




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areta  

MOȘU  

„Revista română” la ceas aniversar 
 

 De la înălțimea euforizantă a celor o sută de numere nu poți avea decât o stare de optimism binefăcător. Uitate sunt drumurile și caznele 
administrative, materiale, telefoanele și e-mail-

urile pentru urgentarea materialelor, dusul la tipografie, expediția etc. Sigur că pentru reviste de tradiție, cu anii măsurați în decenii sau mai mult, o sută de numere par puține. Pentru cei care se încăpățânează să creadă cu adevărat în rostul și menirea revistei, o sută de numere este un prilej de bucurie. Este o cifră care spune mult despre eforturile de a o menține în viață și la un standard pe măsura renumelui. În realitate, fie-care număr este un prilej aniversar. Pentru că 
fiecare dintre ele are un mesaj aparte, un mesaj care trebuie să ajungă la un român de dincolo de granițele convenționale, cel care așteaptă de la revistă mesajul lui. Sigur că fiecare revistă are o structură, un anume public cititor, iar programul ei este construit pe o tradiție și o perspectivă 
proprie – atât cât se poate! „Revista română” a avut și are un caracter 
enciclopedic cu un accent declarat cultural. Nu se vrea și nici nu și-a arogat o aură elitistă – cu toate că multe dintre articolele și paginile de literatură sau critică literară și calibrul semna-tarilor pot revendica oricând acest statut. Este mai mult decât atât: o certitudine. O certitudine 

că, indiferent că scrii din și pentru cei din Valea Timocului, de la Soroca ori Vidin, Herța sau Tatarbunar, găsești în ea un dialog identitar autentic care contează mai mult decât zeci de discursuri ținute de la diverse tribune sau cate-dre. Cu alte cuvinte, revista a fost și rămâne un liant național și neîndoielnic patriotic, chiar 
dacă, de pe baricada emfazei postmoderne, noți-
unile par desuete și termenii taxați cu superi-oară și nejustificată ironie.  Biografia revistei ne îndeamnă la un recurs la memorie și la o privire de ansamblu. Nu cred că 
de acolo, din empireu, A.I. Odobescu, cel de nu-mele căruia este legată apariția revistei, ar strâmba din nas răsfoind un număr actual. Iar cei care au onorat paginile revistei cu semnătu-rile lor ar vedea, cu satisfacție, o prelungire peste veacuri a idealului unirii și identității naționale, și acum, la fel de necesar și actual. 

Facem o reverență în fața celor care ne-au „împrumutat” o biografie: A.I. Odobescu, G. Cre-țeanu, Radu Ionescu, Teohari Antonescu, Ioan 

Bogdan, M.B. Cantacuzino, M. Săulescu, Simion Mehedinți, Mihail Dragomirescu, Petru P. Negu-

lescu, P. Missir, Constantin Rădulescu-Motru, Nicolae Alimănescu, Zaharia Stancu, N. Caran-

dino, ca să răsfoim o listă abreviată a membrilor redacțiilor de-a lungul vremii.  

∣ „Revista română”, anul I, nr. 1, Iași, iunie 1995 – frontispiciu 
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Și, cu voia domniilor voastre, adăugăm pagi-na noastră, contemporană, a biografiei, începând cu 1995, noul început fiind girat de Ioan Caproșu, Cătălin Ciolca, Ion Chiriac, Liviu Papuc, Nicolae Turtureanu, Claudiu Paradais, Ion Nuță și Valeriu Rusu. Unii au plecat, alții, mai nume-roși, au rămas, iar generațiile au curs cu fluența naturală a spiritelor care nu se înlocuiesc ci se continuă. Au venit, cu adaosul de cultură și spiri-
tualitate, Florin Faifer, Mihail Harea, Victor Durnea, Ioan Ciupercă, Dumitru Bunea, Alexandru Dan Ciochină, Bogdan Ulmu, Andrei Stratulat, Mircea 
Filip, Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Pruteanu-Isăcescu, Valentin Talpalaru, Ion Agrigoroaiei, 

Vadim Bacinschi, Vasile Barbu, Ștefania Bejan, Bogdan Crețu, Maria Danilov, Emanuela Ilie, Radu Țuțuianu, Vitalie Zâgrea, Ioan Răducea, Vasile Bâcu, Nicolae Leahu, Octavian Suciu, Luminița Cornea, Diana Vrabie, Gheorghe Iutiș, Dan Prisăcaru, Vasile Roman, Dan Gabriel Sîmbotin.  În privința colaboratorilor, ne-ar trebui cam jumătate din spațiul revistei pentru o sumară listă a lor. Și, vă asigur, împreună cu îndemnul de a verifica, că sunt nume care stau în loja culturii noastre de astăzi. 

Merită să punctăm și o altă contribuție a re-vistei: susținerea unei voci solitare a unui poet și 
ziarist din zona Odesei, Vadim Bacinschi, care, asemenea unui naufragiat de pe o Plută a Medu-zei, flutură cu disperare aproape, un ziar în patru pagini pe care este scrisă drama prin care trec românii din zonă. Nimeni nu-i răspunde, iar ecoul strigătului său se oprește în fața unor noi porți otomane. Almanahul „Sud-Vest” este o cro-nică a topirii identității românilor din zonă în 
tingirea naționalistă ucraineană.  Am început și voi încheia cu convingerea fermă că fiecare redactor și fiecare colaborator este conștient că gândurile sale, curse în cuvinte, ajung la sufletul și inima fiecărui român care așteaptă de la noi nu soluții practice și rezolvări miraculoase, ci îmbrățișarea aceea fraternă a altui român care îl înțelege și îi stă alături. Revista este cerută și citită din copertă în copertă tocmai pentru sinceritatea cu care înțe-legem să dialogăm, topind granițele și formulele 
convenționale, pentru deschiderea ferestrei prin care iese și intră cel mai pur aer românesc.  La mulți ani nouă, celor care o trudim și la mulți ani ție, cititorule, care îi dai noimă și sens! ■ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

| Muzeul Unirii din Iași (1996):  Dr. Claudiu Paradais, prof. Areta Moșu, prof.univ.dr. Alexandru Husar, prof.univ.dr. Gavril Istrate (de la stânga la dreapta) 
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∣ „Revista română” pentru științe, litere și arte  (București, 1861-1863) 

Director: A.I. Odobescu  

Redactori: G. Crețeanu, Radu Ionescu 

Colaboratori: Nicolae Filimon, Vasile Alecsandri, Alexandru Donici, Dimitrie Bolintineanu, Ion Ghica, 

P.S. Aurelian, Grigore Cobălcescu, Nicolae Gr. Racoviță, Dumitru Berindei, Emanoil Bacaloglu ș.a. 
 

 

∣ „Revista română”, anul I, nr. 1, București, aprilie 1861 

 

Fiecare om pe lume îşi are măsura sa  şi după acea măsură îşi măsoară gândurile  şi faptele sale. 
 

Alexandru I. Odobescu (1834-1895) 

scriitor, arheolog, om politic, 

membru al Academiei Române, 
ministru al monumentelor (1863-1864) 
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∣ „Revista română”. Politică și literară  (București, 1902) 

Sub conducerea unui comitet compus din: M.B. Cantacuzino, P. Missir, Petru P. Negulescu,  Teohari Antonescu, Ion Bogdan, S. Mehedinți, C. Rădulescu-Motru, M. Săulescu, Mihail Dragomirescu 

Colaboratori: Nicolae Iorga, Ilie Bărbulescu, Ovid Densusianu, N.A. Bogdan, Simion Florea Marian, 

Constantin Meissner, Gheorghe Munteanu-Murgoci ș.a. 
 

 

∣ „Revista română”, anul I, nr. 7, București, mai 1902 

 

Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) 

filosof, pedagog, psiholog, om politic, președinte al Academiei Române (1938-1941) 

 

 
 

În carte, gândirea trebuie să-şi găsească o formă adecvată, aşa cum îşi găseşte sufletul în corp. 
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∣ „Revista română”. Publicație lunară de studii, informații și cercetări (București, 1924-1925) 

Director: Nicolae Alimănescu 

Colaboratori: Ion Barbu, Camil Petrescu, F. Aderca, Ion Vinea, Mihail Steriade, Camil Baltazar, Al. Claudian, 

Ion Marin Sadoveanu, Tudor Vianu, Perpessicius, Șt. Zeletin, Alice Voinescu ș.a.  
 

 

∣ „Revista română”, anul I, nr. 1, București, iunie 1924 

 

Ion Barbu (1895-1961) poet și matematician 

 

 
 

Există undeva, în domeniul înalt al  
geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte  

cu poezia. 
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∣ „Revista română”. Literatură, știință, artă (București, 1941-1942) 

Director: Zaharia Stancu 

Secretar de redacție: N. Carandino 

Colaboratori: Tudor Arghezi, Ion Pillat, Gala Galaction, Hortensia Papadat-Bengescu, Geo Bogza, Ion Vinea, Victor Eftimiu, D. Botez, Eugen Lovinescu, Mihail Ralea, Șerban Cioculescu, Tudor Vianu, Al. Ciorănescu, 
Emil Serghie, Teodor A. Naum, Al.A. Philippide,  K.H. Zambaccian ș.a. 

 

Zaharia Stancu (1902-1974) 

scriitor, jurnalist, membru al Academiei Române, 
Premiul Herder (1971) 

 

 
 

∣ „Revista română”, anul II, nr. 1-3, București,  1942 

 

Omul are o singură inimă şi în această singură inimă încape şi bunătatea şi răutatea. 
 



„Revista română”, nr. 2 (100) • vara 2020 | 7 

 

 

| „Revista română”, anul I, nr. 1, iunie 1995 
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∣ „Revista română” (Iași, apare din 1995) 

Director: Areta Moșu (1995 – în prezent) 

Directori economici: Ion Maxim (1997-2003), Corneliu Pintilie (2006-2011), Costel Moga (2012 – în prezent)  
Redactori-șefi: Cătălin Ciolca (1995-1997), Victor Durnea (1997-2005), Liviu Papuc (2006-2015), 

Iulian Pruteanu-Isăcescu (2016 – în prezent) 

Senior editor: Nicolae Turtureanu (2006-2011) 

Secretar general de redacție: Mircea-Cristian Ghenghea (2016 – în prezent) 

Colegiul de redacție: Ion Agrigoroaiei (2013 – în prezent), Vasile Bâcu (2016 – în prezent), Vadim 
Bacinschi (2013 – în prezent), Vasile Barbu (2013 – în prezent), Ștefania Bejan (2013 – în prezent), 
Dumitru Bunea (1997 – în prezent), Ioan Caproșu (1995 – în prezent), Alexandru Dan Ciochină (1997), Cătălin Ciolca (1995-1997), Ioan Ciupercă (1997-2012), Luminița Cornea (2017 – în prezent), Bogdan Crețu (2013 – în prezent), Maria Danilov (2013-2018), Victor Durnea (1996 – în prezent), Florin Faifer 
(1996-2020), Mircea Filip (2001-2004), Mircea-Cristian Ghenghea (2005 – în prezent), Mihail Harea 
(1996-1999), Emanuela Ilie (2013 – în prezent), Gheorghe Iutiș (2018 – în prezent), Nicolae Leahu (2016 – în prezent), Ion Nuță (1995-2000), Liviu Papuc (1995 – în prezent), Claudiu Paradais (1995-1997), Dan Prisăcaru (2018 – în prezent), Iulian Pruteanu-Isăcescu (2006 – în prezent), Ioan Răducea (2016 – în 
prezent), Valeriu Rusu (1995-1996), Vasile Roman (2018 – în prezent), Dan Gabriel Sîmbotin (2019 – în 
prezent), Andrei Stratulat (1998-2002), Octavian Suciu (2016 – în prezent), Valentin Talpalaru (2010 – în 
prezent), Nicolae Turtureanu (1995-2012), Radu Țuțuianu (2013-2019), Bogdan Ulmu (1998-2016), 

Diana Vrabie (2017 – în prezent), Vitalie Zâgrea (2013-2019). 

Colaboratori: Dumitru Acu, Anton Adămuț, Vasile Adăscăliței, Șerban Axinte, Lucreția Bârlădeanu, 
Arcadie Bodale, Ioan Bolovan, Noemi Bomher, Vasile Bozga, Florin Bucescu, Nicolae Busuioc, Natalia Cantemir, Mihai Ștefan Ceaușu, Marius Chelaru, Ion Chiriac, Călin Ciobotari, Constantin Ciopraga, Lucia 

Cireș, Ion H. Ciubotaru, Mircea Ciubotaru, Valentin Ciucă, Gheorghe Cliveti, Lina Codreanu, Mihai 

Cojocariu, Victor Cojocaru, Mircea Coloșenco, Valentin Alexei Constantinov, Cornel Cotuțiu, Ilie Dan, 

Traian Diaconescu, Anton Despinescu, Stelian Dumistrăcel, Iulian Filip, Ștefan Gencărău, Viorel Hodiș, Adina Hulubaș, Alexandru Husar, Gheorghe Iacob, Ofelia Ichim, Grigore Ilisei, Gavril Istrate, Dumitru 

Ivănescu, Mandache Leocov, Carmelia Leonte, Lucian Leuștean, Ioan Lobiuc, Dorin Lozovanu, Marcel 

Lutic, Gheorghe Macarie, Constantin Mălinaș, Dan Mănucă, Bogdan-Petru Maleon, Valeriu Matei, Andi 

Mihalache, Gheorghe Moldoveanu, Eugen Munteanu, Ion Muscalu, Sergiu Musteață, Dumitru Năstase, Ion 

Negrei, Gheorghe Negru, Ștefan Oprea, Mircea Pahomi, Mihaela Paraschiv, Anatol Petrencu, Dragoș 
Petrescu, Gheorghe Platon, Maria Platon, Vasile Pop-Luca, George Popa, Ion Popescu-Sireteanu, Gligor 

Popi, Radmila Popovici-Paraschiv, Dinu Poștarencu, Adriana Radu, Virgil Rațiu, Laurențiu Rădvan, Ioana 

Repciuc, Doina Sălăjan, Doru Scărlătescu, Vasile Schipor, lie Seftiuc, Nicolae Spătaru, Victor Spinei, Ion 

Solcanu, Valeriu P. Stancu, Alexandru Surdu, Adrian Turculeț, Cătălin Turliuc, Grigore Țugui, Ianoș Țurcanu, Mihai-Răzvan Ungureanu, Lucian Vasiliu, Dumitru Vatamaniuc, Grigore Vieru, Dumitru Vitcu, Remus Zăstroiu, Petronel Zahariuc, Alexandru Zub, Petru Zugun ș.a.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Colegiul de redacție al „Revistei române” în vizită la Muzeul „Mihai Eminescu” – Parcul Copou (1999):  Liviu Papuc, Andrei Stratulat, Dumitru Bunea, Areta Moșu, muzeograful Ion Chiriac, Victor Durnea  (de la stânga la dreapta) 
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„Revista română” –  

lucru bun şi de folos neamului românesc  
 

Editată de Despărţământul ASTRA Iaşi începând cu anul 1995, „Revista Română” atinge pragul a o sută de apariţii. Această revistă a reprezentat, de-a lungul anilor, locul unde românii din diferitele zone ale ţări, precum şi din Basarabia sau din Bucovina de nord, au intrat în dialog şi au dat mărturie despre rodul adus în istoria veche sau contemporană de către o conştiinţă românească vie şi lucrătoare. Între românii din ţară şi din afara graniţelor se cuvin a fi mereu şi intens cultivate legăturile de ordin spiritual, cultural, educaţional sau filantropic.  Dezideratul unirii nu trebuie nicicând abandonat, el reprezintă o chemare sfântă, după cum ne învaţă şi psalmistul: „Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună! (...) că unde este unire acolo a poruncit Domnul binecuvântarea şi viaţa până în veac” (Psalmi 132, 1 şi 3). Să ne aducem mereu aminte că Marea Unire a tuturor românilor a început cu actul de la 24 ianuarie 1859, prin alegerea Domnitorului Moldovei Alexandru Ioan Cuza şi ca Domnitor al Ţării Româneşti. Practic, unirea s-a realizat în jurul unei persoane. Deloc întâmplător a îngăduit 

Dumnezeu ca unirea românilor să înceapă astfel, tocmai pentru a înţelege noi cât de importantă este persoana umană, încât poate uni în jurul ei popoare întregi. Nici poporul lui Dumnezeu nu 
poate fi una decât unit în jurul Mântuitorului Iisus Hristos. E foarte important să ne reamintim acest lucru mai ales astăzi, când se vehiculează tot soiul de uniri şi uniuni în jurul unor principii abstracte sau a unor ideologii anticreştine în esenţa lor. Moralitatea publică şi legislaţia se vor a fi întemeiate pe concepţii secular-umaniste din care lipseşte tocmai referinţa la Dumnezeu, Cel Întreit în Persoane. Dar nu se poate construi nimic temeinic şi durabil fără Hristos, după cum El Însuşi ne avertizează: „fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5). Fie ca şi prin lucrarea Despărţământului ASTRA şi a tu-turor românilor de bună credinţă să avem, cât mai curând, o Românie care să-i adune pe toţi fiii ei precum o mamă îşi adună pruncii la piept. Să cultivăm o Românie orientată spre Dumnezeu, către Tatăl ceresc Care nu va înceta să-i poarte de grijă, indiferent de vicisitudinile istoriei. Să con-struim o ţară în care dragostea frăţească să biruiască orice provocare venită din interior sau din afară.  Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toţi ostenitorii şi citi-torii „Revistei Române”, să le dăruiască sănătate şi râvnă pentru tot lucrul bun şi de folos neamului românesc! 

 

† Teofan 

Arhiepiscop al Iașilor și 
Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei 
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„Revista română” –  

un liant care îi uneşte pe românii  
din ţară şi de pretutindeni  

 

Cu ocazia apariţiei numărului 100 al publicaţiei „Revista română”, a Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, doresc să vă exprim gândul meu de apreciere şi de mul-ţumire la acest ceas aniversar.  „Revista română” promovează şi transmite, de aproape 25 de ani, valori precum cultura, istoria, tradiţiile şi dragos-tea de Patrie, creând astfel, în mod minunat, un liant care îi uneşte pe românii din ţară şi de pretutindeni. 
Le doresc celor care trudesc la realizarea acestei publica-ţii inspiraţie, perseverenţă şi cât mai mulţi cititori. Dumnezeu să binecuvânteze eforturile şi dăruirea voastră, a tuturor. 
 

† Ioan Robu 

Arhiepiscop Mitropolit emerit de București 
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 Privim cu admiraţie  

spre ostenitorii „Revistei române”  
 

 

Cu prilejul apariţiei numărului 100 al periodicului „Revista ro-mână”, editat de către Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălni-ceanu” Iaşi, pentru întreaga activitate, aducem sincere felicitări membrilor Colegiului de redacţie, partenerilor şi colaboratorilor, şi vă urăm pe mai departe sănătate, spor, putere de muncă şi bu-curia culegerii „roadelor bune” (Iacov 3,17) ale ostenelilor dumnea-voastră pe câmpul culturii autentice româneşti. Încă de la apariţia sa, această revistă ne-a oferit tuturor imboldul de a ne iubi patria şi de a aprofunda marile teme ale culturii române veritabile. În paginile revistei, începând cu anul 1995, ne-au fost oferite nouă tuturor rezultatele relevante ale unor cercetări rea-lizate cu multă rigurozitate şi iscusinţă.  Autorii ce şi-au adus contribuţia la publicarea revistei au înţeles şi şi-au asumat idealul astrist, care, aşa cum ne încredinţează şi marele cărturar Onisifor Ghibu, a fost „păstrarea specificului românesc şi întărirea solidarităţii naţionale”. 
Astfel, de-a lungul anilor, au fost evocate personalităţi marcante ale istoriei noastre, precum: Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Regele Ferdinand I şi Regina Maria – primii suverani ai României întregite, iluştri scriitori ai literaturii române, dintre care îi amintim pe Mihai Eminescu, Ion Creangă, Camil Petrescu, şi mari oameni politici ca Mihail Kogălniceanu, Ion I.C. Brătianu ş.a. Ştiind că avem datoria de a ne iubi glia străbună şi de a lucra cu hărnicie pentru propăşirea materială şi spirituală a neamului nostru, privim cu admiraţie spre ostenitorii „Revistei române”, care cu multă abnegaţie luptă pentru afirmarea identităţii naţionale a românilor, cultivând, cu măiestria condeiului, valorile noastre etnice. Îl rog pe Milostivul Dumnezeu, „Împăratul neamurilor” 

(Apoc. 15,3), să binecuvânteze şi să călăuzească eforturile nobile şi demne de admirat ale astriştilor contemporani, având speranţa că ei vor duce mai departe lupta pentru înfăptuirea ţelurilor de dreptate socială şi de prosperitate spirituală şi culturală a tuturor românilor. 
 

† Irineu 

Arhiepiscop al Alba Iuliei 

 

 

Alba Iulia – Catedrala Ortodoxă  și Catedrala Romano-Catolică 
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Amintiri şi minunate lecţii de viaţă, 
 de armonie şi adevărată comuniune spirituală  

 

 

În activitatea mea de preot şi episcop, în mijlocul ca-tolicilor din Moldova, am răsfoit multe numere ale publi-caţiei aparţinând Despărţământului „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi. Am putut descoperi astfel atâtea informaţii istorice, culturale şi realităţi ale vieţii celor ce formează comunitatea românilor din ţară şi de dincolo de graniţele vremelnice ale istoriei şi o sumă de personalităţi, persoane şi colaboratori ai acestei asociaţii, care au ştiut şi ştiu să facă vie legătura între cei care sunt şi trăiesc în suflet şi în viaţă spiritul frăţietăţii şi al solidarităţii cu toţi cei care poartă amprenta binecuvântată a numelui de român, oriunde s-ar afla în ţară 
sau peste hotare. Am fost întotdeauna plăcut impresionat de iniţiativele 
unor persoane care demonstrau o adevărată carismă în promovarea ideii de solidaritate şi dragoste frăţească, dar şi de căutarea de noi iniţiative pentru a arăta apartenenţa la aceeaşi trăire spirituală a locuitorilor pământului binecu-vântat al Moldovei şi întregii Românii. 

Grija pentru ca acest mesaj să ajungă la toţi şi preocu-parea ca tinerii să se pregătească în acest spirit de aparte-nenţă la acelaşi neam mi-a îmbucurat inima şi mi-a alimen-tat sentimentele umile, ca o moştenire pentru toţi cei legaţi între ei prin aceeaşi cultură şi dragoste de Dumnezeu şi de 
neam. Amintesc cu bucurie lucrarea continuă a inimoasei promotoare a acestui spirit, doamna prof. Areta Moşu, spirit de căutare şi promovare a aceluiaşi dor românesc şi moldovenesc, a legăturii trainice între cei ce gândesc şi vorbesc româneşte, nu numai în regiunile vecine, ci şi dincolo de ho-tarele vremelnice ale omenirii. Am admirat preocuparea şi strădania doamnei Areta de a găsi şi asigura diferitor tineri şi tinere din Basarabia, Transnistria, Bucovina de Nord sau Albania posibili-tăţi de a urma o şcoală românească, întâlnind chiar câteva tinere care s-au bucurat să poată urma o şcoală sau de a continua studiile în Iaşi, Oraşul Unirii, care ştie să-i primească pe toţi cei care caută 

un ambient cores-punzător spiritului moştenit din străbuni. Am fost impresionat de o astfel de grijă şi de stăruinţă de a-i câştiga şi pe  alţii la un asemenea gest de preţuire faţă de generaţiile tinere ale neamului nostru. Binele face bine şi se împărtăşeşte 
tuturor. Cu preţuire şi binecuvântare tuturor celor ce iubesc viaţa, credinţa şi neamul, 

  

† Petru Gherghel 
Episcop emerit de Iași 
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 O revistă necesară  

 „Revista română”, ce-şi are ca fondator un profund cunoscător al continuităţii noastre, un erudit de mare cuprindere, nu mai puţin 
un literat de recunoscut talent, A.I. Odobescu, apare în prima ei serie între 1861-1863, în 24 
de numere. Anul de debut corespunde cu anul înfiinţării Asociaţiunii Transilvane pentru lite-ratura română şi cultura poporului român. În 1902, revista va fi reînviată de câţiva dintre convorbirişti, între care Teohari Antonescu, 
Ioan Bogdan, M.B. Cantacuzino, M. Dragomi-rescu, Simion Mehedinţi, Petru Th. Missir, P.P. Negulescu, Constantin Rădulescu-Motru. Apa-re doar în câteva numere, februarie, noiem-

brie-decemrbie. Între 1924-1925 mai apar şapte numere. De remarcat este că, în primul număr, din 1 iunie 1924, Ion Barbu publică 
Riga Crypto şi Lapona Enigel. A patra serie a revistei a apărut în timpul celei de a doua mari conflagraţii, între 1941-1942, 

director Zaharia Stancu, secretar de redacţie N. Carandino. Serie în care vor semna nume 
importante, de la Tudor Arghezi, Ion Pillat, Ion Vinea, la Gala Galaction, Hortensia Papadat-Bengescu, Tudor Vianu, Eugen Lovinescu, Şerban Cioculescu. Actuala serie a „Revistei române”debutează din 1995, de astă dată la Iaşi, având ca editor Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu”, ca revistă a românilor de pretutindeni. Este iniţiată de un grup format din Areta Moşu (director al publicaţiei şi vicepreşedinte al Asociaţiunii 
ASTRA şi preşedinte al Despărţământului „Mihail Kogălniceanu” Iaşi), Ioan Caproşu, Cătălin Ciolca, dar şi un convorbirist – din actuala redacţie a „Convorbirilor literare”, Liviu Papuc. Cu semnături prestigioase, „Revista română” afirmă un program consecvent de apărare şi susţinere a drepturilor românilor din teritoriile desprinse din trunchiul Ţării: Basarabia şi nordul Bucovinei; nu mai puţin a românilor din Bulgaria şi Macedonia, fosta Iugoslavie şi Ungaria. Totodată, susţine editarea unui periodic, „Sud-Vest. Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei”, ce îl are ca fondator pe Vadim Bacinschi (Odesa), şi care apare de opt ani, în decembrie 2019 a ajuns la numărul 78-79. În prezent, seria ieşeană a „Revistei române”, cu o activitate impresionantă întru afirmarea dreptului românilor din toate spaţiile din afara actualelor graniţe ale României şi locuite de către ei, sub conducerea benefică şi eficientă a Aretei Moşu, însoţită de un colectiv numeros şi inspirat, a ajuns în anul 2020 la numărul o sută; o performanţă demnă de admiraţie, performanţă care confirmă îndreptăţirea şi necesitatea demersurilor întru afirmarea culturii naţionale în spaţiile 
vitregite. Felicitări şi sponsori mereu generoşi întru continuitate. 

