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criticilor mei   

 Multe flori sunt, dar puţine Rod în lume o să poarte, Toate bat la poarta vieţii, 
Dar se scutur multe moarte. 

 E uşor a scrie versuri Când nimic nu ai a spune, Înşirând cuvinte goale Ce din coadă au să sune. 
 Dar când inima-ţi frământă Doruri vii şi patimi multe, Ş-a lor glasuri a ta minte Stă pe toate să le-asculte, 

 Ca şi flori în poarta vieţii Bat la porţile gândirii, 
Toate cer intrare-n lume, 

Cer veştmintele vorbirii. 
 

Pentru-a tale proprii patimi, 

Pentru propria-ţi viaţă, Unde ai judecătorii, Neʼnduraţii ochi de gheaţă? 

 Ah! atuncea ţi se pare Că pe cap îţi cade cerul: Unde vei găsi cuvântul Ce exprimă adevărul? 

 Critici voi, cu flori deşerte, 
Care roade n-aţi adus – E uşor a scrie versuri Când nimic nu ai de spus. 
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 Carte poștală ilustrată de Leonard Salmen 
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Dinu 

POȘTARENCU 

Funcţionarea limbii române în sistemul 

administrativ al Basarabiei (X) 
 

 

Ani lungi de ignorare a limbii române. Din 1828, când, printr-o nouă lege administrativă imperială, limba populaţiei autohtone majori-tare a provinciei dintre Prut şi Nistru a fost ignorată, până în 1917, când şi-a luat avânt mişcarea de emancipare politică şi naţională a românilor basarabeni, autorităţile ţariste n-au admis limba română în sfera administraţiei 
publice a Basarabiei. Ca urmare a acestei expul-zări, limba română a încetat să-şi exercite funcţia socială. Deşi a fost eliminată, pentru totdeauna, prin dispoziţia imperială din 1828, 

limba română continua şi la mijlocul secolului 
al XIX-lea să domine în mediul administrativ al provinciei. Drept dovadă servesc impresiile pe care şi le-a creat scriitorul şi publicistul rus 
Ivan Aksakov (1823-1886) în timpul călătoriei ce a întreprins-o în Basarabia între 13 noiem-brie şi 28 decembrie 1848, fiind detaşat aici de către Ministerul Afacerilor Interne, al cărui angajat era. Potrivit lui Aksakov, funcţionarii din regiune constituiau „un fel de adunătură de oameni şi aproape toţi vorbeau în moldove-neşte”1. Iar după ce a vizitat satul Ialoveni şi alte 

 
Prezența limbii române pe plan administrativ, mai cu sea-

mă în faza inițială a acestei perioade îndelungate de neglijare 
a ei, era îngăduită doar cu unele excepții ocazionale, pentru a 

nu pierde contactul cu locuitorii. 
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sate din judeţul Chişinău, el a notat în scrisoarea expediată rudelor sale: „Şefii în cea mai mare parte vorbesc puţin ruseşte, supraveghetorii 
(magaziilor rurale de cereale – n.n., D.P.) şi ţăra-nii nu înţeleg o boabă ruseşte, mai ales că toată poliţia judeţeană vorbeşte moldoveneşte, dar lu-crările oficiale de cancelarie le fac în limba rusă conţopiştii de plasă”2. De bună seamă, o ase-menea impresie putea să i-o producă situaţia lingvistică existentă în judeţele cu populaţie românească compactă. Prezenţa limbii române pe plan adminis-trativ, mai cu seamă în faza iniţială a acestei perioade îndelungate de neglijare a ei, era îngă-duită doar cu unele excepţii ocazionale, pentru a nu pierde contactul cu locuitorii. Exemplificăm. În conformitate cu manifestul imperial din 16 iunie 1833, în Rusia urma să fie realizat un recensământ fiscal. Cu acest scop, la Chişinău a 
fost elaborat Regulamentul cu privire la efec-tuarea recensământului în regiunea Basarabia, care este tradus în română cu titlul „Pravilile pentru chipul prescrierii norodului în oblastea Basarabiei”. Ambele texte ale regulamentului – în rusă şi română – sunt tipărite în paralel pe aceeaşi pagină. Fiind expediat organelor admi-nistrative locale, regulamentul este însoţit de o 
Înştiinţare de la Ocârmuirea oblastei Basarabiei, la fel tipărită în ambele limbi, cu texte dispuse în 
paralel3. Fragmente din textele în română ale pravilelor, tipărite în 1834, şi al înştiinţării, datată cu 3 iulie 1834, sunt publicate de Paul 
Mihailovici4. Tot în 1834, instituţiile adminis-trative ale Basarabiei au difuzat încă câteva înştiinţări în legătură cu recensământul fiscal 
preconizat, ale căror texte tipărite sunt în limbile rusă şi română5. În 1846, la tipografia lui A. Popov din Chişinău a fost imprimată, în limbile română şi rusă, broşura cu titlul „Contractul normal sau pravilile hotărătoare înbelor îndatoriri a stăpâ-nitorilor moşiilor din Besarabia şi a ţaranilor ce lăcuesc pe dânsile, când între dânşi nu sau închiet tocmeli de bună voie”. În Înainte 

cuvăntare la această broşură, semnată de Leonid 
Demi6, se spune: „Din vremia Mai Înaltii întăriri Pravililor pentru înbele îndatoriri a stăpâni-torilor de moşii din Besarabia şi a ţaranilor ce lăcuesc pe dânsile, ele sau făcut de mare trebuinţă pentru toţi ci să îndeletnicesc cu gospodăria, dorind, după puteria me, proodul binălui obştesc, eu am hotărât să tipăresc Pravilile aceste împreună cu tălmăciria lor în limba moldovinească. Aciasta ostineală o fac cu 

atât mai multă mulţămire, că este cel întăi încă prilej a arata Patrioţălor mei gătirea me ai slujă”7. 

Stabilindu-se în Basarabia şi prestând, în incinta Cârmuirii Regionale a Basarabiei, jură-mânt de credinţă tronului Rusiei, cu ocazia acordării supuşeniei ruse, persoanele străine depuneau semnătura sub textul jurământului, imprimat pe aceeaşi foaie în două limbi: rusă şi română (în partea finală a prezentei lucrări este reprodusă versiunea în română a jurământului 
dintr-un act datat 26 august 1849). În conformitate cu dispoziţia imperială din 11 ianuarie 1850, în Rusia urma să fie realizat un nou recensământ fiscal al populaţiei. Pregătind terenul pentru a executa această dispoziţie, administraţia de la Chişinău a tipărit în două 
limbi o „Arătare de la ocârmuirea oblastei Basarabiei pentru recensământ”, din care cităm, pentru a sesiza modul de exprimare din epocă: „De la Nacialistva Oblastii Bessarabiei. Arătare. Prin Preînaltul Manifest, urmat la a 11 zi 
Ghenarie a acestui an 1850, sau poroncit: să se facă în toată Imperiea, afară de marginea de 
piste Cavcaz8, din nou a 9-le prescriere a no-rodului, pe întocmai temeiu a Preînalt întăritelor şi pe lângă acel Manifest triimeselor aşeză-mânturi, cel obştescu pentru împărăţie9 şi cel în 
deosebi pentru Oblastiea Bessarabiei. Aşe-zământul pentru prescrierea în Bessarabiea10, cu care întru înplinire acestui predmet, trebue să se povăţuească, sau dat, sau tipărit în limbile Russască şi Moldovenească, şi exemplearurile lui din preună cu aceasta sau înpărţit”11. Şi cu ocazia recensământului fiscal al popu-laţiei din 1859 s-a tipărit, în rusă şi română, o „Înştiinţare dela Ocârmuirea oblastiei Bessara-biei” şi regulamentul cu privire la recensământ12. La 16 ianuarie 1851, împăratul Nicolae I a 
confirmat decizia Comitetului de Miniştri de a 
instrui la Universitatea din Sankt Petersburg traducători de limba română pentru instituţiile publice din Basarabia. Decizia conţinea următoa-

rele propuneri: 1. Trei originari basarabeni 

dintre moldoveni sau dintre copiii funcţionarilor din Basarabia, care de mici au însuşit limba română, după absolvirea Liceului din Chişinău cu succese excelente la limbile rusă, română şi greacă, să fie trimişi la Sankt Petersburg, pe 
contul statului, pentru a-şi continua studiile la 

Universitatea de aici. 2. Cu scopul de a aprecia cât mai just aptitudinile absolvenţilor Liceului din Chişinău, selectaţi spre a fi înscrişi ca studenţi la Universitatea din Sankt Petersburg, 
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să fie detaşate la liceu, prin ordinul guvernato-

rului Basarabiei, două persoane – una din partea 

guvernatorului, iar alta din partea Tribunalului Civil Regional al Basarabiei, în calitate de instituţie publică principală, în care se exami-nează cauzele pe baza documentelor moldove-neşti – pentru a asista la probele de verificare a cunoştinţelor. 3. Acestor trei studenţi să le fie 
acordate burse din contul capitalului de 10% al Basarabiei. 4. După încheierea studiilor universi-tare, aceşti studenţi vor fi obligaţi să lucreze şase ani în instituţiile unde vor fi numiţi de guvern, 

atribuindu-le, mai ales, posturile de traducători din cadrul instituţiilor publice din Basarabia. 5. Deoarece salariul traducătorilor din instituţiile 
publice ale Basarabiei sunt mici, este necesar ca persoanelor, care şi-au făcut studiile la Universi-tatea din Sankt Petersburg şi vor fi angajate în calitate de traducători la instituţiile publice din Basarabia, să li se acorde o alocaţie suplimentară 
din contul capitalului de 10% al regiunii. 6. 

Pentru retribuirea orelor sporite, profesorului 

de limba „moldo-valahă” de la Universitatea din Sankt Petersburg să i se aloce anual suma de 500 
de ruble de argint din contul capitalului de 10% 

al Basarabiei13. În 1852, secţia Administrarea Basarabiei din 
cadrul Cancelariei Guvernatorului General al 

Novorosiei şi Basarabiei includea şi postul de dragoman pentru limbile turcă şi „moldove-nească”, pe care îl deţinea Alexandru Dimitrie 
Hangerli14. Deţinând, în perioada 1854-1857, funcţia de 
guvernator militar al Basarabiei, M.S. Ilinski a emis o circulară, care, nedatată, a fost difuzată în limba română cu titlul „Ţircular prin Oblastia Bessarabiei şi gradonacealstva Ismailului” cu 
privire la furturile de vite15. Ani în şir, susţine istoricul Vlad Morozan, nobilimea basarabeană a fost privată de dreptul 
de a alege o parte din funcţionărimea locală. Într-un memoriu din 6 septembrie 1856, adresat 

ministrului Afacerilor Interne, S.S. Lanski, mare-şalul interimar al nobilimii din Basarabia, Ioan 
M. Ziloti, a argumentat astfel necesitatea de a 

oferi nobilimii locale posibilitatea să aleagă func-ţionari în cadrul organelor de poliţie judeţene: 
privarea acestei categorii sociale, la începutul anilor ʼ20, de acest drept s-a întâmplat din motivul că moldovenii nu posedau limba rusă şi cu desăvârşire nu cunoşteau legislaţia rusă. „Limba rusă, a scris Ioan M. Ziloti în continuare, domină la noi, nu numai în sfera afacerilor sau a relaţiilor publice, dar şi în cercul particular şi al 

familiei. În ceea ce priveşte modul de gândire, sentimentele civice, noi mai înainte, din prima clipă a adoptării noastre de către Rusia, am devenit cu sufletul ruşi adevăraţi”. Asigurându-l pe ministru că în mediul nobilimii sunt persoane capabile şi vrednice de a ocupa asemenea funcţii, mareşalul interimar al nobilimii i-a solicitat să 
intervină în vederea restabilirii acestui drept dăruit de împăratul Alexandru I16. 

Prin decretul imperial din 12 iulie 1857 s-a 

permis desemnarea, pe lângă ofiţerul superior al 
jandarmeriei din Basarabia17, a unui traducător permanent de limbile română şi turcă18. Într-o comunicare oficială din 22 iulie 1865, adresată directorului şcolilor din Basarabia, gu-vernatorul Basarabiei a menţionat că în unele instituţii publice din Chişinău, conform statului de funcţii, activează traducători de limba română19.  Aşadar, organele administrative ale provin-ciei, al căror personal era compus, în mare parte, din vorbitori de limba rusă, se punea în legătură cu populaţia prin intermediul traducătorilor. În cadrul Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, desfăşurată în luna ianuarie 1863, au fost supuse discuţiei câteva chestiuni propuse spre dezbatere de către oficialităţi, inclusiv cea 
referitoare la revizuirea regulamentului cu pri-vire la alegeri. Nobilii din provincie şi-au expus opiniile vizavi de acest regulament în procesul-

verbal din 26 ianuarie 1863, pe care i l-au pre-

Împăratul Alexandru I 

 



„Revista română”, nr. 2 (96) • vara 2019 | 7 

 

zentat guvernatorului civil interimar al Basara-biei, baronul I.O. Velio. Informându-l, la 23 febru-

arie 1863, pe guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei, Pavel E. Kotzebue, despre suges-

tiile nobililor basarabeni, Velio nu a fost de acord cu următoarea propunere a acestora: „În 
procesul-verbal este exprimată părerea de a numi în funcţiile elective locuitori ai regiunii din 
toate categoriile sociale, care cunosc limba moldovenească, cu excepţia evreilor. Privitor la limba moldovenească eu consider că obligativi-tatea ei pentru persoanele din cadrul instituţiilor  administrative şi economice va duce la predomi-
narea elementului moldovenesc asupra celui ru-sesc, ceea ce va crea incomodităţi pe plan guver-namental. În plus, tot judeţul Akkerman şi cea mai mare parte a judeţelor Hotin şi Bender, pre-cum şi toate oraşele sunt populate nu de moldo-veni”20. În modul acesta a fost respinsă propu-

nerea nobililor referitoare la utilizarea limbii ro-mâne în sfera administrativă, neţinându-se cont de faptul că majoritatea covârşitoare a popula-ţiei Basarabiei o constituiau românii autohtoni. În timp ce limba română era exclusă de mult din instituţiile administrative ale Basarabiei, au-torităţile imperiale au găsit de cuviinţă să tipă-rească în limba română unele acte oficiale chiar la Sankt Petersburg. Aşa, în 1868, guvernul rus a tipărit două cărţi cu privire la legea despre dezrobirea ţăranilor din 19 februarie 1861 şi aplicarea acesteia, cu toate că în Basarabia ţăranii nu au avut statut de iobag, ceea ce denotă gradul de informare al guvernanţilor referitor la 
problemele basarabene. Una dintre ele se intitu-lează: „Ucazul ocârmuitorului senat. S-au tipărit în tipografia sinodalnică a Petersburgului în luna octombrie anului 1868”. Ea cuprinde manifestul împăratului şi „Aşezământul pentru întocmirea pământeană a locuitorilor săteni Oblastiei Besa-rabiei, celor aşezaţi cu lăcuinţă pe pământurile stăpânitorilor particulari, mănăstireşti şi altor 
proprietari duhovniceşti”21. Tot în 1868, în capitala imperiului a fost tipărită în română şi broşura cu titlul „Articolii din aşezământul de la 19 februarie 1861, arătaţi în ucazul de la 14 iulie 1868 şi aşezământul pentru locuitorii săteni a Oblastiei Besarabiei”22. 

Pe malul Nevei a mai fost tipărit în română manifestul împăratului Alexandru al II-lea din 1877, când Rusia a declarat război Turciei, spre a fi difuzat în Basarabia23. 

În 1871, Serviciul Sanitar din cadrul Câr-muirii Regionale a Basarabiei a plasat în paginile buletinului eparhial o dispoziţie cu privire la vaccinarea antivariolică, pentru a o da de ştire tuturor, textul dispoziţiei fiind tipărit în limbile rusă şi română24. Reproducem un fragment din această dispoziţie intitulată „Punere la cale a stă-pânirei oblastiei” (adică „Dispoziţie a conducerii regionale”): „Despărţetura lecuirei a pravleniei oblastiei Bessarabiei pofteşte pre lăcuitorii oblastiei, ca să poftorească hultuiala acelor copii, şi chiar şi acelor în vârstă, cari au fost odată hul-tuiţi, însă de vreme au perdut în trup putere care poate se o aibă această de acum hultuială”. Pe lângă şirul enorm de publicaţii editate în ruseşte, Zemstva Basarabiei a scos şi câteva în română, în scopul popularizării cunoştinţelor re-

feritoare la conducerea gospodăriei şi sănătatea publică. Bunăoară, în 1893, această instituţie de autoadministrare locală a publicat broşura inti-tulată „Învăţătură cum se poate să te păzeşti (mai înainte) de holeră şi cum să ajuţi bolnavilor de dânsa”25. În general, pe parcursul dominaţiei ţariste, tipăriturile româneşti cu caracter oficial apărute în Basarabia au fost într-un număr neînsemnat. Majoritatea dintre ele au văzut lumina tiparului în prima jumătate a secolului al XIX-lea, adică până la 1828, când limba română avea statut de limbă oficială, şi, un timp, după 1828, în funcţie de necesităţi, după cum era stipulat în Regula-

mentul cu privire la administrarea Basarabiei din 1828. În a doua jumătate a secolului al      
XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, când 
oficialităţile aproape că uitaseră de existenţa limbii române, în Basarabia au ieşit de sub tipar un număr infim de acte oficiale în limba autoh-

tonilor. Gradul de rusificare a instituţiilor adminis-trative din provincie a fost pus în lumină în urma efectuării recensământului general al populaţiei din 1897, care, pe lângă alte aspecte demo-grafice, conţine şi date statistice referitoare la re-partiţia locuitorilor pe grupuri de ocupaţie. Pre-zentăm în continuare datele cu privire la nu-mărul persoanelor angajate în administraţie, jus-tiţie şi organele de poliţie (corespunzător gru-pării profesionale expuse în sursa cu rezultatele recensământului), conform limbii materne pe 
care au declarat-o. 
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Etnia 
Mediul urban Mediul rural În total 

Număr % Număr % Număr % Ruşi 1.360 62,0 365 46,8 1.725 58,0 

Ucraineni 346 15,8 179 22,9 525 17,7 Bieloruşi 4 0,2 4 0,5 8 0,3 

Polonezi 176 8,0 45 5,8 221 7,4 

Bulgari 47 2,1 15 1,9 62 2,1 

Moldoveni 183 8,3 121 15,5 304 10,2 

Germani 14 0,6 13 1,7 27 0,9 

Greci 11 0,5 2 0,3 13 0,4 

Armeni 9 0,4 1 0,1 10 0,3 

Evrei 33 1,5 28 3,6 61 2,1 

Alte etnii 9 0,5 7 0,9 16 0,5 

În total 2.192 100 780 100 2.972 100 

 

 

 

 Aşa cum se poate remarca, cifrele din tabel sunt elocvente. Potrivit lor, etnicii ruşi, ucraineni şi bieloruşi constituiau o proporţie de 76% din numărul total al angajaţilor organelor adminis-trative, judiciare şi de poliţie, iar celelalte etnii însumau un total puţin mai mic de un sfert, prin-tre acestea din urmă figurând şi 304 persoane 
(10,2%) care au declarat româna drept limba lor maternă. Cu toate că, la începutul secolului al XX-lea, 

procesul de rusificare progresase în Basarabia, mai cu seamă în oraşele de aici, totuşi, limba română – împestriţată mult, la această etapă, cu 
rusisme – continua să-şi menţină puterea vitală, circumstanţă de care unele instituţii de stat se vedeau nevoite, arareori, să ţină cont, aducând la cunoştinţa publică anunţuri scrise, în paralel, în limbile rusă şi română. Astfel, în 1905, fiind în plină derulare miş-carea revoluţionară ce s-a declanşat în acest an în Rusia, autorităţile imperiale de la Chişinău şi-au propus să întreprindă unele măsuri în vede-rea preîntâmpinării tulburărilor agrare şi, cu acest prilej, şi-au adus aminte că populaţia ro-mânească băştinaşă nu posedă limba rusă. La 22 

noiembrie 1905, guvernatorul interimar al 

Basarabiei, Aleksei Haruzin, le-a trimis şefilor de sectoare un apel către locuitorii de la sate, tipărit în limbile rusă şi română, pentru a fi difuzat în localităţile rurale26. 

Un aviz tipărit în limbile rusă şi română, datat 31 decembrie 1905, a fost difuzat de către Primăria oraşului Chişinău27, chiar dacă vorbi-torii de limba română din capitala provinciei, conform recensământului populaţiei din 1897, deţineau, numeric, poziţia a treia (17,5%), după 
evrei (45,9%) şi ruşi (27%). Aceasta indică 
faptul că nu toţi locuitorii chişinăuieni de etnie română posedau suficient de bine limba rusă, în special cei de la periferiile oraşului. Despre acest aviz al primăriei chişinăuiene citim şi în numărul 
din 9/22 ianuarie 1906 al ziarului Viaţa Basa-

rabiei: „Primarul P.V. Sinadino a tipărit în limbile rusă şi moldovenească un aviz, prin care locui-torii sunt anunţaţi cine are dreptul să participe la alegerea deputaţilor din partea oraşului Chişinău. Această înştiinţare este răspândită în suburbiile oraşului: Buiucani, Melestiu şi altele. A trebuit să se tipărească şi în limba evreiască, deoarece mulţi evrei, ca şi moldovenii, nu po-sedă limba rusă”28. În decembrie 1905, profitând de puţinele libertăţi democratice dobândite de societate în timpul acestei revoluţii ruse, Emanuil G. (care, credem, este nu altcineva decât Emanuil Gavriliţă) a ţinut să le amintească guvernanţilor, prin intermediul unui ziar chişinăuian de expre-sie rusă, că, în virtutea Regulamentului privind 
organizarea regiunii Basarabia din 1818, provin-ciei „i-au fost lăsate pentru totdeauna drepturile, 

Populaţia Basarabiei încadrată în administraţie, justiţie şi poliţie după limba maternă, la 1897 

Sursa: Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. III. Бессарабская губерния, Издание Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел, 1905, р. 158-175. Cifrele indică doar numărul angajaţilor, fără membrii familiilor acestora 
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privilegiile, legile locale şi obiceiurile; drept 
mijloc de asigurare a acestor drepturi acordate locuitorilor a servit întrebuinţarea în cadrul instituţiilor şi judecătoriilor doar a limbii moldoveneşti”29. 

La 29 iulie 1906, ziarul Bessarabeţ informa cititorii că tuturor direcţiilor de poliţie din 
Basarabia le-au fost expediate câteva mii de 
exemplare ale textului manifestului imperial din 9 iulie 1906 (emis în legătură cu dizolvarea Dumei de Stat), în limbile rusă şi română, dându-

li-se, concomitent, ordin să difuzeze manifestul în mijlocul populaţiei şi să explice rostul lui30. În acest context prezintă interes nota oficială a conducerii de vârf a Basarabiei, inserată      într-un cotidian central al imperiului şi retipărită în paginile ziarului chişinăuian de expresie rusă 
Drug din 9/22 martie 1907. O reproducem în versiune română: „În Novoe vremea31 a fost publicată următoarea telegramă a guverna-

torului Basarabiei: În numărul din 27 februarie a fost tipărită telegrama corespondentului vostru de la Chişinău, în care se spune cum că admi-
nistraţia gubernială ignorează cu totul, în cazul alegerii membrilor permanenţi ai comisiilor de 
reglementare a regimului proprietăţilor fun-

ciare32, interesele populaţiei locale şi instalează în aceste posturi persoane care nu au nimic 
comun cu populaţia, nu cunosc economia, nu posedă limba moldovenească şi cu desăvârşire sunt străine pentru locuitori şi necesităţile lor. 

Această informaţie nu corespunde realităţii. În primul rând, alegerea candidaţilor la funcţiile de membri permanenţi este încredinţată mare-şalilor judeţeni ai nobilimii şi preşedinţilor 
comitetelor executive ale zemstvelor. Evident, prin această măsură se ţine seama de interesele populaţiei locale. În al doilea rând, actualmente este numit doar un membru permanent în judeţul Hotin, iar altul este recomandat spre a fi numit în judeţul Bender, ambii fiind localnici. În al treilea rând, posedarea limbii moldoveneşti poate fi considerată drept obligatorie doar în zona unde ea domină, şi anume: în judeţele Bălţi, Orhei, Chişinău şi pe o parte însemnată a jude-ţului Soroca, din această cauză eu cer ca toţi şefii 
de sectoare33 de aici să înveţe limba moldove-nească, în cazul dacă nu o ştiu. În al patrulea rând, Basarabia este foarte diversă sub aspect etnic şi, cu excepţia limbii moldoveneşti, în unele 
zone predomină limbile rusă, ucraineană, bulgară, găgăuză, germană; totodată, diferite 
grupuri etnice locuiesc mixt. Este clar că în aceste condiţii limbile locale trebuie să cedeze supremaţia limbii de stat”34. Deci, după cum se poate constata din această notă oficială, unii funcţionari ai instituţiilor de stat erau obligaţi să cunoască limba română. Desigur, cunoaşterea limbii române de către ei nu era o obligaţie oficială, ci, mai curând, o exigenţă dictată de realităţile din Basarabia. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 И.С. Аксаков, Письма к родным. 1844-1849, Москва, Наука, 1988, р. 420. 
2 Ibidem, p. 423. 
3 ANRM, Fond 45, inv. 1, dos. 13, f. 277-283. 
4 P. Mihailovici, Tipărituri româneşti în Basarabia de la 1812 până la 1918, p. 55, 57-58. 
5 Ibidem, p. 55-56, 58-59. 
6 Despre Leonid Demi vezi în capitolul Note biografice. 
7 P. Mihailovici, Tipărituri româneşti în Basarabia de la 1812 până la 1918, p. 81-82. 
8 În varianta rusă: … выключая Закавказский Край (… cu excepţia regiunii trans-

caucaziene). 
9 … pe lângă acel Manifest triimeselor aşezământuri, cel obştescu pentru împărăţie. În original: … при том Манифесте приложенных общаго устава для Государства. 
10 În original: Устав для переписи по Бессарабии (Regulamentul cu privire la reali-zarea recensământului în Basarabia). 
11 P. Mihailovici, Tipărituri româneşti în Basarabia de la 1812 până la 1918, p. 84-85. 
12 Ibidem, p. 99. 
13 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе, С.-Петербург, 1852, том XXVI, Отделение первое, nr. 24.842, р. 52. 
14 „Новороссийский календарь на 1853 год”, Одесса, 1852, p. 207. 
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30 „Бессарабец”, 29 iulie 1906, p. 3. 
31 „Новое время” – cotidian. S-a editat la Sankt Petersburg, în perioada 1868-1917. 
32 În ruseşte: землеустроительные комиссии. 
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34 „Друг”, nr. 64 din 9/22 martie 1907, p. 3. 

 

 

 

 

 

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE ARTĂ PLASTICĂ  

„N.N. TONITZA”, EDIŢIA A XIV-A, IAŞI, 2021 
 La concurs pot participa copii între 5 şi 18 ani. Fiecare lucrare va trebui să aibă menţionat pe verso: numele şi prenumele autorului şi al profesorului îndrumător, vârsta sau clasa, adresa şi profilul unităţilor de învăţământ (grădiniţe, şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli de artă, cluburi ale copiilor, cercuri de artă plastică etc.). Se admit în concurs 10-15 lucrări pentru grupuri şi 3-5 lucrări pentru cei care participă individual (pictură, grafică, artă decorativă, artă fotografică şi iconografie), format A4 sau 

A3, cu paspartu (3-5 cm). Tematica şi tehnica de lucru, la liberă alegere. Lucrările premiate rămân în posesia şi păstrarea definitivă a celor care au lansat concursul. Fiind un concurs internaţional, valoarea artistică a lucrărilor trebuie să evidenţieze sensibilitate de expresie, să fie colorate sugestiv, să aibă mesaj şi prezentarea generală să fie la cota maximei exigenţe. Lucrările vor fi trimise până în data de 30 ianuarie 2021 (data poştei), pe adresa: Prof. Mihai Zaiţ, 
bdul T. Vladimirescu nr. 10, bl. P14, sc. A, et. 2, ap. 9, Iaşi sau Prof. Areta Moşu, str. Titu Maiorescu nr. 2, 
Bl. B-1, ap. 43, cod 700460, Iaşi cu menţiunea pentru Concursul Internaţional de Artă Plastică „N.N. Tonitza”, ediţia a XIV-a.  Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: +40.232.219.213; +40.722.552.119; 

+40.232.311.474.  
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Ion Onuc 

NEMEȘ 

[Sibiu] 

 

 

 

Dr. Teodor Ardelean și Biblioteca de idei 
 

 
De șase ani, dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare, susține în „Gazeta de Maramureș” o rubrică săptămânală – Biblioteca de idei. Autorul revine la profesia sa de jurnalist din anii tinereții, pe-rioadă în care a dobândit rigurozitate în do-cumentare, disciplină în redactare, concizie în 

exprimare, și-a dezvoltat spiritul de observație, capacitatea de analiză și de interpretare a fap-tului de presă. Cu ani în urmă, unele publicații literare găz-duiau câte o rubrică săptămânală sub semnătura unor scriitori de prestigiu (Fănuș Neagu, Radu Cosașu, Alexandru Ivasiuc etc.), ceea ce asigura 
revistelor o circulație mai mare și un oarecare 
succes comercial.  A susține pe termen lung o astfel de rubrică presupune o disciplină severă, autoimpusă, o mare mobilitate a spiritului și o capacitate de selecție a subiectelor, astfel ca ele să nu cadă în banal, ci să vină mereu cu un aer de prospețime, care să te surprindă prin inedit și interes.  Prin cele peste șase sute de tablete adunate și 
publicate în trei volume – Pietre unghiulare pen-

tru o… bibliotecă de idei, Editura Școala Ardelea-nă, Cluj-Napoca, 2015, Rosturi și rostiri, aceeași editură, 2016, și Gânduri pentru o... Bibliotecă de 
idei, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 

2018 – (iar scrierea continuă), Teodor Ardelean se dovedește a fi un „alergător de cursă lungă” ce posedă resurse inepuizabile pentru a clădi, prin cuvânt, Binele și Frumosul. Rezistența sa se alimentează din lecturi bogate si diverse (citește trei sute de pagini în fiecare zi), acoperind un 

spectru enciclopedic, dintr-o curiozitate intelec-tuală pentru tot și toate, din numeroasele călă-

torii în țară și în străinătate pentru documen-

tarea construirii modernei Biblioteci din Baia 

Mare a vizitat peste cincizeci de mari biblioteci 

din lume). 

