




125 de ani de la naştere 
 

 

 

 

 

 

Mircea 

COLOȘENCO 

[București] 
 

CAMIL PETRESCU,  

POETUL SUBSTANŢEI FILOSOFICE  
(9/21 aprilie 1894 – 14 mai 1957) 
 

 

Scriitor complex (poet-prozator-dramaturg), publicist incisiv şi filosof de concept singular, întemeietor al Disciplinei numită de el Ortologie, 

Camil Petrescu – membru titular al Academiei Române (1948) – susţine, cu alte cuvinte, că Arta/Tehnica/Ştiinţa sunt expresivităţi ale in-stinctului de obiectivare, ale gândirii concrete, teme cu care Inteligenţa Artificială se leagă de Filosofia Conştiinţei: „Conştiinţa este o parte din cunoaşterea noosică istorică şi anume este întoarsă asupra imaginilor. […] Presupunând, prin absurd că ar exista gândire fără obiect, noi 
nu am putea s-o cunoaştem, fiindcă actele de cunoaştere nu se aplică decât la imagini.” (Camil 
Petrescu, Doctrina substanţei, vol. I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 246). Aceste consideraţii le-a scris spre sfârşitul vieţii în lucrarea apărută postumus, bazat pe clipe de meditaţie din anii tinereţii. În prezent, la Aniversarea a peste 125 de ani 

de la naştere, dăm publicităţii două creaţii lirice 
inedite de la mijlocul deceniilor interbelice, scrise în clipe de reverie, pe marginea Lacului Snagov, la 9 septembrie 1931, aflate în Colecţia de Manuscrise a Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti, precedate de o consemnare plină 

de melancolie: „Atâta poezie mă copleşeşte. Vor-

besc de cea din album (exact: Jurnal de bord), căci poezia lacului e ceva mai discretă. Să scriem 
noi, deci, câteva versuri fără poezie”. Probabil, pentru că sunt „versuri fără poezie”, 
Camil Petrescu – poetul care a văzut idei (!) – nu le va introduce în volumul VERSURI. Cu postfaţa autorului (Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1957, 180 p.), alcătuit sub redacţia lui Romulus Vulpescu, postfaţa datând din 15 septembrie 1956, cuprinzând creaţii din cărţile de lirică editate cu ani în urmă: Versuri. 

Ideea. Ciclul morţii (1923), Un luminiş pentru 
Kicsikem (1925), Transcendentalia (1931), Din 

versurile lui Ladima (1932), creaţii pe care G. Călinescu le-a caracterizat scurt: „poezii de idei, cu interesante sugestii.” (Istoria literaturii româ-

ne. Compendiu, 1946-1968, p. 293), iar Dumitru Micu, ceva mai consistent: „Versurile sale filoso-

fice transmit realmente, nu rareori, înfiorările unei minţi antrenate în vârtejul ameţitor al ma-rilor revelaţii.” (Istoria literaturii române, Edi-

tura Saeculum, 2000, p. 287). Nici că se putea concepe ceva mai frumos 
despre opera unui clasic! 
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inedite 

 

Camil 

PETRESCU 
 

 

monorime pe bord, în „arcă” 
 

 Lin lunecă pe ape graţioasa barcă, O lebădă… Iar amintirea prinde să se toarcă… Şi ţărmuri vechi de vis apar, de parcă Un coş vrăjit de basme se descarcă… 

 Dar, azi, Sirenele nu mai încearcă Pe căpitan, din calea vieţii, să-l întoarcă, Căci el i-asemeni lor, o fată, doar că, Poartă jersey, fular cochet şi bască 

(I-o gravă asonanţă, dar las’ că, Pe viitor vom împăca o poezie „Parcă”). 
 O, căpitanul „Lyei” e-atât de temerar, că Îngrijorarea pe oricine îl încearcă (ar înmuia şi-un suflet aspru de tătarcă) … dar şi atât de blond, încât să stoarcă Un strigăt de mirare: ah, însorită barcă! 
 

 

ce lege ne-nţeleasă! 
 

 Într-un pahar cu sare de potasă, Într-o soluţie murdară şi opacă, Azvârli un mic cristal Şi totul e pe cale Treptat şi lin să se prefacă Într-un pahar cu floare de cristale. 

 … Şi până dimineaţa, mi-a înflorit, În sufletu-mi trudit de îndoială, O rece feerie siderală. 
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Camil Petrescu în 1957 (Arhiva Muzeului Național al Literaturii Române Iași) 
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Ioan CAPROŞU – 84 

 

 

 

 Istoricul Ioan Caproșu s-a născut la 26 august 1934, în comuna Mitoc, județul Dorohoi (astăzi, județul Botoşani). A urmat şcoala primară în comuna natală, gimnaziul în oraşul Săveni 
(1947-1950), Şcoala Pedagogică la Şendriceni, 
Dorohoi (1950-1954), şi Facultatea de Istorie-

Filologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1954-1958). La absolvirea facultăţii a fost încadrat, prin repartiţie guvernamentală, cercetător stagiar la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Filialei Iaşi a Academiei Române; cercetător ştiinţific, prin concurs (1966), şi cercetător ştiinţific principal, tot prin concurs (1970), este promovat în funcţia de şef al Sectorului de istorie medie, pe care a deţinut-o până în 1979, când a fost chemat la Universitate, ocupând, prin concurs, postul de lector la Cate-

dra de Istorie Universală ca titular al discipli-nelor de Istorie medie universală şi Limba şi paleografia slavonă. Luându-şi doctoratul în istorie în acelaşi an cu teza Camăta în Moldova, 
până la mijlocul secolului al XVIII-lea, a devenit apoi conferenţiar universitar (1981), iar în 1990 
a ocupat, prin concurs, postul de profesor la Catedra de istorie universală, al cărei şef a 

devenit pentru scurtă vreme, deoarece în acelaşi an a fost ales decan al Facultăţii de Istorie (reales în aceeaşi funcţie, pentru alţi patru ani, în 1992). 
A predat, ca Visiting Professor, cursuri de istorie şi civilizaţie românească şi universală medievală 
la Universitatea de Stat din Portland, Oregon (Statele Unite ale Americii), între 1981-1983, şi la Universităţile din Londra şi Cambridge (Marea Britanie), între anii 1983-1986. Între anii 1966 şi 1983 a fost secretar ştiintific de redacţie şi, apoi, 
redactor-şef al periodicului „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D. Xenopol» Iaşi”. În 
perioada 1967-1983, a făcut parte din consiliul ştiinţific al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, iar între 1990 şi 1996 a fost membru al Senatu-lui Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; din 1990 până în 2001 a făcut parte din colegiul de redacţie al Anuarului Institutului de Istorie si Arheologie „A.D. Xenopol”; tot din 1990 face parte din colegiul de redacţie al revistei „Destin românesc” (Bucureşti-Chişinău), din 1992 din cel al „Revistei de Istorie a Moldovei” (Chişinău), din 1995 din cel al revistei de istorie „Ioan Neculce” (Iaşi), din 1996 din cel al „Revistei de Istorie Socială” (Iaşi), din 2005 al „Revistei de 
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Ştiinţe Socio-umane” (Chişinău), iar din 1996 până în 2002 a făcut parte din cel al periodicului „Cercetări Istorice” (Iaşi). A fost conducator de 
doctorat la specializarile Istoria medievală a românilor şi Ştiinţe auxiliare ale istoriei. A lucrat chiar de la începutul activităţii ştiinţifice la întoc-mirea colecţiei naţionale de izvoare diplomatice medievale, editând, în colaborare, mai multe 
volume de documente moldoveneşti, numeroase altele rămânând până azi în manuscris; a publi-cat câteva zeci de articole şi volume de istorie medievală (istorie socială, economică şi politică, istoria oraşelor, istoria artei moldoveneşti etc.). A colaborat, de asemenea, la lucrări colective de referinţă, sinteze de istorie, dicţionare de specia-litate şi lucrări cu caracter enciclopedic, unele publicate, iar altele rămase de mulţi ani în ma-nuscris la instituţiile ştiinţifice şi editoriale sub egida cărora au fost întocmite (la Academia Română, volumele II şi III ale tratatului de istoria românilor (definitivat în 1980), la Editura Enciclopedică, volumul I din Enciclopedia Ro-

mâniei etc.). A editat studii şi volume din operele postume ale slavistului Petru Caraman şi isto-

ricilor Constantin A. Stoide şi Alexandru I. Gonţa. 
Pentru corpus-ul naţional de izvoare medievale a făcut cercetări, între anii 1970-1974 în arhivele şi bibliotecile din Moscova, Sankt Petersburg, Kiev şi Chişinău, iar între anii 1983 şi 1986 în 
bibliotecile din Londra şi Paris; în 1988 a beneficiat de o bursă DAAD de trei luni în Germania, la Freiburg im Breisgau şi München. În 1975 a fost distins cu premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române, după care a fost cooptat în Comitetul naţional de redacţie al colecţiei Documenta Romaniae Historica (din care face parte volumul premiat); în 1990, aceeaşi Academie i-a acordat premiul „B.P. Hasdeu” pentru volumul I din Monumenta 

linguae dacoromonorum. Biblia 1688. Pars I, 

Genesis, 1988 (editat, ca şi următoarele patru 
volume, în colaborare cu Universitatea din Freiburg im Breisgau, unde a făcut deplasări de documentare ştiinţifică între 1983 şi 1990). I     
s-au decernat: Diploma de onoare a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1995) şi Premiul de Excelenţă al aceleiaşi Universităţi (2002), Diploma de Onoare a Arhivelor Naţionale Bucureşti (1997), Premiul „Vasile Pogor” al Pri-măriei Municipiului Iaşi (1998), Diploma de Excelenţă a Primăriei Municipiului Iaşi (2004) şi 
Premiul Opera Omnia al Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior al Ministerului Educaţiei şi Cercetării (2001). La 

30 noiembrie 2000 i s-a conferit titlul de Doctor 

Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, iar la 7 februarie 
2004 a fost decorat cu Ordinul „Meritul cultural”, în grad de ofiţer, pentru „cercetare ştiinţifică”. 
Din octombrie 2012 este membru de onoare al Academiei Române. În 2017 i-a fost acordat titlul de Cetățean de onoare al Municipiului Iași. La împlinirea vârstei de 65 de ani a fost publicat 

volumul In honorem Ioan Caproşu, îngrijit de Lucian Leuştean, Maria-Magdalena Szekely, 

Mihai-Răzvan Ungureanu, Petronel Zahariuc, Iaşi, 2002, 532 p., iar la aniversarea de 80 de ani, 
a fost editat volumul Retrospecții medievale. In 
honorem Professoris emeriti Ioan Caproșu, îngrijit de Victor Spinei, Laurențiu Rădvan și Arcadie M. Bodale, Iași, 2014, 653 p. Preşedinte de onoare al Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălni-ceanu” Iaşi de la înfiinţare (1994) până în pre-zent, membru în colegiul de redacţie al publi-caţiei „Revista română” (din 1995), Ioan Caproşu este un reper al astriştilor ieşeni. A publicat câ-teva zeci de lucrări şi peste două sute de note şi recenzii în revistele de specialitate, prefeţe, lucrări de popularizare şi articole în presa cultu-rală şi cotidiană. Colaborator la lucrări colective de referinţă, sinteze istorice, dicţionare etc. 

Ad multos annos!  

Redacția 
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Cărţi publicate (selectiv): Iaşii vechilor zidiri. 
Până la 1821 (în colaborare cu Dan Bădărău), Iaşi, 1974, 424 p. Ediția a II-a, revăzută, Iaşi, 
2007, 403 p.; ▪ Vechea catedrală mitropolitană 
din Suceava, Iaşi, 1981, 122 p.; ▪ Suceava. 

Documente privitoare la istoria oraşului. 1388-

1918 (în colab.), Bucureşti, 1989, 861 p.; ▪ O 

istorie a Moldovei prin relaţiile de credit. Până la 
mijlocul secolului al XVlII-lea, Iaşi, 1989, 214 p.; ▪ 
Monumenta linguae dacoromanorum. Biblia 

1688. Pars I, Genesis, Iaşi, 1988 (Premiul Aca-demiei Române); ▪ Pars II, Exodul, Iaşi, 1991; ▪ 
Pars III, Leviticus, Iaşi, 1993; ▪ Pars IV, Numeri, Iaşi, 1994; ▪ Pars V, Deuteronomium, Iaşi, 1997 (toate cinci volumele în colab., stabilirea textului şi îngrijirea editorială a acestora aparţinând lui Ioan Caproşu şi Vasile Arvinte); ▪ Relaţiile eco-

nomice ale Moldovei cu Braşovul. De la începutul 

secolului al XVIII-lea până la 1850 (în colab. cu C.A. Stoide), Chişinău (Premiul Post mortem al Academiei Române pentru C.A. Stoide), 1992, 
352 p.; ▪ Documente statistice privitoare la oraşul 
Iaşi, vol. I (1755-1820), 470 p., şi vol. II (1824-

1828), 608 p. (ambele în colab. cu Mihai-Răzvan Ungureanu), Iaşi, 1997; ▪ Documente privitoare 

la istoria oraşului Iaşi, vol. I, Acte interne (1408-

1660), Iaşi, 1999, XV + 686 p. (vol. I în colab. cu Petronel Zahariuc, iar următoarele fără colab.); ▪ 
vol. II (1661-1690), Iaşi, 2000, XVI + 774 p.; ▪ vol. 

III (1691-1725), Iaşi, 2000, XV + 734 p.; ▪ vol. IV 

(1726-1740), Iaşi, 2001, XV + 655p.; ▪ vol. V 

(1741-1755), Iaşi, 2001, XVI + 1264 p.; ▪ vol. VI 

(1756-1770), Iaşi, 2004, XVI + l000 p.; ▪ vol. VII 

(1771-1780), Iaşi, 2005, XVI + 852 p.; ▪ vol. VIII 

(1781-1790), Iaşi, 2006, XV + 928 p.; ▪ vol. IX 

(1791-1795), Iaşi, 2007, XIV + 667 p.; ▪ vol. X 

(1796-1800), Iaşi, 2007, XIV + 705 p.; ▪ Biblia 

1688, vol. I-II, CXC + 1310 + XCII p. (în colab.). Text stabilit şi îngrijire editorială împreună cu Vasile Arvinte, Iaşi, 2001-2002 (premiată la 25 iulie 2002 de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); ▪ Documente româneşti din 
Arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos, 

Catalog, vol. I (1432-1800), Iaşi, 2005, 484 p. (în colaborare cu Florin Marinescu şi Petronel 
Zahariuc); ▪ Palia de la Orăştie (1582), vol. I, Text stabilit şi îngrijire editorială în colaborare cu Vasile Arvinte, Alexandru Gafton şi Sorin Guia, Iaşi, 2005, 228 p.; ▪ Însemnări de pe manuscrise şi 
cărţi vechi din Ţara Moldovei. Un corpus editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu, vol. I (1429-1750), Iaşi, 2008, 665 p.; ▪ vol. II (1751-1795), Iaşi, 

2008, 667 p.; ▪ vol. III (1796-1828), Iaşi, 2008, 
750 p.; ▪ vol. IV (1829-1859), Iaşi, 2009, 693 p.; ▪ 
Sămile Visteriei Țării Moldovei, vol. I (1763-1784), Iași, 2010, 597 p.; ▪ vol. II (1786-1798), Iași, 2010, 595 p.; ▪ vol. III (1805-1826), Iași, 
2010, 692 p.; Documente privitoare la reor-

ganizarea administrativ-teritorială a Principa-

tului Moldovei (1833-1848) (în colaborare cu Constantin Burac), București, 2016, 650 p. ■ 
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Dinu 

POȘTARENCU 

Funcţionarea limbii române în sistemul 

administrativ al Basarabiei (XI) 
 

 

Repunerea în drepturi a limbii române 
(1917–1918). Exclusă din viaţa publică prin Regulamentul din 1828 şi devenită străină în patria sa, limba română a fost readusă în am-bianţa politico-administrativă a provinciei în 
timpul evenimentelor social-politice din 1917-

1918, ce s-au derulat după prăbuşirea auto-craţiei ţariste, ca rezultat al Revoluţiei Ruse din 
februarie 1917. Însă procesul de revenire a limbii române a decurs anevoios, existând necesitatea de a înfrunta consecinţele politicii ţariste de rusifi-

care. Un impediment serios în calea acestui deziderat îl constituia prezenţa în posturile administrative a vorbitorilor de limba rusă, dar şi lipsa, în mare parte, a cadrelor naţionale ro-mâneşti. Pe deasupra, vocabularul vorbitorilor de limba română era sărac, poluat cu rusisme. Tendinţa de a readuce limba română în me-diul social al Basarabiei a fost exprimată chiar la începutul revigorării, în 1917, a mişcării de eliberare naţională a românilor basarabeni. În numărul din 2 aprilie 1917 al gazetei chişină-

uiene „Cuvânt moldovenesc” este publicat un 

 

Tendinţa de a readuce limba română în mediul 

social al Basarabiei a fost exprimată chiar la începutul 
revigorării, în 1917, a mişcării de eliberare naţională 
a românilor basarabeni. 
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articol nesemnat, cu titlul La luptă în unire, prin 

care autorul i-a îndemnat pe moldoveni să nu rămână „în nelucrare”, în acele vremi de prefaceri. „Noi, moldovenii, sântem chemaţi a ne înfăptui visurile noastre de viaţă slobodă, po-trivit cu însuşirile noastre naţionale. Dacă până acuma am dus o viaţă de robi nevinovaţi ai împărăţiei ruseşti, de azi înainte sântem slobozi şi ni-i îngăduit să fim ceea ce ne-a lăsat Dumne-

zeu – moldoveni sau mai bine zis români”. Declarând că moldovenii trebuie să fie „stăpâni în ţara noastră”, autorul articolului a răspuns, totodată, la întrebarea cum se poate atinge acest scop: „Prin lupta politică. Noi trebuie să dăm mână cu mână şi să întocmim din toate sufletele moldoveneşti o singură suflare – un partid naţional moldovenesc, care să lupte pentru autonomia moldovenilor, adică pentru dreptul de a avea ocârmuirea lor deosebită moldove-nească, de a se lumina în şcolile lor moldove-neşti, de a se ruga lui Dumnezeu în biserica lor moldovenească, de a se judeca la judeţurile lor moldoveneşti şi de a trăi după felul şi însuşirile neamului moldovenesc. Cel dintâi prilej de luptă, partidul naţional moldovenesc înfiinţat îl va avea la alegerile în adunarea întemeietoare, care se va aduna în Petrograd pentru a hotărî felul de ocârmuire a împărăţiei. În acea adunare moldo-venii trebuie să trimată numai deputaţi moldo-veni, care vor vorbi şi vor lucra pentru interesele naţionale moldoveneşti şi în rândul cel dintâi vor cere pentru moldoveni dreptul de sineocâr-muire. Alt prilej de luptă partidul naţional mol-dovenesc îl va avea la alegerile în zemstvă şi în ocârmuirile orăşene. Fiind noi moldovenii nea-mul cel mai numeros în Basarabia şi în unele ţinuturi din Herson şi Podolia, trebile de ocâr-muire în aceste părţi să încapă în mâinile moldo-venilor, arătaţi şi sprijiniţi de partidul naţional moldovenesc. În sfârşit, prilejul de luptă îl vor da partidului naţional moldovenesc numeroşii străini care au acaparat slujbele, pământurile, meşteşugurile şi negustoria în părţile acestea moldoveneşti. Partidul naţional moldovenesc va lucra spre a curăţa ogorul neamului nostru de neghina străinilor – începând de la episcop şi sfârşind cu cel din urmă cinovnic, care vor să înăduşe suflarea moldovenească”1. La sfârşitul lunii martie 1917, la Chişinău s-a 

constituit Partidul Naţional Moldovenesc, iar la 9 aprilie 1917, în paginile „Cuvântului moldove-

nesc” este tipărit programul acestui partid, din care cititorii au putut afla că membrii proaspetei organizaţii politice şi-au propus, pe lângă alte 

scopuri, să lupte pentru ca „toate legile, care privesc viaţa din lăuntru a Basarabiei, să le întocmească Dieta provincială (Sfatul Ţării), potrivit obiceiurilor vechi şi nevoilor de acum ale ţării”, iar „administraţia (ocârmuirea locală) şi judecăţile să se împlinească, de sus până jos, de către slujbaşi ieşiţi din sânul poporului şi în limba poporului. Limba rusească să fie numai pentru legăturile cu stăpânirea de sus”2. În zilele de 6-7 aprilie 1917, în oraşul de reşedinţă al provinciei a avut loc adunarea 
cooperatorilor din Basarabia. Participanţii la ea au hotărât să trimită Guvernului Provizoriu al Rusiei un memoriu, „în care să fie arătate dorinţele politice ale cooperatorilor moldoveni 
din Basarabia. Acest memorandum cuprinde tot acelea gânduri care sânt arătate şi în programul partidului nostru naţional”3. 

Pe data de 18 aprilie/1 mai 1917, cu ocazia „serbării muncitorilor din toată lumea”, la Odesa 
s-a desfăşurat o manifestare a ostaşilor moldo-

veni din garnizoana de aici, la care au fost prezenţi „aproape toţi membrii comitetului naţional”4 de la Chişinău. Despre această amplă manifestare citim în reportajul publicat în „Cuvânt moldovenesc”: „Ostaşii soseau în cete după companii, aducând cu ei steagurile naţionale, cu florile5 – roşu, galben şi albastru. La 
ora 1 adunarea a fost deschisă, de faţă fiind la vreo 10 mii de ostaşi şi unde şi unde câte o faţă în straie neostăşeşti”6. Prin hotărârea adoptată, militarii basarabeni din Odesa au susţinut în întregime scopurile formulate în programul Partidului Naţional Moldovenesc.  

Ulterior, la programul Partidului Naţional Moldovenesc au aderat şi alte colectivităţi din 
Basarabia. Cereri de a întrebuinţa limba română în instituţiile administrative erau înaintate de să-

teni, dintre care o bună parte posedau slab limba rusă. O asemenea cerere a fost exprimată în cadrul adunării din 23 aprilie 1917 a delegaţilor 
din plasa Slobozia-Bălţi, convocată pentru a dezbate „nevoile neamului nostru moldovenesc 
din Basarabia” şi care s-a desfăşurat sub preşe-dinţia lui Dumitru Bujor, preşedintele comitetu-lui de plasă. În hotărârea adoptată, care cu-prinde şi alte cereri, se menţionează: „Toţi bres-laşii7 de pe la felurite aşezământuri să fie mol-doveni sau, cel puţin, să ştie limba moldove-nească”8. O hotărâre similară a fost adoptată şi în 
cadrul adunării din 16 mai a delegaţilor din plasa Lăpuşna, condusă de D.A. Ciugureanu, 
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preşedintele comitetului de plasă9. Ulterior, mai cu seamă în zilele de toamnă a anului 1917, aceeaşi doleanţă şi-au exprimat-o şi ţăranii 
dintr-un şir de sate basarabene: Brânzeni, judeţul Orhei10, Pociumbeni (22 septembrie), Pociumbăuţi (28 septembrie), Ţâghira (1 octombrie), Vulpeşti (1 octombrie), Zaharancea (1 octombrie), Cucuieţii Vechi (27 octombrie), Rădeni (27 octombrie), Hiliuţi (28 octombrie), 
Sturzeni (28 octombrie), Cucuieţii Noi (29 octombrie), Gălăşeni (29 octombrie), Pârliţa (29 octombrie), Mălăieşti (4 noiembrie), Glodeni (18 noiembrie), Cetireni (19 noiembrie), Pârjota (19 noiembrie), Todireşti (19 noiembrie), Bereşti (1 decembrie), Borisăuca (1 decembrie), Iablona Veche (1 decembrie), Mânzăteşti (1 decembrie), Unţeşti (1 decembrie), toate din judeţul Bălţi; Bobuleşti (27 septembrie), Gvozdova (27 septembrie), Ţâra (29 septembrie), Ghindeşti (29 septembrie), Putineşti (2 octombrie), Şuri (3 
octombrie), Slobozia-Cuşălăuca (5 octombrie), 
Ivanovca (10 octombrie), Sevirova (10 

octombrie), Gura Camencii (27 octombrie) din judeţul Soroca; Ialoveni (1 octombrie), Sociteni (2 octombrie), Brăila (3 octombrie), Dănceni (3 
octombrie), Tochile (3 octombrie), Nimoreni (4 

octombrie), Mileşti (5 octombrie), Pârjolteni (6 octombrie), Suruceni (6 octombrie), Budeşti (8 octombrie), Vălcineţ (8 octombrie), Băcioi (9 octombrie), Ciopleni (12 octombrie), Sângera 
(12 octombrie), Malcoci (14 octombrie), Colo-niţa (30 octombrie), Goian (30 octombrie), 

Cheltuitori (1 noiembrie), Tohatin (2 noiem-brie), Vadul lui Vodă (2 noiembrie), Hânceşti (5 noiembrie), Stolniceni (5 noiembrie), Lohăneşti 
(7 noiembrie), Fundul Galbenei (8 noiembrie), Zâmbreni (14 noiembrie) din judeţul Chişinău; Găleşti (5 octombrie şi 12 noiembrie), Pere-secina (8 octombrie), Teleşeu (8 octombrie), Nişcani (26 octombrie), Călăraşi (27 octombrie), Zăhăicani (5 decembrie) din judeţul Orhei; Ermoclia (5 octombrie) din judeţul Akkerman; Cozăreni (6 octombrie) din judeţul Hotin; Ţiganca (8 octombrie), Caragaş (10 octombrie), 
Enichioi (10 octombrie), Tartaul (10 octombrie), Şamalia (11 octombrie), Fricăţei (3 noiembrie) din judeţul Ismail11. Treptat, deşi încă în puţine cazuri, limba română a început să substituie limba rusă, 
devenind, în modul acesta, limbă de comunicare în cadrul unor organisme din sfera socială. Bunăoară, pe data de 9 mai 1917, „în Chişinău a avut loc o adunare a împuterniciţilor de la tovărăşiile cooperative săteşti şi orăşeneşti. La 

adunare s-a dezbătut treaba îndestulării ţinu-tului cu bucate şi mărfuri. La adunare s-a vorbit numai în limba moldovenească, pe când până acum se vorbea mai mult în limba rusă”12. În public se rosteau cuvântări în limba română, fapt despre care se relata în Cuvânt 
moldovenesc din 25 iunie 1917: „Acum la toate adunările zemstvelor şi la orice adunări obşteşti, dacă moldovanul nu ştie ruseşte, nimeni nu-l opreşte să-şi spuie cuvântul în moldoveneşte”13. Între timp, în cadrul structurilor adminis-

trative ale Basarabiei a fost creat un prim organ constituit din etnici români, şi anume: Comisia Şcolară Moldovenească de pe lângă Zemstva Gubernială a Basarabiei, care şi-a iniţiat activi-tatea de la prima sa şedinţă din 2 mai 1917. Limba română a început să fie luată în 
considerare de unele instituţii publice, care efectuau traduceri în această limbă. Astfel, în paginile organului oficial al administraţiei basa-

rabene Basarabia liberă din 17 iunie 1917 a fost inserat următorul anunţ: „Toate persoanele din cadrul diferitor instituţii şi comisii culturale, care traduc în limba moldovenească broşuri şi, în 
genere, texte referitoare la momentul actual, sunt invitate astăzi la Secţia de Învăţământ 
Public a Comitetului Executiv al Zemstvei Guber-niale pentru a discuta şi a elabora un plan 
comun de lucru”14. Cererile de a introduce limba română în 
sistemul administrativ al Basarabiei nu conte-neau. La 25 iunie 1917, Sfatul Deputaţilor şi Soldaţilor Moldoveni din Odesa a adoptat o hotărâre, în care a enumerat revendicările înaintate Comitetului Gubernial din Basarabia din partea soldaţilor şi ofiţerilor moldoveni, în număr de 60 de mii oameni. Printre revendi-cările enunţate figurează şi aceasta: „Sî fie întro-dusî limba moldoveneascî în administraţie, adecî în aşăzământurile ţării şi cele obşteşti, şi în judecatî; slujbaşii rusificatori din aceste aşăză-mânturi sî fie înlocuiţi cu oameni cari ştiu limba moldoveneascî şi celelalte limbi din Basarabia şi care sânt ca sprijinitori ai revoluţiei”15. Introducerea limbii române în instituţiile 
administrative putea să se producă, evident, dacă în sfera lor activau cadre naţionale. Însă, aceste cadre erau într-un număr redus, fiind, totodată, şi rusificate, în mare parte. Pentru a soluţiona, cât de cât, această problemă strin-gentă, dar dificilă, Comisia Şcolară Moldove-nească de pe lângă Zemstva Gubernială a Basa-rabiei, în cadrul şedinţei sale din 7 iulie 1917, a supus discuţiei chestiunea referitoare la reve-
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nirea în Basarabia a tuturor intelectualilor mol-doveni care erau angajaţi în serviciu dincolo de 
hotarele Basarabiei. La sfârşitul schimbului de părere este aleasă o subcomisie, cu misiunea de a se ocupa de această problemă, compusă din ur-mătoarele persoane: arhimandritul Gurie Grosu, 
Alexandru I. Gropa, protoiereul Constantin Po-povici şi Nicolae N. Alexandri. Această subco-misie urma să clarifice numărul posturilor va-cante sau presupuse a fi libere în viitor din diverse instituţii guvernamentale şi obşteşti, atât din oraşul Chişinău, cât şi din toată Basarabia; să elaboreze planul şi modalităţile de readucere în patrie a forţelor intelectuale moldoveneşti16. În cadrul şedinţei Comisiei Şcolare Moldo-veneşti din 22 iulie 1917 a fost audiat raportul subcomisiei care urma să indice măsurile practice de întoarcere în patrie a moldovenilor 
basarabeni instruiţi, cu următorul conţinut: 1. 
Basarabia are nevoie de cadre intelectuale din rândul băştinaşilor, cunoscători ai limbii ro-mâne, pe toate câmpurile de activitate ai vieţii sociale: administrativ, judecătoresc, bisericesc, şcolar şi financiar. Mai cu seamă, această insu-ficienţă de persoane cultivate din mediul local o resimte Secţia Învăţământului Public a Comi-
tetului Executiv al Zemstvei Guberniale a Basa-rabiei, care realizează opera de renaştere a şcolii naţionale moldoveneşti, a culturii naţionale. 2. Basarabenii cultivaţi activează în guberniile interne ale Rusiei, ocupând acolo diferite funcţii obşteşti şi de stat. Având în vedere aceste constatări, Comisia Şcolară Moldovenească a decis: 1. Comitetul Executiv al Zemstvei Guberniale să publice anunţuri în unul dintre cele mai cunoscute ziare din Petrograd, Moscova, Kiev, Odesa şi Chişinău, prin care să invite basarabenii învăţaţi să revină în patrie pentru a ocupa funcţii corespunzătoare în sfera administrativă, judecătorească, ecle-ziastică, financiară şi în sistemul de învăţământ 
al Basarabiei. 2. Comitetul Executiv al Zemstvei Guberniale să ia legătura cu instituţiile din 
Basarabia ale Ministerelor Afacerilor Interne, Justiţiei, Învăţământului Public, Finanţelor şi ale altor ministere ale Rusiei şi să roage instituţiile respective să facă cunoscut Comitetului Executiv referitor la posturile vacante sau în curs de eliberare, pentru a desemna în aceste posturi basarabeni care posedă limbile materne ale 
etniilor din Basarabia17. 