 

Cassian Maria Spiridon 

Președinte al Uniunii Scriitorilor din România, 

Filiala Iași 
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Era nevoie de o astfel de revistă 
 

Faptul că „Revista română” a ajuns la 100 de numere ţine de normalitate, iar normalitatea, într-un timp al derutelor de tot felul, se cere aplaudată. Fără îndoială, publicaţia editată de Despărţământul  ASTRA „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi şi-a câştigat un loc si-gur, cu valoare de reper, în peisagistica revuistică româ-nească de după 1989. A fost de la început un proiect serios, 
girat, pe de o parte, de entuziasmul unui om cu puteri mira-culoase pe nume Areta Moşu, iar pe de altă parte de probi-tatea culturală a unor personalităţi ce au colaborat şi colabo-rează aici. Era nevoie de o astfel de revistă în care militantismul să-nătos, cultivarea adevărurilor istorice, naţionalismul autentic şi neostentativ, diversitatea abordărilor alcătuiesc un verita-

bil produs cultural. 

Urez revistei – directoarei Areta Moşu, redactorului-şef 
Iulian Pruteanu-Isăcescu şi întregului colegiu redacţional – existenţă bogată în sens, viaţă lungă şi rezistenţă la feluritele intemperii ale acestor complicate vremuri. La mulţi ani!  

 

 
 

Lect.univ.dr. habil.  

Călin Ciobotari, 
Redactor-şef al revistei  
„Dacia literară” (Iași) 
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 „Revista română” – 100  
 

În peisajul publicistic național, „Revista română” 
se impune printr-o politică editorială realistă, moder-nă, utilă și eficientă, în economia căreia se îmbină cu distincție și constanță promovarea valorilor de bază ale românismului: afirmarea mândriei și identității 
de neam, a artei, culturii și limbii române, a principii-
lor es-tetice și morale tradiționale, a unității și solida-rității românilor de pretutindeni. Deși a avut un par-curs sinuos, cu sincope și întreruperi, prin tematica abordată și prin valoarea colaboratorilor, revista și-a menținut și chiar accentuat  caracterul enciclopedic imprimat încă de la înființare de A.I. Odobescu.  În existența ei, „Revista română” a cunoscut mai multe etape (1861-1863; 1902; 1924-1925; 

1941-1942; 1995 – prezent). Actuala serie a revistei apare sub egida Despărțământului  ASTRA „Mihail Kogălniceanu” și a fost inițiată de un grup de distinși intelectuali ieșeni, patrioți luminați (Areta Moșu, Ioan Caproșu, Cătălin Ciolca, Ion Nuță, Liviu Papuc, Claudiu Paradais, Valeriu Rusu și Nicolae Turtureanu), care, pe lângă cultivarea minții și a inimii românilor, a limbii și literaturii 
lor, și-au stabilit o țintă generoasă și profund patriotică: apărarea și susținerea prin mijloace specifice a drepturilor românilor din Basarabia, nordul Bucovinei, Bugeac, Bulgaria, Serbia și 
Ungaria. Sub conducerea directoarei Areta Moșu, „Revista română” și-a stabilizat periodicitatea, și-a constituit un colegiu de redacție implicat și responsabil, ai cărui membri acoperă foarte bine toate ținuturile locuite de români – ei venind din Iași, Herța, Odesa, Sfântul Gheorghe, Chișinău, Bălți, Panciovo, Uzdin, Cernăuți etc. –, și-a consolidat un grup de colaboratori statornici și distinși, reprezentând aproape toate regiunile țării (Iași, Beclean, Sighișoara, Constanța, Cluj-Napoca, Bistrița, Gherla, Sfântul Gheorghe, Suceava, Baia Mare, Sibiu, Târgul Secuiesc, Brașov, Bacău, Sebeș etc.), precum și  diaspora, ale căror producții publicistice abordează cu profesionalism subiecte și tematici majore vizând istoria social-politică, economică și culturală a românilor. Revista are o structură modernă, realistă, în paginile ei cititorii găsesc, de asemenea, literatură originală, prezentări de cărți, micromedalioane ale unor personalități etc. Spații generoase sunt 
rezervate Basarabiei și popularizării activităților ASTREI.  Ajunsă, iată, la numărul 100, „Revista română” se prezintă ca o publicație de referință, cu o personalitate distinctă, cu un program clar și cu o politică editorială pusă în slujba ma rilor idealuri ale nației. Felicităm călduros conducerea revistei, întreg colectivul redacțional, urându-le să realizeze multe sute de numere de aici încolo. 

 

Dr. Teodor Ardelean 

Redactor-șef al revistei „Familia română” 

(Baia Mare) 
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„Revista română” a revitalizat vectorul cultural  

al solidarității naționale 
 

La numărul 100 din noua serie demarată în 1995, „Revistei române”, fondată de Alexandru Odobescu în 1861 și renăscută ca „publicație fanion” a Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, i se binecuvin cuvinte de aleasă cinstire. Prin noua ei serie, revista are meritul înalt de a fi revitalizat vectorul cultural al solidarității naționale, activat 
mai ales de generația înfăptuitoare a Marii Uniri de la 1918 și înăbușit de schimbări de vremuri și de oameni, cu asprime sub regimul totalitar comunist, în anii de proletcultism deșănțat ai acestuia. Spiritul de care se vădește mai fiecare dintre textele găzduite de revistă este acela al solidarității românilor de pretutindeni „în cuget și simțiri”. Este spiritul ce străbate și revigorarea asociaționismului cultural sub aus-piciile ASTREI, cu merite speciale revenite la Iași doamnei Areta Moșu, președintă a Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu”, și colaboratorilor dumneaei apropiați, dom-

nul Iulian Pruteanu-Isăcescu, redactor-șef al „Revistei româ-ne”, și domnul Mircea-Cristian Ghenghea, secretar general de redacție al aceleiași publicații. 
Sunt motive temeinice să urăm „Revistei române” frumoasă dăinuire întru mai prodigioasa 

afirmare a valorilor națiunii române. 
 

 

Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, 

Director al Institutului  

de Istorie „A.D. Xenopol” Iași  
al Academiei Române 
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 „Revista română” –  

activitate neîntreruptă în  
demersul aşezării culturii  
şi spiritualităţii autentice  

 

Ţin să mărturisesc faptul că întotdeauna, când am prilejul să citesc ori să răsfoiesc o revistă cultu-rală, spirituală sau duhovnicească, mă bucur nespus de mult, deoarece constat că este mult folositoare multora dintre oamenii de cultură, preoţii şi credin-cioşii noştri, care sunt cititorii ei! 

Acum, la ceas aniversar, cu prilejul ajungerii aces-

tei prestigioase reviste la vârsta de 25 de ani de acti-vitate editorială şi cultural-spirituală, constat şi ob-serv cu multă bucurie şi mulţumire sufletească că ro-lul şi rostul „Revistei române” este acela de a-şi conti-nua, pe mai departe, misiunea ei curat civică, educa-ţională, apologetică, profund spirituală şi autentic culturală şi românească. Sunt convins că, în pofida tuturor greutăţilor, a piedicilor şi a ispitelor, truditorii acestei re-viste nu se vor opri aici, ci vor continua să-şi dezvolte activitatea lor pe toate planurile, pe acest tărâm publicistic şi mediatic, inclusiv prin dezvoltarea site-ului, prin cât mai multe întâlniri cu cititorii, inclusiv în mediul virtual, electronic şi prin publicarea a cât mai multe cărţi, de folos cultural şi spiritual pentru cititorii ei şi nu numai! Întotdeauna, cu fiecare număr, mesajul acestei reviste se înscrie cu prisosinţă în procesul transfigurărilor şi transformărilor instructiv-educative, culturale şi spirituale,  atât de necesare omului contemporan, în goana şi în agonia lui prin lume.  Nu vă pot ascunde nestăvilita mea bucurie pentru această colecţie de 100 de numere, apărute fără întrerupere, ale revistei cultural-patriotice „Revista română”, care mi-au descoperit frumu-seţea unui discurs intelectual, cultural şi spiritual viu, simplu, dinamic, abordabil şi accesibil, ce ne cheamă şi ne provoacă la o acţiune şi activitate responsabilă în faţa propriei culturi, civilizaţii şi credinţe, îndrumaţi şi călăuziţi fiind de o atitudine echilibrată, plină de discernământ şi dreaptă socoteală.  Marele istoric şi savant Nicolae Iorga afirma că omul rămâne în viitor doar cu ceea ce a putut 

da sau oferi altora. Gândindu-mă la acest aforism, am senzaţia şi impresia că doamna directoare Areta Moşu a fost întotdeauna şi permanent conştientă de această vocaţie a omului, de „dăruitor” 
pentru cei din jurul său şi din neamul său, cel strămoşesc, creştinesc şi românesc. Astăzi, din păcate, modelul şi exemplul domniei-sale este tot mai greu de cuprins şi de asumat ori de însuşit în arealul personalităţii noastre, mult pretenţioase şi simandicoase. Că nu este totul 

pierdut ne-o dovedeşte acest buchet, de acum însutit, al numerelor acestei prestigioase reviste pe 
care domnia sa ni-l dăruieşte tuturor, spre luare aminte, lucrare şi împlinire. 

 

 

Dr. Stelian Gomboș, 
Consiler în cadrul Secretariatului  

de Stat pentru Culte – 

Guvernul României 
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Doresc să apreciez în mod deosebit seriozitatea, competenţa, realismul, discernământul, hărni-cia şi dărnicia membrilor şi colaboratorilor care fac parte din acest veritabil colectiv redacţional, şi să-i felicit pe toţi pentru tot efortul depus în desfăşurarea activităţii lor, cu timp şi fără timp, ru-gându-mă ca Bunul Dumnezeu să le facă parte, în continuare, de mult succes, de mult spor şi de multe împliniri spirituale şi duhovniceşti, iar revistei cultural-educative şi instructiv-civice „Revista română”, care a ajuns acum la acest număr rotund 100, în acţiunea şi activitatea ei de rostuire a minţii şi a sufletelor multora dintre noi, cititorii ei fideli, loiali şi credincioşi, precum şi directoarei – 

doamna Areta Moşu şi a redactorului-șef – în persoana domnului Iulian Pruteanu-Isăcescu, le doresc să aibă parte de viaţă cât mai lungă, cu mult folos sufletesc şi cu mulţi cititori, să se bucure de realizările şi împlinirile de până acum, să le cultive şi să le înmulţească şi să le sporească, pe mai departe, îndeosebi pe cele de ordin duhovnicesc, apologetic-misionar şi cultural-cărturăresc!...  Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvânteze şi să vă poarte, pururea, de grijă!... Un sincer şi călduros „La mulţi, buni şi fericiţi ani!”  
 

 
 

ASTRA – axul spiritualităţii româneşti 
 

ASTRA – nume de rezonanţă în istoria spiritualităţii româ-neşti, astrul care a ghidat românii întru cunoaşterea şi respec-tarea cu pioşenie a identităţii de neam şi limbă. Întemeiată la Sibiu, în 1861, acolo unde românii din Transilvania aveau nevoie de un far călăuzitor. Prin statut şi obiective, ASTRA a premers programului Academiei Române (înfiinţată în 1866) de stabilire 
a unei ortografii unitare, adoptarea alfabetului latin, unificarea limbii literare, editarea de dicţionare, atlase, enciclopedii etc. Spiritul Şcolii Ardelene, al paşoptiştilor a fost elementul de unitate şi continuitate, care a dus la actul de la 1 Decembrie 1918, de formare a statului naţional unitar, şi până azi, trecând prin furcile caudine ale epocii staliniste, instaurate în Ţară de 
tancurile sovietice, cu ajutorul cozilor de topor din România.  Nu  întâmplător, ASTRA este desfiinţată cu brutalitate în 1950, când spiritul ei, promovat de elita ţării, a fost (mai bine zis, s-a încercat) să fie înnăbuşit prin închisorile bolşevice. Avem datoria morală să ne închinăm cu pioşenie intelectualilor care au fondat, condus şi impus programul european de salvare prin cultură: Andrei Şaguna, Timotei Cipariu, George Bariţiu, Vasile Goldiş, Onisifor Ghibu, Eudoxiu Hurmuzachi, Alexandru I. Odobescu, Mihail Kogălniceanu, Titu Maiorescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Vasile Alecsandri, Nicolae Iorga, Elena Văcărescu, Gustav Weigand etc. Reactivată în 1990, ASTRA îşi desfăşoară activitatea, în spiritul tradiţiei onorată cu nobleţe, pe despărţăminte, inclusiv în teritoriile româneşti de dincolo de graniţele actuale ale ţării. Şi acestor astrişti, contemporani cu noi, le datorăm plecăciune. De Astra avem nevoie imperioasă şi azi. Întru mulţi ani, spre propăşirea ţării şi valorilor ei. „Sus cu naţia!” îi urăm în chip eminescian, doamnei profesoare Areta Moşu şi colaboratorilor săi. 

 

Cercet.dr. Tudor Nedelcea 

Craiova 

 

 



„Revista română”, nr. 2 (100) • vara 2020 | 19 

 

 „Revista română” centenară 
 

Sunt unul dintre puţinii universitari clujeni care au avut şansa de a cunoaşte extraordinara activitate a ASTREI ieşene, la ora când Clujul – centru universitar comparabil cu Iaşul în 
multe – făcea paşi modeşti, de organizare, respectiv „renaş-tere” a Asociaţiunii şi reorganizare a ei după lugubra noapte 
a totalitarismului comunist care a ucis-o. „Unul dintre puţi-nii...”, nu primul dintre ei. Antecesorii mei, prof.univ.dr. Onu-frie Vinţeler şi regretatul prof.univ.dr.pr. Dorel Man au fost 
cei care mi-au trezit interesul pentru activitatea cultural-ştiinţifică foarte bogată şi dinamică a Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu”, scoţând în evidenţă personalitatea 

preşedintei acestuia.  „Există acolo la Iaşi, spuneau ei, o distinsă doamnă preşedintă, prof. Areta Moşu (cu origini basarabene), care conduce ca un adevărat general de brigadă Asociaţiunea ASTRA ieşeană”. „Poate 
de divizie”, am încercat eu o corectură agreabil glumeaţă (termenul divizie semănând mai mult cu neaoşul „despărţământ”). Dar, ajuns la faţa locului, şi cunoscându-i înalta competenţă în demnitatea aleasă ca vicepreşedintă pe ţară a Asociaţiunii, autocorectarea se impunea de la sine: de armată! 

Am profitat de un moment prielnic, pe care mi-l doream de mult: o nouă „trecere a Prutului” în iubita, suferinda noastră Basarabie, fiică prea de mult timp ruptă de la sânul mamei sale, despre care – am mărturisit public, nu o dată! – nu pot să vorbesc, necum să scriu, decât „cu ochii-n lacrimi”. 
Momentul acesta s-a ivit în anul 2008, cu ocazia invitaţiei la un prim simpozion ştiinţific (prim doar pentru mine!) „Iaşi – Chişinău: legături istorice”, despre care am şi relatat o „scurtă cronică” în nr. 
2(52)/2008 al „Revistei române”, publicaţia Despărţământului. Astfel a început modesta mea cola-borare cu revista azi centenară. Nu mai văzusem Basarabia de aproape două decenii, din acel august al anului de graţie 1991, când am avut fericirea să fiu – ca unul dintre mai marii donatori de carte ardeleni (prin Societatea „Pro Basarabia şi Bucovina”) – delegat la inaugurarea Bibliotecii „Transilvania” în inima (capitala) Basarabiei, Chişinău (20 august). I-am cunoscut, cu acea ocazie, pe mulţi oameni politici mari, cei mai mari „patrioţi/ unionişti” ai Republicii Moldova de atunci: marele istoric prof.univ.dr. Alexandru Moşanu, preşedintele Parlamentului; Mircea Druc, prim-ministru al Guvernului; Ion Ungureanu, Ministru al Culturii şi Învăţământului, şi pe mulţi alţii.  Cum mai era o săptămână până la Dumineca de 27 August, Ziua Marii Adunări Naţionale în care Basarabia şi-a declarat independenţa („independenţa”, vai!, de patria-mamă, România), prim-

ministrul Mircea Druc ne-a oferit tuturor membrilor delegaţiei ardelene (un microbuz întreg!) invitaţia de a fi părtaşi la Marele Eveniment, găzduindu-ne o săptămână în plus pe spezele Guvernului Moldovei. Am acceptat cu bucurie şi, fireşte, cu mulţumiri, considerând acest răgaz binevenit spre a cunoaşte mai bine ceea ce numim „Basarabia profundă”. Am călătorit în acest răstimp prin sate şi oraşe basarabene din nord şi din sud, printre găgăuzi, am încropit interviuri – 

tineretului, mai ales – am luat legătura cu universitari, intelectuali şi oameni simpli, cu copii de şcoală întâlniţi prin parcuri la joacă, experienţă de începător într-ale „jurnalismului de investigaţie”, 
care m-a întristat profund prin multe din cele constatate. Impresii şi amintiri contopite, toate, în comunicarea (mea la susmenţionatul colocviu) Ore astrale basarabene, pe care distinsa doamnă preşedintă/„general” Areta Moşu a binevoit a o publica în masivul volum coordonat magistral de dl. 
Iulian Pruteanu-Isăcescu, Românii din afara graniţelor ţării (Demiurg, Iaşi, 2008). 
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 A urmat, apoi, o mulţumitoare (pentru mine, cel puţin) perioadă de colaborări cu Despărţămân-tul ASTRA Iaşi: simpozioane ştiinţifice internaţionale, „Denii eminesciene”, comunicări ştiinţifice şi spectacole naţional-folclorice, vizite la mănăstiri şi monumente istorice, călătorii prin toate „româniile” care înconjoară România: Ucraina (cu Bucovina de Nord şi regiunea Odesa), Bulgaria şi 
Serbia (cu românii din Vidin şi Voivodina, din Timocul bulgar şi cel sârbesc), din Ungaria de est etc., simpozioane şi călătorii finalizate cu comunicări ştiinţifice publicate, aproape toate, în marile 
volume Românii din afara graniţelor ţării, volume al căror număr constituie un adevărat tezaur de ştiinţă românească. A publica alături de mari personalităţi ieşene, ca acad. Al. Zub şi alţii, am considerat a fi o mare cinste pentru mine personal. A fi „vecin de pagină” cu cei mai mari cercetători şi scriitori, adevăraţi stâlpi susţinători ai Despărţământului şi ai revistei ieşene pe care le omagiem azi, de talia lui Ioan Caproşu, Ion Agrigoroaiei, Victor Durnea, Petru Zugun, Stelian Dumistrăcel, Victor V. Grecu, Liviu Papuc, Valentin Talpalaru, Nicolae Turtureanu, Nicolae Creţu, Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian 

Pruteanu-Isăcescu, Vadim Bacinschi şi mulţi-mulţi alţii constituia şi constituie şi azi pentru mine personal o înaltă treaptă ştiinţifică şi un adevărat titlu. Marii profesori năsăudeni Gavril Istrate şi 
Alexandru Husar – înscrişi în analele universitare ieşene printre cele mai luminoase nume – mi-au încălzit inima şi mi-au insuflat curaj. Rodica şi Ioan Porţeanu, Luminiţa Cornea, Ioan Lăcătuşu, Ioan Seni, Romulus Berceni, Cornel Cotuţiu ş.a. – de cea mai pură extracţie transilvană – mi-au umplut sufletul de mândrie patriotică şi mi-au întărit convingerea că suntem pe drumul cel bun. Încurajată de conducerea Despărţământului, „Revista română” mi-a făcut onoarea de a-mi publica, şi mie, o serie de scrieri, unele mai mărunte, dar şi altele, articole seriale (mai scurte sau mai lungi) începând cu anul 2009, articole/studii, unele, devenite cărţi sau, altele, pe cale să devină 
cărţi de specialitate.  Şi asta, graţie generozităţii „Revistei române”, căreia – alături de toţi diriguitorii, colaboratorii, cititorii şi admiratorii ei, pe care-i felicit din toată inima la acest moment aniversar, urându-le 

deplin succes – am şi eu acest motiv să-i aduc modestul meu omagiu la al său centenar: 
Vivat, crescat, floreat!  

Conf.univ.dr. Viorel Hodiş 

Cluj-Napoca 
 

E bine că există „Revista română”! 
 Nu se poate ignora faptul că diaspora românească este îm-pânzită – la ora actuală – pe întreg globul pământesc. Iar celor originari din România le place totuşi ziarul sau revista „de hârtie”! Desigur, unii oameni de cultură au pus următoarele întrebări: 

Al cui este viitorul? 

Al revistei/ziarului „de hârtie”? 

Al revistei/ziarului „online”? Eu, personal, prefer revista „de hârtie” şi continui ideea prin următoarea afirmaţie: e bine că există „Revista română”! Chiar dacă mulţi afirmă că, în viitor, totul se va muta în virtual, iar noi nu ne putem opune acestui trend… 
 

Georg Barth 

Passau, Germania 
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 ASTRA pe noi cu drag ne-adună 

 

Cu prilejul ieşirii de sub tipar a numărului 100 al „Revistei române”, venim cu un mesaj de felicitare şi apreciere pentru consecutivitatea şi perseverenţa de care daţi dovadă în edi-tarea acestei publicaţii. Munca depusă de Dumneavoastră la editarea revistei ne oferă nouă posibilitatea de a fi în pas cu evenimentele culturale şi artistice ale românilor din teritoriile 
istorice. Apreciem nespus de mult faptul că „Revista română” pune accentul pe renaşterea, cultivarea şi păstrarea valorilor naţio-nale româneşti, în special a tinerilor români din afara Ţării. Pentru toate acestea, dar şi pentru multe alte succese de incontestabilă valoare artistică şi culturală, vă aducem în dar sincerele noastre felicitări cu urări de prosperitate, tenacitate şi consecvenţă. Dorim tuturor – şi colaboratorilor, şi cititorilor revistei – ani frumoşi, realizări pe măsura aşteptărilor, interminabilă inspiraţie în numele cauzei nobile a românilor de pretutindeni. Primiţi în dar şi câteva versuri, însăilate în urma lecturării revistei. 

 

Mihail Silistraru, 

Preşedintele Raionului Ialoveni, 
Republica Moldova 

 

„Revista română” – 

revista ce cultivă conştiinţe 
 

Transmit acest mesaj din localitatea care găzduieşte cele mai sincere şi inspirate năzuinţe ale neamului nostru. Am o deplină satisfacţie sufletească şi spirituală să constat faptul că revista românilor de pretutindeni rămâne şi în continuare o sursă vie, ce aranjează societatea pe făgaşul normalităţii, aşa precum i-ar sta 

bine unui român, unei comunităţi în întregime. Prin ea se desfă-şoară procesul de reabilitare a esteticului în literatura noastră, prin ea susţinem şi reconstruim memoria culturală, stimulând înnoirea şi adecvarea la sensibilităţile lumii în care trăim. Existen-ţa „Revistei române” se datorează personalităţii incomensurabile 

a doamnei profesoare Areta Moşu, căreia îi adresez mulţumiri ale-se pentru pasiune şi dăruire, pentru efortul de a păstra, încuraja coeziunea şi solidaritatea în sânul unui neam pe care soarta l-a despărţit. Este revista ce cultivă conştiinţe şi schimbă mentalități! 
La mulţi ani, dragi fraţi întru limba şi cultura română! 
 

Valentina Casian,  

Primarul Municipiului Străşeni 
Republica Moldova 
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„Revista română” – izvor nesecat de surse  

utile pentru dezrobirea identităţii româneşti  
din Basarabia 

 „Revista română” editată de Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi este un izvor nesecat de surse utile pentru dez-robirea identităţii româneşti din Basarabia. Articolele bine selectate ajută la cunoaşterea adevărului şi conduc la evaluarea lăuntrică a vieţii trăite în minciună şi întuneric. Prin lecturarea acestei reviste tratezi firea identitară şi se pun bazele creşterii altei generaţii, care respiră prin plămâni neinfectaţi de totalitarisme. 
 

Nicolae Tudoreanu 

Preşedintele Despărțământului ASTRA  
„Vasile Moga” Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă,  

Republica Moldova 

 
 

 

„Revista română” ne uneşte  
 „Revista română” mereu ne-a insuflat încredere şi dorinţa de-a fi statornici cauzei propăşirii neamului românesc. Spectrul conţinutului ei, începând cu argumentările academice şi finalizând cu reflecţiile corespondenţilor începători, totdeauna a fost profund, vast şi capti-

vant! Aici şi-au găsit expresia potrivită activităţile de suflet, organi-
zate cu drag de către astriştii din ţară, dar şi din localităţile noastre 
basarabene. Prin intermediul publicaţiei, participanţii la Adunările Generale ale Asociaţiunii ASTRA, la „Deniile eminesciene”, taberele de cultură şi civilizaţie românească, de pictură, la şcolile de vară, itinerariile folclorice ş.a. transmit momentele de înaltă intensitate spirituală către astriştii de pretutindeni.  În acest sens, „Revista română” ne uneşte peste hotarele care ne mai despart.  Performanţa la care 
a ajuns, cel de-al 100-lea număr, se datorează, în primul rând, colegiului de redacţie şi astriştilor care 
s-au străduit, pe parcursul acestor ani memorabili, să aducă „Revista română” în casele, şcolile, bibliotecile noastre, oameni cărora le adresăm cuvinte de admiraţie şi respect! Cu această ocazie primiţi, dragii noştri colegi, cordiale urări de bine şi tradiţionalul „La mai mult şi la mai mare” din partea Despărţământului ASTRA „Ioan Sârbu” Criuleni! 