 Autorul este într-o permanentă călătorie și neliniște creatoare. Vede, analizează, înțelege, cunoaște și îndeamnă la preluarea modelelor bune, așa cum ASTRA, aflată într-un proces de deșteptare a conștiinței naționale, adresa îndem-nul: „Modelele bune trebuie imitate!”. Teodor Ardelean scrie cum respiră. Scrie cu 
bucurie. Subiectele abordate sunt dintre cele mai diferite: oameni, personalități, valori patri-moniale umane sau materiale, instituții, creații literare, plastice, științifice, tehnice, lecturi, manuale școlare, caractere, atitudini, gesturi, 
mecenat, ctitorii etc. O infinitate de teme pe lângă care adeseori trecem grăbiți fără să le observăm sau să le intuim semnificația. Autorul are capacitatea rară de a ridica obișnuitul la 
putere si de a-l înnobila cu putere de germinație.  
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Aria sa geografică de interes este,  înainte de orice, Țara Maramureșului, cu splendida sa zes-tre naturală, umană, istorică, culturală, științifică, căreia îi închină, în spiritul lui Nicolae Bălcescu, 
un adevărat imn de admirație și de iubire. Un 
portret de țară ce se însumează celor peste douăzeci de țări ce alcătuiesc Patria Română. Pe ea o caută, în mănăstirile din Bucovina, ori din nordul Olteniei, în capitala Daciei Porolissensis, 

ori la Sarmizegetusa Ulpia Traiana, la cetățile dacice din Munții Orăștiei, la Târgu Jiu, în Banat, peste Prut, în Transnistria, în Cadrilater, pe Valea Timocului ori in Banatul Sârbesc, în Trans-carpatia, în Sciția Minor, paste tot unde este suflare românească demnă de semnalat. Țara lui 
e Țara Întreagă în sens eminescian, „de la Nistru pân’ la Tisa”, pe care o îmbrățișează cu dragoste filială. Tabletele sunt lapidare ca un psalm, au adân-cimea unei cugetări și rotunjimea unui poem. De aceea, lectura fiecărui text se cere reluată și iar reluată, pentru a surprinde bogăția de sensuri înzidită în ele. Ele se oferă lecturii în orice loc, pe o bancă într-un parc, în tren, în autobuz, și după fiecare lectură te simți îmbo-gățit, încrezător, și încărcat de speranțe.  

Teodor Ardelean are vocația reală a cons-trucției. El este și Meșter Manole, hotărât să-și înzidească dragostea în jertfă, dar este și Sisif, care nu obosește să ridice bolovanul din vale în vârful muntelui, chiar și atunci când se surprin-de singur în această osteneală.  De unde vine această nobilă îndârjire a sa? Mai întâi din faptul că este o conștiință lucidă și luminoasă a timpului său, timp pe care îl îmbo-gățește cu energie, cu speranțe,  având credința că binele clădit lasă mai puțin loc de manifestare răului. De asemenea, crede că mai binele este dușmanul binelui. De aici preferința sa pentru modele și simboluri culturale demne de urmat. Într-o lume măcinată de mărunte și false orgolii, în care patriotismul este ignorat ori diluat în 
ridicol, Teodor Ardelean ne aduce aerul proas-păt și întremător al orizontului spre care trebuie să ne îndreptăm aureolați de speranțe în ziua cea bună care va veni. Credința sa este splendid ilustrată de ctito-riile sale: o Bibliotecă modernă cu valoare de model în țară și peste hotare; zece biblioteci românești deschise în lume pentru românii plecați din țară; o fundație și o revistă etalon – 

„Familia română”, pe care o trimite reprezentan-țelor noastre diplomatice din toată lumea; cen-tre de excelență academică în bibliotecă (Fondul 
Documentar al Academiei Române); centre cul-turale de cercetare, de informare și de cunoaș-tere (Koreean Corner, English Corner, Filială a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci) – mici instituții în marea instituție a Bibliotecii.  

Investit de-a lungul anilor cu responsabilități politice (senator), administrative (vicepreșe-dinte al Consiliului Județean Baia Mare), acade-

mice, universitare, ecleziastice (cadru didactic universitar, decan, membru în adunarea epar-hială), directorul Bibliotecii se mișcă cu dezin-voltură în orice mediu, având un discurs logic, limpede, clar, nuanțat, clădit pe două modele referențiale clasice: cel rostit în senatul și foru-mul roman, și cel rostit în agora cetății grecești. Spirit generos și aglutinant, Teodor Ardelean adună în jurul Bibliotecii oameni de cele mai diverse profesii și categorii sociale. Imaginează, planifică și moderează în Bibliotecă peste 250 de evenimente în fiecare an, de la lansări de carte, vernisaje, conferințe, simpozioane, întâlniri, co-

locvii, sesiuni de comunicări, dezbateri, dialo-

guri, concerte, recitaluri, seri de poezie etc. Scopul lui este de a ne ține treji, de a nu lăsa spiritul să adoarmă. Doar starea de trezie e aceea 

care ne poate conduce spre orizontul de lumină 
al destinului nostru și ne ferește de rătăcire. 

Constructor prin Cuvântul care zidește, 

Teodor Ardelean este un neobosit descălecător de idei, în spiritul tradiției voievodale a Maramu-reșului.  Tabletele sunt adevărate pietre de înțelep-

ciune pe care scriindu-le le seamănă pentru noi ca să rodească, ca în parabola biblica a semănă-

torului.  În acest proces al atitudinii sale proactive, este și atlant și cariatidă, dar e și sentinelă a 
culturii neamului, așa cum ASTRA îi definea pe preoții și dascălii satelor. Citiți si recitiți aceste micro-eseuri, flori alese 

de gândire roditoare, ca să vă întăriți în credința că se găsește în țara aceasta atâta frumusețe de care trebuie să fim mândri și pe care suntem datori să o iubim și să o sporim. Pildă ne este acest mare cărturar și patriot, apărător, prin 
Cuvânt, de Țară, de Neam și de Limba Română – 

dr. Teodor Ardelean. ■ 
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Daniel 

LĂCĂTUȘ 

[Călan, jud. Hunedoara] 

Traian Dorz şi Harald Siegmund,  
hăituiţi de Securitate la Călan  

 
 

 Victime ale totalitarismului, alături de aproa-

pe întreaga elită a României Mari, poeţii Traian Dorz şi Harald Siegmund şi-au intersectat 

destinele tragice sub regimul lui Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, în perioada când ambii domici-liau în Călan, satele Călanul Mic (localitatea natală a criticului Romul Munteanu) şi Batiz, localitate cu o puternică comunitate afiliată „Oastei Domnului”. 
Poetul Traian Dorz s-a născut la data de 25 decembrie 1914 în satul Livada Beiuşului, co-muna Mizieş, judeţul Bihor, într-o familia de ţărani săraci, fiu al lui Constantin şi al Mariei 

Dorz. La terminarea celor 7 clase primare a 

primit ca premiu cartea Corabia lui Noe, scrisă de preotul Iosif Trifa, liderul „Oastei Domnului” din Sibiu. Cartea avea să-i schimbe viaţa. „În 8 iunie 1930 când m-am hotărât pentru Domnul intrând în «Oastea Domnului», singura mea carte religioasă era cartea Corabia lui Noe scrisă de păr. Iosif. Cartea asta era aceea care mă întorsese pe mine la Dumnezeu”1. În 1934, se alătură echipei lui Iosif Trifa, fiind angajat ca redactor la publicaţiile Oastei, lucrând la redac-tarea periodicelor „Oastea Domnului”, „Isus Biruitorul”, „Ecoul”, „Glasul Dreptăţii”, „Ostaşul Domnului” ş.a.m.d. Cu aceeaşi ocazie îl cunoaşte pe Ioan Opriş, funcţionar la librăria „Oastea Domului”. Poetul a mai colaborat la „Ogorul Domnului”, „Viaţa Creştină”, „Misionarul Vieţii Creştine”, „Familia Creştină”. Tot în perioada interbelică, Traian Dorz îl cunoaşte pe Gheorghe Muntean, important misionar şi unul dintre apropiaţii lui Iosif Trifa. Împreună au desfăşurat acţiuni constante de evanghelizare în marea majoritate a localităţilor din Ardeal. „În Batiz, în părţile Haţegului, Simeria şi în jur, în Orăştie, în Şibot, în Călan şi în toate comunele din împre-jurimile acestora, până spre Caransebeş, spre Arad sau Alba Iulia, adunările cresc pline de putere şi de rod sfânt”5.  După instaurarea regimului totalitar de stân-ga, activitatea sa este privită cu ostilitate. În 

1952 securitatea i-a imputat faptul că ar fi făcut parte din Mişcarea Legionară2, cu toate că „nu există alt material de verificare la dosar”3. Mai înainte cu doi ani a mai fost arestat timp de un an în penitenciarul Oradea4. După 1950, Popa Petru, ginere al lui Gheorghe Munteanu şi deţinut politic, şi-a manifestat dorinţa ca liderul lor să fie cât mai aproape de comunitatea din 
Batiz a „Oastei Domnului”, „(...) a alergat mult 
atunci spre a-mi găsi în jurul lor, la Călan o casă pe care să o cumpăr cu preţul celei de la Cluj... Părea foarte simplu şi uşor, dar o, câte necazuri am avut cu târgul acesta”6. În cele din urmă se stabileşte în localitatea Călanul Mic: „Mă muta-sem de curând la Călanul Mic, lângă Hunedoara şi eram angajat de o lună la un depozit de 
materiale unde lucram 24 de ore, iar alte 24 eram liber. Omul de la care cumpărasem casa îmi cerea neapărat zece mii de lei, cât promise-sem că am să-i dau la 10 martie, după cum îmi promisese omul la care îmi vândusem casa de la Sânicoară, că o să-mi dea această sumă la 10 ianuarie. Cum nici până la 10 martie acela nu-mi dăduse banii cu care eu eram dator, a trebuit să merg să mă împrumut undeva”7. Problemele cu securitatea, care îi confiscase suma de bani pe care o datora pentru cumpă-rarea casei din Călanul Mic, continuă. A fost arestat din nou, pe data de 13 martie 1959, şi condamnat pentru activitatea sa în cadrul aso-ciaţiei creştine. „Eram dator familiei de la care împrumutasem înainte de arestarea mea din 1959 o sumă de bani spre a-mi achita prima rată din casa pe care o cumpărasem la Călan. Această sumă mi-a fost şi confiscată în întregime de Securitate încă la arestarea mea de atunci fără să 
mi-o mai fi înapoiat niciodată. Dar eu le eram dator cu aceşti bani şi trebuia să fac cum pot 
spre a-mi achita chiar din timp în timp, câte puţin. M-am dus să le plătesc o parte din datoria asta”8. De la fiul Viorel a aflat că nu mai deţine nici locuinţa din Sâncioară, nici pe cea din localitatea Călanul Mic. „Casa de la Sânicoară pe 
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care o «vândusem», ne-o confiscase Statul, cu tot ce era în ea. Cea pe care o cumpărasem la Călan, 
ne-o luase înapoi proprietarul. Banii pe care îi împrumutasem ni-i luase Securitatea”9. Ion Beg, în lucrarea Traian Dorz – 100 – Închinare la 
împlinirea centenarului, tipărită la Editura Traian Dorz, 2014, descrie că poetul creştin s-a văzut înconjurat de oamenii legii de îndată ce a coborât din tren în halta Călan-Băi, fiind apoi însoţit până acasă, unde a avut loc o percheziţie. În 1958, conform unor date deţinute de Securi-
tate, acesta ar fi fost preocupat de reorganizarea grupării creştine, interzisă de regimul comunist. „După dizolvarea asociaţiei «Oastea Domnului» continuă să întreţină legături pe mai departe cu conducători şi membri acestei asociaţii prin scrisori şi prin legături directe”10.  În 1952, când, conform deciziei M.A.I. nr. 508/1952, a fost încadrat în C.M. (colonie de muncă) pe timp de 60 de luni, au mai fost arestaţi Cornel Ruse şi Ioan Opriş, despre care spunea: „Nu aveam să-l mai văd decât după aproape cinci ani, afară, la Călan, într-o zi iarăşi 
de mare necaz pentru el. L-am îmbrăţişat cu bu-curie atunci şi i-am dat cât ajutor i-am putut, fără 
a-i aminti nimic de cele petrecute în celula 6411. Deşi a decedat în 1937, Gheorghe Muntean este menţionat în Hotărârea de preschimbare a 
dosarului de verificare deschis pe numele poetului Traian Dorz la 20 decembrie 1965 în acţiune informativă individuală, unde se arată că „la baza deschiderii acţiunii a stat faptul că susnumitul în calitate de conducător al acestei asociaţii a desfăşurat activ acte de propagandă duşmănoasă la adresa regimului nostru, în această activitate fiind sprijinit de  alte elemente 

ca: Pop Alexandr, Moldoveanu Nicolae, Popa 

Petru, Marinii (sic!) Nicolae, Munteanu Gheorghe, toţi făcând parte din conducerea pe ţară a acestei asociaţii religioase ilegale”12. În anul 1958, conform unei note a fostei securităţi: „Dorz Traian şi-a continuat activitatea sa în cadrul organizaţiei religioase «Oastea Domnului» şi de la anul 1956 când a fost eliberat 
de la domiciliu obligatoriu pe care l-a avut într-un sat de pe Câmpia Bărăganului, stabilindu-se în comuna Călan”13. În apărarea sa, poetul creştin afirmă că întreaga colaborare dintre Biserica Ortodoxă şi «Oastea Domului» nu 
constituie niciun pericol pentru securitatea B.O.R. sau a statului, întrucât în toate adunările care au loc nu se desfăşoară niciun fel de activitate subversivă care să lezeze în vreun fel 
integritatea acestora14. În cele din urmă, prin 

sentinţa 510 din 19 noiembrie 1959, acesta a 
fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj la 16 ani de închisoare sub motivul că „s-a încadrat în secta religioasă «Oastea Domnului» din 1930, 
activând până în 1959 când a fost arestat. A colaborat la mai multe ziare ca «Oastea Dom-nului», «Isus Biruitorul», «Familia creştină» şi altele şi în articolele scrise a făcut comentarii şi caricaturi cu conţinut legionar, fascist şi anti-comunist de susţinere a războiului antisovietic şi calomniere a orânduirii sociale din URSS. A intrat în legătură cu diverşi legionari fugari cărora le-a furnizat materiale de propagandă”15. În aceeaşi perioadă era arestat şi Petru Popa. A făcut în total 18 ani de închisoare pentru un ideal în care a crezut toată viaţa şi de care nu s-a dezis nicio secundă. Aflat în detenţie, a fost chemat la ministerul de interne, condus în perioada aceea de Alexandru Drăghici, care a fost şi deputat de Hunedoara, căruia i-ar fi arătat că „ostaşii” pot fi elemente pozitive, „că sunt oameni cinstiţi, doar că doresc să fie lăsaţi a se întruni, a se ruga şi cânta împreună”16. Traian Dorz a trecut la cele veşnice la 20 iunie 1989, în localitatea natală. După 1990, multe dintre 
manuscrisele sale au fost publicate în Sibiu şi Simeria, la edituri precum „Oastea Domnului” sau „Traian Dorz”. Apreciat scriitor de limba germană şi pastor evanghelic în satul Batiz, Călan, la momentul arestării sale, Harald Siegmund a cunoscut, la fel 
ca Traian Dorz, abuzuri ale regimului totalitar. Pe 19 septembrie 1959, prin sentinţa nr. 342 a Tribunalului Militar Braşov a fost condamnat „cu 
unanimitate de voturi, prin aplicarea art. 209 pct. 2 lit. a şi b aliniatul penultim Cod Penal, la 10 (zece) ani muncă silnică şi 5 (cinci) ani degra-dare civică, pentru crima de uneltire contra ordi-nii sociale”. Alături de el au mai fost condamnaţi în acelaşi proces alţi patru scriitori de limbă germană din Romania: Andreas Birkner, Georg Scherg, Wolf von Aichelburg şi Hans Bergel. Din 

lotul celor cinci, Harald Siegmund a primit cea mai mică pedeapsă. 
Procesul din 1959 al scriitorilor germani s-a desfăşurat în oraşul Stalin (astăzi Braşov), loc puternic afectat, ca şi alte centre industriale, de noua putere. „E important să înţelegem că în 1959 în Oraşul Stalin se prelungea un război – al doilea război mondial. Învinuiţi de naţionalism, cei cinci erau germani din România care, într-un fel sau altul, îşi apărau identitatea germano-fonă”17. Martorul principal al acuzării a fost 

Eginald Schlattner, condamnat, la rândul său, în 
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noiembrie 1959 la doi ani de închisoare corec-ţională cu interdicţie civilă pentru „tăinuirea delictului de înaltă trădare” şi confiscarea în întregime a averii18. Cum rezultă din diverse cercetări publicate în 
volume sau reviste ştiinţifice, complexitatea acestui dosar „a fost rezultatul faptului că Secu-ritatea a încercat să dovedească vinovăţia mem-

brilor lotului prin interpretarea textelor lor literare. Această complexitate a creat mari difi-cultăţi ofiţerilor de Securitate care au fost nevoiţi să apeleze la serviciile unei comisii de experţi 
care au interpretat textele literare ale celor cinci membri ai lotului”19. Cu atât mai mult că textele erau scrise în limba germană, ancheta a avut unele dificultăţi. 

Pe 3 august 1955, printr-un ordin al Direcţiei Generale a Securităţii de la Bucureşti, se cerea Direcţiei Regionale din oraşul Stalin identificarea şi lucrarea informativă a scriitorilor germani din localitate. Se apreciază că acesta ar fi putut con-

stitui un punct de plecare al viitorului proces20.  

Ca urmare a unei serii importante de note informative, se arată, „regionala de Securitate Stalin deschide iniţial un dosar de verificare informativă de grup în 30 iulie 1958, iar în 1 
octombrie 1958 dosarul de verificare informa-tivă de grup se transformă în dosar de urmărire informativă de grup «privind Hans Bergel» şi ceilalţi membri ai lotului”21. În 1962 au fost eliberaţi din închisoare Harald Siegmund şi Georg Scherg, ca după doi ani, în urma decretului de amnistiere cu numă-rul 411, emis în luna iulie 1964, să fie eliberaţi şi ceilalţi: Andreas Birkner, Hans Bergel şi Wolf von Aichelburg. În 1968, prin Hotărârea 37 a Înaltei Curţi de Justiţie din România, cu toţii au fost reabilitaţi şi declaraţi condamnaţi pe ne-

drept din cauza mărturiilor mincinoase date de Eginald Schlattner, care în romanul Mănuşile 
roşii, publicat în anul 2000, abordează literar tema trădării şi a vinei. Născut pe 19 martie 1930 în Braşov, ca fiu al lui Friedrich şi Ana, Hans Bergel s-a mutat la scurt timp după absolvirea studiilor teologice în Batiz, Călan, unde a fost pastor între 1954 şi 
195822. A debutat cu versuri în revista „Volks-zeitung”, la vârsta de 27 de ani, pe când slujea 
aici23. Motivul arestării sale s-ar fi datorat şi unor sonete în manuscris, găsite în locuinţa sa din 
Batiz24. După eliberarea din închisoare, Harald Sieg-mund a trăit în Timişoara în 1972 reuşeşte         

să emigreze în Germania, stabilindu-se în München25. În detenţie a fost coleg de celulă cu 
Nicolae Steinhardt (n. 29 iulie 1912 – d. 30 

martie 1989), scriitor, critic literar, eseist, publi-cist, doctor în drept constituţional, convertit la religia creştină ortodoxă în închisoare.  În volumul Jurnalul fericirii, care „se înscrie între cărţile excepţionale ale literaturii române contemporane”26, Nicolae Steinhardt îi face o descriere elogioasă fostului pastor din Batiz, Călan. „Bruder Harald Sigmund – căci aşa îl cheamă, îndeajuns de Wagnerian – se dovedeşte 
dintr-odată a fi minunea aceea pe care puşcă-riaşului îi este rareori dat s-o întâlnească, dar de la care, când dă de ea, află ce poate fi bucuria: e curajos, e mândru, de neînfrânt, politicos ca în salonul prinţului de Conti unde se serveşte le thé à lʼanglaise, mereu zâmbitor şi demn ca mode-

lele portretelor lui La Tour, Perronneau ori Van Loo, şi bine dispus, niciodată somnoros ori posac, doritor şi gata în orice clipa să înveţe orice, să discute, să asculte, să povestească, să comunice tot ce ştie: un domn, un nobil, un erou. Un asemenea om îţi dă, puternic, nostalgia evului mediu şi te apucă, în prezenţa unuia ca el, o crâncenă vrăjmăşie faţă de vremurile de astăzi şi împotriva democraţiei din tramvai la orele de vârf”27. Localitatea Batiz, în care a slujit scriitorul, 
poate i-a fost predestinată, dacă ne gândim că aici îşi are originea preotul Petru Şinca, impor-tant membru al Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, la începutul secolului al XX-lea, director al Băncii Corviniana din Hunedoara, care a trăit şi a slujit în Batiz. În anul 1909, Nicole Iorga scria, refe-ritor la o controversată personalitate teologică, Ioan Ţircă, cel care, potrivit mai multor surse, ar 
fi fost contracandidatul lui Atanasie la alegerea de episcop din 1697, iar în anul 1700 a fost 
arestat din cauza falsificărilor efectuate în procesul de obţinere a hirotonisirii în Ţara Românească: „(…) Din rândul preoţilor celor mai cărturari şi mai isteţi, se ridică Ion Circa, sau Ţircă, din Batiz, şi, strângând iscălituri de preoţi, caută a se face recunoscut ca episcop; urmărit de catolici, prins, pus în fiare, el află adăpost, ca unul ce se dăduse drept unit cu calvinii, la sinodul din Cetatea de Baltă, în casa acestora de la Aiud”28. Se confirmă, în acest fel, o importantă comunitate creştină, din confesiuni diferite, pe acest teritoriu încărcat de istorie. ■ 
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PRISĂCARU 

[Iași] 
Filiala ,,Ștefan cel Mare” Iași a Muzeului Militar 
Național „Regele Ferdinand I” – o nouă pagină  
de istorie deschisă în orașul celor trei Uniri  

 
 

 

Ideea reînființării unei entități muzeale militare în garnizoana Iași a fost adusă în atenție, după anul 2000, de mai multe cadre militare active și în rezervă/retragere, precum și de reprezentanți din mediul cultural și științific ieșean, în condițiile în care, până în anul 1989, o astfel de structură a funcționat în organigrama Diviziei 10 Mecanizată „Ștefan cel Mare”.  În contextul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, în cu data de 12 iunie 2018, cu sprijinul Statului Major al Apărării și în baza aprobării ministrului apărării naţionale, în garnizoana Iaşi a fost înfiinţată Filiala „Ştefan cel Mare” a Mu-zeului Militar Naţional ,,Regele Ferdinand I”, în semn de respect şi cinstire a eroilor Armatei Române şi a rolului oraşului Iaşi de Capitală a 
celor trei Uniri (1600, 1859, 1918), Capitală de Război a României în anii 1916-1918 şi Capitală a Renaşterii Naţionale.  Muzeul este dispus într-o zonă cu profunde semnificații istorice, în cazarma  Cercului Militar Iași (sediu al Ministerului de Externe al României în anii 1916-1918), pe bulevardul 

Carol I nr. 7, Copou, vizavi fosta Școală a Fiilor de Militari (în prezent Spitalul Militar de Urgență Iași), și în imediata apropiere a Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, a Filialei Iași a Academiei Române, Palatului Cantacuzino-Pașcanu, fost 
sediu al Comandamentului Corpului IV Armata, iar în anii refugiului de la Iași, reședință a 
Reginei Maria (actualmente Palatul Copiilor), Casa profesorului George Bogdan, unde în anii 
1916-1918 a avut reședința șeful Misiunii 
Militare Franceze, generalul Henri Mathias Berthelot, și a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”.  

De asemenea, Muzeul este situat pe axa principală de vizitare a unor edificii monumen-tale din Iași: Palatul Culturii, Palatul Mitropoliei și Palatul Oștirii.  

Iașul a fost legat întotdeauna de armată, așa că era nevoie de un astfel de muzeu  în care pu-

blicul larg să afle detalii și să vizualizeze mărturii 
ale evoluției Oștirii Române din această parte de țară. Grupul de acțiune creat în luna octombrie 2016 în vederea înființării Muzeului a fost cons-tituit din generalul de brigadă Dragoș Iacob, pe atunci comandantul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, colonelul Ionel Munteanu, șeful de stat major al marii unități ieșene și subsemnatul.  Iașul avea nevoie de o astfel de structură mu-zeală care să întregească patrimoniul memorial al acestui prestigios centru cultural, spiritual și științific al țării. 

 

Eforturi concertate pentru amenajarea 

spațiilor și a expozițiilor 

 În perioada iulie – 10 noiembrie 2018, data inaugurării Muzeului în prezența conducerii Statului Major al Apărării și a unui public larg, au 
fost derulate activități intense de amenajare interioară a spațiilor de expunere muzeală. 
Acestea s-au efectuat cu sprijinul Brigăzii 15 
Mecanizată,  Centrului 47 Cartiruire Trupe și Ad-ministrare Cazărmi și a Centrului Domenii și Infrastructuri nr. 5 Iași. 

 Completarea patrimoniului muzeal (replici de uniforme, drapele de luptă, tablouri etc.), achiziția și instalarea sistemelor de alarmă și 
supraveghere, precum și a altor elemente de 
dotare necesare Muzeului s-au realizat prin donații și sponsorizări ale unor cadre militare active, în rezervă/retragere, agenți economici, instituții civile, fundații, persoane particulare. 

 O contribuție însemnată și-a adus-o Acade-mia Forțelor Terestre „Nicole Bălcescu” Sibiu care a transferat pentru expunere șase replici de uniforme din Războiul de Întregire Națională, cu 
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o valoare simbolică deosebită, trei dintre acestea aparținând generalilor Ernest Broșteanu, co-mandantul Diviziei 11 Infanterie, care a intrat în Chișinău la 1/13 ianuarie 1918, Iacob Zadik, 
comandantul Diviziei 8 Infanterie, care a intrat în Cernăuți la 11/24 noiembrie 1918, și Traian Moșoiu, comandantul  Diviziei 7 Infanterie Ro-man (1918) și al Grupului „Nord” al Trupelor Române din Transilvania (1919), care a desfășu-rat operațiuni militare de apărare a Marii Uniri.   Amenajarea exterioară a spațiilor în vederea expunerii statice a pieselor de artilerie terestră și antiaeriană s-a efectuat cu sprijinul substanțial al Primăriei Municipiului Iași, în baza unui acord de parteneriat instituțional.  Identificarea, selecționarea și instalarea a opt 
piese, cu o mare valoare de patrimoniu, care s-au aflat în înzestrarea Armatei Române în cele două 
conflagrații mondiale, a fost realizată de către experți din cadrul Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”. Pregătirea pentru expu-nere statică și transportul lor la Iași au fost asi-

gurate de  Centrul de Mentenanță și Întreținere Târgoviște. De asemenea, Statul Major al For-țelor Terestre, Divizia 2 Infanterie, Centrul de Depozitare Zonală Roman și Centrul de Mente-nanță și Întreținere Roman au contribuit la 

completarea expoziției statice.       
 

Ce expoziții pot fi vizitate  

în cadrul muzeului? 

 În Muzeul Militar din Dealul Copoului se găsesc mai multe exponate unicat transferate din prețioasele colecții ale Muzeului Militar Național, printre care pot fi enumerate: port-
carnetul generalului Alexandru Cernat, fost comandant al Armatei de Operațiuni în Războiul de Independență, ulterior șef al Statului Major General și ministru de Război; o mitralieră Maxim, fabricată în 1910, la Berlin, pentru Casa Regală Română, ce are încrustat cifrul Regelui 
Carol I; sabia de ceremonie a generalului Constantin Coandă, prim-ministru şi ministru de Externe al României în perioada octombrie-noiembrie 1918; decorații acordate unor soldați, ofițeri și generali români în Războiul de Inde-pendență, Războiul de Întregire Națională și cel 
de-al Doilea Război Mondial; obiecte personale (cruciulițe, iconițe, ceasuri, bricege etc.) ce au aparținut unor ostași români, germani, austrieci, ruși, bulgari cazuți în bătăliile de la Porțile Moldovei și care au fost recuperate după exhu-marea rămășițelor pământești ale acestora și 

depunerea lor în Mausoleul de la Mărășești; instrumentar sanitar de proveniență engleză și italiană utilizat pe frontul românesc în anii 
1916-1919; drapelele de luptă ale unor mari unități și unități ce au funcționat de-a lungul timpului în zona Moldovei.  

Aceste exponate, alături de multe altele, pot fi vizionate în cadrul  Expoziției permanente cu 
tema Evoluția structurilor militare din garni-
zoana Iași și zona Moldovei din 1830 și până în 
prezent, dispusă în șapte săli, cuprinzând apro-ximativ 120 m². De asemenea, pe spaţiile verzi din incinta Cercului Militar Iași este amplasată expoziţia permanentă statică de artilerie teres-tră şi antiaeriană, care cuprinde în prezent 16 piese de artilerie terestră și antiaeriană din dotarea Armatei Române în perioada 1914-

2018. Restul până la totalul de 24 vor fi aduse succesiv în perioada următoare.  
Se mai poate vizita Sala Contribuția Armatei 

Române la înfăptuirea și apărarea Marii Uniri, unde este evidențiat rolul trupelor române în restabilirea ordinii interne în Basarabia, Buco-vina și Transilvania și apărarea Marii Uniri de la 
1 Decembrie 1918. 

 Muzeul mai dispune de spații puse la dis-poziție în clădirea Cercului Militar Iași pentru organizarea de expoziții temporare, conferințe, simpozioane, colocvii, lansări de carte. Găzduim și exponate din colecții private aparținând unor persoane apropiate de instituția militară, printre care se disting cele ale profesorul Ștefan Sălăjan din Iași. 
 