La 21 noiembrie/4 decembrie 1917, după oficierea, în limba română, a unui serviciu divin la catedrala din Chişinău, în localul fostului Liceu 

de Băieţi nr. 3 din capitala provinciei, pe care era arborat tricolorul românesc, a avut loc inau-gurarea Sfatului Ţării – organul suprem de con-ducere al Basarabiei. Decanul de vârstă, deputa-tul Nicolae N. Alexandri, declară deschisă şedinţa Sfatului Ţării. Asistenţa, ridicându-se în picioare, ovaţionează în acordurile imnului Deşteaptă-te 

Române. Apoi, cu unanimitate de voturi, depu-taţii îl aleg ca preşedinte al Sfatului Ţării pe Ion Inculeţ, care a adresat adunării un discurs, rostit, iniţial, în română, după aceea – în limba rusă. În continuare, deschiderea Sfatului Ţării a fost salutată de numeroase persoane, în calitate 
de reprezentanţi ai diferitelor instituţii publice, organizaţii şi partide politice, rostind cuvântări în limbile română, rusă şi alte limbi ale etniilor 
conlocuitoare. Astfel, limba română îşi ocupă, la nivel oficial, locul de cinste pe care îl merita. Totuşi, ca 
rezultat al procesului îndelungat de rusificare, în cadrul Sfatului Ţării domina limba rusă. În această limbă decurgeau şedinţele, se scriau 

procesele-verbale, se tipărea, de la 24 noiembrie 1917, organul de presă, deşi acesta avea titlu românesc – „Sfatul Ţării”, iar rolul de redactori îl exercitau doi exponenţi de seamă ai mişcării de eliberare naţională din Basarabia: Nicolae Alexandri şi Ion Costin. Se observă, citim în paginile „Sfatului Ţării” din 28 noiembrie 1917, „un interes sporit din 
partea publicului local faţă de limba moldove-nească. Într-un timp scurt au fost organizate trei grupe care au început să studieze limba moldo-venească: una – în cadrul Comitetului Executiv al 
Zemstvei, alta – la Muzeul Zemsnvei şi a treia – în casa M.N. Catacazi. Se formează două grupe noi: una pentru persoanele care nu ştiu limba şi alta pentru cei care înţeleg limba vorbită. Pe lângă aceasta, în timpul apropiat, din iniţiativa M.N. Catacazi, în casa ei (situată la colţul străzilor Kiev şi Gogol) se vor deschide cursuri de trei luni de limba moldovenească, istorie şi literatura moldovenească”18. În numărul din 30 noiembrie 
1917 al „Sfatului Ţării” este plasat un anunţ, prin care se aducea la cunoştinţa publică despre deschiderea, la 2 decembrie, în localul Muzeului 
Zemstvei Guberniale, a „cursurilor gratuite de limba moldovenească”, cu frecventarea lor de trei ori pe săptămână, timp de trei luni. Totodată, urma ca ascultătorilor să li se ofere 
Abecedarul moldovenesc19. Dintr-o altă înştiinţa-re, tipărită în „Sfatului Ţării” din 2 decembrie 1917, cititorii aflau că doritorilor de a învăţa limba română li se propunea să se adreseze în 
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acest scop redacţiei gazetei „Ardealul”, al cărei sediu avea următoarea adresă: strada Aleksan-

drovskaia20, Pasaj21. Avându-se în vedere că limba română urma să devină limbă de comunicare interetnică şi, astfel, avea să fie declarată drept limbă oficială, 
ziarul „Sfatul Ţării” din 1 decembrie 1917, în calitatea sa de purtător de cuvânt al forului legislativ basarabean, îndemna persoanele care 
nu posedau limba populaţiei băştinaşe: Învăţaţi 
limba moldovenească. Citim sub acest titlu-în-demn: „În Basarabia care reînvie nu poate fi şi nu trebuie să fie nici un cetăţean necunoscător al limbii moldoveneşti, care este comună pentru toate naţionalităţile ce locuiesc în provincia noastră. Să demonstrezi necesitatea şi impor-tanţa de a învăţa limba naţională, care, de acum înainte, va deveni limbă de stat, forţa motrice oficială a vieţii noastre regionale, ar însemna să intri cu forţa prin uşa deschisă. Noi am vrea doar să indicăm asupra faptului că trebuie în grabă de însuşit limba, deoarece viaţa nu stă pe loc, ci se mişcă înainte cu paşi gigantici şi fiecare dintre noi trebuie din răsputeri să meargă în pas cu cerinţele dictate poruncitor de viaţă. Desigur, fiecare naţionalitate are dreptul să vorbească în limba sa maternă, întrucât aceasta este una din condiţiile de bază ale aplicării pe larg al princi-piului autodeterminării naţionale, dar şi în acest caz însuşirea limbii moldoveneşti, ca un factor ce îi uneşte pe toţi basarabenii, este mai mult decât evidentă”22. Prin acest articolaş nesemnat, scris 
cu scopul de a servi drept imbold pentru locui-torii alogloţi ai Basarabiei, Blocul Moldovenesc din cadrul Sfatului Ţării pregătea terenul în 
vederea oficializării limbii române. Pe lângă alte chestiuni examinate în cadrul şedinţei Sfatului Ţării din 4/17 decembrie 1917, deputaţii au dezbătut şi un proiect de lege pri-vind organizarea cancelariei Sfatului Ţării. Dis-cuţii aprinse, informa organul de presă „Sfatul Ţării”, „a trezit articolul referitor la constituirea secţiei în problemele naţionale. Propunând să fie creată o comisie specială în problemele naţio-nale, deputatul Grinberg a înaintat un amen-

dament formulat astfel: În vederea asigurării 
egalităţii în drepturi a limbilor în cadrul comisiei 
principale, să se recunoască dreptul fiecărei naţio-

nalităţi de a se adresa Sfatului Ţării în limba sa 
maternă, pentru aceasta fiind necesar de a institui 
în cadrul cancelariei o secţie naţională. Susţinându-şi amendamentul, oratorul a 

expus dovezi pentru a-i sublinia importanţa şi 
necesitatea de a-l adopta, având în vedere 

diversitatea de etnii care populează Basarabia. Deputatul Halippa a propus ca lucrările în cadrul cancelariei să fie efectuate în limba moldo-

venească, deoarece noi locuim în republică moldovenească. Deputatul Prahniţchi a propus două limbi: moldovenească şi rusă. Prima – ca limbă de stat, iar a doua – ca limbă neutră. Alte 
limbi nu trebuie acceptate. Deputatul Halippa aderă la propunerea oratorului precedent. Susţi-nând egalitatea în drepturi ale limbilor, depu-tatul Rabei a menţionat că formularea problemei este următoarea: fiecare naţionalitate se adre-sează cancelariei de stat de pe lângă Sfatul Ţării în propria limbă. Deputatul Grinberg i-a obiectat lui Prahniţchi că a denaturat sensul amenda-

mentului propus de orator. Deputatul Halippa a căzut de acord ca cererile înaintate cancelariei să fie în toate limbile. O altă întrebare este în ce limbă ea va răspunde solicitanţilor. La început, fără îndoială, cancelaria va şchiopăta, dar, cu timpul, ea va răspunde în toate limbile. Depu-tatul Prahniţchi a declarat că el a ridicat proble-

ma referitoare la limbi exclusiv din punct de vedere tehnic, deoarece latura principală a fost demonstrată în ziua deschiderii Sfatului Ţării, când reprezentantul fracţiunii socialiste evre-ieşti, la solicitarea adunării, a vorbit în limba evreiască. La ce bun atât de multe limbi; va re-zulta o birocraţie şi un milion de secţii. Poporul evreiesc este ştiutor de carte în ruseşte aproape până la 100%. Deputatul Rabei declară că el deloc nu atentează la suveranitatea limbii moldoveneşti, dar în treburile de stat totul tre-buie să fie clar. Rusificarea, promovată în timpul ţarismului, este bine ştiută de noi, deoarece şi 
moldovenii au suportat pe umerii săi toată greu-tatea experimentelor ce au fost făcute de către funcţionarii ţarişti şi, cu toate acestea, fiecare naţionalitate şi-a menţinut faţa sa, iar tendinţele autocraţiei nu au dus la nimic. Despre comuni-tatea evreiască, continuă oratorul, se judecă după vârfurile conducătoare ale evreilor, dar aceasta nu este corect, întrucât, pătrunzând în sânul poporului, adunarea neapărat s-ar con-vinge că marea majoritate nu posedă limba rusă. Noi suntem aproape de masa evreiască, de 
straturile democratice. Masele nu cunosc limba rusă şi rugămintea noastră nevinovată este de a susţine amendamentul propus de noi (excla-maţii: este adevărat, just). Deputatul Buzdugan a susţinut dreptul evreilor de a se adresa pretu-tindeni în limba sa, chiar dacă ei ar cunoaşte limba rusă. Ţarismul a răspândit multă amără-ciune şi chiar dacă naţionalităţile nu ar dori să 
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vorbească în limba rusă, atunci ele tot au drep-tate. Oratorul susţine propunerea fracţiunii evreieşti. Amendamentul este votat şi aprobat”23. Deşi a propus ca lucrările în cadrul Cance-lariei Sfatului Ţării să fie realizate în limba moldovenească (română), aceasta fiind limba majorităţii covârşitoare a populaţiei Basarabiei, Pan. Halippa, inclusiv ceilalţi deputaţi ai Blocului 
Moldovenesc, nu au insistat asupra propunerii respective, înţelegând, la acea etapă iniţială de dezbateri parlamentare, că problema limbii, după o îndelungată perioadă de rusificare a tutu-

ror etniilor din cuprinsul imperiului, este una delicată. Totodată, stăruind în privinţa amenda-mentului său, deputatul N.S. Rabei, în calitatea sa de reprezentant al populaţiei evreieşti din pro-vincie, a recunoscut poziţia dominantă a limbii române. În prima jumătate a zilei de 6 decembrie 1917, în faţa palatului Sfatului Ţării s-a desfăşu-rat un miting cu prilejul proclamării Republicii 

Democratice Moldoveneşti, la care a participat un public numeros: orăşeni, elevi, reprezentanţi ai diferitor organizaţii, membri ai Sfatului Ţării, unităţi militare moldoveneşti, ucrainene şi polo-

neze, aranjate în rânduri. Iniţial, în incinta pala-

tului, episcopul Gavriil a oficiat un serviciu divin în limba română, după care deputaţii şi publicul au ieşit în piaţa din preajmă, unde preşedintele Ion Inculeţ a citit declaraţia în limbile rusă şi română. Apoi, unităţile militare au defilat dinain-tea deputaţilor şi preşedintelui, răspunzând la salutări în limba română „Trăiască preşedin-tele!”. După încheierea mitingului, publicul a revenit în clădirea parlamentului, unde a conti-nuat solemnitatea, în cadrul căreia a cuvântat Ion Inculeţ şi s-a dat citirii declaraţia în limbile rusă, română şi evreiască24. Prezenţa limbii române la această manifestaţie politică serveşte drept dovadă că ea continua să se afirme în viaţa publică a Basarabiei. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La luptă în unire, în „Cuvânt moldovenesc”, nr. 27 din 2 aprilie 1917, p. 2. 
2 „Cuvânt moldovenesc”, nr. 28 din 9 aprilie 1917, p. 2; Şt. Ciobanu, Unirea Basarabiei, Chişinău, Editura Universitas, 1993, p. 87. 
3 Cooperatorii Basarabiei vor autonomie, în „Cuvânt moldovenesc”, 12 aprilie 1917, p. 2. 
4 „Cuvânt moldovenesc”, 23 aprilie 1917, p. 3. 
5 Culorile. 
6 Moldovenii din Odesa, în „Cuvânt moldovenesc”, nr. 33 din 26 aprilie 1917, p. 2. 
7 Breslaş – slujbaş. 
8 „Cuvânt moldovenesc”, nr. 34 din 30 aprilie 1917, p. 4. 
9 „Cuvânt moldovenesc”, nr. 41 din 24 mai 1917, p. 4. 
10 „Cuvânt moldovenesc”, nr. 72 din 20 august 1917, p. 4. 
11 V. Popovschi, Declanşarea luptei pentru limba maternă şi alfabetul latin în Basarabia 

în anul 1917, în „Revista de istorie a Moldovei”, 2009, nr. 2-3, p. 119-120. 
12 „Cuvânt moldovenesc”, 14 mai 1917, p. 4. 
13 V.S., Cum să ne purtăm la alegeri, în „Cuvânt moldovenesc”, nr. 50 din 25 iunie 1917, p. 1. 
14 „Свободная Бессарабия”, nr. 59 din 17 iunie 1917, p. 1. 
15 „Cuvânt moldovenesc”, nr. 54 din 9 iulie 1917, p. 3. 
16 ANRM, Fond 2.108, inv. 1, d. 5, f. 3v; L. Donici, Revoluţia rusă; R. Cioflec, Pe urmele 

Basarabiei…, Chişinău, 1992, p. 267. 
17 ANRM, Fond 2.108, inv. 1, d. 5, f. 4-4v. 
18 Курсы молдавского языка, în „Сфатул Цэрий”, nr. 3 din 28 noiembrie 1917, p. 4. 
19 „Сфатул Цэрий”, nr. 5 din 30 noiembrie 1917, p. 4. 
20 Astăzi, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt. 
21 „Сфатул Цэрий”, nr. 7 din 2 decembrie 1917, p. 4. 
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22 Изучайте молдавский язык, în „Сфатул Цэрий”, nr. 6 din 1 decembrie 1917, p. 4. 

Textul original: „В возрождающейся Бессарабии не может и не должно быть ни одного гражданина, который не знал бы молдавского языка, общего для всех населяющих наш край национальностей. Доказывать необходимость и важность изучения национального языка, который отныне и впредь станет государственным, официальным двигателем нашей краевой жизни, значило бы ломиться в открытую дверь. Мы хотели бы только указать на то, что нужно поспешить изучением языка, так как жизнь не стоит на одном месте, а идет вперед гигантскими шагами и каждый из нас должен всемерно идти в уровень с требованиями, властно диктуемыми жизнью. Конечно, каждая национальность имеет право говорить на своем родном языке, так как это является одним из основных условий широкого осуществления принципа национального самоопределения, но и в этом случае изучение молдавского языка, как объединяющего всех бессарабцев, более чем очевидно”. 
23 Сфатул Цэрий (заседание 4 декабря), în „Сфатул Цэрий”, nr. 10 din 6 decembrie 

1917, p. 4. 
24 „Сфатул Цэрий” din 8 decembrie 1917, p. 1. 

 

 

 

 

 

 

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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Vadim 

BACINSCHI 

[Odesa, Ucraina] 

 

 
 

Ştiri de la românii din sudul Basarabiei 
 

 
S-a stins Vasile Iordăchescu  În ziua de 23 mai 2019, la 80 de ani neîm-pliniţi, după o boală grea, s-a stins din viaţă 

Vasile Iordăchescu, locuitor al satului Hagi-Curda (Komâşivca), raionul Ismail. Domnia sa a fost şi va rămâne în memoria multora drept unul dintre cei mai activi participanţi ai mişcării de renaştere naţională printre etnicii români din sudul Basarabiei de după 1991. Cu studii agri-cole superioare, Vasile Iordăchescu a activat în agricultură, în Gospodăria Colectivă din satul de baştină. În perioada destrămării imperiului so-

vietic, prin eforturile domniei sale a avut loc revigorarea comunităţii ortodoxe din localitate. O va conduce din 1989. Se va preocupa de înre-

gistrarea statutului ei la organele de stat (26 martie 2003) şi va pleda pentru aceasta să fie păstorită de către preoţii Mitropoliei Basarabiei a Patriarhiei Române. Opera cea mare a vieţii lui Vasile Iordăchescu a fost rezidirea Bisericii „Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi Sf. Ierarh Nicolae”, distrusă pe timpul 
regimului sovietic – singura biserică ortodoxă din Ucraina, de după 1991, subordonată canonic Mitropoliei Basarabiei a Patriarhiei Române. A 
fost cel care, fără declaraţii zgomotoase, a mişcat înainte mecanismul complicat şi anevoios al acestei lucrări. Începând cu tot ce a anticipat sfinţirea locului pentru noua biserică, pe 30 noiembrie 2006, şi terminând cu sfinţirea  loca-şului zidit, pe 16 iulie 2011. E vorba nu doar de aspectele legate de efectuarea lucrărilor de cons-trucţie, aprobările şi coordonările necesare, atât din partea ucraineană, cât şi din cea română, care a finanţat lucrările. Tot ce a făcut ca epitrop al bisericii, a făcut în condiţiile a tot felul de presiuni şi intimidări din partea autorităţilor ucrainene, care ani la rând au pus nenumărate 

piedici în refacerea bisericii ca biserică a Mitro-poliei Basarabiei. Vasile Iordăchescu a avut înţelepciunea şi bărbăţia să le ţină piept, a ştiut cum să pună lucrurile la cale ca să ducă la bun sfârşit lucrarea începută, făcând-o parte a Bise-

ricii Neamului. Din partea statului român, Vasile Iordăches-cu, în timpul vieţii, a fost decorat cu Ordinul Na-ţional Pentru Merit. A fost distins, de asemenea, şi cu Crucea Mitropoliei Basarabiei. Ceremonia bisericească a despărţirii de Vasi-le Iordăchescu a avut loc pe 25 mai 2019 în sfântul locaş zidit de el. Serviciul divin a fost oficiat de un sobor de preoţi ai Mitropoliei Basarabiei în frunte cu PS Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud. Pe lângă apropiaţii deceda-tului, rude şi consăteni, au participat reprezen-tanţi ai ONG-urilor româneşti din ţinut, repre-zentanţi ai Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Consulul Gene-

ral al României la Odesa, dl. Emil Rapcea. Vom păstra vie memoria lui Vasile Iordăches-cu, alături de cea a celorlalţi conaţionali din Ba-sarabia istorică, plecaţi dintre noi, care au pledat cu gândul şi cu fapta pentru valorile naţionale româneşti, apărându-le şi afirmându-le. 

 

Ziua românilor de pretutindeni în sudul 
Basarabiei  În data de 26 mai 2019, Ziua românilor de pretutindeni a fost marcată în sudul Basarabiei 
printr-o suită de manifestări. Derularea lor a devenit posibilă datorită implementării unui 
proiect al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutin-deni de la Bucureşti. Partener al acestuia a fost Asociaţia „Basarabia” a românilor din regiunea 
Odesa. 
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În dimineaţa zilei de 28 mai, în satul Babele 
(Oziornoe/Ozerne), raionul Ismail, mai mulţi 
reprezen-tanţi ai etnicilor români din Basarabia istorică l-au omagiat pe mareşalul Alexandru Averescu, originar din această localitate. Au fost depuse flori la placa comemorativă cu numele acestuia, amplasată la intrarea în clădirea şcolii 
medii din sat. În continuare, la Ismail, la Centrul de Infor-mare al României de la Universitatea Umanistă de Stat, a avut loc o conferinţă cu genericul Mari 

personalităţi române originare din Basarabia 
istorică. Personalităţile rememorate au fost: 

Alexandru Averescu, Artur Văitoianu, Gavriil 
Muzicescu, Elena Alistar, Dumitru Caraciobanu, Pavel Boţu. Au participat lideri de opinie ai ONG-urilor ce reprezintă etnicii români, oameni de cultură din raioanele Ismail, Reni, Tatarbunar, 
reprezentanţi ai Universităţii din Ismail. În sala pentru festivităţi a Universităţii a avut loc un concert susţinut de ansamblurile folclorice „Dor basarabean”, din Erdec-Burnu 

(Utkonosovka/Utconosivka), raionul Ismail şi „Opincuţa”, din Cartal (Orlovka/Orlivka), raio-

nul Reni. ■ 

              

 

Eugenia 

VÂJIAC 

[Constanța] 
Sub cerul Bucovinei… (II) 

 
 

 De aici, măsurând timpul, am străbătut Cernăuțiul cu piciorul. Am înțeles că nu vom ajunge la casa lui Aron Pumnul, căci se afla ori în demolare, ori în mare suferință.  Am coborât în strada Mihai Eminescu, care pe vremea liceanului se numea strada „Sfânta Treime”, după numele bisericuței de lemn, „Sfânta Treime”, mutată mai târziu spre mar-ginea orașului. Peste drum de bisericuță s-a aflat casa bisericii, cu odăițe-chilii pentru călugări, administrată mai apoi de Țirțec, găzduind „în cost” liceeni veniți de pretutindeni, printre care și Eminescu. Pe zidul unei clădiri austere, ca o cazarmă, o inscripție nu atât de impunătoare ne lasă să citim că aceasta a fost școala în care a învățat Mihai Eminescu, neasemuitul poet ro-mân. Pe partea opusă școlii, într-o masivă cons-trucție geometrică, a fost cândva o tristă închi-
soare. Despre șederea lui Eminescu la Cernăuți beneficiem de relatările lui Teodor V. Ștefanelli, 
fost elev, coleg de școală și prietenul de la Ober-Gymnasium, unde căminarul Gheorghe Eminovi-ci și-a înscris prea tânărul copil să învețe carte și să se formeze. În august 1857, cerând pașaport pentru fiii săi, Eminovici îi trecea printre ei și pe Mihai, „în vârstă de șapte ani”, „părul negru, ochii negri, nasul potrivit, fața smolită”. Gheor-ghe Eminovici avea planuri mărețe pentru copiii 

săi și, prețuind școala nemțească, i-a înscris pe toți la Ober-Gymnasium din Cernăuți. Eminescu a fost elev al acestei școli în perioa-

da 1860-1863. Tot aici a predat Aron Pumnul. Cât a fost la școala primară, Mihai a stat la Aron Pumnul alături de frații mai mari. Ajuns la gim-naziu a fost nevoit să-și schimbe gazda și așa tatăl l-a dus la Nicolai Țirțec, un rutean cu me-

seria de birjar. La început, Țirțec ședea pe strada Școalei nr. 799, după care s-a mutat în strada Sfintei Treimi nr. 1. Legătura poetului cu pro-fesorul lui de limba română, Aron Pumnul, este învăluită în mister. La un moment dat, în „cons-cripția” bisericii din Cernăuți, Mihai apare ca un „copil de suflet al lui Pumnul”. Ca elev privatist al liceului, profesorul îi încredințează lui Eminescu Biblioteca gimnaziștilor. Aici descoperă tânărul 
Lepturariul, care i-a fost de mare folos în forma-rea personalității sale literare. În anul 1866, la vârsta de 16 ani, scrie și publică o odă funebră dedicată profesorului său îndrăgit, când acesta se stinge din viață, intitulată La mormântul lui 
Aron Pumnul. Durerea pierderii profesorului este nemăsurată. Aron Pumnul a avut o influență hotărâtoare asupra a ceea ce va deveni Emi-
nescu. L-a însuflețit și i-a dat aripi către marea poezie prin lectura înaintașilor, luând de la ei modelul rimei, unele figuri poetice și chiar teme literare. După moartea profesorului, Eminescu 
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exclamă, regretând: „Pumnul nu mai este”. Pără-sește gimnaziul pentru totdeauna.   
M-am desprins cu greu de o pagină de istorie literară. Imaginile stradale se derulau rapid și trebuia din mers să-mi reconstitui și să-mi îmbo-gățesc cunoașterea. Într-o latură de parc, poate chiar o rămășiță a fostei grădini impunătoare, cu plopi și pomi roditori, ce înconjura casa, pe vremuri plină de școlari-liceeni, cam sub umbra unor uriași copaci, am dat peste statuia poetului, înfățișată în mărime naturală, poate chiar depă-șind dimensiunile, imaginând mai mult tristețea și nu omul deplin, scrutând zorile și necunos-cutul, veghind mândra Bucovină. Mi se părea că statuia seamănă mai repede cu George Bacovia, cel din Bacău. Bustul lui Eminescu de la malul mării, din Constanța, e mai temerar, lăsând aspirațiile, dorințele și iubirile să cuteze spre infinit. Lumini și umbre ale unui timp ce curge adăpostesc trecerea noastră prin lume.  Urcam în susul străzii alături de ghidul care ne însoțea, Iulian, feciorul jurnalistei Maria 

Toacă, și mintea mea căuta copilul de zece-doisprezece ani, alunecând în sens invers, pe o sanie jucăușă, în plină iarnă, pe zăpadă, sau de acolo, din spatele grădinii publice, alergând spre maidanul numit toloacă, în întrecere cu tovarășii lui de joacă, știindu-se că era comunicativ și vesel. În Cernăuți, Eminescu a trăit o mare parte din copilăria sa, chiar dacă dorul de Ipotești sau rigoarea școlii l-au făcut în mai multe rânduri să ia calea întoarcerii spre casă. Adolescent fiind, a dat frâu liber și altor tentații în fața cărora n-a rezistat. A iubit spectacolul de teatru, a însoțit 
trupa Fany-Tardini-Vlădicescu în diferite locuri, 
dar s-a întors în mai multe rânduri, nu numai cu gândul, ci și cu pasul în Cernăuțiul în care trăise ani buni, purtând cu el imagini înduioșătoare, lăsând posterității, din începuturile creației, 
poezia La Bucovina. 

