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Revista „Familia română”
din nou la drum

Ziua de 7 februarie 2008 se înscrie ca un mo ment cu semnificaţii deosebite în istoria revistei „Fa milia ro -
mână”. În această zi a avut loc, la sediul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare, o întâlnire de o im por tanţă
remarcabilă pentru destinele revistei. La întâl nire au participat, ca oaspeţi: conf. univ. dr. Constantin Mălinaş,
Tiberiu Moraru (Oradea) şi Ion M. Botoş (Apşa de Jos, Ucraina) iar din partea gazdelor Teodor Ardelean, directorul
Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare.

Întâlnirea a avut ca scop prin ci pal discutarea si tuaţiei revistei „Fa milia română”, care a fost editată cu începere
din iunie 1999, la Oradea, sub conducerea conf. univ. dr. Constantin Mălinaş şi a cărei apariţie s-a oprit în anul 2006.

În urma convorbirilor avute, dată fiind valoarea, semnificaţia şi utilitatea revistei şi ca o continuare
firească a demersurilor făcute până în prezent pentru sprijinirea comunităţilor româneşti din afara gra ni ţelor
ţării, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” şi-a asumat misiunea de a con tinua editarea ei la Baia Mare, drept
pentru care s-a încheiat şi parafat urmă torul doc u ment:

PROTOCOL
nr. înregistrare: 130/7.02.2008

Încheiat la sediul din Baia Mare al Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Maramureş, azi, joi, 7
februarie 2008, fiind prezenţi:

1. Domnul Teodor Ardelean, di rec tor gen eral al Bibliotecii Judeţene gazdă;
2. Conf. univ. dr. Constantin Mălinaş, re dac tor şef al revistei „Fa milia română” 1999-2006,

Oradea;
3. Domnul Ion M. Botoş, Preşedintele Uniunii „Dacia” a Românilor din Transcarpatia, de la

Apşa de Jos, Ucraina;
4. Domnul Tiberiu Moraru, Preşedintele Fundaţiei „Morăriţa” din Oradea.
Se pune în discuţie situaţia revistei „Fa milia română”, adresată românilor de pretutindeni, a

cărei apariţie a încetat la Oradea, la începutul semestrului 2/2006 şi dată fiind utilitatea ei evidentă, se
cuvine ca ea să-şi con tinue apariţia la Baia Mare, sub conducerea domnului Teodor Ardelean, cu
următoarele precizări:

1. Păstrarea formatului iniţial şi a periodicităţii trimestriale;
2. Păstrarea şi dezvoltarea profilului;
3. Actualizarea grupului de simpatizanţi şi susţinători ai revistei, din rândul celor din ţară şi din

jurul României;
4. Domnul Teodor Ardelean se recunoaşte şi se delegă ca re dac tor şef al noii serii a revistei „Fa -

milia română”, urmând să-şi formeze Colectivul de redacţie şi Colegiul de redacţie;
5. Domnul dr. Constantin Mălinaş se recunoaşte şi se delegă ca Di rec tor fondator al revistei şi se

trece ca atare în revistă;
6. Revista păstrează codul ISSN iniţial care-i conservă şi recunoaşte titlul iniţial, de „Fa milia

română” şi se va numerota în continuare ca nr. 1(28) de apariţie.
Să fie într-un ceas bun!

Părţile - Semnătura
1. Pentru Baia Mare: Teodor Ardelean
2. Pentru Oradea: Constantin Mălinaş
3. Pentru românii de pretutindeni: Tiberiu Moraru
4. Pentru posteritate: Vasile Iuga de Sălişte
5. Ion M. Botoş



4 AN 9, NR. 1(28), APRILIE 2008 FAMILIA ROMÂNĂ

„Fa milia română”, ca zestre
La Oradea, prin grija cărturarului Constantin Mălinaş, a luat fiinţă în 1999

revista „Fa milia română”, care se adresa cititorilor din ţară, dar mai ales românilor de 
pretutindeni. Energicul fondator a reuşit să adune în jurul revistei nume de prestigiu din 
străinătate care au întreţinut substanţa valorii în coloanele publicaţiei. Scriitori,
ziarişti, cercetători, istorici, teologi români pe care destinul i-a răspîndit prin geografia 
Europei, au fost strînşi sub cu pola unui nume de rezonanţă – „Fa milia română”. Cu
idei, gînduri de subtilă abordare intelectuală. Harta colaboratorilor este extrem de
generoasă. De la Odessa la Uzdin, din Cernăuţi la Chişinău, din Stock holm la
Tesalonic, din Gyula la Stuttgart, din Moscova la Cahul, din România pînă în Aus tra lia.
Neobositul Constantin Mălinaş a reuşit, prin serioase eforturi, să închege un grup de
prieteni ai revistei „Fa milia română” care au colaborat la cunoscuta publicaţie
orădeană. Am fost nevoit să folosesc verbe la timpul trecut deoarece de aproape doi ani
revista este în impas. În cuvinte directe trebuie să spunem că apariţia ei a încetat. Dacă
unii lasă zestre (moştenire dacă vreţi), vile, conturi în bancă, terenuri scumpe, domnul
Mălinaş a crezut de cuviinţă să strămute locul de apariţie al revistei din Oradea la Baia
Mare. Să o dea de zestre Maramureşului. Am în faţă protocolul încheiat la începutul
lunii februarie, din acest an, între directorul fondator Constantin Mălinaş şi domnul
Teodor Ardelean, directorul gen eral al Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”. Recunosc
că, la aflarea veştii, am fost cuprins de un sen ti ment aparte. Mai sînt oameni de cultură
română care nu lasă să se risipească o idee. În cazul nostru, o revistă care nu a mai avut
un sol fertil la Oradea şi l-a căutat în Maramureş. Protocolul are darul să provoace
resorturi adînci din spiritul unui om devotat unui gînd. Scrie în amintitul pro to col: „Se
pune în discuţie situaţia revistei «Fa milia română» adresate românilor de pretutindeni,
a cărei apariţie a încetat la Oradea la începutul semestrului 2 din 2006 şi, dată fiind
utilitatea ei evidentă, se cuvine ca ea să-şi con tinue apariţia la Baia Mare sub con -
ducerea domnului Teodor Ardelean cu următoarele precizări: păstrarea formatului şi a
periodicităţii trimestriale, păstrarea şi dezvoltarea profilului, actualizarea grupului de
simpatizanţi şi sprijinitori ai revistei, din rîndul celor din ţară şi din jurul României”.
Martori au fost Ion Botoş din dreapta Tisei şi Tiberiu Moraru din Oradea. Cum este
lesne de înţeles, Teodor Ardelean a fost de acord. Primul număr al revistei „Fa milia
română”, cu adresă maramureşeană, este dedicat Basarabiei. Gestul domnului
Mălinaş mi se pare unul de conştiinţă, în apărarea unei idei. După cum se vede, se mai
lasă şi idei ca zestre. Mai ales cînd are cine să le primească.

Colectivul de redacţie nou stabilit şi-a luat de îndată în primire atribuţiile. Primul
pas a fost reactivarea legăturilor cu colaboratorii consacraţi ai revistei şi contactarea de
noi colaboratori. Mesajele de răspuns primite vorbesc de la sine despre felul în care
aceştia au primit vestea reeditării „Familiei române”. Iată câteva fragmente:

***
„Mă bucur foarte mult pentru vestea ce mi-aţi dat-o!... Chiar m-am întristat

pentru faptul că în ul tima vreme nu a mai apărut această prestigioasă revistă de cultură
şi spiritualitate!...”

***
„Vă mulţumesc pentru încredere şi pentru că nu vă lăsaţi. 
   Să ne ajute Dumnezeu!”

***
„Am luat act cu bucurie de hotărârea Domniei Voastre de a con tinua editarea

revistei «Fa milia română», ca şi ideea de a edifica la Baia Mare, chiar şi la modul
simbolic, centrul cul tural pe care îl doriţi a fi al tuturor românilor - ambele fapte demne
izvorâte din generoasa inimă a prietenului nostru comun, Constantin Mălinaş. Sper să
reuşiţi, să reuşim.”