Activități și proiecte pentru 2019 și în viitor 

 Muzeul Militar de la Iași are ca obiectiv prioritar continuarea atragerii elevilor și studen-ților spre acest obiectiv științific și istoric, care vin în număr mare și manifestă  curiozitate și interes pentru vizitare, dar și a publicului larg, de la care ne bucuram de aprecieri deosebite și încurajări pentru activitatea noastră de viitor.  De asemenea, vom continua să organizăm expoziții temporare, pe diferite tematici militare, să prezentăm cărți de istorie militară și să fim o prezență activă la manifestările științifice și 
culturale dedicate cinstirii memoriei celor care 

s-au jertfit pentru întregirea neamului, libertate și unitate națională.  Una dintre cele mai importante activități pe 
care ne-am propus să o desfășurăm anul acesta, sub coordonarea Statul Major al Apărării, este Conferința internațională cu tema Contribuția 
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elitelor și a Armatei Române la recunoașterea 
internațională și apărarea Marii Uniri (1919-

1920), care va avea loc la sfârșitul lunii iunie, în cooperare cu structura centrală și Filialele Iași și  
Cluj-Napoca ale Academiei Române,  Universi-
tatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universi-

tatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, alte insti-tuții culturale și științifice din țară și străinătate. Această Conferința, organizată de către Statul Major al Apărării, este un eveniment  științific integrat, unic până în prezent, prin participarea reunită a unor personalități de prestigiu din mediul academic și ștințific național, precum și a unor cercetători din străinătate, experți în problematica evoluțiilor istorice din centrul și 
sud-estul Europei.  Ne dorim o conlucrare și un schimb de expe-riență în plan științific, de nivel academic, cu 
parteneri din NATO, majoritatea fiind aliați ai României și în Războiul de Reîntregire Națională și care au sprijinit înfăptuirea și recunoaștrea 
internațională a Marii Uniri. 

Totodată, având în vedere interesul crescut pe care îl generează această nouă filială a Muze-ului Militar Național, solicitările publicului și ale unor experți în domeniu, intenția unor structuri de ordine publică din Iași, precum și a mai 
multor persoane particulare de a dona pentru 

expunere obiecte de patrimoniu muzeal cu va-loare deosebită, vom intreprinde demersuri pentru a obține aprobarea de a mări suprafața expozițională prin lucrări de extindere la actuala clădire a Muzeului, precum și de a identifica soluții pentru organizarea unei expoziții statice de tehnică militară într-o locație ce va fi stabilită 
cu sprijinul factorilor de decizie militari din garnizoana Iași și a autorităților locale. 

Folosim acest prilej pentru a reitera calde și respectuoase mulțumiri celor care ne-au fost  alături pentru a da viață proiectului înființării Muzeului Militar de la Iași și care ne vor susține și în viitor pentru ca împreună să menținem vie flacăra cunoașterii și prețuirii valorilor și tradi-țiilor militare naționale. ■ 
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Eugenia 

VÂJIAC 

[Constanța] 
Sub cerul Bucovinei… (I) 

 
 

 Bat clopotele la Voroneț. Glasul lor străbate văzduhul rostind numele marelui voievod: „Ștefan-Vodă, Ștefan-Vodă, Ștefan-Vodă”. Mănăs-

tirea e în sărbătoare. Marele mucenic Gheorghe a devenit, din poruncă voievodală, încă de la început, apărătorul și ocrotitorul nu numai al bisericii ridicată în loc ales și binecuvântat, dar și al împrejurimilor înfrumusețate și dăruite cu har 
divin. 

Nu este o întâmplare că hramul bisericii se sărbătorește în fiecare an, în ziua Sfântului Gheorghe, 23 aprilie, după calendarul ortodox. Zorii zilei, în emoția cuvenită, tremurau sub dealurile împădurite, despovărând brazii de aroma cetinei, adusă de vântul subțire, dăruind-o mulțimii. De cu seară s-au oficiat slujbele speciale rânduite în mănăstire în ajun de hram. Icoana Sfântului Gheorghe așezată în dreapta altarului a fost împodobită cu ghirlande de flori albe și roșii între crenguțe verzi de brad, mărturie a price-perii și devotamentului maicilor mănăstirii și spre admirația enoriașilor. Slujba avea să se țină afară, în curtea bisericii, pe o scenă, la rându-i amenajată special, înflorită prin covoare moldovenești, ghirlande de brad, trandafiri viu colorați și crizanteme albe, lăsând să se simtă grija pentru frumos. Pe fundalul sce-nei, icoane reprezentative, pe masa imaginând altarul, sfeșnice cu lumânări, cărțile necesare și toate câte țin de ritualul slujbei. Candele și lumâ-nări aprinse vegheau în biserică și la locurile 

special amenajate.  Lumea se aduna încet-încet, după ce che-marea clopotului se săvârșise. Veneau localnici în costum național, bărbați, femei și copii și un fior de prețuire trecea prin sufletul încercat de emoție. Șuvoiul de oameni curgea, maica stareță a Voronețului, Irina Pântescu, căreia toți îi spu-neam „Măicuță”, împreună cu maica Gabriela, cu maica Elena și restul maicilor disponibile se agi-tau emoționate în așteptarea oaspeților: preoți, călugări și călugărițe din împrejurimi, chemați de hram, enoriași ai Bucovinei și nu numai, și 
foarte important, vegheau intrarea pe poarta 

Mănăstirii a Înalt Prea Sfințitului Părinte Pimen, însoțit de un sobor de preoți și diaconi, de dangătul de clopot și de cântări bisericești de laudă și bucurie. Mai întâi au intrat spre închi-nare în biserica lui Ștefan, iar apoi, acolo, sus pe scenă, Înalt Prea Sfințitul și-a adăugat straiele de sărbătoarde, în care avea să oficieze slujba, straie prețioase, ieșite din mâna și priceperea maicilor de la Cămârzani, în model național românesc, în culmea cerului Bucovinei din zilele ei senine, încărcate de voie bună. Era soare și cald, o zi parcă anume pregătită pentru bucurie, păsările cerului își deschideau aripile și treceau pe deasupra tuturor, se auzeau 
triluri vesele de primăvară și, din când în când, 
cucul. Înalt Prea Sfințitul a săvârșit slujba în liniștea și ascultarea deplină a mulțimii și, în cuvântul de înțelepciune cu învățături morale, a legat trecu-tul de prezent, sugerând cumpătare și iubire de 
oameni. În fața Înalt Prea Sfinției Sale, puțin lateral de scenă, Voronețul își arăta zidul cu desfășurarea Judecății de Apoi. Era un nou prilej de meditație despe bine și rău, despre așezarea 
lumii acesteia.  Nu era pentru prima oară când mă simțeam ocrotită de Dumnezeu sau de un înger anume, trimisă să mă aflu în lumina zidurilor mănăstirii Voroneț, scăldată în albastrul ce o definește de sute de ani. Iarna sau vara, toamna ori primă-vara, anotimpuri ale sufletului meu și-au găsit adăpost și au rezonat cu albul imaculat al zăpezii odihnitoare, cu freamătul neobosit al rodniciei, cu aroma merelor din livadă, ori cu explozia de flori în culori așteptate, ce promiteau rodirea în formele ei diverse, răspunzând hărniciei neîntre-rupte pe un pământ binecuvântat. Numărul restrâns de maici, sub stăruința, pri-ceperea și înțelepciunea „Măicuței” au adăugat continuu Voronețului frumuseți, nu numai mate-riale, dar mai cu seamă spirituale, de credință și iubire chemătoare peste timp.  Oaspeții poposiți la hram vin din cele patru zări, din hotarele întregii Românii, din hotarele Bucovinei de azi și ale Bucovinei de demult, din 
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Moldova de peste Prut, la strigarea lui Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru unitate de neam și de țară. Se simțea la această mare de oameni dorința lăuntrică de frăție și dorul nestins de împlinire a 
unui vis.  Nelipsit de la hramul Mănăstirii Voroneț, îl întâlnisem și în alte rânduri, era domnul general de la Vama Siretului, Lazăr Fialcovski, prețuit prieten, nu numai al „Măicuței” starețe, dar și al 
maicii Gabriela și al maicii Elena, român trăitor în Ucraina, cu o gospodărie de toată frumusețea, așezată în satul Plaiul Cosminului, acum Mologhia, sat în care a fost o vreme și primar. Prezența domnului Lazăr rămânea pentru mine o ispită pentru Cernăuți. Visam de multă vreme să pot s-ajung să-mi port pașii pe acolo, pe unde în frageda lui tinerețe a mers poetul Mihai Eminescu. Știam că în Ucraina nu se trece decât cu pașaport. Întâmplarea făcea să am cu mine acest document, pentru că îmi schimbasem 
buletinul pe care trebuia să-l ridic peste câteva zile. Mă încerca gândul că aș putea să ajung la Cernăuți. Maica Gabriela și maica Elena îmi știau această dorință veche și chiar a fost să fie o discuție despre o astfel de călătorie, prin bună-voința cuiva. Vorbele plecaseră în văzduh și, după sărbătoarea hramului, care a însemnat nu numai bucurie și frumusețe, dar și efort și oboseală, în după-amiaza caldă a primăverii, toate si totul se străduiau să intre în norma-litatea obișnuită, așteptând odihna binemeritată. Rămăsesem singură, încărcată de gânduri și trăiri. Liniștea mea lăuntrică a tresărit la sunetul telefonului. Maica Gabriela îmi comunica, chiar neașteptat, ca în dimineața ce urma, la ora 7:00, să fiu în picioare, pregătită de drum. Porneam spre Cernăuți. Mi se părea că nu-i adevărat, că prea repede mă încerca o bucurie reală, că totul vine ca un răsfăț, că cineva, acolo sus, m-a cuprins și pe mine într-un program chibzuit al vieții. Am înțeles apoi că planul fusese al maicii Gabriela și al maicii Elena, sub binecuvântarea „Măicuței”, că s-a luat legătură nu numai cu domnul Lazăr, dar mai ales cu doamna Nuța (Elena), soția acestuia, care auzind bucuroasă de vizita noastră, s-a apucat să pregătească masa îmbelșugată pentru plăcerea și nerăbdarea de a se întâlni, nu pentru prima oară, cu maicile dragi ale Voronețului, cărora mă alăturasem și eu.  În zori, când pădurea abia se trezește la viață, se aude firav cântec de pasăre, triluri doinite măiestrit, ce te îndemnau să stai locului și să asculți. 

Mănăstirea aceasta falnică și-a așezat-o Ștefan Voievod sub poale de pădure și la mar-gine de râu, spre pomenire și neuitare. Neatinsă de vreme, dar renăscută ca semnificație și viață monahală de când „Măicuța” stareță și-a asumat această grea, dar sfântă responsabilitate, Voronețul înnobilează valea ce-o ascunde și o păzește, lăsând omul să se minuneze.  Așa, în zori, somnoroasă și blândă, ctitoria voievodală ne înlesnește plecarea la drum lung, sub binecuvântarea „Măicuței”. Pentru mine to-tul era nou și sorbeam, din dreapta și din stânga, imagini încărcate de culoare, căci înfloriseră lalelele, zambilele și liliacul împrospătând aerul 
cu mirosul lor miraculos. Cu maica Gabriela la volan, mașina se grăbea să ne ducă la vreme, căci în Vama Siret ne aștepta domnul Lazăr să ne treacă mai ușor peste graniță și să ne conducă prin Plaiul Cosminului către Cernăuți.  

Primul popas l-am făcut în gospodăria lui Lazăr, bucuroasă de oaspeți, acolo unde porțile 
ni le-a deschis Nuța, așa îi spuneau maicile, cu brațele întinse, cu fața îmbujorată de emoție și cu bucuria întâlnirii. În casă ne aștepta masa încărcată cu toate bunătățile, dăruite din inimă 
celor dragi. Maica Gabriela și maica Elena au binecu-vântat casa, au rostit rugăciunea cuvenită, au cântat „Hristos a Înviat”, căci eram între Paști și Înălțare și ne-am așezat ca să gustăm câte puțin din feluritele bucate. Promițând că vom reveni la plecare, am mulțumit frumos gazdei și am urcat ușor ulița pe care venisem, ca să ne continuăm drumul pe șoseaua națională până la Cernăuți. Nu știam bine la ce să mă uit: aceeași pădure verde, același pământ roditor, așezări îngrijite, oameni purtându-și gândurile preocupați să găsească soluții problemelor imediate sau de viitor, așa încât n-am avut sentimental că mă aflu într-un tărâm străin, ci la mine acasă, într-un loc și într-o zi a cunoașterii de sine.  Știam, însă, că n-am să aud numai vorbă ro-mânească. În toamnă fusesem în sudul Ucrainei, tot la noi acasă, și-am trait neplăcuta experiență prin care români, parte ucrainizați, le interziceau altor români să vorbească în limba neamului din care se trăgeau, fără să-mi explic cu adevărat fe-nomenul. Sigur există și un sentiment al rezis-tenței, când românii își cântă frumusețea graiu-luiși își doinesc necazurile. În amestecul de 
graiuri l-am căutat mereu pe cel românesc, fără să mă împotrivesc altora, dacă trăiesc în bună înțelegere și fără patimi. Am înțeles, însă, că 
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ucrainizarea și, mai departe, rusificarea este o tendință dăunătoare nouă.  Pentru pământul hotărnicit de Ștefan, s-au 

dat mereu lupte, împuținându-l. 

Din Boian la Vatra Dornii/ Au umplut omida 

cornii / Și străinul te tot paște/ De nu te mai poți 
cunoaște;/ Din Hotin și pân-la Mare,/ Vin muscalii 

de-a călare/ De la mare la Hotin/Mereu calea ne-

o ațin. Voiam să ajung acolo unde Eminescu, copil fiind și mai apoi adolescent, a luat cunoștință cu austeritatea învățământului primit de la dascălii vremii, în mare parte rigizi, dar și cu Aron Pumnul, în casa căruia a stat și de la care a învățat românește corect și la a cărui moarte a 
suferit cu adevărat.  Imaginea mentală era diferită de cea descrisă de G. Călinescu, dar și de cea descoperită peste timp, rămasă mărturie pe străzile unui oraș 
trecut prin istoria a peste 150 de ani. La marginea burgului, am fost surprinsă cum, la colț de stradă, din loc în loc, jos, pe trotuar, erau expuse mărfuri ce-și așteptau cumpărătorii, produse proaspete din grădinile personale: salată, ceapă, ridichi, dar și fructe din anul trecut: mere, nuci, ba și o mână de fasole uscată, cam tot ce prisosea și putea fi vândut dintr-o gospodărie, ca cel ce a muncit pentru ele să scoată câțiva 
bani folositori nevoilor imediate. Amestecul de rusticitate și dezvoltare occidentală austriacă, 
peste care s-au suprapus elemente moderne, până în secolul XXI, se simte și astăzi. Lumea rămâne împestrițată, clădirile mai au încă aspect de cazarmă, deși locul chervanului cu coviltir, al landoului baronian și al poștalionului a fost de mult luat de mașini mari și mici, și dispăruse și marea grădină cu plopi și pomi roditori, care înconjura casa ce găzduia elevi înscriși în ciclul gimnazial, „casa birjarului” Nicolai Țirțec, cam 
prin 1862-1863. Noi ajungeam într-un oraș cu amintiri, amintiri care nu ne aparțineau, dar speram să ne întâmpine simbolic, pentru că sufletul nostru se înfiora numai la gândul că sufletul unui neam întreg, al neamului românesc, 
s-a hrănit cu simțirea proaspătă și tânără a unei minți geniale ce avea să poarte pe umeri o istorie întreagă. Ce alchimie a putut să se producă în 

plaiul dulcei Bucovine, să pătrundă întreaga ființă a tânărului ce devenea poet? Datoria noastră este să ne bucurăm că a fost așa. Străzile, multe și necunoscute, se întretăiau și noi trebuia să ajungem undeva cât mai aproape de centru, ca să putem lăsa mașina și de acolo să străbatem cu pasul în sus și în jos. Înștiințată fiind de prezența noastră în Cernăuți de către 
maica Gabriela, ne-a ieșit în întâmpinare, la coborârea din mașină, jurnalista Maria Toacă Andrieș, care ne-a însoțit o vreme, orientându-

ne s-o luăm puțin în susul străzii Olga Kobyleanska, fosta Iancu Flondor, ca să desco-perim sediul Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, unde se afla și librăria „Mihai Eminescu”, cu rafturi cu cărți în limba română, iar alături, redacția publicației „Zorile Bucovi-nei”, invitați fiind să participăm la o manifestare culturală. La intrarea în clădire fluturau dra-pelele Ucrainei și al României, iar sus, în sediul redacției, după ce urcai niște scări de lemn și tre-ceai prin locuri care așteptau, parcă, renovarea, neprietenoase și neadecvate unei instituții cultu-rale, sus, într-o sală aproape încăpătoare, se organizase cinstirea lui Gheorghe Mihălcean, fost 
redactor-șef al revistei, care ar fi împlinit în acea 
zi 80 de ani. La pupitrul de unde aveau să se rostească cuvinte de prețuire pentru jurnalistul dispărut 
se aflau noul redactor-șef, Nicolae Toma, pri-marul Cernăuților, viceconsulul României în Ucraina, domnul Ionel Ivan, rude și prieteni apropiați. Dintre participanți, o colegă venită din plaiurile natale ale lui Gheorghe Mihălcean a evocat amintirea celui mai liniștit băiat din toată promoția a VII-a din Boian, 1946-1947, apoi student la Cernăuți și despre al cărui tată se știa că a fost persecutat și executat pe nedrept. Amintirile au emoționat auditoriul, care avea să vibreze încă o dată ascultând o poezie întreagă închinată aceluia pe care l-a cunoscut îndea-proape, aceasta considerându-se o poetă popu-lară. Prezența noastră a fost marcată atât de 
redactorul-șef, Nicolae Toma, cât și de jurnalista Felicia Toma, ca mărturie a relațiilor dintre românii trăitori de-o parte și de alta a graniței. ■ 
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„Dacă poți,  
e păcat să te prefaci că nu poți” 

 

 

Iulian FILIP 
întrebat de  

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 
 

 

 – Iulian Filip, mărturisesc că v-am citit pentru 

prima dată acum vreo 20 de ani, în paginile 

Firului de nisip: „Mizeră șansa –/ într-o clep-

sidră/ să numeri timpul,/ crezându-l al altora/ 

numai al altora./ Precum și este...”. Dacă numă-

răm timpul începând cu 27 ianuarie 1948, cine 
este Iulian Filip? – Un norocos... speriat de kolhoz. În anii copilăriei mele nu exista noțiunea exploatarea 

copilului prin muncă. Înțelegeam că părinții au nevoie de implicarea noastră la muncile câm-

pului, la norme, nu aveam nici o pornire de 

rebeliune, dar nu-mi plăcea și nu deslușeam perspective senine în context. De aceea mă aruncam în toate cercurile școlare de diferite activități plăcute, deprinzând și acordeonul, și teatrul, și dansurile, și fotbalul, și matematica... Cu poezia și cenaclul literar din școală a fost mai 
altfel (poate mai la vale voi reveni)... Munca socialistă m-a determinat să-mi fac principiu de viață doar din ceea ce-mi place. Iulian Filip e un norocos să-și fi trăit toată viața între cărți și scenă, între televiziune, microfoane și expediții folclorice, între masa de scris, culorile și miile de întâlniri cu lume care m-a invitat și m-a așteptat. – Care sunt cele mai plăcute amintiri din 
universul Sofiei natale? – Cele din prima libertate de pe dealurile și văile Sofiei, când părinții m-au înscăunat direc-

tor al combinatului patruped de lapte – Dumana. Pășteam vaca. Eram responsabil de programul alimentar pe segmentul lactatelor. Părinții nu-mi indicau unde să-mi pasc vaca – la Iazul Iancului, la Fluieraru, la Buznea... Și ziua întreagă nu mă 
controlau (nu-mi puneau nici telefon mobil în 
traistă)... Câtă încredere! Ce universități pe dealurile și văile Sofiei! Relațiile cu alți directori alde mine comportă abilități diplomatice și confruntări riscante... După etapa acreditării, atacam programul de jocuri câmpenești, între 

care cele acvatice (că Sofia era înconjurată de o salbă de iazuri – cum să le ignori?) ne mențineau în stare permanentă de foame, dar pătimeau și sărmanele vaci, de care mai uitam... Pe acest segment am deprins a înota, a pescui, a juca 
fotbal... A doua libertate abia apoi am înțeles-o, 

iar de formulat mi-am formulat-o mai târziu: ai 

atâta libertate cât o poți duce... Nici părinții nu erau ahtiați de perspectiva ori viitorul meu 
kolhoznic și nu mă opreau de la căutările mele lăcomoase prin cercurile de activități artistice, de creație. Amintiri frumoase și de la fotbal 
(jucam pentru echipa Sofiei de prin clasa a VIII-a), și din concertele cu acordeonul, și din spec-tacolele de teatru școlar... La cenaclul literar din școală m-a grăbit să ajung o comandă a șase bă-ieți din clasă, eram prin clasa a VII-a – să scriu o poezie despre o fată din clasă. Știau și-mi recu-noșteau (conchid acum) abilitățile în versifi-cație... Am cercetat mai atent pretextul ulteri-oarei mele creații și am ajuns cel de al șaptelea 
admirator al colegei de clasă... Nu chiar pe șapte 
pagini mi-a ieșit poezia, dar eram captivat de poezie și am fost surprins, la lecții, de proful de limbă și literatură... Am simțit imediat că-mi citește altfel ceea ce-am scris, iar când m-a între-

bat de autor, am recunoscut... M-a invitat la 

cenaclu, m-a prezentat vlăjganilor din clasele superioare (cum îmi mai creșteau urechile!) și... 
m-am declanșat: toate gazetele de perete erau pline de exercițiile mele, bombardam redacțiile publicațiilor republicane cu versurile mele, așteptând răspunsuri binecuvântătoare... Forfota devenirii și întrebarea căilor mele au fost mar-cajul esențial al anilor sofieni. – Cum era viața de student în Uniunea 
Sovietică la sfârșitul anilor ’60 și începutul anilor 
’70? Ce atmosferă respirați atunci? – Tensiunea cea mai năucitoare provenea din câmpul meu interior de luptă... Am decis să 
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susțin examenele de admitere la facultatea de fizică și matematică. Îmi plăcea matematica în școală, iar învățătorul de matematică Gheorghe Hăbășescu îmi era paradigma pedagogului dăruit cu toate ale acestui destin crucial... M-a văzut amețit la alegerea școlilor superioare spre care porneam (dar porneam și la aviație, și la școala de antrenori de fotbal...)... M-a sfătuit să 
nu-mi bat joc de un asemenea cap (capul meu!). Și m-am prins... La Bălți la „Alecu Russo” mi-au 

prins bine toate cele de la Sofia – și cenaclul, și fotbalul... Relația cu exteriorul nu-mi crea pro-

bleme... Descoperisem cenaclul literar de la filologie, am ajuns la o ședință, unde mi s-a părut 
deochiată numărarea picioarelor de vers la o încercare timidă a unui student filolog și... mi-am dat cu părerea, calificând neserioasă modalitatea unor asemenea școlarizări poetice... Am fost întrebat de unde m-am luat? M-am prezentat. Am citit câteva poezii... M-am manifestat – am fost remarcat... Câteva luni după sesiunea de iarnă, 
pe care am trecut-o cu bine, m-am surprins că citeam, sub masă, la geometria analitică, la analiza matematică altceva – eseuri, poezii... Gândul că nu am luat trenul care trebuie m-a dus la ideea... schimbării trenului... O, ce efort să sar din accelerat! Acasă la Sofia mama mă bocea ca pe mort. Tata, care era mai trist decât mama,  
mi-a zis scurt: cred că știi ce faci, altfel... mai 
găsim în gospodărie o sapă. Am susținut din nou examene de admitere, 

de data aceasta la filologie... Descopeream la Bălți o foarte bogată librărie de carte străină, unde spațiul pentru literatura română era cel mai generos, iar prețurile mai erau... creștine. 
Atunci am prins a-mi porni biblioteca... Între ședințele cenaclului și viața cărților mi se întâm-plau toate celelalte, dar dominante îmi erau descoperirea lui Ion Pilat, Nicolae Labiș, Tudor 
Arghezi, Marin Sorescu, Ioana Diaconescu, Ioan Alexandru... La cămin locuiam cu doi studenți de la secțiunea rusă a facultății de litere, care-mi furnizau informații și cărțile lui Andrei Vozne-senski, Evghenii Evtușenco, Boris Pasternac,  

Bella Ahmadulina – avangarda rusă... Eram implicat în serate televizate literar-artistice, 

unde colaboram cu actorii Teatrului „Vasile Alecsandri” din Bălți. Celebrele competiții televizate studențești TVC (tinerețe, vis cute-zător) m-au depistat bun la concursurile de poezie universală... Dar ziceam de cenaclul literar, condus un timp de lectorul de clasică 
Valeriu Senic (care mi-a făcut o primă pre-zentare în paginile publicației studențești 

„Pedagogul”), apoi preluat de către Ion Negură, un coleg mai în vârstă, care revenise după trei ani de cătănie, ani în care a corespondat fără vacanță cu poetul Liviu Damian... Surpriza cea mai frumoasă din anii studenției Ion Negură   
mi-a făcut-o. Mi-a cerut manuscrisul de versuri, asigurându-mă că se duce sâmbătă și duminică la țară și ar vrea să mă citească mai altfel decât la cămin... Duminică seara a revenit, invitându-mă să ne găsim un colț mai ferit, unde mi-a dezvăluit aventura: a fost la țară, dar la baștina lui Liviu Damian, unde poetul se afla pentru câteva zile... 
Ion mi-a pus în față manuscrisul cu însemnările pe fiecare pagină a celebrului poet... Liviu Damian 

mi-a devenit rectorul universității mele poetice. La fiecare jumătate de an ne revedeam. Îi pu-neam în față un nou manuscris, din care poetul îmi lăsa de nucleu bun vreo zece poezii... La o nouă întâlnire noul manuscris nu le includea pe toate cele zece... În 1970, Liviu Damian mi-a propus să ieșim în lume, să mă divulge – cu o prezentare și cu o selecție de poeziile mele în „Cultura” din 14 făurar.  – Iulian Filip, oficial, din 1974, sunteți Neîm-păcatul meșter al cuvintelor. Ce înseamnă pentru 
Iulian Filip că „ceasornicele defecte” își caută 
meșteri? – Două categorii de meșteri  diagnosticau 
defectele ceasornicelor. Categoria alarmaților de ziua de lucru de două veacuri a unora am 

cunoscut-o pe pielea proprie – a fost prețul plătit 
pentru libertatea vederii întregului timp. Cate-goria îndureraților de ceasornicele excesiv de exacte se confruntă și acum cu agresivitatea de-getelor arătătoare, știutoare de toate. Rarisimă 

Iulian Filip ■ Inimă la locul ei 
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cea de a treia categorie de meșteri, care pot comunica și domoli tot felul de ceasornice. Nu știu însă dacă le și pot repara...  – Care a fost lecția învățată în cei 16 ani în 
care ați fost Șeful Departamentului Cultură al 
Primăriei Municipiului Chișinău? – 16 ani și 16 zile au fost anii mei la Departamentul Cultură al Primăriei Chișinău, 
unde m-a momit posibilitatea realizării unui vis 
mai de mult al meu – un spațiu de culturalizare, 
un parc de tipul Disneyland, dar cu repere identitare românești: Satul Trei Iezi... Când m-am decis să încerc și această experiență, celebrul 
epigramist Efim Tarlapan (coleg de generație și vecin de scară), m-a întrebat; ce-ți trebuie? Cum să-i răspund lui Efim, ca să fiu în cheia mea, dar și-n a lui un pic? Pentru două lucruri mă duc în birocrație, Efim: 1) să văd dacă pot realiza un vis al copiilor și părinților din poligonul nostru; 2) să văd cum se strică un poet în administrație... Când am încheiat-o cu primăria (dar am scris cerere la întreruperea ședinței consiliului mu-nicipal), alt poet din generația noastră, Leo 
Butnaru, m-a întrebat: merita, Iuliane? A fost 

decizia mea – și de această dată. Decisivă a fost și ispita cunoașterii acestei componente sociale, ad-ministrația, despre care mai toți vorbesc într-o tonalitate, dar majoritatea nu cunoaște bucă-tăria. Omul scrisului se developează imediat când își face personaj dintr-un funcționar pu-blic... Mă deranja necunoașterea acestei dimen-siuni, care, până la urmă, a suplimentat accep-tarea pețitului meu la Departamentul Cultură... Lecție? Lecții! Importanța echipei, pe care tre-buie să ți-o edifici – nu chiar după chipul și 
asemănarea cu tine, dar din adepți, din oameni cu pregătire și cu implicare în ale culturii. Importanța stabilirii relațiilor de comunicare cu 
celelalte etaje administrative – că dacă-s de subordonare și de ploconire protocolară, nu ajungi cu iezii la păscut. Importanța elaborării unei concepții și fermitatea promovării prin instanțe, ca să fie binecuvântată și crezută, apoi susținută... E o altă activitate de creație, care e la fel de captivantă ca și celelalte activități ale mele de creație (poezia, teatrul, proza, folcloristica, 

grafica, pictura...). Mi-a plăcut să conlucrez în proiecte și programe concrete cu toate cate-goriile oamenilor de creație din Chișinău și din alte centre de cultură din întreg spațiul româ-nesc... Gazeta „Komunistul” de la noi mă declara liderul românizării Chișinăului prin programele Departamentului Cultură, care înțelegea să deschidă în fiecare 31 august câte o bibliotecă de 

carte românească... Lecția principală mi-a în-căput într-o maximă, pe care am comis-o în con-

textul concret: dacă poți să faci, e păcat să te 
prefaci că nu poți. Am descoperit că pot și că... nu pot să mă dau la gard. Erau anii renașterii naționale... – După 45 de ani în slujba cuvintelor, cum 
vedeți drumul rătăcitor al literaturii române din 
Basarabia?   – E important că-l văd, iar ceea ce văd e depășirea cumpenelor și ieșirea la mal... Câte 
eforturi s-au depus ca să ne rătăcească! Aproape două secole de programe diabolice să ajungem să fim alții! După făcătura bolșevico-sovietică a 
limbii moldovenești și încorsetarea limbii noastre în carcaleți chirilici, după mutilarea învăță-mântului, axat pe o ideologie imperială, am răzbit, am supraviețuit, am păstrat simțirea românească prin sacrificiile scriitorilor acestui 
poligon. Legea vaselor comunicante a fost 

decisivă pentru supraviețuire, oricât de gâtuite ne erau vasele de comunicare cu țara, iar... oxigenarea interbelică a fost decisivă pentru miracolul supraviețuirii. E imperios necesar de deslușit, de cunoscut treptele, pragurile ajun-

gerii la realitatea de azi, când scriitorii, editorii, bibliotecarii din întreg spațiul românesc sunt prinși în proiecte și programe comune, care constituie paradigma reîntregirii.  – Ne-am cunoscut abia în martie 2019, într-un 

periplu nemțean, și nu am putut să nu observ că 
purtați un carnețel pentru stări. Ne puteți 
transcrie ceea ce ați „pescuit în apele mele” pe 
aceste drumuri de munte? – Când am ajuns prima dată la Humulești, la casa lui Creangă, Spiridon Vangheli m-a provocat în cheia țăranilor noștri: Iuliane, hai că nu urci pe 

cuptorul lui Creangă! Gazdele nu au fost împo-

triva pornirii acestei  aventuri... Mi-am lăsat sa-

coul, m-am descălțat, i-am încredințat camera de fotografiat primarului general de Chișinău Serafim Urecheanu (să-mi fotografieze escala-

darea – fiecare pas) și... am ajuns pe cuptorul lui Creangă... Când am coborât, Spiridon Vangheli era schimbat la față: ce-ai văzut acolo? Trebuia să-i răspund cu multă prudență: niște urme de 
copil... Și de data aceasta m-am surprins că trecem peste Ozana, pe lângă Ozana și nu ne 

oprim – să citim urmele lui Nică și aici ori... îndeosebi aici. Știu că Spiridon Vangheli, când a ajuns prima dată pe malurile apei, s-a descălțat și a intrat desculț în... „valurile” Ozanei. Nicolae Dabija și el, ajuns aici, și-a dezbrăcat cămașa și  

s-a... botezat în apele Iordanului nostru (așa i-a 
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zis poetul). Anul acesta, venit cu aceeași ocazie la Creangă, Aurelian Silvestru, ajuns la Ozana, a băut trei căușe de apă... ozanată. Eu nu știam prea bine ce o să fac, dar când am pășit pe 
pietrele plate de pe mal, s-a deșteptat în mine copilul și am făcut, din prima, șase... rățuște pe 
oglinda Ozanei. Mi-i martoră directoarea Biblio-tecii Naționale „Ion Creangă” din Chișinău, Eugenia Bejan... Întâmplarea mi-a răvășit toate rățuștele pe care le-am făcut, iar ele au încăput într-o poezie, care încheia momentele poetice declanșate pe încrengătura drumurilor Festi-

valului Zilele Creangă. Încheiam însemnările cu următoarea consta-tare: „Ce frumoasă și plină a fost duminica! Mulțumesc, Doamne! Ce frumos începe lunea!” Lunea noastră nemțeană a început cu o întâlnire la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Tg. Neamț – 

distins auditoriu, doar din pedagogi, fețe biseri-cești, bibliotecari și scriitori... Duminica a fost la Mănăstirea Neamțului – la liturghie. L-am între-bat pe urmă, la agapă, pe părintele stareț arhim. Benedict Sauciuc dacă a fost păcat ceea ce mi s-a întâmplat în timpul liturghiei – o poezie... Am și 
citit-o... Se încheia astfel starea mea de poezie în 
timpul Festivalului Zilele Creangă. Poezia Cine dă 
frumos binețe o începeam la Chișinău, între elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă”, care l-au oma-giat pe Creangă, dar mi-au pus la lucru și poe-ziile, cântecele, scenetele mele. Celelalte mi s-au întâmplat la Iași, la Târgu Neamț. În carnetul meu nedespărțit mi s-au întâm-plat și bagatele grafice – nu știu dacă o să ți le trimit odată cu poeziile festivaliere. Doar să mă rogi de câteva ori, tizule! ■ 