N-oi uita vreodată, dulce Bucovină/ Geniu-ți 
romantic, munții în lumină/ Văile în flori,/ Râuri 
resăltânde printre stânce nante,/ Apele lucinde-n 

dalbe diamante/ Peste câmpii-n zori./ Ale sorții 
mele plângeri și surâse,/ Îngânate-n cânturi, 
îngânate-n vise,/ Tainic și ușor/ Toate-mi trec 

prin gându-mi, trec pe dinainte/ Inima mi-o fură 
și cu dulci cuvinte/ Îmi șoptesc de dor./ Numai 
lângă sânu-ți geniile rele/ Care îmi descântă firul 
vieții mele,/ Parcă dormita./ Mă lăsară-n pace, ca 

să cânt în lume/ Să-mi visez o soartă mândră de-

al meu nume/ Și de steaua mea. Eminescu, cel pe care îl port eu în suflet, este făuritor de frumos, învăluit în sentimentul iubirii 

totale și sincere, al iubirii de natură, de țara în hotarele ei adevărate, de poporul din care 
Dumnezeu l-a sorbit, de istoria bravă a acestuia și mai presus de toate, mândru că e român. Visam, urcând ulița cea mare a Cernăuțiului de astăzi, când deodată, la orizont s-a profilat imaginea cetății culturii, Universitatea de renu-me a orașului, apărată de ziduri groase, dar porți deschise spre lumina minții a generații întregi ce 
i-au pășit încrezători pragul. Universitatea Cernăuți, instituție de învăță-mânt superior renumită în tot Imperiul Austro-Ungar, a fost înființată în 1875, primind numele 
de Universitatea Franz Iosef. Eminescu nu se mai afla în Cernăuți. Sediul Universității a fost 
organizat pe bazele liceului teologic, limba de predare fiind limba germană, cu departamente separate pentru limba și literatura română și ucrainiană. În perioada dominației austro-unga-re, Universitatea avea trei facultăți: teologie ortodoxă, drept și filosofie. Majoritatea studen-ților erau evrei și germani. După unirea Bucovi-
nei cu România, universitatea a primit numele de Universitatea „Regele Carol I” din Cernăuți. Când Austro-Ungaria s-a dezmembrat, în 1918, Cernăuțiul a devenit parte din România. În iunie 1940 a fost ocupat de Armata Roșie, împreună cu nordul Bucovinei, în urma pactului Molotov-Ribbentrop, și alocat Republicii Sovietice Socia-liste Ucrainiene. În 1941 a fost recucerit de Ro-mânia, pe atunci în alianță cu Germania național-socialistă. La 30 martie 1944, Armata Sovietică   
l-a reocupat, fiind reanexat la Uniunea Sovietică, în cadrul aceleeași Republici Sovietice Socialiste Ucrainiene. Ansamblul de clădiri ce aparține Universității, construit în anii 1864-1882, pe 

baza planurilor arhitectului ceh Josef Hlavka, a rezistat timpului, adăpostind și în prezent 
Universitatea de Stat din Cernăuți.  Arhitectura românească și bizantină a împru-mutat motive de artă populară ucrainiană așa cum se vede în modelele de acoperiș din țigle dublând modele geometrice ale broderiei tradi-ționale ucrainiene. Culoarea deschisă a zidurilor clădirilor împrăștiau în jur lumină. Intrând pe poarta larg deschisă tuturor, am pășit într-un spațiu protejat împânzit de alei străjuite de arbori bătrâni și umbroși, când în dreapta, când în stânga, chemând la cunoaștere, 
ne-am hotărât să alegem calea cea dreaptă care ducea la clădirea zveltă a bisericii universității, cu turlele țintind înălțimile senine, părând că sprijină bolta cerului albastră. Am intrat în tăcere pe ușa deschisă a bisericii, o zidire largă, 



„Revista română”, nr. 3 (97) • toamna 2019 | 17 

 

mai mare decât a multor biserici, și foarte înaltă, păstrătoare a multor odoare de închinăciune, plină de vizitatori ca și noi, o mulțime de copii însoțiți de educator, enoriași cărora ne-am alăturat și noi ca să ascultăm împreună expli-cațiile ghidului prezent. Maicile Voronețului au 
dat glas cântării Hristos a Înviat în armonii ce se înălțau în văzduh, îmbogățind sufletul cu fru-mosul neatins. Mă încerca o emoție necunos-cută îmbrățisând gândul că am ajuns să adun sub pleoape imagini abia visate, că am putut călca cu sfială pământul acesta românesc dintot-deuna sfințit prin prezența înaintașilor, dar care astăzi m-a obligat să arăt un pașaport, ca să fac pasul peste o graniță forțată, și că pot mulțumi Dumnezeului meu pentru ocrotirea nemăsurată. 

S-a reactivat imaginea că, în vremea comuniș-

tilor și în timpul războiului, spațiul acestei bise-

rici s-a transformat în grajd de vite sau în popas al soldaților călcând în picioare credință și simbol. Am lăsat în biserică o firavă lumină pen-tru cei duși ai noștri, rostind în gând o rugăciune.  Când am ieșit, sub emoția ce mi se stingea, am pornit pe o alee la capătul căreia aveam să descoperim corpul de clădiri unde se afla Sala Unirii, despre care știam că a intrat în Patri-moniul UNESCO, pentru simbolistica sa, ca și întreaga universitate. Până să ajungem în sala 
Unirii, ne-am bucurat privirea cu arhitectură și culoare interioară, parcurgând Sala Albastră și Sala Roșie. Ajunși în pragul sălii de festivități,   
ne-au oprit muzica și cântecul. Acolo se desfă-șura un concurs internațional de muzică clasică, cu participanți din diferite țări, în repertoriul cărora intra obligatoriu o piesă a muzicii clasice consacrate, dar și o piesă din repertoriul na-țional al țării de origine. Aveam și noi o con-curentă de la Iași. Din juriu făceau parte muzi-
cologi din Ucraina, președintele muzicologilor din România, un muzicolog din Japonia. Am intrat și noi în sală când s-a făcut o pauză între doi concurenți și am asistat la prestația celui 
care urma. Apoi ne-am continuat căutările.  Între principalele atracții arhitecturale ale orașului se află și Teatrul de Dramă Cernăuți 
(1905), Muzeul Regional de Arte Frumoase – fosta bancă de economii (1900), Consiliul Regio-

nal – fostul Palat al Justiției (1906), Palatul Cul-turii Cernăuți – fosta Casă Națională Evreiască 
(1908), ori magnifica Sinagogă, construită în 1873. Sinagoga a fost confiscată și închisă de către guvernul sovietic, după ce a anexat nordul Bucovinei și cel mai mare oraș al acesteia, Cernăuți, în 1940. Clădirea a fost arsă de soldați 

germani și români în 1941. După Al Doilea Război Mondial, autoritățile sovietice au încercat să dinamiteze templul distrus, dar construcția a supraviețuit. În 1959, zidurile exterioare au fost folosite spre a reconstrui parțial clădirea pentru a fi folosită ca un cinematograf. Cum și-a pierdut cupola, păstrează prea puțin din aspectul său 
anterior.  Venisem la Cernăuți pe urmele lui Eminescu. 
Ne-au întâmpinat, însă, realitățile unui oraș ce trecuse prin istoria și a altor timpuri. Prefacerile sunt inerente și peste ce a fost s-au așezat bune și rele, ce dau sens luptei pentru mai bine. Ca românii din întreaga Ucraină și cei din Cernăuți, care sunt prinși într-un proces de ucrainizare, de rusificare, dacă se poate, și răzbat prin vremuri cu efort și dârzenie, vorbind românește sub 
tricolorul care din loc în loc flutură, amintindu-le de patria mamă.  Apăruse în țară cartea Aniței Nandriș-Culda, 

20 de ani în Siberia. Această eroină a neamului românesc era de fel din Mahala, un cartier apro-piat al Cernăuțiului de azi, unde, după incredibila experiență siberiană, s-a întors să-și doarmă somnul de veci în pământ străbun. Ne propu-sesem să nu-i ocolim mormântul și să punem o lumină la crucea de la căpătâi.  La ieșirea din cetatea Universității ne aștep-tau mașina noastră și domnul Lazăr. Am lăsat în urmă o primăvară ce se instalase cu toată forța în orașul ce ne-a îngăduit să citim pe viu o pagi-nă a istoriei neamului nostru și mulțumim Celui de Sus, am pornit alături de maica Elena și maica Gabriela, de Iulian și domnul Lazăr, către 
Mahala. Am oprit mai întâi la Primărie, pentru o întâlnire cu doamna primar a localității, Elena Nandriș. Era nu numai o coincidență a numelui, dar și aparținând unei ramuri a neamului Nandriș. Doamna Primar ne-a așteptat și ne-a 

primit cu bucurie, omenindu-ne cu ceai, ori cafea și dulciuri, așa cum știu românii să primească, am schimbat cuvinte prietenești și de prețuire și 
ne-a fost oferită câte-o carte a Aniței Nandriș, cu dedicație, ca dar și dovadă că am ajuns în Mahala.  

Doamna ne-a însoțit la cimitir, la mormântul Aniței Nandriș; acolo maicile au cântat un pios 
Hristos a Înviat, ca să audă și această vajnică femeie română, de dincolo, din lumea umbrelor, glasul cântării ce se potrivea momentului. Mor-mântul Aniței este simplu, cu cruce de piatră fără pretenții, acoperită de flori, multe flori pe cruce și pe pământul care a îmbrățișat pentru tot-deauna trupul istovit de suferință, luminat însă pentru întoarcerea acasă.  
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În cimitir atenția mi-a fost atrasă de două rânduri de cruci mărunte, ca pentru niște 
copilași, cruci albe aliniate frumos, dar cu atât mai dureros, căci ele aparțin celor aproximativ două sute de copii uciși la Lunca, în 1940-1941. Încă o crimă a războiului, un sacrificiu al nea-mului, curmând nevinovăția acelora ce ar fi putut fi mai târziu oameni de nădejde. Văzduhul șuiera durerea și o pală de vânt mângâia duios măruntele cruci albe în numele părinților ce nu 
mai sunt nici ei.  Suntem nevoiți să ne întoarcem; în gând spu-

nem: odihnească-se în pace, pentru toți cei ce nu mai sunt, și ajungem din nou în parcul din fața Primăriei din Mahala, unde comunitatea sau auto-ritățile au ridicat pe un soclu anume zidit, bustul Aniței Nandriș. O lumină și acolo stă aprinsă și simbolice flori dau culoare spațiului apropiat.  Încă o dată un gând pios și prețuire pentru tenacitatea ei în lupta cu destinul. Ne luăm rămas bun de la doamna primar, mulțumim pentru primire și tovărășie, se fac promisiuni de revedere la Voroneț și facem drumul invers; de la Mahala la Cernăuți. În drum îl lăsăm pe Iulian, și noi, cu domnul Lazăr, avem ca țintă, pentru scurta vreme, Plaiul Cosminului. Ziua se vedea mohorâtă, dar nu foarte. Prea-plinul sufletelor noastre transformă totul în 

lumină, frunzele copacilor frământate de vânt îngânau și pentru noi un cântec de dor și de liniște, mi se părea că oamenii pe care îi întâl-neam în drumul nostru erau mai buni sau mai binevoitori, iar casa domnului Lazăr cu Nuța în prag la fel de veselă și caldă. Masa, rămasă întin-să de dimineață, ne aștepta. Cu mulțumiri pentru ospitalitatea neîntrecută, cu urările cuvenite,   
ne-am luat rămas bun, l-am luat pe domnul Lazăr cu noi, căci își lăsase mașina proprie la vamă, tocmai spre a ne ușura trecerea peste graniță și am pornit către cealaltă jumătate a Bucovinei din care plecaserăm în zori.  Știam noi că acum, ca și pe vremea lui Eminescu, se trecea tot cu pașaport dintr-o parte în alta a aceleiași țări românești, schimbați fiind stăpânii. Visam cu toții Unirea cea mare.  

Toate s-au petrecut așa cum au fost progra-mate și drumul spre casă ni se părea ușor. Eu aveam să rămân recunoscătoare maicilor mele dragi, Elena și Gabriela, pentru efortul de a mă fi dus la Cernăuți, aveam să sarut mâna Măicuței starețe pentru binecuvântarea ce ne-a dat-o și, cel mai important lucru, am putut așeza în ranița 
bucuriilor mele bucuria de a fi atins urma pașilor 
marelui nostru Eminescu. ■ 
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Ioan 

MORAR 

[Gherla] 

Acatistul Ţăranului Român 

(pagini de acatist laic) – fragmente  
 

 

 Precizăm că ceea ce apare sub acest titlu, 
oarecum derutant, nu este un acatist propriu-zis. Adică nu este destinat cultului religios, cu toate că fiorul religiosului s-ar putea regăsi pe ici, pe colo. Nu este nici poezie, chiar dacă arareori am 
putea-o întâlni şchiopătând printre rânduri. Este doar un simplu omagiu închinat celui ce s-a 

identificat cu temelia ţării, celui ce veacuri la rând a hrănit această ţară, şi pe spatele căruia au jucat atâţia saltimbanci, fără a-l încovoia. 
Acest omagiu vine din partea unuia care s-a născut în lumea ţărănească, a copilărit şi şi-a 

conturat profilul moral în acest mediu, a trudit ani buni alături de ei în vremuri de restrişte – perioada postbelică cu acele împăvărătoare cote 
staliniste, iar apoi cea cu deposedarea proprie-tăţii şi colectivizarea. Aşadar, le-am cunoscut bine viaţa, experimentând din plin acest com-plex existenţial, fiindu-le alături până la ieşirea 
lor din lumea aceasta. Ba, le-am mai fost apoi, prin misiunea asumată, alături şi în lumea de 
dincolo. Aceasta ar fi deci modesta mea încercare, de 
a le aduce un omagiu. Poate naiv, poate exaltat, oricum sincer şi din suflet. Această împletire de gânduri şi sentimente s-a zămislit în doar câteva zile ale unei luni de vară din anul 1975 la o margine de pădure de pe un deal cu  perspectiva spre cele două văi someşene care se apropie spre a se înfrăţi pentru a duce mai departe misterioasele poveşti culese de prin ţara de piatră a Apusenilor şi de prin ţara Năsăudului, poveşti frământate în clipocitul lor meandric şi multe ştiute doar de lianele de pe 
maluri.   Nu doresc să fie apreciat acest Acatist, nu pretind să fie gustat; voiesc doar să mi-l pri-mească părinţii mei, bunicii şi strămoşii şi să se bucure că nu sunt uitaţi şi că prin misterul liturgic le simţim vie prezenţa printre noi. Iar pe cei aflaţi încă în emisfera de dincoace îi asigurăm că îi preţuim, chiar dacă s-a produs o artificială 

transformare de identitate încât pe adevăratul ţăran îl regăsim ca într-o rezervaţie umană. Se ştie că în deceniul al șaptelea, ca şi în cel de dinainte şi de după, era exclus să fie publicat un 
astfel de material. Nici nu s-a vrut aşa ceva. Totuşi, la cererea unei redacţii, s-a făcut o rigu-roasă cenzură şi o scurtă selecţie a Acatistului a apărut în Îndrumătorul bisericesc al Eparhiei 

Clujului, dar sub titlul Odă ţăranului român. Me-

ritul a fost al inimosului ierarh Justinian Mara-mureşanul. Acum, când după o jumătate de veac Ţara s-a gândit să-şi aducă aminte de Ţăranul ei, adică de rădăcinile ei, am socotit potrivit să ieşim şi noi la lumina tiparului cu aceste tremurătoare rânduri. Nu ştiu dacă ele mai spun ceva generaţiilor com-puterizate de astăzi. Îi asigurăm, totuşi, pe even-

tualii cititori, că eroul nostru, Ţăranul român, nu este un personaj fictiv, viaţa lui nu este una romanţată, idealizată. El este descris aşa cum a fost. Socotim că omagiul nostru este chiar palid faţă de ce i s-ar cuveni acestui erou al neamului. 

 

* * * 

 

Părinţilor mei Ioan şi Ana, 
cu prilejul nunţii de aur, un sacru omagiu 

                                      

Rusalii, 1975 

 

De pe culmea scăldată de razele păcii şi bunăs-

tării aruncând privirea îndărăt peste istoria clo-

cotitoare a acestui neam binecuvântat, desco-

perim sub vălul de legendă şi de crud adevăr chi-
pul vrednic de aleasă cinstire al ţăranului român, 

în faţa căruia genunchii noştri se pleacă cu vie 
recunoştinţă.   

Impresionaţi de virtuţile care ţi-au asigurat 

supravieţuirea şi ţi-au durat piedestal impunător 
în faţa omenirii, noi fiii tăi din al douăzecilea veac 
îţi aducem din străfundul fiinţei noastre, ţăranule 
român, prinos de laude şi calde mulţumiri. 
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Ştim că îţi datorăm viaţa cu tot ce are ea 
măreţ şi sfânt, că ai fost izvorul din care au ţâşnit 
toate dorinţele bune, gândurile alese şi faptele 
glorioase. Ai fost stâlpul credinţei, al limbii şi 
tradiţiei noastre. 

Te rugăm dar, iubit părinte şi străbun, îngă-

duie-ne să-ţi aducem un sacru omagiu prin care 
să ne legăm a rămâne pe veci vrednici fii ai tăi, 
purtându-ţi cu demnitate numele şi icoana sufle-

tului tău larg şi bun, şi cu iubire să-ţi cântăm: 
Bucură-te cel ce din tată viteaz şi plin de glorie 

şi din mamă harnică şi iubitoare de pace te-ai 

zămislit spre slava numelui de OM. 
Bucură-te că din pruncie ai învăţat să binecu-

vintezi înainte de-a duce bucata de pâine la gură 
sau de-a porni la drum însemnându-ţi pieptul larg 
cu semnul mântuirii. 

Bucură-te cel ce cu atâta îndemânare ai ştiut 
să încovoi un arc şi să întocmeşti un plug, să 
ciopleşti piatra şi s-o rostuieşti în zid de cetate şi 
masă de altar, să reînsufleţeşti lemnul doborât din 
codru aşezându-l meştergrindă a vieţii pe care s-

au încrestat vremile de glorie şi de pătimire. 
Bucură-te că fiii tăi au primit ca un testament 

sacru virtuţile tale şi sporind necontenit talanţii 
au confecţionat stiloul şi avionul, vioara şi seceră-

toarea, au statornicit oraşe, au ridicat fabrici, au 
făcut din apă lumină şi căldură, au tăiat drumuri 
largi pe unde tu odinioară îţi treceai în şir ca 
printr-o strungă îngustă turma de oi. 

Bucură-te că iubindu-ţi patria ca nimeni altul 
ai schimbat la nevoie sapa cu ghioaga şi ai uimit 
lumea întreagă cu vitejiile tale când ai înscris cu 
slove de foc şi sânge tulburătoare pagini de 
istorie: Posada şi Rovine, Vaslui şi Călugăreni, 
Munţii Apuseni şi Plevna, Mărăşti şi Mărăşeşti, 
având în ajutor piscurile Carpaţilor şi hăurile, 
râurile spumegânde şi codrii plini de bărbăţie. 

Bucură-te că deşi ai fost împins de la şeş spre 
munte şi din transilvanii spre pustii, oriunde ai 
vieţuit ai lăsat semn de cetate, ai îngropat comori 
spre mărturie, ai lăsat la răspântii de drumuri 

răstigniri cu pecetea sufletului tău, iar pe fiecare 
colină altar şi candelă arzândă. 

Bucură-te că la poarta ta fără zăvor bat 
călători din cele patru vânturi şi toţi câţi îţi calcăî 
pragul află un pahar de apă de izvor şi o bucată 
de pâine coaptă acasă pe vatră. 

Bucură-te iubitorule de fraţi pe care graniţele 
artificiale nu te-au putut înstrăina, ci mai vârtos 
te-au îndemnat să cânţi în aceeaşi aleasă limbă şi 
în acelaşi duh de viaţă în care te-ai născut. 

Bucură-te ţăranule român că pe umerii tăi a 

apăsat greul luptelor pentru unitate şi libertate, 

lupte care au devenit azi popasuri sărbătoreşti 
pline de cântec şi voie bună, arătând cu mândrie 
că drumurile tale la înalte porţi şi încrezute 
capitale ale căror temniţe lacome ai fost adesea 
oaspete n-au fost zadarnice. Amintirea lor ne 

sporeşte încrederea şi curajul: Alba Iulia 1600 – 

Iaşi şi Bucureşti 1859 – Alba Iulia 1918 şi iarăşi 
Alba Iulia 1948 (Doamne, ce inimă a avut această 
patrie!). 

Bucură-te neîntrecutule ctitor care ai împodo-

bit pieptul patriei tale cu salbă de biserici din ale 
căror turnuri avântate încrezător spre ceruri 
clopotele au învăţat să cânte jalea şi bucuria din 
care este plămădit sufletul tău. 

Bucură-te că pridvorul bisericii l-ai făcut şcoa-

lă pentru luminarea pruncilor. 
Bucură-te că din modesta-ţi şcoală au ieşit 

doctori şi savanţi, oameni de ştiinţă şi istorici, 
literaţi şi preoţi, conducători de oşti şi legislatori, 
dar mai presus de toate au ieşit o a m e n i. 

Bucură-te că ai fost prooroc întru cele ale 
neamului şi te-ai retras în sihăstrii unde în post şi 
rugăciune ai întocmit cu migală cărţi şi docu-

mente, statornicind în ele o limbă, o credinţă şi o 
datină. 

Bucură-te că ai aprins focuri de cultură pe 
toate culmile: Braşov – Maramureş – Neamţu – 

Blaj – Râmnic, spre a da de ştire lumii că-n aceas-

tă vatră zace un jar puternic care oricând se 
poate transforma în vâlvătaie. 

Bucură-te că la vremea potrivită ţi-ai arătat 
puterea şi talentul ridicând pe umerii tăi vânjoşi 
marile făclii ale neamului: Dosoftei şi Cantemir, 
Coresi şi Simion Ştefan, Corifeii ardeleni, Babeş şi 
Coandă, Iorga şi Blaga, Eminescu şi Picu Procopiu 
Pătruţ şi atâţia alţi mesageri ai culturii româ-

neşti. 
Bucură-te că atunci când vremurile ţi-au răpit 

dascălii, ţi-ai fost singur dascăl, ţăranule român, şi 
ai învăţat să scrii cu degetul pe ţărnă cum auzeai 
din Evanghelii, ai deprins cititul slovei din cărţile 
sfinte, ai învăţat să cânţi în strană şi, fără să fi 
avut dascăl, ai ajuns să fii însuţi dascăl copiilor tăi 
şi semenilor pe care cu lacrimi în ochi i-ai îndem-

nat ca în iubirea lor îndată după sfânta Cruce să 
urmeze cartea, fiindcă numai la lumină eşti ferit 
de poticnire. 

Bucură-te că precum ai fost iubitor şi făuritor 
de cultură tot astfel ai fost şi iubitor şi făuritor de 
artă, zămislind opere care te ridică în faţa ome-

nirii pe un piedestal de cinste. 

Bucură-te că dintru început ţi s-au supus ste-

jarul şi stânca, lutul şi fierul, lâna şi inul, care sub 
privirea ta de foc au căpătat formele frumoase ale 



„Revista română”, nr. 3 (97) • toamna 2019 | 21 

 

gândurilor şi dorinţelor tale, dând farmec vieţii de 
aici de care atârnă veşnicia. 

Bucură-te că ai împodobit ca nimeni altul 
cartea şi candela, icoana şi cojocul, poarta şi cer-

dacul, carul şi fluierul, biserica şi mormântul. 
Bucură-te că apele şi codrul încremenesc 

ascultându-ţi doina în care îşi recunosc susurul şi 
vuietul şi se mândresc şi ele că mesagerii cânte-

cului românesc le-au dus jalea şi voia bună în cele 
patru zări, storcând lacrimi şi din ochii străinilor 
care cu teama pe buze au învăţat să rostească 
cuvintele: baladă, rapsodie, colindă, doină, dor. 

Bucură-te cel care ai coborât cerul la Voroneţ 
şi ai înălţat pământul primăvăratic la Suceviţa, 
care ai dat strălucire Tismanei şi Agapiei, care ai 
prins în imagini aspre dar dulci caravanele mo-

ţilor în pribegie, care te-ai întrecut în zbor şi cân-

tec cu ciocârlia şi care în clipele sfinte ale vieţii 
smerit ai poposit la Masa Tăcerii unde ţi-ai rege-

nerat puterile. 

Bucuraţi-vă toţi şi toate care în viaţă aţi mâ-

nuit cu atâta pricepere şi dăruire dalta şi roata, 
fusul şi tulnicul, pensula şi pana rostuind o cultură 
şi o artă perenă şi sacră.  

Bucură-te că lacrimi de durere şi lacrimi de 
bucurie, lacrimi de iubire şi lacrimi de extaz au 
spălat fiinţa ta făcând-o mai albă decât zăpada 
pentru a primi mângăierea Duhului. Iar dacă 
dorinţa de dreptate ai simţit-o precum foamea şi 
setea şi totuşi aici ţi-a fost adesea  mamă vitregă, 

la masa îndestulării o vei avea din plin tovarăşă 
nedespărţită. 

Bucură-te ţăranule român care asemenea 
unui sfânt te-ai luptat din răsputeri pentru păs-

trarea credinţei celei adevărate, sacrificându-te şi 
tu Ioane şi tu Constantine şi tu Oprea şi voi toţi 
părinţi şi străbuni ai noştri, având în frunte în 
toate vremurile figuri ce nu şi-au vândut sufletul. 
Bucură-te Transilvanule, bucură-te Moldoveanu-

le, bucură-te Munteanule, bucuraţi-vă şi voi fraţi 
români din pribegie şi să ne bucurăm cu toţii 
pentru că am moştenit un tezaur de virtuţi păs-

trat întreg cu preţ de sânge spre slava celor ce au 
fost, sunt şi vor fi. 

Oricât am meşteşugi cuvintele, în faţa tezau-

rului de cultură şi artă pe care neamul nostru le-a 

creat în vremuri nespus de grele, ele pălesc şi 
amuţesc. Singur ochiul care le vede şi inima care 
le simte sunt în stare să le priceapă. De aceea 
îndemnăm pe toţi prietenii din lume care vin în 
pelerinaj la locurile noastre sfinte, să ia aminte că 
de la muşcata ce cu drag le zâmbeşte din fereas-

tră la „Psaltirea în versuri”, de la vechile curţi 
domneşti şi „Crai nou” toate sunt stropite cu lacri-
mi şi sânge şi statornicite cu binecuvântare ce-

rească, şi dacă nu ştiu, sau nu pot, sau nu vor să 
cânte cu noi, atunci să nu ne tulbure măcar când 
împreună cu tot ce mişcă-n ţara asta cântăm 
nemuritorul imn străbun: „Mântuieşte, Doamne, 
poporul Tău...”. ■ 

 

 

 

Val 

TALPALARU 

[Iași] 
Ștefan Mîrzac – seducția aforismului  

 
 

 Întotdeauna i-am privit cu invidie pe depozi-tarii vorbelor de duh, înțelepte, capabile să tranșeze triumfător o dispută, o situație dificilă sau pur și simplu să declanșeze „starea de medi-tație”. Am văzut de nenumărate ori persoane în conflict cu cultura, anesteziați de o vorbă de duh sau o cugetare care, chiar dacă nu era tradusă în limbaj simplificat, „le spunea ceva” care-i obliga la o deferență involuntară. Pe de altă parte e mai ușor să te protejezi cu un arc voltaic cultural decât să intri, eventual, în dispute filosofice ori existențiale, maratoniste. 

Multe se vor fi spus și se spun, iubite cetito-riule, despre acest gen și, iată, aflu despre tot soiul de antologii de aforisme, românești, croate, bulgărești etc. de persoane dedicate acestei întreprinderi și despre tomurile rezultate. Întâmplarea mi l-a scos în cale pe Ștefan Mîrzac, distins profesor de matematică și  fizică, marcat de o emoție care te poate înșela, o per-soană care se simte bine în preajma zicerilor înțelepte pe care le adună și cultivă, dar le și îm-părtășește discret, fără emfază. Domnia sa a de-butat prin 1996 în revista „Cronica” și are deja la 
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activ două volume din aceste producte: Cuvinte 

cu dor de miez, Iași, 2016 și Natura din om – afo-

risme, definiții, paradoxuri, reflecții, Iași, 2018. 
Cum banalitatea, locul comun, tautologia eius-

de farinae sunt din start excluse la un culegător și „depozitar” de aforisme care se respectă, nu le veți găsi nici la Ștefan Mîrzac. Iată unul dintre acestea care ar merita gravat la intrarea în cele două camere care nu se mai satură să dorească binele poporului. Scrie Ștefan Mîrzac: „Uneori, e bine să faci numai atâta rău cât să-ți aperi drepturile și e rău să faci numai atât bine, cât să-ți achiți obligațiile”. Creatorii de aforisme elitiști sunt puțini. La fel și cei care le culeg pe cele de calitate. Ca unul care lecturez „oficial” revistele literare pentru a semnala ce mi se pare mai relevant, obișnuiesc să-mi încep rubrica menționând semnalele lui Gheorghe Grigurcu, infatigabil și cu mintea mereu în alertă.  
Este cazul să-i facem loc și ieșeanului nostru, ignorat sau prea timid să bată mai ferm la ușa redacțiilor, în rândul celor vrednici. Recent, în revista „Porto franco”, Virginia 

Chiriac s-a aplecat asupra cugetărilor sale, iar redacția a publicat o serie dintre ele sub inspi-

ratul titlu Aforismele lui Ștefan! Vă propunem și noi o continuare acestor aforisme ale lui Ștefan cu câteva proaspete:  
Apa aduce praful cu picioarele pe pământ. 
Curios, aplauzele te ridică atunci când devii 

mai greu. 

Adevărul învinge dacă convinge. Minciuna nu. 

Tot rozând la ciolane îți cresc în loc dinți de aur. 
De pe treptele puterii, avantajul lovește mai 

bine în creștetul adevărului. 

Banul muncit pare zgârcit. 
Banii care au devenit saltea… dorm. 
Bârfa deține ministerul culturii în guvernul de 

mahala. 

La limita binelui așteaptă răul să vămuiască. 
Binele nu este un bun filosof. 

Cameleonii dintre noi ar fi în stare să schimbe 
și culoarea victimei pentru ca aceasta să nu mai 
atragă și alți cameleoni. 