***
„Am citit protocolul dumneavoastră, care a ajuns - nu ştiu cum, dar a ajuns -

tocmai aici în vestul sălbatic şi încă tare îngheţat şi zăpedit! Mă bucur că mai sunt
îndrăzneţi în România, acolo unde alţii s-au frânt. Pentru că vremurile de azi nu sunt
favorabile familiei române!!  Sub nici o formă.... Aşa că, îndrăzneţilor care vor să con -
tinue le doresc multă forţă şi curaj. Amu, că protocolul îi semnat şi parafat, aşteptăm din 
partea redactorului-şef direcţia şi semnalul de pornire, adrese - poştale şi electronice,
colaborarea cu fa milia română din pretutindenea globală, cu acei români cărora nu le

Vizita nu a rămas fără ecou.
Desfăşurarea ei a fost adusă

la cunoştinţa publicului
băimărean prin editorialul

„Fa milia română”,
ca zestre, apărut în ziarul lo -

cal „Graiul Maramureşului”,
în 25 februarie 2008 şi

semnat de redactorul şef al
acestei publicaţii,

Gheorghe PÂRJA.

Stelian GOMBOŞ, 
consilier la Secretariatul de
Stat pentru Culte din cadrul

Ministerului Culturii şi
Cultelor, Bucureşti

Nina NEGRU, cercetător la
Biblioteca Naţională a

Republicii Moldova, Chişinău

Vasile MALANEŢCHI,
cercetător, re dac tor şef al
revistei „Ate lier”, Chişinău

Corneliu FLOREA
(alias Dumitru Pădeanu),

scriitor, realizator şi ed i tor al
revistei „Jurnal liber”, Can ada



FAMILIA ROMÂNĂ AN 9, NR. 1(28), APRILIE 2008 5

este ruşine să spună ca sunt români.... Sper să fie o revistă liberă, transparentă şi cu
personalitate românească, aşa cum sunt revistele de prin alte ţări - vreţi exemple sau le
cunoaşteţi ?!?  Sănătate şi biruinţă!” 

***
„Contaţi pe colaborarea mea la Fa milia Română. […] Felicitări pentru ce

faceţi!”

***
„Sunt deosebit de încântat că revista „Fa milia română” îşi reia apariţia la Baia

Mare, oraşul unde, în 1949, mi-am început activitatea de con struc tor în cadrul
«Grupului de Şantiere» ce aparţinea de Intreprinderea «SOVROM CONSTRUCŢIA»
Nr. 2 din Arad.

Aceasta cu atât mai mult, cu cât şi eu am fost implicat în eforturile ce s-au făcut
aici, la Oradea, pentru «Fa milia română», oraşul în care a funcţionat Redacţia
valoroasei reviste «Fa milia» a lui Iosif Vul can. [...]

Aştept cu nerăbdare primul număr al revistei «Fa milia română»!”

***
„Redacţia revistei «Fa milia» către semnatarii Protocolului la sediul Bibliotecii

Judeţene «Petre Dulfu»
Stimate domnule Teodor Ardelean,
Stimaţi fraţi, stimate domnule Constantin Mălinaş, fondator al excepţionalei

reviste «Fa milia română» aţi reuşit să îmbrăţişaţi prin revistă pe românii de
pretutindeni. Am avut deosebita onoare să fim alături de dumneavoastră şi să ne
bucurăm cu toţii laolaltă de regăsirea neamului pe filele revistei în care dumneavoastră
aţi pus tot sufletul. Noi, românii la margini de hotare, vă aducem prinosul nostru de
mulţumiri atât dumneavoastră cât şi întregului colegiu redacţional. Un mare focar de
cultură prin sârguinţă s-a aprins la Oradea. Noi de la redacţia «Fa milia» îl vom urma la 
Baia Mare unde va avea să reapară «Fa milia română». Ne vom alătura cu onoare şi
vom susţine prestigioasa revistă a românilor de pretutindeni.

Vă asigurăm de susţinerea şi colaborarea noastră, a surioarei «Fa milia» din
Petrovasâla, Banatul sârbesc la «Fa milia română» din Baia Mare.” 

***
„Stimate domnule di rec tor Teodor Ardelean,
Salutări şi urări de bine de la Chişinău!
Vă sunt recunoscător pentru solicitarea de a deveni colaborator al revistei «Fa -

milia Română» (serie nouă), pe care intenţionaţi să o relansaţi. Vă urez mult succes în
dificila activitate de ed i tor dvs. şi echipei Bibliotecii pe care aveţi onoarea să o
conduceţi.

Vă asigur că voi susţine activitatea revistei, desigur, în măsura modestelor mele
posibilităţi şi capacităţi.

Cu aleasă preţuire şi cele mai bune urări.”

***
„Mulţumesc că mi-aţi scris şi m-aţi informat de noutăţile şi veştile bune despre

revista «Fa milia Română».
Sin cere salutări.”

***
„Cu plăcere con firm primirea veştilor Dvs. despre reapariţia revistei «Fa milia

Română», fondată la Oradea de domnul şi bunul meu prieten dr. Constantin Mălinaş,
revistă la a cărei apariţie m-am ataşat, la acele începuturi, drept sincer susţinător, mai
ales că sunt bihorean şi orădean, iubitor de locurile natale, dar mult batjocorit de
comuniştii vremilor dinainte de ‘89 ca un fugalău şi trădător de ţară, căci nu-i iubisem.
Astăzi aceiaşi comunişti(neo), prin cozile lor de topor ne batjocoresc de a fi fost
comunişti (diplomaţie faină).

Luminaţi deci «Fa milia Română» să se unească româneşte, frăţeşte, etniceşte cu
alte neamuri  cetăţene ale României, să se vorbească Limba Românească precum şi în
Aus tra lia cea Englezească deşi avem multe etnii trăitoare, în acest con text educaţional
şi cul tural, mă ataşez din nou Revistei «Fa milia Română», cu tot dragul.

Al  dumneavoastră frate român.”

Tuturor, mulţumirile noastre!
Redacţia

Vasile ILICA, vet eran de
război, Asociaţia „Pro
Basarabia şi Bucovina”, Filiala
Bihor, Oradea

Traian TRIFU CĂTA,
re dac tor şef şi responsabil al
revistei „Fa milia”, Petrovasâla

Cornel COTUŢIU,
 scriitor, Beclean 

Ion NEGREI, 
re dac tor-şef al revistei
„Cugetul”, 
vicepreşedinte al Asociaţiei
Istoricilor din Republica
Moldova, Chişinău 

George ROCA, Aus tra lia, 
re dac tor  revista „Agero”,
Stuttgart

Ioan MICLĂU, 
scriitor, 
editorul revistei „Iosif Vul can”,
Aus tra lia



Schimbarea la faţă a Basarabiei
în 1917–1918

Ion NEGREI

I. LUPTA PENTRU AUTONOMIA
BASARABIEI ÎN PRIMĂVARA ANULUI 1917. 
CONSTITUIREA PARTIDULUI NAŢIONAL
MOLDOVENESC

Revoluţia democratică din februarie 1917 din Rusia
avea să răstoarne din temelii vechea ordine politică şi socială
din fostul imperiu ţarist, să trezească la viaţă nouă toate po -
poarele fostului imperiu, inclusiv românii basarabeni. Febra
căutărilor unor noi rosturi politice, sociale şi naţionale a cu -
prins întreaga societate basarabeană.

Din păcate, explozia socială produsă în inima Im pe -
riului Rus a găsit nepregătite forţele politice din Basarabia
pentru o turnură atât de radicală a lucrurilor. Însă, treptat, pe
măsura conturării programului pol i tic, în sânul societăţii ba -
sarabene s-a produs o scindare, iar mai apoi o regrupare a
forţelor politice după criteriul naţional. Revendicarea drep -
turilor naţionale a devenit lozinca principală a mişcării politice 
a românilor basarabeni.

În atmosfera libertăţilor politice instaurate de revoluţia
rusă din februarie 1917, în Basarabia câştigă teren ideea auto -
determinării, potrivit căreia popoarele erau libere să-şi hotă -
rască soarta. Lupta pentru autodeterminarea Basarabiei era
condusă de Partidul Naţional Moldovenesc, constituit la înce -
putul lunii a prilie 1917, la Chişinău.

Programul acestui partid, publicat la 9 aprilie 1917, în 
ziarul „Cuvânt moldovenesc”, for mula principalele re ven di -
cări politice, sociale şi culturale ale mişcării de eliberare na -
ţională: dobândirea celei mai largi autonomii ad min is tra tive,
jude că to reşti, bisericeşti, şcolare şi economice a Basarabiei;
convocarea Dietei provinciale (Sfatul Ţării), potrivit obi ce -
iurilor vechi şi nevoilor de acum ale ţării; introducerea în
şcolile de toate treptele a învăţământului în limba naţională a
poporului; autonomia bi sericii în frunte cu un ierarh din partea
locului; satisfacerea serviciului militar pe teritoriul Basarabiei; 
oprirea colonizării (adică interzicerea aşezării străinilor pe
pământul Basarabiei); împroprietărirea ţăranilor etc.