Iulian Filip ■ Aripare râvnită 
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Iulian 

F IL IP  

[Chișinău] 

 
 Născut la 27 ianuarie 1948 în satul Sofia, raionul Drochia, Republica Moldova. Absolvent al Facultății de Litere 

a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (1970), cercetător etnograf (1974-1985), șef al Direcției Cultură a Primăriei Chișinău (1990-2006), doctor în filologie (2012). Din anul 2010, activează ca cercetător științific în 
cadrul Sectorului de folclor al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Este poet, dramaturg, prozator, publicist, traducător, folclorist, doctor în filologie, pictor și grafician. Maestru în Arte (1993), Premiul „Simion Florea Marian” al Academiei Române (1996), Premiul „Ilie Gravorul” (1996), Medalia „Mihai Eminescu” (1998), Premiul special al Festivalului Internaţional de poezie „Lucian Blaga”, 
Cluj-Napoca (2001), Premiul „Mihai Eminescu” pentru poezie, Târgul de Carte din Iaşi (2008), Ordinul de Onoare (2010), Premiul „Ion Creangă”, pentru întreaga activitate în domeniul cărţii pentru copii (instituit şi înmânat de către Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova – 2012), Marele Premiu al Uniunii Teatrale din Moldova 

(2012), Premiul Național GALEX pentru cel mai bun scriitor român promotor al literaturii (Biblioteca Națională a 

Republicii Moldova, Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”) etc. A fost tradus în rusă, maghiară și franceză și a tradus, la rândul său, din Giuseppe Ungaretti, Giacomo Leopardi, Dante Cerilli și Mihail Lermontov. 
A debutat cu placheta de versuri Neîmpăcatul meşter (1974).  

Cărți publicate: poezie – Neîmpăcatul meşter, Chişinău (1974), Cerul fântânilor, Chişinău (1977), Dialoguri 

primordiale, Chişinău (1978), Hulub de poştă, Chişinău (1983), Unde eşti?, Chişinău (1987), Cafea neagră, Chişinău 
(1989), Fir de nisip, Chişinău (1991), Dansul timizilor, Chişinău (1994), Mergătorul, Chişinău (1996), Aventură 
neolatină, Chişinău (1997), Seminţele mărului oprit, Chişinău (1998), Morţile prealabile, Chişinău (1998), Ştiutorul 
să mă ierte, Chişinău (2000), Amărâtele hărţi, Timişoara (2000), Căutarea păstorului, Chişinău (2001), Cules-Ales, 

Ploieşti (2004), Elegia dramatică a golului, Ploieşti (2007), Linii şi cuvinte comunicante, Chişinău (2007), Noroc 

polyglot, Iași (2008), Încheierea cercului, Iași (2008), Fii!/Păjuriţă, pajură (carte digest cu versuri pentru maturi și 
pentru copii), Târgovişte (2008), Luna-i una, Chişinău (2009), 101 poeme, București (2011), De ce mă doare inima, Iași (2012), Amestec de timpuri, Chișinău (2013), Pentru întâlnirea cu tine, Chișinău (2013), Pescuitul în apele mele, Chișinău (2014), Aripi și rădăcini, Iași (2016); Motivul vechi de primăvară nouă, Chișinău (2016), Somnul plin de 

pasageri, Chișinău (2019); cărți pentru copii – Casa fiecăruia, Chişinău (1980), Cenuşar-Voinicul şi Cenunşăreasa-

Mireasa (teatru), Chişinău (1981), Facă-se voia ta, Sfârlează! (teatru), Chişinău (1985), Colacul-Marele, frate bun cu 

soarele (teatru), Chişinău (1988), Copăcel, copăcel, Chişinău (1990), Deşteptătoarele (proză), Moscova (1991), Au 

vrut melcii să se bată, Chişinău (1996, 2002), Din neamul lui Păcală, Chişinău (1996), Ceata lui Bujor (teatru 

popular), Chişinău (1997), Vrei să creşti mare?, Chişinău (1997), Ruga iezilor cei trei, Chişinău (1998), Plăcinţele cu 
mărar, Chişinău (s.a.),  Nucul cu o singură nucă, Chişinău (s.a.), Casa greierului (teatru), Chişinău (2002), Moara cu 

plăcinte (dialoguri, scenete, piese), Chişinău (2008), Rochiţa leneşă, Chişinău (2009), Pălăriuţă oranj şi lupul din 
râpă (teatru), Chişinău (2012), Urmele mele frumoase, Chișinău (2013), Comoara tâlharului și Pălăriuță-Oranj, Chișinău (2014); teatru, folclor, proză, publicistică – Teatru popular, Chişinău (1981), Primiţi „Căluţul”?, Chişinău 

(1983), Cobaiul nu triumfă (roman diverstisment), Chişinău (1996), Foarfeca lui Urecheanu, Chişinău (2003), Când 
pe morţi îi strâng pantofii, cum e mersul celor vii?, Târgovişte (2007), Fir întins, Chişinău (2008), Care-s sălbaticii (teatru), Târgoviște, 2010, Miracolul scenei în arta populară. Teatru popular din Basarabia şi Bucovina de nord. 

Afirmarea dramaticului şi poetica sincretică, Chişinău (2011), Nuca lui Newton (proză scurtă), Chișinău (2016), 
Moartea împăcată a mamei poetului care semăna tatălui (proză scurtă), Târgoviște (2017). Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1975) și membru al Uniunii Scriitorilor din România (2001). ■ 
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cine dă frumos binețe...    
 
 

... e-un izvor de frumusețe. 
 

Zice: Bună dimineața! Rouă nouă pare viața. 
 

Bună ziua! când să spună,  e pornit de vorbă bună. 
 Când să zică Bună seara!, e frumos pe toată țara. 
 Când să spună Noapte bună!, e frumos până la lună.   

 Cine dă frumos binețe,  mugur e de frumusețe.  
 

Celelalte-o să le-nvețe,  dacă dă frumos binețe, precum mugurul dă floare, 
precum floarea... ce splendoare! 

 

 

insomnie de Iași în hotelul Eden  
 
 Lângă teatru, pe la 4,  într-o cameră-n Eden 

insomnia-și vrea simbria –  

un poem cât mai solemn. 
 

Nu se poate la-ntâi marte  falsele tonalități 
s-adumbrească, stânjenească câte mișcă-n cer și-n cărți. 
 Dau în mugur, dau în floare  primăverile din carte... 
Insomnia mi se pare  mă apropie de 7... 
 Trebuie să-nchei poemul –  

mi-a ieșit cam chinuit și se tulbură Edenul... Primăvara a venit. 
 

(1 martie 2019, Iași, Hotelul Eden) 

Iulian Filip ■ Veghe 
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61. Sonetul neadormirii  
 

 Pentru somn mai am o oră,  
dac-o dorm și nu o chinui... Dimineața-n Iași cu plinu-i,  

dac-o prind în auroră. 
 Într-un răsărit de soare  

peste cruci, peste Copou, o senzație de nou mă întreabă de schimbare. 
 Ce schimbăm nu-i temelia  și nici vechi itinerare 

de-ajuns cerul și câmpia 

 

cerurilor din izvoare, 

unde-și toacă ciocârlia ʼnalta binecuvântare.  
 

(Iași, 2 martie, ora 7) 

 
 

 

62. Sonetul cărților de adunat lumea 
 

 
Bine-ar fi să fim odată  una, întregiți, o vrere... 

Unde-i unul nu-i putere? Ce la lume supărată! 
 Cum să-i împreuni, o, Doamne,  pe certați, pe supărați să-mplinească, împăcați, roada așteptatei toamne? 

 Bună e singurătatea –  să te-ntrebi și să te-mpaci tu cu tine și cu partea 

 ce ai vrea să o prefaci... Ieși la lume-apoi cu cartea –  vezi pe alte cărți cum calci. 
 

(poezie scrisă în timpul liturghiei duminicale la Mănăstirea Neamțului, 3 martie 2019) 

 

 

Iulian Filip ■ Lecție de zburare 
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rățuștele de pe oglinda Ozanei 
 

 
Deficit de pietricele plate  

pe malurile apelor din Sofia,  dar... cele mai multe rățuște  pe oglinda apelor de acasă le-am lansat...  

Doamne, ce multe erau! Cele mai puține  și cu un fel de strângere de inimă pe malul rusesc al Mării Japoniei le-am făcut –  după ce am cutezat să intru desculț în apele de gheață ale Răsăritului Depărtat 

sovietic. Mă fulgerau fiori de gheață,  
care-mi frânau pornirea copilărească să răvășesc stoluri de rățuște 

spre malurile nipone... Mereu grăbiți pe podurile nemțene,  
pe podurile de peste apele despletite ale Ozanei, mereu la fugă pe lângă malurile Ozanei... 
Am oprit toate ceasornicele,  ca să luăm câte o gură de apă ozanată... ... și am dat de un belșug de pietre plate,  
care mi-au anulat setea de împărtășanie, 

provocându-mi... rățuștele... 

... Mi-au ieșit șase din prima tentativă... 
Ceea ce se oglindea  din ruinele Cetății Neamț  întregea curgerea de la izvoare 

spre mai departe, 

iar ceasornicele delicate își reluau măsurătoarea. Dar nu se numărau rățuștele 

 

(3 martie 2019) 
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Virgil   

RAȚIU 

[Bistrița]   

 
 Născut la 21 martie 1951, în Sânmărtinu de Câmpie, județul Mureș. Absolvent al Facultății de Ştiinţe ale Comunicării din Bucureşti. Prozator, poet şi publicist. A debutat în martie 1973 cu poeme, în ziarul bistriţean „Ecoul”. Debutul editorial a avut loc în 1976 cu volumul de versuri Atunci când te reîntorci acasă 
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adolescent 
 

 A început să se gândească la şase fete şi la zece băieţi. Să şi-i aducă pe „tavă”. Însă nu era chiar sigur că despre toţi ar putea fi vorba. Trebuie să faceţi cunoştinţă, cât de cât, cu un mănunchi de tineri, zicea. Sunt şaisprezece, zicea. Nu, nu sunt şaisprezece. Sunt, de fapt, treisprezece plus Bolidu. Toţi sunt elevi la aceeaşi şcoală, Colegiul „Teodor Tanco” din Râu Repede. Compun o trupă de tineri, de nedespărţit. 
Eva este fata patronului de restaurante cu mărfuri de mâna-ntâi, Ovidiu Spânzurelu, fost mahăr cu state, acum senator judeţean pentru Partidul România Socială Liberă, reprezentant local de forţă. Nonoleta este de aceeaşi vârstă cu Eva. Sunt colege de bancă. Părinţii ei sunt oameni întregi, normali, cu vază. Însă nici unul nu îşi aminteşte cum au putut să îşi boteze fiica în halul acesta. Mama Nonoletei, Linda, mereu se neastâmpără și se-nvolburează şi declară în faţa vecinilor de scară: 

p
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32 | „Revista română”, nr. 2 (96) • vara 2019  

 

– Mă duc la Tribunal. Trebuie să-i „preschimb” prenumele! Ipolimen, numai tu eşti de vină! iar Linda se hoalbă la vecinii ei ca şi cum ar vorbi cu soţul-său, în bucătărie. Te-ai luat după cântecul ăla italian de la „Eurovision”, fir-ai al dracu', uite ce-a ieşit! Ipolimen tocmai se afla în baie, se îmbrăca, se şpreia şi aşa mai departe. Îşi verifica expiraţia din gură, şi-şi zise: „Put a păcat!” Când se întoarse, dădu cu ochii de Linda. Îşi şterse buzele cu limba. Îşi recunoscu gafa făcută la botezul fiicei: – Aşa-i! 

Altul, Afilie Ifrim are aproape optsprezece ani. Ştie că este născut în zodia Peştelui. E înalt şi mănâncă mult. Nu se îngraşă. Este ţigan. Este al paisprezecelea copil la părinţi. Mai are un frate, al cincisprezecelea. Se străduieşte să înveţe. Dar a prins boala pokerului. Joacă mereu, pe unde apucă. Joacă poker pe beţe de chibrituri şi în timpul orelor. Pentru asta se mută din bancă în bancă. La testele naţionale pe materii, scrie puţin, nu predă foile cu grile înaintea altora. Joacă poker, sub bancă, la o singură mână. Iese din sala de clasă ultimul. Nici din curtea liceului nu iese până nu-l ciupeşte la vreun pokeraş desfășurat la botul calului pe careva, fie coleg, fie un altul, să-i radă de măcar un leu-doi. În Râu Repede familia lui Buzatu este cea mai cunoscută. Se bucură, pe moment, de o largă 
recunoaştere națională. Băutura preferată a adulților din casă este krampelul, băutura generală de tranziție. Tatăl familiei, după botez, Zigu, a ajuns subprefect. Zigu Buzatu. Mama familiei, Raza, este pensionată înainte de termen, dar activează pe lângă Fundaţia „Femei libere și puternice”. Unicul lor fiu este elev într-a douăsprezecea. Ăsta face tot ce poate ca să înveţe limbi străine. Ştie deja germana şi franceza. Pe această pistă insistă ca un apucat. Numele său de botez este Ovidiu. Colegii de clasă l-au rebotezat, și-l strigă Zaţ. În oraşul Râu Repede locuieşte o singură familie de jidani, evrei, cum se spune modern, familia Ciocolomvici. Au doi copii, Traian şi Remus. Nume neaoşe. Acum nu mai are nici un rost să se comenteze 
pentru ce, la botezurile apărute pe nepusă masă, părinţii lor au apelat la prenume latineşti. Acum nu mai are cine să-i ameninţe cu ţuhausul. Traian este coleg cu Eva, Nonoleta, Ovidiu, Traian, Afilie… Remus este un fel de mucea, seamănă cu Pinochio. În familia lor nimeni nu a avut nasul mare, dar îl are el. Poartă un 
nas la vedere, enorm de mare. De aceea, Traian Ciocolomvici, frate-so, nu îl ia pe Remus cu el niciunde. Crede cu tărie că Remus e hâd, deşi Remus, altfel, este un copil frumos, dacă te pricepi să-i studiezi trăsăturile. În 1948 domnul Aghireşanu a fost băgat la zdup. Politic, procesul. Într-o vreme, după vreo cinci ani de stat la întuneric, a „liberat”, apoi iarăşi a fost ascuns după gratii. Tot politic, deşi Tribunalul Militar l-a „inscripţionat” la administrativ, la grămadă și în regim de urgență, adică, laolaltă cu boschetarii. Aşa se face că la vârsta lui înaintată are acum un copil în clasa a douăsprezecea. Numele tinerelului este Vasile Aghireşanu. Tatăl său, la cei 88 de ani, este mândru de Vasile. E un tânăr care tace şi face, de parcă a fost crescut într-o familie de saşi. Mama lui Vasile, care a fost asistentă medicală, are o figură care trădează faptul că, în vreme, ani şi ani la rând, a „tratat” foarte mulţi activişti de partid. În general şi „priviţi de la mare distanţă”, oamenii sunt mizerabili. Uită că s-au născut. Uită că vor muri. Uită că azi poți fi în viață, mâine, adio Pépi. Uită că au mamă, tată, bunici, copii… Oamenii uită foarte repede. Au uitat şi vremurile de pe timpul lui Ceauşescu. Nu toți, dar destui câți să producă confuzii 
semnificative. N-au băgat de seamă nici că Iliescu i-a tratat la fel ca Ceauşescu. La fel s-a comportat şi Petre Roman, altă hahaleră. Și Silviu Brucan, profesorul chiromant, fie-i țărâna ușoară ca o ladă de cuie. Te uiţi în uitatul lor, şi rămâi crucit. Le constaţi uitatele și uităturile, ale lor, ale celor mulţi de tot, şi preferi să nu-ţi mai pui nici o întrebare. O altă fiinţă care trebuie trecută pe această listă este Luxița, zicea omul. Nume de familie, Vuvuzeică. 
Are 17 ani, însă, cum părinţii au trimis-o la şcoală pe când a împlinit şase, este colegă cu cei de optsprezece. Are obiceiul să nu pună osul la învăţătură. Fumează ca o englezoaică. De altfel, afirmă adesea: „Mă duc la turci, la Galatasaray. Acolo am să fac bani!”. Colega ei de clasă provine dintr-o familie de „schimbălăi”. Taică-său nu este ţigan, dar schimbă valută prin oraş, pe sub cișmele, cum se spune. Nu câştigă bine, însă ştie să se întreţină. O poartă pe Patricia – aşa o cheamă pe copilă – pe palme. Îi ţine isonul. Patricia vorbeşte limba engleză curent. Visează să ajungă în Canada, în Africa de Sud, mă rog, în orice caz nu are nici un sentiment faţă de ţara unde s-a născut, Românica, cum îi spune tat-su. Pe dinafară privit, Râu Repede arată bine. Dă bine. Este impresionant. Oraş medieval construit de saşi, păstrează şi transmite o undă de vechime conservată pe apucate, dar de oameni neştiutori, neinteresaţi. Acum centrul istoric al Râului Repede este locuit de ţigani. Ceauşescu a încurajat o astfel de politică urbanistică, nu numai în această urbe din Ardeal. Familiile normale, de români navetiști, germani 
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emigranți, trebuiau „marginalizate”. Şi a reuşit. Le-a vârât pe toate în blocuri construite din beton verde şi fier mâncat de retorte, un fel de buncăre etajate, nenumărate, fără lifturi, cu scări potrivite jogingului, inegale, înainte de-a demola casele proprietate particulară. Dar, ulterior, nu toate casele şi vilele au fost 
demolate. N-a apucat. Mulți au răsuflat ușurați în clipa-n care l-au executat. La mă-sa! Să facem însă cunoştinţă şi cu ceilalţi tineri, zice omul mai departe, devenit deodată foarte atent. Bubu este altul dintre ei. Prenumele său, Dormindon, l-a primit de la bunică-sa, care îi e nașă. În cheamă Buburuz. Este mic de statură, dar îi place, îi face plăcere să se bată cu oricine. Când mănâncă ai impresia că vorbeşte și scuipă muște. Tatăl său a studiat viaţa ţânţarilor „harşti-harşti”, o „îndeletnicire” deloc bănoasă, niște insecte, ţânţari vioi și trompoși de mare finețe, care mănâncă lemnul de rezonanţă al instrumentelor muzicale. Bătrânul Buburuz a descoperit că „Lindavetul” ar fi soluţia pentru stârpirea lor. Reţeta a şi promovat-o pe mai multe căi de comunicare. Era gata-gata să se ducă cu „inovația” la Consiliul Național de Atestare a Invențiilor și Mărcilor. Până și un nepot al lui Mobutu Sese Seco Kuku Wa Za ș.a.m.d – mare meloman, mare iubitor de muzică de orice natură, nu se știe cum naiba a aflat de pidosnica invenție a românului – un nimenea-ndrum, vorba aia. Din păcate un duşman odios al instrumentelor cu 
coarde, din Suedia, a reuşit să cloneze ţâmţarul „harşti-harşti”. Atât le-a fost. Murind Buburuz, bătrânul, instrumentiştii din ţară încearcă zadarnic să îşi protejeze instrumentele cu o soluţie de import, din Franţa, „Albendozol”. Medicul veterinar Arpi Betay, Dumnezeu să-l aibe în pază, însă, susţinea că muzicienii nu vor avea nici o şansă adoptând această metodă de tratare a lemnului aplicată în Hexagon.  

Un alt adolescent, poreclit Bolidu, care-a mai fost pomenit, era dat naibii, ca un raton. Asta trebuie neapărat precizat, zice individul. Şi ar mai fi câţiva, toţi unul ca altul, cam de aceeaşi vârstă. Printre fete o mai numărăm pe Crişuţa, o ţâră, şi Clima, o fire mai bolnăvicioasă decât maică-sa, Alupuloaie Vera. O 

femeie țeapănă și faină pe care o cunoaște tot orașul. 
 

* * * 
 Ninsoarea surprinsese pe toată lumea. Arborii ornamentali, uriaşi, încă aveau frunze verzi pe ramuri. Începuse un vânt aspru, ca din fundul pământului, nu din văzduh, din ce în ce mai puternic, iar ploaia măruntă se transformă în ninsoare cât încape. În nici un ceas viscolea ca în decembrie, ca în miez de iarnă. Pe străzi se stârnise o larmă ciudată, maşinile claxonau în draci, în rest, ţipenie, ca-n palmă, ca la un 

semn. De frig au fugit care încotro, mai degrabă acasă, deşi abia se făcuse ora doisprezece. Au alergat ca să se îmbrace altfel, să-şi pună paltoane, cisme, ghete, fulare, căciuli şi căciuliţe. Cei care circulau cu biciclete mergeau pe jos, greu împingându-le împotriva viforului. Era o lărmălaie îngrozitoare. Cineva de la Electrica aprinsese luminile de pe străzi. Alt val de vuiete disperate. Aproape se întunecase. Se auzeau plesnete ca de sticlă spartă, fulgii mari păreau ţăndări în vălătuceala lor iuţită de vântul năpraznic. Şi 
vehiculele claxonau disperate, semnalizau din faruri a nu ştiu ce, prin parbrize nu se mai zărea mai nimic. Începură să se împotmolească în nămeţi, mai ales la colţurile intersecţiilor. 

Pe culoarele liceului se stârniseră ţipete, vociferări alarmante, uşi trântite, soneria sună a pauză cu totul anapoda. În clasa a XII-a F elevii săriră la ferestre şi priveau uimiţi viforniţa, murmurând „Dom’ profesor!”, „Dom’ profesor!”, însă domnu’ era înţepenit. Privea mut crucea de pe peretele din spatele clasei nimica zicând. „Dom’ profesor!”, „Dom’ profesor!”… Degeaba. Domnu’ de botanică părea hipnotizat şi se uita tot mai insistent la cricifixul de tinichea. Un firicel de salivă i se scurgea uşor pe la colţul drept al buzelor, căzute cum nu l-au mai văzut niciodată. – Dom’ profesor, îl zgâlţâi Eva cu teamă. Ce facem? Cum mergem acasă? Începură toţi să vorbească la mobíle. Îmbrăcaţi numai cu jachete, unele fete cu pantofi decupaţi, se gândeau să comande taxiuri. Vântul zăngănea ferestrele. Afară nu se mai zărea aproape nimic. Deodată profu’ se săltă pe picioare, privi în jur panicat, mai speriat decât elevii săi şi zise: – Nu ştiu… Bâigui, luă catalogul şi se târă spre uşă, apoi spre cancelarie, uitându-se fix înainte, ca şi cum ar fi fost singur cuc. Pe culoar alţi elevi îi făcură loc să poată trece. Arăta ca un dulap cu sertare. – Bă, începu Bolidu, hai să ne cărăbănim. Sunaţi la taxiuri de pomană. N-o să găsim. Până acasă o să trag o fugă. Toţi, hai! Altă soluţie nu-i. Îşi puse geanta pe umăr. Colegii îl urmară fără şovăire, sporovăind ca într-un furnicar. Afară nămeţii îi speriară. Abia răzbiră până la poarta şcolii. Şuierul vântului era ca turbat. Bolidu mai apucă să strige: – Oricum o fi, hai să ne vedem, la şapte, „La Belitu”! Dar n-apucă să facă doi paşi că fu grămadă. 
Alunecă. Pe pizda mă-sii! Dar se ridică şi-o tăie ca din puşcă. Deja se învineţise. Ceilalţi, la fel. Era într-o zi de luni. 
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„La Belitu”, în bar era pustiu. Bolidu intră repede, trântid uşa fără să vrea. Era bine încotoşmănat, cu fular pe gură şi bereta trasă pe frunte încât nu i se zăreau decât ochii sticloşi. „Brrr!”, făcu. Se scutură cu muşcări iuţi şi repetate. Nici nu se aşeză că strigă: – Belitu, un coneac! Mare! Fără apă! Apoi privi ceasul de pe mobíl. Era trecut de şapte. Ce zici, Belitu, 
de chestia de-afară? – Căcat, a trebuit să pornim căldura, pula mea… – Bine-ai făcut. – Da’ tu ce caţi aici? – I-am chemat pe toţi. – Vin şi fetele? – Atâta le trebuie, să nu apară, c-au belit-o!… Fă-mi şi-o cafă. – Cu lăptic? se piţigăi Belitu. – Ăla să ţi-l bagi în găoază. Tăcură. Apărură Eva şi Vasile, Traian şi Remus, culmea. – Mă pulă, se zborşi Traian către Remus, ţi-am spus să nu te ţii de mine! Bolidu, zise Ciocolomvici întorcând capul: Eu pe ăsta-l bat. – Lasă-l, bă. Remus, hai lângă mine, îl îndemnă Bolidu. Ai o trompă ca un elefant. Remus se bucură şi-şi frecă mâinile, şi faţa şi nasul vânăt. Apăru şi Nonoleta, cam galbenă nu se ştia de ce, şi încă vreo câţiva. Începură să comenteze ştirile radio, mai ales ştirile meteo. Chestia era că numai în Ardeal s-a pornit ditamai viforniţa şi ninsorile. Buletinele meteorologice erau răsturnate de la oră la oră, nimeni, nici măcar cei mai autorizaţi oameni nu înţelegeau fenomenul. Nu lansau nici o explicaţie. Unii comentatori, însă, de pe la televiziuni afirmară deja că astfel de intemperii nu pot fi provocate decât artificial. „Ori Mosadul, ori Moscova ne-au copt-o”, zise Ovidiu lu’ Buzatu ca unul care ar vorbi din partea unei autorităţi. – Pleacă, mă!, strâmbă Patricia. – Chestia este, aţi auzit?, interveni Ovidiu, că zona a fost declarată sub stare de necesitate. Baza este că şcolile se vor închide. Guvernul ne va dat liber, nu se ştie până când… Suntem în vacanţă. Aşa că mă 
doare-n olecran. Hai, s-o punem! Parcă a venit Crăciunul. Cine-ncepe? Toţi schimbară priviri nedumirite. – Dacă e sfârşitul lumii? continuă Ovidiu cu aplomb. Se uită la ei pe rând. Comenzile la bar au fost amestecate. Băieţii cu tăríi, fetele cu sucuri. Între timp Nonoleta se mută lângă Ovidiu. Băiatul se şi băgă în ea şi-i trase un mozol cu limbă lungă până fata se îmbujoră şi mai-mai..., începuse să transpire. Închidea ochii, apoi şi-i da pe spate ca-ntr-un dans din priviri. Ovidiu se opri doar cât să tragă o gură de coneac şi iarăşi o îmbrăţişă cu apucături necontrolate, aproape violente. Gâfâiau. 
Ceilalţi vorbeau vrute şi nevrute, ca-n vacanţă, ca într-o tabără. Nonoleta, din nou galbenă nu se ştie de ce, se ridică încet, îl prinse pe Ovidiu de degetul mic. Se ridică şi el şi intrară în toaletă. Acolo pătrunseră amândoi în cabina femeilor închizându-se pe dinăuntru. – Dacă o să fie sfârşitul lumii? îi zise Nonoleta cu gândul aiurea. Când năvăli la baie şi Bolidu, el trase cu urechea dar nu desluşi nici măcar un chiţcăit. „A’ dracu’, gândi. Precis ia muie”. Apoi Ovidiu, nu după mult timp, ieşi din cabina pentru dame şi-i făcu semn lui Bolidu să meargă şi el. Ajuns la masă, înainte de a se aşeza, comandă o Grasă de Cornari, şi fără mare fereală le făcu semne cu înţeles şi lui Afilie, şi lui Traian, şi lui Bubu şi… Toaleta îi „aştepta”. Colegele 
nici nu-i băgau în seamă. Încalte, petrecăreţii chiar vorbeau despre sfârşitul lumii. Tineri, radioşi, îngălaţi, neciopliţi, exhibi-ţionişti, muritori. – Aiureala asta cu sfârşitul lumii de unde ai mai scos-o, Ovidiţă? întrebă Vasile, clătindu-şi gura cu 
bere. Avea şi un pahar cu coneac. Unde ai mai pomenit sfârşitul lumii cu zăpadă, îngheţ, vifor, nămeţi? Sfârşitul lumii vine cu foc, cu trăznete, cu bubuituri, mai ceva ca la o petrecere cu artificii adevărate, bombă atomică. Gerul conservă, nu distruge ca focul, apa, potopul. Şi de ce să înceapă sfârşitul chiar cu noi? Numai nişte nătăfleţi… Asta-i gândire de găină, bă. – Tata are informaţiile lui. Nebunia asta s-ar putea extinde cum nici nu gândeşti. În situaţia asta tata 
nici n-are voie să părăsească Prefectura. E ca împuşcat. Nu vezi că pe străzi nu e nimeni? Noroc că mai funcţionează televiziunile. Dar nici alea, toate. – Asta-i altceva, guvide. Tat-to are ordin de la Guvern. – Dar, zice că sunt probleme şi cu transmisiile prin satelit. Ovidiu, zis Zaţ, se strâmbă şi scoase limba: 
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– În condiţiile astea de acum, cine mai ascultă de Guvern? continuă Zaţ. Dă-i în mă-sa! N-ai văzut ce-i afară? Numai noi ne-am trezit să venim aici. Toată suflarea e închisă în casă ca ursu-n bârlog. Mama era să leşine când m-a văzut că ies, accentuă Ovidiu. Ea mi-a zis de sfârşitul lumii. I-a spus tata care alaltăieri a fost la mănăstirea Corlaci, unde este unul din ăia care văd înainte… – Clarvăzător… – Bine, fie. Ăla i-a vorbit lui tata de sfârşitul lumii. – Pleacă, mă! reveni Patricia. Mai bine schimbă subiectul. Ovidiu se ridică, fornăi, se suci şi se îndreptă din nou către toaletă. Între timp ceilalţi băieţi reveniră pe rând. Patricia îl urmări din priviri cu silă. „Pulos de căcat!”, făcu, vorbind cu cana de cafea. Dar nu bine îşi gătă gândul că uşa toaletei se izbi cu putere de perete iar Ovidiu ieşi strigând ca un apucat: – Moare Nono, bă! Chemaţi salvarea! Toţi se buluciră la toaletă călcându-se în picioare. Apăru şi Belitu, barmanul, dar se răzgândi imediat şi, repetat, încerca să prindă Salvarea. Fetele ţipau. Băieţii puseră nişte haine pe o masă. Abia o scoaseră pe Nonoleta din baie. O intinseră pe blat şi-i masau pieptul, capul, membrele. Habar nu aveau ce trebuie să facă. Din gura Nonoletei, întredeschisă, se scurgea ceva care semăna cu sana. Ambulanţa sosi cu întârziere. Asistenţii bombăneau. Luxița şi Patricia se suiră şi ele în dubă cu toate protestele şoferului. – Mână mă, pulă! strigă Luxița către volan. Lasă gargara! Şoferul înghiţi în sec. În urma salvării rămase un alb mucegăit, răscolit aiurea. Vântul şficuia nebun. Din platanul imens de pe marginea trotuarului căzu ceva ciudat, ceva negru. Bolidu se apropie, ferindu-şi faţa de vântul turbat, să constate. Era o cioară, cine ştie de când moartă. Doar nu era atât de frig încât cioara deja să fi-ngheţat. Vizavi, peste bulevard, zăcea un autocar răsturnat. În jur, nimeni. La Banca ING urla alarma într-o dungă. Dinspre nord se auzeau bubuituri ca de tun. Probabil, trupe de artilerie speciale primiseră ordin să tragă salve către stratul dens de nori, cu speranţa să-i împrăştie. – Hai acasă! îi îndemnă Vasile pe cei care au rămas în uşa barului. – Mda, mărmăi Bubu, îngropându-şi faţa în fular. Crişuţa se uită cu înţeles la Clima: – Mai bine am merge şi noi la urgenţe. 
 