Un caracter prost își folosește mintea să-și 
distrugă demnitatea. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reviste primite la redacţie ■  
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Doru 

SCĂRLĂTESCU 

[Iași] 
Gânduri despre o „anexare” junimistă  
(editorială) a Basarabiei 

 
 

 

Minunat prilej pentru consolidarea podului de frăție, peste Prut, dintre România și Basarabia 
(sau, cu o expresie fericită a poetului Cassian Maria Spiridon, „România de Est”), recenta ediție a Salonului Internațional de Carte, Bookfest, or-ganizat în acest însorit sfârșit de vară 2019, la Chișinău. Un spațiu generos, plin de lumină și verdeață, adună în marginea capitalei moldave, în Pavilionul Central de la MOLDEXPO, zeci de edituri de prestigiu din cele două (deocamdată, până se vor împlini în una singură) țări megieșe. Însoțind echipa editurii Junimea de la Iași, alături de directorul acesteia, inimosul și întreprinză-torul om de cultură și remarcabil poet Lucian Vasiliu și de un alt membru al redacției, Cătălin-Narcis Dănilă, am cercetat cu viu interes standu-rile înțesate de cărți cu cele mai diverse tematici. formate și formule editoriale, care de care mai 
interesante și mai atractive, și am participat la o seamă de evenimente, impecabil moderate de 
veritabili oameni de profesie, majoritatea uni-

versitari moldoveni, pe durata celor cinci zile ale Salonului: semnale editoriale, lansări de carte, întâlniri cu autori, sesiuni de autografe... Nu în ultimul rând, cu un spor de angajament afectiv, 
la cele propuse de Editura Junimea, care a venit la Bookfestul din Chișinău, în mod deliberat, pro-gramatic, cu un număr mare de cărți de variate profiluri, literare sau științifice, ale unor remar-

cabili autori basarabeni. I-am citit, ca să zic așa, la cald, și cunoscându-i acum, m-am convins nu numai de talentul dar și de calitatea lor umană excepțională. Iată doar câțiva dintre ei.  
Un poet: Nicolae Leahu. Volumul de versuri al universitarului și scriitorului din orașul Bălți, 

Conograful de la Bălțiburg, ne pune, nu de puține ori, în dificultate. Nu e o carte pe care să o citești așezat comod în fotoliu, ci la biroul de lucru, cu lexicoane, glosare de cuvinte rare, dicționare enciclopedice alături, ba chiar și cu niscaiva tra-tate și studii de specialitate, istorice sau literare, căci domnul Leahu e doldora de autori, titluri, personaje, date, locuri, evenimente, dar și, ori-

când, capabil de farse făcute cititorului în această privință. Prefațatoarea cărții, Lucia Țurcanu, ne avertizează de altfel pe toți cu solicitudine de la bun început: „Mari suplicii îl așteaptă pe cititorul lui Nicolae Leahu în încercarea de a decripta ambiguitățile ce rezultă din  continuul joc al poe-

tului cu limbajul...”. Dar tot domnia-sa ne asigură de marile câștiguri compensatorii ale aventurii temerare prin „hrubele poemelor” autorului nostru, unde, „identificând și decodând aluziile culturale, jocurile de cuvinte, poantele”, vom găsi în final cheia intrării în Grădina deliciilor post-moderne. Piesa de rezistență a volumului, Crono-

graful..., împrumută programatic haina epopeică a orbului Homer, în ipostaza ei pe alocuri descusută (deconstruită pre limba frâncului Derrida) și peticită după bunul plac al autorului. Rezultă o Iliadă tracă, o Traciadă, ca să ne prin-dem și noi în năstrușnica horă de cuvinte a d-lui Lehu, cum înțelegem din invocația începătoare: „Cântă, Orbete, a tracilor lungă poveste...” Dar, ca orice cronograf ce se respectă (vezi într-aceasta 



24 | „Revista română”, nr. 3 (97) • toamna 2019  

 

Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii 
până la 1601, al vornicului Nicolae Costin) și 
acesta al d-lui Leahu se deschide cu facerea lumii prin cuvânt, extrasă prin voință demiurgică din haosul originar, precum în exercițiul cosmogonic 
vetero-testamenta, totul adunat într-o veritabilă bijuterie artistică de numai șase versuri, de o concentrare sonoră, îndrăznim a zice, barbiană, și de un veritabil ceremonial ideatic nichitastă-nescian: „Când Ochiul deschizându-se în sinea-i,/ 

Nu-și află chipul, măsura să-i adape,/ Grăuntele dorinței se zvârcoli să scape/ Din ghiața beznei cu horbote de flăcări:/ Umplu de sunet golul din clopotul tăcerii,/ Cuvântul cum, rostit, din nume Lucrul scoate”. Ceea ce urmează e o  cronică a neamului, aflat la intersecția de vremi și de po-poare, alcătuită prin deconstrucția textului isto-ric tradițional și prin reconstrucția acestuia în manieră parodică proprie. La aceeași cotă valo-rică cu incipitul poetic reprodus mai înainte se situează piesa finală a ciclului, de o neașteptată arhitectură și limpezime clasică, de un suflu liric și muzicalitate de înaltă calitate, eminesciană, cu 
discrete ecouri din Freamăt de codru și Sara pe 

deal: „Se lasă sara, înalturile picură prea dulce,/ O, fulgi de umbră! Păsări să se culce/ Alunecă-n tufiș...” În secvența a doua, cadrul natural nop-tatic e înlocuit cu cel bucolic, domestic, desenat în câteva tușe cu aceeași blândă linie lirică: „Harfa-i strunită strâns/ Și pruncii scapă sfâr-cul, uitând de râs și plâns,/ Iar gloata neamului 
se-adună crug/ În fața jarului. Bostanii-s copți...”. Secvența finală  îl  aduce în plin plan, fără echi-voc, pe autor, în ipostază de Orfeu moldovean, aducând cu lira sa, aici, lângă noi, îndestulare, pace și frumusețe:  „Îmbujorat de rug/ Nicoară-și drege glasul și degetele-și/ Poartă pe strune. Și cad atunci/ Din bolți, clopoțelind, alune, mac  și miere,/ Stropi (ca în spelunci)/ De liniște adulmecând astâmpăr. Și plăcere”. Versuri de toată lauda! Le regăsim, cu palpitul lor existen-țial, în secvențele următoare ale volumului de îngroșată direcție ludică și polemică, insule de expresie gravă, tragică chiar, precum tensionatul lamento funerar, cu retorica lui de cuvinte înlă-crimate, abia susurate, întretăiate, intitulat Patru 

bocete neterminate: „Ticule, ti-.../ Ce ți-aș spu-ne?/ Ce ți-aș șopti/ ’Micule, ’mi-...?// Pojarniță, sunătoare/ Ești, mamă, da?/ Și trifoi, acum, tată,/ Mata?”. Descoperim în noul volum de la 
Editura Junimea un poet al scrisului frumos, în același timp, unul de autentică profunzime și vibrație lirică. Este aici un discurs strâns  elabo-rat și de nobilă efuziune sentimentală ce se aso-

ciază fericit cu poezia mai nouă, cum se știe, antilirică și anticalofilă, cultivată de același autor. 
Un prozator: Nicolae Spătaru. Într-o mirifică seară  din toamna lui 2011, am ascultat pe o ban-că din grădina ieșeană Copou, difuzate la boxele instalate de Nichita Danilov în apropierea „te-iului lui Eminescu” (inițiativă rămasă din neferi-cire singulară), versuri recitate de poetul basara-bean Nicolae Spătaru, originar din Herța Buco-vinei de Nord,  de o apăsată linie modernă și postmodernă, incitantă, care m-au determinat să caut în librării și pe la prieteni bibliofili volu-mele, nu chiar puține, publicate până la acea dată de autor: Întoarcerea zeilor, Ion şi alte 

revoluţii, Noaptea cînd soclurile îşi recrutează 
noile glorii, Tristeţea recită din Rilke, Cifrele în 
spectacol, O zi plină de surprize, Reportaje în 
culori... Au urmat alte culegeri de poeme, Citirea 

zidului,  Mici insomnii pentru Europa, un volum de publicistică, Revolta clonelor, și, din nou, o la fel de provocatoare carte de proză scurtă, în 2015, la Junimea din Iași, Îngeraşul purta fustă 
mini, bine primită de critici, cu măgulitoare apre-cieri, confirmate de ultima apariție la aceeași 
editură, Omul izgonit de ceasuri, despre care îmi propun să vorbesc în continuare. Cu un aer bine studiat de falsă modestie, prietenul nostru Spătaru afișează o miză estetică lipsită de mari pretenții, aducându-ne sub ochi o scriitură narativă de tip tradiționalist, cu rădăcini în ba-nala realitate cotidiană, câteva din viața de stu-dent ori de modest „scriitoraș” relatată la per-soana întâi, prilej pentru săgeți otrăvite în gră-

dina breaslei (Jurnalul cu file albe, Dans albastru, 

Dispariția), altele, inspirate din existența insigni-fiantă a unor personaje banale, un șef al echipei 
de paznici dintr-un cimitir (Cimitirul „Descoperă 
nemurirea”), un tânăr sătean posesor al unei biciclete de fabricație proprie (Apusul unei bici-

clete), un amărât de funcționr al unui colhoz  

(Omul izgonit de ceasuri), și acestea, prilej de ironii la adresa orânduirii sociale din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, ce formează ecranul de fundal al povestirilor.  
Dintr-o dată, cursul normal, molcom, al vieții 

personajelor și, odată cu aceasta, liniștea citito-rilor sunt  date peste cap, prin inserții ale fantas-ticului („temperat”, zice Constantin Dram, de pe coperta a patra a cărții), care ne invită într-un al doile plan al realității, unde nimic nu mai e din ce 
pare a fi: bancnotele unui miliardar dansează continuu și trebuie să fie oprite cu o plasă de prins fluturii, un decan, profesor de folcloristică, e o încarnare nefastă, demonică, o bicicletă re-
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fuză brusc să-l mai poarte pe biciclist, un paznic 

de cimitir dispare definitiv, levitând în văzduh, o studentă de la litere se face și ea nevăzută, misterios, după o noapte nebună de dragoste. 
Din preajma lui Sadoveanu ori Rebreanu, plon-jăm intempestiv într-o proză de evidentă ținută 
novatoare, cu alte modele prestigioase. S-au  rostit, nu chiar fără temei, în această privință, 
numele lui Cehov, Kafka, Borges (Livia Cuciu-reanu) ori Bulgakov, cu a sa capodoperă, Maes-

trul și Margareta (Maria Pilchin). Ultima carte a lui Nicolea Spătaru ne propune un prozator de certă valoare, venind cu o imagine proteică, schimbătoare, adesea incertă, a lumii de azi, tratată fără menajamente, dar neostentativ, cu disponibilități bine temperate de ironie și umor, cu subtile provocări, prin finaluri lăsate în sus-

pensie, ale cititorului. Ea ne oferă o certitudine pentru realizări de excepție, poate în zona roma-

nului, din viitor.  

Un om politic: Ion Hadârcă. Domnul Ion Hadârcă, scriitor și publicist cunoscut, e și om politic, de mare suprafață și angajament, iar 
omul politic, se zice, nu scrie, ci face istorie. În cartea de față, Tezaurul zilei de 27 martie 1918. 

Unirea Basarabiei cu Țara-Mamă, domnia-sa apare în dublă ipostază, de participant la eveni-mentul istoric dar și de martor și cronicar al acestuia. Ea se desfășoară, constant și vizibil, pe două paliere, trecut și prezent, și, pentru că e vorba de eroi angajați în istorie, oameni de ieri și oameni de azi. Miza cărții, dacă am înțeles tocmai bine, constă nu atât în informațiile, utile, 

desigur, și ele, transmise prin cele douăzeci și 
unu de portrete ale unor actanți în eveni-mentele istorice culminând cu ziua de  27 martie 2018, a proclamării Unirii cu Patria-Mamă, de la 
cvasi-uitatul Anton Crihan, „tânăr apostol” 
unionist, până la regele Ferdinand I „Întregi-torul”, pe care le putem găsi, cu oarecare efort, în studii, tratate ori enciclopedii de specialitate, cât mai ales în reverberațiile și învățămintele lor pentru clipa de față, surprinse, cum spuneam, de un om deplin implicat în această bogată, com-plicată, instabilă și neliniștitoare clipă prezentă. 
Cartea se deschide, de altfel, semnificativ, cu discursul susținut de autor în Senatul României, intitulat, conform tradiționalei retorici parla-

mentare, 27 martie 1918 – Primăvara dreptății 
divine, și se încheie, la fel de semnificativ, cu un 

mesaj proiectat pentru Sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, în același Parlament, Marea lecție a 
Marii Uniri. Dar majoritatea profilurilor bio-grafice cu evidentă încărcătură politică (așadar, 

mai puțin literară), sunt, ne dezvăluie autorul, 
expuneri libere de sorginte parlamentară, fără constrângeri de ordin riguros științăfic ori sti-listic. Reținem din toate, ca un fir roșu călău-

zitor, continuul lamento privind destinele tra-gice ale luptătorilor basarabeni pentru ideea națională, mulți dintre ei victime ale represiunii țariste sau comuniste, deopotrivă sovietice și românești, ale torturii morale și fizice, priva-țiunii de libertate, asasinatelor. Figuri de luptă-tori și martiri, oameni de litere, preoți, juriști, învățători, medici, simpli soldați sau ofițeri, se proiectează pe pânza unor vremi înălțătoare, dar și, adesea, potrivnice. Pe un ton mai potolit, totuși ferm, sunt deplânse stările de lucruri, de-zamăgitoare, de acum. Oameni politici actuali, mai ales, care nu se ridică la înălțimea marilor modele de altă dată. Iată: „În loc să culegem bob cu bob recolta pusă în brazdă și irigată abundent cu sângele și sudoarea mult mai vrednicilor noștri înaintași, noi, irascibili și mercantili, tot cântărim cu zgârcenie care ar fi costurile viitoa-

rei Uniri”. Reprezentant al clasei politice basara-

bene actuale, d-l Hadârcă își asumă cinstit, în numele acesteia, responsabilitatea eșecurilor majore de la începutul anilor 90: „Noi însă nu am reușit reîntregirea. Poate și pentru că nu am 
avut un prim-ministru de talia lui Daniel Ciugu-reanu, iar România nu a mai avut lideri de 
anvergura prim-ministrului Marghiloman”. În alt loc deplânge iarăși lipsa unor politicieni precum Ion Inculeț, care, în 1991, la Chișinău și București, să găsească „poteca cea bună” a reali-zării Unirii Basarabiei cu România. Apariția unor astfel de politicieni rămâne încă un deziderat deocamdată neîmplinit: „Să recunoaștem că prestația  istorică excepțională a generației de politicieni de acum un secol este  încă un obiec-

tiv restant pentru generația noastră”. O cauză a acestori eșecuri o găsim, cum arăta încă din octombrie 1917, Pan Halipppa, în propria-ne bătătura, unde s-a cuibărit cel mai puternic dușman al nostru, „neunirea”, ce va trebui învins dacă vrem să existăm în continuare ca nație. Îndemnul înaintașului rămâne, zice autorul, încă, de mare actualitate, și soluția va veni din inteligența și din acțiunile noastre concrete cu care să înlăturăm  „capcana istoriei”. N-ar strica, se înțelege, și ceva colaborare divină, solicitată, 
de asemena, insistent, de d-l Hadârcă. Să înche-iem cu această concluzie-avertisment, lucidă, deloc festivistă, de pe ultima pagină a cărții: „Laitmotivul Unirii, fiind un dat al contextului istoric concret, astăzi, pentru unii, poate însem-
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na și un mesianism depășit, pentru alții – o povară sau o iluzie, iar pentru cei, tot mai puțini din păcate, rămâne a fi un subiect de rescriere a unei povești obsedante, cu final suspendat”. În această restrânsă confrerie se înscrie și autorul cărții de față   
Un militar de carieră: Valeriu Cerba. Masivul 

volum al colonelului Valeriu Cerba,  prorector al Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, Adevărul 
despre agresiunea rusă în Transnistria, este unul nu tocmai comod de realizat, al istoriei trăite, înfățișând evenimente recente, culminând cu războiul de trei sute de zile, ruso-moldovenesc, de pe Nistru, din primăvara și vara anului 1992. 
Totul, la modul obiectiv, cu suport demonstrativ și argumente solide în fapte concrete, cunoscute la fața locului, mărturii, documente scrise sau fotografii. „Fiind intens preocupat de problema în cauză – scrie autorul, cu nobil curaj, fără rezerve și menajamete politice de circumstanță, în cuvântul său introductiv – timp de două decenii am acumulat și am sistematizat foarte multe informații, materiale și dovezi veridice care demonstrează cauzele acelui conflict și arată identitatea certă  a adevăraților autori și regizori ai războiului de pe Nistru. Astfel, prin această carte voi demonstra, cu documente și probe incontestabile, că Federația Rusă este agresorul și cotropitorul statului nostru, iar lide-rii separatiști sunt adevărații criminali trimiși de imperiul rus pentru a ne jefui și a ține Moldova sub controlul Moscovei”. Participant direct la aceste evenimente, până la asumarea unor ris-

curi majore și a unor acte supreme de eroism, domnul Cerba se convertește, în pagina fierbinte de carte, în reporter al teatrului de operațiuni, analist și comentator politic, nu de puține ori, în autor al unui roman, adevărat bestseller, de război și de spionaj (vezi, în această privință, 

capitolul despre pachetul de documente desco-perite de Procurorul General Pavel Lutenco în biroul lui Anatoli Lukianov, în timpul puciului eșuat de la Moscova, ori cel despre activitatea unui agent secret, „Nepotul”, strecurat în tabăra 

separatiștilor nistreni). O largă viziune asupra 
istoriei regiunii nistrene, cu demonstrarea apar-teneței de drept, incontestabilă, la românitatea estică, încă de la începutul mileniului al doilea, îi permite autorului plasarea războiului din 1992 într-un context geopolitic adecvat.  În calitate de observator avizat al stringentei actualități, dom-

nia-sa comentează, de asemenea, evenimentele ce au urmat, până în clipa de față, cu gravele lor consecințe asupra destinului Basarabiei, per-

manent o piedică în calea tendințelor de expan-siune ale țarismului muscălesc, de la Ecaterina a 
II-a până la Vladimir Putin. Problema acestui destin, al unui ținut greu în-cercat de istorie, la o margine mereu mișcătoare 
a continetului european, apare frecvent, chiar la o fugară trecere în revistă, în numeroase cărți înșirate pe standurile editurilor de pe cele două maluri ale Prutului. Ne oprim pentru o clipă la o editură basarabeană vecină, Știința, la fel de veche și prestigioasă precum Junimea ieșeană, 
unde un spațiu special este dedicat cărților des-pre Basarabia. Acestea, ne explică reprezen-tantul editurii, redactorul Mihai Papuc, el însuși autor, alături de istoricul Ion Țurcanu, al excep-ționalului album Basarabia în actul Marii Uniri 
de la 1918, fac parte din colecția  „Pagini despre Basarabia”, deschisă în 1992 cu lucrarea lui 
Petre Cazacu, Moldova dintre Prut și Nistru. 
1912-1918, și continuată cu studii și culegeri pe aceeași temă, mai numeroase cu ocazia centena-rului Unirii cu Patria Mamă. Reținem, dintre acestea din urmă, recenta antologie de publi-cistică eminesciană, „Mărgăritarul preţios al 
Ţării, Basarabia”, îngrijită de Mihai Cimpoi, și lu-

crarea lui Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei, o ediţie de evidentă ținută științifică a profe-

soarei astriste Luminiţa Cornea, autoarea unor 
substan-țiale articole, studii și volume de critică și istorie literară, multe dedicate fostului militant 
arde-lean, în anii fierbinți 1917-1918, redactor la „Cu-vântul moldovenesc” și „Sfatul Țării” din 
Chi-șinău, profesor la liceul „Mihai Eminescu” din aceeași localitate. ■ 
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Dinu 

POȘTARENCU 

[Chișinău] 

Ion Codreanu (1879-1949) 
 

 

 

Ion Codreanu (n. 26 ianuarie 18791, satul Ştefăneşti, judeţul Soroca – d. 15 ianuarie 1949, Bucureşti), luptător naţionalist, deputat în Sfatul Ţării. Părinţii săi: locuitorii satului Ştefăneşti, Ştefan al lui Ion Codreanu şi Maria. În formularul de deputat în Sfatul Ţării, completat la 12 mai 1918, a indicat în privinţa studiilor sale că este 
autodidact2. De la 16 noiembrie 1906, este pus sub supravegherea secretă a jandarmeriei impe-riale, figurând într-o listă a persoanelor cu o loialitate dubioasă faţă de regimul ţarist, întoc-mită în ianuarie 1909, cu menţiunea că este locuitor al satului Ştefăneşti3. La declanşarea Pri-mului Război Mondial, este mobilizat în armata rusă. După Revoluţia rusă din februarie 1917, participă activ la mişcarea de eliberare naţională a românilor basarabeni. A luat cuvântul la Con-gresul Studenţilor Moldoveni din 20 mai 1917 şi la Congresul Învăţătorilor Moldoveni din 25-28 

mai 1917. S-a numărat printre cei şase reprezen-tanţi ai Basarabiei care au participat la Congre-sul Popoarelor din Rusia, ce a avut loc la Kiev, în 
zilele de 8-14 septembrie 19174. Participă la 

Congresul Militarilor Moldoveni din octombrie 

1917, care l-a delegat pentru a activa în Sfatul Ţării. Mandatul de deputat în Sfatul Ţării l-a de-ţinut de la 21 noiembrie 1917 până la 27 noiem-

brie 1918, fiind membru al Comisiei a II-a Agra-ră5 şi votând, la 27 martie/9 aprilie 1918, pentru 
unirea Basarabiei cu România. În ianuarie 1920, guvernul prezidat de 
Alexandru Vaida-Voevod l-a trimis ca membru al delegaţiei Basarabiei la Conferinţa de Pace de la 
Paris. A fost ales de mai multe ori deputat din partea judeţului Soroca în Parlamentul Româ-

niei, exercitând şi funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor6. 

La 25 iulie 1940, a fost arestat de sovietici, 

care l-au predat autorităţilor române, la 3 mai 1941, pe la punctul de frontieră de la Ungheni, în schimbul deţinutei politice Ana Pauker7. 

 

 

[Publicat în O enciclopedie a Marii Uniri. 

Coordonatori: Ioan Bolovan, Gheorghe Iacob, Gheorghe Cojocaru, Bucureşti,  Institutul Cultural Român, 2018, p. 81-82] 
 

 
1 Registrul parohial de stare civilă al bisericii Sf. Dumitru din satul Ciutuleşti, judeţul Soroca, pe 

anul 1879. Din punct de vedere administrativ-bisericesc, parohia acestei biserici, care cuprindea şi satul Ştefăneşti, era inclusă în componenţa circumscripţiei a IV-a din judeţul Orhei [Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare se va cita: ANRM), Fond 211, inventar 13, dosar 

124, fila 707 verso]. 
2 Iurie Colesnic, Sfatul Ţării. Enciclopedie, Chişinău, Editura Museum, 1998, p. 106; Sfatul Ţării. 

Documente. Procesele-verbale ale şedinţelor în plen. Ediţie de Ion Ţurcanu, Chişinău, Editura 
Ştiinţa, 2016, p. 754. 

3 ANRM, Fond 297, inventar 1, dosar 96, fila 95. 
4 Onisifor Ghibu, Pe baricadele vieţii. În Basarabia revoluţionară (1917-1918). Amintiri, Chişinău, Editura Universitas, 1992, p. 152, 194, 292. 
5 Sfatul Ţării. Documente. Procesele-verbale ale şedinţelor în plen, p. 776–777. 
6 Figuri contemporane din Basarabia, Chişinău, 1939, Editura ARPID, p. 36. 
7 Iurie Colesnic, Basarabia necunoscută, Chişinău, Editura Museum, 2000, vol. 3, p. 73-76, 80; 

Alexandru Chiriac, Membrii Sfatului Ţării (1917-1918). Dicţionar, Bucureşti, 2001, p. 80; „Pontes. 

Review of South East European Studies”, Chişinău, 2009, nr. III-IV, p. 292-301. 
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Ion Codreanu (1879-1949) 

 „Şi mai interesant... era moşul Ion Codreanu, ţăranul ruginit din Ştefăneştii Sorocii,  
pe care, după unirea Basarabiei cu România, l-a cunoscut nu numai provincia natală,  

dar şi ţara întreagă, căci pentru deşteptăciunea şi vrednicia lui se alegea mereu  
în parlamentul ţării şi a luptat o viaţă întreagă  

pentru orânduirea în condiţii mai bune a vieţii ţăranilor din toată ţara”. 
 

Pantelimon Halippa 

* 
 În cadrul lucrărilor Simpozionului Internațional  „Români și ucraineni în lumina istoriei. Identitate și controverse la porțile Europei”  în Ștefănești (raionul Florești, Republica Moldova), satul natal al unionistului Ion Codreanu, 

 va fi dezvelită o placă amintitoare (1 noiembrie 2019). 

(Consiliul Raional Florești în parteneriat cu Cercul ASTRA Florești  și Despărțământul ASTRA „Mihai Kogălniceanu” Iași) 
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„Îmi place viaţa unui «însingurat».    

Acolo există singurătatea maximă,  
singurătatea dulce, singurătatea absolută” 

 

 

Ianoș ȚURCANU 
întrebat de  

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 
 

 

 

– Să începem prin a-l prezenta pe literatul 

Ianoş Ţurcanu, altfel zis, formarea lui spirituală, 
devenirea ca scriitor. – M-am născut într-un sat basarabean bine-cuvântat de Dumnezeu – Pelenia, din preajma Bălţilor, răcorit de râul Răut, aşezat peste un deal de Grinăuţii lui Spiridon Vangheli, peste o vale de Corlătenii lui Liviu Damian, peste două văi şi două iazuri de Sofia lui Iulian Filip și peste trei văi de Ghica Vodă a lui Ion Druţă. Am avut o copilărie fericită, plină de prospeţime şi elan sufletesc, de receptarea romantică a realităţii, de plenitudine a gândurilor şi conştiinţa (de unde oare?) că voi deveni neapărat scriitor. Citeam multe cărţi care stimulau imaginaţia şi îmi îmbo-găţeau copilăria: asediam  castele străvechi, călă-toream pe vreo corabie cu pânzele sfâşiate ală-turi de Columb, căutam comori ascunse atât de abil de Stevenson pe o insulă misterioasă, îi veneam în ajutor lui Mowgli prin junglele de nepătruns din Industan, alergam călare pe un mustang sălbatic după Călăreţul fără cap. Aceşti ani sunt legaţi şi de primele poezii, de înfiriparea primelor iubiri, acea stare miraculoasă când aproape toate fetele îţi par frumoase, de uni-
versul tainic, ce vibra la tot, chiar şi la cele mai ascunse şi mai insesizabile sunete ale vieţii şi ale naturii. Cred că de acolo, din peleniana mea copilărie, vine scriitorul Ianoş Ţurcanu. Am ştiut întotdeauna că voi deveni scriitor adevărat şi asta nu pentru că mi-am propus o asemenea sar-cină, ci pentru că acest lucru era cerut de întrea-ga mea fiinţă. Şi pentru că literatura devenise pentru mine cel mai minunat lucru din lume. Şi continuă să rămână... – Cum a ajuns Ianoş Ţurcanu, medic de pro-

fesie, coordonator al vieţii culturale, şi mai cu sea-

mă al culturii scrise, la Primăria Chişinăului? 

– Mai mult la insistenţa mamei, devin student la medicină. Treptat am îndrăgit această minu-nată profesie, scriind tezele la latină în versuri. Mult mai târziu am înţeles că, în ciuda dife-renţelor de nuanţe, între medicină şi literatură există o remarcabilă concordanţă, ambele înde-plinind funcţia de a dezvălui cele mai „tainice” caractere, având un mesaj spiritual comun, foca-lizat asupra Omului. Mai târziu, după ani buni în medicină, ocupându-mă de antrenamentul spe-cial al piloţilor şi cosmonauţilor din fosta URSS, devin licenţiat al Institutului de Literatură Uni-versală „Maxim Gorki” din Moscova. Când am „abandonat” medicina, atât profesorii, cât şi co-

legii  mei au avut un gest de uimire, deoarece mă considerau un bun profesionist. Nu prea înţele-

geau argumentele mele sofisticate despre aptitu-

dini şi vocaţie. Revenit, după mulţi ani de pere-grinări, acasă, la Chişinău, invitat de bunul meu prieten Iulian Filip, încep să lucrez la Departa-

mentul Cultură al Primăriei.  – Şi cam în ce a constat această muncă? – Am patronat activitatea bibliotecilor, teatre-

lor, muzeelor, eram responsabil de domeniul arhitecturii şi urbanismului, de legăturile cu uniunile de creaţie şi multe altele... Cred că e destul pentru un personaj care iubeşte liniştea atelierului său de creaţie (Casa Leului), natura şi sportul. Totodată am avut privilegiul şi bucuria de a mă afla într-un dialog permanent cu perso-nalităţi culturale, să pot fi prezent la mai toate 

evenimentele majore ale societăţii. Am fost „curtat” cu insistenţă de multe partide, dar am 

preferat să rămân în afara lor. Deseori bârfit sau atacat de pigmei sterili şi răutăcioşi, am folosit și folosesc doar floreta spiritului şi argumentul bi-
ne fundamentat, mai ales când e vorba de limba şi istoria românească. 
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– Mai are timp poetul, scriitorul, gânditorul şi 
pentru ale sale? – Preocupările „birocratice” i-au impus scri-

itorului un mod de viaţă mai organizat. Încerc     să-mi ocrotesc timpul, forţele, sănătatea, să nu 
le irosesc într-o vânzoleală pseudoliterară epui-zantă sau în şedinţe interminabile. Scriitorul nu are nevoie de divertismente de tot felul şi chiar „scandaluri” pentru a se „evidenţia”, a fi...  „băgat în seamă”, cum se ironizează pe la noi. Firea, educaţia de outsider, distanţarea de lucruri inu-tile, îmi permit să am destul timp liber (mai sunt şi nopţile) şi să fiu rege peste maimuţele şi papagalii mei interiori. Îmi place viaţa unui „însingurat”. Acolo există singurătatea maximă, singurătatea dulce, singurătatea absolută a su-biectului care vorbeşte cu sine şi încearcă să vadă ce a rămas sau rămâne autentic în exis-tenţa şi creaţia sa. 