În majoritatea judeţelor din Basarabia au fost cre ate şi
activau secţii ale Partidului Naţional Moldovenesc. Prop a gate
prin intermediul  ziarului „Cuvânt moldovenesc”, broşuri, foi
vol ante şi prin cuvântul viu, ideile Partidului Naţional Moldo -
venesc erau susţinute de categorii ac tive ale populaţiei din Ba -
sarabia. Fruntaşii mişcării naţionale Pan Halippa, Ioan
Pelivan, Ştefan Ciobanu, Paul Gore, Vladi mir Herţa, Onisifor
Ghibu, Simion Murafa ş.a. au promovat ideile Partidului Na -
ţional Mol do venesc la di verse întruniri, adunări şi congrese,
convocate la Chişinău, Odesa şi în alte localităţi, în primăvara
anului 1917.

Congresul cooperatorilor (6–7 aprilie), congresul preo -
ţilor (19–25 aprilie), congresul studenţilor moldoveni (20 mai),
congresul învăţătorilor moldoveni (25–28 mai) au exprimat o
adeziune totală la tezele programatice ale Partidului Naţional
Moldovenesc.

II. MIŞCAREA NAŢIONALĂ ÎN
VARA–TOAMNA ANULUI 1917

Mişcarea naţională pentru autodeterminarea Basarabiei 
se amplifică în vara anului 1917, după ce parlamentul Ucrainei
autonome (Rada Centrală) întreprinde tentativa de a în corpora
Basarabia în hotarele sale.

Începând din vară, un rol de primă importanţă în cadrul
mişcării naţionale încep să-l joace militarii mol doveni înrolaţi
în armata rusă. Comitetele soldaţilor şi ofiţe rilor moldoveni
formate la Chişinău, Odesa, Bălţi, Tighina, Bolgrad, Nikolaev,
Sevastopol, Ekaterinoslav, Novo-Gheor ghievsk, Iaşi, Bârlad,
Ro man şi alte localităţi activau în strânsă legătură cu Comitetul 
Cen tral al Parti dului Naţional Moldovenesc din Chişinău şi
susţineau întru totul pro gra mul acestuia. Repre zentaţii co -
mitetelor solda ţilor şi ofiţe rilor moldoveni hotărăsc să treacă la 
acţiuni con crete în vederea proclamării autonomiei Basarabiei. 
În acest scop, la 23 iulie 1917, la Chişinău este înfiinţat
Comitetul Militar Cen tral Executiv Moldovenesc, compus din
repre zentanţii tuturor organizaţiilor militare moldoveneşti. Acest
comitet avea sprijinul tuturor organizaţiilor mol do ve neşti. Co -
mi tetul a făcut legătură cu satele, trimiţând prin plăşi emisarii
săi, a promovat în organele de conducere ale Basa rabiei re -
prezentaţii săi, a susţinut deschiderea şcolilor moldo ve neşti, a
obţinut aprobarea autorităţilor pentru organizarea unui reg i -
ment moldovenesc. Din septembrie 1917, Comi tetul Militar
Cen tral Executiv Moldovenesc a început să editeze organul
său de presă – ziarul „Soldatul moldovan” –, care propaga
printre ostaşi ideile autonomiei şi renaşterii naţionale, valorile
culturii româneşti.

III. PROCLAMAREA AUTONOMIEI
BASARABIEI

Prin eforturile depuse de Comitetul Militar Cen tral
Exe cutiv Moldovenesc, la Chişinău, la 20–27 octombrie 1917,
este convocat Congresul ostaşilor moldoveni, la care participă
peste 800 de delegaţi, ce reprezentau sutele de mii de ostaşi de
pe front şi din garnizoane, care, în fapt, erau exponenţii voinţei
populaţiei româneşti a Basarabiei. Prin deciziile adoptate, acest
congres s-a înscris printre eve nimentele majore ale anului
1917. Forul ostăşesc a discutat multiplele chestiuni, punctul-
 cheie al programului fiind cel al autonomiei Basarabiei. La 21
octombrie 1917, această mare adunare a românilor basarabeni
a votat rezoluţia isto rică cu privire la proclamarea autonomiei
Basarabiei.

Având în vedere cultura naţională a neamului mol -
dovenesc şi trecutul său şi plecând de la principiul revo luţiei,
că fiecare norod are dreptul singur să hotărască de soarta sa,
Congresul, în dorinţa de a uni neamul mol do venesc şi a-i
chezăşlui drepturile lui naţionale şi propăşirea lui economică
şi culturală, a hotărât să de clare autonomia teritorială şi
politică a Basarabiei.

Pentru apărarea drep turilor şi intereselor autonomiei
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Basarabiei, pe lângă stăpânirea vremelnică (guvernul Rusiei
– n.a.) să fie un împuternicit al neamului moldovenesc.

IV. CREAREA SFATULUI ŢĂRII

La 23 octombrie 1917, Congresul ostaşilor moldoveni a 
adoptat rezoluţia cu privire la crearea organului reprezentativ
suprem al Basarabiei autonome – Sfatul Ţării.

Pentru ocârmuirea Basarabiei, în cel mai scurt timp să
se alcătuiască Sfatul Ţării.

Sfatul Ţării va fi vremelnic şi va fiinţa numai până la
alcătuirea Adunării Întemeietoare basa rabene. Toate aşe ză -
min tele ad min is tra tive din Basarabia se supun pe deplin Sfa -
tului Ţării. Îndată ce se va înfiinţa Sfatul Ţării, toate comi tetele
din Basarabia capătă un caracter curat profesional şi nu au
dreptul de a se amesteca în treburile politice.

Congresul ostaşilor moldoveni a ales un birou pentru
orga nizarea Sfatului Ţării, sub preşedinţia sublocotenentului
Vasile Ţanţu. În condiţiile specifice cre ate de războiul mondial 
şi re voluţia rusă, Sfatul Ţării a fost alcătuit con form unor
principii optime de respectare a normelor democratice, a echi -
tăţii sociale şi naţionale. La baza creării acestuia, a fost pus
principiul re pre zentării pro porţionale a naţionalităţilor (70%
dintre locuri pentru moldoveni şi 30% – pentru naţio nalităţile
minoritare). Din cei 150 de deputaţi, 32 au fost aleşi nemijlocit
de către Congresul ostaşilor moldoveni, 12 deputaţi – de către
organizaţiile politice ale militarilor moldoveni, 96 – de către
cele mai importante partide politice şi di verse organizaţii naţio -
nal-culturale şi profe sionale. 10 man date au fost rezervate mol -
do venilor de peste Nistru.

Sfatul Ţării şi-a început activitatea într-o atmosferă de
mare solemnitate, la 21 noiembrie 1917. Şedinţa inaugurală a
fost deschisă de către N.N. Alexandri, decanul de vârstă al
corpului de deputaţi. Preşedinte al Sfatului Ţării a fost ales, în
mod unanim, Ion Inculeţ, care ocupase până atunci posturile de 

vicecomisar al guvernului provizoriu în Basarabia şi
vicepreşedinte al Co mi tetului gubernial ţărănesc.

În funcţia de prim-vicepreşedinte a fost ales Mihail Sa -
venco, vicepreşedinte – Pantelimon Halippa, secretari – Boris
Epure, C.P. Misircov, Ion Buzdugan şi Veniamin I. Grinfeld.

A doua zi, la 22 noiembrie, Sfatul Ţării a fost salutat de
către Vladi mir Cristi, comisar gubernial şi purtătorul le gal al
suveranităţii ruseşti în Basarabia. El a pus la dis poziţia Sfatului 
Ţării toate împuternicirile, transferând ast fel suveranitatea din
mâinile guvernului provizoriu rus în mâinile Sfatului Ţării.

Prin constituirea Sfatului Ţării, românii basarabeni au
făcut un pas decisiv spre autodeterminarea naţională.