 

Drd. Elena Frumosu 

Preşedinta Despărţământului ASTRA  
„Ioan Sârbu” Criuleni, raionul Criuleni,  

Republica Moldova 
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 O adevărată publicaţie  
a românilor de pretutindeni 

 „Revista română” promovează cu succes valorile româneşti au-tentice şi durabile, menţine interesul pentru cauza naţională, pune accent pe afirmarea strictă a adevărului istoric, aspecte ce o trans-formă într-o adevărată publicaţie a românilor de pretutindeni. Distribuirea gratuită a revistei în cadrul comunităţilor româneşti din jurul României oferă posibilitatea de a cunoaşte şi promova succesele, dar şi problemele românilor.  Timp de zece ani, astriştii Despărţământului „Petre Ştefănucă” din Ialoveni, dar şi alţi cititori urmăresc cu mare atenţie articolele despre cultură, istorie, limbă, promovarea tinerilor talente, taberele de vară, recuperarea valorilor spirituale şi culturale spre asumarea lor, dar şi despre suferinţa fraţilor noştri care nu au libertatea studierii limbii române şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale. Astfel, „Revista română” contribuie la promovarea scopului principal al Asociațiunii ASTRA fixat atât de clar de ctitorii ei: „folosirea culturii, mai ales a celei naţionale, pen-tru înfăptuirea prosperităţii şi progresului poporului român, pentru păstrarea şi întărirea solida-rităţii tuturor românilor”. ASTRA şi publicaţia ei, „Revista româmă”, ne-au unit şi ne-au oferit posi-bilitatea unei colaborări eficiente în cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor poporului românesc, testament primit în dar de la Petre Ştefănucă, care a spus: „Păstraţi obiceiurile vechi, bătrâneşti şi creştine, căci ele sunt podoaba sufletului omenesc şi ne aduc pace în norod”. Primiţi, la ceas aniversar, respectul şi admiraţia noastră pentru tot ce aţi realizat întru prospe-rarea naţiunii române, sincerele noastre felicitări şi urări de viitor luminos pentru frumoasa familie a „Revistei române”. La mulţi ani „Revistei române” şi cititorilor săi! 
Prof. Vera Balan,  

Preşedinta Despărțământului ASTRA 

 „Petre Ștefănucă” Ialoveni, raionul Ialoveni 
Republica Moldova 

 

În semn de preţuire pentru „Revista română” 
 

Despărţământul ASTRA „Doina Răutului” Gura Căinarului aduce mul-ţumiri redactorilor şi colaboratorilor „Revistei române” pentru munca depusă la această publicaţie. Pentru noi, românii basarabeni, orice filă trezeşte interes. În articole sunt propagate susţinerea şi promovarea valorilor culturale şi spirituale naţionale. Apreciem nespus de mult efortul şi munca depusă de doamna profe-soară Areta Moşu. Speranţele noastre zilnice sunt la Dumneavoastră. Aşteptăm noile reviste. Vă mulţumim! 
Olga Leșenco 

Președinta Despărțământul ASTRA  
„Doina Răutului” Gura Căinarului,  

raionul Florești, Republica Moldova 
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„Revista română” este pentru noi un exemplu 
 „Revista română” care apare acum în capitala culturală a României a ajuns la numărul 100! Felicitări şi toate urările de bine din partea astriștilor de peste Prut, mai din nord, de la Edineţ şi Parcova. În sfertul de veac de existenţă, ca tribună de afirmare a românismului, „Revista română” a fost pentru noi un exemplu, un model. Astfel, la organizaţia noastră „Parcova nova” a apărut propria revistă, intitulată „Oameni, locuri, destine” – publicaţie de istorie locală şi conştiinţă a neamului, cu apariţie anuală. Ştim că nu este uşor să realizezi o revistă, o publicaţie tipărită care să-i unească pe românii de pretutindeni. La mulţi şi 

rodnici ani! 

Ion Bîlba, 
Preşedintele Asociației „Parcova nova” Edineț, 

raionul Edineț, Republica Moldova 

 

 

„Revista română” – dovadă grăitoare a 
preocupărilor pentru edificarea legăturilor  
cu românii de dincolo de hotarele ţării  

 

Cu bucurie, salutăm apariţia numărului 100 al publicaţiei „Revista română”, aceasta ilustrând activităţile prodigioase ale colectivului de redacţie şi ale coordonatorilor Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi. Numărul mare de apariţii este o dovadă grăitoare a preocu-părilor pentru cultivarea limbii române, pentru cunoaşterea valorilor culturale româneşti, pentru edificarea legăturilor cu românii de dincolo de hotarele ţării. Fie ca publicaţia să apară mereu, iar colaboratorii să-şi men-ţină acelaşi entuziasm, astfel încât ASTRA să-şi dovedească me-nirea şi în anii care vor urma. Succese şi bucurii! 
 

 
Prof. Despina Stanciu, 

Preşedinta Despărţământului ASTRA  
„Ovidiu Hulea” Aiud 
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O revistă  
a românităţii orientale 

 „Revista română” a ASTREI ieşene a ajuns la numărul de 100. E o performanţă pe care nicio revistă a ASTREI, după renaşterea ei în urma evenimentelor din decembrie 1989, nu 

a atins-o. Succesul se datorează în mare măsură Aretei Moşu, 
care, imediat ce ASTRA s-a reorganizat, a pornit la muncă asiduă şi organizată pentru a antrena în cadrele ASTREI tot ceea ce era nobil şi românesc în zona moldavă de pe ambele 
maluri ale Prutului. I s-au alăturat câţiva oameni inimoşi şi competenţi, care au scos la lumină aspecte dintre cele mai relevante din trecutul comun al românilor din Bucovina şi  Basarabia, aducând un suflu nou şi o nouă concentrare de forţe şi strângând la pieptul ei ca o Mamă ocrotitoare zeci şi sute de copii, adolescenţi şi tineri studenţi, care, sub înrâurirea celor de la Iaşi,   şi-au regăsit limba, literatura, cultura, arta. S-au construit legături noi, s-au creat adevărate poduri 
de flori, dar mai ales poduri de sentimente şi de prietenii, sub imboldul unui curent cinstit şi viguros de regăsire a identităţii naţionale şi de reîntoarcere la vatra largă a limbii şi culturii române. Nu a mers uşor, deoarece toţi cei care nu văd cu ochi buni acest nou curent de renaştere    
i-au pus zeci de obstacole, restricţii, piedeci. În ciuda tuturor acestor condiţii ingrate, n-a existat an, trimestru, etapă de existenţă, ca mesajul ei şi al revistei ieşene să nu ajungă acolo unde era mai mare nevoie de ea. A străbătut satele şi ţinuturile Basarabiei de la un capăt la altul, a organizat întâlniri, simpozioane, aniversări şi comemorări, a dus cărţi şi reviste, a refăcut legături întrerupte. Dacă astăzi nivelul de cunoaştere a spiritualităţii româneşti din provinciile înstrăinate a dobândit repere şi cote sigure, acest lucru se datorează Aretei Moşu şi revistei ASTREI ieşene. Această revistă 
a devenit o adevărată icoană a românităţii orientale, aşa cum am încercat şi noi, grupul orădean de intelectuali inimoşi, pe vremea lui Constantin Mălinaş, prin „Familia română”, adunând lângă noi pe toţi fraţii înstrăinaţi fără voie. Din păcate, revista noastră  a avut neşansa de a fi fost îngropată prea devreme, din cauza unor inşi invidioşi şi străini de misiunea militantă a culturii. Noroc că „Revista română” n-a îngenunchiat şi nici n-are de gând să-şi plece genunchii în faţa nimănui. Onoare ei şi colectivului redacţional care o redactează! Primiţi salutul de prietenie al revistei „ASTRA clujeană” şi al Despărţământului Cluj al ASTREI, cu simţământul că vă stăm alături, umăr la umăr, şi că, împreună cu „ASTRA blăjeană”, reprezentăm tot ceea ce e mai bun pe terenul publicisticii astriste. La mulţi ani!  

 
 

Prof.univ.dr. Mircea Popa, 

Preşedintele Despărţământului  
ASTRA Cluj  

 
 

 
 

 

 

| Cernăuți (2008):  Vasile Tărâțeanu, prof. Areta Moșu și  
prof. Ion Ignat, directorul Gimnaziului nr. 6 „Alexandru cel Bun” din Cernăuți 
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„Revista română” – 100 
 

Anul 2020, an aniversar pentru „Revista română”, publicaţie fanion a Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi 
care, iată, ajunge la nr. 100 din seria începută în 1995. Revista fondată de A.I. Odobescu în anul 1861, deci cu aproape 160 de ani în urmă, adică chiar în anul înfiinţării la Sibiu a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Ro-mân (ASTRA), având un rol însemnat în emanciparea culturală şi politică a românilor din Transilvania. Revista condusă de ani buni în calitate de Director de doam-na profesoară Areta Moşu, Vicepreşedinte al Asociaţiunii ASTRA, Preşedinte al Despărţământului „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, a fost în strânsă legătură cu revista „ASTRA Blăjeană” a Despăr-ţământului „Timotei Cipariu” Blaj, implicit cu profesoara Silvia Pop, ani buni preşedinta noastră, a blăjenilor.  

Se pot aminti aici schimburile culturale realizate între cele două despărţăminte, prin itinerarul „Deniile eminesciene”, Concursul de creație literară „Veronica Micle”, Tabăra de cultură și civilizație românească „Acasă la noi” etc., care au strâns legăturile între astriştii blăjeni şi ieşeni. Tot ceea ce întreprinde Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi astăzi, legătura tot mai strânsă cu Republica Moldova / Basarabia, schimburile culturale cu aceasta, comemorări, apariţii editoriale, re-

cenzii, pagini de proză și poezie etc., este reliefat cu măiestrie în paginile revistei de oameni profe-sionişti care duc mai departe spiritul cultural al astriştilor moldoveni. Acum, la acest moment aniversar al „Revistei române”, o revistă pentru românii de pretutindeni, 
noi, astriştii blăjeni, îi dorim ani buni în apariţie, articole de înaltă ţinută academică şi să continue să rămână o adevărată perlă în cultura ieşeană şi naţională. 

 

Ing. Ioan Mihălţan 

Preşedintele Despărțământului ASTRA  
„Timotei Cipariu” Blaj 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
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in memoriam 

 
 

 

 
 

Andrei Stratulat 

(1923-2002) Profesor de limba rusă 
 Născut la Căpriana (jud. Lăpușna). A absolvit Institutul Pedagogic de Limbă şi Literatură Rusă „Maxim Gorki” din Bucureşti (1952). A activat ca asistent la Facultatea de Filologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și, apoi, ca profesor de limba rusă la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași, coor-

donator al multor numere ale revistei şcolii „Primii paşi”. Autor al unor lu-crări științifico-didactice, înscrise sub titluri: Dirigintele și părinții elevilor, 

Pseudo-carnetul unui diriginte, Utilitatea retroproiectorului în lecțiile de limbi 

străine ș.a. După 1989, a activat și la Fundația Culturală „Ginta latină”.  
 

Claudiu Paradais 

(1933-2006) Istoric de artă, medievist  
 Născut la Bucium (jud. Iași). A absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1956). Doctor în istoria artei (1981), cu teza 

Colecţia de artă universală a lui Scarlat Vârnav. Director al Școlii Populare de Artă Iași, al Muzeului de Artă și al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași (1990-1993). Vicepreşedinte al Comisiei de Istoria şi Teoria artei din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române şi preşedinte al Subcomisiei de Estetică şi Artă Plastică a aceleiaşi instituţii. Pe lângă activitatea de cercetare, Claudiu Paradais a fost și publicist și traducător. 
 

Valeriu Rusu 

(1939-2014) 

Medic, prof.univ.dr. 
 Născut la București. A absolvit Facultatea de Medicină de la Iași (1964) și 
Facultatea de Istorie-Filozofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1974). Decan al Facultății de Medicină (1996-2004). A fost Preşedinte al filialei Iaşi a SRBPA şi copreşedinte al Comisiei de Medicină Nucleară a Ministerului Sănătăţii. A fost membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale şi redactor-şef al Revistei medico-chirurgicale a Societăţii de medici şi Naturalişti din Iaşi. A fost distins cu două Premii „Victor Babeş” ale Academiei Române în 1991 şi 2001. 
 

Mircea Filip 

(1939-2015) 

Scriitor  
 Născut la Ismail. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secretar literar la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi (1966-1984) și bibliotecar principal la Biblioteca Centrală a Universităţii „Politehnica” din Bucureşti (1985-1999). Membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași. A debutat  în presă în anul 1956. A publicat reportaje, interviuri, anchete sociale, cronici dramatice, cronica dramaturgiei, note şi consemnări, articole teoretice, recenzii în reviste din țară. Debutul editorial a 

avut loc în anul 1969 cu volumul Prinţul nisipurilor, povestiri de noapte. 
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Ion Nuță 

(1937-2011) 

Lingvist, istoric literar 
 Născut la Bălți. A absolvit Facultatea Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1961), devenind diplomat universitar și ulterior doctor în filologie. A activat la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iași, iar  între anii 1993 și 2001 a funcționat și ca profesor asociat al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, unde a predat cursuri de 

dialectologie românească. A colaborat cu numeroase reviste de specialitate și de cultură din țară. Autor a numeroase studii și volume de specialitate, dicționare și atlase lingvistice. 
 

Bogdan Ulmu 

(1951-2016) Regizor, scriitor și publicist, prof. univ. dr. 
 Născut la București. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București (1978). A predat la Universi-tatea Ecologică din București, Universitatea de Vest Timişoara, Universi-tatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași şi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru UNITER și membru al Asociației Internaționale a Criti-cilor de Teatru și al Uniunii Ziariștilor din România. A fost ales în stafful WAP (Uniunea Internațională a Păpușarilor), cu sediul la Praga. 
 

Ioan Ciupercă 

(1940-2012) 

Istoric, prof.univ.dr. 
 Născut la Odobești (jud. Bacău). A absolvit Facultatea de Istorie-Filozofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1963-1967). Cercetător la Insti-tutul de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol” Iaşi (1967-1976). Doctor în isto-

rie (1982), cu teza Opoziţie şi putere în perioada 1922-1928. Decan al Facul-tăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1997-2003). A 

fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer în semn de apreci-ere deosebită a meritelor avute în cercetarea ştiinţifică desfăşurată în cadrul Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului din România (2009). 
 

 

Maria Danilov 

(1956-2018) 

Istoric, conf.cercet.dr.hab.  
 Născută la Măcărești (raionul Ungheni, Republica Moldova). A absolvit Fa-

cultatea de de Istorie a Universității de Stat din Moldova (1983). Doctor în istorie (2004), conferențiar cercetător (2011), cercetător ştiinţific la Muzeul 
Naţional de Istorie a Moldovei (1989-2005), cercetător ştiinţific coordonator, Secţia Istorie Modernă, Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldo-

vei, doctor habilitat în Istoria Românilor (2018). Membră a Comitetului de 
conducere a Asociației Istoricilor din Republica Moldova (AIRM) și membră a Asociației Române de Istorie a Presei (ARIP). 
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 După plecarea în eternitate, apare ca din se-nin, o cohortă de prieteni ai celor absenți. Așa s-a întâmplat, îmi aduc aminte, cu Mihai Ursachi ori Emil Iordache. În realitate, numărul prietenilor reali este mult mai mic, uneori… Am început oa-recum atipic aceste câteva gânduri despre Florin Faifer pentru a preciza că nu am avut onoarea, sincer, să mă număr printre prietenii săi. Ne-am întâlnit, de fapt, prin intermediul profesorului meu de română din perioada liceului, Costin Merișca, autorul (printre altele) unei culegeri de 
povestiri: Amalia și alte făpturi, în care era inclu-să și cea dedicată tatălui lui Florin Faifer, emi-nent profesor și dramaturg, care i-a făcut o in-specție de grad! Când l-am cunoscut pe fiu, eram la Inspecto-ratul pentru Cultură, coleg de birou cu regretații Sandu Pascu și Traian Mocanu.  A fost o perioadă  

 

 
 în care Florin Faifer își făcea drum mai des pe la instituția cu pricina. O tăcere ironică, sugerată de un fin surâs în colțul buzelor, o carapace de tăcere – confunda-tă, nu știu de ce, cu timiditatea, în fond, rezerva omului care știe cât și ce prețuiește. Nu m-am în-doit niciodată de faptul că Florin Faifer era con-știent de valoarea sa.  

L-am citit cu satisfacția unui sibarit al stilisti-cii. Făcea parte din rara categorie a eseiștilor do-tați care avea oroare de un scris plat, conformist ori tehnicizat în termeni, valorificând cu înțelep-ciune și har anecdoticul. Nu conta cât de bine mobilat intelectual erai, Florin Faifer avea câte 
ceva pentru fiecare.  

Ne amuzam – și el se deda cu voluptate jocu-

lui – pe tema ipohondriei sale, descriind boli pe 

care nu le aveam și pe care și le descoperea și el după simptomele inventate de Sandu sau de 
mine! Era un joc, evident, pe care l-a spulberat 

chiar el cu un banc pe care l-am răspovestit. Spu-nea Florin: „Știți ce scrie pe crucea unui ipohon-

dru? Și n-ați vrut să mă credeți!..” Cred că era un joc cu sine sub feregeaua râ-sului ori melancoliei, peste care trăgea și per-deaua singurătății deși, atunci când se întâlnea cu cei apropiați nu vedeai nici urmă de singură-tate. Ce fel de singurătate va fi fost și aceea a lui… 

La „Revista română”, unde ne-a adunat Areta Moșu, venea cu plăcere, iar intervențiile lui aveau greutatea cărturarului adevărat. Sigur că dincolo de șampanizantele sale articole rămâne, gravă și asumată, activitatea  de cercetător de la Institut, contribuțiile la cărțile peste care s-au ridicat dic-ționare de referință.  Sigur că omul de teatru a lăsat urmă clară inclusiv din perioada în care a fost secretar literar la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Și iată, acum când presupun că voi încheia, 
am impresia ciudată că ceea ce era mai impor-tant, nu a fost scris… (Val TALPALARU) 

 

Florin Faifer  
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| Adunarea Generală Anuală a Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași, Muzeul Unirii Iași (2007):  
Prof. Dumitru Bunea, prof. Areta Moșu, prof.univ.dr. Ioan Caproșu, cercet.dr. Liviu Papuc (de la stânga la dreapta) 

| Ședință a Colegiului de redacție, Galeriile Dana Iași (2010):  Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, prof. Areta Moșu, prof.univ.dr. Ioan Caproșu, Nicolae Turtureanu (rândul de jos, de la stânga la dreapta). Iulian Pruteanu-Isăcescu, dr. Valentin Talpalaru, dr. Mircea-Cristian 

Ghenghea, cercet.dr. Liviu Papuc, prof.univ.dr. Florin Faifer (rândul de sus) 
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Daniel 

LĂCĂTUȘ 

[Călan, jud. Hunedoara] 

Constantin Noica (1909-1987).  

Cu Securitatea pe ultimul drum 
 Filosof, publicist şi scriitor, Constantin Noica 

s-a născut la 12 iulie (stil vechi) 1909 în comuna Vităneşti, judeţul Teleorman. A absolvit gimna-ziul în capitală, tot aici şi liceul „Spiru Haret” 
(1924-1928), unde l-a avut ca profesor de mate-matică pe poetul Dan Barbilian, cunoscut sub pseudonimul Ion Barbu. Obţine bacalaureatul în 1928. A debutat, în adolescenţă, în revista lice-ului, „Vlăstarul” (1927) cu eseuri, reunite mai târziu (1934) în volumul Mathesis sau bucuriile 

simple. S-a înscris la Facultatea de Filosofie şi 
Litere a Universităţii din Bucureşti, pe care a 
absolvit-o în 1931 cu teza de licenţă Problema 

lucrului în sine la Kant. Unul dintre profesorii săi din anii de studenţie a fost filosoful Nae Ionescu, sub influenţa căruia a manifestat simpatii legio-nare. În 1933, timp de un an, a urmat cursurile Facultăţii de Matematică; mai târziu, în anul 1938, a obţinut o bursă a Institutului cultural francez din Bucureşti pentru a-şi continua la Paris studiile asupra lui Kant. În capitala Franţei avea să îl cunoască mai îndeaproape pe Emil Cioran, care mărturisea despre Noica următoa-rele: „În timpul şederii sale la Paris a dovedit o incredibilă abilitate, sau mai curând o tehnică de care ar trebui să se servească orice străin care vrea să-şi facă prieteni în mediile literare sau 
filozofice. Iat-o: Dinu, care avea geniul linguşelii, solicita o întrevedere cutărui profesor sau scri-itor. Înainte de întâlnire, îşi petrecea câteva zile la Biblioteca Naţională frunzărind toată opera 

filozofului sau scriitorului în chestiune. După ani şi ani, cutare profesor încă mă întreba dacă am veşti de la el”1. Peste puţin timp s-a reîntors în ţară şi-a susţinut doctoratul în filosofie, cu teza 
Schiţă pentru istoria lui «Cum e cu putinţă ceva 
nou?». În 1941 părăseşte din nou România, „cu 
ocazia unei noi plecări în străinătate, de astă 

 
Decedat în data de 4 decembrie 1987, Constantin Noica a fost con-

dus pe ultimul drum două zile mai târziu, pe 6 decembrie, la Schitul 

din Păltiniș. (…) Urmărit permanent de Securitate, după eliberarea 
din detenție, întâmplarea a făcut ca și pe ultimul drum să fie însoțit 

de informatori. 
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dată în Reichul fascist. Se pare că a ocupat un post de documentarist la Institutul româno-ger-man din Berlin. Rămâne aici până în luna iunie a aceluiaşi an”2. Revenit în ţară (1943), şi-a depus 

candidatura pentru postul de conferenţiar la ca-tedra de filozofia culturii a Universităţii din Bucureşti, candidatură care i-a fost respinsă; „fi-lozoful Lucian Blaga, membru al comisiei şi care îl susţinuse pe Noica, demisionează în semn de protest”3.  Cât priveşte relaţia sa cu Mişcarea Legionară, aderarea lui explicită ar data din 1938, imediat după ce s-a anunţat asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu, în acest sens Noica ar fi trimis de la Paris o telegramă în care afirmă: „Ca urmare a asasinării lui Codreanu, ader la Mişcarea Legio-nară, în semn de protest”4. Istoricul Ioan Opriş apreciază că „aderarea la legionari fusese pre-gătită, în cazul Noica, de cercul intelectual în care a evoluat şi faţă de ai cărui componenţi avea nu-meroase afinităţi. Factorul esenţial care a condus la o decizie tranşantă l-a constituit criza politică din anul 1938”5. În aceste condiţii, era dificil ca umbrele trecutului să nu-l fi urmărit sub comu-

nism.  Critic literar, eseist şi jurnalist, unul dintre 
fondatorii revistei interbelice Criterion, Petru 

Comarnescu i-a scris la data de 3 decembrie 1938 din Bucureşti, în încercarea de a-l îndu-pleca să renunţe la ideea afilierii la Miscarea Legionară: „Personal, ca prieten şi ca intelectual, ca modest coleg într-ale filozofiei şi artei cu tine, socot că faci o mare greşeală prin noua ta ati-tudine, mai ales că nu eşti un luptător şi nici un politician de rând. Ţi-am spus-o în repetate rânduri cât de uimit am fost de judecăţile tale politice, cât de neconforme cu fiinţa ta şi cu năzuinţele tale de înţelept şi om de ştiinţă mi-au părut preferinţele tale politice. (...) Creştinul şi filozoful din tine se anulează în clipa în care cad în idolatrie. Şi ţi-o spun sincer: eşti un idolatru!”6. Răspunsul lui Constantin Noica nu a întârziat, acesta justificând că: „nu încape vorba de nici un fel de idolatrie şi de nici un fel de acţiune «tero-ristă». Ba de opusul amândurora: de interiori-zare desăvârşită... În orice caz (scrisoarea) în-cearcă să asigure pe un prieten îngrijorat de des-

tnul meu că nu mă consider defel diminuat, ci, dimpotrivă, îmbogăţit”7. În august 1940 scoate, într-un singur număr, revista „Adsum” (în traducere: „Sunt aici, sunt de faţă”), scrisă în integralitate de el. În cele patru 
pagini ale revistei a semnat articole ca: Sunt de 

faţă, Veac de colectivităţi, aşadar de elite, Veac al 

omului viu, Spiritualitate şi moarte etc. „Acest unic şi stupefiant număr, scris în ianuarie, apare în august 1940. E vorba în el de rolul crucial al elitelor în ctitorirea unei lumi noi, de necesitatea suferinţei şi a sacrificiului, de salutarul primat al colectivităţii, de revoluţia spirituală, de comu-nitatea creştină etc.”8. În toamna aceluiaşi an, 
Noica a devenit redactor-şef (prim redactor, cum 
era pe atunci denumirea) al ziarului oficial al mişcării legionare, „Buna Vestire”9. Nu voi insista pe detalii care privesc activitatea sa publicistică şi editorială, fiind de notorietate notele biogra-fice privitoare la formarea sa intelectuală din opera antumă şi postumă sau din confesiunile şi din jurnalele apropiaţilor săi. După anul 1990 au 
fost publicate mai multe manuscrise care-i apar-ţin, au fost publicate interviuri cu apropiaţi de-ai săi şi s-au studiat zeci de arhive, astfel încât este nu este uşor să aducem în actualitate elemente 
de noutate cu privire la persoana sa. Printre alţii, 
s-au dedicat studierii personalităţii şi operei lui 
Noica: Constantin Aslam, Carmen Emanuela Biru, Andrei Cornea, Ion Dur, Lucian Nastasă-