– Dintre zecile de cărţi scrise, care-ţi e cea mai 
dragă? – Nu am o admiraţie exagerată faţă de pro-

pria creaţie. Unele apariţii le regret, dar nu mă 
dezic de ele, ca de copiii care-ţi sunt dragi şi când au vreun mic handicap. Ţin foarte mult la cartea 
Omul Mării. Soarta a vrut ca să petrec pe ţărmul Mării Negre aproape douăzeci de ani. Dar asta nu era o viaţă creată artificial; n-am devenit un observator de profesie. Am trăit fără să notez ceva pentru viitoarele cărţi. Munceam, iubeam, sufeream, visam alături de o întindere înspu-mată, voioasă, cu corăbii sclipind în aurul apusu-rilor, cu bărbaţi puternici şi femei cu pielea bronzată, cu farmece necunoscute, care mă atră-geau în iureşul unor patimi nemiloase şi încân-tătoare. Iată de unde vine cartea Omul Mării, 
apoi Omul Mării revine… Dar, sunt convins: cea mai bună cartea urmează să apară!... – Până în ʼ90 existau probabil nişte linii direc-

toare venite de undeva de sus care „orientau” 
cultura scrisă. Existau subiecte tabu? Cum se pu-

tea totuşi manifesta scriitorul ca formator de 
opinie fără a face prea multe compromisuri?  – La sovietici totul era tabu, în afară de 
marxism-leninism şi realismul socialist. Tâmpe-nie totală!... Poate, anume din aceste conside-rente debutul meu a fost, stingher, cu întârziere. Aveam deja idei formate, o cultură destul de largă, dar lipsea socialul, scriam şi gândeam alt-fel decât mi se sugera. O carte de nuvele a aştep-tat vreo câţiva ani la editură, ca până la urmă nici să nu fie publicată. Oricum, în toate timpurile îţi poţi păstra verticalitatea şi demnitatea. Scriam povestiri romantice, texte pentru cântece, poezii 

pentru copii. Dar niciodată n-am cântat osanale demnitarilor de atunci şi de... astăzi. Nu uitaţi că 
noi mai trăim într-o harababură totală, susţi-nută... de marile puteri. O lume paralelă pe care întotdeauna am ignorat-o şi mi-am căutat de ale 
mele. N-am fost un disident sau luptător pe bari-
cade, dar compromisuri, nici mari, nici mici, nu am făcut şi deja e prea târziu să le mai fac. – Şi dacă ar fi editat doar „Moment poetic”, 

Ianoş Ţurcanu ar fi rămas în istoria literaturii 
române. Ai publicat, dragă prietene, şi mulţi 
poeţi ieșeni. Cum apreciezi poezia din celălalt 
mal moldovenesc? Știu că ești și premiantul 
„Convorbirilor literare” pentru poezie. Ce a în-

semnat această publicaţie (mă refer la „Momen-

tul poetic”) pentru relaţia, aş zice… fructuoasă, 
stabilită între Chişinău şi Iași, mai ales pe tărâ-

mul culturii scrise? – Vă mulţumesc pentru cuvintele pe care mi 
le-aţi adresat şi mă voi strădui de acum înainte să corespund acestui portret atât de flatant pe 
care mi l-aţi făcut... Să ne întoarcem la poeţii ieșeni. I-am cunoscut pe cei mai buni, iar graţie revistelor literare, mulți mi-au devenit prieteni. Apoi am descoperit la Iași şi alţi poeţi, critici literari, scriitori minunaţi, am văzut că feno-

menul literar este analizat printr-o interpretare originală a diverselor forme prin care se consti-tuie literatura ieșeană – o mare şi luminoasă literatură! Nu exagerez... Evident, am dat şi peste diletantism, încercări de speculaţii pseudocrea-

toare, când conţinutul şi forma nu au existenţă estetică de sine stătătoare, ascunzându-se după cortina postmodernistă sau extazul grafoman. În 
rest, te asigur că mulţi poeţi ieșeni merită să apa-ră (au apărut şi vor apărea!) cu grupaje de poezii în „Momentul poetic”. Sunt convins că şi în pagi-
nile „Revistei române” – dragă inimilor noastre! – vor apărea mulţi scriitori valoroşi din Basarabia. – Ai scris multă poezie pentru copii şi adoles-

cenţi. Tirajele sunt uluitoare. Explică, te rog, ce-i 

lipseşte acestui gen de poezie la noi în ţară, unde, 
cu rare excepţii, tirajele sunt nesemnificative. – Aceeaşi întrebare mi-a fost adresată şi în Franţa, şi în America, şi în alte părţi, când vedeau în ce tiraje sunt editate cărţile noastre adresate 

copilului. Din păcate, nici pentru ei, nici pentru 
tine nu am un răspuns explicit pentru acest 
mister – e un adevărat miracol ce se întâmplă în 
Basarabia cu poezia pentru copii! M-aș bucura dacă „Revista română”, pe lângă proză, eseuri şi 
poezie pentru maturi, ar publica și poezii pentru copii. Sunt convins că cititorii revistei vor fi încântaţi! 
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– Ianoş Ţurcanu este, după ştiinţa mea, şi un 
reputat autor de poezie pentru portativ, compozi-

torii având aproape asigurat succesul dacă obţin 
versurile tale. Ce satisfacţii ţi-a adus acest gen de 

poezie? – La jubileul meu, albinuţele-bibliotecare de 

la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Chișinău au „contabilizat” creaţia mea în domeniul poeziei pentru portativ, cum aţi numit-o foarte sugestiv, şi au constatat că am scris peste 600 de texte de 

muzică uşoară, populară şi pentru copii!... Am rămas şi eu uimit. Deseori acest gen de activitate te face mai cunoscut decât creaţia „serioasă”. Îmi place muzica, îmi place să fiu aplaudat, să fiu ad-mirat şi am, chiar şi după apariţia multor CD-uri cu cele mai cunoscute cântece, o dorinţă nebună de a lucra în acest gen care necesită talent şi perseverenţă. – Scriitorul Ianoş Ţurcanu este tradus?  – Cartea de aforisme Tatuaje pe nisip a fost tradusă în limbile rusă şi italiană. Au apărut în italiană cărţile de poezie 10a la musa nuova şi  Lo 

scrigno dell’amore. În diferite antologii am poe-zie tradusă în germană, engleză, franceză şi ucraineană. Doar în limba moldovenească nu am 
traduceri... – Un alt gen cultivat cu real talent este maxi-

ma, panseul, apoftegma. Ce cugetări s-ar potrivi 

situaţiei în care se află scriitorul şi literatura în 
Republica Moldova? – Cred că aforismul e cea mai veche specie a literaturii, venind negreşit din genul popular, iubitor de calambur, de voie bună, atent la subti-litate şi morală. Pentru colegii mei scriitori am 

un aforism aproape clasic (valabil şi pentru mi-
ne): O carte nepublicată poate salva prestigiul 
autorului. Vă mai propun şi altele ce s-ar potrivi situaţiei în care activează scriitorii: Cuvintele au 

adus mai mult rău decât faptele; Talentul nu se 
lasă pe seama hazardului – se cultivă; E de ajuns 
să te vinzi o dată ca să nu te mai răscumperi toată 
viaţa; Ignoranţa şi trufia niciodată nu cresc în 
grădina inteligenţei; În artă harul face un pas şi 
munca – doi; Pe unele frunţi parcă este scris: gân-

direa interzisă; Unii scriitori nu se ţin de... cuvânt. Şi multe altele. Vezi cele treisprezece cărți cu 
aforisme... N-am să mor de modestie!  – Cum vede scriitorul, artistul, dar şi anima-

torul cultural Ianoş Ţurcanu evoluţia axei cultu-

rale Iași-Chișinău odată cu trecerea anilor. Aş dori 
ca răspunsul să nu abordeze, nici măcar tan-

genţial, sfera politicului şi a politicienilor, în gene-

re neconsumatori de literatură şi deci plasaţi în 
afara fenomenului. – O previziune clară este greu şi riscant de făcut. Cred totuşi că nu pot să apară situaţii când spiritul să nu prevaleze, iar axa literară Iași-Chişinău putem spune că însuşi Dumnezeu a binecuvântat-o, ca pe o emanaţie, exteriorizare, proiectare în spaţiu a energiei divine. Când mă gândesc şi la prietenia omenească ce ne leagă, sunt convins că niciun pericol de dezrădăcinare nu poate da roade. O veche zicală evreiască zice: „La ce sunt bune rădăcinile, dacă nu le poţi lua cu tine”. „Iar noi locului ne ţinem” şi ne îngrijim rădăcinile, cu multă dragoste şi gratitudine, atât la Iași, cât şi la Chişinău. ■ 
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Ianoș 

ȚURCANU 

[Chișinău] 

 
 Născut la 26 iulie 1951 în satul Pelenia, raionul Bălți, Republica Moldova. Licenţiat al Institutului de Medicină din Krasnodar şi al Institului Internaţional de Literatură din Moscova. Autor a peste 600 de  texte de cântece de muzică uşoară, populară, romanţe şi cântece pentru copii, redactorul revistelor „Moment poetic”, „2 ore + 3 iezi”, „Aduceri aminte”. Este poet, prozator, eseist, textier, autor de aforisme. Premiul Bibliotecii Naţionale a Republicii 

Moldova pentru placheta Oglinda stranie (1995), Premiul Uniunii Scriitorilor pentru cartea Insula Madagascar 

(2001), Premiului Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iaşi pentru cartea Bravo, Mieunache (2005), Premiul Salonului Internaţional de Carte „SIC 2007” pentru placheta de versuri Omul Mării (2007), Premiul „Simpatia copiilor” al Salonului Internaţional de Carte pentru Copii pentru cartea O girafă supărată (2008), Premiul „Eros” al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova pentru promovarea liricii de dragoste – cartea Izgonirea din Eden (2008), Premiul „Mihai Eminescu” pentru poezie la Salonul Internaţional de Carte Românească de la Iaşi (2008), cartea Melcii nu 

citesc ziare a devenit Cartea-surpriză a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret de la Chișinău 
(2010), Premiul Bibliotecii Naţionale „Ion Creangă” din Chișinău pentru cartea Cea mai frumoasă vară a iubirii 
(2011). Deţinătorul Medaliei „Eminescu” (2011), Premiul pentru poezie al revistei „Convorbiri literare” (2016), 
Medalia Academiei de Științe a Republicii Moldova (2016), Premiul I și Medalia „Ion Creangă” la Festivalul „Ion 

Creangă” (Iași, 2017), Premiul Institutului Cultural Român pentru Poezie (2017), Premiul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” pentru cartea Dansul Florilor (2017), Premiul Asociației Naționale a Oamenilor de Creație pentru 
cartea Poeme pe trepte încinse (2019) etc. A fost tradus în italiană, engleză, rusă, franceză, germană, ucraineană. 

Cărți publicate: poezie – Oglinda stranie (1994), Insomnii (1996), Oră de anatomie (1995), Ploaie la plus infinit 

(1996), Contur (1997), Deprindere inutilă (2000), Songuri de buzunar (2000), Apropo (2001), Şi atât (2001), Linişte 
nu va mai fi (2002), Eu + tu... sau încă o dată despre dragoste (2003), Inimometru (2005), Carte de dragoste (2005), 

10a la musa nuova (2006), Lo scrigno dellʼamore (2006), Omul Mării (2007), Cea mai frumoasă vară a iubirii 
(2010), 101 poeme (2012), Casă pentru femeia iubită (2012), Lo scrigno dellʼamore (2013), Omul Marii revine 

(2015), Poeme pe trepte încinse (2018); aforisme – Cioburi de cristal (2000), Priviri în oglindă (2001), Tatuaje pe 

nisip (2003), Gânduri printre rânduri (2005), Следы на песке (2005), Cugetări de astăzi şi de ieri (2006), Brevete 

pentru eternitate (2006), Armonii şi disonanţe (2011), Clopote de sticlă (2016), Tangou cu fagure și ace (2018); romanțe – Nu poţi da anii înapoi (2011); poezie și aforisme – Izgonirea din Eden (2008), Caută femeia/Sherchez la 
femme (2015); cărţi pentru copii – În palat la Verde Împărat (1993), Doi lei (1996), Fulgul fermecat (1997), Cântec 
de-nceput (1998), Motanul – navigator (1997), Alfabetul vesel (1998), Zece fraţi neastâmpăraţi (2000), Insula 

Madagascar (2001), Animale sentimentale (2001), Măscărici şi Mâzgălici (2001), Iepuraşul Timică (2001), Şoriceii 
Gilly, Milly, Gally (2001), Ghiocelul şi buburuza (2001), Piţigoiul în ciubote (2002), Cucul cu cucui (2003), Animale 

sentimentale (2003), Bravo, Mieunache!... (2005), Şoricelul educat (2006), O girafă supărată (2008), Alfabetul vesel 

(2008), Ce ascund cuvintele (2008), Un elefant în vagonul-restaurant (2009), Melcii nu citesc ziare (2010), Fapte 

bune să aduni (2011), Geografia cu minuni (2011), Coca-Cola pentru Nola (2014), Dansul florilor (2016), Poeme pe trepte încinse (2018). Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, al Uniunii Scriitorilor din România, al 
Uniunii Mondiale a Literaţilor (Washington), membru de onoare al Societăţii Scriitorilor din Târgovişte. ■ 
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sentință    
 
 Văzându-l trist  și plimbându-se aiurea prin grădinile Edenului, 
Dumnezeu l-a chemat pe Adam,  

i-a scos o coastă,  

a modelat-o pe Eva și i-a zis:  – Alegeți-o de nevastă! – Cum să aleg, Doamne? Fără alternative? 

Am eu vreun drept democratic? – Bărbații deștepți nu întreabă  așa ceva. Privește-o! 

Nimic mai bun nu puteam face  

dintr-o coastă prăpădită. – Și cât timp voi fi obligat  să stau cu ea? – Până la sfârșit! 
 Femeia zâmbea enigmatic.  Începu să-și aranjeze părul  cu degetele ei gingașe și delicate, parcă acuzându-l  că n-are gust estetic. 
 – Ce să înțeleg eu, Doamne,  
din chestia asta? – Că sunteți două jumătăți  
care treptat-treptat  vor reconstitui întregul. – Doamne, mă simt ca și cum  aș fi condamnat  să părăsesc Raiul!... 
 
 

atât  
 

 Se întâmplă –  întârzii,  se întâmplă –  

deloc nu mai vii. 
 Și iată  ce am hotărât:  te mai aștept  viața asta  și atât! 
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complice  
 

Atâtea nopți au căzut pe mare... 
Alfonso Gatto 

 Marea vibrează de insomnie  și nu știe ce neliniști  a trezit în inima mea. 
 

Toate au gust de miracol.  Întunericul e rupt în fâșii și lumină de iulie pătrunde prin frunzișul platanilor. În pacea anemică  strălucesc cerurile mute  
deschise stelelor  și un cântec de cicade  coboară către apele sărate. În asemenea clipe multe lucruri și întâmplări par neînsemnate și fără rost,  ca ticăitul ceasului  la miezul nopții. 
 Respirația ușoară  și umbra brațului tău  
pe peretele luminat,  readuc în sânge  
incendiile marilor nebunii. 
 Sunete se pierd îndepărtate. Luna aterizează pe munți. 
 Și eu însumi  mie însumi  
nu-mi mai sunt decât  un complice al nopții  ce potopește lumea. 

 

 

îmi ridic gulerul 
 

 Marea tremură de parcă ar avea frisoane. 
 În năvodul umed al regretelor  se zbat câteva sentimente disperate, ascultând cum valul năvăleşte neobosit 

peste trecerea timpului. 
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Cerul e atât de înalt, încât atinge sufletul. 
 Îmi ridic gulerul şi ascult cum respiră tăcerea în scoici. 
 Nimeni nu va şti  cum e să măsori singurătatea cu murmurul întunecat al mării,  cum e să-ţi imaginezi poveştile de necrezut despre ieri, despre mâine, despre murire. 
 

Aprind luminile,  deschid uşa şi îmi înşel aşteptările. 
 

Vi s-a întâmplat şi vouă?... 
 

 

între 

 

Lui Marius Chelaru 

 
Marcel Proust a ajuns celebru  

nu pentru confesiunile sale  

pline de meandre  

(cum scrie DEX-ul), ci, în primul rând,  pentru că a reușit să se agațe  
de un subiect intrigant:  

timpul pierdut. 

 A căuta, a găsi, a pierde. A te căuta și a nu te găsi. Speri și suferi, și ierți, și iar cauți. Ești unul din cei mulți? Ești doar tu?...  
Asta da, filosofie!... 

 

... că se termină ziua de azi  și nu știm cum va fi destinul  celei de mâine. 
 Viața noastră se definește  între ceva și nimic. 
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oglinda 
 

Numai dacă aș trăi de două ori  
mi-ar părea important adevărul... 

        Nichita Stănescu 

 

 Uneori mă prefac că sunt vesel,  
alteori – că sunt trist. 
 Uneori mă prefac că sunt nefericit, ca să-i mai bucur pe cei din jur. 

 Deseori spun că sunt sănătos tun, iar doctorii afirmă  că mint de-ngheață apele 

sau se prea poate că sunt dus cu pluta.  
 Uneori mă prefac că sunt tânăr... –  ʼtu-i mama ei de viață! 
 Într-o zi am declarat – sus și tare!  – că sunt talentat și duceți-vă voi... Dar când s-a aflat adevărul, 
nu mai era nimic de făcut. 
 

Azi m-am uitat în oglindă. 
N-am văzut cine știe ce. 
(Un tip simpatic, de altfel!). 

Dar mi s-a mai ușurat sufletul  când m-am gândit  că uneori  și oglinzile mint. 
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Sorin 

COTLARCIUC 

[Iași]   

 
 Născut la 30 octombrie 1951 în Vatra Dornei, județul Suceava. Dublu licenţiat al Facultăţii de Medicină Dentară al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Iași. Profesează ca medic primar de medicină dentară. Director al revistei „Surâsul Bucovinei”. Membru şi preşedinte al Cenaclului Literar „Nectarie” Vama – Bucovina, membru al Uniunii Epigramiştilor din România, al Asociaţiei Literare „Păstorel” Iaşi și al Societăţii Culturale „Junimea ʼ90” Iaşi. Prezent în mai multe antologii şi culegeri de epigrame, colaborator la o serie de ziare şi reviste la rubricile rezervate creaţiei literare satirico-umoristice și de poezie. Câștigător al unor premii literare la diferite concursuri, inclusiv premii de carte: Premiu special la Festivalul Național de Proză. „Saloanele Liviu Rebreanu”, Bistrița (2015); Marele Premiu și Trofeul Festivalului Național de Poezie 

Satirico-Umoristică „Ion Budai Deleanu”, Geoagiu Băi (2017); Premiul I pentru carte de sonet umoristic la Festivalul Naţional de Satiră şi Umor „Zâmbete în Prier”, Vişeu de Sus (2017) ș.a. Cărți publicate: Lumea pe clape de rondel – rondeluri (2011), Faţa nevăzută a lumii – epigrame (2011), 

Inflexiuni lirice – sonete (2012), Delicatese umoristice – poezii și epigrame (2012), Meandrele destinului – 

roman (2014), Pelerinul – sonete (2014), Purgatoriul unui proscris – roman (2015), Iluzii, doar iluzii –poezii 

(2015), Reverențe – sonete (2016), Magia haimanalelor – roman (2017), Seducţia înţelepciunii – aforisme 

(2017), Incognito (2018), Iconar de cuvinte (2018). ■ 
 

 

„Vorbesc Cernăuții” 
 

 

În amintirea Mitropolitului Nectarie  

al Bucovinei și Hotinului 
                         De curând, am participat alături de soția mea la o deplasare cu autocarul în capitala Bucovinei ocupate, Cernăuți. Spre dezamăgirea noastră, excursia organizată de cunoscuta agenție ieșeană de turism „Marion” a durat doar două zile, la un sfârșit de săptămână din luna martie a anului 2017.  Capitala fostului ducat al Bucovinei este un oraș misterios, plin de secrete, emanând un aer vechi, aristocratic, el putând fi comparat cu un muzeu în aer liber. Clădirile vechi, elegante, cu fațadele ornate cu statui, sau coloane decorate cu zeițe antice, îngeri delicați și lei fioroși mărgineau o puzderie de străzi pavate cu piatră cubică.  După o sută de ani de la ocuparea Țării de Sus a Moldovei de către armatele habsburgice, în 1774, orașul Cernăuți s-a dezvoltat uimitor de repede din punct de vedere arhitectonic fiind supranumit „Mica Vienă”, asemeni Bucureștiului de mai târziu, botezat de occidentali „Micul Paris”. 

p
ro

ză
 ■
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Hoinărind pe caldarâmul vechilor străzi din centrul bătrânului oraș, percepția din  egoul meu îmi spunea că aceste locuri nu-mi sunt străine, că le-am cunoscut cândva în trecut, fiind încărcate de o zbuciumată istorie, într-un ținut românesc „administrat” pe rând de turci, habsburgi, români, ruși și 
ucraineni. 

Deosebit de impresionat m-am simțit în grandioasa Universitate, care seamănă uimitor cu cea pe care o vizitasem la Cambridge, unde înaintașii familiei Cotlarciuc și-au făcut, rând pe rând, studiile. Vărul bunicului patern, Nicolae Cotlarciuc, s-a înscris, în toamna anului 1895, la Universitatea „Alma Mater Francesco-Iosephina”, mai întâi la Facultatea de Teologie Ortodoxă și apoi la cea de Litere și Filosofie, urmând și cursuri de drept roman, bizantin și de drept bisericesc la Facultatea de Drept. În timpul studenției, viitorul Mitropolit Nectarie al Bucovinei și Hotinului (1924-1935) a desfășurat o bogată activitate culturală și militantă pentru apărarea ființei naționale, a tricolorului, a limbii și a spiritualității românești. Datorită pregătirii științifice și a muncii migăloase de cercetare, poliglotul Nicolae Cotlarciuc a îmbrățișat activitatea profesorală universitară din învățământul 
teologic, fiind desemnat, din 1918, director al Bibliotecii Universitare, iar din anul universitar 1920/1921 a fost numit decan al Facultății de Teologie. În aceeași perioadă, Nicolae Cotlarciuc, a fost ales de mai multe ori membru al senatului academic al Universității, având merite majore în 
promulgarea legii privitoare la Unirea Bucovinei cu vechiul Regat al României, din 31 decembrie 1919, lege semnată ulterior de către regele Ferdinand I.  Bunicul patern, fostul primar al comunei urbane bucovinene Vama, Constantin Cotlarciuc, văr drept cu Nicolae Cotlarciuc, a fost absolvent al școlii cantorale de trei ani din Cernăuți, după cum se adeverește în Testimoniul de aprobare al Înalt Prea Venerabilului Consistoriu Arhiepiscopesc.            Fratele mai mare al tatălui meu, unchiul Filaret Cotlarciuc, a urmat cursurile Facultății de Drept ale 
Universității cernăuțene. 

Sora cea mare a tatei, Eugenia, sau tanti Jeny, cum am rebotezat-o în copilăria mea, a fost absolventă a Facultății de Litere și Filosofie de la Universitatea din Cernăuți, specialitatea Limba și literatura franceză, Istoria artelor și Istoria pedagogiei. 

Membri precursori ai familiei mele s-au bucurat de vremurile bune de dinainte și de după făurirea României Mari, și poate că aș fi pășit și eu pe drumul bătătorit de ei în desăvârșirea studiilor superioare la Universitatea din Cernăuți, dacă situația social-politică din nordul Bucovinei ar fi 
permis acest deziderat. După sângerarea nației din anul 1940 și în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, ocupația sau administrația sovietică prin deportări masive, urmate de repopulări cu ruși din Imperiu au inversat raportul etniilor în defavoarea românilor, care nu mai sunt majoritari, astăzi rutenii reprezentând 80% din populația cernăuțeană, din cei 250.000 locuitori doar 15.000 declarându-se români. Odată cu destrămarea Federației Ruse, statul român avea obligația istorică să vegheze asupra respectării de către noul stat ucrainean a drepturilor minorității românești, în special la educația în limba maternă, să fie alături de comunitatea românească, divizată aberant în români și moldoveni. 
Dureroasa problemă identitară a comunității românești din Ucraina nu a fost abordată deschis de guvernele postdecembriste de la București în dialogul oficial cu autoritățile ucrainene răspunzătoare de această păguboasă divizare artificială. Vom trăi și vom vedea cât se va preocupa statul român de soarta românilor din Ucraina, de păstrarea patrimoniului spiritual național al acestora, și dacă învățământul în limba română își va reveni sau se va stinge treptat, școlile mixte româno-ucrainene fiind un prim pas pe calea lichidării învățământului românesc în nordul Bucovinei. În mod special sistemul de învățământ românesc din regiunea Cernăuți este la un moment de răscruce, el resimte lipsa unor biblioteci și librării, cu manuale și cărți în limba română. După absolvirea puținelor școli românești care au mai rămas, tinerii români nu pot să-și continue studiile superioare decât în limba ucraineană, în urma examenelor de admitere susținute, bine-înțeles, tot în limba ucraineană. La Universitatea din Cernăuți nu există facultăți sau secții în care cursurile și seminariile să fie ținute în limba română, singura variantă viabilă este frecventarea studiilor superioare la noi, în România, sau în Republica Moldova. Statul român ar putea face mai mult pentru a veni în sprijinul școlilor românești cu loturi de carte în limba română și cu deschiderea de noi biblioteci și librării cu literatură didactică și artistică 
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românească. Cunoscând limba română tinerii pot obține un pașaport românesc, care asigură libera circulație în Uniunea Europeană și posibilitatea angajării oficiale pentru a lucra în orice țară din acest spațiu. În Uniunea Europeană minoritățile etnice se bucură de largi drepturi, în special în domeniul învățământului, iar dacă Ucraina își propune să se integreze în UE trebuie să respecte standardele prevăzute pentru minoritățile etnice conlocuitoare. Până atunci, românii din Cernăuți trebuie să reziste acțiunilor de deznaționalizare, să-și păstreze conștiința identitară și să-și mențină școlile în limba maternă. Există tendința nemăsurată a ucrainenilor de a fragmenta comunitatea românească din Ucraina, preluând de la sovietici străvechiul principiu latin „Divide et impera”. Cetățenii români, vorbitori de limbă română, din acest stat nu mai acceptă să fie împărțiți artificial în două etnii diferite: români (150.000 locuitori) și moldoveni (250.000 locuitori). În anii din urmă, situația, în loc să se relaxeze, 

s-a agravat, iar conducerea statului român ar trebui să întreprindă urgent un dialog oficial cu autoritățile ucrainene răspunzătoare pentru această păguboasă divizare artificială, totodată și pentru accesul la educație, cultură și serviciu religios în limba maternă a comunităților românești. Prin pledoaria abordării problemelor de actualitate ale comunității românești, în mod special din regiunea Cernăuți, am dorit să reliefez o stare de fapt dureroasă, de crasă anormalitate, care m-a marcat la fața locului asemenea unui vis tulburător de urât. La tot pasul, există în Cernăuți monumente de istorie și cultură românească nepuse încă în valoare, morminte ale unor iluștri înaintași aflate în paragină, imobile unde au locuit personalități române, biserici ctitorite de strămoșii noștri fără a avea înscrisuri istorice românești. Toate înscrisurile în limba română au fost șterse sau îndepărtate și înlocuite cu cele în grafia slavă. Curată 
blasfemie! 

Majoritatea excursioniștilor sosesc în orașul Cernăuți cu „treabă”, pentru a derula mici afaceri în imensul bazar. În schimb, eu nu am putut rămâne inert la locurile nou descoperite, care au păstrat din spiritul viu al atâtor personalități românești, precum: Aron Pumnul, Ioan Gh. Sbierea, Mihai 
Eminescu, Ciprian Porumbescu, Eudoxiu Hurmuzachi, Iancu Flondor sau Nicolae Cotlarciuc, de unde 

m-am ales cu evaluările estetice și câteva suveniruri.  