V. PROCLAMAREA REPUBLICII
DEMOCRATICE MOLDOVENEŞTI

La 2 decembrie 1917, Sfatul Ţării votează o de claraţie,
prin care provincia dintre Prut şi Nistru a fost proclamată
Republică Democratică Moldo venească, mem bră cu drepturi
egale a viitoarei Republici Federative De mocratice Ruse. În
realitate, aceasta din urmă nu a fost creată, deoarece partidul
bolşevic acaparând puterea a insta urat în Rusia un regim dic ta -
to rial.

În Declaraţia din 2 decembrie 1917 se menţiona că,
până la convocarea Adunării Constituante a Republicii Mol -
doveneşti – aleasă prin vot uni ver sal, di rect şi se cret, după
sistemul proporţional, puterea supremă legislativă în R.D.M.
este Sfatul Ţării, iar puterea executivă aparţine Consiliului
Directorilor Generali (guvernului), subordonat numai Sfatului
Ţării.

Declaraţia trasa programul de activitate al Sfatului Ţării 
în problemele stringente: convocarea Adunării Con stituante,
organizarea alegerilor în organele auto ad mi nis trării lo cale,
organizarea armatei naţionale, reforma agrară etc. Declaraţia
conţinea o prevedere de principiu a politicii interne a tânărului
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stat: egalitatea deplină în drepturi a naţionalităţilor din Re -
publica Moldovenească.

Preşedinte al Republicii a fost ales Ion Inculeţ. La 7
decembrie 1917 a fost constituit primul guvern al Re pu blicii
Democratice Moldoveneşti, numit Consiliul Di rec torilor Ge -
ne rali în frunte cu Pantelimon Erhan, care cumula şi funcţia de
di rec tor gen eral al Agriculturii. Consiliul Direc torilor Generali 
îşi propunea drept scop stabilirea ordinii în toate domeniile
vieţii so cial-economice, înlăturarea anarhiei şi dezas trului, or -
ga nizarea administraţiei publice în toate domeniile statului.

Proclamarea Republicii Democratice Moldoveneşti a
în cheiat procesul de organizare a puterii leg is la tive şi a celei
ex ec u tive în tânărul stat dem o cratic.

VI. REPUBLICA DEMOCRATICĂ
MOLDOVENEASCĂ LUPTĂ CU ANARHIA

Consolidarea noului stat – Republica Democratică
Mol dovenească – întâmpina mari dificultăţi: armata naţională
se afla în stadiul de constituire şi nu avea forţa şi disciplina
necesară pentru a putea asigura pacea şi ordinea în ţară. Ba -
sarabia este „inundată” de soldaţi ruşi demobilizaţi şi dezertaţi
de pe Frontul Român aflat în destrămare şi bolşevizare. Aceştia,
organizaţi în cete, terorizau populaţia civilă, dedându-se la acte
de violenţă, prădăciuni, jafuri, devastări şi asasinate. Victime
ale acestor fără delegi au fost şi fruntaşii mişcării naţionale din
Basarabia avo catul Simion Murafa şi inginerul Andrei
Hodorogea, asasinaţi la 20 au gust 1917.

Situaţia se complică şi mai mult la sfârşitul lunii decem -
brie, când forţele bolşevice din unităţile militare ruseşti dis lo -
cate în Chişinău încearcă să preia puterea. În acest scop, în
capitala provinciei, a fost creat un „stat-ma jor revoluţionar” al
trupelor ruse din Basarabia, iar o altă instituţie revoluţionară –
Secţia pentru Frontul Român a Comitetului Executiv al
Sovietelor din sud-vestul Rusiei – este transferată de la Odesa
la Chişinău.

Aceste organizaţii conduse de bolşevici formează, din
unităţile regimentelor de rezervă ale armatei ruse, detaşamente 
militare de şoc pentru a lupta cu forţele naţionale mol do -
veneşti. Existenţa în confruntare a Republicii Democratice
Moldoveneşti este periclitată de rebeliunea militară organizată
de bolşevici la Chişinău. La 6 ianuarie 1918, forţe anarhice şi
bolşevice au atacat şi dezarmat în gara Chişinău un batalion de
voluntari ardeleni care trecea de la Kiev spre Iaşi. Au fost
arestaţi şi escortaţi la Odesa: reprezentantul României de pe
lângă guvernul Republicii Democratice Moldoveneşti, mem -

bri ai Comisiei internaţionale pentru achiziţionarea produselor
cerealiere, acreditată în Ba sa rabia. Au fost arestaţi şi unii
deputaţi ai Sfatului Ţării.

În aceste momente critice, când forţele bolşevice erau
pe cale de a pune stăpânire asupra Chişinăului, deputaţii care
consti tuiau Blocul moldovenesc al Sfatului Ţării s-au întrunit
în şe dinţă, la 5 ianuarie 1918, şi au hotărât să trimită o delegaţie 
la Iaşi pentru a cere Guvernului român ajutor militar în lupta cu 
armata bolşevică.

Guvernul român, după lungi deliberări, cu acordul Sta -
tului-ma jor al armatelor ruse de pe Frontul Român şi cu încu -
viinţarea Antantei şi Germaniei, a decis trimiterea de trupe în
Basarabia pentru a ajuta Sfatul Ţării să resta bilească ordinea şi
să apere viaţa cetăţenilor.

La 13 ianuarie 1918, Divizia a 11-a română sub con -
ducerea generalului Er nest Broşteanu a intrat în Chişinău.
Unităţile armate ruseşti bolşevizate au fost forţate să se retragă
peste Nistru. În capitala Basarabiei a fost restabilită ordinea.
Sfatul Ţării şi celelalte autorităţi ale Republicii Democratice
Moldoveneşti şi-au continuat nestin gherit activitatea.

VII. PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI
REPUBLICII DEMOCRATICE
MOLDOVENEŞTI

Situaţia internă şi externă a Republicii Democratice
Moldoveneşti con tinua să rămână complicată. La 12 ia nuarie
1918, Ucraina şi-a proclamat independenţa faţă de Rusia.
Astfel, Republica Moldovenească s-a pomenit izo lată de
Rusia. În aceste împrejurări, la 24 ianuarie 1918 – în ziua
Unirii Principatelor Române de la 1859 – Sfatul Ţării a votat
declaraţia de independenţă a Republicii Democratice Moldo -
veneşti. Prin acest act, Basarabia se separă de Rusia sovietică
şi încearcă să-şi construiască o viaţă inde pen dentă.

În Declaraţia de independenţă din 24 ianuarie 1918
erau fix ate principalele direcţii ale politicii interne şi ex terne
ale Republicii Democratice Moldoveneşti. 

Însă, şi după proclamarea independenţei, situaţia Re -
publicii Moldoveneşti rămânea, în continuare, com pli cată şi
nesigură. Marile Puteri refuză să recunoască independenţa
Republicii Moldoveneşti şi delegaţia ei nu a fost admisă la
tratativele de pace. În acelaşi timp, Ucraina tindea să aca pareze 
Basarabia, prin intervenţia diplomatică pe lângă Pu terile Cen -
trale, iar Rusia sovietică plănuia să o anexeze, cu ajutorul forţei 
armate. Conducătorii politici ai Republicii Moldoveneşti îşi
dădeau seama că proclamarea inde pen denţei nu era decât o
etapă de tranziţie spre o rezolvare mai radicală a destinului
patriei lor.

La recepţia festivă, dată la Clubul Nobilimii din Chi -
şinău, în ziua de 24 ianuarie 1918, în cinstea Unirii Princi -
patelor, Ion Inculeţ, preşedintele Republicii De mo cratice
Mol do veneşti, declara: „Noi, moldovenii, suntem de acelaşi
sânge cu românii şi am fost acelaşi trup cu ei. Este lucru firesc
ca cu toţii să fim uniţi la un loc şi eu înţeleg că aşa o să fie la
urmă. Dar, deocamdată, lucrurile încă nu sunt destul de pre -
gătite; mai trebuie puţină răbdare.”

VIII. PREMISELE UNIRII BASARABIEI CU
ROMÂNIA

Complexitatea situaţiei în care se afla Republica De -
mocratică Moldovenească şi după 24 ianuarie 1918 a de -
terminat pe oamenii ei politici să vadă soluţia salvatoare în
Unirea cu România. Prezenţa armatei române în Basa rabia a
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demonstrat că ea este o forţă organizată, care este capabilă să
înlăture haosul, să apere munca paşnică a locu itorilor şi să
creeze o atmosferă de siguranţă pentru populaţie. În această
atmosferă, ideea de Unire a Basarabiei cu România se ma -
nifesta cu amploare. Apeluri de a se uni cu România au adoptat
studenţii moldoveni din Basarabia, învă ţătorii din judeţul
Chişinău, zemstvele din judeţele Bălţi, Soroca, Orhei ş.a.