* * * 
 

La urgenţe era o forfotă de nedescris. Pacienţi cu fracturi, copii cu temperaturi ridicate, nenumărate cazuri de infarcturi. Ambulanţele urlau din cinci în cinci minute. Medicii şi asistentele păreau derutate. Apărură şi părinţii Nonoletei. Crişuţa îi recunoscu, însă nu ştia ce să le spună, ce să le explice. Chiar aşa, ce să le povestească? În fond, părinţii, Linda şi Ipolimen, nici nu mai întrebară, borborosiră ceva ininteligibil. Alergară ca nebuni la etajul doi, la reanimare. Acolo, medicul se serviciu le spuse din vârful buzelor că nu are timp de ei şi le interzise să o viziteze pe Nonoleta. Ninsoarea nu a încetat toată noaptea. Nici viscolul. Doar fulgii păreau ceva mai mărunţi, ca boabele de orez. Dimineaţa, la fel. Domina oraşele, localităţile o seară prelungită la nesfârşit, încremenită, vâscoasă, încât gerul putea să-şi facă de cap până şi în case, în unele locuinţe rămase în pană de curent electric şi gaz. Iar vântul sufla nemilos, dar parcă nimica mişcând. Radiourile vuiau de ştiri care mai de care, 
emisiunile de informaţii teve nu comentau decât evenimentele meteo din zona Ardealului. Numărul accidentelor rutiere depăşiră orice evidenţe, în spitale se instalase stare de urgenţă. În ajutorul ambulanţelor au sosit maşini militare, pompierii. Aviaţia nu fusese mobilizată din motive lesne de înţeles. Culmea culmilor era faptul că dincolo de munţi, la Ploieşti, Bucureşti, Constanţa soarele trona bezmetic, doar cât atmosfera se răcise simţitor. De la Broşov, însă, până în Maramureş se instalase iadul pe pământ. Instituţiile, birourile particulare, societăţile comerciale îşi închiseră porţile. În Râu Repede străzile erau aproape pustii. Rar se zărea câte o mogâldeaţă care înfrunta furtuna de zăpadă. Numeroase vehicole erau abandonate pe străzi. Le îngheţară motoarele, plesniră recipienţii cu lichide. Nonoleta Olimp îşi reveni abia către zori, ca din minune. Doctorul Bindea care o asistase se miră până şi el. Nonoleta se îmbujoră deodată, începu să respire regulat, fără sincope. Numai astfel medicul permise părinţilor să o viziteze. Mama Linda sări şi o sărută pe gură de câteva ori, tata Ipolimen Olimp o sărută şi el, îi sărută şi mâinile. Doar că bolnava mirosea crunt a transpiraţie. „Miroase a păcat”, îşi şopti babacul, uitându-se în tavan. În paturile de alături zăceau bolnavi schimonosiţi, câte doi într-un pat. Spitalul era ful. Doctorul Bindea dădu din mână a nu se ştie ce şi le transmise părinţilor că îi aşteaptă la cabinet. Habar nu avea ce o să le spună. În urma analizelor efectuate nu rezultă nimic 
relevant. Nonoleta traversă o criză cu simptome inexplicabile. Cum să le spună aşa ceva celor doi care încă nu-şi reveniră din cumplita sperietură?  
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* * * 
 Au trecut aproape 24 de ore de când iarna se instalase peste oraş, ca un nou patron, acum total 

necunoscut, al vreunei zile dintr-un calendar creştin. Blestemată zi, blestemat calendar. Atmosfera încă nu dădea nici un semn de ameliorare. Dimpotrivă, parcă. Luate pe nepregătite, anexele administrative ale Primăriei încă nu reuşiră să scoată pe străzi utilajele pentru dezăpeziri, măcar unul, două. De unde? Totul şi toate păreau îngheţate. Consiliul de intervenţie pentru urgenţe, instituit la repezeală, se întrunise oarecum de pomană. Nimeni nu ştia de unde să înceapă. Prognozele meteorologice transmise de la Bucureşti nu prevesteu nimic îmbucurător. Pe bulevardul Tranziţiei câţiva arbori imenşi fuseseră trântiţi la pământ. Circulaţia era întreruptă şi pe alte artere ale urbei. Dominau nămeţi de zăpadă mai ceva ca în Antartica. Pentru intervenţii la penele de curent electric şi de gaze au fost mobilizate câteva tancuri de la unitatea militară. Acestea încercau să croiască măcar câteva căi de acces pentru alte vehicole ale intervenţiilor, dar de mare ajutor nu se dovedeau. Lipseau muncitori dotaţi pentru astfel de calamităţi, autospecialele se împotmoleau când li se părea lumea mai dragă. Din nou ţipenie. Doar telefoanele zbârnâiau, dar apelurile de la diferite capete ale firelor rămâneau notate pe registre cu anumite priorităţi. Care priorităţi? Cine să le stabilească ordinea? Cu toate acestea, o parte din gaşca din a XII-a F apăru pe rând „La Belitu”. Veni îngheţat Ovidiu Buzatu. Afilie, cât de tuciuriu era, se înfăţişă cu o moacă palidă, oarecum depigmentată. Pomeţii îi erau roşiatici nu vineţi, cum sunt de regulă feţele celor ţinuţi în congelatoarele de la morgă. Culmea, îşi făcuse apariţia şi Eva, apoi Bubu Dormindon, colega Clima, cu obrajii ca de cârpă umedă îngheţată. Mai dădu buzna şi Patricia şi Luxița. – Ce-i mă cu voi? întrebă Ovidiu căruia Belitu tocmai îi aducea un păhărel cu Zaraza. Unde-s momârlanii? Au băgat-o? Au îngheţat? Părea nervos, dezorientat. Îşi luă mobílul şi începu să-l „frece”. Până să-i răspundă careva, continuă: – În oraş s-au înregistrat peste 60 de morţi. Bătrâni şi copii. La morgă nu mai au loc. Care nu mai încape îl duc afară pentru că, oricum, ăla e ca betonul. Străzile sunt blocate. Noroc că am constumul ăsta 
de alpinist. – Eu, interveni Eva, am pe mine şapte rânduri. Şi aşa mi-a degerat nasul. Apăru val-vârtej şi Bolidu. Îi fotografie pe rând, dintr-un bliţ: – Parcă aţi venit la înmormântare… Ce-i cu Nonoleta?… Apoi către barman: Belitu, ca ieri! – E-acasă, răspunse Clima. Am vorbit la telefon. Nebuna spune că nu mai are nimic. Zicea de un puseu, de o criză de identitate pe fond nervos, de o cădere. Mamă-sa, Linda, era însă în draci. O fi crezut că o chem la vreo „partidă”, ca ieri. – Vasile? Ovidiu vorbea tare în aparat, semn că nu era receptat ca lumea. Mă, pulă, hai odată!… Ia-ţi sania, patinele, schiurile… Ce aştepţi? Mă, prostalăule, te temi că mori? Nemuritorii nu mor, fraiere… Cine a mai murit? Ovidiu încremeni pentru o clipă. Apoi zise către ceilalţi: Ha! Cică a murit profu de biologie, Piliuţă.  

Vestea picase cam aiurea. „Ce chestie!” Se hotărâră să-l aştepte pe Vasile cu amănunte. Ovidiu opină că precis profu Piliuţă o să rămână neîngropat până după viforniţă, că cine dracu’ poate organiza ceremonii 
de-astea pe aşa o vreme, că pe uliţe – altfel nici nu le mai putea numi – zac o sumedenie de câini vagabonzi morţi, că vreo câţiva boschetari au fost găsiţi întâmplător „muţi”, şi aşa mai departe. – E plin oraşul de ciori moarte. – Foarte bine, o trânti Bolidu. N-are decât primarul să şi le frigă. Poate, aşa, scăpăm de ele… – Da’ noi oare vom scăpa? Întrebarea căzu peste toţi cam fără noimă. Vorbise al lui Buburuz. Ninsoarea începu să cadă din nou cu intensitate. Vântul bătea la fel. Prin fereastra de la bar se zăreau nămeţii până la jumătate. 

La un moment dat, Belitu se apropie de masa lor privindu-i pieziş: – Mă! Zice de la Poliţie dacă am barul deschis. Zice că s-a dat ordin ca toate localurile să fie închise urgent. Zice că e stare de asediu sau ce pula mea, şi dacă nu se respectă se lasă cu gherlă…  Ca fulgerat, Belitu se arcui, se năpusti la uşă şi o încuie. Apoi stinse luminile, păstrând doar neonul violet, de veghe. Trase şi jaluzelele. Toţi căpătară culori vineţii, ca nişte fantome descreierate. Nu mai aveau priviri, avea în locul lor câte o pereche de găuri sclipind difuz. – Dacă trebuie să mai apară careva n-are decât să vă sune. Basta! Ordinul era ordin. Nu comentă niciunul. Belitu tăie şi maul muzicii. ■ 
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Mihai 

ZAIȚ  

[Iași] 
Peisajul unui... concurs! 

Concursul internaţional de artă plastică  
„N.N. Tonitza”, ediţia a XIII-a, Iaşi, 2019 

 

 
Aflat la cea de a XIII-a ediție, Concursul 

internațional de artă plastică „N.N. Tonitza” inițiat și organizat de Cercul de artă plastică N.N. Tonitza (prof. Mihai Zaiţ), Iaşi, sub patronajul Asociaţiunii ASTRA – Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, încurajează și motivează munca copiilor cu preocupări artistice, valorifică potențialul uriaș de creativitate, de imaginație, de puritate, de energie ludică. Lumină și culoare, formă și spațialitate, expresivitate și creativitate 
sunt atribute ale „peisajului” oferit de actualul 

concurs. Generațiile se succed, dar nu se aseamănă! Generația tânără optează să-și consume o parte din timpul liber în fața calculatorului, a tabletei, dar și în fața unei coli de desen pe care să transpună o imagine, să elaboreze o compo-ziție, să descopere că lucrările realizate devin 
competitive, sunt apreciate. 

Lumea satului, loc fascinant, personajele cu activitate diversă, ritmul vieții diurn-nocturn, 

peisajul geografic dinamic ca aspect temporal-spațial, trăirile proprii, metamorfozele gându-

rilor, compozițiile nonfigurative sunt subiecte abordate de către participanți cu vârste între 5 și 
18 ani. 

Putem să-i considerăm pe tinerii artiști/ pic-tori fini observatori ai realității înconjurătoare, sensibili la frumusețe, convingători prin croma-

tica optimistă folosită. Ceea ce iese pregnant în evidență, normal la aceată etapă de creație, este decorativul, fie în modul în care se plasează obiectele în compo-ziție, fie în viziunea de ansamblu asupra lucrării. Decorativul în măsura în care există, fie este de origine folclorică, fie stilizat în forme geometrice. Temători sau cutezători, concurenții sunt preocupați de a fi cât mai autentici, de a oferi 
ceea ce-i reprezintă. Se resimte o bucurie mai mare pentru participare, pentru etalarea creației 
artistice.  Cu o vibrație delicată a firescului, cu talentul, spontaneitatea, verva copilăriei, tinereții, desi-gur „peisajul” acestui concurs are în spate com-petența profesională pedagogică și artistică ale mentorilor, cărora le adresăm felicitări. 

A XIII-a ediţie a Concursului internaţional de artă plastică „N.N. Tonitza”, într-o atmosferă de sărbătoare şi-a făcut cunoscuţi câştigătorii de-semnaţi de un juriu format din: preşedinte de 
onoare – prof. Areta Moşu, preşedinta Despăr-ţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi; 
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preşedinte executiv – prof. Mihai Zaiţ, artist plastic, membru U.A.P., Iaşi; vicepreședinte – prof. Parascheva Ţuţurman, Despărţământul 
ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi; membri: prof. 

Marcel Bejgu, artist plastic, membru U.A.P.R., Ploiești; dr. Petru Damir, artist plastic, membru U.A.P.R., Bucureşti; prof. Gheorghe Maftei, artist plastic, membru U.A.P., Iaşi; prof. Gavril Mocenco, artist plastic, membru U.A.P.R., București. 

Vernisajul expoziţiei laureaţilor concursului a 
avut loc la Muzeul Municipal din Iaşi, în data de 27 martie 2019, cu începere de la ora 12:30. Au prezentat prof.univ.dr. Mihai Păstrăguş şi Sarah 
Daria Muscalu, artist plastic. Ediția din acest an a Concursului Interna-ţional de Artă plastică „N.N. Tonitza” s-a bucurat de o largă participare, peste 1000 de copii din  Republica Moldova, Ucraina şi România. ■ 

 

Laureații Concursului internaţional de artă 
plastică „N.N. Tonitza”, ediţia a XIII-a, Iaşi, 2019 
 

Marele Premiu pentru Arte Plastice Grupul de creație: „Atelierul din foișor” – Tansa, Iași, România 

 

Premii speciale pentru cei mai tineri 

participanți Marinca Matei, 5 ani, Iaşi, România Mârțu Ilinca, 5 ani, Iaşi, România Hrișcă Diana, 6 ani, Iași, România  Iordachi Teodora, 6 ani, Iași, România Soloomia Alexia Ioana, 6 ani, Iași, România 

                

Premiul special al juriului 

Adelina Cazacu, 14 ani, Criuleni, Republica Moldova 

 

Clasele I-IV 

Premiul I Şcoala „Vasile Conta” Iaşi, România, prof. Aurel Dascălu 

 

Clasele V-VIII 

Premiul I  Gimnaziul Ratuș, Criuleni, Republica Moldova, 

prof. Lilia Cazacu Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu” Iaşi, România, prof. Brândușa Verdeși 
 

Premiul al II-lea        Gimnaziul Hârtopul Mare, Criuleni, Republica 
Moldova, prof. Lidia Cioban 

 

Premiul al III-lea     Gimnaziul Izbiște, Criuleni, Republica Moldova, 

prof. Lidia Cioban Gimnaziul Hârtopul Mic, Criuleni, Republica 
Moldova, prof. Lidia Cioban 

Clasele IX-XII 

Premiul I Liceul Teoretic „Boris Dânga” Criuleni, Republica 
Moldova, prof. Lilia Cazacu        Liceul cu Program Sportiv Iaşi, România, prof. Vasile Bâzdâgă 

Premiul al II-lea Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Chişinău, Repu-

blica Moldova, prof. Tatiana Rotari Liceul Teoretic „Mihai Stratulat” Boșcana, Criuleni, 
Republica Moldova, prof. Tamara Tricolici 

 

Premiul al III-lea  Liceul Teoretic „Ginta Latină”, Chișinău, Republica 
Moldova, prof. Minodora Ceban, Zinaida Pavlov, 

Zinaida Ursu  

 

Şcoli de artă  
Premiul I                          Şcoala de Arte Cruglic, Criuleni, Republica Mol-

dova, prof. Lilia Cazacu  Liceul Teoretic cu Profil Arte „Doina şi Ion Aldea Teodorovici” Chişinău, Republica Moldova, prof. Marina Dumitriu, Lily Prisăcaru, Mihai Prisăcaru, Silvia Stogu, Valentin Vârtosu Şcoala de Arte Plastice pentru copii Bălţi, Repu-

blica Moldova, prof. Anjela Alexeeva, Larisa Ananii, 

Larisa Carp, Oleg Carp, Tatiana Pintea, Ludmila Platon, Galina Ţurcan, Natalia Vîlciu Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, prof. Ovidiu Mihail Ciumaşu   

Premiul al II-lea Școala de Arte „V. Poleakov”, Chișinău, Republica 
Moldova, prof. Raisa Alexa, Mihail  Donos, Tamara 

Samohin, Zinaida Ursu       

Cercuri de artă 

Premiul I Cercul de creaţie plastică „N. Grigorescu”, Liceul Teoretic „Boris Dânga” Criuleni, Republica Moldova, 
prof. Lilia Cazacu            Cercul „Prietenii Iașului”, Iași, România, prof. 
Adina Berneagă    

 

Premiul al II-lea  CAE „Curcubeul”, Chișinău, Republica Moldova, 
prof. Raisa Alexa  
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Școala de Arte Ialoveni, Republica Moldova, prof. 

Nina Popescu   

      

Premii individuale 

Premiul I Andrei Maria Bianca, IX, Iași, România Aștefanei Bianca, 13 ani, Iași, România Bajora Vasile, 14 ani, Ratuș, Criuleni, Republica 
Moldova Banc Victoria, III, Chișinău, Republica Moldova  Burbulea  Felicia, 16 ani, Chișinău, Republica Moldova Butnaru Andreea Alexandra, 10 ani, Iași, România 

Cazacu Adelina, 14 ani, Criuleni, Republica Moldova 

Cozmolici Mădălina, VI, Chișinău, Republica Moldova Dicuseară Botnaru Elena, 15 ani, Ratuș, Criuleni, 
Republica Moldova Dutcovici Sergiu, 9 ani, Iași, România Frasineac Diana, III, Chișinău, Republica Moldova   
Gherciu Maria, 15 ani, Cruglic, Criuleni, Republica 

Moldova Gușan Adriana, 17 ani, Ialoveni, Republica Moldova Iordachi Elena, 11 ani, Tansa, Iași, România                Iordachi Petru, 10 ani, Tansa, Iaşi, România   Hatmanu Iulian, XI, Iaşi, România Lozovanu Aura, VII, Chișinău, Republica Moldova Malic Vladislava, 15 ani, Chișinău, Republica Moldova                                     Mazur Daria, 14 ani, Bălţi, Republica Moldova Mazur Dmitrii, 15 ani, Bălți, Republica Moldova Melnic Mihaela, 15 ani, Chișinău, Republica Moldova 

Mititelu Cleopatra, 12 ani, Ialoveni, Republica Moldova Netcă Ioana Maria, 7 ani, Iași, România Ochișor Cristina, X, Iași, România 

Oganean Maria, 13 ani, Criuleni, Republica Moldova Paolov Andrei, V, Chișinău, Republica Moldova Rusu Patricia, II, Chișinău, Republica Moldova Salcutan Victoria, 11 ani, Chișinău, Republica Moldova Schimbătoru Victoria, VI, Chișinău, Republica Moldova Secrieru Diana, 13 ani, Chișinău, Republica Moldova Serghienco Ian, 18 ani, Bălți, Republica Moldova 

Spiridon Sara Maria, 9 ani, Tansa, Iași, România 

Stahi Cristina, 16 ani, Criuleni, Republica Moldova Suceveanu Teona, 13 ani, Iași, România Tonu Victoria, V, Chișinău, Republica Moldova Țîmbalari Maria, 14 ani, Cruglic, Criuleni, Republica Moldova Vataman Aliona, XI, Boșcana, Criuleni, Republica Moldova 

Varzari Nicolai, 12 ani, Criuleni, Republica Moldova Verdeș Alina, 9 ani, Cruglic, Criuleni, Republica Moldova 

 

Premiul al II-lea 

Bogos Paula 9 ani, Ialoveni, Republica Moldova Buianova Valeria, IV, Chișinău, Republica Moldova 

Cartano Iulia, 9 ani, Chișinău, Republica Moldova Chiruța Sorina, Chișinău, Republica Moldova David Ștefania, XI, Iași, România Dima Rareș Ștefan, 8 ani, Tansa, Iași, România  Dumitraș Delia, VI, Iași, România Gavriliuc Emilia, 17 ani, Bălți, Republica Moldova Gladcaia Sofia, 13 ani, Bălţi, Republica Moldova Golovinova Valeria, 15 ani, Bălți, Republica Moldova 

Gutahov Uliana, IV, Chișinău, Republica Moldova Iordachi Andreea, 8 ani, Tansa, Iași, România Jalbă Irina, 15 ani, Chișinău, Republica Moldova 

Josan Daniela, IV, Chișinău, Republica Moldova Jelinschi Xenia, 15 ani, Chișinău, Republica Moldova Kabbani Asad, 16 ani, Chișinău, Republica Moldova 

Leca Alina, VII, Criuleni, Republica Moldova Loghin Gabriela, 11 ani, Hârtopul Mare, Criuleni, 
Republica Moldova 

Luca Alina, 13 ani, Ialoveni, Republica Moldova Lucaș Patricia, 10 ani, Chișinău, Republica Moldova Mareci Ilinca, VI, Iași, România Măntăluță Stas, 9 ani, Cruglic, Criuleni, Republica Moldova Muntean Cristina, 13 ani, Izbiște, Criuleni, Repu-

blica Moldova  Negură Victoria, I, Chișinău, Republica Moldova Popa Denis, V, Iași, România 

Punga Daniela, VIII, Izbiște, Criuleni, Republica Moldova Romana Alexandra, 10 ani, Chișinău, Republica 
Moldova Slav Anton, 14 ani, Bălți, Republica Moldova 

Tatarenco Ana, 10 ani, Chișinău, Republica Moldova Timofti Alina, 16 ani, Chișinău, Republica Moldova Vasilachi Gabriel, VII, Chișinău, Republica Moldova 

 

Premiul al III-lea 

Balutel Iulia, 12 ani, Cruglic, Criuleni, Republica Moldova 

Bivol Gabriela, 10 ani, Ialoveni, Republica Moldova Botezatu Maria, 12 ani, Bălți, Republica Moldova Bou Arina, II, Chișinău, Republica Moldova 

Braga Loredana, 15 ani, Ialoveni, Republica Moldova Brijatîi Alina, VI, Chișinău, Republica Moldova  Cateli Ecaterina, 9 ani, Bălți, Republica Moldova 

Cociug Cornelia, 12 ani, Cruglic, Criuleni, Repu-

blica Moldova                     Cosovscaia Liuba, 13 ani, Bălți, Republica Moldova                   Crăciun Mădălina, IV, Chișinău, Republica Moldova Curmei Daria, 8 ani, Bălți, Republica Moldova 

Despa Anna, VI, Iași, România Diaconu Ioana, 7 ani, Tansa, Iași, România Doba Vera, 7 ani, Bălți. Republica Moldova Gherghină Miruna, 11 ani, Iași, România Grama Olga, VIII, Hârtopul Mic, Criuleni, Republica Moldova Hanganu Beatrice, 8 ani, Chișinău, Republica Moldova Ichimenco Alina, I, Chișinău, Republica Moldova 

Leca Alina, VII, Criuleni, Republica Moldova Lucaș Petricica, 10 ani, Chișinău, Republica Moldova Macari Olga, 9 ani, Bălți, Republica Moldova Marinca Andrei, 9 ani, Iași, România Melnic Ecaterina, V, Chișinău, Republica Moldova Mîrza Ana, 15 ani, Bălți, Republica Moldova Moisuc Lorena Maria, V, Iași, România Munteanu Ștefan Mădălin, 9 ani, Tansa, Iași, România Năstasă Matei, 8 ani, Iași, România  Pană Evelina, III, Chișinău, Republica Moldova Pană Valeriu, IV, Chișinău, Republica Moldova Picerea Valentina, 13 ani, Ratuș, Criuleni, Repu-

blica Moldova Pînzari Alexandra, 13 ani, Chișinău, Republica Moldova 
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Popa Elena, 13 ani, Ratuș, Criuleni, Republica Moldova Primac Aleria Cristina, 11 ani, Iași, România 

Puha Alexandrina, 11 ani, Bălți, Republica Moldova Rusu Iuri, 12 ani, Bălți, Republica Moldova Salcuțanu Marina, 14 ani, Ialoveni, Republica Moldova Sângereanu Amelia, 10 ani, Chișinău, Republica Moldova Scripcaru Flavia, V, Iași, România 

Solonari Arina, 10 ani, Chișinău, Republica Moldova Tincu Dorina, 15 ani, Chișinău, Republica Moldova Tudor Maria, VII, Iași, România Vlaicu Vladislav, I, Chișinău, Republica Moldova Zagorodniuc, III, Chișinău, Republica Moldova Zăvoi Florentina, VI, Iași, România ■ 

 
 

Vernisajul Expoziției laureaţilor  
concursului internațional de artă plastică „N.N. Tonitza”, ediția a XIII-a,  

Muzeul Municipal Iaşi, 27 martie 2019   
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Mihai 

TOMA 

[Iași] 
Simpozionul „Ștefan Procopiu” –  

un eveniment de tradiție 
 

 În fiecare an în luna ianuarie, în  preajma zilei de 19, Secțiunea Științifică a Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” al Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA organizează un simpozion omagial de-dicat celui care a fost profesorul Ștefan Procopiu 

(1890-1972). 

Acum 129 de ani, pe 19 ianuarie, la Bârlad se năștea cel care avea să devină peste ani un reprezentant de seamă al unui domeniu de vârf al științei – fizica. Am putea să desfășurăm acest 
simpozion sub deviza „Omul dispare, opera rămâne” (Lucretius, De rerum natura). Opera profesorului Ștefan Procopiu a încântat generații de fizicieni, a răscolit mințile critice, a generat dezbateri aprinse și a constituit puncte de ple-care pentru numeroase aplicații valabile și în 
zilele noastre. Urmașii profesorului, foștii săi studenți, gene-rațiile de specialiști în domeniu au nutrit și nutresc admirație și recunoștință pentru savan-tul, omul de știință care a fost Ștefan Procopiu. Să ne amintim de spusele istoricului Lucian din 
Samosta: „Trebuie să-i ținem minte pe oamenii noștri de seamă, pentru ca, după moarte să-i cin-stim cum se cuvine. Ni se pare că, în felul acesta, mulți vor râvni o asemenea cinste”. Admirăm pe cineva cu adevărat numai atunci când l-am înțeles până la capăt. Iar recunoștința pentru acești mari înaintași poate conduce generațiile viitoare la o mobilizare în vederea depunerii unui efort înzecit pentru a realiza lucruri cu adevărat mărețe. Acestea sunt și motivele pentru care pro-fesorii de fizică membri ai Cercului de Fizică al Asociațiunii ASTRA în strânsă colaborare cu cadrele didactice ale Facultății de Fizică de la 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în fiecare an Simpozionul dedicat personalității profesorului Ștefan Procopiu, mo-del de înaltă demnitate intelectuală și eleganță retorică, om de știință, om de cultură și patriot, 

personalitate științifică cunoscută și recunoscută pe plan național și internațional.  Și în acest an Simpozionul a avut loc la Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași. În calitate de gazdă conducerea liceului – ing. 