Cel mai lung timp l-am acordat vizitării celebrei Universități de Stat. Somptuasa clădire, alcătuită din trei corpuri dispuse în forma literei U este construită din cărămidă roșie, fiind întâmpinată cu alei largi din prundiș de pietre de râu și multă verdeață. Acest complex arhitectonic a fost ridicat în timpul domniei lui Franz Joseph, cu destinația de sediu al Mitropoliei Bucovinei și Dalmației, care a devenit sediul Universității. Aleile cu prundiș sunt păzite pentru a nu fi călcate, rolul pietrelor de râu a fost bine gândit în urmă cu o sută cincizeci de ani, în vederea păstrării umidității din zona zidurilor de cărămidă, eliminându-se posibilitatea degradării lor prin măcinare. Cu nemăsurată emoție pașii m-au purtat în sala de marmoră a Complexului Mitropolitan, unde a fost votată în unanimitate de către Congresul General al Bucovinei unirea în vechile hotare, până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul României, în 28 noiembrie 1918, dată care a fost aleasă ziua oficială a Bucovinei. 
Universitatea din Cernăuți s-a numit la inaugurare „Franz Joseph”, apoi „Carol I”, iar astăzi poartă numele ucrainean „Fedkovici”!  
De-a lungul istoriei instituțiile culturale, străzile, piețele au purtat pe rând denumiri austriece, românești, rusești și acum ucrainene. Strada pietonală, spălată cu apă de trandafir și săpun, pe 

vremea austriecilor se numea Strada Domnească, apoi Iancu Flondor, iar azi Olga Kobileanskaia. Doar câteva străzi mai poartă nume românești, cele mai cunoscute sunt strada poetului nostru 
național, Mihai Eminescu, și Alexandru cel Bun, domnul român care a menționat pentru prima dată așezarea, în anul 1408. Mai este de apreciat ceva, faptul că nu s-a demolat încă niciuna din clădirile frumoase, de epocă, ale orașului vechi, unde mi-am petrecut alături de soția mea cea mai mare parte din ziua de sâmbătă. După amiază ne-am deplasat cu autocarul la cimitirul central „Horecea”, locul istoric de veci al personalităților românești din Cernăuți. Am trecut în revistă cripta mareșalului baron Eudoxiu 
Hurmuzachi, istoric și patriot român; mormântul lui Zaharia Voronca, președintele Societății „Arboroasa”; mormântul lui Dimitrie C. Isopescul, organizatorul înățământului românesc în 
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Bucovina; mormântul sorei lui Mihai Eminescu, Aglaie Eminovici; cavoul lui Ion Gh. Sbierea, membru fondator al Academiei Române, în 1866; mormântul lui Aron Pumnul, cărturarul transilvănean și dascălul elevului Mihai Eminescu; capela bisericii mitropoliților români, cu două hramuri: Sfinții Trei Ierarhi și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, unde se găsește la subsol cripta mitropoliților Bucovinei: Dositei Herescu, Teofil Bendelea, Teoctist Blajevici, Sivestru Morariu-Andrievici, Vladimir Repta, Arcadie Ciupercovici și Nectarie Cotlarciuc. Vlăguiți de atâta umblet, spre seară ne-am cazat la cel mai luxos hotel, „Bucovina”, unde exprimarea comunicării era doar în limba ucraineană, atât la recepție cât și în restaurant. La televizorul din camera spațioasă de cazare pe toate canalele erau emisiuni numai în limba ucraineană, iar buletinele de știri de la posturile de radio, care până la recentul conflict ruso-ucrainean debutau cu titlul de glorie „Vorbește Moscova”, acum încep cu semnalul „Vorbește Kievul”. Numai în somnul tihnit din patul matrimonial am scăpat de teroarea unei limbi abrupt de nesuferită și istovitoare, care îmi schimonosise sufletul cu jumătate de veac în urmă, pe parcursul gimnaziului și liceului. 
A doua zi ne-am deplasat cu autocarul spre cetatea medievală a Hotinului, așezată pe o colină naturală de pe malul vestic al Nistrului. Construită în anul 1325 la marginea de nord a orașului Hotin, vestita cetate a avut rolul de fortăreață de apărare împotriva invaziilor popoarelor migra-

toare. De-a lungul veacurilor cetatea a aparținut voievozilor Moldovei, galițienilor, polonilor, maghiarilor, otomanilor, rușilor și ucrainenilor.  În a doua jumătate a secolului al XV-lea, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, s-a extins și s-a întărit cetatea, fiind una din fortificațiile de apărare a frontierei nordice a Moldovei. În secolul al 

XX-lea, în cetatea Hotinului au fost turnate o serie de filme istorice de către francezi, englezi și americani. Astăzi reprezintă o deosebită atracție turistică, fiind una din cele mai bine conservate cetăți medievale din Europa de Est, fapt de care m-am convins pe deplin. Cele două zile petrecute în „vâjâiala” din regiunea Cernăuți mi-au oferit surprize de neînchipuit, dacă mă refer la traumele minorității românești, aflată într-o etapă avansată de deznaționalizare forțată din partea autorităților ucrainene de orice rang. Nu-i de mirare, un fenomen aproape asemănător l-am întâlnit în „HAR-COV”, prescurtarea celor două județe din inima românis-mului ardelean, aflate într-un proces de maghiarizare artificială mascată după 1990, sub privirile 
impasibile ale statului român. 

De altfel, toți vecinii noștri „prieteni”, din cele patru puncte cardinale, își continuă politica ipocrită și șovină într-o Europă care ar trebui să fie a patriilor gurilor de rai. Fără a crede în miracole, istoria ne-a demonstrat că răbdarea noastră, însoțită de înțelepciune și curaj, va duce la mântuirea pe care o așteptăm doar de la Dumnezeu. ■ 
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Vasile 

LUCA 

[Sighișoara] 

Oaspeți dragi de peste Prut! 
 

 
De vreo patru-cinci ani, odată cu vacanța mare, prin Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, a cărui președintă este prof. Areta Moșu – directoare a „Revistei române” 

(revistă a românilor de pretutindeni) și vicepre-ședinta Asociațiunii ASTRA pentru relațiile cu românii din diaspora, prin intermediul acestei 
fiice a României, în orașul nostru, Sighișoara, primim grupuri de tineri din diaspora româ-nească prin proiectul Tabăra de cultură și civilizație românească „Acasă la noi”, susținut în întregime de oameni de bine ale căror suflete și 
inimi se contopesc cu însăși iubirea de țară. Așa se face că anul acesta am avut în ospeție 24 de elevi îndrăgostiți de mânuirea penelului și îmbinării culorilor, sosiți tocmai din raionul 

Criuleni – Republica Moldova, laureați ai Concur-sului de pictură „N.N. Tonitza”, însoțiți de prof. Lilia Cazacu și de pictorul ieșean Mihai Zaiț, inițiatorul concursului. Timp de o săptămână micii artiști au cutre-ierat Cetatea Medievală a Sighișoarei și nu numai, având ca temă redarea unor crâmpeie de frumos și inedit, prin plastica culorii, a tot ce poate să cuprindă ochiul artistului vibrând a uimire și contemplare. Cu acest prilej, elevii au vizitat Muzeul Municipal Mediaș, unde ne-au fost ghid și îndrumători muzeografii Aurica Bacea și Viorel Ștefu. Muzeul medieșean cuprinde peste 
30.000 de bunuri culturale împărțite pe mai 
multe domenii: istorie, arheologie, etnografie, artă, științele naturii; copiii au putut admira una 

dintre cele mai cuprinzătoare colecții de fluturi. 

Mai apoi au vizitat impunătoarea biserică forti-ficată din Biertan, construită între anii 1490 și 1520, inclusă, din 1993, pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Pe lângă frumusețea acestui măreț edificiu, copiii au putut admira ușa sacris-tiei, ce deține un sistem sofisticat de zăvorâre, cu nouăsprezece încuietori, sistem de închidere realizat în anul 1515; respectivul sistem de zăvorâre a fost premiat la Expoziția Mondială 
din 1900 de la Paris. Biserica din Biertan este socotită una dintre cele mai mari biserici din Transilvania. Pe lângă măreția bisericii și-a zidurilor de apărare, oaspeții noștri au vizitat acea „carceră” anume construită, unde cupluri-lor (soț și soție) aflate în prag de despărțire li se oferea șansa de a-și revizui sentimentele înainte de a lua vreo hotărâre, fiind ținuți închiși două săptămâni într-o cameră mică cu un singur pat, o singură farfurie și lingură, cât și un singur scaun, o singură cană pentru apă. De-a lungul anilor, acest remediu terapeutic aplicat împricinaților puși pe divorț a dat roade, doar o pereche a ră-mas neclintită în hotărârea de a divorța, celelalte 
cupluri supuse unui astfel de tratament s-au împăcat, reluându-și viața de familie.  

Copiii basarabeni au vizitat Palatul Culturii, cât și Grădina Zoologică din Târgu Mureș, fiind întâmpinați de poetul Mircea Dorin Istrate, președinte al Ligii Scriitorilor filiala Mureș, cel 
care le-a fost ghid în vizita întreprinsă la cele două impunătoare bisericii ortodoxe din cen-

trul orașului; întâlnirea cu domnul Alexandru Câmpeanu, vicepreședinte al Consiliului Jude-
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țean Mureș, cel care ne-a înlesnit vizita la Palatul Culturii din frumosul oraș Târgu Mureș, a întregit în mod fericit o zi dedicată acestui minunat oraș. Copiii au vizitat, în continuare, Muzeul de Etnografie „George Cernea” din Rupea, zăbovind în preajma multor exponate, 
expresie a portului rupean, cât și în preajma unor unelte ale îndeletnicirii oamenilor de altădată de pe aceste dragi meleaguri. Vizita în Cetatea Rupea, precum și panoramarea deose-bită din vârf de cetate peste întinderi de spații într-o zi cu cerul limpede precum curatul izvoarelor, pozele făcute cu un străjer al cetății Rupea, acesta etalând o serie de arme de luptă din acele vremi, mai apoi primirea deosebită pe 
care ne-a făcut-o unul dintre fiii acestei așezări, nimeni altul decât cunoscutul și îndrăgitul 
taragotist Gheorghiță Radu, președinte al Despărțământului ASTRA Rupea, ieșirea la pădure într-un loc mirific, unde am fost ospătați pe îndestulate, cântecul doinit al maestrului, câmpul plin de flori din împrejurimile acelei cabane construită sub buza pădurii, au 
completat în mod fericit o zi dedicată recreerii și bunei dispoziții.  Periplul a avut în centrul său Cetatea Medie-vală a Sighișoarei cu străduțele și farmecul ei și cu turnurile semețe spre necuprinderea cerului. 
Muzeul armelor, unde ne-a fost expusă o adevă-rată lecție de istorie, a întregit imaginea unei cetăți vii, cu oameni primitori ce-și iubesc orașul. 
Este de amintit programul artistic dedicat tine-rilor români din Republica Moldova, ce a avut loc la Căminul Cultural din Daneș, cu participarea 
deosebită a celor doi soți, cunoscuții și îndrăgiții interpreți Mihaela și Ciprian Istrate, însoțiți de o trupă de muzicanți, moment întregit de inter-preții Doina și Nicu Pintea, Nelu Sâmărtean, 
Vasile Luca, o parte din dansatorii Ansamblului „Românașul” din Albești, condus de frații Stroian. La finalul întâlnirii, surpriza făcută de Gheorghiță Radu cu taragotul și doinele lui fermecate și Televiziunea Tv As, au întregit în mod fericit o zi dedicată cântecului și jocului românesc. Întâlnirea a fost condimentată și îndestulată cu acel preparat gustos la ceaun, tocană de miel, oferită cu generozitate de Mihai Todea și a lui soție.  La finalul acestei tabere, la Viișoara, partici-panții au asistat la un uimitor foc de artificii în străluminări de cer, când le-a fost dedicată o frumoasă seară de muzică și dans cu „Junii 
Hundorfului”, ansamblul condus de profesorul de istorie și geografie Mihai Șuteu, de altfel un 

valoros interpret al cântecului popular, precum și cu ansamblul de muzică de petrecere, grație implicării familiei Cornel și Adriana Maier, cei care, alături de Ovidiu Stoica, Primarul comunei Viișoara, purtătorul de grijă al acestei comune, și nu de o legislatură, ci din anul 1990, i-au primit cum se cuvine pe oaspeții noștri de peste Prut.  Odată cu ridicarea spre cer în artificii și strălucire, lacrimile de rămas bun au șiroit neoprite pe obrazul multor copii români din Republica Moldova, mulțumind, în acest fel, destul de grăitor, gazdelor mai mult decât primitoare, din partea celor ce au trăit vreme de șapte zile o poveste de neuitat.  Mulțumim din inimă primarului de Hoghilag, Nicu Lazăr, cel care ne-a purtat pe tărâmul tuberozelor, celorlalți oameni care au fost alături 
de noi, domnului Mircea Maier, directorul Liceului „Joseph Haltrich”, cel care ne-a găzduit copiii la internatul liceului, pentru câteva nopți. De asemenea mulțumim pentru sprijin fraților Alin și Dan, oamenilor de bine, domnului direc-tor general al CESIRO S.A. Sighișoara, Daniel David, lui Cornel și Adrianei Maier, surioarei 
mele, Elena, cât și nepoatei Iulia, cele care s-au îngrijit cu îndestularea mesei de dimineață. Cu aceleași mulțumiri ne adresăm cantautorilor, interpreților de muzică folk Adrian Ivanischi și Traian Comșa. Neuitând să-i amintim pe vice-primarul de Daneș, Dorin Burnete, primarul de Sighișoara, Ovidiu Mălăncrăvean, cel care ne-a fost aproape pe tot parcursul șederii, primirea deosebită făcută odată cu expoziția lucrărilor de pictură, expuse în Sala Barocă a Primăriei, cât și 
Sala Sander. Cuvintele de apreciere ale celor care au trecut pragul expoziției, la adresa expresive-lor lucrări, au întregit în mod fericit un crâmpei de poveste a taberei de pictură de la Sighișoara dedicată frumosului. Din spusele profesorului coordonator, pictorul Mihai Zaiț, și a profesoarei 
Lilia Cazacu, pentru o nouă revedere tema în cadrul taberei de pictură va fi Sighișoara și 
frumusețile ei, ocazie cu care bisericile din Municipiul Sighișoara, cât și viitorul muzeu al icoanelor pe sticlă ce se dorește înființat, se vor adăuga pe pereții înfrumusețați cu noi lucrări ale 
copiilor basarabeni. Nu-mi rămâne decât să le mulțumesc tinerilor elevi de peste Prut pentru darul primit, fiind vorba de o parte din lucrările realizate în Tabăra de pictură de la Sighișoara; la rându-mi voi încerca să dăruiesc o parte din 

aceste bijuterii picturale celor ce au contribuit din inimă la realizarea și reușita acestei de neuitat întâlniri. ■ 
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Lilia CAZACU 

[Criuleni, Republica Moldova] 

Miha i  ZAIȚ  

[Iași] 
Cronica unei tabere de vis!  

Sighișoara, 17-24 iulie 2019 
 
 
Este deja al zecelea an consecutiv când, la invitaţia Despărţământului ASTRA „Mihail Ko-gălniceanu” Iaşi, preşedinte prof. Areta Moşu, laureaţii Concursului Internaţional de Artă Plastică „N.N. Tonitza”, ediția a XIII-a, coordo-nator şi iniţiator prof. Mihai Zaiţ, beneficiază de o tabără de creaţie în cadrul proiectului Tabăra de cultură și civilizație românească „Acasă la noi”, ediţia a XXIII-a. Grupul a fost format din copii laureați din zo-ne diferite: Criuleni, Cruglic, Izbişte, Chişinău, Ratuş, 

Ustia, Iaşi, având vârste cuprinse între 10 şi 17 ani. În acest an, tabăra a fost organizată la Sighi-şoara, judeţul Mureş. Scriem aceste rânduri încă sub influenţa impresiilor celor văzute, vizitate şi descoperite.  Am oprit la poalele Cetăţii Sighişoara, ,,cea mai frumoasă şi cea mai bine păstrată cetate orăşenească din Transilvania”, primind de-a 

lungul timpului apelative ca: Perla Târnavei, 
mărgăritar al Transilvaniei, Nürnberg transil-
vănean. Intrând în oraş primul gând a fost: „Doamne, am nimerit într-o poveste”, adevărat oraş-muzeu.  

L-am cunoscut pe domnul Vasile Victor Luca, 

jurnalist, organizator din localitatea gazdă, om blând şi foarte sufletist. 
Ne-am bucurat de toată grija organizatorilor, care au fost interesaţi, dornici să ne îmbogă-ţească cunoştinţele de istorie şi artă, organizân-

du-ne multe excursii. Din plin am savurat  fru-

museţile naturale şi valorile spirituale ale acestei regiuni vizitând multe obiective de atracţie turistică din zonă. Parcursul nostru turistic a început cu vizi-
tarea Muzeului Municipal Mediaş, înfiinţat în anul 1901. Un muzeu cu bogate colecţii de isto-rie şi arheologie, etnografie (artă tradițională, artă populară românească, săsească şi maghiară din arealul Mediaşului, mobilier, unelte, ţesături 

etc.), știinţe naturale (geologie, paleontologie, botanică şi zoologie). Ne-a impresionat foarte mult colecţia de fluturi. 
A urmat Cetatea Biertan (jud. Sibiu), care se impune prin Biserica Fortificată. Complexul arhi-tectural medieval este alcătuit din biserică şi 

centura de fortificaţii, fiind amplasat în centrul aşezării. Biserica de tip hală ocupă partea cen-trală a complexului, fiind construită între anii 
1490 şi 1520 în stilul gotic târziu, fiind ultima 
din Transilvania înălţată în acest stil. De faimă internaţională se bucură uşa sacristiei, cu un sistem foarte complicat de 19 încuietori, reali-zată de meşterii locali în anul 1515 şi care a stârnit un interes deosebit, fiind premiată la Expoziţia Mondială din 1900 de la Paris şi care 
constituie un exemplu reprezentativ de manu-factură săsească medievală, datorită excepţiona-lelor intarsii şi a sistemului original de închidere, 
care funcţionează şi astăzi.  Plin de energie și entuziasm, domnul Vasile 
Luca ne-a organizat o altă excursie, în orașul Târgu Mureş, având drept obiective Palatul Cul-turii şi Grădina zoologică. Palatul Culturii din Târgu Mureş impresio-nează prin holul impunător, lung de 45 de metri, 

rea-lizat din marmură de Carrara şi delimitat de două oglinzi veneţiene. În interior, în Sala oglin-

zilor, există două grupuri a câte trei oglinzi mari 
de cristal şi 12 vitralii viu colorate, care ocupă întreg peretele dinspre stradă. Frizele orna-

mentale cu motive populare, frize cu busturi, plăci memoriale, compoziţii plastice în bronz, piatră, mozaic, toate imortalizează figuri proemi-
nente ale culturii maghiare, unele de talie uni-

versală, cu rădăcini locale în Târgu Mureş. În plus, frizele creează pe unele porţiuni de faţadă volume şi efecte de lumină şi umbră.  În Grădina zoologică, considerată cea mai 
mare şi mai frumoasă grădină zoo din România, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1490
https://ro.wikipedia.org/wiki/1520
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/1515
https://ro.wikipedia.org/wiki/Expozi%C8%9Bia_Universal%C4%83_de_la_Paris_(1900)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carrara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristal
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am admirat diverse specii de maimuţe, şerpi, papagali, peşti, leoparzi, pume, elefanţi, girafe, lei, tigri, cămile, şi multe alte specii deosebit de 

interesante. 

Un alt obiectiv, impresionant prin amplasare şi structură, este Cetatea Rupea, unde se află 
unele dintre cele mai vechi vestigii arheologice 

de pe teritoriul României; primele semne de aşezări omeneşti datând din paleolitic și 
neoliticul timpuriu (5.500-3.500 a.Ch.). Prima incintă a sistemului de fortificare este cetatea de 

sus, care datează din perioada prefeudală, se-

colul X-XIII. Cuprinde cele mai recente extinderi, printre care şi Turnul Slăninii, specific comuni-tăţilor săseşti. Tot aici se găseşte şi fântâna adâncă de 59 de metri. Cetatea de sus are o suprafaţă de peste 1.500 mp. Sistemul de apă-rare al cetăţii are la bază zidurile acestei incinte, perfect îmbinate cu rocile naturale. În localitatea Rupea am vizitat muzeul localităţii și am asistat la un moment muzical încântător oferit de dr. Gheorghiță Radu, taragotist de excepție, discipol al marelui Dumitru Fărcaș. Moment impresionant a fost întâlnirea cu primarul din Hoghilag pe ,,tărâmul tuberozelor”. Am făcut cunoştinţă cu oameni deschişi, harnici şi binevoitori, dar şi cu această minunăţie de floare rară, cu un miros îmbătător, cultivată pe 
zeci de hectare.  Momente foarte bine organizate, în special pentru noi, au fost în comuna Daneş, în incinta Căminului Cultural din localitate. Am admirat şi 
apreciat cu mare interes momentele artistice ale interpreţilor şi dansatorilor profesionişti. Având un foarte bun organizator local, dl. Vasile Luca a fost inspirat să ne organizeze şi ieşiri în natură care ne-au apropiat şi mai mult 
prin cântec, poezie şi bună dispoziție. Cireaşa de pe tort a fost vizitarea muzeului medieval din Sighișoara, al armelor, urcarea în  Turnul cu ceas, de unde am admirat priveliştea oraşului de poveste. Superb! Moment deosebit și bine primit de către 
gazde a fost expoziţia cu lucrări plastice realizate 
pe parcursul taberei, al cărei vernisaj a avut loc în Sala Barocă a Primăriei, în prezența prima-rului Ovidiu Mălăncrăvean. Copiii au realizat în jur de 40 de compoziţii plastice, inspirate din natură şi  locurile vizitate, donate oficialităților.  Tabăra a culminat cu sărbătoarea organizată de familia Maier din comuna Viişoara. Cântec, joc 

şi un fermecător foc de artificii. S-au legat priete-nii cu artiștii din localitate, care ne-au impre-sionat prin prestaţia lor. 

 Spicuim din impresiile tinerilor participanți: „datorită acestei tabere, am putut descoperi  o frumuseţe aparte a istoriei prin prisma locurilor 
ce le-am vizitat: cetăţile, bisericile, arhitectura medievală ş.a., fiecare cu poveştile lor. Mulţu-

mim mult organizatorilor: dna. Areta Moşu şi 
domnul Vasile Luca” (Adelina Cazacu, clasa a   

IX-a); „foarte impresionantă zona, arhitectura, cetăţile restaurate, uliţele cu miros de istorie. Mulţumim ASTRA!” (Olga Speteţcaia, clasa a     

IX-a); „Cetatea de vis, Cetatea luminii, cetățile medievale, o șansă de a realiza o întoarcere în timp, în atmosfera medievală cu domnițe și cava-leri, de a admira și prețui oamenii de astăzi a acestor  locuri” (Iulian Hatmanu, clasa a XI-a, Iași). 
 
 

* 

 În calitate de beneficiari adresăm mulțumiri doamnei prof. Areta Moşu, organizatorilor și susținătorilor: domnului jurnalist Vasile Victor Luca şi familiei dumnealui, domnilor primari de Sighişoara şi de Hoghilag, familiei Maier, doam-

nei Elena, tuturor oamenilor cu suflet mare im-plicaţi în acest proiect de cultură şi civilizaţie românească! ■ 
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Mariana MÎȚU 

[Onițcani, raionul Criuleni, Republica Moldova] 

Impresii din vacanță 
 
 Fiecare vară are frumusețea ei. Vara aceasta a fost deosebită pentru noi, cei din grupul ASTRA Onițcani, Republica Moldova, prin excursia reali-zată în munții Buzăului, comuna Bisoca, în ca-drul Taberei de Cultură şi Civilizaţie Româ-nească „Acasă la noi”, ediția a XXIII-a, în perioada 

17-24 iulie 2019.  

Comuna Bisoca, aflată la doar 70 de km distanță față de Buzău, se găsește în apropiere de județul Vrancea, are opt sate împrăștiate prin munți la o 
altitudine de aproximativ 1.000 de metri.  Am fost cazați în campusul din Bisoca, patro-nat de părintele profesor dr. Mihail Milea, împre-ună cu încă două grupuri de elevi și profesori din Iași și Vrancea. Șederea noastră a fost una deo-sebită prin ospitalitatea gazdelor, multitudinea de priveliști oferite de munte și drumețiile fă-cute, cât și de prieteniile pe care l-au legat elevii între ei. „Bisoca este generoasă în peisaje și monu-mente naturale, lăsând un sentiment de liniște și reculegere în mijlocul naturii. Zilele petrecute acolo sunt o experiență unică și minunată. Biso-ca e un adevărat colț de rai!” (Rafaela Cerlat, cla-

sa a XII-a). Flora și fauna în munții Buzăului sunt foarte 
variate, pline de flori, diverse plante medicinale, copaci seculari, iar animalele sălbatice se simt bine aici, începând cu mistreții pe care i-am văzut din autocar, până la urși, găsindu-le urme-le și ascultând experiențele trăite de localnici la întâlnirea cu ei.  Zmeura și teiul sunt mai gustoase și mai aro-

mate la munte, fapt de care ne-am convins în ospeție la doamna Maria. Gazda a fost foarte ospitalieră cu noi, prezentându-ne o colecție de 
ii brodate de ea. Dragostea pentru tradițiile și portul popular aici este vie, localnicii purtând cu demnitate ia în zilele de odihnă și la biserică.  „Cu toate că nu am fost unde ne așteptam, mi-a plăcut foarte mult! Habar n-aveam că România ascunde atâta frumusețe. Și mai ales Buzăul. A fost o experiență frumoasă pentru mine, am re-nunțat la telefon și am admirat frumusețea natu-rii! Când am pășit pentru prima dată în cam-

pusul de la Bisoca am observat că nu este o 
pensiune de lux cu multe stele, ci un loc modest în care doar trebuie să stau să mă odihnesc. 
Spun acest lucru deoarece zona este una super-bă ce te invită să o explorezi. Chiar dacă nu sunt multe atracții turistice am rămas uimită atât de mănăstirile din lemn vizitate care au curți foarte îngrijite, deși obștile mănăstirești nu sunt mari, cât și de muntele de sare. Peisajul este rupt din rai cu o liniște relaxantă, iar oamenii sunt foarte primitori. Mă bucură faptul că am avut ocazia de a vizita acest tărâm și aș mai face-o o dată!!!” 
(Daniela Gurduza, clasa a XI-a).  „Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru zilele 

pline de sensibilitate pe care le-am trăit, fiind în munții Buzăului la Bisoca. Am reușit să nimeresc în paradis, să mă minunez și să mă încarc de energie, văzând locuri minunate. Rareori se poate o împletire atât de reușită între sensibi-litatea umană și frumusețea naturii. Cât de 
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superbă e Bisoca, fără a fi împânzită de vile! 
Bisoca m-a uimit atât prin frumusețea peisajului cât și prin faptul că aici localnicii păstrează tradițiile. Campusul care ne-a găzduit m-a intro-

dus într-o lume arhaică, îmbinând plăcut recrea-rea cu drumețiile. Muntele cu sare formează un 
peisaj unic aici, iar Lacul Limpede l-am admirat la nesfârșit. M-a cucerit Mănăstirea Poiana Mărului, monument de secol XVIII, ce conferă 
locului un sentiment aparte de liniște și calm. Bisoca este încărcată și de legende, de aici se spune că ar fi plecat ciobanul Bucur, întemeie-torul Bucureștiului. Tot aici la Bisoca, se găsește și «Masa lui Bucur», o piatră uriașă, fenomen natural unic în lume. Aici la Bisoca te vindeci de toate!” (Prof. Ala Zolotco). Simbolul oricărei tabere este focul de tabără 
pe care l-am respectat și noi cu glume, cântece și voie bună. 