Kovacs, Gabriel Liiceanu, Sorin Lavric, Andrei Pleşu, Isabela Vasiliu-Scraba, Mihai Şora ş.a.m.d.  
După 30 decembrie 1947, odată cu abdicarea regelui Mihai I, viaţa lui a luat o întorsătură radi-cală, căzând victimă celeilalte extreme politice. Între 1949-1958 a avut domiciliu obligatoriu la Câmpulung Muscel, a fost anchetat pentru legă-

turi cu Emil Cioran şi Mircea Eliade, de la care ar fi primit cărţi pe care le citea prietenilor şi că-rora le trimitea materiale ce erau publicate în străinătate10. A fost condamnat la 25 de ani de muncă silnică cu confiscarea întregii averi, sub acuzaţia de uneltire împotriva ordinii de stat. Din pedeapsa de 25 de ani de închisoare, a exe-cutat şase (la Jilava), fiind eliberat în august 
1964.  Din 1965 a locuit în capitală, unde a lucrat ca cercetător la Centrul de Logică. În anul 1977, 
Constantin Noica s-a stabilit în localitatea Păltiniş, unde a ţinut periodic seminarii pe teme 
filozofice la care au participat Alexandru Dragomir, Octavian Nistor, Mihai Şora, Marin Tarangul, Ion Papuc, Andrei Pleşu, Dan Iacob, 
Andrei Justin Hossu, Gabriel Liiceanu, Alexandru 

Surdu, Constantin Barbu, Monica Pillat, Paul Anghel, Marta Guţu, Sorin Vieru, Andrei Cornea, Francisca Băltăceanu, George Purdea, Victor Stoichiţă, Thomas Kleininger, Vasile Dem. Zamfirescu, Aurel Brumaru, Şerban Nicolau şi mulţi alţii. În aceste codiţii, ţinând cont şi de trecutul său legionar, de perioada de detenţie, 



„Revista română”, nr. 2 (100) • vara 2020 | 33 

 

era de imaginat că va fi permanent în vizorul Securităţii. Printre cei care l-au vizitat la Păltiniş îl aflăm şi pe poetul Adrian Pănescu. Nu mă voi referi, însă, aici la perioada 1965-1986, a făcut-o 

deja, şi a făcut-o excelent, Gabriel Liiceanu, în 
cartea Jurnalul de la Păltiniş, Editura Humanitas, 1996, optez să mă rezum la ultimele luni din viaţa filosofului.  Într-o informare a Inspectoratul Judeţean Sibiu, trimisă organelor de partid (datată în 27 
octombrie 1987), cu privire la „preocupările recente” ale filosofului, se raporta că acesta, în vârstă de 78 ani, „fost condamnat, domiciliat în Bucureşti, dar stabilit flotant de mai mulţi ani în staţiunea Păltiniş – Sibiu, cunoscut cu legături suspecte în străinătate şi preocupări de polari-zare în jurul său a unor intelectuali din princi-palele centre universitare ale ţării, mai mulţi dintre aceştia având antecedente politice şi pe-nale reacţionare. În centrul preocupărilor sale prezente se situează găsirea unor modalităţi pentru revitalizarea actului cultural naţional şi afirmarea valorilor culturale româneşti în stră-inătate, fiind frământat de faptul că în multe state europene mijloacele de informare publică puţine lucruri despre România, iar populaţia acestora nu ştie aproape nimic despre cultura noastră. În concepţia sa, ar exista multiple posi-bilităţi pentru «a remedia situaţia», circumscrise ideii de fond de creare a mici «platforme de des-chidere a Europei, prin România spre Orient», ca o «întregire a politicii noastre externe de me-diere între ţări»”11. În aceeaşi informare mai aflăm despre o viziune profetică a lui Noica, acesta „consideră că un prim pas important în direcţia materializării acestei idei l-ar constitui înfiinţarea la Sibiu a unei «super-universităţi», Sibiul predându-se, după părerea sa, să devină în timp «capitala culturală a României», întrucât este situat în centrul ţării, are o viaţă culturală intensă şi, sub aceste aspect, «credit» în străi-nătate”12.   „Super universitatea” pe care şi-a imaginat-o Constantin Noica urma să promoveze „cultura de performanţă” şi să pregătească la un standard „foarte înalt” oameni de cultură din România. Studiile urmau să dureze trei ani şi să fie axate pe discipline ca economie marxistă, istoria arte-lor şi istoria Bizanţului, „circa 80-100 de cursan-ţi, care să participe periodic la cursuri şi semi-
narii de 2-3 zile, ţinute de lectori pe care Noica Constantin îi apreciază în mod deosebit, cum sunt Liicean Gabriel şi Pleşu Andrei din Bucu-reşti, Papahagi Marian şi Cornea Silvia din Cluj-

Napoca”13. În nota informativă a Securităţii Sibiu se arată şi că „pentru a nu greva financiar statul, NOICA CONSTANTIN preconizează înfiinţarea unei edituri pe lângă revista «Transilvania» din Sibiu, considerând că municipiul dispune de mij-loace de tipărire la nivel calitativ internaţional. În editura respectivă ar fi urmat să fie publicate lucrări ale unor scriitori români, Caietele revistei «Transilvania», rămase netipărite de mai mulţi ani, precum şi traduceri din lucrări valoroase ale unor personalităţi culturale străine, care au «ma-re priză la cititori»”14. În ideea realizării acestui proiect a contactat o serie de intelectuali, inclusiv de naţionalitate germană, aflaţi în anturajul său. Parcă intuind 
interesul Securităţii în această chestiune, „mai multe elemente cu antecedente politice şi penale din rândul acestora şi-au exprimat scepticismul 

cu privire la viabilitatea unor asemenea proiecte, fiind de părere că grupările de intelectuali pe 
care le presupun ar putea trezi suspiciuni din partea autorităţilor”15. Pentru a-şi spori şansele de reuşită, „preconizează să angreneze în susţi-nerea ideilor sale şi o personalitate în prezent controversată a vieţii culturale româneşti”16, 

nefiindu-i menţionat numele. Peste aproape do-uă luni avea să se stingă din viaţă, fără ca aceste idei fie vreodată puse în practică. Monica Lovi-nescu descrie în memoriile sale că, la aflarea veştii, Emil Cioran „e atât de emoţionat, încât îmi povesteşte, pe româneşte, o convorbire de pe Pont des Arts, când Noica îl întrebase ce are el cu Ceauşescu şi Cioran îi răspunsese cu o înjurătură pe care o repetă şi la telefon, pe şleau”17. La rân-dul ei, Monica Lovinescu concluzionează: „Orice ar fi spus şi făcut sofistul din el (şi în ultima 
vreme era pe o pantă lunecoasă), pierderea e imensă; cum să crezi că în penuria spirituală de 
azi s-ar mai putea ivi un personaj de dimen-siunile lui? Ar trebui să-mi amintesc emoţia mea când l-am întâlnit prima oră. (...). Ce blestem ca 
singurul nostru mare filozof să fi fost şi... un so-fist. Dar, fără el, i-am fi avut pe Liiceanu şi pe Pleşu – aşa cum sunt acum? Păltinişul a intrat în orice caz în legenda românească”18. Decedat în data de 4 decembrie 1987, Con-

stantin Noica a fost condus pe ultimul drum 

două zile mai târziu, pe 6 decembrie, la Schitul din Păltiniş. La funeraliile sale, cum aflăm din informările Securităţii, au participat circa 350 de persoane, rude şi cunoştinţe: oameni de artă şi cultură, cadre didactice şi medicale, studenţi de 
la Instituitul Teologic Ortodox din Sibiu şi turişti aflaţi în staţiune la momentul acela. „Între aceş-
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tia s-au aflat şi legături apropiate ale lui Constan-tin Noica din capitală, Cluj-Napoca Alba-Iulia, Piatra Neamţ, Craiova, Maramureş şi Argeş, cum 
sunt scriitorii: Ştefan Augustin Doinaş, Alexan-dru Paleologu, Mihai Şora, Paul Anghel, Adrian 
Marino, criticul de artă Andrei Pleşu, filozofii 
Gabriel Liiceanu, Sorel Vieru, Andrei Cornea, actorul Constantin Diplan şi alţii”19. În Informarea (raport) trimisă prim-secreta-rului Comitetului judeţean de partid din Sibiu cu 
privire la modul cum s-a desfăşurat înmormân-tarea filosofului Constantin Noica, sunt menţio-nate şi „unele persoane cunoscute cu antece-dente politice sau penale aflate în anturajul lui 
Constantin Noica, respectiv Aurel Cioran, avocat 

pensionar, fratele lui Emil Cioran, Octavian Nico-

lae, meteorologul pensionar, Liviu Popa, inginer, Ţelea Gheorghe, medic, Georg Scherg, profesor pensionar”20. Slujba religioasă a fost oficiată de 
Mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală şi de 

către un sobor de patru preoţi. La înmormântare nu au fost prezenţi cetăţeni străini21. După ter-minarea ritualului religios, „Antonie Plămădeală a vorbit 45 de minte despre calităţile umane ale decedatului şi modul cum acestea s-au reflectat în opera sa, folosindu-se adesea de citate din opera filozofică a lui Noica. Nu s-au făcut referiri 
cu privire la trecutul politic sau perioada de detenţie a lui Noica Constantin”22. Persoana sa, după cum cu uşurinţă putem concluzia analizând numeroasele note ale care-l vizau, a produs continuu îngrijorări serioase în rândul cadrelor Securităţii pentru influenţa pe 
care a avut-o aspra formării unora dintre „disci-polii” săi, pentru legăturile sale cu personalităţi proeminente din exil. Urmărit permanent de Securitate, după eliberarea din detenţie, întâm-plarea a făcut ca şi pe ultimul drum să fie însoţit 
de informatori. ■ 
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Dan  

PRISĂCARU 

[Iași] 
Rolul Armatei în restabilirea ordinii interne  
în Transilvania și apărarea Marii Uniri de la  
1 Decembrie 1918 (noiembrie 1918 – aprilie 1919). 

Repere (II) 
 

 
 Preluarea controlului de către Armata Româ-nă a teritoriului transilvan unit cu Țara i-a dat posibilitatea generalului Henri M. Berthelot să 

efectueze o vizită  de documentare și cunoaștere la fața locului a situației din spațiul românesc de peste Carpați1. Astfel, între 14/27 decembrie – 

20 decembrie 1918 / 2 ianuarie 1919, generalul Berthelot a efectuat o vizită de documentare în Banat și Transilvania, în orașele Timișoara, Arad, Satu Mare, Baia Mare, Dej, Gherla, Cluj, Bistrița, Sibiu, Săliște, Mediaș, Sighișoara, Brașov, care a fost descrisă de acesta într-o manieră emoțio-nantă: „De acolo (Timișoara – n.n.) am mers la Arad, unde am petrecut și dimineața de ieri. Am fost întâmpinați de o mulțime imensă; toți oamenii de naționalitate română din regiune își dăduseră întâlnire și ne-au purtat, mai mult sau mai puțin, în triumf. La 31 decembrie ne aflam la Bistrița, unde ni s-a făcut o primire grandioasă. În aceeași zi, după opriri la Dej și Gherla, am 
ajuns la Cluj. Acolo entuziasm, plimbare prin oraș, discursuri. Apoi analizarea treburilor seri-oase și punerea la punct a revendicărilor ma-ghiare, pentru că oamenii aceștia nu realizaseră 

faptul că au fost învinși. Pe 1 ianuarie trecem prin Aiud, Alba Iulia, Teiuș, Sebeș, unde de-a lungul căii ferate, țăranii coborâți de la munte întâmpină cu aclamații trecerea trenului. Sosire după amiază la Sibiu, unde Consiliul Național Român din Transilvania ne face primire demnă de niște învingători. Pe 2 ianuarie facem o plimbare cu mașina până într-un sat de munte, Săliște, renumit pentru frumusețea localnicelor. În concluzie, prin aceste părți ni se face o primire princiară, care va rămâne adânc marcată în 
amintirile mele. Aclamații nesfârșite pentru Franța și reprezentanții ei”2. 

Cu ocazia vizitei, generalul Henri M. Berthelot 

s-a întâlnit cu reprezentanți ai românilor și 
maghiarilor, le-a ascultat doleanțele, a fost mar-tor al unor manifestări pașnice sau violente ale 

maghiarilor, prilej de a se edifica asupra situ-ației. Era evident că autoritățile maghiare de la Budapesta, cât și trimișii lor în Ardeal, nu înțe-legeau și nu acceptau noile realități poilitice și militare din Europa și invocau insistent preve-

derile Convenției de la Belgrad, document care nu avea valoare juridică în planul relațiilor 

 

 

Atunci, în 1918-1919, idealul întregirii naționale a 
izbândit aproape pe deplin, astfel încât milioane de 
români din stânga Tisei până la Nistru și din Carpați 
până la Marea Neagră s-au regăsit într-o singură patrie.  
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politice internaționale, ci doar în cel al regle-mentării unei situații militare din faza finală a Marelui Război3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Înaintarea trupelor române până pe alinia-mentul Sighetu Marmaţiei, Baia Mare, Zalău, Ciucea, Zam, cât și perspectiva acțiunilor vii-toare, a evidențiat că era necesară o cantitate mare de forțe și mijloace care să asigure o den-sitate suficientă în zona operațiilor militare, cât și pentru asigurarea ordinii interne înapoia fron-

tului. Având în vedere că în Basarabia și Buco-vina se menținea starea de pericol din cauza ata-curilor bolșevicilor ucraineni și ruși, Marele Car-tier General împreună cu Consiliul Dirigent de la 

Sibiu a decis constituirea Comandamentului Ge-neral Teritorial Sibiu. În acest sens, la 5/18 ianu-arie 1919, Ștefan Cicio-Pop, șeful Resortului Ar-matei și Siguranței în cadrul Consiliului Dirigent, a emis o Notă circulară în care se arăta că: „Ar-

mata a trecut în administrația guvernului regal și prin aceasta resortul armatei și siguranței pu-blice din Transilvania, Banat și părțile românești 
ale Ungariei s-a desființat, iar subscrisul prin Înalt Decret nr. 3.722 din 17 decembrie 1919 am 

fost numit de Majestatea Sa Regele nostru Fer-dinand I ministru fără portofoliu în guvernul regal. Drept pentru aceasta aduc la cunoștință următoarele: Comandamentul armatei ardelene 
s-a încredințat dlui general de divizie Baron Ioan 
Boeriu4, iar conform hotărârei aduse de Consiliul Dirigent, afacerile siguranței publice trec în ad-ministrarea resortului internelor și toate aface-rile gărzilor naționale – afară de organizare și disciplină – de asemenea sunt trecute la sus nu-

mitul resort. Sunt invitate deci toate autoritățile și particularii, ca în chestii ale siguranței publice, precum și al gărzilor, să se adreseze direct către șeful resortului internelor. Armata ardeleană română este parte integrantă a României Mari, al cărei comandant suprem este Majestatea Sa 
Regele nostru Ferdinand I”5. Procesul de constituire a unităților ardelene a fost dificil, astfel că abia la 27 martie 1919 s-a încheiat constituirea Diviziilor 16 și 18 Infan-

terie, care au fost subordonate Comandamen-tului Trupelor din Transilvania, astfel că au fost întrebuințate cu misiuni înapoia liniei frontului odată cu începerea ofensivei Armatei Române, la 16 aprilie 1919. Populația românescă din estul și 
sud-estul Transilvaniei a fost încadrată în Ba-talionul 16 Vânători de la Miercurea Ciuc și Regi-
mentul 82 Infanterie Târgu Mureș, care făceau parte din Divizia 16 Infanterie, în Batalionul 18 Vânători Târgu Secuiesc și Regimentul 89 Infan-terie de la Brașov, cât și în Regimentul de Jandar-mi Brașov6. 

Evenimentele care au urmat atingerii alinia-

mentului Apusenilor se caracterizează, în primul rând, prin intensificarea provocărilor maghiare, pe întreg teritoriul Transilvaniei, de o parte și de alta a liniei de despărțire, atât față de trupele române, cât mai ales față de populația pașnică. Totodată, se constată intensificarea propanandei șovine „contra a tot ce e român”, precum și a 

Generalul Henri Mathias Berthelot, Iuliu Maniu și Alexandru Vaida Voevod (Sibiu, 1 ianuarie 1919) 

Fotografie din colecția Emil Fisher (1873-1965) 

Generalul Henri Mathias Berthelot și Iuliu Maniu 

(Sibiu, 1 ianuarie 1919) 

Fotografie din colecția Emil Fisher (1873-1965) 

Generalul Henri Mathias Berthelot la Alba Iulia 

(ianuarie 1919) 
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unei agitații revoluționar-comuniste maghiare 

printre locuitorii din zonele aflate sub controlul Armatei Române7.  

În momentul sosirii delegației române la 
Paris (13 ianuarie 1919), statutul teritorial al Transilvaniei și al regiunilor locuite de români la vest de Munții Apuseni, care urma să fie apărat pentru a i se da o consacrare internațională defi-nitivă, avea la bază următoarele documente: Tratatul de alianță franco-anglo-ruso-italo-ro-mân din 4/17 august 1916 de la București; De-clarația guvernului Statelor Unite din 5 no-iembrie 1918; Hotărârea Consiliului Național Român Central din 10 noiembrie 1918, comu-nicată guvernelor român, ungar și aliate; Hotă-rârea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, Hotărârea Adunării Naționale Săsești din 8 ianuarie 1919 de la Mediaș. Susți-nerea fermă a punctului de vedere exprimat de Ion I.C. Brătianu, care a insistat pentru aplicarea 
prevederilor Tratatului din 4/17 august 1916, a întâmpinat numeroase obstacole, unele ca re-zultat al slabei cunoașteri și, deci, a neînțelegerii problemelor românești de către factorii de deci-zie ai Conferinței8. În ședința din 8 februarie 1919, experții bri-tanici, americani, francezi și italieni au prezentat 

patru proiecte cu privire la frontiera de vest a României. Dintre acestea, cea mai avantajoasă era propunerea britanică, care mergea la apro-ximativ jumătatea distanței dintre linia Trata-tului din 4/17 august 1916 și cea fixată ulterior la Trianon. Liniile italiană și americană erau tra-

sate la est de Satu Mare, Tileag și Arad și nu se întemeiau nici pe criteriul etnic, nici pe cel eco-

nomic9. Discuțiile preliminare privind frontiera româno-ungară se vor prelungi, fără ca delegația română să aibă dreptul de a participa la ele. 

La 12 mai 1919, cei „4 Mari” își vor da acor-

dul asupra acesteia10, „uitând”, însă, să notifice partea română. Evenimentele ulterioare, circum-scrise unui climat internațional complicat, în cadrul cărora presiuni de tot felul vor fi făcute la București pentru a ceda din poziția inițială, vor evidenția marile contradicții existente între Pu-terile Aliate în abordarea concretă a raporturilor cu România față de ,,chestiunea Transilvaniei” și vor determina amânarea nejustificată a deciziei forumului internațional al păcii până în toamna 
anului 191911.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apud Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu,  Costică Prodan, op. cit., p. 180 

Frontierele României recunoscute prin Tratatul  
din 4/17 august 1917 

 

Apud Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu,  Costică Prodan, op. cit., p. 15 
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Dorind să pună capăt terorii exercitate de trupele regulate și bandele maghiare în terito-riile neeliberate încă, Consiliul de Miniștri desfă-șurat la București, în noaptea de 25 spre 26 ia-

nuarie / 7-8 februarie 1919, a hotărât ca Armata Română „să treacă Munții Apuseni pentru a ocupa toate ținuturile revendicate de noi”12. Preluarea puterii la Budapesta de către co-muniști, la 21 martie 1919, precum și pericolul extinderii revoluției de tip bolșevic în Europa (la 5 aprilie 1919 va fi proclamată Republica Con-siliilor în Bavaria) vor urgenta luarea unor anga-

jamente mai precise, inclusiv din partea Pute-rilor Aliate ce păstraseră anumite rezerve față de România13. Astfel, după ce în cursul ședinței Consiliului celor Patru din 25 martie 1919, șeful cabinetului britanic se pronunțase pentru o concentrare a „tuturor mijloacelor noastre de apărare în România”, stabilind aici „bariera noastră contra bolșevismului”, în seara aceleași zile, după o convorbire prelungită cu Ion I.C. Brătianu referitoare la amenințările de ordin mi-litar  și politic ce planau asupra României – prilej folosit de premierul român pentru a sublinia importanța recunoșterii revendicărilor româ-nești și necesitatea solidarizării statelor des-prinse din fosta Dublă Monarhie împotriva atitu-

dinii agresive a Ungariei –, David Lloyd George îi anunța hotărârea de a pune la dispoziție echi-
pament militar pentru 100.000 de oameni14. 

Instaurarea Republicii Sfaturilor nu a schim-bat natura raporturilor politice și militare dintre România și Ungaria. Prin această manevră poli-tică, cercurile conducătoare de la Budapesta in-tenționau ca, printr-o înțelegere între Béla Kun și V.I. Lenin să se obțină reanexarea Transilvani-

ei la Ungaria. 

Noul guvern Garbay-Kun și-a precizat de la bun început intenția de a se opune punerii în aplicare a măsurilor prevăzute de Conferința de Pace de la Paris și a trecut la mobilizarea gene-rală, constituind Armata Roșie ungară. Decla-rând în repetate rânduri că „vor extinde domi-nația proletariatului pe întreg teritoriul țării cu puterea armelor”15, conducătorii de la Buda-pesta aveau în vedere, la fel ca predecesorii lor, refacerea așa-zisei Ungarii istorice, cu provin-

ciile care se desprinseseră din fosta monarhie dualistă16. Eșuarea misiunii generalului J. C. Smuts de a-l convinge pe Béla Kun să respecte deciziile Con-siliului Suprem Interaliat a avut drept consecință imediată agravarea crizei politico-militare din zonă. Continuarea stăpânirii ungare asupra unei 

părți din teritoriul românesc la vest de Munții Apuseni, unde se accentuau zi de zi măsurile re-presive împotriva locuitorilor satelor și orașelor, a fost însoțită de un număr tot mai mare de atrocități săvârșite împotriva fruntașilor români transilvăneni militanți pentru unire. Pentru exe-cutarea acestor acțiuni antiromânești s-a recurs și la trenurile blindate, care se deplasau frecvent între Arad și Zam, Arad și Brad, Timișoara și Făget17. Vrând să păstreze cu orice preţ linia de de-marcaţie, autorităţile militare şi civile maghiare au luat măsuri de sporire a efectivelor militare şi înrolare cu forţa a tuturor persoanelor valide în armata maghiară, fără deosebire de naţiona-litate. Ajunşi într-o situaţie disperată, românii se refugiau în masă peste linia de demarcaţie provi-zorie de la Zalău, Cehu Silvaniei, Băseşti şi Huedin, cerând ajutor militar pentru a pune ca-păt acelei atmosfere de teroare şi arătând că, „la cel mai mic semn al autorităţilor militare româ-neşti, 10.000 de români sunt gata să se înroleze în armata română”18. În aceste împrejurări ce se agravau de la o zi la alta, pe măsură ce amenințarea unei ofensive de proporții a Armatei Roșii ungare devenea iminentă, o acțiune fermă din partea statului român de apărare a intereselor naționale și de salvare a populației românești aflate încă sub ocupație străină se dovedea nu numai pe deplin justificată, dar și de maximă urgență. Consiliul de Miniștri de la București, întrunit în prezența 
regelui Ferdinand, hotărâse, la 10 aprilie 1919, înaintarea Armatei Române în vestul Transil-
vaniei19. Pentru conducerea operațiilor ofensive pre-

conizate, la 11 aprilie 1919, Marele Cartier Ge-neral îl numea pe generalul Gheorghe Mărdă-rescu în funcția de comandant al trupelor din Transilvania. Acesta prelua postul în seara zilei următoare și hotăra restructurarea forțelor din compunere și începerea acțiunilor ofensive, prin surprindere, în dimineața zilei de 15 aprilie 
1919. Potrivit misiunii primite de la Marele Car-

tier General, comandantul Armatei Române din Transilvania a realizat următoarea grupare de forțe, cărora le-a repartizat misiuni operative, 

astfel: a) Grupul de Nord, sub comanda genera-lului Traian Moșoiu; b) Grupul de Sud, inițial sub 
comanda sa20. 

Din compunerea Grupului de Nord21 făceau 
parte: 

1. Detașamentul General Marcel Olteanu, con-stituit din Brigada 5 Roșiori (Regimentele 2 și 7 
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Roșiori), un batalion din Regimentul 14 Infan-

terie, un batalion din Regimentul 81 Infan-terie/Divizia 16 Ardeleană și o baterie din Regi-

mentul 4 Artilerie. Misiunea acestuia era de a păstra inițial o atitudine defensivă, acoperind spre nord și vest aripa dreaptă a grupului și de a respringe orice atac inamic potențial pe valea Tisei; ulterior, trebuia să înainteze pe direcția generală Sighet-Hust. 

2. Divizia 2 Cavalerie (Brigada 3 Roșiori, cu Grupul 2 Motomitraliere din regimentul Vână-tori de Munte și 1 secție de autotunuri din Divizionul de Artilerie A.A.) se afla dispusă pe valea Someșului, de unde trebuia să execute 
recunoașteri ofensive pe întregul său front, în scopul fixării forțelor inamice. Ulterior, pe mă-sura dezvoltării cu succes a ofensivei Diviziilor 6 și 7 Infanterie, de la stânga sa, urma să susțină înaintarea unităților Diviziei 7 Infanterie. 