Mihaela Toma – director și ing. dr. Mihai 

Alexandru – director adjunct au asigurat tot ce 

era necesar pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a Simpozionului. Mulțumiri din partea Asociațiunii ASTRA dar și din partea participanților. Au fost de față profesori de fizică, de chimie și de biologie din învățământul preuniversitar, membri ai Asociației Profesorilor de Științe din Iași în frunte cu doamna profesor Rodica Perjoiu – președinta acestei asociații. Nu au lipsit pro-

fesori de la Facultatea de Fizică, decanul facul-tății conf. univ. dr. Sebastian Popescu, prof. univ. dr. Alexandru Stancu și subsemnatul, profesor 

pensionar. 
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Tema principală – miezul simpozionului – a 

constituit-o conferința prezentată de  prof. univ. dr. Alexandru Stancu intitulată Istoria fizicii mo-

derne. Prezentarea bine organizată, de o clari-tate și consistență remarcabile a impresionat 
asistența. Au urmat numeroase remarci, între-bări, completări, discuții care au însuflețit atmos-fera și au scos în evidență importantele contri-buții ale fizicienilor români la patrimoniul uni-
versal, fizicieni printre care la loc de frunte se află profesorul Ștefan Procopiu. Trebuie men-ționat faptul că profesorul Alexandru Stancu este liderul școlii de magnetism de la Iași, școală inițiată de profesorul Ștefan Procopiu și con-tinuată de profesorii Vasile Tutovan, Ilie Bursuc, 

C. Păpușoi și apoi de un grup de tineri în frunte 
cu Alexandru Stancu și care au obținut rezultate remarcabile în domeniu. 

În cadrul întâlnirii am prezentat câteva cărți 
printre care Viața și opera lui Ștefan Procopiu – 

o pagină din istoria științei (autor: Cezar Buda) și Ștefan Procopiu – mărturii documentare (edi-

tor: Teodora Camelia Cristofor). Cărțile au fost apoi dăruite unora dintre participanți, după un 
regulament stabilit ad-hoc. Într-o atmosferă plină de entuziasm s-a hotă-rât ca, în viitor,  în cadrul fiecărui Simpozion să 
se acorde premii în cărți celor mai activi parti-cipanți. 

Apoi, doamna profesoară Areta Moșu – vice-președintă a Asociațiunii ASTRA și președintă a Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” Iași, ca întotdeauna la închiderea lucrărilor Simpozio-

nului, a prezentat succint activitățile Asociațiunii din ultimul an, activități la care și profesorii de 
fizică au o contribuție importantă. ■ 
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Vadim 

BACINSCHI 

[Odesa, Ucraina] 

Olimpiada școlară națională la limba 

română fără românii din Regiunea Odesa 
 

 În perioada 19-22 martie 2019, în orașul Cernăuți, a avut loc, pentru a cincea oară, Olimpiada Școlară Națională (panucraineană) la limba română. Au participat elevi din două 
regiuni – Cernăuți și Transcarpatica. Elevii de etnie română din regiunea Odesa nu au fost prezenți. Din acest punct de vedere, corect ar fi să spunem că a avut loc o Olimpiadă Școlară Interregională și nicidecum una națională. Fi-rește, dacă îi considerăm pe confrații noștri din regiunea Odesa români. Dacă îi avem de moldo-

veni și dacă considerăm că ei vorbesc limba lor „moldovenească”, au istoria și cultura lor – „mol-dovenești” și ele –, atunci da, putem numi Olim-piada de la Cernăuți națională. Cum a și fost numită. Or fi crezând așa, oare, cadrele didactice și universitare, intelectualii cernăuțeni implicați în organizarea și desfășurarea Olimpiadei. Nu știu. În unele secvențe video, realizate de televi-ziunea „BucPress TV”, am văzut-o pe dna Lora Bostan, profesor la Universitatea din Cernăuți, dând unele explicații. Din spusele dumneaei, atunci când la Kiev s-a luat decizia de a organiza respectiva Olimpiada școlară, în cadrul discuții-lor ce avuseră loc acolo, reprezentantul regiunii Odesa (cine o fi fost el) a părăsit sala, nefiind de acord ca elevii din această regiune să participe la Olimpiada la limba română. Dna Bostan a opinat că el, pesemne, nu s-a așteptat că la discuții va participa cineva de la Cernăuți, cu titlu științific, care „să-i poată da argumentele pe față” (ex-

presia îi aparține). Dumneaei a subliniat de 
asemenea, că de fiecare dată, la etapa când se făceau totalurile (în finală), în fața reprezen-tanților ministerului, prezenți acolo, s-a pus problema participării regiunii Odesa. „Ni se spunea că nu ne putem amesteca, pentru că acolo e altă limbă. Eu nu înțeleg lucrul acesta, 

nu-l percep, pentru că dacă e un popor, trebuie să aibă un manual și trebuie să aibă aceeași lege ca și toți ceilalți. Pentru că, dacă nu e așa, 

înseamnă că ne putem face bisericuțe de limbă, de popoare într-o țară”. Ne dăm seama că lucrurile rămân așa cum   
le-a descris dna Lora Bostan. Doar că avem de a face nu cu „bisericuțe” (vorba dumneaei) ci, mai degrabă, cu niște semne păgâne, luate din tre-

cutul obscur,  prin care un neam continuă să fie divizat în două, prin diferite metode. Inclusiv prin organizarea la Cernăuți a unei Olimpiade Școlare Panucrainene la limba română, iar la 
Odesa – a altei Olimpiade Școlare Panucrainene la așa-numita „limba moldovenească”. Aceasta din urmă, din câte am aflat mai târziu, a avut loc tot în luna martie.  Divizarea în români și moldoveni continuă după calapoadele vechi, bolșevice și totalitar-comuniste, așa cum a început în 1924, odată cu 
crearea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, în stânga Nistrului. Pe nimeni, inclusiv pe înalții funcționari de stat, nu intimi-dează faptul că în Ucraina funcționează o lege oficial recunoscută a decomunizării. Legea cere să fie demolate nu doar monumentele lui Lenin și ale tovarășilor săi, dar și ideologia bolșevică, parte a căreia este promovarea dihotomiei români/moldoveni. Am făcut câteva comentarii la o postare pe Facebook vizavi de situația cu Olimpiada Națio-nală la limba română, fără participarea elevilor din regiunea Odesa. Cineva, se pare că din nor-

dul Bucovinei, mi-a dat următoarea replică: chipurile, profesorii de limbă română din școlile din sudul Basarabiei ar fi trebuit să adune mai multe semnături, să meargă cu ele în Adminis-trația de Stat și să ceară participarea elevilor la Olimpiada de la Cernăuți. Am încercat să explic că în școlile noastre din sudul Basarabiei, câte au mai rămas – cu directori românofobi, în marea lor majoritate; cu intimidări și presiuni de tot 
felul, de cele mai multe ori nedeclarate; cu un 

sistem rigid de control, de tip sovietic – profe-sorii de limba română nu-și pot permite să lupte 
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pentru limba română. Dacă ar încerca s-o facă (nici nu încearcă), s-ar pomeni cu mari probleme pe cap. Mă întrebam și mă mai întreb: de ce nu le iau apărarea și de ce nu iau apărarea limbii române în Ucraina colegii lor din regiunile Cernăuți și Transcarpatică? La ei nimeni nu se uită chiorâș, când își zic români și când limbii lor materne îi spun română. Autoritățile ucrainene îi 

acceptă ca etnici români și recunosc că limba lor maternă e româna. Confrații din sudul Basa-

rabiei sunt tratați altfel: ca moldoveni, vorbind „limba moldovenească”. Un subiect aiuritor, cam greu de înțeles, dacă scoți din el componența manipulativă, politico-ideologică, de care pome-

neam mai sus. Greu de perceput, cum spunea 

dna Lora Bostan... ■ 

 

 

Diana 

VRABIE 

[Bălți, Republica Moldova] 

Simpozionul internațional  
„Basarabia, dimensiunea morală a istoriei” 

 
 În perioada 26-29 martie 2019 a avut loc un eveniment științific și cultural de excepție, dedi-cat istoriei Marii Uniri din 1918, antrenând 

cercetători și oameni de cultură de pe ambele maluri ale Prutului. Componentă a Programului Centenar al Municipiului Iași, activitatea a fost organizată de Asociațiunea ASTRA – Despărță-mântul „Mihail Kogălniceanu” Iași în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași și Univer-sitatea de Stat „Alecu Russo”, desfășurându-se în municipiile Iași și Bălți. În data de 26 martie 2019, la Iași, în cadrul Muzeului Municipal Iași au fost lansate o serie de volume în contextul evenimentelor dedicate 
Centenarului Marii Uniri (Unirea din 1918 în pre-

sa din regiunea Moldovei (Basarabia) de Diana 

Vrabie; Centenarul Marii Uniri a românilor: isto-

rie și perspective, coordonator: Dan Gabriel Sîmbotin; Basarabia, 27 martie 1918, coordo-nator: Gheorghe Iutiș), fiind prezentate, de ase-menea, publicațiile „Revista română” și „Sud-

Vest. Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei”. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc în data de 27 martie 2019, la Muzeul Muni-cipal Iași. Cu un cuvânt de deschidere s-a adresat 

publicului prof. Areta Moșu, președinta Despăr-țământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, cercet. dr. Dan Gabriel Sîmbotin, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” 

Iași și conf.univ.dr. Diana Vrabie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, după care a fost susținută lucrarea în plen, Reflectarea Marii Uni-

rii în paginile publicației „Ardealul”/ „România 
Nouă”, în care s-a menționat între altele: „Rolul presei în înfăptuirea Marii Uniri este unul covâr-șitor, dat fiind faptul că în perioada interbelică aceasta reprezenta sursa esențială de informare, având și rolul de formator și catalizator al opi-
niei publice. Libertatea presei din Basarabia este menținută de patrioții consecvenți, între care 

Muzeul Municipal Iași –  deschiderea lucrărilor simpozionului  
Credit foto: Arcadie Prepelița 

 



„Revista română”, nr. 2 (96) • vara 2019 | 45 

 

Onisifor Ghibu, Pan Halippa, Simion Murafa, Nicolae Alexandri ș.a. Articolele de opinie, știrile, 
reportajele, interviurile, anchetele din presa de 

pe ambele maluri ale Prutului devin veritabile fișe de temperatură ale unei epoci antrenate în mișcarea națională a unificării. Un impact decisiv în promovarea idealului unionist l-a avut presa românească interbelică din Basarabia. În acest sens, e de remarcat activitatea publicațiilor „Ardealul”/ „România Nouă”, „Cuvânt Moldove-nesc”, „Soldatul Moldovan”, „Luminătorul”, „Sfa-tul Țării”, „Școala Moldovenească”, „Basarabia”, dar și altele mai puțin cunoscute, cum ar fi, „Frăția românească”, „Foaia Basarabiei”, „Renașterea basarabeană”, „Unirea Basarabiei”, „Unirea din Bălți”, „Glasul moldovenesc” etc.” (Diana Vrabie). După susținerea lucrării în plen a fost organi-zată activitatea în cele două secțiuni, moderată 
de cercet. dr. Dan Gabriel Sîmbotin, și, respectiv, 
de cercet. dr. Daniela Matei. Printre subiectele care au trezit în mod deosebit atenția publicului 
s-au numărat cele vizând Dimensiunile vitale ale 

libertății – credința și educația națională (conf. 

univ. dr. Vasile Roman), Meșteșugurile tradițio-

nale în peisajul cultural al Moldovei (cercet. dr. 

Daniela Matei), Spiritualitate și identitate româ-

nească în lumea contemporană (prof. univ. dr. Dan Chițoiu) ș.a. Seria de comunicări s-a încheiat cu vernisajul expoziției laureaților Concursului internaţional de artă plastică „N.N. Tonitza”, ediția a XIII-a, 

2019. 

Joi, 28 martie 2019, activitatea simpozionului 

s-a desfășurat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Evenimentul a fost deschis prin rostirea unor mesaje de salut de către conf. univ. dr. Natalia Gaşiţoi, rectorul USARB, prof. univ. dr. Mihai Baciu, Consul General al României la Bălţi, 
PS Antonie, Episcop de Bălţi, conf. univ. dr. Lidia Pădureac, prim-prorector pentru activitatea di-dactică a USARB, prof. Areta Moşu, Preşedinta Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălnicea-nu” Iaşi. Sesiunea de deschidere a Simpozio-nului a fost moderată de către conf. univ. dr. 

Diana Vrabie. Cercet. dr. Dan Gabriel Sîmbotin de la Institu-tul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” Iași a susținut în plen lucrarea Migrația și 
problema identitară, suscitând vii dezbateri. În a doua jumătate a zilei s-au desfășurat 
lucrările pe secțiuni, la care au participat cadre didactice universitare, doctoranzi și membri ai Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA). 

În cadrul lucrărilor pe secţiuni și-au susținut comunicările şi doi clerici. Pr. dr. Aurel-Florin Ţuşcanu a susținut comunicarea Visarion Puiu, 

Episcop al Hotinului (1923-1935), iar pr. Roman Botezat, consilier la Episcopia de Bălţi a pre-

zentat cazul lui Partenie Ciopron – luptător împo-

triva comunismului.  

La eveniment au fost prezenți cercetători, profesori, studenți, elevi, membri ai Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, reprezentanți ai Episcopiei din Bălți. Ziua de 29 martie 2019 a fost rezervată unei vizite de documentare la Muzeul „Constantin Stere” din Ciripcău, încheindu-se cu vizitarea Cetății Sorocii. La Băhrinești (r. Florești) a avut loc un eveniment inedit, fiind inaugurată și sfin-țită o bisericuță pentru copii, unică în regiunea de nord din Republica Moldova. Locașul sfânt este amplasat pe același loc unde cândva s-a înălțat o biserică din lemn, care a fost construită în secolul al XVII-lea, dar care mai târziu a ars. Ideea de a construi bisericuța copiilor este a pri-marului localității, Feodosia Bunescu, care a rea-lizat o deplasare în județul Maramureș, în cadrul căreia a vizitat mai multe biserici mici din lemn și a selectat modelul bisericii, iar construcția și asamblarea bisericii a fost realizată de meșterul popular din orașul Glodeni, Darie Romeo. Pro-iectul a putut fi realizat grație suportului finan-ciar și moral al astriștilor ieșeni, prof. univ. dr. Mihai Toma și Steliana Toma. Simpozionul internațional „Basarabia, dimen-siunea morală a istoriei” a avut rolul de a reani-
ma unul dintre cele mai importante evenimente 

ale istoriei contemporane a românilor, ale „orei noastre astrale”, când România anului 1918 a fost întregită prin efortul și sacrificiile națiunii române într-un moment istoric internațional 
favorabil. ■ 

PS Antonie (dreapta)  la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  
Credit foto: Arcadie Prepelița 
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 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți –  participanți la lucrările simpozionului din România și Republica Moldova  

 Credit foto: Arcadie Prepelița 

 

Bisericuța pentru copii de la Băhrinești (raionul Florești), sfințită în data de 29 martie 2019 

 Credit foto: Arcadie Prepelița 

 

Feodosia Bunescu, primarul al satului Băhrinești, Prof. univ. dr. Mihai Toma și Steliana Toma,  ctitori ai bisericuței pentru copii din aceeași localitate 

 Credit foto: Arcadie Prepelița 

 



„Revista română”, nr. 2 (96) • vara 2019 | 47 

 

Cornel 

COTUȚ IU 
[Beclean, jud. Bistrița-Năsăud] 

Cu bucurii, prin Basarabia 
 

 Însemnările de acum le-am început a doua zi după ce ne-am întors din Republica Moldova, când, prin mass-media, aflu despre declanșarea haloimăsului politico-administrativ de peste Prut. Întâiul verb din text l-am folosit la plural. Să-l motivez: am străbătut patru zile acest spa-țiu basarabean, un grup de astriști condus de 

doamna Areta Moșu (președinta Despărțămân-tului „Mihail Kogălniceanu” Iași), colegii dum-

neaei Gabriela Ciuboțică, Vasile Cornea și auto-rul acestor rânduri (din partea Despărțămân-tului năsăudean al ASTREI). Am fost doriți de colegii de la Despărțămân-

tul ASTRA „Vasile Moga” al satului Feștelița (ra-ionul Ștefan Vodă) să participăm la dezvelirea bustului regelui Ferdinand I, dăruit de Asociația „Oameni printre oameni” din București, condusă de dl. Gh. Rotariu. Invitația a fost un gest de pre-țuire pe care acest sat (de 3.300 de locuitori) îl are pentru Despărțământul ASTRA Iași. Aceeași atitudine este manifestată și din partea Primări-ei; nu întâmplător, pe platoul clădirii acesteia se află bustul lui Eminescu (realizat împreună cu astriștii ieșeni), iar prețuirea pentru Transilvania e mărturisită alături printr-o falnică troiță de Maramureș. De altfel, instituția aceasta inspiră, prin spațiile ei, încredere în semeni, în cultură, în valori morale persuasive. Am trăit o plăcută sur-priză când, căzându-mi privirea pe afișierul Pri-măriei, remarcamm rubrici, înrămate, de felul acesta: „Programul-pilot Femei și afaceri”, „Fon-dul de Antreprenoriat pentru tineri”, dar și poezia 

Balada vieții trecătoare a lui Rabindranath Tagore (Până unde a ajuns celebrul indian!).  E de reținut, deopotrivă, un fapt mai mult decât lăudabil: Am văzut în holul Primăriei arborate, cu sugestie de înfrățire,  trei drapele: al 
Republicii Moldova, al României și al Uniunii Europene. Încă ceva, care iese din obișnuit: Pri-marul  Nicolae  Tudoreanu a publicat, acum, în 
2019 un splendid album foto, de 200 de pagini, 

intitulat Feștelița de odinioară (1926-1977). Să vrei să gospodărești memoria colectivă în felul acesta e un fapt vrednic de laudă.      

De ce bustul acestui rege, aici, în zona Nistru-lui? Pentru că, pretutindeni, în spațiile româ-nești, Ferdinand I a rămas în memoria românilor 
drept Întregitorul, așadar, cel în timpul căruia    
s-a săvârșit (prin voința tuturor provinciilor românești) Marele Act de la Alba Iulia – 1  De-

cembrie 1918. Iar noile provincii aduse la sânul Mamei România doreau să-l cunoască „pe viu” pe formidabilul rege; care, aici, în Basarabia era apropiat de memoria lui Ștefan cel Mare. Și Ferdinand, într-adevăr, spre bucuria tuturora,  a fost cunoscut și întâmpinat în consecință, în Bucovina, apoi în Basarabia, trecând și prin Feștelița. Ziua a fost inspirat aleasă. Fiind Ispasul creștinilor, Ziua Eroilor, regele a fost asociat și cu 
această postură. Plus că s-a mers și la mormin-tele celor 40 de eroi ostași din cimitirul satului.  

Filolog fiind, mi-a fost de-o mirare amuzată 
denumirea acestui sat (atestat documentar pe la 1700), căci e un mare contrast între înțelesul 
vechi al acestui toponim și prezentul concret al 

zilei de azi. Verbul „a feșteli” înseamnă „a mânji”, „a păta”, „a o păți”, „a o încurca” etc. Or, realita-tea neagă ferm aceste sensuri, căci Feștelița e o localitate foarte frumoasă, cu oameni tot așa, cu săteni harnici și organisme administrativ-cultu-rale de toată lauda. Scumpi români din România, eu nu prea am văzut la noi, de pildă, o casă de cultură, cu așa înfățișare, interioare spațioase, dotări moderne, sală de spectacole, bibliotecă 
(Au primit din partea noastră volume și publica-țiile „Revista română” și „Sud-vest. Almanah isto-

rico-cultural în limba română pentru cititorii din 
sudul Basarabiei”; de altfel, reviste dăruite peste tot pe unde am oprit la întâlnirile cu astriștii basarabeni). E nostim și semnificativ peretele 

din fundalul scenei, acoperit, cu litere de-o șchioapă, cu următoarea întâmpinare rimată:  „Drumețule!/ Tu, care-ți porți prin Feștelița 
pasul,/ Noi te-om cinsti cu pâine și cu sare./ Noi 

bucuroși ți-om îndulci popasul,/ Cu masă pusă și 
cu vinuri rare”. Și nu a fost greu să ne convingem că așa este. Desigur că, înaintea spectacolului de la Casa de 
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Cultură (Atenție, nu „cămin cultural”!), s-a desfă-șurat un microsimpozion pe teme culturale și monarhice. Am avut și eu o intervenție în același spirit, făcând precizarea că sunt astrist și mem-bru al Clubului Monarhist din Bistrița.  Încă ceva, tot la acest capitol al mirărilor admirative: În cele două zile/nopți de ședere la Feștelița, am fost găzduiți de admirabila familie Diana și Sergiu Ciubotaru (au un băiat în clasa a 
IX-a și un prunc dulce de 5 ani). Eu nu am văzut o astfel de casă în mediu rural. Clădirea e recons-truită, dar totul cu/prin mâna celor doi adulți: de 
la un bun gust, o modernitate a mobilierului, ușilor de n-am  încetat să mă tot mir. I-am cerut mâna frumoasei Diana: palma nu mințea – aspră, cu bătături. L-am și întrebat pe Sergiu... cum simte mângâierile soției. Le-a plăcut întrebarea, amândurora... Dacă șefa delegației noastre re-

peta – cu referire la basarabeni – că au o sensibi-litate aparte, uneori suspicioasă, eu am constatat că basarabenii au mai cu seamă simțul umorului și un spor de bonomie. Toate văile pe unde am trecut știau de pre-zența noastră  – a „doamnei Areta” –, încât au avut loc momente de întâlnire, pe traseu, cu membri ai despărțământelor (aveam să aflu că 
unul dintre ele, din zona Valul lui Traian, Areta Moșu îl pusese la cale încă în urmă cu 20 de ani). De altfel, la una dintre aceste „ședințe de lucru” cineva considera că doamna are „o preocupare 

nobilă: dăinuirea culturii române în sânul colecti-
vităților românești din estul Europei”. Deopotrivă, 
nu m-a surprins când, acasă la formidabila ro-mâncă Olga Leșenco, am văzut pe un panou 
(ceea ce a uluit-o și pe cea în cauză) – cu litere 

mari – genericul Despărțământul ASTRA „Areta Moșu, Gura Căinarului”. În drum spre Chișinău, ne-am oprit la Tănătari, pentru a se definitiva aspectele majore ale viitorului Festival folcloric „Dor cu dor”, pus 
la cale, desigur, de ASTRA ieșeană și despărță-

mintele de dincolo de Prut. M-a impresionat neașteptat de mult ținuta, firea, doamnei Lidia 

Jubea – președinta despărțământului de aici –, care degaja calm și  bunătate generoasă, (pentru mine) copleșitoare. A se închipui ce efect a pu-

tut avea o astfel de rostire pe tonul dumneaiei: „Dumnezeu ne-a dat legământ să ne străduim 
întru unirea românilor”. La Chișinău am oprit doar pentru a dona cărți și reviste Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. Instituția aceasta este situată pe strada Nicolae Iorga. N-a fost o surpriză să întâlnim alături un splendid  bust bărbos al marelui român. Însă – o revelație 

bombă – am avut descoperind pe placa fixată pe soclu o afirmație uluitoare a acestuia: „Fără stea-gul culturii un popor e ca o gloabă!”. Nici acum nu încetez să mă întreb, admirativ, cum a accep-

tat, public, municipalitatea o astfel de zicere dură, care-ți taie respirația. Căci, precum afirma un critic literar din România, lipsa de cultură  „înseamnă implicit lipsă de luciditate și spirit 
critic”. Apoi: o seară, o noapte, o jumătate de zi, la 
Gura Căinarului, raionul Florești. Un spațiu, un timp fabulos, prin românii de aici, prin fapte săvârșite, prin frumusețea locurilor (Până una-

alta: începând de la primărie, până la profesori ai locului sau veniți chiar din Capitala Republicii, am tot întrebat care este originea acestui topo-nim, câtă vreme lângă mine, în Transilvania, sunt localitățile Căianu Mare și Căianu Mic – desigur, localnicii se numesc „căienari”. N-am dezlegat... 

misterul).  Familia Olga și Vladimir Leșenco a ținut ca în prezența noastră, a astriștilor din România să aibă loc inaugurarea (a ceea ce Doamna Olga a ținut să se numească) Muzeul „Vatra Mamei”. Casa părinților ei (câteva odăi), lipită de casa (renovată) a familiei de-acum, e așa de garnisită cu tot ce ține de viața tradițională, seculară a românilor de aici, încât îmi venea să-i găsesc un corespondent în România; și până la urmă       
mi-am zis: Iată „Muzeul Satului” din București, în miniatură, în rezumat. Firește, totul s-a desfășu-rat după datină, cu sfințirea lăcașului (doi preoți – și ei astriști), prezența doamnei primărese, orchesta de alămuri a Liceul Teoretic „Principesa 

Natalia Dadiani” de la Chișinău, masă festivă, cu „bunătățuri” cum numai basarabencele știu... să uimească (supravegheate de nora Liudmila, me-

dic la Chișinău). Pe domeiul Leșencilor, într-un răgaz de sin-gurătate, mi-am descoperit copilăria. În curtea din față, la marginea acestui spațiu copleșit de trandafiri, crini, gladiole, bujori și gardat de cur-gătoarele brâu al Maicii Domnului, am desco-

perit un leagăn atârnat la umbra unui nuc. Atât 
mi-a trebuit!... Litera scrisă ori tipărită e foarte prețuită în rândul oamenilor... de rând (Îi includ, implicit și 
pe intelectuali). Iată, la Gura Căinarului găsesc, la gazda noastră, două cărți, recent tipărite: Olga Leșenco (țț! se putea altfel?!), La fereastra tim-

pului (un volum autobiografic, alcătuit din poe-zie și fotografii de familie) și Gura Căinarului: 
trecut, prezent și viitor de (...?) septuagenarul Vladimir Leșenco, profesor de istorie. 
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În finalul lucrării se spune că Primăria i-a propus să o conceapă (2018!) „pentru a întâm-

pina cu demnitate jubileul localității de 430 de ani 
și Centenarul Unirii Basarabiei cu România”.   Într-un dialog cu domnia sa, pe această temă, am 
conchis la fel: Centenarul a fost o parodie cara-ghioasă. În fine, în câteva rânduri, pe unde am stat de vorbă cu români de frumoasă credință, le-am au-zit aceeași surprinzătoare tânguire: „Ce frumoa-să țară e România și ce necazuri vi se întâmplă!” 