La 20 martie 1918 o delegaţie a Sfatului Ţării (Ion
Inculeţ, Pan Halippa, Dan iel Ciugureanu) sosi pentru a treia
oară la Iaşi, ca să discute cu membrii guvernului român pro -
blema uni rii. Noul guvern român, constituit la Iaşi, în martie
1918, în frunte cu Alexandru Marghiloman, a accep tat pro -
punerile de unire făcute de reprezentanţii populaţiei dintre Prut 
şi Nistru. Guvernul român a lua t această hotărâre cu asen -
timentul Puterilor Centrale şi al Antan tei.

Pentru organizarea nemijlocită a unirii, la Chişinău, a
sosit omul pol i tic şi de cultură Constantin Stere, originar din
judeţul Soroca, vechi luptător împotriva ţarismului şi mil i tant
pentru revenirea Basarabiei la pat ria sa istorică. În şedinţa
Sfatului Ţării din 27 martie 1918 a fost cooptat ca deputat în
parlamentul basarabean.

IX. UNIREA REPUBLICII
DEMOCRATICE MOLDOVENEŞTI
(BASARABIA) CU ROMÂNIA

La 27 martie 1918, Sfatul Ţării s-a întrunit în şedinţă
solemnă şi a votat hotărârea de unire a Basarabiei cu România.
La baza declaraţiei de Unire s-a aflat rezoluţia elaborată şi
propusă deputaţilor de către Blocul moldovenesc, fracţiunea
majoritară a Sfatului Ţării. Din cei 125 de deputaţi prezenţi la
şedinţă, 86 au votat pentru unire, 3 au fost con tra, iar 36 s-au
abţinut. 

În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară:

Republica Democratică Moldovenească (Basa rabia),
în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră şi vechile
graniţe cu Aus tria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de
ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi
dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure
să-şi ho tărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se 
uneşte cu mama sa România!

Unirea Basarabiei cu România se înfăptuia pe baza a 11
condiţii care prevedeau păstrarea unor particularităţi şi drep -
turi lo cale. Con form acestora, Sfatul Ţării îşi con tinua acti -
vitatea în scopul realizării reformei agrare, iar hotărârile lui în
această problemă urmau să fie recunoscute de Guvernul ro -
mân. Se păstra autonomia provincială, în frunte cu Sfatul Ţării
ca or gan executiv în competenţa căruia se afla adoptarea buge -
tului lo cal, controlul asupra instituţiilor ad min is tra tive lo cale ş.a. 

La 28 martie 1918, Regele României, Ferdinand I, a
adresat conducătorilor Republicii Democratice Moldoveneşti
o telegramă de felicitare:

Un vis frumos s-a înfăptuit. Din suflet mulţu mesc bu -
nului Dumnezeu că mi-a dat, în zile de restrişte, ca o dulce
mângâiere, să văd după o sută de ani pe fraţii basarabeni
revenind iarăşi la Pat ria mamă. Aduc prinosul meu de căl -
duroase mulţumiri dom niilor voastre şi Sfatului Ţării, ale
cărui patriotice sforţări au fost încoronate de succes […].

La 30 martie 1918, o delegaţie a Basarabiei condusă de
Ion Inculeţ, Pan Halippa şi Constantin Stere a înmânat regelui
Ferdinand I Actul de Unire a Basarabiei cu România, acesta
fiind promulgat prin decret re gal la 9 aprilie 1918. După Unire, 
Ion Inculeţ şi Dan iel Ciugureanu au fost desemnaţi ca miniştri

în Guvernul României, iar în funcţia de preşedinte al Sfatului
Ţării a fost ales la 2 aprilie 1918, Constantin Stere.

Unirea Basarabiei cu România a stimulat lupta de eli -
berare naţională a românilor aflaţi sub dominaţia Imperiului
Austro-Ungar.

După o scurtă perioadă de timp, Basarabia a re nunţat la
autonomia provincială. La 27 noiembrie 1918, după vo tarea în
unanimitate a legii agrare, Sfatul Ţării adoptă cu majoritatea de 
voturi anularea condiţiunilor din Actul Unirii de la 27 martie
1918, declarând unirea necondiţionată a Basarabiei cu
România:

În urma unirii cu România-mamă a Bucovinei, Ar -
dealului, Banatului şi ţinuturilor ungureşti, locuite de români,
în hotarele Dunării şi ale Tisei, Sfatul Ţării declară că Basa -
rabia renunţă la condiţiunile de unire, stip u late în actul de la
27 martie a.c., fiind încredinţată că în România tuturor ro -
mânilor regimul curat dem o cratic este asigurat pe viitor.

Sfatul Ţării în preziua Constituantei Româ ne, care se
va alege după votul uni ver sal, şi rezolvând chestiunea agra ră
după nevoile şi cererile poporului, anulează celelalte con -
diţiuni din actul Unirii din 27 martie şi declară unirea necon -
diţionată a Basarabiei cu România-mamă.

La 2 decembrie 1918 parlamentul basarabean s-a auto -
dizolvat.
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Procesul-ver bal al şedinţei
Sfatului Ţării

din 27 martie 1918, la care s-a votat
Unirea Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu România

Şedinţa se deschide la orele 4 şi 15 min. p.m. sub preşedinţia lui I.C. Inculeţ, în prezenţa ur mătorilor membri ai
prezidiului: P.N. Halippa, B.M. Epure, C.P. Misirkov, I. A. Buzdugan.

În sală sunt prezenţi: toţi membrii cabine tului Republicii Moldoveneşti, primul-ministru al cabinetului român dl.
Marghiloman, dl. Stere, Ministrul de Război Hârjeu, anturajul primului-ministru şi alţi mulţi reprezentanţi ai guvernului
român.

Preşedintele: Salut în numele Parlamentului nostru pe capul guvernului român, dl. Marghi loman (aplauze).
Şedinţa de astăzi, domnilor deputaţi, va fi o şedinţă istorică pentru naţiunea noastră, pentru poporul nostru. Noi

trebuie să depunem toate silinţele ca să ieşim cu cinste în acest mo ment istoric. Daţi-mi voie să acord cuvântul primului
ministru dl. Marghiloman pentru a face declaraţie cu ce scop a venit la noi (Voci: rugăm, rugăm).

La tribună se urcă primul-ministru Mar ghiloman, întâmpinat cu aplauze furtunoase. Când acei prezenţi în sală s-au 
liniştit, primul-mi nistru s-a adresat către ei în limba româ nească cu o cuvântare, în care a declarat: Marea şi sfânta
problemă, de care s-a călăuzit un întreg partid pol i tic în România, – problema unirii Basarabiei la sânul patriei-mame, a
României, – a fost pusă pentru prima dată la ordinea zilei în toate dimensiunile ei în ziua proclamării independenţei
Republicii Moldoveneşti; iar în timpurile de faţă această problemă este scoasă la iveală şi mai pronunţat mulţumită
mersului istoric al lucrurilor şi însuşi Sfatului Ţării.

În vremurile de răstrişte ale Republicii Moldoveneşti, când tânărul guvern s-a adresat României după ajutor, ea ca
mamă iubitoare, care a auzit vocea cunoscută a copilului său, n-a întârziat să vină în ajutorul ei. Toate clasele sociale,
toate partidele, ca unul s-au grăbit să vină acolo, unde-i chema datoria şi vocea sângelui. Şi iată că astăzi noi culegem
roadele muncii domniilor voastre, fii adevăraţi ai poporului, şi patrioţilor, care au muncit pentru folosul şi mărirea
poporului nostru şi a întregii Românii.

Cu atenţie încordată cercurile politice ale României urmăreau ce se face pe partea cealaltă a Prutului, şi, când s-a
ivit pericolul care ameninţa integritatea Republicii, România înrudită s-a grăbit cu ajutorul, ca să garanteze integritatea şi
nedespărţirea acestei ţări.

La conferinţa de pace din Bucureşti am lămurit condiţiunile prin care s-ar putea păstra integritatea şi nedespărţirea
Basarabiei, şi eu m-am grăbit să vin aici, în mijlocul domniilor voastre.