În drum spre casă am mers acolo unde „pă-mântul fierbe”, la Rezervația Vulcanii Noroioși 
de la Berca, astfel am aflat că apariția lor este datorată erupțiilor de gaze din pământ, care sunt generate de un zăcământ petrolifer situat la câteva sute de metri adâncime. Cu o deosebită dragoste și respect ne adre-săm doamnei Areta Moșu, Vicepreședinta Aso-ciațiunii ASTRA, Președinta Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” Iași, pentru grija și ocazia oferite de a participa la Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească „Acasă la noi”, ediția a 
XXIII-a, părintelui profesor dr. Mihail Milea, fon-datorul Fundației „Sf. Sava” de la Buzău – gazda noastră –, cât și firmei de transport care ne-a asi-gurat deplasarea și siguranța la drum. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabăra de cultură  
şi civilizaţie românească  

„Acasă la noi”, ediția a XXIII-a,  

iunie – iulie 2019  



48 | „Revista română”, nr. 3 (97) • toamna 2019  

 

 

Daria CERNEAVSCHI 

Valeria LUPULEAC 

[Ialoveni, Republica Moldova] 

O vacanță de neuitat 
 
 La invitația Ambasadei României în Repu-

blica Moldova, prin intermediul Despărțămân-tului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, un grup 

de elevi de la Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” Ialoveni, Liceul Teoretic „Aurel David” Bardar și Liceul Teoretic Molești a avut marea fericire de a se afla în tabăra de odihnă „ARC”, de la Oglinzi, județul Neamț. Timp de șapte zile am participat 
la programul taberei „ARC” pentru românii de pretutindeni. A fost o experiență care ne-a lăsat impresii minunate și unice.  De la bun început am fost primiți foarte călduros de către cei din tabără, reușind să creeze atmosfera potrivită pentru a ne simți ca acasă. În cadrul taberei s-au desfășurat activități în ateliere precum: Limba română, Muzică, Pic-tură, Creație, Sport, datorită cărora am cunoscut români ce locuiesc dincolo de hotarele României (Spania, Italia, Ucraina, SUA), dar țin mult la patria și limba neamului românesc. Le mulțumim din suflet organizatorilor, în 
special pentru excursiile de care am avut parte. Astfel, am văzut și (re)descoperit istoria culturii românești prin prisma locurilor pe care le-am 

vizitat, printre care se număra: Mănăstirea Neamț, Mănăstirea Agapia, Mănăstirea Văratec, Cetatea Neamțului, Casa memorială a scriitorului Ion Creangă din Humulești. Nu credem că sun-

tem în stare să redăm în cuvinte emoțiile și 
sentimentele pe care ni le-au trezit priveliștile de nedescris de la Lacu Roșu, Cheile Bicazului sau 
Barajul Izvorul Muntelui. Cu siguranță nu le vom uita niciodată. Aceste locuri pitorești merită să 
fie vizitate de către fiecare dintre noi, pentru că îți oferă cele mai frumoase amintiri și te încarcă cu energie pozitivă pe o perioadă mai înde-lungată de timp. Programul cultural, susținut de participanți în ultima seară de tabără, ne-a făcut să înțelegem încă o dată că „sângele apă nu se face” și că limba română e cea care trebuie păstrată drept tezaur al neamului, pentru că doar ea ne va putea uni pe toți în timp și spațiu. Aducem sincere mulțumiri domnului amba-sador Daniel Ioniță, doamnei Areta Moșu, preșe-

dinta Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălni-ceanu” Iași și tuturor celor implicați în buna or-ganizare și desfășurare a taberei. ■ 
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Nicole VASILCOVSCHI 

[Shandong, China] 

Școala europeană de vară „ASTRA”,  
Iași, 8-15 iulie 2019 

 
 Inițiată de istoricul Iulian Pruteanu-Isăcescu, secretar și membru activ al ASTREI ieșene, Școala europeană de vară „ASTRA” a ajuns, în 

acest an, la a VI-a ediție. Tabăra s-a desfășurat în trecut și în Republica Moldova (Criuleni, Cău-șeni, Anenii Noi), dar și în România (Sf. Gheor-ghe și Iași), cu susținerea despărțămintelor ASTRA și a oficialităților locale.  
A VI-a ediție a Școlii europene de vară „ASTRA” a fost susținută de către Primăria Municipiului Iași și a avut loc prin strădaniile 

prof. Areta Moșu, președinta Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, și prin organi-zarea eficientă a activităților din partea prim-vicepreședintelui, gen. (r.) Vasile Roman. Au be-neficiat de această tabără aproape cincizeci de tineri români din Ucraina (regiunile Cernăuți și 
Odesa), din Republica Moldova (din mai multe raioane, printre care Florești, Dondușeni, Ialo-veni, Strășeni, Anenii Noi) și din Iași. 

 Tinerii au început tabăra printr-o vizită la Palatul Primăriei Municipiului Iași în ziua de 8 iulie 2019, continuând cu dezbateri la Mitropolia Moldovei și Bucovinei și la Episcopia Romano-Catolică de Iași, unde au putut purta un dialog deschis cu preoții invitați în program. Au vizitat 
cele mai frumoase obiective cultural-turistice ale municipiului Iași și au străbătut județul în cău-tarea mănăstirilor care i-au adus mai aproape de spiritul astrist, construit cu mulți ani în urmă de Mitropolitul Andrei Şaguna, considerat un sfânt care a avut o contribuție deosebită pentru renaș-terea spirituală și culturală a românilor transil-văneni, înființând Asociațiunea ASTRA în 1861.  În toate zilele taberei tinerii au fost cazați într-un cămin din zona Tudor Vladimirescu, un 

cartier studențesc care le-a oferit posibilitatea să cunoască viața studențească, să socializeze și să 
dialogheze. Ne-au trimis bucuria lor și gândurile bune pe rețelele de socializare, au promovat activitățile ASTREI și au aprins în suflet dorința altor tineri de a participa în anii viitori la activitățile desfășurate de ASTRA ieșeană.  O frumoasă descriere a impactului pe care Şcoala europeană de vară „ASTRA”, ediția a VI-a, 

l-a avut asupra tinerilor este realizată de către Doiniţa Potorac din Florești, Republica Moldova, care ne zice că poartă în suflet „o sută de amintiri, de impresii noi în doar șapte zile; șapte zile pline de farmec, unde a descoperit orașul Iaşi din trei puncte de vedere: istoric, politic și literar”. Doinița ne mai spune că s-au legat fru-moase prietenii, iar „programul de activități a fost unul interesant: întâlniri cu oficialități, oa-meni de cultură, manageri, vizite la muzee, lă-caşe de cult, instituții culturale, întâlniri cu tineri ieșeni etc”.  Doinița crede că după participarea la aceasta școală de vară a învățat mai detaliat despre dimensiunea culturală comună, integrare euro-

peană, limba și literatura română și că fiecare tânăr care se va întoarce în comunitatea natală va putea reprezenta un factor de schimbare și va povesti despre momentele unice care, după cum afirmă Doinița, „vor rămâne în memorie pentru totdeauna” și de care îi va fi dor atât ei, cât și celorlalți participanți.  Această școală europeană de vară păstrează spiritul astrist transmis din generație în gene-rație și ne invită pe toți să ne păstram sufletul tânăr și să nu uităm că în inima noastră locuiește 
identitatea românească. ■ 
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Școala europeană de vară 

„ASTRA”, ediția a VI-a,  

8-15 iulie 2019  
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Dumitriţa CODIŢĂ 

[Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, Republica Moldova] 

O zi plină la Iaşi 
 
 Pot spune în numele tuturor că data de 18 

iunie 2019 a fost o zi de nedescris.  În primul rând vrem să le mulţumim doam-nei Areta Moşu, doamnei Viorica Simion şi 
domnului Dan Ilie Simion pentru că au dat puţin farmec periplului nostru în Iaşi. Prima noastră destinaţie a fost Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi. Ne-a surprins mult istoria acestei mănăstiri prin faptul că tătarii au incen-

diat-o de trei ori pentru a extrage aurul din picturile şi gravurile de pe pereţi, dar, până la urmă, lăcaşul sfânt a rămas intact. A doua noastră destinaţie a fost Catedrala Mitropolitană, unde am reuşit să ne închinăm la moaştele Sfintei Parascheva. Nu vă pot reda în cuvinte ce emoţii şi trăiri am avut intrând în acest locaş sfânt. Lacrimile voiau să curgă de la 
sine, pielea s-a făcut ca de găină, iar sufletul... sufletul se simţea de parcă e acasă. Mi-a plăcut mult când prietenii şi colegii mei au afirmat că în această catedrală există ceva de nedescris şi că au avut aceleaşi trăiri ca şi mine. După ce am ieşit de la Sfânta Parascheva, am cutreierat pe Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, unde am făcut văzut Primăria, câteva librării şi Galeria de artă „Art Georgies”, după care ne-am întors spre 
Palatul Culturii. De mult doream să vizitez Palatul Culturii, dar nu ştiam că se va întâmpla atât de curând. Acolo am aflat că Palatul are 365 de camere corespunzătoare zilelor anului şi că în palat este permisă desfăşurarea multiplelor evenimente. O nouă destinaţie ne-a teleportat în timp, spre inocenţa copilăriei noastre. La Bojdeuca lui 

Ion Creangă, unde muzeograful a reuşit să facă să ne simţim de parcă păşisem în poveştile ma-

relui nostru povestitor.  Şi Casa memorială a poetului Vasile Alecsan-

dri ne-a oferit o atmosferă călduroasă, aici am făcut cunoştinţă cu amintirea poetului, cu familia şi cu pasiunile sale. Periplul nostru ieşean a luat sfârşit cu o opri-re la Mănăstirea Vlădiceni, unde unul din călu-gări ne-a întâmpinat cu o rugăciune urmată de o pildă bisericească: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi şi nu lăsa ura şi mânia sa-ţi întunece sufletul”. Vreau din nou să îi mulţumesc doamnei Areta Moşu în numele tuturor. Datorită dumneaei a 
avut loc această frumoasă excursie. Multe salu-tări şi mesaje de bine din partea tuturor. Această zi va rămâne mult timp în amintirea mea. ■ 
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Adriana RADU 

Gabriela PETRACHE 

[Iași] 
Două proiecte inedite inițiate de profesorii 
celui mai vechi liceu din Moldova 

 
 În anul Centenarului, în parteneriat cu Asociațiunea ASTRA – Despărțământul ,,Mihail Kogălniceanu” Iași, Colegiul Național Iași a inițiat două proiecte inedite, adresate elevilor români de pretutindeni, în scopul valorizării identității naționale (limbă, istorie și tradiții comune), a conștientizării luptelor și sacrificiilor făcute de neamul românesc pentru a se uni, a promovării imaginii personalităților care au stat la temelia 

statului nostru: Personalităţi marcante ale isto-

riei românilor şi Modele culturale în actualitate. 
Primul dintre ele, concursul Personalităţi 

marcante ale istoriei românilor, le oferă elevilor din România și diasporă oportunitatea de a-și evalua cunoștințele, deprinderile, aptitudinile, atât în manieră clasică, prin intermediul unor 

eseuri/ referate, cât  și  prin  utilizarea unor me-

tode moderne, activ-participative, ce presupun și o abordare interdisciplinară, respectiv susți-
nerea unor discursuri, realizarea unor scenete,  a  unor creații literare sau plastice, interpretarea unor lucrări muzicale cu tematică istorică. De asemenea, activităţile organizate în cadrul con-cursului reprezintă un prilej de a aduce un oma-giu oamenilor politici şi personalităţilor cultu-rale care au jucat un rol important în devenirea naţională, dar şi un prilej de a se cunoaşte şi de a se împrieteni cu tineri români de pretutindeni.  Această activitate le oferă elevilor prilejul de a realiza eseuri şi referate în cadrul secţiunii I, 
Istoria ca ştiinţă, dar şi să îşi exerseze arta 
discursului pe teme istorice, să pună în scenă piese cu caracter istoric sau să realizeze creaţii literare şi artistice la secţiunea II, Istoria ca artă. Demersul constituie un bun prilej pentru a învă-ţa primele noţiuni din tainele cercetării ştiinţi-fice, dar şi o oportunitate de a îmbina o ştiinţă – 

Istoria – cu artele, pentru a facilita înţelegerea trecutului într-un mod atractiv, a dezvolta 

creativitatea tinerilor, a cultiva unele aptitudini şi de a încuraja dezvoltarea atitudinilor civice. 

Echipa de proiect este formată din profesori cu performanţe deosebite, atât de istorie, cât şi de limba română, educaţie muzicală, educaţie plas-tică, teatru, limba engleză, de la liceele şi şcolile gimnaziale din Iaşi. Printre colaboratorii se numără Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Iași, Muzeul Universi-tății „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Iași, Complexul Muzeal Național „Moldovaˮ, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescuˮ Iași și Muzeul Național al Literaturii Române Iași. Concursul se desfăşoară în lunile mai-iunie ale fiecărui an, în funcţie de calendarul stabilit, axul central fiind omagierea unei personalități marcante a istoriei românilor. În anul 2019, la prima ediţie, a fost omagiat marele om politic, făuritor al României Mari, Ionel I.C. Brătianu, iar concursul s-a desfăşurat 
online în perioada 1 mai – 1 iunie. Printre participanți s-au numărat numeroși elevi de la școliile și liceele de la est de Prut, respectiv 
Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” (Chișinău), 
Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” (Chișinău), Liceul Teoretic ,,Dante Alighieri” (Chișinău), Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 
(Cahul), Liceul Teoretic „Boris Dînga” (Criuleni), Gimnaziul Hîrtopul Mare (raionul Criuleni), Gim-naziul Hârtopul Mic (raionul Criuleni), Școala de 
Arte Cruglic. De asemenea, au participat elevi de la liceele şi şcolile ieşene – Colegiul Național Iași, Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași, Colegiul Na-țional „Octav Băncilă” Iași, Colegiul Economic Administrativ, Școala „Ionel Teodoreanu” Iași. În cadrul concursului, au fost realizate eseuri şi referate care au demonstrat înţelegerea tre-cutului istoric şi a tainelor cercetării ştiinţifice, dar și creații literare de înaltă ţinută, materialele urmând să fie publicate în „Revista de Istorie a Colegiului Național”, care a debutat în anul 
Cente-narului. Creațiile plastice au fost reunite în 
ca-drul unei expoziții, iar cele muzicale au fost 
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prezentate la spectacolul realizat cu prilejul pre-mierii. Activitatea a fost încununată de specta-

colul realizat de micii actori ai Colegiului Naţio-nal, elevi creativi și cu respect pentru valorile trecutului, care scris textul şi au jucat în piesa de teatru intitulată România în primul război 
mondial (trupa Centenar). Printre invitaţii de seamă care au participat la prima ediţie s-au numărat conf.univ.dr. Dan Gabriel Sîmbotin (foto) de la Institutul de Cer-cetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” (Academia Română, Filiala Iași), care a con-ferențiat pe tema Personalități publice ca modele. 
Istorie și actualitate, prof. Areta Moșu, vicepre-ședinte la nivel național al Asociațiunii ASTRA și președinte ASTRA Iași, şi Lucian Arhire, vicepre-ședinte ASTRA Iași. Activităţile au fost orga-

nizate de prof. dr. Gabriela Petrache, prof. Lotus Hăvârneanu, prof. Silvia Precupanu, prof. Ga-briela Rusu şi prof.dr. Adriana Radu, director adjunct al Colegiului Național Iași şi iniţiatoarea 
acestui proiect. 

Cel de-al doilea proiect – Modele culturale în 
actualitate – este o activitate care îşi propune 
drept obiectiv principal promovarea dialogului intercultural şi a cunoaşterii în rândul tinerilor, prin conştientizarea rolului lor în colportarea valorilor culturii naţionale şi universale în contextul contemporaneităţii. Înţelegând ten-dinţa societăţii contemporane de relativizare a moralei şi de promovare a unor pseudovalori în spaţiul public drept repere existenţiale, iniţia-torii proiectului şi-au propus să ofere elevilor de gimnaziu şi de liceu veritabile modele culturale care să funcţioneze ca antidot în faţa imposturii şi a mediocrităţii. În contextul Anului Centenar, au fost omagiate personalităţi care au avut un rol important în realizarea dezideratului Marii Uniri şi care au care au purtat, cu armele artelor, un război ideologic: Liviu Rebreanu, Octavian 
Goga, Camil Petrescu, Lucian Blaga, Constantin Brâncuşi, George Enescu, Mihail Jora. De ase-menea, o seamă de personalităţi istorice au dus lupta în planul ideilor politice: Ion Inculeţ, Nico-lae Iorga, Ionel I.C. Brătianu, Nicolae Titulescu, 
Pantelimon Halippa, Ferdinand I, Iancu Flondor, Iuliu Maniu. Întâlnirile cu elevii nu au luat doar forma expunerii, ci au îmbinat expoziţii de pic-tură, momente muzicale, creaţii dramaturgice şi 

reprezentări teatrale, în intenţia de a dezvolta o ofertă educaţională nonformală pentru elevi, de 
a le stimula creativitatea şi de a creşte consumul cultural în rândul tinerilor. În realizarea activită-ţilor proiectului s-au implicat: prof. dr. Adriana 

Radu, prof. Gabriela Petrache, prof. Silvia Precu-panu, prof. Lotus Havârneanu, prof. Gabriela 
Rusu. Organizatorii proiectului îşi propun să di-recţioneze în continuare interesul copiilor spre receptarea valorilor autentice ale culturii naţio-nale şi europene prin reactualizarea unor mo-

dele culturale, editarea unui calendar cultural aniversar şi a unui catalog ilustrativ, dezvoltarea comunicării între actorii implicaţi în actul educa-ţional şi cultural: elevi, profesori, oameni de cul-tură, bibliotecari, muzeografi, editori, operatori 
culturali. Ne dorim ca aceste proiecte să se dezvolte și să se extindă, prin cumularea valorilor tradiției aduse de ASTRA cu cele ale învățământului mol-dav aduse de Colegiul Național din Iași. Este im-portant ca la un secol de la Marea Unire să con-struim punți împreună cu elevi români din țară și din afara ei, să le oferim exemple de eveni-mente importante și de personalități marcante, să le dezvoltăm spiritul civic și patriotismul, care 
ne-au creat și menținut ființa națională. ■ 
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Festivitatea de premiere  

a concursului „Personalități 
marcante ale istoriei românilor: 

Ionel I.C. Brătianu”,  

3 iunie 2019  
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Ionel I.C. Brătianu (1864-1927) 

Desen premiat în cadrul concursului  (Mălin Matei, clasa a VII-a, Colegiul Național Iași) 
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Cosmin MIHUȚ 

În sudul Basarabiei la 1857. 
Notele de călătorie  

ale lui Gheorghe Sion  
 

 

 

 

 

 

 

 În ultimii ani, observăm un interes crescând pentru scrieri de epocă, memorii, jurnale, auto-biografii şi corespondenţă, pentru un contact direct cu „vorbele” şi gândurile celor care, într-un fel sau 

altul, au contribuit la marile transformări din socie-tatea românească a secolului al XIX-lea. Importante edituri (amintim aici colecţiile Biblioteca Memoria. 

Jurnale, autobiografii, amintiri, de la Polirom, şi 
Memorii/Jurnale, de la Humanitas) au început să 
republice astfel de texte ce scot din uitare domnitori, evgheniţi, boieroaice, ciocoi, „bărbaţi politici”, „patri-hoţi”, „rusolatri”, reacţionari, paşoptişti entuziaşti, „cocardişti” însufleţiţi de idealuri şi planuri măreţe, luptători neabătuţi pentru unire, diplomaţi, ofiţeri etc. Din păcate, multe din aceste texte nu beneficiază de o ediţie critică la republicare, ceea ce reprezintă un mare neajuns, întrucât lipsesc cititorul de o analiză specializată a personajului în cauză, ce are rolul de a „pune” omul în epocă şi de a „preveni” cu privire la particularităţile şi subiectivismul inerent al acestor scrieri. Numai contextualizate şi „puse în oglindă” scrierile memorialistice pot contribui la înţelegerea trecutului istoric. Altfel, rămân surse de informare 
utile ce exprimă perspective unice, dar care, luate individual, nu surprind decât în parte (şi subiectiv) profilul complex al societăţii la care se referă. Dând curs acestui interes pentru vocile secolului 
al XIX-lea, editura clujeană Argonaut a publicat, în 
2018, o a treia ediţie a însemnărilor de călătorie ale lui G. Sion în Basarabia, îngrijită şi adnotată de 
Mircea-Cristian Ghenghea (CS III dr. în cadrul De-partamentului de Cercetare al Facultăţii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) şi 
Iulian Pruteanu-Isăcescu (muzeograf, şef al Biroului 

programe culturale şi valorificare patrimoniu în ca-drul Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi). Fireşte, ne-am putea întreba de ce ar fi nevoie de o nouă publicare a notelor de călătorie făcute de G. Sion după trecerea sa prin cele trei judeţe din sudul Basarabiei, proaspăt revenite Moldovei prin hotă-rârea Marilor Puteri întrunite la Congresul de pace de la Paris. Apărută în 1857, prima ediţie este aproape inaccesibilă publicului larg din cauza folosirii unui alfabet de tranziţie (cu excepţia cuprinsului, redat în întregime cu caractere latine), care amestecă literele latine cu cele chirilice. A doua variantă, datând din 1919, i se datorează lui Petre V. Haneş, dar, după cum observă cei doi editori, este „lipsită de norme de editare explicite”, are multe inadvertenţe şi „chiar erori în transcriere, care, deşi nu impietează asupra sensului şi expresiei literare, nu contribuie la inter-pretarea cu deplină acurateţe a textului iniţial”          
(p. VII). Astfel, contextul Centenarului Marii Uniri – care a provocat o afluenţa de scrieri şi manifestări ştiinţifice (şi nu numai!) – a părut oportun pentru republicarea unui text cu o „importanţă specifică în cunoaşterea şi înţelegerea realităţilor din sudul 
Basarabiei”. Însă editorii nu au avut în vedere doar valoarea istorică a însemnărilor lui G. Sion, ci şi valenţele literare ale textului apărut într-o perioadă de înnoire a limbii. De aceea, prezenta ediţie şi-a propus „reproducerea interpretativă a specificului limbii şi stilului acestui autor cu o gândire modernă” 
(vezi Notă asupra ediţiei). 

Cuvântul înainte (Un militant pentru unirea Princi-

patelor: Gheorghe Sion) este semnat de Profesorul Mihai Cojocariu. Acesta oferă contextul necesar înţe-legerii călătoriei şi însemnărilor şi „explică” perso-

raftul cu cărți ■  
 

G. Sion 

Suvenire de călătorie în Basarabia meridională. Ediţie îngrijită şi adnotată  
de Mircea-Cristian Ghenghea şi Iulian Pruteanu-Isăcescu, 
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2018 
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najul, dezvăluind un veritabil „cântăreţ al unirii Principatelor” (p. XI), cu un traseu de viaţă sinuos şi o carieră interesantă. Textul se referă la unionistul Gheorghe Sion şi la locul ocupat pe scena politică şi în mediul cultural românesc de la jumătatea secolului al 
XIX-lea (mai exact între 1856 şi 1859). Dacă în politică Sion a fost „mai curând un personaj de decor, aflat în remorca unor matadori, precum Kogălni-ceanu” (p. XIV), ca publicist a avut o activitate care-l plasa între cei mai buni „analişti politici” din epocă    (p. XV), iar ca poet devenise, în anii luptei pentru unirea Principatelor, foarte „popular” (p. XVI). Astfel, analiza dezvăluie conotaţia politică, mesajul patriotic şi mobilizator al „producţiei” literare a lui Gheorghe Sion din acei ani, pentru a urma apoi „traseul” observaţiilor călătorului despre locurile prin care a trecut, lămurind şi ceea ce transmite voalat sau ceea ce evită să spună. „Dincolo de unele preţiozităţi ale 
poetului (cam dese reverii, invocări ale muzei etc.)”, afirmă Mihai Cojocariu, „relatarea lui Sion este obiectivă, cu unele formulări frapante şi nu puţine premoniţii în legătură cu eventuala lipsă de cumpă-nire a autorităţilor de la Iaşi, relativă la politica din 
teritoriu” (p. XXII). Parcurgând itinerariul (reconstituit de autorul 
Cuvântului înainte: Iaşi – Râpile – Movila Răbâiei – 

trecerea Prutului cu podul umblător în dreptul Leuşenilor – Leova – Cahul – Bolgrad – Ismail), Gheorghe Sion observă şi apoi, „din memorie”, îşi construieşte naraţiunea în care împleteşte aspecte de istorie, administraţie, organizare edilitară, descrie peisaje, aşezări şi se interesează de condiţia ţăranului, situaţia bisericii şi a clerului. Lectura celor 32 de părţi ale memorialului de călătorie întocmit de Sion relevă grija editorilor de a oferi o variantă cat mai fidelă expresiei literare a textului iniţial. Opţiunile pentru anumite forme fonetice şi morfologice, actualizarea 
ortografiei unor cuvinte sau corectarea unor erori gramaticale şi greşeli de tipar s-au făcut într-o manie-ră care păstrează „spiritul epocii” şi, în acelaşi timp, 
fac textul perfect inteligibil cititorului actual, calitate la care contribuie şi numeroasele explicaţii din notele 
de subsol. Încheiem cu un gând al memorialistului, de la ca-pătul notelor sale despre „călătorioara” din Basarabia, unde îşi exprimă speranţa ca, „vreodată”, să poată face o călătorie „jur-împrejurul României, de-a lungul şi de-a curmezişul ei”, având „drept companion un pictor şi o bibliotecă”, pentru a putea zugrăvi „un tablou în care românii să vadă, ca în oglindă, ţara lor şi să cunoască ce au fost, cine sânt şi ce pot să fie, ce ţară au avut, ce ţară au şi ce le lipseşte” (p. 81). ■ 

 

 

Constantin MĂNUȚĂ  
Vasile Filip,  

un senior al rondelului  

românesc 
 
 

 

 

 

 

 

 

 La cei optzeci și șase de ani ai săi, pe care-i poartă cu mândrie și demnitate, pe fruntea aureolată de înger al lui Dumnezeu, Vasile Filip este un scriitor prolific și proteic, scoţând la lumină peste șaizeci de cărți de poezie, proză scurtă, literatură istorică, ro-mane, versuri pentru copii, epigrame, cărți de umor etc. Am da doar două exemple de cărți: Destinul este 

rotund, romane istorice în douăzeci de volume, iar 
Cartea rondelurilor (de care ne ocupăm aici), a ajuns 
la cel de-al VIII-lea volum.  