Ultimele rânduri, de mai sus, se potrivesc cu o remarcă a unui analist bucureștean pe seama anului românesc (și basarabean, adaug eu) 
2019: Noi vrem să respectăm autoritatea prezi-dențială, politică, guvernamentală, suntem pre-gătiți să ne supunem lor, dar pretindem ca aceia care emană legi, care apar la tribună, să aibă forță morală, să fie inteligenți, competenți și să inspire încredere... (Da, nu pot altfel, decât să-mi închei textul cu puncte de suspensie...). ■ 
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În cimitirul ostaşilor români eroi,  
din cel de-al II-lea Război Mondial din satul Feşteliţa 

(raionul Ştefan Vodă), Republica Moldova 
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Inaugurarea Muzeului „Vatra Mamei”  
din satul Gura Căinarului (raionul Florești),  

Republica Moldova, în prezența delegațiilor astriste din  Băhrinești (raionul Florești), Anenii Noi, Ialoveni și Chișinău 
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Mihai 

ZAIȚ  
[Iași] 
Fantezie, formă și culoare la Salonul de arte 
vizuale al elevilor, ediția a VI-a, 2019, 

Criuleni, Republica Moldova 
 

 
O modalitate de promovare a copiilor, tinerilor cu reale aptitudini de creație artistică este reprezentată de Salonul de arte vizuale al 

elevilor, care și la cea de a VI-a ediție și-a propus să valorizeze preocupările acestora într-un ca-

dru adecvat, cu posibilitatea expunerii propriilor lucrări, realizate în diverse forme de exprimare 
artistico-plastică. Elevii artiști, fie cu șevaletul și penelul, fie cu creionul pe hârtie ne propun câteva secvențe de reîntoarcere în lumea copilăriei. Salonul de arte vizuale al elevilor, ediția a VI-a, 2019, organizat de Școala de arte Cruglic și Cercul de creație plastică ,,N. Grigorescu” de la Liceul Teoretic „Boris Dînga” Criuleni și aflat sub egida Despărțământului ASTRA „Ioan Sârbu” Criuleni, având ca inițiator pe doamna prof. Lilia 
Cazacu, artist plastic, membru U.A.P.R., Filiala Iași, cuprinde lucrări de pictură, grafică, artă decorativă cu tematică la liberă alegere; este o autentică întrecere nu numai între elevi și școli, ci și între profesorii îndrumători care își eviden-țiază cu acest prilej vocația pedagogică în dome-niul educației pentru artele vizuale. Cei 37 de elevi participanți proveniți de la școli de pe tot cuprinsul raionului pun în valoare dorința de a-și exersa deprinderile de exprimare plastică și înfățișează nevoia naturală a omului 
pentru frumos. Imaginile creațiilor propuse de tinerele talen-te exprimă un adevăr al vârstei, reflectă lumea înconjurătoare în forme și culori așa cum o în-țeleg, cu iluziile copilăriei, cu sentimentul și senzorialul afectiv inclus în imaginație. În această etapă de creație iese pregnant în evidență decorativul, fie în modul în care pla-sează obiectele în compoziție, fie în viziunea de ansamblu asupra lucrării (Mihailov Adelina, VII, „Acasă”, Gimnaziul Bălăbănești, prof. Ina Malai, 

Cociug Cornelia, VI, „Făntănă cu cumpănă”, 
Liceul Teoretic Cruglic, prof. Alina Ursu, Calancea Claudia, VII, „Așteptare”, Liceul 
Teoretic Mălăiești, prof. Liuba Lungu, Varzari Vlada, VII, „Floarea soarelui”, Gimnaziul Ratuș, prof. Lilia Cazacu, Mitina Arina, VII, „Primăvara”, Gimnaziul Răculești, prof. Viorica Corețchi, Guzun Evelina, VIII, „Natură statică decorativă”, Gimnaziul Drăsliceni, prof. Octavian Efros, Spetețcaia Olga, VII, „Brașov”, Bujac Ștefan, VII, „Floare roșie”, Lîsenco Iadviga, IX, „Vechiul Brașov”, Liceul Teoretic „Boris Dînga”, Criuleni, 
prof. Lilia Cazacu). Desenul decorativ le oferă libertatea de a crea și de a combina diferite motive și forme compo-ziționale, le trezește spiritul inventiv, le dezvoltă simțul măsurii, al ritmului și al culorii. De interes este și desenul după natură care dezvoltă la elevi posibilitatea de a percepe în mod activ realitatea înconjurătoare. Observăm că sunt prezente peisaje de inspirație impresio-nistă (Busuioc Casian, VII, „Peisaj montan”, Gimnaziul Hîrtopul Mare, prof. Lidia Cioban, Șeptelici Corina, VII, ,,Iarna în sat”, Gimnaziul Hîrtopul Mic, prof. Lidia Cioban, Tonu Asea, VII, „Peisaj rural”, Gimnaziul Onițcani, prof. Ala Zolotco, Bujac Ștefan, VII, ,,Apus de soare”, Cunețchi Victor, VII, „Flori de câmp”, Pascari 
Bogdan, X, „Perspectivă aeriană”, „La munte”, 
Cernov Ecaterina, X, „Peisaj”, Liceul Teoretic „Boris Dînga”, Criuleni, prof. Llilia Cazacu), obiective religioase cu valoare simbolică (Cazacu 
Adelina, VIII, „Simbol și credință”, Cociug Mădălina, IX, „Bisericuță din lemn”, Cazacu Mădălina, VII, ,,La Mănăstire”, Liceul Teoretic „Boris Dînga’’, Criuleni, prof. Lilia Cazacu), lu-crări care evidențiază cunoștințe avansate despre valoarea liniei și punctului, despre spațiul valorat în culoare (Ceban Alisa – ,,La 
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bunici”, Gimnaziul Pașcani, prof. Feodora Tinca, Cazacu Adelina, VIII, „Brașovul noaptea”, Oganean Maria, VII, ,,La țară”, Liceul Teoretic „Boris Dînga”, Criuleni, prof. Lilia Cazacu, Morari Mihaela, VII, ,,Peisaj citadin”, Liceul Teoretic Boșcana, prof. Tamara Tricolici), gruparea ele-mentelor în spațiu (Rogai Ariana, VII, „Căpițe”, Gimnaziul Cimișeni, prof. Lilia Cotoman, 

Varticean Arina, VII, „Drum de țară”, Gimnaziul Slobozia Dușcă, prof. Natalia Goncearenco, Ursu Domnița, IX, „Cosmos”, Gimnaziul Ratuș, prof. Lilia Cazacu), schițează naturi statice (Cociug 
Cornelia, VI, „Graficas”, Școala de arte Cruglic, 
prof. Lilia Cazacu, Ceban Ana, IX, „Natură statică cu flori”, Gimnaziul Ratuș, prof. Lilia Cazacu) . Remarcăm creațiile elevilor: Cazacu Adelina, VIII, „Melancolie”, Sclifos Ecaterina, X, „Apus”, 
Cernov Ecaterina, X, „Peisaj”, Liceul Teoretic „Boris Dînga”, Criuleni, prof. Lilia Cazacu , care se disting prin finețe tehnică și abordarea psiho-logică cu care plăsmuiesc portretul feminin sau 

masculin (Dodon Lia – „Transformers”, Liceul 
Teoretic „Boris Dînga”, Criuleni, prof. Lilia Cazacu),  pe cei care folosesc cu delicatețe și 
accentuat rafinament grafica – arta vizuală lega-tă mai mult de rațiune: Hatmanu Iulian Răzvan, 
X, „Racursiu”, Colegiul Național de artă ,,Octav 

Băncilă”, Iași, România, prof. Ovidiu Mihail Cimașu, Cerbu Ion, „Rugă”, Academia de Arte, Iași, România, Berzan Gloria, XI, „Circulară”, Liceul Teoretic „Boris Dînga”, Criuleni, prof. Lilia Cazacu și pe Balan Dan, VII, Liceul Teoretic Măgdăcești, prof. Valentina Gangan, care se apropie de anumite tendințe și curente artistice în lucrarea sa intitulată „Poantilism”. Apreciem în mod deosebit aptitudinile și deprinderile elevei Cazacu Adelina, care deja, în această eta-pă, constituie o promisiune certă pentru arta vizuală (talentată, cu imaginație, spontană, cu abilitate în alegerea culorilor). Creațiile artistice prezente în această galerie/ salon fac dovada existenței unei preocupări con-stante din partea școlilor pentru artele vizuale, că acești copii minunați au găsit prin formă și culoare o cale spre cunoașterea lucrurilor, au identificat o ipostază a frumosului la care ne fac și pe noi părtași. S-au evitat stridențele cro-matice și s-au găsit acorduri adecvate, fantezia 
cromatică, inventivitatea formală; proporția, delicatețea și gingășia sunt dominantele expo-ziției. Să le adresăm felicitări, atât lor cât și iscu-siților, dedicaților pedagogi formatori de vizua-litate artistică! ■ 

 

DESPRE AUTORI ■ 
 

 

Vadim Bacinschi, publicist, fondator și redactor-șef al „Sud-Vest. Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii  
din sudul Basarabiei” (Tatarbunar, Regiunea Odesa, Ucraina) 

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

Cornel Cotuțiu, prozator, publicist 

Vasile Filip, poet, prozator, publicist 

Emanuela Ilie, conf.univ.dr. – Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Daniel Lăcătuș, poet, prozator, publicist 

Ion Onuc Nemeș, publicist, director al Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu (2004-2011) 

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

Dan Prisăcaru, lect.univ.dr. – Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, director al Filialei „Ștefan cel Mare” Iași  a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” 
Iulian Pruteanu-Isăcescu, istoric, muzeograf – Muzeul Național al Literaturii Române Iași, secretar al Despărțământului  ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași  
Mihai Toma, fizician, profesor emeritus – Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Eugenia Vâjiac, profesoară de limba și literatura română, poetă, prozatoare 

Diana Vrabie, conf.univ.dr. – Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălți, Republica Moldova 

Mihai Zaiț, profesor, artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași 
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Luminița CORNEA 

O poveste nebănuită  
leagă Obcinile Bucovinei  
de vărsarea fluviului Tejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbile vântului este titlul unui roman care face 

clar trimitere la fantastic. Vom vedea, în cele ce urmează, dacă afirmația noastră se motivează sau nu. 
Ne vom referi la romanul lui Adrian Lesenciuc, 

Limbile vântului, apărut la Editura Cartea românească, în 2018. 
Un roman-parabolă cu un conținut dens, o poveste impresionantă generată de obiceiurile și tradițiile locuitorilor din Obcinile Bucovinei: „o poveste ne-bănuită leagă în pagini Obcinile Bucovinei de vărsarea fluviului Tejo” din Portugalia. Cum? În ce fel? Un cioban adus la spitalul din Rădăuți, aflat în comă, 

vorbea portugheza. Este transferat la spitalul din Suceava, apoi la „Sf. Spiridon” din Iași, unde datorită 
medicului Bucur care l-a consultat primul la Rădăuți, este văzut de renumitul medic neuropsiholog Soares, 
care-l transferă la Spitalul „Santa Maria” din Lisabona, pentru cercetare medicală. Aceasta ar fi povestea desfășurată într-un vast spațiu al Europei stăpânită, până la urmă, de aceleași trăiri. Deși ciobanul Gheorghe Borghescu este cel care declanșează întregul discurs epic, nu el este prota-

gonistul, ci doctorul Radu Bucur care se dedică trup și suflet cercetării acestui caz special. Argumentația noastră se bazează, în primul rând, pe fragmentul publicat de Adrian Lesenciuc în revista Caietele de la 

Araci (anul IV, nr. 1(5), iunie 2016, p. 12-13) cu titlul 

Dr. Buraco și pe mențiunea din final: „fragment din romanul în lucru Dr. Buraco (titlul provizoriu)”. Acest fragment, publicat în 2016, este, de fapt, capitolul I din romanul apărut recent, Limbile vântului, cu doar ceva șlefuiri, modificări și adăugiri lexicale. Autorul 

Adrian Lesenciuc s-a gândit inițial, probabil, la un titlu care să denumească personajul principal, evidențiind 

rolul primordial al acestuia în evoluția întregului traseu romanesc. Mai mult, a înlocuit numele 
doctorului Buraco cu un nume relativ frecvent întâlnit în mediul rural românesc, Bucur – poate fi chiar o trimitere la numele orașului lui Bucur, conform legendei, București, de unde provenea doctorul. Deși Radu Bucur este protagonistul romanului, totuși titlul a fost schimbat, fiind pus în legătură directă cu întregul conținut de idei, realizându-se strânsa relație dintre ciobanul Gheorghe Borghescu și medicul Radu Bucur. După scurta referire la un aspect 
al genezei romanului Limbile vântului, vom intra direct în... subiect. Ciobanul Gheorghe Borghescu „un simplu cioban din Obcini” a avut un accident cu totul neobișnuit, determinat de „spurcăciunea priană”, adică de o oaie în care intrase duhul necurat. Lângă Iezerul Păpușii, pământul de pe malul abrupt l-a acoperit aproape în întregime. Stoian, „câinele de suflet al lui Gheorghe, a început a urla precum lupii”. Și „aburul verde al iezerului s-a tulburat”, „a prins chip” și „în timp ce oile speriate se împrăștiau, în timp ce Stoian își întețea urletul, arătându-și, din când în când colții, probabil că cineva aflat prin zonă ar fi observat cum se încheagă în chip femeiesc, în cămeșă albă, și 
cum, apropiindu-se de Gheorghe, îl ridică și îl așază peste pământul surpat. Cum cu mâna stângă îi mân-gâie fruntea și o lumină verzuie se așterne peste chi-

pul ciobanului. Cum un zâmbet cald se înfiripă în colțul gurii” (p. 7-8). Lumina verzuie izvorâtă din aburul iezerului fermecat și zâmbetul cald au stăruit permanent pe chipul ciobanului aflat la spitalele din Rădăuți, Suceava, Iași, Lisabona.  

raftul cu cărți ■  
 

Adrian Lesenciuc  

Limbile vântului 
București, Editura Cartea românească, 2018 
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Precum în baladele populare, câinele credincios rămâne lângă „trupul obosit al stăpânului său”, până când l-au găsit ciobanii. Deoarece baciul Nițucă a simțit că Gheorghe „se agață de viață”, îl duce „pe firul văii, către zări doar de ei cunoscute”. Trupul lui 
Gheorghe „lucea în lumina stelelor”, apoi ciobanul îngăimă ceva cu o voce absentă, stranie”. Începe să vorbească, în comă fiind, „absent, destul de repede, aceeași stranie limbă armonioasă și șuierătoare” 
(p. 11). Bătrânul baci Nițucă Burduhos, cunoscător al 
credințelor Obcinelor, după ce primește refuzul babei Hafia (se pare că nu era vorba de un duh rău), afirmă hotărât: „Ducă-se pe pustii duhurile astea!” și-l duce la spitalul din Rădăuți. Este aici o anume percepție a omului simplu asupra lumii și a vieții, precum că e bine să ocolești anumite locuri, chiar respectându-le. Capitolul I constituie un preambul, o punere în te-mă, nu atât asupra accidentului ciobanului Gheorghe, care declașează motorul discursului epic în centrul căruia se află medicul Radu Bucur, ci învăluie cititorul în atmosfera stranie a Obcinelor Bucovinei, cu ele-mente specifice folclorului românesc, oaia năzdră-vană, câinele credincios, ciobanii și bacii sfătoși, cu o atmosferă specială pentru o civilizație ce treptat-treptat apune. Avem în vedere muzica stranie „ce te înfioară” auzită în noapte în preajma iezerului sau personajele fantastice din mitologia poporului român întruchipate de femei care protejează păduri, ape, comori, diferitele credințe legate de viețuitoare, șerpi, 
strigoi, duhuri rele, lucruri necurate, pădurea ce se cheamă a Spurcatei, luciul fantomatic al tezerului, „spurcăciuni” ce se ascund în codri și pe care „nu le vede tot ochiul”, închipuite și neînchipuite spaime ale pădurii..., focul care spală răul lumii și blestemul, Bucovina cu Obcinile ei, meleag încărcat de credințe, tradiții, obiceiuri populare pe care doar oamenii locului, în special ciobanii, le mai cunosc. Cât vor mai exista aceștia... Medicul Radu Bucur, străin de aceste locuri, fiind bucureștean, privește totul cu uimire, apoi cu interes. Respectă ce i se spune, așa de exemplu, mergând să vadă iezerul, primește de la baci indicația: „cată cu băgare de seamă! Nu întoarce capul, orice ai auzi în spate!”. Parcă ne aflăm în lumea fermecată a bas-

melor! Iezerul este mereu prezent: „dinspre reflexele 
verzi spre cele de un negru de catran, sub buza pădurii, lumina lui reflectă rosturi ale unor lucruri pe 
care mintea organizată a celui școlit nu le putea 
pătrunde” (p. 56). Medicul se conformează atmosferei în care a pătruns de bună voie, cu dorința sinceră de a afla date noi în legătură cu pacientul său: „Nu întoarse capul până nu trecu de curmătură. În urma sa, un cântec 
straniu însoțea unduirea de ape. Odată ce atinse 
culmea, muzica – închipuită, zicea doctorul – se risipi printre brazi. Triluri răzlețe și țârâit de gâze colorau un povârniș de munte, la ale cărui poale se întindea stâna. Doctorul se așeză pe pajiștea păscută și-și căută 

gândurile” (p. 56). Numai un om puternic impresionat simte nevoia unei odihne în care să-și adune, să-și ordoneze gândurile. Cu altă ocazie, pe doctor „îl trecu un fior rece din degetul picioarelor până-n creștet”, apoi aude sunete ciudate. Dacă te duci după ele, te cuprinde vraja lor: „hop spurcăciunea în spate și nu mai ai cum să scapi. Te vlăguiește” (p. 62). Desigur, este vorba de o variantă a ielelor, credință valorificată în literatura noastră cultă (Camil Petrescu, Jocul 

ielelor; Radu Stanca, Hora Domnițelor). 

Ciobanul Gheorghe Borghescu s-a încadrat foarte bine în această lume a... misterelor existențiale. Soția îi mărturisește doctorului că, atunci când l-a cunoscut, Gheorghe „avea ceva în glas dintr-o altă lume și m-am simțit ca pe jar toată ziua” (p. 77). Romancierul Adrian Lesenciuc cultivă fantasticul în ceea ce pri-vește biografia ciobanului: nașterea sub semnul mis-terului, schimbarea identității, Borghescu în loc de Crușinițchi, deci identitatea furată de la bun început, alte accidente tragice prin care trece în copilărie și din care a scăpat teafăr.  Cu o extraordinară capacitate de analiză a senza-țiilor trăite de copilul Gheorghe este înfățișată noaptea din casa bunicii, apariția strigoiului celui care 
a fost bunicul Precup, care-și terorizează soția deja obișnuită, dar îl înspăimântă pe nepot: „toată sperie-

tura se cuibărise trează într-un colțișor din mintea sa” (p. 38) „Întâmplarea” aceasta îi prilejuiește autorului ocazia să realizeze tablouri naturaliste de un realism crud, în care predomină sângele, prin repetarea adjectivului roșu și a derivatelor lui: „amurgul înro-șit”, „toporul luci o dată roșu în asfințitul care se reflectă în el”, „apoi rămase roșu, un roșu lichid și năclăit ca soarele acela întins, în amurg, peste fâneața Iacobanilor” (p. 35). Credința populară a strigoiului ne amintește de textul nuvelei fantastice Domnișoara 
Christina de Mircea Eliade. Gheorghe a avut dintotdeauna dorința de a învăța, fiind „un altfel de cioban, adâncit nu doar în contem-plarea naturii, îngrijind nu doar de turma sa și de cele trebuincioase sufletului, ci și de cărți, de mântuirea prin intelect” (p. 20). Tocmai din dorința de a cu-noaște cât mai multe, își cumpără un aparat de radio, încât ceilalți ciobani sunt uimiți de „o asemenea cutie deocheată la stână care cântă chiar și în limbi străine, în limbile pământului pe care nu și le imaginau c-ar exista” (p. 22). Un fapt senzațional s-a petrecut când 
un fulger i-a distrus aparatul aflat pe pieptul său, pe când se afla lungit pe iarbă, fără ca el să fie afectat de 
acel grozav fulger. Cineva avea grijă de el. Acolo, în munți, în Obcine, ciobanul Gheorghe a început să gândească „despre sunet. Și despre cuvânt. Și muzica serii avea să-l însoțească până pe cărările 
luminate pe care se plimba acum, în comă fiind, la spitalul din Rădăuți”, unde este văzut de medicul 
Radu Bucur. Din „lumea nevăzutelor” este adusă povestea cu 
duhul unui soldat austriac ce-și avea oasele prin acele 
locuri, soldat care nu mai avea cizme. Vis, realitate, 
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închipuire, dialogul cu soldatul conduce discursul epic spre ideea transmisă de titlul romanului, dar și un mesaj al acestuia: „Între lumile noastre nu-s alte punți decât cuvintele, zise soldatul. (...) Cuvintele sunt punți” 
(p. 40). Prin cuvintele soldatului austriac, autorul acreditează ideea de a „vedea în înțelesuri nu dis-tanța, ci apropierea. Cuvântul e puntea” (p. 43). Pentru „documentare”, doctorul Bucur merge de două ori la stâna unde fusese cioban Gheorghe, în Obcinile Bucovinei. De fiecare dată, credințele popu-lare prezente la ciobani și săteni, în general, atmos-fera etnopsihologică îl învăluie: casa, între timp părăsită, „are ceva necurat la mijloc”, „acolo-s lucruri necurate”. Cel venit din București „nu pricepe cum stau lucrurile cu ducă-se pe pustii” (p. 107). Doctorul află că Gheorghe „nu slujește la Satana. El, săracu’, e mânat de ceva necurat” (p. 108). Gheorghe plătește pentru păcatele strămoșilor până la al șaptelea neam. Multe dintre aceste credințe se regăsesc în tot arealul românesc, probabil și sub influență religioasă. În noaptea Sfântului Vasile, oamenii buni și drepți pot 
vedea deschizându-se cerul și-i pot cere lui Dum-nezeu „orice și vor primi”. Fără a-și propune, scriitorul Adrian Lesenciuc realizează, prin mai bine de jumătate din paginile cărții sale, o adevărată antologie a credințelor popu-lare păstrate din vechime. Cert este că le cunoaște foarte bine, copilărind pe acele meleaguri. Așa ne explicăm prezența dedicației de pe prima fila a cărții: „Tatălui meu, Vasile, cioban din Obcini, plecat la Echinocțiu”. Din toate paginile romanului reiese clar faptul că Adrian Lesenciuc este familiarizat cu spațiul geografic și spiritual al Obcinelor din nordul României, ca un adevărat cetățean al acelor melea-guri. Toponimele sunt reale, menționate și explicate în notele de subsol, la fel ca explicațiile unor re-

gionalisme. Prezentă ca un laitmotiv este ideea că întinderea geografică a Obcinelor a fost odinioară Marea Sar-matică. Întregul relief o demonstrează, fiind înfățișat 
ca o mare împietrită, unde „culmile domoale ale Obcinelor, cu soarele căzând lent înspre sud, îi creară aceeași senzație de mare vălurită, încremenită în 
timp” (p. 115), ori: „Și-a luat aparatul de fotografiat să surprindă și frumusețile pădurii și liniștea înghețului 
valurilor de obcini” (p. 167), când „o tăcere cumplită se lăsase peste marea în valuri împietrite a Obcinilor” (p. 171). Se întorsese de la stână schimbat, „neînțe-legând ce se întâmplă cu sine, cu viața sa. Era ca sub puterea unei vrăji”, găsise acolo „o liniște adâncă în 
obcinile verzi, modelate sub forma unor valuri împie-

trite” (p. 153).        
Citind cărțile lui Gheorghe găsite la stână, doctorul Bucur încearcă să înțeleagă viața  ciobanului. Ideea lui Pessoa (Soares): „A nu râvni nimic este putere” din 

Cartea neliniștirii  îl pune pe gânduri: „Nu știu dacă Gheorghe înțelesese asta, după întoarcerea sa la stână, probabil că da, pentru că toate indiciile despre traiul său par să conducă spre o astfel de înțelegere, 

dar cu siguranță, privirea lui, rătăcind după turma de oi și după cea de litere deopotrivă, în marea împietrită din Obcini, nu putuse rămâne indiferentă la textul lui Pessoa” (p. 161-162). Meditând, doctorul Bucur se întreabă: „Ce lite-ratură de specialitate să mai citești? Ce studii de lingvistică? În fluierătoarea limbă a căutării de sine, și Pessoa și Gheorghe Borghescu se exprimă egal și adânc” (p. 162). Medicul dorește să descopere fapte noi despre ciobanul care dă substanța romanului, despre  pacientul „care emitea teorii lingvistice în portugheză” (p. 131), teorii „foarte interesante” (p. 133). După cele două vizite în satul de baștină și la stână și după cele două îndelungi călătorii cu trenul până la Prigor, Reșița, la soția și fiica (Diana) lui Gheorghe, despre existența căreia acesta nu știa nimic, în gândurile doctorului Bucur chipul lui Gheorghe era mereu prezent: „Un singur chip părea să se închege acolo, chipul lui Gheorghe Borghescu, așa cum îl văzuse el, cu lumina verzuie deasupra capului, dar probabil că asta se întâmpla pentru că Gheorghe însuși se golise de conținutul propriului său trup, zăcând, în umplerea cu un altul și cu o altă limbă, undeva” (p. 130). Medicul efectuează o imensă muncă 
de antropolog pentru a descoperi universul credin-țelor comunității, condițiile naturale și social-cul-turale „care l-au modelat pe Gheorghe cu toate gândurile sale” (p. 153). În legătură cu desfășurarea discursului „despre cuvinte”, interesant este modelul Babilonului, de asemenea, afirmația că „Dumnezeu ne cercetează prin cuvânt”, însă „spaima dă chip diferit cuvântului în limbă și îl încorsetează, îl „traduce” în forme ce împuținează taina curgerii prin cuvânt” (p. 67). E necesar ca taina să rămână taină: „Asta-i legea pe-aici. Legile, rânduielile sunt în lucruri, nu în mintea noastră. Cu mintea stricăm rânduiala lucrurilor” (p. 55), spune bătrânul baci. Filosofie?! Lucian Blaga, cunoscător al spiritualității poporului, spune atât de frumos: „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii /şi 
nu ucid/cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc/în calea mea”. Ce filosof este și baciul Nițucă! 

Textul romanului are pagini antologice prin splendoarea lor ambiguă încărcată de poezie. Spre exemplu, acea „poveste” în „poveste” a întâlnirii lui Gheorghe, pe când era la Prigor, cu bătrânul scriitor 
interesat de un subiect cu ciobanul care avusese un accident și ajunsese în comă la spital unde a început să vorbească limbi necunoscute (...) în limba vântului, dacă vrei tu, șuierat precum vântul” (p. 71). În mintea lui Gheorghe, „totul era tulbure”, se amestecau „rit-muri și culori”, amintindu-ne de profesorul Gavrilescu și de întretăierea planurilor reale și fantastice din 

nuvela La țigănci de Mircea Eliade. La fel sunt și coincidențele, precum visul doctorului Bucur cu profesorul Soares, iar a doua zi „desfăcu invitația și rămase uluit. Profesorul de neuropsihologie Felipe 
Soares, cel pe care-l visase, urma să conferențieze la Iași!” (p. 66). Apoi, coincidența de a ajunge la Iași 
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chiar în ziua conferinței profesorului Soares, la care avea invitație, dar uitase de ea. Profesorul Soares își spune părerea în legătură cu aparentele coincidențe din lumea misterioasă în care 
a trăit Gheorghe, afirmând că „astea sunt porțile de intrare în inconștientul individual prin inconștientul colectiv” (p. 87). Entuziasmat de cele spuse în portu-gheză de cioban, profesorul nu-și poate imagina „limba ca o sumă de goluri-concept! În care cuvintele nu au înțeles, ci doar o matcă a lor, pe care o poți acoperi cu bruma înțelesului”. Pregnanța portretului fizic al profesorului uimit de această descoperire este evidențiată cu harul scriitorului portretist: „Profeso-rul Soares rămăsese cu gura căscată. Zâmbea, se încorda, se mișca în așa fel, încât să prindă fiecare bătaie a siflantelor. Era simpatic bătrânelul, scund, grăsuliu, cu barba albă și scurtă, încadrându-i tenul măsliniu. Semăna cu Moș Nicolae, cel zugrăvit în dreapta altarului bisericii, gândea Radu Bucur. Cu gura ușor întredeschisă, cu urechea ciulită la vorbele lui Gheorghe, bătrânul părea năuc. Un personaj de 

poveste” (p. 96). Pe doctorul Radu Bucur, medic dăruit profesiei sale, îl interesează omul în complexitatea sa, inclusiv sufletul său și comunitatea din care provine. De aceea 
a mers pe cont propriu pentru a reconstrui expe-riența de viață a ciobanului și pentru a-i căuta rădă-cinile. Așa s-a întâlnit și a cunoscut spiritualitatea existentă încă în Obcinele Bucovinei. 

Pentru cei doi medici, pacientul-cioban este un caz 

unic – aflat în comă, „efectiv reproducea teorii lingvis-tice” într-o limbă pe care n-o vorbise, iar teoriile respective „par a fi consistente, că ele depășesc, întru-câtva, cunoașterea în limitele domeniului lingvisticii” (p. 102), mai mult, Gheorghe „văzut drept caz medi-cal, contrazice tot ce se știa despre bolnavii în comă, inclusiv proiecția profesorului Soares” (p. 102). Astfel, 
teoria golurilor-concept începuse să-l preocupe  pe profesorul Soares „mai tare decât însăși propria-i teorie despre pacienții în comă care vorbesc limbi necunoscute” (p. 136). Romanul  devine tot mai mult „povestea lingvistului deghizat preț de o viață în cioban”. Curiozitatea sporește. 

Pacientul cioban Gheorghe a reprezentat un noroc 

pentru doctorul Bucur. Datorită lui a ajuns să lucreze cu un vestit profesor neuropsiholog, să meargă la Conferința de neuropsihiatrie organizată de Facul-tatea de Medicină din Lisabona, să fie coautor, alături 
de profesorul Soares, la o carte de specialitate care va apărea în America. Prin urmare, „toate lucrurile din jurul lui deveniseră pline de formă” (p. 135), datorită chipului de cioban cu o lumină aparte. În romanul Limbile vântului, fascinant este discur-sul epic, tulburător prin complexitatea lui, prin multi-tudinea secvențelor și varietatea motivelor. După formidabila pagină a descrierii naturii în pragul toamnei în Obcine, unde parcă se simte vuietul mării, cititorul ajunge la secvența unde, la marea adevărată 

din Bulgaria, se afla Diana, fiica lui Gheorghe, apoi 

trece la liniștea „zumzăitoare” a Spitalului „Santa Maria” din Lisabona, unde „o lacrimă sărată ca marea curse fără să bată colțul stâncos al pometului”. Urmează visul lui Bucur, cu marea și barca pescă-rească a lui Gheorghe și „vuietul mării nu mai permitea să se audă nimic” (p. 173), ca apoi, medicul să ajungă pentru a doua oară la stână, unde baciul Nițucă îi spune: „Știam că ai să vii pentru că Gheorghe pleacă” (p. 173) și „Grea treabă pentru matale să afli lucruri despre un om care a trăit cu rost, dacă matale 

nu trăiești după tâlcurile lumii lui” (p. 174). Discuția cu baciul de la stână este foarte interesantă, cu afirmații de genul: „Cuvântul are cea mai mare putere” (p. 175) sau despre duhuri amăgitoare și duhuri bune: „Ucigă-l 

Toaca? Nu-i altă cale de aflare care-i duh bun, de la Dumnezeu, și care nu, decât dacă-ți întrebi inima”     (p. 176), afirmație pe care o punem în legătură cu 
motto-ul romanului: „Cuvântul se vede doar cu ajutorul inimii” (Sf. Augustin). 

Doctorul Bucur a dat crezare inimii și duhului 
curat care l-a împins spre fapta cea bună și a înțeles cui se datorează teoria lingvistică a lui Gheorghe (și aici ne aflăm în plin fantastic) care „zice că trebuie să ne imaginăm cuvintele din limbile lumii ca fiind niște 
goluri pe care, odată ce începem să le pricepem, le umplem cu anumit conținut semnificat, cu înțeles adică” (p. 178-179).  Gheorghe a fost un om bun, iar toată învățătura 
lui, conform baciului, a adunat-o ca un înțelept în pustie. „El a primit duhul întrebând cu inima ca Simon, 

pescarul, botezat Petru de Iisus Hristos. Gheorghe 

producea, prin cuvântul lui, lumină, luminarea 
lăuntrică” (p. 185). Dar „nu de carte multă are nevoie omul în viață, ci de cunoaștere, de înțelepciune, care-i altceva” (p. 180). La întoarcerea de la stână, doctorul 
Bucur trimite profesorului Soares un e-mail în care a povestit despre rosturile vieții lui Gheorghe. Cei care 
l-au cunoscut știau că ciobanul „așa gândește despre umplerea cuvintelor cu înțeles” (p. 185). Concluzia este că teoria profesorului Soares nu se potrivește cu cea a lui Gheorghe. Răspunsul scurt și sec al profeso-

rului, trimis prin e-mail, este de apreciere pentru enorma muncă de documentare a doctorului Bucur. Totodată îl invită să participe la Conferința de la 
Lisabona.   