3. Diviziile 6 și 7 Infanterie. Divizia 6 Infante-

rie22 avea misiunea să înainteze pe valea Crișului Repede, ocupând ieșirea din defileul Ciucea, după care să înainteze spre Oradea, în timp ce Divizia 7 Infanterie urma să înainteze pe două coloane, fiecare de tăria unui regiment, dinspre Zalău spre Carei. Legătura dintre cele două mari unități era realizată printr-un detașament mixt (trei batalioane, trei baterii de câmp și o baterie de munte), care trebuia să deschidă drumul 
dinspre Bucium (Dealul Fundacului) spre Mar-

ghita. 

Divizia 16 Ardeleană constituia rezerva gene-rală a Grupului de Nord. Misiunea Grupului de Sud (Divizia 2 Vână-tori) consta în înaintarea trupelor sale cu o coloană principală pe valea Crișului Alb și cu o coloană secundară pe valea Crișului Negru. Deta-șamentul de la Zam (un regiment de vânători și o baterie de artilerie de câmp/Divizia 1 Vână-tori), pus în subordinea sa, trebuia să avanseze concomitent pe valea Mureșului, asigurând aripa stângă a marii unități. Primul obiectiv de atins 
era linia Beiuș-Sebiș-Radna. Înaintarea forțelor Grupului de Sud trebuia să se oprească pe linia acestor localități, el îndeplinind rolul de pivot pe timpul executării acțiunii hotărâtoare a Grupului 
de Nord. 

Rezerva generală a Comandamentului Trupe-

lor din Transilvania era constituită din Divizia 1 Vânători și Divizia 18 Ardeleană, dislocate la Alba Iulia și Cluj. În total, efectivele operative ro-mâne se ridicau la aproximativ 64.000 militari, care compuneau șase divizii, respectiv 64 batali-oane, 28 escadroane și 45 baterii de artilerie, la 

care se adăugau servicii de geniu, un grup de motomitraliere și trei escadrile de aviație23. Dispozitivul trupelor române din Transilva-nia era astfel pregătit pentru declanșarea ofen-sivei în zorii zilei de 16 aprilie 1919. Devansând, însă, momentul prevăzut în planul de operații al Comandamentului român, forțele ungare aveau să preia inițiativa și, în noaptea de 15 spre 16 aprilie 1919, după o scurtă pregătire de artilerie, au trecut la atac în trei sectoare ale frontului pe 
valea Someșului și în defileul Crișului Repede, înaintând pe direcțiile Cicârlău-Dej, Zalău-Cluj și 
Ciucea-Cluj. Introducând în luptă rezervele de sector, forțele române au reușit ca, în scurt timp, să oprească și apoi să respingă atacurile inamice, 
restabilind apărarea pe limita dinainte24.  

 

 Contraofeniva Armatei Române continuă cu succes pe tot parcursul lunii aprilie, astfel încât la 1 mai 1919 se atinge cursul Tisei pe întreaga lungime a frontului, se eliberează teritoriile ro-mânești de la vest de Munții Apuseni și se reali-zează joncțiunea cu trupele cehoslovace în zona Csáp-Munkács, zădărnicindu-se, astfel, încerca-rea trupelor ungare de a lua contact cu detașa-mentele armate ale Ucrainei și Rusiei Sovietice 

ce atacau dinspre Est. În ziua de 2 mai 1919, Comandamentul Su-prem ungar a trimis parlamentari solicitând în-cheierea armistițiului25. Astfel, linia de demarcaţie provizorie stabilită prin Convenția de la Belgrad din 31 octombrie / 13 noiembrie 1918 își încheia scurta, dar pericu-loasa ei existenţă, în aprilie 1919, odată cu ofen-siva victorioasă a Armatei Române spre Vest, 

 Generalul Traian Moșoiu și primarul Oradiei Mari,  
Rimler Karoly (20 aprilie 1919) 
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încheiată cu eliberarea întregului teritoriu na-ţional şi fixarea acesteia pe aliniamentul recu-noscut de Antantă încă din 4/17 august 1916.  

 

3. Concluzii 

Spre deosebire de Campaniile anilor 1916 și 1917, când Armata Română a acționat într-un război de coaliție, în perioada noiembrie 1918 – aprilie 1919 și, ulterior, august 1919, ea a desfășurat în mod independent Campania de apărare a României Mari. Punerea în primejdie a unității statale românești, prin forța armelor, de către Republica Ungară a Sfaturilor, precum și 

de Rusia și Ucraina sovietice, a impus o reacție simetrică. În fața atacurilor armate, a acțiunilor militare coordonate, a violențelor și crimelor nu-meroase săvârșite asupra populației pașnice, România a fost obligată să recurgă la soluția ex-tremă, înfrângând decisiv Armata Roșie un-gară și ocupând Budapesta, la începutul lunii august 
1919. Așa cum au relevat mulți observatori politici și militari ai vremii, cauza pe care a apărat-o atunci Armata Română a avut și o reală dimen-siune europeană, acțiunea ei de asigurare a secu-rității granițelor României Mari stăvilind pătrun-derea bolșevismului spre centrul Europei. Ocupația românească în Ungaria a durat exact cât a fost nevoie pentru a se stinge focarul de război din această regiune și pentru a a se ob-ține asigurările necesare securității și integrității teritoriale a României. Atunci, în 1918-1919, idealul întregirii na-ționale a izbândit aproape pe deplin, astfel încât milioane de români din stânga Tisei până la Nistru și din Carpați până la Marea Neagră s-au regăsit într-o singură patrie. Această realitate istorică îl determina pe celebrul analist britanic A.W.A. Leeper să aprecieze Marea Unire a româ-nilor ca „un mare câștig pentru cauza popoarelor și a democrației și că faptul acesta este universal admis”26. ■ 

 

 

 

 

Regele Ferdinand I, Regina Maria și Iulia Maniu, președintele Consiliului Dirigent, la Oradea Mare 

(23 mai 1919) 

Trupele române la Oradea Mare, la 23 mai 1919 
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Regele Ferdinand I, Regina Maria  și Generalul Gheorghe Mărărescu trecând în revistă trupele române la 
Oradea Mare (23 mai 1919) 

Regele Ferdinand I primește raportul generalului Traian Moșoiu,  în localitatea 
Careii Mari (25 mai 1919) 

Regele Ferdinand I și Regina Maria întâmpinați la Careii Mari de patru mirese din Oaș (25 mai 1919) 
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1 Vizita generalului Berthelot în părțile apusene ale Transilvaniei s-a desfășurat într-un context extrem de nefavorabil, marcat, în Banat de abuzurile autorităților militare sârbești de ocupație, ostile unirii, pentru că guvernanții de la Belgrad nutreau intenții anexioniste în zonă, iar în Crișana, vestul Transilvaniei și Maramureș, de cele ale autorităților și unităților maghire sataționate în zonă, care erau convinse că aceste teritorii vor rămâne în continuare sub administrare maghiară (Declarațiile date de Agoston Peter și Aurel Lazăr 
referitoare la ocupația românească, în „Nagyváradi Napló”, nr. 262, din 27 noiembrie 1918. Vezi și Augustin Țarău, Dumitru Noane, Oradea. Ultima jertfă. 12 octombrie 1918-20 

aprilie 1919, în „Historia”, anul XIX, nr. 207, aprilie 2019, p. 59). La Arad, fruntașii 
Consiliului Național Român (CNR) i-au pregătit generalului Berthelot un dineu la restaurantul hotelului ,,Crucea Albă”. Un grup destul de numeros, purtând un uriaș drapel maghiar, a blocat intrarea în hotel, încât generalul de-abia s-a strecurat înspre sala restaurantului și nu s-au potolit nici când generalul a ieșit din hotel și când automobilul în care a urcat încerca să plece către CNR, ci i-au blocat minute în șir până când, în cele din urmă, a reușit să se desprindă din mulțime. Văzând  grupurile românilor, le-au atacat prin spate, iar din față acestea au fost întâmpinate cu focuri de armă trase de gardiștii maghiari trimiși de primărie, astfel că nu a scăpat de focurile armelor nici automobilul cu care 
generalul Berthelot se deplasa de acum de la locuința avocatului Ștefan Cicio-Pop către sediul Episcopiei Ortodoxe a Aradului, șoferul mașinii fiind rănit („Românul”, nr. 40 din 
16/29 decembrie 1918, Arad, p. 1-2).  

2 Generalul Henri Berthelot, Memorii și corespondență 1916-1919, București, 2012, 
p. 392-393. 

3 Ion Giurcă, Partea de Est a Transilvaniei în anii Războiului de Întregire, în Profesioniștii 
noștri. Ion Giurcă – un „general” pe frontul istoriografiei militare. Volum îngrijit și Prefață de Vasile Stancu și Ioan Lăcătușu, Sfântu Gheorghe, 2019, p. 229-230.  

4 Ioan Boeriu (1859-1949), general de divizie. După studii la Școala militară de la Sibiu (1878), se remarcă în diferite funcții de stat major și la comanda unor subunități și unități 
ale armatei austro-ungare, înscriindu-se pe linia unor reputați ofițeri de origine română, precum colonelul baron David Urs de Marginea (protectorul său) sau generalul Traian Doda. În fruntea Regimentului 76 Infanterie se distinge în mod deosebit în Campania din 1914, în luptele din Galiția, fiind grav rănit. Ca urmare a faptelor sale de arme a fost avansat la gradul de general de brigadă și a primit titlul de baron, odată cu înaltul ordin „Maria Teresa”. Decorat de împăratul Franz Josef cu ordinul „Leopold I”, el va păstra tot timpul războiului o ținută demnă și o atitudine curajoasă de apărare a românilor din Dubla Monarhie. În noiembrie 1918, este ales președinte al Senatului militar al ofițerilor și soldaților români din Viena. Primit în rândurile cadrelor active cu vechime ale Armatei Române, la 18 noiembrie 1918, în gradul de general de divizie, va juca un rol însemnat în organizarea armatei ardelene, ca parte integrantă a Armatei României Mari.  

5 „Gazeta Oficială”, anul I, nr. 6, Sibiu, 14/27 ianuarie 1919, p. 1. Până la acea dată, generalul Ioan Boeriu îndeplinise funcția de secretar la Resortul Armată și Siguranță Publică, iar după numirea în funcție l-a avut ca șef de stat major pe colonelul Dănilă Papp. Proiectul de organizare a structurilor militare ardelene a fost elaborat în cadrul Secției Ținuturilor Reunite, condusă de către generalul Alexandru Hanzu, care a fost aprobat mai târziu, la 26 ianuarie / 8 februarie 1919. Conform proiectului, din resursele umane și materiale provenite în principal din Transilvania, trebuiau organizate Corpurile 6 și 7 Armată, primul cu Diviziile 16, 17 și 20 Infanterie, cel de-al doilea cu Diviziile 18, 19 și 21 Infanterie, dar din motive obiective nu au fost constituite decât Diviziile 16 și 18 Infanterie. În acele condiții, Consiliul Dirigent a chemat sub arme Corpul Voluntarilor Ardeleni, care fusese constituit încă din anul 1917 din prizonieri români, foști militari în 
armata austro-ungară, care luptaseră pe frontul din Moldova în 1917, iar la 3/16 de-cembrie 1918 au fost trecuți în Transilvania (Ion Giurcă, op. cit., p. 231). 

6 Ion Giurcă, op. cit., p. 232. Vezi și Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, 
În apărarea României Mari. Campania Armatei Române din 1918-1919. Cuvânt înainte de Prof.univ.dr. Liviu Maior, Bucureşti, 1994, p. 154-157. 

7 AMNR, Fond Microfilme, rola P II.2. 2.192, c. 25-29, 75-76, 85-86, 90-91, 95, 110-112, f. 32. Într-un document din 12 februarie 1919, al Comandamentului Trupelor din  
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 Transilvania, se constata: „Paralel cu pregătirile militare, ungurii duc o intensă propagandă contra României, atât în Ungaria, cât și în străinătate. La Societatea de propagandă din Budapesta există o secție specială condusă de istoricul Benedek Iancso destinată a strânge documente necesare pentru susținerea cauzei Ungariei la Conferința de Pace. Totodată, sub 
coordonarea fostului guvernator al Transilvaniei, Ugron Gabor, cu sprijinul ministrului de Război și al Uniunii Secuilor din Budapesta, se desfășoară o puternică propagandă politică în teritoriile încă neeliberate de Armata Română” (ibidem, rola P II.2.2.193, c. 381-382). 

8 Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan,  op. cit., p. 157. 
9 Ibidem, p. 158. Pentru detalii, a se vedea AMAE, fond Conferința Păcii 1946, vol. 96, 

p. 26-30 (lucrarea secretarului de legație Zeno Câmpeanu asupra Frontierei româno-

ungare); AMAE, Fond 71/1914, E 2, partea I, vol. 180, f. 208-214; Romulus Seișanu, 
Principiul naționalităților. Originile, evoluția și elementele constitutive ale naționalității. 
Aplicarea cauzelor teritoriale ale tratatelor de pace de la Versailles, Saint Germain, Trianon, 

Neuilly sur Seine. Studiu istoric și de drept internațional, București, 1935, p. 308. 
10 Ibidem. 
11 Pe larg în V. Fl. Dobrinescu, România și sistemul tratatelor de pace de la Paris (1919-

1923), p. 84-88. 
12 AMNR, Fond Microfilme, rola P II. 5.161, c. 229-231. Într-o convorbire cu șeful de stat major al Comandamentului Trupelor din Transilvania, lt.col. Ion Antonescu, șeful Biroului Operații din Marele Cartier General, îl informa: „În Consiliul de Miniștri de azi 

noapte s-a decis ca trupele române să treacă Apusenii pentru a ocupa toate ținuturile revendicate de noi. Operațiunea trebuie să se execute cât mai grabnic cu putință. În consecință, se va ordona elaborarea planurilor ofensive, pînă la 16 februarie 1919”. 
13 Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op.cit., p. 174. La această schimbare de atitudine contribuiseră miniștrii aliați, îndeosebii Saint Aulaire și Barclay, care au informat corect asupra stării de lucruri din regiune, subliniind așa cum au făcut și într-o comunicare identică trimisă guvernelor lor la jumătatea lunii martie 1919: „Există un interes major ca România să fie în stare să opună o rezistență puternică ascensiunii bolșevismului. Ea a devenit, după cum am prevăzut, singura barieră contra mareei în creștere a bolșevismului; învinsă și contaminată, s-ar termina cu ordinea și pacea în Orient. Cauza pe care o apără în momentul de față nu este numai românească, ci o cauză europeană” (Cf. 1918. Desăvârșirea unității național-statale a poporului român. Recunoș-

terea ei internațională, vol. VIII, doc. nr. 551). Generalul Berthelot, la rândul său, le trans-mitea cifrat premierului Clemenceau, mareșalului Foch și generalului Franchet d’ Espèray la 20 martie 1919: „Noi nu putem aștepta ca inamicul să fie gata și este chiar necesar a-l devansa, dacă nu vrem să vedem dispărută ultima noastră barieră contra bolșevismului” 

(ibidem, doc. nr. 554). 
14 Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit., p. 174-175. A se vedea și Gheorghe I. Brătianu, Acțiunea politică și militară a României în 1919. În lumina cores-

pondenței diplomatice a lui Ion I.C. Brătianu, București, 1939, p. 54-55. 
15 Liptai Ervin, Vöröskatonák, előre! A Magyar Vörös Hadsereg harcai, 1919, Budapest, 

1979, p. 87. Pe larg programul și direcțiile politicii guvernului Republicii Sfaturilor în 
Magyarország Története 1918-1919, 1919-1945, vol. I, Budapesta, 1984, p. 141-168. 

16 Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit., p. 207. Vezi și Dumitru 
Preda, Sub semnul Marii Uniri, Campaniile Armatei Române pentru întregirea Țării 1916-

1920. Cu un Argument de Academician Victor Voicu, București, 2019, p. 264-265. 
17 Ibidem, p. 265; Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit., p. 208. 
18 AMNR, Fond 2.270, Divizia 7 Infanterie, dos. nr. 487, f. 510. 
19 Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit. 
20 Ulterior, între 19 și 25 aprilie 1919, comanda Grupului de Sud i-a revenit generalului Gheorghe Dabija, iar ulterior generalului Ștefan Holban. 
21 Dumitru Preda, Sub semnul Marii Uniri...., p. 268-269. 
22 AMNR, F Din 25 aprilie 1919 va trece la Grupul de Sud. 
23 Dumitru Preda, Sub semnul Marii Uniri...., p.  269. 
24 Ibidem, p. 271. 
25 Ibidem, p. 284. 
26 Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit., p. 336. 
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Cornel 

COTUȚIU 

[Beclean]  

 

 
 

Mărțișor altundeva... 
 

 
 

... adică, tot la noi La sfârșitul lunii februarie 2020, Despăr-țământul „Mihail Kogălniceanu” Iași al ASTREI a dat curs invitației de a participa la câteva mani-festări culturale românești din sudul Basarabiei, prilejuite de sărbătoarea tradițională a Mărțișo-rului și cu ocazia zilei aniversare a lui Ion Creangă (n. 1 martie 1837). Au participat Areta Moșu, vicepreședintă a ASTREI – președintă a filialei Iași a Asociațiunii, lect.univ.dr. Gheorghe Iutiș, vicepreședinte al acestui despărțământ ie-șean, alături de dumnealor fiind și semnatarul acestor rânduri (dar peste tot mă prezentam „sunt ardelean de pe Someș, dar și al filialei ieșene”) și Constantin Cojocaru, tânărul șofer al mașinii (25 de ani), român basarabean din zona 

Ungheni. Ne însuflețea dragul pentru cei pe care urma să-i vizităm, de a fi alături de condiția lor de 
etnie orfană într-un mediu ostil administrativ-politic și, de sărbători fiind vorba, aveam acel gen de daruri care, la românii de dincolo de neadevăratele hotare de azi, au un preț special: cartea în limba română, mai cu seamă cărți pentru copii și rechizite școlare; dar și reviste de cultură pentru cei maturi (apropo: mă aflam a treia oară când urma să străbat, să revăd, plaiuri românești umilite de strălucitorul Kiev, dar nu țin minte să fi văzut undeva – de la Cernăuți la 
Odesa –, vreo firmă pe care să scrie, cu litere rusești sau latine, „Librărie”, ori să fi zărit o vitrină cu cărți; dar nici vreun chioșc  cu ziare – 

prin ce cotloane sunt ascunse?). E de la sine înțe-les: aveam spațiosul portbagaj plin cu geaman-tane cu astfel de obiecte (nu cu mulți ani în urmă interzise la vămile ucrainiene). 

... Plecat-am patru de la Iași 

... și alți șase din Brăila și, zău, nu ne era ni-mănui în piept ceva de-a sila. Am încercat o rimă, imitându-l pe Alecsandri, din Peneș Curcanul doar că moldovenii lui mergeau la un război al dreptății naționale, iar noi treceam Prutul (prin vama de lângă Galați) să ne mângâiem niște se-meni obidiți. Despre neprevăzuta și plăcuta întâlnire cu semenii noștri de pe Dunăre (deocamdată) câte-va cuvinte: Sunt componenți ai (ceva ce eu nu 
am mai întâlnit) Cenaclului literar „Casa Speran-ței” al Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pen-sionarilor „Ana Aslan” Brăila. Iar acest cenaclu al pensionarilor de acolo are și o revistă de cultură (cu apariție trimestrială) „Casa Speranței” (parcă  
e aici ceva din spiritul brăilencei, celebra doc-toriță de valoare internațională inestimabilă Ana 
Aslan). Prezența lor acum, în sudul Basarabiei hăcuită de Ucraina e motivată astfel: „Ducem 
mai departe ideea de Neuitare/ inițiala majus-culă a cuvântului le aparține – n.m./ a culturii, a limbii și tradițiilor strămoșești, încercând să dăruim celor din jurul nostru momente de feri-

cire”. Umblând prin lume (o, nu! nu ca turist), în-cercând să văd, să aud, să o simt (după cât mi-a 

putut firea), m-am așezat treptat pe un anume palier existențial: să-mi confirm (o dată sau de mai multe ori) ce știam, din lectură, din albume, din proiecții de film. Pentru doamna Areta Moșu această postură a fost/este însoțită și de verbul „a compara”. De 20 de ani, domnia sa a cutre-

ierat aceste pământuri românești furate și este nevoită, de la o descindere la alta, să constate, cu tristețe,  că starea etnică a românilor noștri de 
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aici a intrat în degradare, sub presiunea poten-taților ucrainieni. Așadar,  am umblat și am cercetat un areal marcat de următoarele localități: comunele Bori-
săuca (raionul Tatarbunar), Camâșovca (raionul Ismail), orașul Ismail – toate trei aparținând Ucrainei (deci, Basarabia de Sud) și Cahul (Repu-

blica Moldovenească – deci, Basarabia de nord). 

Voi face referiri și la vămile prin care am trecut, căci psihologia și comportamentul grănicerului sunt (categoric) distincte și merită remarcate, fie și numai pentru pitorescul lor (uneori mojic). 

 

Masca zâmbitoare a ospitalității 
Borisăuca este localitatea cea mai sudică din 

Basarabia de Sud  (raionul Tatarbunar, regiunea 

Odesa). Vreme frumoasă, pentru finalul lui fe-bruarie, șosea rezonabilă, dar, în ce mă privește, încă nu mă eliberasem de iritarea provocată de niște informații din numărul recent apărut al 
jurnalului „Sud-vest”, singura publicație ro-mânească din acest teritoriu. Și chiar aveau să 
mi se confirme – „la fața locului” –, cele culese din acest „almanah istorico-cultural în limba ro-mână pentru cititorii din sudul Basarabiei” – cum îl numește împătimitul român, dl. Vadim 
Bacinschi, fondatorul acestuia.  Sunt trei titluri edificatoare: „Nimeni, din su-dul Basarabiei, la Forumul românilor de pretu-tindeni” (organizat de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, al Guvernului de la București !), „Despre situația actuală a românilor din Ucraina” și „În regiunea Odesa nu mai există etnici români? (Pe marginea rezoluției Univer-sității de la Izvorul  Mureșului)”.  Izvorul Mureșului? Acolo s-au adunat, pentru 

a 17-a oară, lideri din comunitățile românești de 

dinafara hotarelor, pentru a discuta ce focuri de 

artificii s-au produs pe cerul jenant al Centena-

rului Marii Uniri…  Deopotrivă, aleșii de la această universitate au elaborat solicitări pentru fel de fel de fripturi, printre care și referitor la sarmalele românilor din Ucraina. Adică: noi metode pentru a coafa drepturile naționale ale etnicilor români; rețete noi în prepararea procedurii de acordare a unor burse pentru elevii etnici români din Ucraina; 

tehnici pentru fixarea celei de a treia pedale a 

bicicletei menită să împiedice extirparea altor școli cu predare în limba română; noi procedee de a vorbi urechilor fără timpan ale guvernului 
ucrainean, privitor la învățământul în limba română și grija lui pentru anularea celor care au mai rămas; prepararea de borșuri care să îm-

piedice confuzii între  limba română și graiul moldovenesc în această Țară de Margine (cum era numită Ucraina în vechime), manevrarea confuziilor fiind o practică ucraineană preluată 
de la Moskova; inventarea unor pulverizatoare 

care să împiedice dispariția ultimelor două școli medii din sudul Basarabiei cu predare integrală în limba română (cele din Plavni/ Barta – raio-nul Reni și din Borisăuca); în sfârșit, tergiver-sarea, de la București, a exportului de muștar al fățărniciei de a dori înființarea unui veritabil/ 

acut necesar Centru Cultural Românesc la Ismail 
(recunosc, am croșetat o broderie absurdă, dar care mustește de adevăruri). Nu e mai puțin adevărat că vioiciunea în hotărâri nu le creează insomnii celor de la fața 
locului. De pildă, la Borisăuca, în parcul din fața școlii se află un soclu ridicol. După ce Kievul, în 
1991, s-a trezit în fruntea unei țări indepen-dente, suverane, a ordonat dispariția statuilor lui 
Lenin (îmi place!). Primăria din Borisăuca s-a conformat îndată, smulgând bronzul lui Lenin de pe soclu, dar lăsând, pe fațeta dinspre stradă literele groase ale numelui său. Eu, trecător pe 
acolo, m-am întrebat: e o neglijență aparentă, care maschează nostalgii prosovietice? Deopo-trivă, alături, e monumentul eroilor din Al Doilea Război Mondial: luptători români cu litere ru-sești. Adică ?... Școală românească la Borisăuca? O fi, dar în curte, pe culoare, în clase, copiii – români! – 

vorbeau ucraineană. Din dialogul cu profesoara de istorie, aflu că programa îi cere să vorbească 
despre istoria Ucrainei, dar nimic despre ro-mâni. Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul? Da, poate niște fotbaliști de seamă din România. Tablele, care numesc profilul sălii de clasă, cabinetele, 
sunt numite pe limba ucraineană, cu alfabet ru-

sesc. Dar cică există o asociație culturală a ro-mânilor, numită „Valul lui Traian”. Asta, în si-tuația în care, la recensământul din 1940, din cei 

1.680 de locuitori 98% erau români, câțiva ruși, 
2 bulgari. Dar niciun ucrainean! La programul artistic pregătit de școala din 
Borisăuca l-am întâlnit, în sfârșit, pe consulul general român de la Odesa; căci, acum doi ani, când l-am vizitat la Odesa, nu era în localitate. 