Din constatările şi tratativele cu reprezentanţii diferitelor fracţiuni şi partide ale parlamentului, eu am înţeles
dorinţele şi cerinţele dic tate de vremuri şi împrejurări, pe care noi trebuie să le îndeplinim în conformitate cu obiceiurile
lo cale, moravurile, libertăţile şi drepturile câştigate de domniile voastre şi care nu sunt în contrazicere cu interesele marii,
unitei şi nedespărţitei Românii.

Unirea Basarabiei cu România trebuie să se facă cu condiţiunea păstrării particularităţilor lo cale ale acestei ţări.
Dar să trec din domeniul dorinţelor la fapte ceva mai reale, să-mi daţi voie să dau citire declaraţiei guvernului

român, – termină cuvântarea sa pri mul-ministru şi trece la citirea în limba româ nească a declaraţiei:
„Sfatul Ţării de astăzi va rămâne pentru rezolvarea chestiunii agrare potrivit cu nevoile poporului. Guvernul va

prezenta Adunării Constituante, la care vor lua parte şi repre zentanţii aleşi ai Basarabiei, normele stabilite de Sfatul Ţării,
care vor rămâne până la rezol varea acestei chestiuni de către Adu narea Constituantă.

Basarabia îşi păstrează autonomia provincială având Sfatul său pro vin cial (dieta), ales în viitor pe baza votului
uni ver sal, di rect, se cret cu organul său executiv şi cu administraţia proprie.

Acest Sfat provizoriu (dieta) votează bugetul lo cal şi controlează organele autoadministrării orăşeneşti şi a
zemstvei.

Organul lui executiv numeşte funcţionarii institu ţiilor ad min is tra tive lo cale. Funcţionarii locali se numesc de către 
guvern.

Legile existente şi autoadministrarea locală (orăşenească şi a zemstvei) vor rămâne şi nu vor putea fi schimbate de
către Parlamentul român până când la lucrările lui nu vor lua parte şi reprezentanţii Basarabiei.

Drepturile, câştigate de către minorităţile din Basarabia se vor păstra.
Guvernul propune ca în Consiliul de Miniştri al României să intre şi doi reprezentanţi ai Basarabiei aleşi de Sfatul

Ţării ex is tent.
Basarabia trimite în Parlamentul Ţării un număr de reprezentanţi proporţional cu numărul populaţiei. Ei vor fi aleşi 

în Cameră potrivit legii gen er ale electorale; în Senat potrivit regulilor care vor fi stabilite de către Adunarea Constituantă.

10 AN 9, NR. 1(28), APRILIE 2008 FAMILIA ROMÂNĂ



Votul uni ver sal, egal, di rect şi se cret va servi ca bază pentru alegerile din Basarabia în volosti (plăşi), sate, oraşe şi
zemstve.

Libertatea individuală, libertatea cuvântului, a presei, cugetului şi adunărilor şi toate libertăţile cetăţeneşti se
garantează de către Constituţie pentru Basarabia, ca şi pentru întreaga ţară.

Toate infracţiunile săvârşite până acuma împotriva legilor din mo tive politice în timpurile tulburi ale
transformărilor vor fi amnistiate.

După unirea Basarabiei, ca a unei fiice, cu pat ria-mamă România, Parlamentul va hotărî convocarea neîntârziată a
Adunării Con stituante, în care vor intra proporţional cu popu laţia reprezentanţii Basarabiei, aleşi pe baza dreptului
general elec toral pentru a in tro duce în Constituţie de comun acord principiile şi garanţiile arătate mai sus.”

După ce a terminat citirea, primul-ministru a declarat că el ar dori, ca parlamentul să poată discuta cu toată
libertatea propunerea guvernului român şi de aceea el cu repre zentanţii săi părăseşte sala.

În aplauzele furtunoase ale întregii săli, oaspeţii români părăsesc parlamentul.
Preşedintele: Domnilor deputaţi, are cuvântul, pentru a face o declaraţie în afară de ordinea zilei, reprezentantul

Blocului Mol dovenesc, deputatul Cijevschi.
Deputatul Cijevschi: Blocul Moldovenesc, având în vedere activitatea şi meritele luptătorului pol i tic şi

profesorului sa vant Stere, basarabean, a hotărât să-l primească în mijlocul său.
Preşedintele Inculeţ: Domnilor deputaţi, eu am avut fericirea să fac revoluţia rusă la Petro grad, unde am văzut, că

în toate organizaţiile de mocratice şi revoluţionare, care s-au creat acolo, cei mai doriţi oaspeţi au fost emigranţii. Eu cred
că reîntoarcerea mucenicului regimului ţarist, a luptătorului pentru idealurile cele mai frumoase, a profesorului Stere nu
poate fi trecută cu tăcerea, eu propun să-l primim în mijlocul nostru, ca pe deputatul nostru (aplauze furtunoase pe toate
băncile.)

Toţi deputaţii se scoală în picioare şi-l ovaţionează lung şi furtunos pe profesorul Stere.
În strigătele „Trăiască pro fesorul Stere” şi în aplauzele necontenite ale întregii săli, profesorul se urcă la tribună şi

mulţumeşte adunării.
Domnilor deputaţi, începe cuvântarea sa profe sorul Stere, în viaţa omului, ca şi a popoa relor întregi, momente aşa

de înălţătoare nu sunt multe. Sunt profund emoţionat pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o şi pentru greaua sarcină
pe care aţi pus-o pe umerii mei, dar simt şi o bucurie nesfârşită, că îmi daţi iar posibilitatea de a lupta pentru dreptul şi
libertatea poporului, al cărui fiu sunt.

Gonit din ţara mea natală prin puterea oarbă a despotului ţar, astăzi eu iar sunt adus aici prin voinţa poporului
eliberat.

Astăzi noi trebuie să hotă râm aceea ce va avea impor tanţă hotărâtoare, extraordina ră, asupra soartei viitoare a
poporului nostru. Mersul de fier al istoriei pune asupra umerilor noştri o răspundere, pe care noi n-o putem ignora cu nici
un fel de sofisme.

Nimeni, în afară de noi, n-are dreptul să vor bească şi să hotărască ceva în numele poporului Basarabiei. Noi
suntem aduşi aici prin acel proces elementar istoric, care distruge temeliile cetăţilor şi Bastiliei. Revoluţia a adus la
aceasta nu numai pe ruşi, ci şi pe întreg poporul românesc.

Voi aţi aprins acea făclie, de la a cărei flacără s-au aprins şi au ars toate hârtiile care împărţeau pe oameni în
privilegiaţi; voi aţi creat din poporul moldovenesc un popor care n-are alt privilegiu mai înalt, decât acela al muncii.
Acum sunteţi chemaţi de istorie să duceţi această flacără sfântă dincolo ca să-i luminaţi tot aşa pe fraţii voştri şi să le rupeţi 
lanţurile nedreptăţii de veacuri, achitând prin aceasta datoria voastră faţă de fraţi, care au venit în ajutorul vostru în cel mai 
greu mo ment istoric (aplauze furtunoase).

Astăzi noi proclamăm drepturile poporului suve ran nu numai aci, în Basarabia, ci şi drepturile tuturor fraţilor
noştri, oriunde ar fi ei.

Mulţumindu-vă pentru cinstea pe care mi-aţi arătat-o prin alegere, astăzi după atâţia ani de luptă, eu împreună cu
voi, voi merge la luptă, cu aceeaşi hotărâre ca şi 30 de ani în urmă, când încă tânăr, am fost aruncat în puşcăria, care se
înalţă şi astăzi acolo, ca o amintire a trecutului blestemat, de care noi astăzi ne-am despărţit pentru totdeauna. (Aplauze
furtu noase pe băncile deputaţilor şi în pub lic. Deputaţii şi publicul se scoală în picioare şi-l ovaţionează pe profesor).

După aceasta profesorul se adresează parla mentului în ruseşte:
Domnilor deputaţi, în acest mo ment istoric, care trebuie să ne ridice la nivelul acestei probleme, la care ne-a ridicat 

pe noi soarta, eu îmi voi permite să mă adresez acelora, care până acuma au fost stăpânii situaţiei şi nu s-au deprins cu
gândul despre schimbarea acestei ordini.

Domniile Voastre aţi auzit declaraţia pe care a făcut-o primul-ministru, cum a înţeles el din discuţiile pe care el le-a 
avut cu diferiţi reprezentanţi ai parlamentului, dorinţa ţării. El a vorbit despre hotărârea poporului românesc şi a
guvernului român de a satisface dorinţele Domniilor Voastre.