 În același timp, în altă secvență, în Bulgaria fiica lui Gheorghe este fericită pentru Marele Premiu primit, își promite în gând să nu mai plângă niciodată „ca și cum toate grijile și necazurile și păcatele ar fi fost urcate în cârca altcuiva” (p. 186). Se simțea călăuzită de un duh bun? Însă la Lisabona, departe, „sub un soare care încă nu apusese, chipul lui Gheorghe se schimbă pentru ultima oară. Un zâmbet 
curat și perfect conturat se citi pe fața lui. Ca și cum cineva îi luase toată neîncrederea și neîmplinirea și îl iertase de păcatul de a fi nefericit. Nu mai era însă mult timp până la crepuscul” (p. 187). Crepuscul este anticiparea morții. 
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În capitolul XVIII, ultimul, doctorul Radu Bucur ajunge în Lisabona. Vede în realitate „statuia numită 
Cristo Rei, reprezentându-L pe Iisus cu brațele deschise, (...) îl uimise doar faptul că o întâlnise în drumul său spre stâna din Zalomestra, în somn, la sfârșitul unui august apăsător” (p. 188). Semnificativă îmbinare dintre planul real cu cel fantastic! În 
Lisabona, nu l-a impresionat clădirea Spitalului „Santa Maria”, ci „povestea vieții lui, încâlcită peste 
cea a ciobanului Gheorghe Borghescu, care îl aștepta în acea clădire, după cum îl prevenise profesorul Soares” (p. 189). Participarea la Conferință constituie un important eveniment pentru tânărul medic din România. La fel de măgulitoare este invitația de a urma studiile doctorale la Lisabona, la care se adaugă dorința 
profesorului de a-l avea colaborator la cartea sa ce va fi editată în America. Ultimele pagini înfățișează șapte secvențe diferite desfășurate în aproximativ aceeași perioadă. În prima, profesorul îl invită pe medicul român într-un club fado, unde acesta descoperă că muzica fado este „la fel de adâncă precum doina din Obcini, din nordul României” (p. 194). A doua secvență cuprinde o imagine ireală, oarecum halucinantă a lui Gheorghe pe stradă, apoi, în stânga lui se află „Sf. Nicolae, în 
halat alb”, deși un anume cântec îl determină pe Gheorghe să închidă ochii, iar Sf. Nicolae șoptește „Nu 

încă”. În altă secvență apare hotărârea profesorului de a publica lucrarea cu titlul „Limbile vântului. Eseu 
despre vorbire, în care va expune și teoria golurilor-concept. Care teorie, dusă de vântul limbii portu-gheze, începu să își găsească atât de stabila așezare într-o engleză inteligibilă” (p. 196), reproiectând teoria sa într-o altă paradigmă. A patra secvență surprinde la clubul fado, o atmosferă fabuloasă: doc-torul Bucur „începu să cânte în minte, ca într-un ritual, fără a înțelege, dar înțelegând tot, fără cuvinte, despre cântecul venit de la capătul lumii, pe limba 

vântului” (p. 197). În următoarea secvență, vântul este prezent în continuare ca un laitmotiv. Gheorghe, într-o nebu-loasă, ajuns pe buza malului, bătut de vânturi, își vede mama în cămașă albă – aceeași ca în prima pagină a 
romanului – „cu privirea îndreptată spre el. Vru să o 
strige, dar nu putu. Se auzea doar limba vântului. 
Șuierătoarea limbă a vântului” (p. 198). Semnele cre-dințelor străvechi din Obcinile Bucovinei, prezente în 

paginile cărții, se asociază armonios în final, formând o unitate, un rotund, precum într-o operă simfonică. Soarele coboară sub linia orizontului, adică vremea era „l-apus de soare”, precum în Miorița ori în 
Baltagul. Sfârșitul e foarte aproape. Gheorghe, „din 
instinct, se uită spre cer, doar-doar s-o deschide. Întunericul violet nu era străpuns de nicio stea, ci doar șuierătoarele sunete ale limbii vântului”, dar nu are șansa de a-și spune dorința. Nu mai poate. Vede 

aprinderea luminii „și se aruncă”. Se sugerează astfel trecerea spirituală a omului dinspre viață spre moarte sau trecerea în veșnicie. Ultimul paragraf al romanului încheie rotund tot discursul epic, prin revenirea, în același timp, la Obcini, la stâna unde copilandrul Gavriluț (cel ce 
participase la transportul lui Gheorghe la spital) „simți cum adie un vânt dinspre Soare-Apune, și apoi, de peste păduri, se așternu un cântec cum poate numai marinarii de la capătul lumii l-au ascultat cântat de sirene”. Sirenele din alte spații, echivalente 
cu ielele noastre! Cântecul trist și răscolitor îl chema pe marginea stâncii de deasupra Codrilor Spurcatei. Alt destin? Sau cântec-bocet pentru ciobanul-lingvist? Natura rămâne mută în împietrirea ei: „Codrii se văluriseră pe Obcini într-o mare de piatră” (p. 199). 

Nu sunt de omis nici faptele reale din contempo-raneitate: disprețul cu care orășenii îi priveau pe ciobani, funcționarele semianalfabete, garsonierele din blocurile comuniste, situația mizeră a spitalelor „amintind mai degrabă de spitalele de campanie”     
(p. 89), sosirea „valuri-valuri” a unor „oameni săraci 
din Soare-Apune”, o realitate prozaică. 

Limbile vântului este un roman predominant fan-tastic, un concentrat de credințe populare, o lume veche pe care autorul o păstrează în suflet, o admiră 
cu nostalgie. E o lume ce degajă un anume parfum al 
locurilor evocate. Imaginile s-au suprapus peste 

amintirile ce-au dat năvală în gândurile omului matur care a păstrat în suflet frământările, iubirile și durerile strămoșilor. Datorită talentului dăruit de Sus 
a armonizat un tot unitar, un text simfonic cu unduiri molcome, în care se întrepătrund multiple secvențe temporale, toate întruchipând o bucățică de veșnicie, opera ce va rămâne. 

Limbile vântului este o abordare romanească ori-ginală, o proză vie, care se citește cu plăcere, cu inte-res, scrisă de un veritabil prozator, Adrian Lesenciuc. ■ 
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Emanuela ILIE 

Eminescu şi ispitele  
eminescologiei 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Am recunoscut dintotdeauna că nu îmi plac festi-

vismele de ianuarie şi iunie, luni în care mai toată lu-mea cu pretenţii culturale, apelând la orice mijloc de comunicare în masă, îşi aminteşte brusc şi fals de Mihai Eminescu. Poetul nostru „naţional”, „nepere-che” şcl. devine pretextul ideal pentru varii colocvii, 
dezbateri, mese rotunde şi „medalioane” care par ani-mate, fireşte, de cele mai bune intenţii – ceea ce expli-că şi sprijinul (nu o dată, deosebit de consistent finan-ciar) pe care „factori de decizie” bine situaţi îl acordă acestor activităţi (ne)curat culturale terminate, ade-sea, cu ospeţe pantagruelice... Din păcate, vehiculând cu precădere şi înspăimântător de nonşalant fie un 
catalog halucina(n)t de poncife critice, fie o serie de autoetichetări encomiastice, invitaţii ce conferenţiază cu aceste ocazii nu reuşesc să readucă în atenţie opera eminesciană, nici să facă sugestii fertile de (re)lectură 
sau recomandări exegetice de bună calitate. Nu alta este situaţia în cazul lansărilor, cu ocazii similare, ale unor „opere” critice inconturnabile, care, desigur, promit că fac dreptate (?!) fie Operei – prin 

exegeze de o frapantă originalitate, fie Omului – prin dezvăluiri şocante, dar necesare. În realitate, ele eşuează lamentabil, nereuşind decât să le facă, amân-durora, o mare nedreptate. Inevitabil, ca o consecinţă directă şi nefastă a unor astfel de acţiuni, interesul faţă de Eminescu-scriitorul înregistrează cote din ce în ce mai scăzute la bursa actualităţii culturale. S-a ajuns în timp aproape de mumificarea lui pe scară largă (cf. Carmen Muşat). Aceasta, deşi Eminescu nu a încetat niciodată să fie contemporanul nostru, iar opera sa nu a încetat niciodată sa fie actuală, cu toate calităţile, contradicţiile şi inegalităţile ei, indiferent dacă vorbim despre poezia, proza sau publicistica 
celui mai cunoscut scriitor autohton. Iarăşi din păcate, nu însă şi cel mai citit. Mă tem că, dimpotrivă, poate cel mai puţin ori mai prost citit dintre autorii canonici… 

Parcurgând, cu creionul în mână şi lacrimi (când de râs, când de plâns!) în ochi savuroasa carte recentă a lui Doru Scărlătescu – Eminescu şi ispitele eminesco-

logiei, Editura Junimea, Iaşi, 2019 –, o atare impresie 

mi s-a schimbat în certitudine. Nu din vina autorului, fireşte, ci a celor pe care profesorul de la Literele ieşene, el însuşi eminescolog cu state vechi, lecturi solide şi gusturi livreşti ireproşabile, îi citeşte şi îi urechează, cu rafinament exegetic, dar fără drept de apel, conform unui principiu de o curată extracţie… eminesciană: „îi asigurăm pe cei afectați poate de criticile aduse de bunele noastre intenții și de prie-

tenia, fie ea și incomodă, pe care le-o purtăm. I-am slovenit întotdeauna atent, fără grabă și fără preju-decăți. Refulându-ne chiar, când a apărut, un senti-ment inhibant de zădărnicie. În conduita noastră îndemnul ne-a venit de la poetul însuși, care scria 

aceste rânduri în «Timpul», din iarna lui 1880: «citito-rii știu bine că suntem gura adevărului; iar dacă avem graiul aspru, asprimea aceasta o considerăm ca un corectiv în contra vicierii spiritului public»”. 
Cele mai multe dintre capitolele voluminoasei 

sinteze de critică a criticii sunt, într-adevăr, roadele 
unei sloveniri atente, îndelung cumpănite, fără pre-judecăţi ori parti pris-uri. Unele titluri vorbesc de la sine fie despre ţinta, fie despre miza (de suprafaţă ori de adâncime) a sancţionării: Eminescologia blândă. 
Recurs în anulare pentru canonicul Grama; Prolego-

mene la un fals tratat de psihopatologie a criticii emi-

nesciene; Cu Eminescu la congresul naţional de hiper-

bole; Dante, Eminescu şi bufonii criticii lor literare; 
Eminescu şi eminescologia punctuaţionistă; Eminescu, 

un polymath man al românilor; Note preparative pen-

tru un posibil picaresc eminescian: mica odisee pruso-

galiţiană. Altele par a-şi submina, abil, tenta corozivă, deplasând accentele înspre revizitările constructive: 
Eminescu şi Dante sub semnul lui Eros; Homer, 

Eminescu şi performanţele lor ştiinţifice; Eminescu şi 

 

Doru Scărlătescu 

Eminescu şi ispitele eminescologiei 
Iași, Editura Junimea, 2018 
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spinoasa problemă a timpului; Biografeme: Eminescu, 
traducător al lui Eudoxiu Hurmuzachi; Eminescu şi 
religia. Tentativa christologică. În sfârşit, privirea din 
Addenda: trei debuturi în eminescologie se îndreaptă, cu simpatie încrezătoare, spre orizonturile iuventuţii avântate, de la care seniorul aşteaptă, de bună seamă, o mai dreaptă înclinare a balanţei exegetice. Nici măcar trecute printr-o sită critică mai conce-

sivă decât aceea manevrată, cu deferenţă şi cavale-rism (meta)critic, de Doru Scărlătescu, textele incri-minate în cartea sa nu ar fi scăpat de drojdiile pros-tului gust sau ale prostiei ornate retoric. Să selectez, la întâmplare, doar două exemple, dimpreună cu co-mentariile pline de o ironie amară ale eminesco-logului ieşean. Primul este construit în jurul „eseului de filozofie a culturii” publicat în 1995 de „scriitorul şi publicistul megaloman Ştefan Dumitrescu. Acesta emite o serie de enormităţi cu privire la rolul de 

Mesia atribuit de bunul Dumnezeu poetului nostru, trimis special la gurile Dunării în vederea regenerării neamului românesc prin insuflarea de «energii sub-tile, nemaivăzute şi colosale», menite să-l scoată din lâncezeală şi să-l aducă în istorie şi la progres. Dar proiectul divin rămâne baltă, căci conaţionalii l-au batjocorit pe noul Iisus şi l-au pus pe cruce. După câţiva ani, eseistul-filosof recidivează printr-o «nouă interpretare» a poemului Luceafărul, dar de data 

aceasta Eminescu e retrogradat de la rangul de Mesia 

la acela de «profet laic», nevoit să trăiască «într-o ţară de nerozi şi de găgăuţi, de mediocrităţi şi de jigodii, ca fiinţă încărcată cu o funcţie sacră cosmic, de către Dumnezeu». În această ipostază, poetul e investit, 
prin resuscitarea defunctului protocronism, cu rolul 

de «creator al teoriei Big-Bangului», al teoriei rela-tivităţii, furată mai târziu de Einstein, în fine, al teoriei Găurilor negre!”  
Cel de-al doilea exemplu pe care îl selectez cons-

tituie miezul unei lecturi atente a textelor pretins critice ale lui Nae Nicolae Georgescu, un obsedat, între altele, de rolul esenţial al semnelor de punctuaţie în opera eminesciană. Deşi împricinatul este apt de a înălţa în jurul unei virgule nici mai mult, nici mai puţin decât însăşi „schela unei noi filosofii, să-i zicem, 

punctuaţioniste”, Doru Scărlătescu îi reproşează în special derapajele cu pretext lexical: „Dar revoluţio-nara descoperire a domnului Georgescu, ţinând de această dată de lexicologie, este aceea a unui nou substantiv românesc, nemurie, pornind de la varianta primară a Luceafărului din Almanahul studenţesc 
citat: «Reia-mi al nemurii nimb…». Cuvântul nu e o greşeală, ne asigură domnia-sa, el e reluat identic şi în textul, tot premaiorescian, tipărit în publicaţia brăi-
leană „Dunărea”, o «dovadă că revista înţelege terme-nul». Substantivul nou «dublează» pe «nemurire», dar cu mari diferenţe: dacă «nemurire» înseamnă «a fi nemuritor», «nemurie» înseamnă «neimplicare în ci-clul viaţă/ moarte». Mărturisim cinstit că rareori ne-a fost dat să citim o mai mare enormitate lingvistică. Nicăieri în gramatica normală a limbii române nu există o astfel de formă de substantivizare a infiniti-vului (infinitivul lung), întotdeauna realizată cu 
sufixul re, precum în cuvântul «nemurire», singurul acceptabil. (…) Atunci de ce nu şi murie (dublet al lui 

murire)? Dacă ar fi să ne luăm după gramatica lui 
Nicolae Georgescu, s-ar umple dicţionarele cu sub-

stantive precum urae, vree, răsărie, sărie, coborâe… Ar trebui să fie solicitat în faţa unui tribunal de onoare, 
pe care domnia-sa îl solicita pentru alţii, ca să dea socoteală pentru schilodirile textului eminescian”. Spre deosebire de autorii, din păcate numeroşi, ai acestui gen de elucubraţii, Doru Scărlătescu este un 

explorator avizat, dublat de un cartograf pasionat al 

teritoriilor eminescologice – a se vedea cel puţin cărţile sale mai vechi: Istoria literaturii române II. 
Eminescu (Botoşani, Geea, 1995), Eminescu şi uni-
versul artei (Iaşi, AB2, 1995), Eminescu şi religia (Iaşi, 
Timpul 2000). Deşi atipică, formula în fond emines-

cologică la care apelează în volumul de faţă i se potri-veşte ca o mănuşă: de fiecare dată când plonjează cu dexteritate în apele tulburate ale eminesco-logiei, le şi asanează, apelând la cele mai sigure epuratoare. Pe deplin convins de faptul că la capătul unei asemenea investigaţii (meta)critice sanitare va da la iveală un Eminescu mai autentic, căci purificat de zgura mistifi-cărilor cu pretext analitic, dar efecte distructive. ■ 
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Poezia – urmele care rămân 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doar urme este titlul noului volum de versuri al lui Vasile Checheriţă, tipărit în anul 2018 la Editura ieşeană Timpul într-o ţinută grafică elegantă şi o copertă inspirat sugestivă, realizată de Cristian 

Diaconul. Cartea se deschide cu un motto al autorului – „Dacă moartea nu ar exista, lumea ar fi plină de nefericiţi” – în continuare fiind reproduse diverse consideraţii asupra operei autorului nemţean ale unor comentatori din Piatra Neamţ, din Bacău, din 
Cluj-Napoca, dar şi o succintă mărturisire a lui Vasile Checheriţă: „Gândul, sufletul şi lacrima, ele mă ajută să cuget şi să scriu”. Ideea este reluată, într-o altă formulare, chiar în prima poezie – „poetica” – a volumului: „Adun cuvintele din fluturi,/ le-nşir ca pe nişte soldăţei/ pe patru rânduri câte zece,/ alegân-

du-le după înălţime/ şi frumuseţe”. Starea creatorului de literatură în versuri este una din temele acestei cărţi, Vasile Checheriţă reuşind să o surprindă în diferite ipostaze, dar nu ca un observator 
din afară, ci ca unul din interiorul procesului, implicat în mod direct în miracolul creaţiei. „Doar poeţii cred,/ că vând aripi cititorilor” – este o recunoaştere a împăcării lucid-emotive cu incertul destin al creaţiei, 
totul fiind dependent de calitatea receptorului-cititor. 

Structural, poetul este un mare iubitor al naturii, afirmându-se ca fiind părticică din ea – „sunt un mugur”; „ferice de poet/ el este ca anotimpul,/ moare odată cu poezia lui/ şi învie când începe cealaltă”; „când un pom înfloreşte,/ el de fapt spune o poezie”; în „flori de gheaţă, anotimpul rece este încălzit de fiorii iubirii”; „aş vrea să fiu floare sau pom,/ s-adorm în toamnă de fiecare oară/ şi să revin în primăvară/ nu doar un simplu om”. Remarcabil este felul în care Vasile Checheriţă reuşeşte să armonizeze gândirea raţională cu fiorul emoţional, conferind astfel operei sale valoare poetică: „Lasă-te în voia sorţii/ ca o petală/ pe aripa vântului/ şi-o frunză în leagănul apei”; „înţelepţii tac,/ pentru a auzi/ răcnetul nebunilor/ care-şi plâng nedreptatea”; „Pământul e mai greu/ doar cu ploaia 

de stele/ ce se repetă an de an/ şi cu nefericirile noastre/ de fiecare zi”; „încântaţi de naştere,/ dar nemulţumiţi de viaţă/ şi-ngroziţi de moarte,/ singuri şi fără speranţă/ L-am inventat pe/ Dumnezeu”. Experienţa unei vieţi pline de evenimente şi de trăiri intense, învăţătura acumulată şi capacitatea de a interpreta rosturile omului şi ale lumii – toate acestea, dar şi altele încă, transpar precum nişte raze de soare 
printr-o pânză de nori. „vom fi flori/ pe mormintele noastre (...) şi frunze/ pe vârfuri de pomi (...) vom fi cireşe coapte...”. 

Fericirile-nefericirile iscate din dragoste atrag şi 
ele luarea-aminte a poetului, în versuri demne de reţinut, trăirile lui devenind şi trăirile noastre. O veritabilă comuniune între poet şi cititor, fără de care lectura devine un gest aproape inutil. „Valurile răului 
se zbat/ ca-ntr-o copaie,/ rupând talazurile,/ iar ea a venit tocmai/ să li se dăruiască”; „ai sculptat nisipul cu tălpile picioarelor tale/ şi-ai dat aripi vântului cu mâinile,/ iar părul tău mi-a lăsat moştenire/ săruturi letale”; „eu sunt râul /învolburat/ cuprins de şiroaie,/ iar tu curcubeul/ pe care nu mă mai satur,/ să-l adap/ după ploaie”; „ce frumoasă eşti tu/ când mă priveşti/ 
cu ochii umezi de deasupra/ şi mă acoperi/ cu toată iubirea lumii”; „tu, ţi-ai trecut peste mine/ privirea grea şi tăioasă/ ca o şenilă de tanc,/ strivindu-mă”. Aşa cum este firesc să se întâmple, în cazul oamenilor atenţi la tot ce se petrece, nu numai lor, dar şi celor care îi înconjoară, Vasile Checheriţă reţine şi secvenţe ale actualităţii, pe care le consemnează precum ar fi, şi ele, nişte urme lăsate într-un timp istoric. În acest sens, poezii ca „bătrânul nimănui”, „cutia cu fotografii”, „nu trageţi”, „nefericita libertate”, „nu-i nimeni să vadă” „glumiţi”, „satul natal”, „alte lumi” – „sunt lumi,/ unde nimeni nu arde,/ unde şi tăciunii stinşi/ au murit (...) sunt lumi,/ unde iarba refuză să crească (...) sunt lumi,/ în care visul e 
pedepsit de lege,/ unde zâmbetul nu este trecut/ în dicţionar...”. 

 

Vasile Checheriță 

Doar urme 

Iași, Editura Timpul, 2018 
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O mărturisire care transpare din mai multe pagini este la modul direct exprimată de poet în „să scrii poezie”: „trebuie să suferi,/ să scrii poezie/ şi plin de răni/ sufletul să-ţi plângă”. Fără îndoială, cititorul nu trebuie să o ia mot à mot. Este vorba despre o meta-foră (exagerare conştientă), figură de stil pe care poeţii o folosesc în scopul accentuării unor anumite stări de emoţie. Chiar şi Vasile Checheriţă ne dove-deşte că poezia se naşte şi din fericiri, nu doar din 

dezamăgiri. Poate că şi din această pricină ne încura-jează, îndemnându-ne: „nu aruncaţi amintirile la gunoi”; eroii noştri/ au murit în picioare”; „nu luaţi poeţii la război”,/ va fi un război pierdut”. Una din poeziile conţinute de acest volum îmi răscoleşte nişte amintiri. În ziua de 19 septembrie a anului 2017, împreună cu prietenul şi colaboratorul de la Radio Iaşi de pe vremuri Mircea Verusi, invitaţi fiind de profesorul Ion Berghia, sorocean de baştină, 

am mers la Sărbătoarea mărului – manifestare tradi-ţională în spiritualitatea Cetăţii Soroca, străveche strajă la malul Nistrului. Maşina cu care ne-am deplasat era condusă de un domn pe care cu acel 
prilej l-am cunoscut. Numele lui: Vasile Checheriţă. Adică poetul despre care scriu acum. Reproduc o strofă din poezia dedicată în această carte acelui moment unic pentru mine: „cântă piatra de jale/ sub soarele arzător,/ şi plânge,/ că de ţara mamă/ îi e dor”. Din păcate, în continuare „plâng florile/ în lacrima gustoasă/ a mărului neîntregit/ muşcat de nesătuii estului”. Iar prietenul Ion Berghia s-a dus, după un an numai, cu această mare durere în suflet, acolo unde ne ducem toţi. Au rămas, din fericire, amintirile şi au rămas Vasile Checheriţă şi Mircea Verusi, cu care depănăm ghemul acelor duioase 

amintiri. ■ 

 

 

Cornel COTUȚIU 

„Ochii Basarabiei” 
(din grupajul  

„Centenarul Marii Uniri”) 
 
 

 

 

 

 

 Antologia de publicistică a bravului român Gheorghe Pârja, Ochii Basarabiei (lucrare apărută sub egida Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, Baia Mare, 2018), e o oglindă dramatică, tristă, a ceea ce înseam-nă cuvântul repetat la nesfârșit și fapta neînfăptuită. Nu întâmplător Vasile Șoimaru, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, îi spunea ziaristului Gh. Pârja: „Este în mișcare Basarabia. De 25 de ani este în mișcare și iată că nu se mai oprește din această mișcare”. Sunt astfel semnificative, prin ele însele, o seamă de titluri: Tristețea Nistrului, Jocul periculos cu 

istoria, Chișinăul alungă limba română de acasă, Se 

ard cărți în Basarabia, Singurătatea Basarabiei, 
Răbufniri bolșevice la Chișinău, A șasea cedare a 
Basarabiei, Basarabia subiect uitat, De ce nu trece 

președintele Prutul?, Amânarea istoriei?, Condamnarea 

la moarte a unui cuvânt (se referă la „Unire”), 
Clopotele bat în dungă (ceea ce-mi amintește de un vers al poetei bistrițene Rodica Fercana: Clopotele 

ciuntitei Românii) etc. 

Îmi place să gândesc o explicație a unui fel de inte-res specific al autorului băimărean pentru românii de 
dincolo de Prut: El e originar dintr-un fabulos areal 

traco-iliro-celtic, iar conaționalii noștri din ținutul Maramureș-Oaș reprezintă postura aristocratică a poporului român. De aici apoi un arc peste Carpați la pământul fermecat al românilor de până la Nistru. 
Pe parcursul lecturii, am avut o revelație inedită, pe seama ochilor, o conștientizare altfel a dublei ipostaze a privirii: ea îți aduce în simțiri, în suflet, imagini, spre gând sau contemplație; deopotrivă, ea comunică de la tine spre celălalt, concomitent vor-bește celuilalt. Or, iată, din 1991 încoace, această dublă ipostază a privirii, în care s-a situat „moro-șanul” Gheorghe Pârja, s-a întrupat în semnele literei de tipar și cele 173 de texte acoperă cele 325 de pagini ale cărții în discuție. Scriitorul de la Desești a 

privit Basarabia drept în ochi și, deopotrivă, a fost 
privit la fel. 

 

Gheorghe Pârja 

Ochii Basarabiei 

Baia Mare, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, 2018 
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Cartea conține și o seamă de interviuri luate unor personalități române distincte. Să zăbovim printre ele (menționând că reporterul obișnuiește acel fel de întrebări care ele însele afirmă o idee, încât cel intervievat le detaliază, le întărește). Faimosul poet Grigore Vieru consideră că Maramureșul este „matca ființei noastre naționale” (1991). În anul stingerii din viață a marelui poet (2009), pe harta municipiului Iași apare „Strada Grigore Vieru”: „… este un gest – consideră maramu-reșeanul nostru – prin care se pune în ființa noastră conștiința marelui poet”. Valeriu Baciu (directorul Ansamblului Național „Transilvania” din Baia Mare): „Am avut onoarea să 
fie la spectacolele noastre demnitarii Republicii” 
(1991). 

Nina Bolboceanu (realizatoare de emisiuni folclo-rice la Televiziunea din Chișinău): „Cu sufletul am fost de când mă știu în România” (1991). Binecunoscutul scriitor și om politic Nicolae Dabija: „Păi, atunci înseamnă că România se întinde până în fundul Siberiei, că și acolo se vorbește româ-nește” (1992). În 2004 Pârja comunică public: „Nicolae Dabija este hărțuit la Chișinău (…) Nicolae Dabija crede în unirea teritoriului vechi al Moldovei cu țara-mamă. Asta irită peste măsură puterea actuală 
de la Chișinău”. Nicolae Ciobanu (primarul unei localități din dreapta Nistrului): „Da, suntem în zona de conflict. (…) Oamenii se retrag în beciuri, dorm cu schimbul, fiind tot timpul atenți la ceea ce se întâmplă dincolo de Nistru” (adică în Transnistria) – 1992. Mihai Cimpoi (Președintele Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova, membru de onoare al Academiei Române): „Dar eu am o mare teamă, o problemă mare, că am în spatele meu niște goluri de cultură românească” (1992). Șefa Biroului de presă al Frontului Popular Creștin 
Democrat din Republica Moldova, Natalia Pascal: „Intrarea noastră în Comunitatea Statelor Indepen-dente (pusă la cale de Kremlin – n.n., C.C.)  ar putea afecta în mod direct independența abia câștigată” 
(1992). Leo Butnaru (vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din Basarabia): „Noi am trăit într-o celulă fără geamuri. Singura speranță era cultura. Fără cultură, noi am fi murit” (1993). Mircea Druc (președintele Partidului Național al Reîntregirii – 1994): „Chișinăul tratează țara (con-dusă de rusofilul Snegur – n.n., C.C.) ca pe un colhoz”. Scriitorul Valeriu Matei (deputat în Parlamentul de la Chișinău): „Relațiile cu România înseamnă pentru noi relațiile cu noi înșine” (1996). Teodor Ardelean (directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare): „Basarabia, acum, are mare nevoie de noi” (2001). N.B.: Curând, vor înființa o Filială a Bibliotecii județene de la Chișinău. 

Am lăsat intenționat la urmă interviul luat Înalt Prea Sfinției Sale Antonie Plămădeală, Mitropolitul 
Ardealului, Crișanei și Maramureșului. În 1992 afir-ma: „Basarabia se află încă o dată în pragul întregirii”. Și eu aveam această încredințare. Și?... Au trecut 16 ani de atunci. Și?... Da, semnificative puncte de suspensie. „Încă o dată”, pe durata (neîncheiată!) a lui 16 ani. Un „încă o dată” perpetuu? Ne rămâne în continuare amintirea romanticului „Podul de Flori” și permanentizarea unui „Pod al Dorului”? În 2017 apărea volumul Reunirea – realități, 
costuri, beneficii. Cu afirmații patetice de genul: „Sun-

tem condamnați la Unire și la reunire prin însăși menirea noastră de români”. Nu credeam că zicerea aparține actualului președinte al Academiei Române, 
Ioan-Aurel Pop. Ce retorică, bunule român! Iar autorii tomului mai sus amintit încheie la modul jenant: „Opțiunea Reunirii (…) este oricând valabilă”. Nefe-ricit acest „valabilă” din final! Se poate invoca, naiv, dezastruosul spirit mioritic cu al său „Și de-o fi să mor…” Acest „de-o fi” îl putem alătura lui „valabilă”. Rămânem, cum constata Gheorghe Pârja în 2001, cu o „Basarabie interioară”. Și iarăși revin la amețitor de adevărata constatare a Venerabilei Doamne Flavia Coposu: Românii de azi 
n-ar fi capabili să săvârșească Marea Unire de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918… (Semne de suspensie; ale mele, cel puțin). 

 

P.S. Coperta I a volumului Ochii Basarabiei (dato-rată plasticienei Firuța Șomcutean) are, în prim-plan, o spărtură într-un zid de cetate, prin care se vede, într-un plan îndepărtat, o biserică înconjurată de pă-dure și, mai departe, e sugestia unei așezări omenești. 
Asta mi-a amintit de ce am văzut asemănător – pe 

viu –, la Cetatea Soroca fiind: doar că în prim-planul apropiat era apa curată a fluviului Nistru, malul celălalt fiind al Transnistriei… 

 

P.P.S. Mi-a parvenit în zilele acestea – grație 
scriitoarei basarabence Valeria Dascăl – numărul recent al revistei de la Chișinău „Literatura și arta”. Reproduc poezia unei tinere din Bălți (Basarabia, firește): „Primește-mă acasă, Românie!/ Am obosit ca un copil orfan,/ Primește-mă, măicuță Românie,/ Ești 
ultima speranță ce-o mai am!// Fă-mi loc în casa ta ca la o fiică/ Și pune flori pe masă-n Casa Mare,/ M-am săturat atât să-mi fie frică,/ Mi-i dor în suflet de o sărbătoare./ M-au tot furat, mințit și chinuit,/ Mi-au alungat copiii și nepoții,/ Mi-au ordonat forțat ca să te uit!/ Dar nu pot, maică! Aștept în dreptul porții…// Primește-mă, măicuță Românie!/ Am obosit ca un copil orfan,/ Primește-mă acasă, Românie!/ Ești ultima speranță ce-o mai am… (Angela Mândăcanu). Crede și ea, draga de ea, în „cutia Pandorei”. ■ 
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