Regia spectacolului, scenografia au fost bine gândite, pe seama Mărțișorului și a lui Ion 
Creangă. Am văzut pentru prima dată că  sec-vențe din opera humuleșteanului pot fi drama-tizate (pe scenă, nu pe pelicula de film) și copiii 
le-au jucat cu talent și emoție.  
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Constantin, șoferul nostru, ne mărturisea ulterior că, văzându-i pe scenă, emoționați și dornici de a comunica astfel, a simțit un fel de milă admirativă pentru ei, pentru condiția lor de școlari în acest mediu. (Dacă tot l-am pomenit pe 

Constantin – Costel – Costică, apelat de către noi 
felurit: în zecii mei ani de drumeție, am călătorit cu mașini de toate dimensiunile, dar nu am în-tâlnit vreun șofer de teapa lui. Dincolo de faptul că a condus impecabil, relațiile dintre cei din mașină și cel de la volan au fost de o civilitate ireproșabilă, de la salut, ton în adresare, recepti-
vitate la trebuințele grupului – de pildă, căratul geamantanelor cu cărți –, dorința evidentă de a nu ne decepționa prin comportament și pro-

priile opinii despre locuri, lume). Cei din grupul nostru am remarcat ceva neaș-teptat: în momentele lor de adresare publicului (fie elev, fie dascăl) au folosit mereu sintagmele „limba noastră”, „neamul nostru”, „dulce grai moldovenesc”, dar în niciun context nu s-a folosit cuvântul „român”. Inclusiv enormitatea găsită pe un coridor, unde, pe un panou cu 
portretul lui Eminescu e scris așa: „Clasic al literaturii moldovenești” – deci nu române. De ce toate astea? Doamna Areta Moșu, bine cunoscă-toare a climatului uman din această regiune, opina că această fereală e impusă, programatică, educată – cuvântul „român” devenind aproape un „tabu”; nociv, pentru politica de deznațio-nalizare perfidă din partea decidenților guverna-mentali de la fălosul Kiev. 

 

Necrezute revelații Camâșovca: următorul loc de ședere și cu așteptate impresii contradictorii. Mai întâi, „o contemplație” a acestui toponim. În vechime, satul se numea „Hagi-Curda”. Era cumva în consonanță cu împrejurările de care a avut parte Basarabia veche, numită Bugeac, adi-că, stăpânită de hoarde, imperii, țarate: daci, vi-zigoți, huni, bulgari, unguri (50 de ani au jefuit 
aceste meleaguri!), pecenegi, cumani, tătari, otomani, țariști, sovietici; iar din 1991, cireașa de pe tort: stăpânirea ucraineană (pe o „îmbucă-tură” de... doar 13.000 km. pătrați din Basa-

rabia). 

Apoi, la mijlocul secolului al XIX-lea, la reve-nirea în teritoriile statului național român, loca-

litatea a primit toponimul Frumoasa; frumoasă denumire, desigur, ținându-se seama de oameni, împrejurimi, peisaj, așezarea comunală. 
Despre recenta denumire – Camâșovca: „Camâș”, cică, în ucraineană, ar însemna ceva 

rezultat din lapte de... măgăriță. Poate fi și de proveniență rusă, se spunea, căci ei, slugoii ticălosului Stalin, au impus toponimul acesta în 1947. Cred, mai degrabă, că persoana care ne dezlega „misterul” semantic voia să se distreze pe seama ignoranței noastre. Revenind în țară, un profesor de rusă ne-a limpezit: „camâș” în-seamnă „tufiș”; ceea ce e credibil, dat fiind că zo-na Bugeac e plină de lacuri. Pentru mine, cuvântul are o rezonanță apar-te: „mâș” inevitabil sună a mormăit prelung; iar „ca” – indiferent din ce limbă provine vocabula –, mie îmi provoacă imaginea auditivă a unui cron-cănit de corb: (are și limba rusă frumusețile ei 
lexicale...). Deci, Camâșovca... Sat mare (3.500 de locuitori), e situat pe malul imensului lac Chița. A intrat în conștiința opiniei publice românești datorită unui conflict religios, care este edifica-

tor pentru pretinsa libertate religioasă și pentru situația etnicilor români din regiune. Ce ofensă pentru Mitropolia kieveană! să constate ridica-

rea aici a primei biserici ortodoxe cu liturghie în limba română! Biserica aceasta, cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, nu e recunoscută de autoritățile ucrainene, pentru că e subordo-nată Mitropoliei Basarabiei (la sfințirea ei – 

2011 – au fost trimiși sute de milițieni, care au pus la cale bătăi ale enoriașilor veniți la cere-monial, răniri, răpiri, persecuții ulterioare, inclu-

siv asupra preotului Anatolie Cristea). Atitudinea fermă a creștinilor de aici s-a concretizat de o anvergură necesar a fi largă: lansarea, în 2013, a cărții Hagi-Curda – autor Tudor Iordăchescu –, mai întâi la Camâșovca, apoi la București, la Palatul Suțu. În ambele 
locuri s-au rostit aceleași concluzii: „Românii sunt supuși unei crude presiuni și deznaționali-
zare din partea Statului Ucrainian, continuator, mai feroce, al opresiunii începute pe timpul regi-

mului sovietic”. Și: „Avem a face cu un complex al 

neoimperialismului ucrainean. Basarabia de Sud a devenit o zonă a absurdului și incredibilului, unde există o ură viscerală față de români”. 

(O precizare: am naivitatea să cred că foarte mulți dintre semenii mei cunosc, măcar minim, geografia Europei de Est. Totuși, înșir aceste 
date despre zonele pe care le-am străbătut, pre-văzător să-mi motivez astfel unele afirmații, de-

talii, atitudini). 

O primă impresie, în fața școlii, datorată doamnei Areta Moșu, care a poposit de câteva ori la Camâșovca: „E pentru întâia oară când ni se permite astriștilor să intrăm în școlile de aici, cu toate că pentru ele am venit de fiecare dată”. 
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Iar eu am avut din nou un impuls al iritării, căci constatam ceea ce remarcasem cu un an în ur-mă, în zona nordului Bucovinei, Cernăuți – Herța: ce disproporție între condițiile reale so-

cio-administrative pentru românii de acolo și ni-
velul real de civilizat, european, în comunitățile 
ucrainene din România. Suntem întâmpinați, la intrarea în perimetrul bisericii, de părintele paroh Mihai Stegărescu, care ne invită, ca un fel de preambul, la căsuța-muzeu, cât un bordei (diminutivul meu vine aici ca o mângâiere), dăruit de familia Iordăchescu. Ea adăpostește o cămăruță cu obiecte etnofol-clorice românești  și, în altă odăiță, o bibliotecă. 
I-am cercetat cărțile, dar după ce, mai întâi,       
m-am îndestulat cu bucuria de a vedea tricolorul 

românesc aflat într-o ipostază unică (în toată pre-tutindenea românească): pe secvența galbenă a drapelului nostru, drept stemă simbolică națio-nală se află chipul lui Mihai Eminescu. Superb românism în acest context statal ucrainean!!! Clădirea edificiului bisericesc are o plăcută, sobră, arhitectură tradițională, cu un exterior alcătuit din imitație de cărămidă. Firește, am fost conduși înăuntru, deși pronaosul și naosul sunt doar în albul varului. Aici am trăit, din nou, o nebănuită surpriză. Albul acesta l-am simțit calm, afectuos. Pereții, până în înaltul turnului, prin albul lor, parcă armonizau cu splendoarea aurită a catapeteasmei, proaspăt instalată în acest lăcaș pe cale de a înainta spre desăvârșire prin așteptata pictură murală. 
(Paranteză: în ținutul meu, al Someșului de 

Rodna, de Crăciun am avut parte de o penibilă primăvară, iar în următoarele două luni, am fost procopsiți cu un fel de zdrențăroasă toamnă. Ei bine, nu am bănuit ce dar îmi va face iarna când, în drum spre Iași, trecând de tunelele de pe Valea Ilvelor, am intrat într-o Bucovină de un alb neașteptat. A fost ca o binecuvântare: stânga, dreapta, trenul străbătea colinele, pădurile de brazi copleșite de albul zăpezii – ca o binecu-vântare parcă). La școală, în sala de spectacol, desigur: Mărți-șorul și Creangă. Omul matur sau vârstnic îl percepe altfel pe Creangă, cel din Amintiri și povești, dar cu o stare de farmec atunci când „îl vezi” pe humuleștean în interpretarea de o stân-găcie fermecătoare a acestor copii din clasele primare, sau să auzi, în pronunția lor, răsfățatul cuvânt „bunel” (pentru „bunic”). Am reținut din 
speech-ul directoarei, doamna Virginia Cocoș, că, din cele 19 clase ale acestei școli de cultură generală, 8 sunt cu predare în limba română (e 

doveditor și cum arată clasele, cabinetele și 
coridoarele). Inversez o zicere de pe la noi, cu „una caldă, una rece” și remarc, fiind caldă, 
remarca directoarei: „Absolvenții școlii noastre găsesc cale mai caldă spre România”.  Învăță-toarea Ina, văzând interesul meu pentru inte-

rioare, m-a chemat să i-o văd și pe a ei, clasa I. Cum se zice în popor: Mi-a rupt gura!... Panouri, desene, aparate de proiecție, tot felul de mijloace pedagogice necesare predării/învățării – aran-jate cu bun gust și într-un raport rezonabil între cele necesare pentru însușirea limbilor română și ucraineană. În schimb, dialogul cu o profesoa-ră s-a încheiat în „coadă de pește” (ce expresivă e limba noastră populară!). Mi-a spus, la un mo-

ment dat: „Acasă vorbim românește”. Iar eu: „Și?”. Nu sesiza dacă „și”-ul meu e conjuncție sau 

adverb. Ea: „Adică?”. Eu: „Și românește? Mi-ar fi plăcut un categoric „numai” (avea ochi frumoși, de un albastru irizant,  așa că...  m-am depărtat de ea). Cu o privire... brunetă, doamna Natalia Ursu, care ne însoțise de la graniță pe traseul de până acum, aștepta să ne conducă la Ismail, unde, la „Centrul de Informare al României” – pe care îl 
cooordonează –, urma a doua zi să participăm la o consistentă manifestare de cultură româ-nească, „Să ne cunoaștem poeții”. 

 

... La Ismail 

L-am revăzut a doua oară, între două nopți de hotel. Concret: seara, la sosire, apoi o zi plină și  dimineața, la plecare spre Cahul. (Ismail e un cuvânt oarecum răsfățat în cultura lumii: Ismail 
Kadare este cel mai cunoscut scriitor albanez pe plan mondial, și, la cinci teatre de pe mapamond, este câte un actor cu numele acesta). Am regăsit același oraș plăcut, prin spațiile cu străzi trase geometric, curate (deși n-am văzut 
vreun muncitor de la salubritate), oameni de o veselie pașnică (cei 73.000 de locuitori sunt alcătuiți din ucraineni, ruși, lipoveni, bulgari, ro-mâni, găgăuzi, bieloruși, țigani și evrei – i-am înșirat în ordinea rezultată dintr-un recent re-censământ), un țărm al brațului Chilia, al eternei Dunăre (revăzând astfel, în fundalul imaginii, o insulă românească), câteva parcuri largi,  semeți-te cu statui, dar fără imensa statuie a Regelui Ferdinand I, înălțată în anii ʼ30 interbelici în piața din fața Catedralei orașului (Hăcuirea ei s-a întâmplat din cel puțin două pricini: 1) Într-un astfel de teritoriu trebuia să dispară tot ce ar fi evocat România; 2) Pe orice meridian al plane-tei, mârșavul comunism nu suportă ideea/starea 
de monarhie). 
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Am revăzut, totuși, un spațiu pur românesc: 
66 de m2, îngăduiți de puterea ucraniană (Țțț, ce dărnicie!...) într-un corp al uneia dintre clădirile Universității ucrainene, sală în care se stimulea-ză, se adăpostește, se apără românismul – Cen-trul de Informare al României din Ismail, al cărui administrator (așa se pretinde a fi numită) este Doamna (intenționat, substantivul e cu inițială majusculă) Natalia Ursu.  Am întrebat-o de ce în titlul acestui organism e substantivul „informa-re”. Nu m-a convins răspunsul, eu rămânând în continuare cu certitudinea că substantivul e aici impropriu (mai ales pentru urechea mea și a celor de vârsta mea, căci „a informa” era unul din parșivele verbe de lucru ale Securității comu-niste din România postbelică).  Dincolo de această „cârcoteală”, energia dum-neaei, solicitudinea, faptele întru afirmarea ro-mânească organizate în acest areal, mă stârneau să o abordez, să o răsfăț cu diminutivul „Ursu-lică”. În geamantanul cu cărțile aduse de acasă aveam și câteva de-ale mele. I-am oferit un exemplar cu următoarea dedicație: „Încântat să vă cunosc, stimată Doamnă Nata-lia Ursu, în această postură de cultivator/apă-rător al limbii române și tradițiilor strămoșești în acest areal național-politic care mimează fă-țarnic democrația. Ismail, de Ziua Mărțișorului”. Sediul acestui organism românesc, subordo-nat Bucureștiului, e dotat cu ce era de așteptat: cărți și reviste românești, aparatură electronică 
de multiplicat, de comunicat, proiectoare, pa-nouri ilustrative pentru cultura românilor de pretutindeni, iar într-un colț „festiv”, două stea-guri, al României și al UE; nu și al Ucrainei  (Țțț!...). Întâlnirea a fost programată a se des-fășura sub genericul „Să ne cunoaștem poeții”, aceasta, în triplă ipostază: expoziție de carte românească, rostiri pe seama literaturii române din țară și din Basarabia, recitări de poezie. Așa încât, protagoniști au fost brăilenii și cei din 

Ismail, motiv pentru care s-a și constituit un 
Cenaclu Literar Transfrontalier Ismail-Brăila, bazat pe Cenaclul literar „Casa Speranței” (Brăila – președinte Violeta Craiu, membră a Uniunii Scriitorilor din România) și Cenaclul literar „Ecoul Bugeacului” (Ismail – președinte poetul Ion Bâcu). Aceștia, de altfel, au și rostit cuvinte de întâmpinare, cărora li s-a alăturat Areta Moșu, vicepreședintă a Asociațiunii ASTRA, și 
Carmen Dimitriu, lector la Universitatea de Stat 

din Comrat (Republica Moldova) și membră  a despărțământului ieșean al ASTREI. 

S-a rostit și o întâmpinare versificată, la tradi-ționalul ritual al primirii: „Vă salutăm cu-această pâne/ Din mare suflet, oameni buni,/ De ieri, de astăzi și de mâne,/ Cu dorul nostru de străbuni!”. Mă așezasem lângă o doamnă care, din capul locului, mă stimula să mai chițcăi din când în când, pe seama a ce ni se întâmpla. Dezinvoltura mea, în dialogul șoptit, pornise de la faptul că, prezentându-se, Vera Balica-Boinegri a men-ționat „la odihnă”. La sprâncenele mele ridicate a mirare nostimă, mi-a explicat că așa se numesc pensionarii aici. Dintre poeziile ei înșirate pe coli de hârtie, am șterpelit un vers, notându-l pe furiș în bloc-notes-ul meu: „Cum se poate vinde-un ciripit”. Observându-mi „hoția”, Doamna... „La Odihnă” mi-a dedicat o poezie, din care reproduc o strofă: „Veniți mai des, dacă se poate,/ Faceți oleacă de popas,/ Pe-o clipă să uitați de toate,/ Să nu uitați ce v-a rămas”. Versurile îmi amintesc 
de un strigăt al unei românce, acum doi ani, dintr-

un sat din apropierea Odesei: „Nu ne uitați!”. La un moment dat, a fost și o „Pauză artistică” (expresia aparține organizatorilor), când ne-au încântat Mihai Voicu, la vioară, Chiril Vozian cu romanța eminesciană A ruginit frunza din vii și 
Xenia Covalenco, cu o expoziție de desen, ilus-trând Luceafărul. După un program de romanțe, alternate cu 

poezie, s-au acordat Diplome de excelență, din partea Asociației condusă de Doamna Natalia Ursu. Am fost și noi, astriștii din România, distin-și astfel. Motivația: „Pentru contribuția adusă la promovarea limbii române, culturii și identității românești în comunitățile istorice din Sudul Ba-

sarabiei, regiunea Odesa, Ucraina”. S-o recunoaș-tem: gest măgulitor. Prezența mea la Ismail se datora și unui inte-

res propriu. Concitadinul meu, scriitorul Aurel Podaru, alături de cărți de proză și publicistică proprii, are și o pasiune statornică pentru desti-
nul biobibliografic al prozatorului Pavel Dan, stins din viață prea devreme pentru a se stator-nici în prim-planul literaturii române interbelice. 
Oricum, Aurel Podaru este un important „pavel-danist”, îngrijind ediții din scrierile acestuia, de-votamentul său mergând până acolo încât, îm-preună cu alți literați ardeleni, scoate periodic 
revista „Paveldaniștii”. 

Ei bine, aflând de plecarea mea spre spații ro-mânești de peste Prut și de traseul prin pusta 
Bugeacului, m-a informat că Pavel Dan și-a dat bacalaureatul, în 1927, taman la Ismail. Din anume pricini, tânărul, originar dintr-un sat de lângă Turda, avea să încheie liceul la Tulcea și 
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să-și susțină examenul în orașul dintre marile lacuri ale Buceagului. Podaru ar fi vrut să desco-păr clădirea școlii din Ismail unde se susținuse atunci examenul și să-i aduc câteva fotografii. Aflam însă de la Doamna Natalia Ursu că n-am ce găsi ce mă interează. Nu mi-a rămas decât să prezint asistenței proaspăta carte scoasă de paveldanistul meu de la Beclean, intitulată Pavel 

Dan și Tulcea, cei prezenți aflând cu mirare ad-

mirativă aprecierea, pe seama lui, a celebrului român stabilit la Paris, Eugen Ionescu:  

 „El depășește realismul viguros dar simplu al unui Liviu Rebreanu, împingându-l până la limi-
tele fantasticului de care este pătruns”. Finalmente, după orele petrecute în această atmosferă elevată, îmi simțeam postura de ro-mân parcă înviorată, conștientizată acum mai limpede decât în zilele de toate zilele.      Și, ca un corolar pentru acest timp și spațiu, găzduit aici sub genericul „Să ne cunoaștem poeții”, transcriu câteva versuri ale scriitoarei brăilence Violeta Craiu: „Navigăm prin viață,/ oprindu-ne din când în când/ să respirăm,/ să fim fericiți sau deprimați:/ căutările persistă de zi cu zi,/ ne regăsim în adâncul sufletului/ ciudați, bizari, frumoși,/ încă-pățânați, răi,/ orgolioși, generoși.../ Oameni...”. 

 

… La Cahul Am intrat în oraș seara, pe 1martie 2020, ziua când celebra mezzosoprană română, de faimă universală, Elena Cernei (originară de aici) ar fi împlinit 95 de ani de la naștere. Mai vreau să rețin, din acest domeniu al muzicii, că tot de aici e și faimosul dirijor de orchestre populare Nicolae Botgros, distins de Președintele Româ-niei cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer (2004). 
Mai-mai că auzeam clipocitul Prutului și în-cercam să prind un pic de reverberație din frea-mătul Chișinăului, aflat doar... la 175 de km. De-părtare. Au fost momente de vizite și proiectarea unor 

programe de interes pentru ASTRA, căci aici este sediul Despărțămânului (președinte Valeriu  

Baban, deopotrivă, șeful Direcției Generale de Învțământ Cahul) și al Cercului ASTRA „Onisifor Ghibu” Cahul (președintă Doamna Maria Barbă, 
prof.univ.dr. la Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu”). Am avut întâlniri cu D-na Anca Corfu, Consul 

General al României la Cahul și cu PS Veniamin 

Goreanu, episcopul Basarabiei de Sud. Preasfin-ția sa ne-a prevenit că, din ce vom afla în timpul 

dialogului cu noi, ne va fi greu să ne păstrăm cal-mul, în ce privește manifestarea antiromânească constantă și complexă a administrației de la Chișinău și de la Kiev, în școli și față de biserică. 
Ne-a spus la un moment dat așa: „Oamenii de aici au așteptări, cu răni nevindecate, și sunt lip-siți de speranțe pentru mai bine în acest con-

text”. Dar tot de la domnia sa, am reținut o re-marcă frumoasă: „Aici se apreciază calitatea învățământului universitar din România, dar și postura ei de a fi pentru noi astfel o antecameră a Occidentului”. Dar starea de senin pe care am trăit-o la 

Cahul mi-a întreținut-o nu înălțimile văzduhului, ci cuceritoarea amfitrioană Maria Barbă, care 
ne-a primit la Centrul de Cultură și Civilizație Românească, din incinta universității. Spațiul: un salon cu portretele personalităților de seamă românești din domeniul culturii, o bibliotecă și un birou, acum pregătit ca... pentru oaspeți. La bibliotecă, o neașteptată surpriză: pe un raft, așezată la vedere, o recentă carte de poezie 
a cunoscutei profesoare Ana Berengea, deopo-trivă preoteasă în comuna Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud. Și uite-așa aflu ceea ce compa-nionii mei din România știau: D-na Barbă a venit în câteva rânduri cu grupuri de tineri, spre șede-re în tabere organizate în România, printre care și în zona Someșului rodnean și a Ilvelor. Dar într-o astfel de descindere s-a săvârșit și căsăto-ria dumneaei, cea religioasă la Ilva Mare și ospă-țul la Năsăud, totul în însoțirea astriștilor năsă-udeni. Când semnificațiile unei asemenea „fapte” matrimoniale într-un asemenea context sunt 

evidente, există o sintagmă elocventă: „Fără co-mentarii!”. Și: „Mică-i lumea mare!” Iar la Liceul „Ion Creangă” Cahul, m-a înghe-

suit dorul de elevi, încât, într-o clasă m-am așe-zat într-o bancă, lângă o liceancă, să urmăresc, cu îngăduința profesoarei, câteva minute ale unei lecții de biologie. Fapta i-a produs zâmbete „co-legei” de bancă, încât, ridicându-mă, i-am stre-

curat, ca un gest de intimitate, un baton de cio-colată. Mică-mare surpriza, când am văzut-o apărând pe coridor și mi-a prins la butonieră un mărțișor. 
                                                                                                

... Și la întoarcere       La ultimele două vămi – de intrare „în” și ieșire „din” Basarabia – am avut parte de câte o scenetă de prost gust (ca să nu zic mai... dulce). Am trecut prin vămi ale Europei și de peste 
Atlantic, dar nu am avut parte de momente de „finețuri” ca acum. 
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La intrare: șoferul Constantin s-a dus cu pașapoartele noastre la o baracă, la fereastra căreia se zăreau două chipuri înfășate (pesemne, de spaima cu coronavirus). Nu au ieșit, ca să vină la mașină să ne vadă chipurile, au pretins să ieșim noi, să-i vizităm la geam; e drept, era și frig și, se știe, frigul pustei e mai puțin educat și au preferat să șadă după sticlă pe... „feisbuci” (zi-cere snoabă – „facebook”, parcă). La Vama de ieșire a fost un spectacol de nota 10. Cei doi slujbași ne-au cerut să ieșim afară, au dorit să fie scoase și așezate pe băncile din apropiere toate bagajele din mașină. Chiar și ghivecele și buchetele de flori, luate la plecare de 
companionii mei dintr-o superbă piațetă de flori din Cahul. De pipăit nu am avut parte, însă ni s-a 

cerut să așteptăm, să inspirăm aerul bucovi-
neano-moldovenesc de afară. Căci, peste câteva minute, unul dintre vameși a apărut dintr-un țarc cu plopi cu doi câini, din cei dotați a fi sensibili la obiecte neobișnuite. Javre educate (nu au ridicat o labă din spate să binecuvânteze cu urină cele cercetate), ascultătoare la comenzi (pentru noi, misterioase); după înconjurul mași-
nii, li s-a cerut să intre înăuntru (să estimeze calitatea fotoliilor?), să se cuibărească în port-bagaj (începeam să mă simt un traficant). Șoferul 
Constantin era revoltat, șoptindu-ne că știe de la soția lui, lucrătoare în vama Ungheni, că e inter-zisă intrarea profesionistelor potăi în mașină. 