Socot că vorbesc cu Domniile Voastre, ca cu oameni care se conduc de raţiunea oamenilor de stat, care înţeleg
situaţia, şi socot că sunt oameni care nu sunt mulţumiţi cu hotărârea luată, dar eu vă rog să vă gândiţi, în faţa cărei dileme
trebuie să stea statul român, dacă Sfatul Ţării ar respinge ideea unirii?

Domnilor, se poate ca România să renunţe la drepturile sale istorice, la idealurile naţionale şi chiar la dreptul de
viaţă, fiindcă fără a avea acces la mare, România nu poate trăi. Să presupunem că din dorinţa de a complace îndoielilor şi
conştiinţei minorităţilor, guvernul român, devenind trădătorul întregului trecut al poporului românesc, ar renunţa la
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aceasta. Ce ar ieşi din aceasta? Toate poftele vecinilor ar duce în mod inevitabil la aceea, că România, sacri ficându-şi
viitorul poporului său, ar pune Basa rabia în faţa unei necesităţi crude: să fie ruptă în bucăţi de către vecini.

Este admisibil aceasta pentru Basarabia? Şi dacă România nu poate renunţa nici la drepturile sale istorice, nici la
idealurile naţionale, nici la interesele de stat, care-i dictează să-şi găsească ieşire la mare, ea va fi nevoită să anexeze
Basarabia fără con simţământul nostru, sau, bazându-se pe alte elemente ale societăţii, anume acele elemente, care de
multe ori în viaţa istorică a Basarabiei aveau singuri dreptul de a vorbi în numele ei. Şi dacă unirea s-ar face sub auspiciile
elementelor doborâte de noi, la ce ar duce aceasta?

Tot sângele, toate suferinţele din care a ieşit Basarabia liberă, ar fi zadarnice.
Această dilemă, domnilor, stă înaintea noastră, şi ca fiu al Basarabiei, eu zic, că o asemenea hotărâre ar pune

asupra noastră o mare răspundere în faţa urmaşilor noştri, cărora poate le va fi sortit să trăiască din nou toată groaza
trecutului nu prea îndepărtat. Poate oare un pre text oarecare, o oarecare creaţiune logică să justifice această răspundere?

Fac apel, domnilor, la conştiinţa domniilor voastre, la răspunsul domniilor voastre.
Mai departe, profesorul Stere, adresându-se în moldoveneşte către fracţiunea ţărănească, con tinuă:
Unul din reprezentanţii minorităţilor, un rus, a spus că dacă se va face unirea Basarabiei cu România, toată

intelectualitatea rusească va pleca de aici. Eu re spect acest sen ti ment, fiindcă toate sentimentele sunt legitime, dar omul la
care sentimentele de legătură cu această ţară sunt atât de slabe şi şubrede, poate să aibă acelaşi mod de judecată, ca şi
populaţia băştinaşă?

Poporul românesc n-a venit în Basarabia din afară, el aici s-a născut, aici a fost acel cazan unde au fiert şi s-au topit
toate acele elemente, din care s-a născut poporul român. Noi n-avem unde ne duce şi pe noi nimeni nu ne poate alunga din
casa noastră.

Un veac fără sfârşit, noi, plecaţi, tăcuţi, conştienţi de slăbiciunea noastră, noi am dus jugul, un veac întreg limba
noastră a fost interzisă, un veac întreg cartea în limba maternă a fost persecutată, ca o otravă revoluţionară; sacrificii
imense făceau aceia care doreau să-şi însuşească începuturile culturii naţionale.

Şi acuma, când noi vroim să intrăm ca stăpâni în casa noastră, reprezentanţii minorităţilor n-au dreptul moral de a
închide uşa în faţa noas tră. Nu uitaţi domnilor, că nu numai chestiunea dreptăţii naţionale, ci şi chestiunea dreptăţii
sociale, cer să avem tăria şi hotărârea de a lua asupra noastră răspunderea. Astăzi voi puteţi da poporului pământul cerut
de el în condiţiunile acceptabile pentru el şi nimeni nu poate garanta, că mâine voi veţi putea avea această posibilitate.

Conştiinţa proprie a domniilor voastre să vă lumineze.
Preşedintele: Domnilor deputaţi, daţi-mi voie să stabilim următoarea ordine de zi a şedinţei noastre: dintâi să

ascultăm declaraţiile reprezentanţilor diferitelor grupări, şi pe urmă rezoluţiile propuse să le punem la vot.
(Adunarea se uneşte cu propunerea).
Atunci cuvântul îl are deputatul Buzdugan, repre zentantul Blocului Moldovenesc.
Deputatul Buzdugan înain tea citirii de claraţiei Blocului Moldovenesc spune: În nume le Blocului Moldovenesc,

care întotdeauna a fost straja inte reselor poporului moldove nesc, apărând cu râvnă drept urile lui de orice ten ta tive venite
de oriunde, în numele Blocului Moldovenesc, care de astăzi înainte va fi Blocul Românesc, care va apăra drepturile
întregului neam românesc, am marea cinste, ca în această şedinţă istorică a Sfatului Ţării, să dau citire următoarei
declaraţii.

În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară:
Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi

vechile graniţe cu Aus tria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului
istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să- şi hotărască soarta lor de azi înainte şi pentru
totdeauna se uneşte cu mama sa România!

Această unire se face pe următoarele baze:
1) Sfatul Ţării ac tual rămâne mai departe pentru rezolvarea şi realizarea reformei agrare după nevoile şi cererile

norodului; aceste hotărâri se vor recunoaşte de Guvernul României.
2) Basarabia îşi păstrează autonomia provincială, având un Sfat al Ţării (Dietă), ales în viitor prin vot uni ver sal,

egal, di rect şi se cret, cu un or gan împlinitor şi administraţie proprie.
3) Competenţa Sfatului Ţării este: a) votarea bugetelor lo cale; b) controlul tuturor organelor zem stvelor şi

oraşelor; c) numirea tuturor funcţionarilor administraţiei lo cale prin organul său împlinitor, iar funcţionarii înalţi sunt
întăriţi de guvern.

4) Recrutarea armatei se va face în princi piu pe baze teritoriale.
5) Legile în vigoare şi organizaţia locală (zemstve şi oraşe) rămân în putere şi vor putea fi schimbate de

Parlamentul României numai după ce vor lua parte la lucrările lui şi reprezentanţii Basarabiei.
6) Respectarea drepturilor minorităţilor din Basarabia.
7) Doi reprezentanţi ai Basarabiei vor intra în Consiliul de Miniştri al României, acum desemnaţi de actualul Sfat

al Ţării, iar în viitor dintre reprezentanţii Basarabiei din Parlamentul României.
8) Basarabia va trimite în Parlamentul României un număr de reprezentanţi proporţional cu popu laţia ei pe baza

votului uni ver sal, egal, se cret şi di rect.
9) Toate alegerile din Basarabia pentru voloste şi sate, oraşe, zemstve şi Parlament se vor face pe baza votului uni -

ver sal, egal, se cret şi di rect.
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10) Libertatea personală, libertatea tiparului, a cuvântului, a credinţei, a adunărilor şi toate libertăţile obşteşti vor fi 
garantate prin Constituţie.

11) Toate călcările de legi făcute din mo tive politice în vremurile tulburi ale prefacerii din urmă sunt amnistiate.
Basarabia, unindu-se ca fiică cu mama sa Româ nia, Parlamentul român va hotărî convocarea neîntârziată a

Constituantei, în care vor intra pro porţional cu populaţia şi reprezentanţii Basarabiei aleşi prin vot uni ver sal, egal, di rect
şi se cret, spre a hotărî cu toţi înscrierea în Constituţie a principiilor şi a garanţiilor de mai sus.

Trăiască Unirea Basarabiei cu România de-a pururi şi totdeauna!
Aceeaşi declaraţie o citeşte în limba rusă deputatul Cijevschi.
Deputatul Ţiganko: Eu mă voi mărgini la rezoluţia pe care a scos-o fracţiunea ţărănească.
Fracţiunea ţărănească recunoscând toată impor tanţa chestiunii unirii Republicii neatârnate Moldo veneşti cu

Regatul român, în această clipă de o importanţă politică extraordinară în faţa istoriei scumpului său popor pentru
rezolvarea acestei chestiuni, crede necesar a o preda la hotărârea votu lui întregului popor (ref er en dum) sau a Adunării
Constituante, ca exponentul voinţei suverane a poporului cu condiţiunea că această voinţă va fi liberă în Republica
Moldovenească liberă şi neatârnată.

