luminița Cornea, profesoară de limba și literatura română, doctor în filologie, publicistă 

Irina Zamfira Dănilă, conf.univ.dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași 
Florin Faifer, critic literar, teatrolog 

Mihai-Octavian Groza, drd., Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, președinte al Despărțământului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş, Centrul Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeş  
Ioan Morar, preot, Parohia Gherla III, președinte al Despărțământului „Ioan Alexandru” Gherla 

Dinu Poștarencu, c.s., dr. – Institutul de Istorie, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova 

Dan Prisăcaru, col.(r.)dr., director al Filialei „Ștefan cel Mare” Iași a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”,  
lect.univ.dr. – Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

Eugenia Vâjiac, profesoară de limba și literatura română, scriitoare 

Mihaela Zdraguș, elevă, clasa a IX-a, Liceul Teoretic Ștefănești, raionul Florești, Republica Moldova 

 

 

 

A XV-a Adunare Generală a Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” Iași (Iași, 2010) 

„Denii eminesciene”, ediția a X-a (Iași, 2004) 
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 Despre Casa „Pantelimon Halippa” din Iași 

Casa „Pantelimon Halippa”  
(Sursa: Ion Constantin, Ion Negrei, Pantelimon Halippa – tribun al Basarabiei, București, 2009, p. 461)  

  

Placa memorială instalată în fața casei „Pan Halippa” 
din Iași de Societatea Culturală „Ginta latină” la începutul anilor ’90 

  

Sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași. România – Republica Moldova (BRCT),  Iași, str. Ralet nr. 2A (foto: Corneliu Grigoriu, 4 septembrie 2018) 
  

 În nr. 1-2 (91-92)/2018 al revistei noastre, la pagina 28 a fost publicată fotografia Casei „Pantelimon Halippa”, cu următoarea legendă: „Casa Pantelimon Halippa din satul Cubolta, județul Soroca”.  Menționăm că este vorba despre „Casa Vânătorului” din Iași, strada Ralet, casă în care a locuit în anii studenției 
marele patriot basarabean Pantelimon Halippa, în fața căreia a fost instalată o placă amintitoare la începutul anilor ’90, prin eforturile Societății Culturale „Ginta latină” Iași [președinte: dr. Vlad Bejan (1922-2018)]. În prezent, atât casa, cât și placa nu mai există, în locul ei ființând sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași. România – Republica Moldova (BRCT). 

 

Redacția 
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Coperta I: 

Citirea Rezoluției de Unire a 
Transilvaniei cu România de către 
episcopul greco-catolic Iuliu Hossu  

(1 Decembrie 1918) 
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