Am avut și o clipă de mirare, pe seama lor: N-au reacționat nicicum la revista cu jocuri enig-matice, lăsată pe scaunul meu. Mde, insensibile la... deșteptăciune! Când abnegația cercetării s-a terminat (spre decepția câinilor și a vameșilor?), am avut neinspirata zicere: „Vedeți că e ceva 
sare de coronavirus sub roata din spate”. Vame-șul a reacționat potrivit unei mai vechi expresii: „Parcă s-a umflat orezu-n el”. Drăguța doamnă Areta mă privea stupefiată. M-am explicat: „Au și câinii nevoie de mișcare, pe motiv de sănătate”. Acum mă privea stupefiată să nu fi înțels cei doi 
ambiguitatea de sens a substantivului „câine”. Am fi riscat să ni se ceară să ne dăm jos pan-talonii, să ne descălțăm... Oricum, am ieșit din vamă amintindu-mi din nou de Vasile Alecsandri și versurile sale, cân-tate de ostașii români la vestea retrocedării (chiar dacă a fost parțială) a Basarabiei: „Hai cu Domnul Sfânt,/ Haideți peste Prut,/ Să păzim pământul/ Care l-am avut!” Observam și acum o înserare frumoasă, repe-tată, aproape identică a celor din zilele petrecute în sânul Basarabiei. Trecerea de la o localitate la 
alta s-a întâmplat de fiecare dată astfel: pe un fond de fâșii de griuri mate, soarele cobora enorm în orizontul curat al pustei, conturat distinct, de un galben decorativ, parcă asemeni celui din planșele de desen ale nevinovaților școlari. ■ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
| Școala medie generală din satul Camâșovca:  „Elevul” Cornel Cotuțiu… 
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Dorina 

SCUTARI 

[Iași] 
Neîntinată, amintirea colegilor trecuţi în nemurire 

 

 Consiliul Local al Municipiului Iaşi a decis, în ședința din 30 aprilie 2020, conferirea titlului de Cetăţean de Onoare celor patru membri ai echi-pajului SMURD Iaşi, căzuţi la datorie în data de 2 iunie 2016, în satul Haragâş, raionul Cantemir. Amintim că în august 2016, Consiliul Raional 
Cantemir a adoptat decizia de conferire a titlului de Cetăţean de Onoare membrilor echipajului SMURD. În context, vă propunem un material despre întâlnirea publicistului Ion Domenco şi a primarului de Haragâş, Iurie Bălănuţă, cu colegii echipajului SMURD din Iaşi. În anul 2018, când s-au împlinit o sută de ani 
de la Marea Unire, publicistul Ion Domenco a scos de sub tipar cartea întitulată semnificativ 
Eroi au fost, eroi mai sunt..., dedicată memoriei Eroilor Români căzuţi în luptele pentru între-girea Ţării, în vara lui 1941, dar şi a membrilor echipajului SMURD care şi-au pierdut viaţa într-o misiune de salvare de vieţi omeneşti în data de 2 iunie 2016, în satul Haragâş, raionul Cantemir. La iniţiativa Consulatului General al României de la Cahul, conducerea unităţii speciale de aviaţie SMURD din Iaşi, din care au făcut parte pilotul şi copilotul echipajului căzut la datorie, a acceptat 

ideea de a-i invita, la Iaşi, pe autorul cărţii şi pe primarul satului Haragâş, Iurie Bălănuţă, pentru a dona un lot de carte, întru înveşnicirea memo-

riei eroilor SMURD.  În cadrul întâlnirii călduroase, oferită de efectivul unităţii oaspeţilor din Cantemir, s-a menţionat  faptul că, ajunşi la un centenar de la 
istorica Mare Unire de la Alba Iulia, este foarte important să ne dăm seama cu toţii că nici în 1859, nici în 1918 n-a fost deloc uşor de înfăp-

tuit unirea; aceasta n-a fost o euforie generală, a 

fost nevoie de multiple eforturi, ani de zile, pe diverse tărâmuri pentru a convinge românii de pretutindeni că doar în unire este puterea şi izbânda. Poate de aceea cartea Eroi au fost, eroi 

mai sunt... vine, pe de o parte, ca o ofrandă în 
amintirea jertfei ostaşilor români, căzuţi în lup-tele pentru eliberarea Basarabiei, reîntregirea Ţării, întru apărarea credinţei şi libertăţii, iar pe 
de alta ca un pios omagiu adus tuturor celor care şi-au adus şi îşi aduc obolul la înfăptuirea actului 

Unirii, la fel celor care, prin metode paşnice, con-tinuă să lupte pentru împlinirea idealului naţio-nal, atât de greu de realizat. „Am scris această carte pentru a reaminti tuturor românilor de azi şi/sau mai ales tinerilor, că jertfele miilor de eroi – cunoscuţi şi necunoscuţi, de dincolo şi de din-

coace de Prut – n-au fost zadarnice, că ele trăiesc şi vor trăi în amintirea copiilor, nepoţilor şi strănepoţilor”, a subliniat Ion Domenco. Dovezi incontestabile ale acestui enunţ sunt cimitirele eroilor români, precum este Cimitirul de Onoare de la Ţiganca, o adevărată perlă de înveşnicire a memoriei şi recunoştinţei urmaşilor, unde-şi dorm somnul de veci cca. 1.200 de soldaţi şi ofi-ţeri care s-au jertfit, în vara anului 1941, pe 
altarul dezrobirii Basarabiei, Parcela Eroilor de la Cania, Troiţa de pe Dealul Epureni, Complexul Memorial de la Haragâş, în memoria echipajului SMURD, căzut, la 2 iunie 2016, în timpul unei mi-siuni de salvare de vieţi omeneşti, dar şi aceste 

Ion Domenco | 
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cărţi, broşuri, care au o valoare educativă pentru 
generaţiile tinere întru cunoaşterea adevărului istoric, cultivării spiritului patriotic, de sacrificiu 
pentru Patrie. „Este greu, dacă nu chiar imposibil să vor-beşti, după trei ani de zile, despre acel ultim zbor 
al elicopterului SMURD, despre tragicul accident aviatic care a curmat viaţa a patru medici-salvatori, ce şi-au jertfit tot ce au avut mai scump întru salvarea altor vieţi omeneşti: Doru Gavril – pilot, Voicu Şocae – copilot, Mihaela Dumea – medic, şi Gabriel Sandu – asistent medical”, a 
spus primarul de Haragâş, Iurie Bălănuţă. „Noi, locuitorii satului Haragâş, am fost primii şi unicii, care am văzut, am urmărit cu lacrimi în ochi ulti-mele clipe de zbor al echipajului, în acea după-amiază cu ghinion de 2 iunie 2016, când, în con-diţii climaterice foarte complicate, în timp ce zbura din Chişinău spre Cahul, pentru a prelua un pacient în stare gravă, elicopterul s-a prăbuşit în pădurea din preajma satului. Cei care au fost martori ai tragediei susţin că aparatul de tip EC-

135, nr. 347, zbura chiar pe deasupra caselor şi scotea zgomote stranii. Peste câteva clipe s-a prăbuşit în marginea pădurii, apoi a fost cuprins de flăcări… Mă bucur mult că după numai un an 
de la acel accident aviatic s-a reuşit inaugurarea 
unui Complex Memorial edificat, cu eforturi co-mune, pe locul prăbuşirii elicopterului. Merită apreciere faptul că din chiar prima zi după tra-gedie, autorităţile publice, sătenii, toţi oamenii de bună credinţă au conştientizat fapta eroică a membrilor echipajului, căzuţi la datorie în nu-

mele salvării altor vieţi. Mână de la mână, sătenii au luat parte la acţiunile de curăţire a locului tra-

gediei, apoi la serviciile de pomenire a eroilor-salvatori, la construcţia propriu-zisă a Comple-

xului. A fost importantă şi oportună şi contri-buţia IGSU, a Consiliului Raional, a Secţiei Situaţii Excepţionale Cantemir ş.a. Desigur, vom conti-nua să-i pomenim pe cei patru eroi, fapta lor va rămâne veşnic în memoria consătenilor noştri, 
de la mic la mare. Numele lor este pome-nit în biserici, despre curajul şi sacrificiul lor se vor-beşte la lecţii, în gimnaziul din sat, cu alte ocazii”. Comandantul Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi (comandor Cătălin Ungureanu), structură spe-cializată din subordinea Inspectoratului General de Aviaţie care asigură componenta aviatică în e-xecutarea misiunilor operative în sprijinul struc-

turilor Ministerului Afacerilor Interne sau cu caracter umanitar, independent sau în coope-rare, în judeţele Iaşi, Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi şi Brăila, dar şi în 
Republica Moldova, a mulţumit cantemirenilor pentru gestul ce merită toată stima şi respectul efectivului, pentru eforturile depuse întru edifi-carea Complexului Memorial în locul prăbuşirii aeronavei, înmânându-le domnilor Domenco şi Bălănuţă câte o medalie jubiliară. Vădit emoţionată, doamna maior Dana Hol-man, angajată a Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, coordonatoarea activităţii, avea să menţioneze următoarele: „Domnule Domenco, întâlnirea cu dumneavoastră, familia dumneavoastră şi dom-nul Bălănuţă a fost pentru mine şi pentru colegii mei o întâlnire cu sufletul românesc, pur şi ne-întinat, aşa cum ni l-au predat înaintaşii noş-

tri. Vă dorim multă sănătate şi putere să duceţi 
pretutindeni unde poate fi primit, acest parfum fin şi nobil! Ne-am amintit de noi, de părinţii noştri, de fraţii noştri, de eroii noştri şi de nea-mul românesc! Asta a reprezentat pentru mine această întâlnire”. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Poșta Moldovei:  
In Memoriam: echipajul aeromedical SMURD 347, căzut în misiune la 2 iunie 2016 



„Revista română”, nr. 2 (100) • vara 2020 | 53 

 

Luminița 

CORNEA 

[Sf. Gheorghe] 

Antonina Sârbu – jurnalistă și scriitoare 
 

 Scriitorii români basarabeni au curaj și, mai ales, dorința de a trece Prutul cu bogăția creației lor. Chiar au mai mare curaj decât scriitorii de dincoace de Prut. Unii dintre aceștia, precum scriitoarea Antonina Sârbu (n. 1956), doresc a 
impune prin opera lor nu numai o anumită at-mosferă specifică perioadei Republicii Socialiste Moldovenești, dar și oameni dăruiți, adevărate talente ale românilor basarabeni.  Aș mai afirma că pe aceștia nu-i bucură atât semnele criticii, cât mai mult îi fericiesc reacțiile 
publicului cititor. Astfel, a-i aduce în contempo-raneitatea literară românească din Țară este un fapt care bucură sufletul, atât al celor de dincolo, cât și al celor de dincoace de Prut. Așa, au venit către mine, la Târgul de Carte Gaudeamus din București, 2019, două cărți semnate de Antonina Sârbu, o talentată jurnalistă și scriitoare. Prima este „o carte concepută și realizată de Antonina Sârbu” intitulaltă: Constanța Târțău, 
ultimul dialog (Editura Arc, Chișinău, 2016), edi-tată cu sprijinul Direcției Cultură a Municipiului Chișinău. Discursul original structural relatează întâmplări din viața celei mai mari actrițe pe 
care a avut-o Basarabia, de fapt viața actriței Constanța Târțău (1930-2014) dintr-o perioadă aprigă a istoriei fraților noștri basarabeni. Su-

marul bogat cuprinde, într-o primă parte, un dialog de proporții inițiat de Antonina Sârbu într-o mai lungă perioadă de timp. Partea a doua 
include mai multe interviuri ale jurnalistei-au-

toare cu prieteni/colegi care au cunoscut-o pe Constanța Târțău, „gloria de altădată a teatrului moldovenesc”, care, cândva, în luminile rampei, culegea ovațiile și aplauzele publicului, dar care a sfârșit în întuneric (orbise) și într-o izolare totală autoimpusă de pudoarea sărăciei. Constanța Târțău s-a născut la Chișinău la 14 
septembrie 1930. Tatăl, compozitor și dirijor din Huși, mama, fiica unui om înstărit din Ialoveni. În 1932, familia se mută la București, unde viitoa-rea actriță urmează studiile primare și liceale. În 1947, toată familia este obligată de regimul 
prosovietic să revină în Basarabia. Constanța Târțău va intra prin concurs la Institutul de Artă Teatrală din Leningrad (azi Sankt Petersburg). 

Reîntoarsă în Chișinău, s-a simțit în perma-nență marginalizată. Cauza? Educația și forma-rea ei într-un București interbelic, perfecta rosti-re românească, frumusețea chipului și noblețea sufletească în loc să devină atuuri pe scenă și în viață, i-au creat numeroase probleme. Nu a avut roluri mari, dar câteva au rămas cu adevărat de legendă. În 2007, a orbit și a murit în sărăcie la 24 aprilie 2014. Pentru că a revoluționat teatrul, pentru că a vorbit în toate timpurile românește, Constanța Târțău merita o altă soartă. Cititorul simte în fiecare pagină extraordi-nara implicare emoțională a autoarei, a scriitoa-rei Antonina Sârbu. A suferit alături de marea actriță în ultima parte a vieții când, deși „Om emerit al Republicii Moldova”, nu se putea între-ține din pensie, trebuia să lucreze ca înainte. Mărturisirea actriței este cutremurătoare: „Dacă sunt angajată, statul îmi dă o sută de lei pentru că sunt „om emerit”, dar dacă stau acasă, îmi ia pensia pentru titlu. Ați mai auzit de asemenea caraghioșenii? Ai o sută de lei ca „om emerit” numai dacă lucrezi. Dacă lași locul de muncă, nu mai ești „om emerit”, nu mai primești o sută de lei... Parcă-i ruptă din teatrul absurdului scena aceasta” (p. 135).  Ca de multe ori și în multe locuri, omul de artă nu este apreciat (de autorități) în timpul vieții, însă i se aduc coroane de lauri doar când este condus spre locul de veci. Exact așa s-a întâmplat și în cazul Constanței Târțău.  Jurnalista Antonina Sârbu a inclus în paginile volumului și o scurtă poezie, Bucurie, a actriței, 
poezie care-i sintetizează trăirile din ultima-i pe-rioadă de viață: „Durerea m-a condus spre bucu-

rie,/ De suflet am aflat atunci când doare./ Iar din durere a răsărit un soare/ În trista-mi, miste-rioasa împărăție”.  De câtva timp port în gând acțiunea celeilalte cărți semnate de Antonina Sârbu, romanul-con-

fesiune Vulpea argintie (Editura Arc, Chișinău, 
2019), inspirat din viața reală, o tulburătoare po-veste de dragoste pe un fundal social întunecat. 
Sonia, personajul principal, nu a fost un om im-plicat în istorie „am trăit această istorie și acum îmi pot da seama care parte a ei și cum a fost”. 
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Povestea de dragoste cu fotograful Efim, evreu din Cernăuți, a fost lumina vieții ei. A fost o pasi-
une care a subjugat-o frumos, care a ajutat-o să trăiască și să iubească viața. Finalul fericit este desigur plăcut lectorului, un happy-end care ră-mâne mult timp în imaginația cititorilor dornici 

de rezolvări fericite.  Lectura celor două volume ale Antoninei Sârbu, diferite ca discurs epic, mă motivează să prețuiesc talentul scriitoarei care, cu ingeniozitate și cu măiestrie artistică, cuce-rește cititorul. ■ 

 

 

 

 Florin FAIFER 

[Iași] 
Prietenoasele rafturi 

 

 

Nu-mi dau bine seama de unde mi-a venit ideea să alcătuiesc această carte, pentru care nu am avut un factor declanșator sau, cum se mai întâmplă, un model. Instituțiile pe care le sluji-
sem nu mai aveau nevoie de mine, așa că, o spun cu mâhnire, nu mai eram legat de mai știu eu ce obligații la Institutul Philippide sau la Conser-vator. Timp aveam berechet, dar, să ne înțele-

gem, nu vreme de pierdut. 

M-am gândit, m-am răzgândit până mi-am amintit de așa-numitul Dicționar de la Iași, apă-rut cu niște ani în urmă și acoperindu-se de faimă. Îmi rostuisem acolo articolele redactate (semnate cu inițiale: F.F.) în așa fel încât să mă 

opresc la cifra 111. Trei de unu, care va să zică. De ce așa? Păi, dați-mi voie și mie să mă joc! Acum, după decenii, Dicționarul General al 
Literaturii Române, zis și DGLR, îmi oferea, cu răsfățul tipografic al celor șapte impunătoare volume, încă un prilej de trecere în revistă. Cu 
articolele publicate mai demult, cu cele care s-au adăugat, mi-am propus să-mi încununez străda-niile cu o cifră aproape că neverosimilă, 1111 
(patru de 1), cu iradiere de simbol. 

Dar nu despre obolul meu lexicografic vreau să vă povestesc, ci despre un capitol îndeobște 
trecut cu vederea. Dedicațiile... Mai lungi sau mai scurte, percutante sau terne, convenționale ori cordiale, ele nu pot să lipsească. Unele sunt aride, ca să fie, altele te fac să le simți căldura, exuberanța le priește închinătorilor de pe foaia de gardă a unor scrieri ai căror autori se bucură că le-a (mai) apărut o carte. Când închinătorul 
nu-și înfrânează efuziunile, ne apropiem de stilul flamboiant. Stil care mimează (și uneori conține) marea inspirațiune. Oricum, judecând onest și cumpănit, avem a face nu rareori cu mărturii (nu exerciții) de 
admirație, altfel cei păliți de înfiorare nu s-ar mai exprima cu atâta patos, recurgând îndeosebi la oglinzi măritoare. Rar, scânteiază într-o salbă de aprecieri reflexele unor giuvaeruri de preț. Dedicații... dedicații... Păstrate cu atâta larghe-țe, n-or fi un triumf al vanității? Un soi de In 

Honorem..., (auto)zugrăvit cu încântare și cu vo-luptatea de a afla cum ești privit. Sunt, inevitabil, și dezamăgiri, dar cele mai multe texte-reve-rență par menite să-ți încălzească ție, autor, su-

fletul. Fastuoase sau potrivite din condei, ele te fac să te simți mai puțin singur. ■ 
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Gheorghe 

IUTIȘ 

[Iași] 
In memoriam: preot Nectarie Bălan 

 

 În data de 8 mai 2020 comunitatea astristă de la Iași a primit o veste teribilă: preotul Necta-rie Bălan din Herța (Ucraina) a încetat din viață. Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălnicea-nu” din Iași, condus cu vrednicie de 26 de ani de către doamna profesoară Areta Moșu, are vechi legături cu comunitatea de români din zona Herța și cu parohia „Sfântul Spiridon” (sfânt con-

siderat vindecător al bolnavilor și făcător de minuni), păstorită cu multă hărnicie și iubire de aproapele de părintele Nectarie. Au fost nume-roase vizite la Herța în cadrul simpozioanelor organizate de ASTRA ieșeană (cum a fost cel din 
noiembrie 2012), dar mai ales este de remarcat deosebitul moment din anul 2013, când biserica din localitate (construită la sfârșit de secol XVIII, între 1779-1785) a fost înzestrată cu un clopot realizat, cu multă trudă, prin susținerea finan-ciară a despărțămintelor astriste din țară, adus la Herța cu prilejul hramului (12 decembrie). 

S-au scris multe cuvinte pornite din suflet în aceste împrejurări pline de regret, tristețe, dar și de recunoștință pentru tot ceea ce părintele Nectarie lasă în urmă. Personal, l-am întâlnit pe părinte de două ori, în anul 2016 și apoi în anul 
2019. Mi-am dat seama de vrednicia și de harul său doar după câteva minute de discuție, în plus având posibilitatea să văd cu ochii proprii înfăp-tuirile, spirituale și materiale, din cadrul paro-

hiei pe care o păstorea. Menționăm și câteva dintre mărturiile celor 
care l-au cunoscut de mai multă vreme și mai îndeaproape. „S-a bucurat de o stimă enormă din partea comunității. De fapt, Herța este o parohie mică din punct de vedere numeric – puținul ce a rămas din vestita urbe în perioada interbelică, însă părintele Nectarie a reușit s-o facă prosperă prin evlavia, smerenia și hărnicia sa: casă pa-rohială, bibliotecă, sală de trapeză, reparații inte-rioare și exterioare, amenajarea curții, cimiti-
rului. De toate avea grijă, găsea adepți și binefe-cători pentru a realiza proiecte de necrezut”, a consemnat scriitorul și jurnalistul Vasile Bâcu, 
redactor-șef al „Gazetei de Herța”, cel care îl cu-noștea încă din tinerețe. 

„Ştiu că enoriaşii, pe care i-a păstorit cu ne-mărginit devotament, îi regretă profund trece-rea în veşnicie şi încă mult timp vor trăi neîm-păcaţi (nealinaţi) cu această pierdere. Ei, cei care 
l-au avut de călăuză spirituală şi i-au sorbit ani nenumăraţi, la sfintele liturghii, nectarul îndru-mărilor duhovniceşti, luând lumină de la lumina evlaviei sale, îi cunosc mult mai bine decât au-toarea acestor rânduri faptele ce-i definesc demnitatea. Noi, cei care îi treceam pragul sfân-tului locaş doar în momente de rezonanţă deo-sebită în destinul românilor de pe acest picior de 

plai, l-am cunoscut şi ne-am pătruns de inte-

gritatea-i morală din cuvintele liturgice rostite în 
timpul slujbelor de pomenire, din predicile adresate enoriaşilor, mai ales generaţiei tinere. În cotidianul „Crai nou” din Suceava, jurna-

lista Maria Toacă s-a referit la viața și activitatea părintelui Nectarie, menționând că „enoriaşii, pe 
care i-a păstorit cu nemărginit devotament, îi regretă profund trecerea în veşnicie şi încă mult timp vor trăi neîmpăcaţi (nealinaţi) cu această 
pierdere. Ei, cei care l-au avut de călăuză spi-rituală şi i-au sorbit ani nenumăraţi, la sfintele liturghii, nectarul îndrumărilor duhovniceşti, luând lumină de la lumina evlaviei sale, îi cunosc 
mult mai bine faptele ce-i definesc demnitatea… Atunci când vine de la un slujitor al altarului, cu-vântul sincer rostit, înnobilat de miracolul cre-dinţei, îşi are putere ziditoare, asemenea sacri-ficiilor şi faptelor bune, plăcute lui Dumnezeu. Scurta viaţă a părintelui Nectarie e o mărturie că sunt de ajuns şi câteva cuvinte pentru a rămâne viu în amintirea apropiaţilor, urmaşilor, oame-nilor care veneau la sfânta liturghie ca să-i as-culte cuvântul înaripat de Duh Dumnezeiesc. Cel 
mai frumos lucru ce-l pot face copiii botezaţi şi tinerii cununaţi în Biserica „Sfântul Spiridon” de preotul Nectarie este să dea ascultare, să nu uite aceste cuvinte”.  

Dumnezeu să-l ierte pe părintele Nectarie Bălan! Veșnica lui pomenire și recunoștință din partea românilor de pretutindeni! ■ 
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| Taina Sfântului Maslu la Biserica Sf. Spiridon din Herța (25 martie 2018): 

 Pr. Nectarie Bălan 

 

Credit foto: Vladimir și Lilia Dumitraș (sursa: „Libertatea cuvântului” – Cernăuți) 
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Irene 

POSTOLACHE 

[Bușteni, jud. Prahova]   

 
 Născută la 28 august 1961, în Comănești, județul Bacău. Scrie poveşti pentru copii, poezie şi proză. A pu-

blicat în revistele „Scriptor”, „Literatura de azi”, „Conta”, „Porto Franco”, „ProSaeculum”, „Cadran Cultural”. 

Colaboratoare cu rubrică permanentă de povești la StarFM Sebeș, în cadrul emisiunii „Pastila de poveste”.  
Cărţi publicate: Petrişor şi bănuţii de aur (Editura Sinteze, 2015), Baba Hoaţa (Editura Sinteze, 2015), Aiurilă 

şi Lenevilă (Editura Sinteze, 2016), Zmeoaica şi mărgelele (Editura Junimea, 2016), Hai să citim prima poveste! 
(Editura Eikon, 2019), Vreau să urc pe munte! (Editura Libris, 2019), Muta, o mătură care vorbește prea mult 
(Editura Junimea, 2019), Ursul Vasilică și înghețata (Editura Libris, 2020). 

Laureată a Concursului Național „Ion Creangă” de creație literară – Povești al Muzeului Naţional al Literaturii 
Române Iaşi (edițiile 2016, 2017, 2019). ■ 

 

unu mai 
 

 Anda e pe rândul din față și nu se poate abține să tragă cu ochiul la fusta mea neagră plisată. Naiba știe ce face mama, fustele mele au pliurile aliniate, dacă le măsori cu rigla, tot nu ai ce comenta. Cămașa albă ar fi fost în stare mai bună, dar în drum spre strada principală unde avea loc defilarea de întâi mai  am întâlnit o pereche de căței mucoși de culoarea ciocolatei cu mult 

lapte. N-am rezistat tentației să-i ridic în brațe pe rând. Ochi privind fără să priceapă, băbălăi, limbuțe harnice care mi-au curățat mâinile și fața cu viteza unui ștergător de parbriz, burtici calde, moi, cu pete ca de cafea... Irezistibili.  După ce i-am iubit fără rezerve, m-am  chinuit încă vreo zece minute ca să scap de urmărirea lor împleticită în lăbuțe scurte, caraghioase.  
Privindu-mi cămașa, am șters de pe listă înghețata pe care mama mi-o promisese dacă mă întorc curată acasă. Stau dreaptă, să nu uit să stau dreaptă. Sunt în rândul doi, norocul meu că sunt înaltă, văd bine. Ce să văd? Va fi defilare? Baloane? Armată? Iar se uită Anda. Îmi vine să-i scot limba. Dan își scarpină piciorul prin pantalon. Lângă mine Delia fâșâie hârtia unei bomboane, mirosul de mentă plutește în aer câteva clipe. Diriginta se apropie în viteză. Verific, ținuta e ok, n-am călcat crăițele galbene din rond, stau dreaptă. Textul nu am cum să-l uit, e prea simplu. Trebuie să strig un singur cuvânt: „ura!” Ne adunăm. 
 „Copii, ne mutăm pe strada cealaltă, pe Vasile Alecsandri.”  Fuste plisate negre se învârt în aer. Picioare neliniștite tropăie mărunțel. 
 „A patra B, la mine!” se aude vocea stridentă a unei învățătoare.  
 „Nu ieși din rând, măi, copile!” intervine un bariton mustăcios și crăcănat. „Încolonarea!” strigă diriga noastră pornind în față pe sub salcâmii înfloriți.  

p
ro

ză
 
■
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Dan mă calcă pe piciorul drept. Împiedicată nație. Îl înjur în gând străduindu-mă să țin pasul. 
Ne-am amestecat ca mieii primăvara. Voci disperate ne caută, ne găsesc, ne pierd și ne găsesc iar. Calc pe o bască neagră dar nu mă aplec, din spate vin alții și alții, cu nepăsarea unei turme dezlănțuite de animale. „C-ul, unde sunteți?   Vocea dirigintei își face loc timidă prin vacarmul general. Dirigintei i s-a desfăcut părul pieptănat în coc. Expeditivă, dezvelindu-și intim brațele albe de statuie de sub mâneca bluzei,  strânge și prinde șuvițele în coadă, legându-le cu elasticul pe care îl ține între buze. Continuă să ne numere, pe Cristi îl întoarce în sfârșit cu fața spre ea. Anda plânge. A înțepat-o o albină. Din poșeta minune a dirigintei își face apariția o sticlă minusculă cu spirt. Cu mâna dreaptă o șterge pe Anda, cu stânga adună încă doi băieți. Întors cu față, unul dintre ei se dovedește a fi de la clasa vecină. Anda plânge iar. I s-au veștejit garoafele roșii pe care le adusese de acasă în cinstea 
evenimentului. Zgomotul scade în intensitate ca un val de apă sărată spart de țărm. Ce se întâmplă? Vorbește un nene. „Tovarăș” mă corectează diriginta. Un firicel de transpirație i se 
prelinge pe obraz. „Nu v-ați așezat bine! De la dreapta la stânga, începeți cu A-ul, apoi, B-ul! Mai repede!”  E aproape ora doisprezece. Când te gândești că am plecat acum trei ore de acasă. Ne amestecăm iar. Vacarmul repornește, cu aceeași forță, de parcă nu a fost niciodată oprit. Diriginta ne așează cu mâna, unul câte unul. Am nimerit sub un salcâm. O rândunică codată ne batjocorește de pe firul electric întins între doi stâlpi. Ce-i pasă ei de defilare?  