Împreună cu Magdalena Mănuță am scris o mono-grafie lirică, Vasile Filip „Vârful cu dor” al poeziei 
românești. Poetul împovărat de lumina rondelului și 

Un poet aflat sub incidența rondelului sunt cele două 
recenzii pe care le-am scris și publicat, mai întâi prin revistele „Baaadul literar”, „Poezia” și „Surâsul Buco-vinei”, apoi în cartea noastră Magia scrisului. De la bun început afirmam că poezia lui Vasile Filip se află sub zodia senină, clasică cu evenimente și trăiri frene-

tice, rod al unei imaginații ieșite din comun, din cale 

 

Vasile Filip 

Cartea rondelurilor, vol. VIII 

Iași, Editura PIM, 2018 
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afară, care abundă de metafore și comparații, epitete luxuriante, axată pe o dinamică lirică profund origi-nală. Scriitorul Vasile Filip a intrat în literatură cu o formație de erudit, profesionist, universul liric fiind 

dominat de filonul clasic, primordial. Talentul și cultura lui Vasile Filip dau un plus de valoare universului liric, configurând și particula-rizând un eu creator cu reverberaţii cosmice, îndrep-

tat spre zonele meditative cu o pădure de simboluri și 

sintagme obsesive, asocieri conotative, spre definirea vârstelor poetice. Forma clasică a versurilor repre-zintă o întoarcere spre miturile autohtone, esențiale, 

pentru ca omul să trăiască universal, după cum ar zice Mircea Eliade, sacrul reprezentând soluția exemplară pentru a desluși tainele unei lumi fabuloase, sălbatice, dar de o extraordinară vitalitate.  Temele și motivele poetice fundamentale ale în-

tregii poezii a lui Vasile Filip sunt trecerea irever-sibilă a timpului, poetul și poezia într-o societate rău întocmită, natura și dragostea, reiterarea datinilor și obiceiurilor strămoșești, evocarea copilăriei, a lumii satului cu țăranul care se află în mijlocul ei, critica de sorginte socială și politică etc.  Și tematica rondelurilor este bogată și diversă în opera sa poetică, rondelul având o situație privile-giată. Se știe că rondelul este o poezie cu formă fixă, plină de savoare, prospețime și frumusețe, încărcată de trăiri și sentimente frenetice, cosmice și telurice. 
Filonul religios, credința în Dumnezeu, plecarea la cer sau trecerea în lumea de dincolo, evocarea vieții 

rurale, a muncilor agricole (Munci și zile ca la Hesiod), nostalgia după tinerețea și iubirea pierdută, dar mai ales tehnica tristă și gravă a făuririi autoportretului 
liric, sunt doar câteva teme și motive poetice care domină Cartea rondelurilor – vol. VIII.  Minunea care i se arată și la care poetul exclamă: 
hai vino și ia-mă!, momentan se dovedește a fi falsă, deoarece Dumnezeu îl ocrotește cu iubire de mamă și 

cu iubire de tată, chiar dacă sufletul îi este un nour de 

scamă, ceea ce simbolizează fragilitatea și efemeri-tatea ființei umane în raport cu eternitatea naturii: „Din când în când mai șterg câte-o pată,/ Din timp în timp, ceva rău se destramă./ Fără să cer, iertarea mi-i dată,/ Dar sufletul meu e un nour de scamă” (Această 
minune…). Iubind adevărul, când semenii așteaptă 
doar daruri, poetul s-ar putea prin deziluzie, desigur, să-și năruie singur visele: „Încrezător în adevăru-i,/ 

Tot omul a-nvățat a cere,/ Dar cine oare să ofere/ Când toți așteaptă să le dărui?/ Când singur visele îți nărui…” (M-am risipit…). 
Cu fulgi de smoală iernile m-au nins,/ Dar albul pur 

n-a fost înnegurat – este o poezie oximoronică bazată 
pe contrastul printre culorile negru (fulgi de smoală), 

– migredo – albul pur – albedo şi seninul (iluminarea) – rubedo – cele trei concepte alchimice după Umberto Eco, se regăsesc, măcar, parţial, şi-n poezia lui Vasile Filip, reprezintând gestul brutal al confraţilor de a 
nu-l primi în Uniunea Scriitorilor (şi aici, nu ştiu al câtelea semnal de alarmă îl trag cu sufletul îndurerat 

despre un asemenea mare scriitor) – care se simte îmbrăţişat de poporul stelelor, al lumii metafizice: „Cât am trăit, confraţii m-au respins,/ Cuvântul meu zbura însingurat,/ Dar niciodată nu s-a dat învins,/ Căci s-a hrănit cu aerul curat.// Cu starea asta, iată, m-am deprins/ Şi sorb senin paharu-nveninat;/ Cât am trăit, confraţii m-au respins,/ Cuvântul meu zbura însin-gurat.// În mreaja lor eu însă n-am fost prins,/ Căci 
zborul meu nu poate fi curmat./ Mă simt mereu precum un foc nestins,/ De cei plecaţi mă simt îmbră-ţişat./ Cât am trăit, confraţii m-au respins”. (Cu fulgi 

de smoală…). Şi continuă că ar dori să locuiască      într-un argou – stare care poate declanşa fiorii subli-mului, după coincidentia oppositorum a lui Nicolaus Cusanus. „Ci ochii mei vor lăcrima din nou/ Petale înmuiate în culori,/ Cu care voi reface un tablou/ Văzut din cer, dar nu de muritori./ Voi fi adăpostit într-un cavou”.(Am să m-afund…).  În faţa morţii toţi suntem egali, nimic nu luăm cu noi şi poetul se-nlăcrimează, atunci când pleacă câte 
unul din cei buni: „În faţa morţii nu suntem imuni,/ În faţa vieţii parc-am fi strigoi./ Ne plac tenebre şi ne plac genuni/ Şi ne topim cum s-ar topi un sloi/ Când moare câte unul din cei buni” (Din şoc în şoc…). Atât de repede a trecut vremea încât nu-i rămâne decât  să-şi scrie poemele din mers, deoarece se apropie drumul către moarte. „Îţi scriu acest poem din mers,/ Mă aflu-n drumul către moarte./ Când voi sfârşi un 
ultim vers,/ Voi fi de tine prea departe.// M-am rătăcit prin Univers,/ Atât haos ne desparte;/ Îţi scriu acest poem din mers,/ Mă aflu-n drumul către moarte.//Nici un cuvânt nu am de şters,/ Aş vrea să-ţi 
scriu o-ntreagă carte./ Ar fi şi ultimul demers,/ De care, însă, nu am parte.//Îţi scriu acest poem din 
mers” (Când toate au…). Om cu frica lui Dumnezeu în suflet şi în inimă, mărturiseşte că se strânge funia la par, iar zilele îi 
intră în sac şi de aceea îşi face des semnul crucii, spre izbăvirea păcatelor, plecarea fiind simbolizată prin 
pasărea cu aripi frânte: „Se va-ntâmpla să-ţi bată în fereşti/ O pasăre cu aripi ce s-au frânt,/ Să te întrebe dacă tu mai eşti/ Şi să te-ntrebe dacă eu mai sunt.// Va să-ţi aducă despre mine veşti/ Pe boarea istovită-a unui vânt/ Se va-ntâmpla să-ţi bată în fereşti/ O pasăre cu aripi ce s-au frânt.// Şi dacă fi-va să te dumireşti,/ Să mă dezlegi de vechiul jurământ./ Fără să vezi, în ochi să mă priveşti/ Şi să-mi vorbeşti, dar fără de cuvânt.// Se va-ntâmpla să-ţi bată în fereşti…” 

(E prea târziu…). Nisipul care sare şi doare din ochii semenilor este aluziv, poetul fiind un fel de ogor transformat în cimitir pentru cei duşi: „Părerea voastră nu se va dezminte:/ Sunt ca nisipul ce în ochi vă sare,/ Deşi nu 
par a fi un ţărm de mare,/ Ci doar ogor de cultivat 
morminte.// … Un ochi e sincer, celălalt mă minte,/ Sunt toate în ispită ducătoare./ Ci numai eu vreau să 
v-aduc aminte/ Că sunt nisipul ce în ochi vă doare.// Părerea voastră nu se va dezminte” (Când veţi 
vedea…). Aproape fiecare om raţional îşi pune 
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întrebările fundamentale de unde venim şi unde plecăm, ca Omar Khayyam în catrenul: „Ivirea mea    

n-aduse nici un adaos lumii,/ Iar moartea n-o să-i 

scadă rotundul şi splendoarea./ Şi nimeni nu-i să-mi 

spună ascunsul tâlc al spumii:/ Ce rost avu venirea?   
Şi-acum, ce sens plecarea?”, iar Vasile Filip este lovit de zbaterile existenţiale: „Cu toate c-am murit de multe ori,/ Eu taina morţii încă n-am aflat:/ Ce căutăm noi dincolo de nori/ Şi pe pământ ce oare-am căutat?// Sunt întrebări în care deseori/ Ca într-o apă mă afund şi zbat./ Cu toate c-am murit de multe ori,/ Eu taina morţii încă n-am aflat.// Încă de mic mă năpădeau fiori/ Când mă duceam la cimitir în sat/ Şi mă uitam cu ochi întrebători/ La crucile veghind câte-un 

uitat.// Cu toate c-am murit de multe ori” (Această 
taină…), tânguios afirmând că la dispariţia sa în gară 
va opri doar un marfar: „Ci cazul meu unul rar/ Cum şi-ntâmplarea e mai rară./ Un singur tren oprit-va-n gară/ Şi-acela fi-va un marfar,//Atunci când eu am să 
dispar”, ori „Mă pregătesc să trec în nefiinţă./ Mi-am adunat prietenii în jur,/ Spre a le spune ultima dorinţă,/ În mod deschis şi fără înconjur…” fiind convins că: „A început şi omul să migreze,/ La fel ca păsările călătoare./ S-a săturat săracul să viseze/ Un trai mai bun în viaţa viitoare…”, dorind ca dincolo rugându-se de sfinţi să-şi vadă părinţii: „Eu unul doar atât mai cer/ Nu-mi cerneţi lacrime fierbinţi,/ Doar dau o fugă dincolo de cer/ Să-i văd pe bunii mei părinţi…”, convins de faptul că păsările mor ca 
oamenii: „Spun cei care-au văzut cu ochii lor/ Şi care ştiu ce întâmplare spun,/ Că păsările, chiar şi ele mor,/ La fel ca omul, fie rău sau bun.// O pasăre s-a ridicat în zbor” (O pasăre de rouă…) sau „Când voi 
pleca nimic nu iau cu mine,/ Vă voi lăsa întreaga lume vouă,/ Să o păstraţi în ocrotiri divine,/ Necunoscând ce ochi revarsă rouă…” (Veni-vor păsări…). Om de ţară, de la sat din Dancu (Iaşi) nu uită să-şi 
evoce satul natal, consătenii, tovarăşii de joacă din copilărie, îndeletnicirile rurale: „La noapte mă voi duce la coasă./ Am de cosit stelele cerului,/ Acolo 
unde iarba-i mai grasă./ Să o dau la iarnă oierului…” 

(A răsărit o stea…), văzând renaşterea pământului ca pe o minune a învierii: „Am intrat primul după 
tulburarea apelor/ Şi m-am vindecat de boala tăcerii./ 
Mi s-au desfăcut obloanele pleoapelor/ Lăsând des-chisă fereastra vederii…// Aud încă scâncetul sa-pelor/ Pe ogoare în strămijlocul verii,/ Văd urmele haşurate ale grapelor,/ Pământul aşteptând minunea Învierii.// Am intrat primul după tulburarea apelor”. 

(Acum văd foarte bine…) O oarecare undă ironică se desprinde din rondelul 
Traiul domnesc, unde este încurajată nemunca de către stăpâni, ca-n vremea socialismului: Noi ne facem 

că muncim/ Ei se fac că ne plătesc! Iubirea în poezia lui Vasile Filip este una estompată cu aripile întoarse spre trecut: „S-a întâmplat să-mi iasă înainte/ O copilandră cu priviri drăceşti./ Mi s-a uitat în ochi fără cuvinte/ Şi m-a-ntrebat: «De ce nu mă iubeşti?»/ Ce spun acum nu sunt deloc poveşti…”. 

(Era şi-o lege…) uneori apare în consonanţă cu natura: „Priviţi! Au înflorit salcâmii iară,/ Albinelor polenul să 
le-ajungă./ Când înfloresc salcâmi-a doua oară/ E semn că va fi o toamnă lungă.// Mi-a spus un bătrânel odinioară/ Că jalea floarea de salcâm alungă;/ Priviţi! Au înflorit salcâmii iară,”/ Albinelor polenul să      
le-ajungă….” (Au înflorit salcâmii).  Partea redutabilă a poeziei lui Vasile Filip din 
Cartea rondelului, vol VIII, o reprezintă tehnica 

autoportretului, prezentă în aproape treizeci de 

rondeluri, unde poetul se vrea a fi doar o simplă pată 
de cerneală în timp ce Nichita Stănescu, o pată de 
sânge care vorbeşte, iar Grigore Vieru, iarbă. Dacă 
George Bacovia auzea prin somn ploaia, Vasile Filip visează că păşeşte pe ogoare, căţărat într-un agud, culegând lăcrămioare: „Eu şi noaptea, prin somn, îmi aud/ Paşii semănând pe ogoare,/ Sunt ostenit, 
obrazul mi-i ud,/ Mă arde o rază de soare.// În 
unghiuri trec cocorii spre sud,/ Cad frunzele toamna hoinare;/ Eu şi noaptea, prin somn, îmi aud/Paşii semănând pe ogoare.// Mă visez căţărat în agud,/ Mă văd culegând lăcrămioare/ Şi vântul mă tot bate zălud,/ Precum ar rosti o chemare.// Eu şi noaptea, prin somn, mă aud”. (Încă mai sunt…). În ipostaza unui copac (a se vedea poezia Mărul de 

lângă drum – Mihai Beniuc), poetul preferă muşcătura 
de muiere: „Demult nu mai visez himere,/ Deşi îmi 
place s-o mai fac./ Mă simt acum ca un copac/ Care făcea odată mere.//… Dacă-aş avea ceva putere/ Aş fi, desigur, om sărac./ Prefer, deci, coarnele de drac/ Şi muşcătura de muiere.// Demult nu mai visez 

himere” (Eu pot să dau…), ori rătăcind prin pădure în 
ipostaza cerbului singuratic: „Se făcea că rătăceam prin pădure,/ Precum un cerb singuratic, gonit/ De hăitaşi în vânătorile dure,/ De vânătorii satanici rănit…” (Atunci când somnul…), sau o umbră gân-

ditoare pare, pentru că n-a purtat la gât jujău: „Eu      

n-am purtat la gât jujău,/ Nici lanţ la mâini sau la picioare./ A fost mai bine, a fost rău/ Aceasta-i veşnica-ntrebare.//… Mă simt adese un pârău/ Învălvorat sau la strâmtoare./ Câteodată par un hău/ Sau doar o umbră gânditoare! (Între ciocan şi-ntre 

ilău…), alteori parcă-i un câine de pripas trăind într-o 

lume dubioasă, dorind libertatea florilor în rondelul 
(În jocul cel încâlcit al erorilor…) spune autorul: „Dacă 
am avea libertatea florilor/ Tot nu ne-am bucura de atâta splendoare/ Câtă poate să ne ofere o floare,/ În amurg sau la revărsatul zorilor…”.   Starea onirică nu-l împiedică să tragă un semnal 

necunoscut de alarmă, deşi trădările nu-l surprind: „De-o vreme trădările nu mă surprind/ Au devenit o practică comună./ Prefer de-aceea să mă retrag pe-un grind,/ Din nuferi albi să-mi împletesc cunună.// 

Dintr-o scânteie mai pot să mă aprind,/ Să ard definitiv sub clar de lună;/ De-o vreme trădările nu mă surprind,/ Au devenit o practică comună…” (Pe 

mine nici nu mă sting…) că atunci când va păşi pe cel 

din urmă prag, va fi o umbră printre stelele căzătoare: „Parcă zăresc în depărtare stele,/ Care tot cad şi care 
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cad mereu,/ Şi-o umbră care umblă printre ele/ Şi zice lumea că acela-s eu…” (Îmi pare că zăresc…). 

Nu albatrosul ucis al lui Nicolae Labiş se vrea 
poetul, ci un albatros pe plajă uscat: „De miezul nopţii au cântat cocoşii,/ E cerul parcă bolnav de vărsat./ Plesnesc de sănătate chiparoşii,/ Un albatros pe plajă 

s-a uscat…” (Mai povestesc şi-acum firoscoşii…) atunci când îşi va încheia periplul pe pământ. Desigur, vor urma alte cărţi de rondeluri, de poezie şi proză de evocare istorică etc. care vor da în continuare măsura talentului remarcabilului scriitor 
Vasile Filip. ■ 

 
 

Aurel PODARU 

Cu Cornel Cotuțiu,  
în zigzag și pe sărite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cornel Cotițiu a mai scos... (Ce poznă să mai scoată la vârsta asta, bre? Ce să mai scoată?) O carte, monșer! Cornel Cotuțiu a mai scos o carte: 
Azi, în zigzag (La noi), vol. VII, Editura Școala Arde-leană, Cluj-Napoca, 2019. O carte de publicistică, sau, ca să fiu pe-o minte cu autorul, proză non fictivă. 

O carte de peste 300 de pagini, zece capitole, 115 titluri. La asta mă voi referi în continuare. 
Despre prozatorul Cornel Cotuțiu, beclenar get-beget (să nu uiți, Darie!), cu o rădăcină în Dumbrăvița (după tată) și alta în Figa (după mamă), am scris și am 

spus-o de câte ori mi s-a ivit ocazia, că dumnealui are, printre alte haruri, și vocația detaliului și a nuanței. 
Ei bine, de dragul acestui har, cu care l-a înzestrat Creatorul, îngăduiți-mi să reproduc un fragment din 

primul text cu care se deschide amintita sa carte, 

intitulat În fața unui auditoriu înmărmurit, fiind vorba de o descindere la Bistrița a poetului Ioan Alexandru (din Topa Mică, Sălaj) „La sugestia lui Ioan Ilieș (alt Ioan apropiat mie, trecut la cele veșnice!), am reușit să-l determin pe Alexandru să vină la Bistrița. Era în 1988, spre iarnă. Pornind de la faptul că se împlineau 300 de ani de la 

scoaterea de sub teascuri a faimoasei Biblii de la 

București (înfăptuită, preum se știe, sub patronajul domnitorului Șerban Cantacuzino și răspândită de urmașul său la domnie, Constantin Brâncoveanu), a dorit să țină o prelegere despre cel înscăunat la 1688 pe tronul Țării Românești. Umpluserăm, das-

călii de română, sala de ședințe de la Liceul «Andrei Mureșanu». 
L-am invitat la catedra de pe podium și m-am retras între colegi, voiam să-l cuprind cu privirea din față, nu din profil. Purta un pulover gri, cu gulerul răs-frânt la gât. Iarna era în apropiere, noi ne îmbrăca-serăm în consecință, el – lejer și zvelt. A început să vorbească. Mai întîi blând și potolit. Apoi tensiunea rostirii a început să urce, pe măsură ce 

evoca ipostaza de martir a lui Constantin Brânoveanu, stăruind asupra momentului decapitării celor patru fii, a lui însuși, a batjocoririi mamei copiilor. Patosul spunerii îi da fizionomiei un freamăt uimitor pentru starea de spirit și suflet ce îl copleșise. În scurtă vreme, apoi, pleoapele i-au acoperit privirea, era transfigurat, trăia scena așa de intens, încât erai convins că se află și el acolo, că asistă neputincios la abominabila execuție, că suferă paroxistic. Era în transă. Glasul său trecea de la tonalități grave ale mărturisirii, la crisparea spasmodică a bo-cetului. Sala încremenise. Părea că se trăiește în stare de suprarealitate, de transcendență. Ardea în ființa lui Ioan Alexandru o fervoare așa de puternică, încât te puteai aștepta să-l vezi cum se volatilizează, cum se 
autoaprinde datorită energiilor ce-i frisonau trupul. Pănă cănd sala s-a descleiat din prosternarea în care ajunsese, el era deja pe coridor și auzea din urmă ropotele de aplauze. Voia o sobă de teracotă caldă.    
N-am înțeles la început de ce, dar am găsit îndată ce 

 

Cornel Cotuțiu 

Azi, în zigzag, vol. VII 

Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2019 
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dorea în direcțiunea liceului. Și-a scos puloverul. Spa-tele, pieptul, brațele erau leoarcă de transpirație. Epuizat, zâmbea totuși. Un zâmbet de copil etern, cum 
i-l știam încă din studenție. S-a lipit de teracotă, ca    să-și usuce și să-și protejeze spatele”. Urmează, în carte, Virginia Brănescu, Jenița Naidin, Carmen Mihaela Pop, Veronica Oșorheian (O 

leșancă neastâmpărată), „adică nu zglobie, nu debor-dând de energie sau furnicată de impulsuri locomo-torii, ci un om care având certitudinea că timpul poate fi încredințat cuvântului, se bucură mereu de această șansă și duce la tipar carte după carte”. Apoi, măie-reanul Iacob Naroș, Un intelectual care nu are timp să 
se plictisească, iar Menuț Maximinian: Un creator 

neastâmpărat. 
Cu vreo doi ani în urmă, la Florești a fost dezvelit 

bustul scriitorului Vasile Rebreanu, om al locului. Evenimentul, onorat de prezența ÎPS Andrei, Arhi-episcop și Mitropolit, reprezentanți ai Consiliului Ju-dețean Bistrița-Năsăud, scriitori și oameni de cultură 
din județele Cluj și Bistrița-Năsăud, dar și mult popor, a fost consemnat în presă, la timpul potrivit, de același Cornel Cotuțiu. Redăm doar finalul acestei consem-nări: „Pentru momentul de la Florești trebuia un iscusit, 
inspirat regizor, scenograf, sufleor, afișier, ghid. Toată lumea, pe bună dreptate l-a numit pe (poetul, preotul, directorul Bibliotecii Județene Bistrița-Năsăud) Ioan 

Pintea”.   Pagini elevat și mișcătoare sunt și cele dedicate lui Cristian Țopescu, „performerul, seducătorul comen-tator în anii de glorie ai sportului românesc, în gim-nastică artistică, fotbal, handbal, tenis ș.a. Doamne, ce mândri eram, urmărind la televizor performanțele românești și ce bucurie plenară auzind comentariile lui Cristian Țopescu pe seama lor. Alături de el eram 
mai deștepți, strigam mai cu poftă asistând la presti-gioasele victorii. Starea de patriotism vibra”. În prelungirea acestei personalități marcante a sportului și culturii române, intrat în legendă încă din timpul vieții sale, vine și profesorul de educație fizică Ioan Uțiu, repartizat, la cerea sa, la Liceul din Beclean, unde „a alcătuit o trupă de handbal care, în puțină vreme, ajunsese invincibilă în toate întrecerile spor-tive școlare din, atunci, regiunea Cluj”.   Memorabile sunt și paginile dedicate lui Vasile Dâncu, poetul din Runcu Salvei, după neașteptata sa dispariție. „Am aflat că OMUL VASILE DÂNCU a fost. 

Nu m-am gândit niciodată că voi folosi pe seama 
lui verbe la trecutul definitiv – timp pe care gramatica 

nu-l are – că voi ajunge să-l evoc pe «Badea Vasile». 

Pe poetul de pe dealul cel înalt de la Runcu Salvei, noi, prietenii, așa îl răsfățam. Cum, de altfel, el însuși, zeci de ani nu a ieșit în lume decât în straie de țăran și cu traista pe umăr.. Și noi știam că n-o face ostentativ, deși altora le provoca mirare, cel puțin la întâia vedere”. O altă secvență, alături de Vasile Dâncu: „În primul an postdecembrist, un grup de con-deieri din zona Someșului și a Șieului a dat curs invi-tației revistei «Vatra» de a participa la Târgu Mureș la o întâlnire cu publicul. A venit cu noi și Vasile Dâncu. Peste noapte am fost cazați în hotelul din centrul urbei. Am fost repartizat în cameră cu el. După câteva 
clipe de acomodare, l-am abordat astfel: Omule, nu știu cum să mă adresez. Să-ți zic «Domnule», îmi pare incomod, parcă forțat, căci de la căciulă până la opinci arăți a fi un «bade». Să-ți zic «Bade», tot așa, îmi pare impropriu, căci, din câte știu, prin ceea ce ai scris până acum, din conversațiile elevate pe care le porți, prin lectura debordantă de care dai dovadă, ești de nu știu câte ori mai intelectual decât mine. Ei bine, cum să-ți zic? 

Mi-a zâmbit amuzat de dilema mea, a scos «o oiagă» din traista în care avea și coli cu versuri scrise cu creionul, a înclinat-o către mine și mi-a răspuns: «Zi-i cum vrei, că bine-a fi...». A doua zi, în sala întâl-
nirii cu cititorii locului, nu m-am așezat la masa cu scriitorii, ci în sală. Așa mi-a fost dat să aud o zicere nostimă din spatele meu; văzându-l pe Vasile Dâncu așezat în prezidiu, și încă neprezentat de Cornel Moraru, moderatorul, un glas de bărbat îi șopti celui de alături: «Ce caraghioși bistrițenii ăștia. Vor să epateze, îmbrăcând un poet țărănește. N-am terminat cu Cântarea României?»”. De aici și până la capăt, ar mai fi încă multe de citat și de comentat din cartea lui Cornel Cotuțiu, dar spațiul tipografic se află, deja, în suferință și musai să închei tocmai acum când ar mai fi atâtea de scris 
despre alte cestiuni arzătoare la ordinea zilei, de care se ocupă autorul: Centenarul Marii Uniri, spațiul românesc și românii de dincolo de Prut, despre La noi și La ei, adică tot Acasă la noi. Puzderie de subiecte, să ai doar răbdare să le citești. Dar să nu mai lungim vorba, precizând că toate cărțile sale de publicistică mustesc de temele majore 
ale zilelor pe care le trăim: arta manipulării, adevărul și minciuna, îmbuibarea și sărăcia, nepotismul și hoția etc., etc., toate acestea sunt pagini care îl definesc pe omul și scriitorul Cornel Cotuțiu, ușor recognoscibil. De la o poștă!, cum se zice. Pagini care nu te pot lăsa indiferent, pentru că demersurile sale, prin actuali-tatea lor, devin nu numai moralizatoare, ci și... (era să scriu: de râsul lumii!) sursă de bună dispoziție. ■ 
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Cochetând cu muza Clio 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Lucrare-document, scrisă de marele nostru artist Dionisie Vitcu, ce aduce în atenţia celor interesaţi nu doar amintiri şi impresii din frumoasa şi extraor-dinara sa carieră artistică, ci şi imagini (la propriu şi la figurat) ale altor nume mari ale scenei teatrale şi cinematografice naţionale din ultimele aproape şase decenii. Inclusiv prin intermediul acestei cărţi, maes-trul Vitcu îşi dovedeşte calităţile scriitoriceşti, reme-

morând frânturi dintr-o istorie care, de acum, nu mai este doar a sa, nu mai este doar o istorie personală, ci 
a devenit parte a istoriei mai largi şi mai cuprinză-toare, cea a scenei româneşti. Cele 235 de fotografii aflate în carte accentuează din plin această idee. Par-curgerea lucrării îi oferă cititorului informaţii şi de-talii interesante, pe care cu siguranţă nu va regreta să 
le descopere. (M.-C.G.) ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dionisie Vitcu 

Între scorpion şi capricorn.  
Ridică-te şi mergi mai departe… 

Iaşi, Editura Danaster, 2019 
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Laura GUȚANU 

[Iași] 
 Anotimpul romantismului 

 Iarna aduce romantismul în vieţile noastre. Dacă e foarte frig, îmi place să stau la căldură, să citesc cu o ceaşcă de ceai alături sau cu o ciocolată caldă de la Angelina. De multe ori las cartea deschisă pentru că un nume, un cuvânt mă duce cu gândul la altceva. Aşa mi s-a întâmplat acum citind o carte cu personaje ca Vanessa Bell şi Virginia Woolf, am alunecat spre 
Elizabeth Barrett Browning, cea care a fugit de acasă, de pe Wimpole Street, spre iubitul ei Robert Browning, poetul. A fugit însoţită de camerista ei credincioasă (totuşi!), care îi va fi şi martor la căsătorie. Era 12 septembrie 1846. S-a măritat şi s-a întors acasă ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. La o săptămână după aceea se strecoară iar din casa părintească şi pleacă cu soţul ei în Italia. O însoţesc camerista Elizabeth Wilson şi câinele Flush. Povestea fugii este narată de Virginia Woolf în Flush, micul roman tradus şi în româneşte la editura Taj. Tânăra soţie nu mai era chiar tânără, era chiar bătrână la 40 de ani în îndepărtatul secol al XIX-lea. Trăise toată viaţa în casa părintească, bolnavă din adolescenţă şi ducând o existenţă de invalidă, dar cu o ardentă viaţă intelectuală. Soţul ei care o duce în Italia era cu şase ani mai tânăr, la fel de obsedat de scris ca şi ea. Se vor avea doar unul pe celălalt după ce familia ei o va repudia. Tatăl ei nu a deschis niciuna dintre 
scrisorile pe care ea i le-a scris toată viaţa.  Au trăit la Florenţa într-un apartament din 

Casa Guidi, un palazzo din faţa palatului Pitti. Ca toţi englezii adorau plimbările, astfel că grădinile Boboli de la Pitti devin locul lor de mişcare în natură, mai ales că contractul de închiriere în clădirea lor aducea şi intrarea gratuită în splendida grădină. Nu aveam cum să nu vizitez apartamentul-muzeu situat într-o clădire de secol XV, în care celelalte apartamente sunt şi acum locuite de oameni obişnuiţi. Ei, nu chiar obişnuiţi, date fiind 
preţurile lor exorbitante. Am sunat la interfon şi am urcat până la uşa deschisă de la primul etaj, piano nobile, unde mă aştepta cea care se ocupă 
de muzeu, curatoarea Elena Capolino. 

Cei doi Browning s-au mutat în acel loc după 
ce locatarul anterior, un bogat prinţ rus, plecase. 

Era un loc posh care le depăşea posibilităţile, dar în care s-au simţit bine. Chiar şi acum este un loc care pare locuit, aşa cum este mobilat cu lucrurile lor sau cu altele care le înlocuiesc pe 
cele care le-au aparţinut. Totuşi, există în acel loc 
care este legat de povestea lor un obiect care ţine de londoneza Wimpole Street: un chaise-

longue Recamier, pe care Elizabeth Barrett era întinsă atunci când Robert Browning a văzut-o întâia dată (trebuie să precizez că mobila nu are 
nimic de-a face cu ceea ce numim noi şezlong şi nici cu recamierul). Mobila respectivă a fost donată prin testament de ultima proprietară acum câteva zeci de ani colegiului Eton, care a socotit de cuviinţă că locul ei este acolo unde s-a 

consumat povestea de dragoste. Mă gândesc că la fel socotea şi doamna cu testamentul, pentru că Eton College este proprietarul muzeului. În apartamentul altfel cuminte mobilat după gustul epocii există, totuşi, câteva accente excen-trice, aşa cum îi stă bine unui loc impregnat de spiritul englezesc, un pian în dormitor, un dulap-bibliotecă pe care stă scris „An idle brain is Satan’s shoppe”. Dacă cineva nu are frică de fantome sau vrea să locuiască în casa în care a murit Elizabeth Barrett Browning, după şapte-

sprezece ani de fericire conjugală, poate sta aco-lo după ce plăteşte o chirie în contul Landmark Trust, o organizaţie non-profit britanică. De asemenea, poate face un pelerinaj la mormântul ei, în Cimitirul Protestant al Florenţei, unde se află sarcofagul din marmură pe care ni-l amintim cu toţii de la începutul filmului lui Franco 
Zeffirelli, Un ceai cu Mussolini.  Florenţa i-a fost recunoscătoare englezoaicei care a fost o luptătoare a mişcării Risorgimento, aşa că toate magazinele de pe via Maggio s-au închis în ziua înmormântării ei, pentru că de la casa Guidi, din capătul străzii, pe acolo a trecut în 
ultimul ei drum.  P.S. Dacă ajungeţi pe via Maggio, la numărul 22 îl veţi găsi pe cel mai formidabil anticar. 
Massimo Tettamanti este pasionat de ceea ce face şi are în magazin minunăţii, însoţite de poveşti (şi o soţie româncă!). ■ 
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