Mi-e frig. A dispărut soarele. Un nor imens întunecat se apropie cu încăpățânarea unui berbec. Mârâie în surdină. În aceeași secundă începe răpăiala. Picături mari, cât farfuria ceștii de cafea, sfârâie pe asfaltul încins de soare. Miroase a praf înmuiat. Și a floare de salcâm. Pașii adăugați în grabă ne-au înghesuit sub crengile generoase ale copacului. Diriginta se străduie să ne apere de stropi. Tovarășul înjură. Ploaia pătrunde printre crengile salcâmului. Copiii din margine aleargă țipând spre clădirile alăturate drumului. Răpăiala se dezlănțuie acoperind tot. Ploaia e atât de deasă încât pare albă. Cămașa mea e udă până la brâu. Ura, voi primi înghețată la întoarcerea acasă! Pârâiașe umede se preling pe troatuar, pe lângă borduri, căpătând viteză acolo unde se unesc cu cele din stradă. Transportă petale albe de salcâm care se rotesc amețitor.  
 „Gata cu defilarea!” anunță diriga și glasul ei se prelinge prin ploaie spre mine, odată cu petalele parfumate de salcâm. „Acasă toată lumea! Ăsta a fost întîi mai.”  
 

 

de ce (nu) mi-a plăcut întâi iunie anul acesta 
 

 Recitesc nostalgică invitația de anul trecut: „clasele întâi și a doua așteaptă cu nerăbdare întâlnirea cu scriitorul, la școală, pe întâi iunie 2019, la ora 11”. Da, sărbătoream o zi  mult așteptată. Pregătirea începea din timp. Răsfoiam, reciteam, selectam povești. Neaparat trei. Să vă spun un secret? Nu spuneți nimănui, nu-i așa? Întotdeauna, pentru o întâlnire cu copiii iau cu mine trei povești. Atunci când intru într-o sală, fețele copiilor se ridică curioase spre mine și îmi transmit ceva. Acel ceva mă acordează, ca pe o chitară fermecată, cu starea lor de spirit. Sunt agitați? Voi alege să citesc o poveste antrenantă. Sunt obosiți? Voi citi o povestire scurtă. Sunt triști? Atunci voi alege cu siguranță cea mai veselă poveste din lume.  
       Anul acesta, de întâi iunie, ne-am fi întâlnit iar. Copiii m-ar aștepta, cuminți... Nu, nu e bine! 

Copiii m-ar aștepta, ca de obicei, zumzăind ca un roi de albine. Glasuri cristaline ar răsuna în sala împodobită cu baloane și flori. Desenele colorate ar privi indulgente de pe pereți forfota micuților care se așază, se ridică și se așază iar. Povestesc, agitând mânuțele, băiatul blond râde, cel brunet e supărat. Fata cu codițe arată celor două vecine pe zâna de pe bluza ei roz, cu paiete. Din spate e lansat un avion de hârtie care plutește câteva momente, apoi aterizează în bot cu un pocnet sec. În sală 
miroase a napolitane cu ciocolată. Sau poate a turtă dulce? 
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      Momentul intrării. Ochi mari se deschid curioși. Mă privesc și îmi urează:  
       „Bună dimineaaaața!” lungind sunetele, până când toți micuții participă, la unison.  „Ce are în mână? Unde sunt cărțile? Cine ne citește povești?” O fetiță cu păr buclat, lăsat pe spate, mă supune curajoasă unui adevărat interogatoriu:  
       „Mi-ai adus o poveste frumoasă? Eu vreau să fie cu un castel mare. Sau mai bine cu o pisicuță... Ție îți plac pisicuțele?” 

       Sigur că îmi plac pisicuțele... Ce noroc! Am pregătit o poveste cu pisicuțe. Și începe magia. Cuvintele aduc povestea care răsună în sala cu zeci de ochișori mirați, veseli, sau îngrijorați. Pisica e urmărită de un câine fioros. Oare cum va scăpa? În toiul acțiunii, piepturile respiră la unison. Pe jumătate ridicați de pe scăunelele scunde copiii sorb cuvintele, așteptând nerăbdători deznodă-mântul. Ah! Pisica a fost aruncată în stradă, sub roțile grăbite, de către un om rău! Sprâncene mici se încruntă, în vreme ce pumnișorii se strâng ritmic, încordați.  Ce noroc! Pisica e salvată! Un băiat o duce la adăpost, o hrănește. E o prințesă! Pisica este o prințesă adevărată, transformată de vrăjitoarea cea rea. 
        „Știam eu...” murmură fetița cu părul inelat.  Dacă ar cădea un ac pe podea, zgomotul i-ar trezi pe copii din vrajă. Este magia vrăjitoarei bune, ea rostește cu răbdare povești care întotdeauna se termină cu bine. Copiii oftează ușurați, se dezmorțesc. Încep discuțiile: „de unde vin prințesele?” „Mie nu-mi place de vrăjitoarea cea rea!”  
       „Mie mi-a plăcut cel mai mult de prinț, pentru că a fost bun!” mă anunță un puști roșcat, cu pistrui  pe obraz legănându-se pe picioare.  

       Cu regret, așez invitația înapoi în cutia ei. Pentru azi, povestea s-a terminat.  Vrăjitoarea cea rea a atins cu bagheta copiii din întreaga lume și i-a închis în case. Privind prin ferestrele reci, străzile pustii caută râsul copiilor. Au rămas fără mingi și biciclete. Asfaltul curat e spălat de ploaie și nu mai păstrează urma șotronului strâmb, desenat cu creta albastră.  
       Dar vrăjitoarea cea bună nu se dă bătută! Nu știați? Toate vrăjitoarele bune s-au transformat în mămici. Sau în bunici. Sau în mătuși cu voci frumoase, clare. Toate le citesc copiilor povești. Încet, încet, norii se risipesc și apare soarele. De ziua lor, toți copiii au ieșit la joacă. Au primit o mulțime de îmbrățișări și pupici. Și au primit cărți, înghețată, jucării... Iar vrăjitoarele bune au vorbit între ele și s-au hotărât ca anul acesta, întregul an, să fie al copiilor. În fiecare zi, în fiecare casă, va fi spusă o poveste. 
       „De unde vin poveștile?” mă întreabă nepotul.  
       „Din iubirea pentru copii, dragul meu...” îi răspund. ■ 

 

 

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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Nicolae BUSUIOC 

Trecerea prin undele timpului  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Când deschizi o carte şi mai ales una de versuri te aştepţi să intri într-un spaţiu misterios, acolo unde cuvintele se leagă magic între ele şi dau impresia de ceva nemaiîntâlnit, nemaivăzut, nemaiauzit. Simţi 
cum cuvintele se iau la întrecere, care mai de care vor să-ţi atragă atenţia că o moară ca a lor care macină făina albă şi fină nu există. Fascinează modul lor de a gândi, în ciuda gâlcevii care se mai iscă, şuşotesc, se contrazic, mintea li se urcă la cap când starea de nervi depăşeşte măsura, dar repede îşi revin la condiţia lor de fiinţe înţelepte, de echilibru şi bun simţ, sunt doar coborâtoare demne din vremi de mit şi legendă. La debutul isprăvilor lor, cuvintele erau sfioase, retrase, 
mai mereu somnolente, amorţite de parcă cineva le-

ar fi stigmatizate ca incapabile, neputincioase, obosi-te, resemnate şi, vorba nu ştiu cui, n-ar avea valoarea excitaţiei corticale ridicată încât întreg circuitul neu-ral ar dăuna grav sănătăţii mintale. Dar să nu mergem 
prea departe cu asemenea presupuneri. A fost necesar să vină Poetul pentru a le pune sângele în mişcare, să le demonstreze că unele dintre ele au chiar sânge albastru, calităţile lor ereditare sunt indubitabile, încât nici vorbă de tulburări de 
personalitate sau semne cum că spiritul de creati-vitate şi fantezia pot fi puse sub îndoială. Cuvintele sunt în toate minţile. Cum poezia stă să imite viaţa, de multe ori şi invers, Poetului nu-i rămâne decât să pună cuvintele pe calea gândirii, să le facă să înainteze 
cu speranţă şi, ajutate de inspirate metafore, să ajun-gă la conexiuni ideatice, idei şi imagini nebănuite. Şi iată cum de la perioada de latenţă îndelungată cuvin-tele iau înfăţişarea de prinţese adorabile, demne de privirile celor ce iubesc frumuseţea şi inteligenţa în-truchipate de sonore şi înaripate versuri. Poezia, când e să fie, vine parcă sub simpla dictare, se încheagă, se rotunjeşte, vine sub plăcere şi sensibi-

litate, însoţită şi de sete şi foame emoţională, atunci se aşterne ascultătoare pe hârtia generoasă, iar sub starea de lectură intră direct în viaţă. A căpătat dreptul la existenţă. Este şi cazul volumului Foame e-

moţională sub semnătura poetului ieşean Ionel Pintilii 

(Editura 24:ore, 2018). Poemele de aici sunt con-fesiuni, veritabile exerciţii ale sinelui poetic într-un melanj de tristeţi şi fericiri, toate omeneşti până la urmă. Sensibilitatea-i dusă până la subtilitate îi dese-nează fiorul versului pe care îl lasă să curgă firesc printre unduiri şi idealuri: „Decor încordat/ orizontul încovoiat/ timpanele ce n-aud/ întâlnirea fluviilor./ Bucuria dimineţilor/ la mal de mare/ topită în ma-nuscrise/ mereu întinsul albastru/ nu mai vălureşte./ În locul celor zise valuri/ sunt acum unduiri de răs-triste/ ce nu mai au suflet să zboare/ în lume... idea-luri./ Un cântec fără ochi/ se oglindeşte/ în zăpada dezgropată/ ca un zbenghi fistichiu/ ameţit în toiul vieţii./ Nu trebuie freamăt/ spectacole încântătoare/ contrapuncte.../ să evităm existenţa obscură” (Con-

trapuncte încântătoare). Sunt resorturi interioare care cheamă poetul să sondeze adâncuri ale trăirii şi să le exprime prin versuri, la început timide apoi în-drăzneţe şi emblematice, într-o dedublare cu accen-tuate nuanţe ale trecerii destinului prin vârtejul tim-pului: „... zilele tot vin... tot mai scurte/ neobişnuit de suave la despărţire/ însemnând că inima nopţii/ levi-tează şi se deşiră peste corpul întins./ Ziua de mâine nu are ore exacte/ ca anotimpurile pierzându-şi cu-lorile/ spaţiul sentimentelor devine/ neîncăpător/ la răsăritul cuceritor de viaţă/ Încrezători umblă printre umbre/ auzind scrâşnetul uşii ce închide/ noaptea/ străbătând drumuri lungi şi largi/ fără spaima vremii şi bătăii soarelui” (Nevăzuta strajă). Cuprins de „foamea emoţională”, Ionel Pintilii îşi descoperă drumul înconjurat de simplitatea zilei dar 

raftul cu cărți ■  

 

 

 

Ionel Pintilii 

Foame emoţională  
Iași, Editura 24:ore, 2018 
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şi de lumina înaltă sub care „vederea” lirică capătă nuanţele curcubeului şi sub care „el rescrie realul, fie doar şi pentru el, pentru că, probabil, pierzându-se în spaţiul versului propriu, poetul este «acasa» lui, în 
atelierul în care meşteşugeşte idei, viziuni, stări per-sonale definitorii”, cum remarcă Liviu Apetroaie în 

prefaţa volumului. Între timp, Ionel Pintilii a mai scris o carte de versuri, cu gândul la o altă întâlnire cu cititorii săi, cei care simt poezia ca pe un sentiment al cerului deschis, coborâtor de raze peste realul teluric, luminându-l îngândurat, cu „înfometare şi însetare” 
de fiorul liricului autentic. ■ 

 

 

Ana FILIP  

Lectio memoriae –  

ad depositum memoriae,  

hic est veritas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Cunoașterea istoriei naționale, a celor ce au scris-o cu sângele lor este o datorie a fiecăruia dintre noi. Dar sunt oameni deosebiți care fac din studiul izvoarelor istorice un ideal şi dovedesc o dăruire totală, oameni care nu pregetă să şteargă praful de pe documentele aflate în arhive, biblioteci, muzee etc. şi să aducă în faţa cititorului izvoare mai puţin cunoscute şi cer-cetate, să le comenteze, să le compare cu alte izvoare, sau să le integreze în istoria naţională la locul potrivit.  Un astfel de om este tânărul cercetător, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Univer-sităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, preotul Maxim 

(Iuliu-Marius) Morariu. Pentru el, istoria este o preocupare permanentă şi consideră că a scoate la lumină lucruri de mult uitate este o obligaţie pentru ca noi, cei mulţi, să nu uităm de unde venim şi cui datorăm acest fapt. Şi o face cu multă consecvenţă şi dăruire, cu deosebită rigoare ştiinţifică şi corecti-tudine. Este adevărat ce se zice de către unii („cărţile din cărţi se scriu”), dar autorul aminteşte pe toţi cei care au scris despre eroii războiului la tema respec-tivă, citându-i în subsidiar şi nu poate fi taxat pentru copiere, deoarece aduce noi interpretări şi date des-pre tema studiată şi după cum afirmă în prefaţă pă-

rintele prof.univ.dr. Ioan Chirilă, elaborează o jude-cată proprie cu privire la chestiuni de responsabi-litate publică, de conştiinţă comunitară. Cartea este compusă din şapte capitole care se completează unele pe altele formând un tot unitar 
despre situaţia Ţinutului Năsăudean în anii războiu-

lui. Jurnalul colonelului Anchidim Şoldea ne prezintă pe omul care îşi respectă jurământul militar depus faţă de coroana austriacă, dar poartă în suflet durerea că este pus să lupte împotriva unor neamuri cu care 
nu are nimic de împărţit: sârbi, polonezi etc. El re-prezintă o dovadă necenzurată a istoriei dureroase a vieţii românilor transilvăneni şi nu numai (p. 24). În capitolul al doilea sunt apoi prezentate două perspective inedite asupra Primului Război Mondial: 
Jurnalul lui Gustav Zikeli şi însemnările lui Vasile Măgheruşan, autorul arătând cum s-au raportat doi contemporani la eveniment, un neamţ bistriţean şi un soldat român. Primul, om cultivat, tipograf, editor, 
publicist, care n-a participat la război din motive de sănătate, dar a informat populaţia Bistriţei cu privire la mersul operaţiunilor militare prin ziarele „Bistrit-zer Deutsher Zeitung” şi „Wochenschrift”, având surse sigure de informare. Zikeli priveşte războiul prin pris-

ma ideilor sale socialiste pe care le avea. Însemnările lui sunt detaliate, corect scrise, cu oarecare valenţe 
literare (p. 40). Spre deosebire de acesta, Vasile Măgheruşan face însemnări simple de pe front, şi căzând prizonier la ruşi se mulţumeşte să înşire doar localităţile drumului său de prizonier în Rusia. De-oarece ştim că prizonierii se deplasau odată cu fron-tul, se poate deduce cum a evoluat frontul rusesc între 
anii 1915-1918 (p. 42). Acest soldat a menţionat peri-oadele cât a stat în fiecare localitate, de unde dedu-

cem cât a durat fiecare campanie rusească. Autorul face apoi o comparaţie între cele două mărturii: Zikeli 

Pr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu 

„Ţara Năsăudului” în timpul Primului Război Mondial 
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2019 
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relatează situaţia ţinutului bistriţean şi năsăudean din spatele frontului cu toate problemele lui, iar Măghe-ruşan dă date simple despre front şi prizonierat, dato-rat mai ales pregătirii lor intelectuale cât şi realităţilor diferite în care au trăit cei doi. Următoarele capitole sunt dedicate folclorului ca-re prezintă imaginea războiului văzut de omul sim-plu: văduva, orfanul, părinţii îndureraţi, invalidul etc. Piesele prezentate se cântă şi în zilele noastre: fetele îşi cântă drăguţii căzuţi, mamele îşi cântă fii, văduvele îşi cântă soţii, orfanii îşi cântă dorul de tată. Un capitol aparte este dedicat cântecului funebru. Sunt prezen-

tate culegerile făcute de Liviu Păiuş, Valeria Peter Predescu, Sever Hurdea, Ipate Dâmbu, şi alţii, care au îmbrăcat într-o formă poetică tragedia războiului dus de românii ardeleni. Este cunoscut faptul că maghiarii şi austriecii au fost ocoliţi de trimiterile pe front, fiind numiţi în dife-rite posturi din administraţie, aprovizionare, con-strucţii militare, unde erau feriţi de marile încleştări. De aceea pierderile în rândul lor au fost mici faţă de cele ale românilor şi ale altor etnii care au căzut cu 
zecile de mii. Autorul se preocupă însă cu prezenta-rea, în partea a cincea a cărţii, a situației văduvelor, orfanilor şi invalizilor de război din Salva a căror do-sare se află în Arhivele bistriţene. Aceste dosare sunt o sursă de informaţii despre modul de viaţă al săteni-lor şi de starea lor materială, de numărul văduvelor, orfanilor, invalizilor şi pensiile pe care le primeau. Nu este uitată nici situaţia elevilor gimnazişti din Salva, deoarece greutăţile războiului îi fac pe mulţi să re-nunţe la studii din motive materiale. 

Ultimul capitol este dedicat urmărilor războiului asupra natalităţii în Salva: scăderea natalităţii şi dimi-nuarea căsătoriilor. În mod paradoxal, mortalitatea infantilă este foarte redusă, fapt ce se datorează celor 76 de moaşe comunale care urmăreau situaţia co-piilor pe care îi moşeau îndrumând cu pricepere pe mame şi pe ceilalţi membri ai familiei care se ocupau de cei 186 de nou născuţi în timpul războiului. Cu toate greutăţile datorate războiului, viaţa morală nu  
s-a degradat, numărul de copii ilegitimi fiind aproape inexistent. Meritul revine în primul rând preotului care a fost mereu alături de familii şi a desfăşurat o activitate deosebită pentru educarea morală a celor rămaşi acasă. Cartea tânărului cercetător drd. Maxim (Iuliu-

Marius) Morariu este o oglindă vie a realităţilor din Ţara Năsăudului îm timpul primei conflagraţii mon-diale, fiind o radiografie a satelor năsăudene cu toate aspectele lor. Scrisă cu har, cu un suflu evocator rar întâlnit, întrt-un stil concis şi fluent, cu cursivitatea ideilor şi întâmplărilor şi nu în ultimul rând, cu un sentiment puternic de dragoste faţă de om şi înalte 
sentimente patriotice, cartea este o lectură foarte plă-cută ce îi îndeamnă pe cititori să se informeze asupra trecutului deoarece necunoaşterea greşelilor poate duce la repetarea lor. Şi iar repetăm cuvintele pă-

rintelui prof.univ.dr. Ioan Chirilă, preşedintele Sena-tului universităţii clujene şi prefaţatorul demersului: 
lectio memoriae – ad depositum memoriae, hic est 

veritas. ■ 

 
 

Teofil MEHE  DINȚAN 

Biserica și societatea  

 

 
 
 

 

 

 

 

 La sfârșit de an, 2019, colaboratorul nostru, Tudor Nedelcea, a tipărit o nouă carte, a 52-a, intitulată 
sugestiv Biserica și societatea, la editura craioveană Sitech. În format mare, în cele 410 p.+ foto color, 
autorul reunește studii interesante despre subiectul abordat, despre marile personalități bisericești pe 
care le-a cunoscut îndeaproape și despre care aduce 

dovezi și mărturii mai puțin cunoscute sau chiar inedite. De pildă, preotul Gheorghe Calciu-Dumitreasa (cu care autorul a fost coleg de cameră la Facultatea de Filologie) este prezentat într-o lumină caldă, pri-etenească, cu adevărat biblică, iar corespondența dintre preotul Calciu și Tudor Nedelcea, inedită, este edificatoare. Mitropolitul cărturar Nestor Vornicescu, 

 

 

Tudor Nedelcea 

Biserica și societatea  

Craiova, Editura Sitech, 2019 
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pe care autorul îl cunoaște din 1970 și care i-a devenit cel mai apropiat colaborator, este înfățișat în ipostaze umane, dar și de mare cărturar, apropiat marilor per-sonalități românești din varii domenii de activitate. Cuvinte calde și mărturii emoționante are și pentru patriarhul de veșnică pomenire, Teoctist: este prezentat așa cum apare în documentele securității statului, dar mai ales în anumite ipostaze istorice: întâlnirea cu I. Dincă (Teleagă) trimis de N. Ceaușescu să accepte demolarea Patriarhiei spre a nu umbri Bulevardul „Victoria Socialismului”, întâlnirea secretă 
cu Papa Ioan Paul al II-lea, în ianuarie 1989, când se punea la cale noua împărțire a lumii (inclusiv a celei creștine), culisele „debarcării” sale după Revoluția din 
1989, cele două întâlniri cu același Papă, în mai 1999 și octombrie 2012 etc. Tudor Nedelcea a editat volu-mul părintelui Dumitru Stăniloae, Reflexii despre spiri-

tualitatea poporului român, în carte găsindu-se infor-mații utile despre reputatul teolog român; mitro-

politul Bartolomeu Valeriu Anania este prezentat ca înalt ierarh, dar și ca scriitor, iar patriarhul Iustinian Marina este caracterizat ca un patriarh antibolșevic, cu documente din arhivele securității. 

Din epoca anticontemporană, Tudor Nedelcea 
studiază imagologia cărții și culturii românești prin scrierile călătorilor străini în țările românești despre tiparul românesc, și tipărituri râmnicene pentru sâr-bii ortodocși, despre marii domnitori-creștini sau si-milari (Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân, Constantin Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu), despre „teologul” 
Eminescu (autorul fiind un cunoscut eminescolog, având și o corespondență cu Papa), despre alte figuri marcante ale istoriei noastre cu legături directe sau prin operă cu creștinismul (Antim Ivireanul, Regina 

Maria, Constantin Virgil Gheorghiu, Vasile Militaru, Pamfil Șeicaru, Grigore Vieru) sau despre ierarhi și preoți contemporani (Î.P.S. Teofan, P.S. Nicodim, P.S. 

Boian Alexandrovici, preoții Ioniță Apostolache, N. 

State-Burhuși, Veniamin Micle etc.). 

Tudor Nedelcea este cunoscut prin studiile sale anterioare ca un susținător fervent și cu argumente al construirii Catedralei Mântuirii Neamului, al unității lumii creștine, idei care se regăsesc în această carte, 
Biserica și Societatea, încheiată cu interviuri luate autorului de Ion Jianu, Daniela Șontică și Ioniță 

Apostolache. ■ 

 

 

DESPRE AUTORI ■ 
 

 

Nicolae Busuioc, eseist, critic, istoric literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași 
Luminița Cornea, profesoară de limba și literatura română, doctor în filologie, publicistă, membră a Uniunii Scriitorilor  din România, Filiala Brașov 

Cornel Cotuțiu, prozator, publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj 
Florin Faifer, critic literar, teatrolog 

Ana Filip, profesoară de istorie, președinta Cercului ASTRA Salva, județul Bistrița-Năsăud 

Gheorghe Iutiș, lect.univ.dr. – Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Daniel Lăcătuș, poet, prozator și jurnalist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu 

Teofil Mehedințan, publicist 

Areta Moșu, vicepreședinta Asociațiunii ASTRA, președinta Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași 
Dan Prisăcaru, col.(r.)dr., director al Filialei „Ștefan cel Mare” Iași a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, 

lect.univ.dr. – Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

Dorina Scutari, economistă 

 

Consiliul Raional al Tinerilor din Floreşti este o structură de reprezentare, consultare şi îm-

puternicire a tinerilor prin inplicarea nemijlocită a acestora în dezvoltarea comunitară şi în primul plan implicarea tinerilor în procesul decizional.  
 

Pe parcursul ultimilor ani am avut oportunitatea de a ne implica alături de mai mulţi tineri 
din raionul Floreşti la numeroase proiecte organizate şi implementate de către Asociațiunea ASTRA. Tinerii din Floreşti au îndrăgit România prin tradiţiile, cultura şi istoria ce dăinuie din strămoşi. De fiecare dată când vizităm Țara avem doar impresii pozitive şi amintiri de neuitat. Tabăra de la Sulina, Şcoala Europeană de Vară „ASTRA” de la Iaşi, vizitarea a numeroase muzee şi expoziţii sunt doar câteva activități ce au rămas cu siguranţă în inima tinerilor din raionul Floreşti. 
 Alături de reprezentanţii ASTRA de la Floreşti am reuşit să organizăm activităţi menite să promoveze aspiraţiile românilor de pretutindeni. Cenacluri literare, activitatea „100 ani de la MAREA UNIRE” și altele au antrenat peste 150 tineri activi cu dor de neam şi de Ţară. Ne bucură faptul că o bună parte din membrii CRTF sunt tineri astrişti care se implică nemijlocit în chestiunile organizatorice a cercurilor ASTRA din raion, cele care promovează valorile 
autentice românești. Cătălina Barbaroş, Emilia Gulii, Vladislav Todiraş, Cătălina Calmaţui, dar şi alţi tineri deosebiţi se implică cu multă dăruire se sine în activităţile astriste. 
 Pe această cale ţin să mulţumesc reprezentanţilor Asociațiunii ASTRA din România şi raionul Floreşti pentru deosebitele oportunităţi care au avut o mare însemnătate pentru cetăţenii 
Republicii Moldova. 

Dumitru STOICA,  

Președinte CRTF  
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