Fracţiunea ţărănească, care singură exprimă dorinţele poporului şi care reprezintă majoritatea adevărată a
populaţiei, declară, că ea, apărând neatârnarea Republicii Moldoveneşti, în acelaşi timp socoate posibilă for mula unirii
popoarelor înfrăţite moldovenesc şi românesc într-o alianţă federativă strânsă. (Aplauze pe unele bănci).

În numele populaţiei ger mane din Republica Moldovenească deputatul Von Lesch declară: În calitate de
reprezentant al tuturor germanilor din Republica Moldovenească, care se ridică la mai bine de 75.000, în numele
fracţiunii mele declar, că populaţia germană nu ne-a împuternicit să hotărâm chestiunea alipirii Republicii Moldo veneşti
oriunde ar fi. La această chestiune poate da răspuns congresul tuturor germanilor din Repu blica Moldovenească. De
aceea noi ne abţinem de la vot.

În numele bulgaro-găgăuzilor, deputatul Misir kov declară: Fracţiunea bulgaro-găgăuzilor m-a împuternicit să
declar, că ea în nici un caz nu se socoate în drept fără împuternicirea populaţiei găgăuze şi bulgare din Basarabia, să
discute şi să hotărască chestiunea alipirii Basarabiei la orice stat vecin. Chestiunea înţelegerii cu statele străine, care ar lu -
mina drepturile politice şi neatârnarea Basa rabiei, după părerea fracţiunii, poate fi pusă în discuţie şi rezolvată numai de
către Adunarea Constituantă a Republicii Moldoveneşti, aleasă liber de către tot poporul, de aceea fracţiunea bulga -
ro-găgăuză în chestiunea unirii Basarabiei la România în orice condiţiuni se abţine de la vot.

Reprezentantul populaţiei ucrainene deputatul A.D. Osmolovski declară: Când ucrainenii ne-au trimis pe noi în
Sfatul Ţării, ne-au dat mandat, ca fii credincioşi ai republicii tinere, s-o păzim şi s-o întărim.

Chestiunea alipirii ei oriunde ar fi nici nu s-a ridicat. Şi de aceea noi, neavând împuternicire pentru acest scop nu
ne socotim în drept a hotărî o chestiune de importanţă atât de mare; după părerea noastră ea poate fi rezolvată numai prin
voinţa întregului popor al Republicii Moldoveneşti exprimată prin Adunarea Constituantă.

În numele polonezilor iese deputatul Dudkie wicz: Re gret foarte mult că în această zi solemnă pentru populaţia
moldovenească, eu trebuie să vorbesc în limba rusă, care a fost simbolul împilării atât a naţiunii moldoveneşti cât şi a celei 
poloneze. Limba moldovenească n-o cunosc, iar pe cea poloneză nu o vor putea înţelege moldovenii.

În această zi măreaţă, eu salut călduros nefericitul şi în acelaşi timp fericitul popor moldovenesc înfrăţit, care în
sfârşit poate să se unească cu poporul românesc legat prin sânge.

În numele poporului polonez susţin în în tregime unirea Basarabiei cu România, cum aceasta o doresc moldovenii,
locuitorii băştinaşi ai acestei ţări.

Din partea ligii culturale ruseşti iese deputatul A.F. Grekulov.
Chestiunea unirii Basarabiei astăzi în ordine urgentă, sub nici un motiv nu poate fi rezolvată, ea poate să fie

rezolvată numai de către Adunarea Constituantă moldovenească.
Deputatul Ţiganko, în numele fracţiunii ţără neşti roagă să se întrerupă şedinţa pentru a discuta chestiunea, dacă

fracţiunea va putea vota propunerea blocului.
Preşedintele suspendă şedinţa pentru zece min ute.
După redeschiderea şe dinţei, deputatul Bârcă Teo dosie dă citire declaraţiei unei părţi a fracţiunii ţărăneşti, care s-a 

separat de acea fracţiune:
Noi, mai jos iscăliţii deputaţi moldoveni, ne -am hotărât astăzi, în această zi măreaţă şi sfântă pentru naţiunea

noastră să ne unim cu toţi moldovenii din Sfatul Ţării pentru înfăptuirea unirii noastre cu fraţii de sânge din România
(aplauze). Eu cred că din cei ce împărtăşesc părerea noastră sunt încă mulţi.

Deputatul Halippa, de pe bancă: „Sunt mulţi de aceştia!”
În numele muncitorilor, deputatul Krivorukov, declară: Având în vedere seriozitatea momentului, când Sfatul

Ţării, sub influenţa unei politici fără răspundere a unei grupări mici, este chemat să săvârşească un act de o importanţă
istorică mare şi recunoscând că Sfatul Ţării nu este împuternicit pentru aceasta de către poporul republicii, eu ca
reprezentant al clasei muncitoare, ţin de datoria mea să arăt, că clasa muncitoare îşi declină răspunderea pentru actul care
se înfăptuieşte în spatele lui, şi refuză de a lua parte la votare.

Preşedintele, adresându-se adunării, întreabă, cum să se facă votarea rezoluţiei Blocului şi a altor rezoluţii.
Deputatul Cijevschi, în numele Blocului Moldo venesc, cere ca votarea să se facă nom i nal şi deschis.
Deputatul Ţiganko, în numele fracţiunii ţărăneşti cere vot se cret.
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Preşedintele dă cuvânt unui or a tor să se pro nunţe pentru votul deschis şi unuia pentru se cret.
Deputatul Buzdugan se pronunţă pentru votul deschis, motivând că în acest mo ment istoric im por tant, fiecare

trebuie deschis şi cu curaj, să-şi exprime părerea în faţa poporului întreg şi a ţării, ca poporul şi istoria să ştie adevărata
opinie a fiecărui deputat ce-şi dă votul.

Las ca poporul nostru, ţara noastră şi toată lumea să ştie, că noi românii basarabeni, care am suferit un veac întreg
sub jugul ţarismului rus, că noi toţi dorim unirea cu fraţii noştri de peste Prut, că noi vroim să fim şi să rămânem pentru
totdeauna împreună cu toţi românii.

Să ştie toată lumea, că noi vroim unirea tuturor românilor, de partea aceasta a Prutului şi de cealaltă a Carpaţilor
într-o Românie Mare, una şi ne despărţită, şi în baza principiului proclamat de revoluţie de autodeterminare a popoarelor,
astăzi, domnilor deputaţi, noi suntem chemaţi să înfăptuim cel mai revoluţionar act în istoria poporului nostru, mult
încercat în suferinţe, – să votăm pentru unirea Basarabiei cu România.

Eu zic cel mai revoluţionar, întrucât numai în zilele revoluţiei adevărate, problema naţională a unirii popoarelor
după particularităţile lor de rasă şi etnice, s-a pus în toată puterea ei. Şi înfăptuind acest pas, adică votând pentru unirea
Basarabiei cu România, la care avem toate drepturile istorice şi naţionale, noi prin aceasta în mod logic vom duce la sfârşit 
revoluţia noastră naţională.

Isprăvind cu chestiunea unirii naţionale, nouă ne rămâne să rezolvăm încă o problemă cardinală – chestiunea
agrară, care este şi naţională, fiindcă, domnilor, chestiunea agrară, în rezolvarea radicală a căreia este interesată toată
ţărănimea noastră, este o chestiune naţională, fiindcă de îmbunătăţirea vieţii agricultorilor noştri, a ţăranilor, depinde şi
viitorul mai frumos al întregului nostru popor, fericirea întregii naţiuni româneşti şi bunăstarea întregii ţări.

Astăzi noi avem să rezolvăm definitiv prima ches tiune naţională – unirea Basarabiei cu România.
Şi în această oră solemnă, eu, domnilor deputaţi, în faţa întregului popor şi a urmaşilor, în faţa istoriei şi a omenirii

întregi vă invit să vă faceţi datoria până la sfârşit – să votaţi deschis şi curajos pentru unirea Basarabiei cu România.
În spe cial adresez această rugăminte către ţără nimea muncitoare mai cu seamă cea moldovenească şi zic: pentru

binele întregii ţărănimi, pentru binele poporului nostru moldovenesc şi tuturor urmaşilor, datoria Domniilor Voastre,
ţărani-moldoveni, să votaţi pentru unire. Fiţi tari şi îndepliniţi-vă datoria, fiindcă ceasul unirii a sunat. Vă chem pe toţi să
votaţi cu îndrăzneală şi deschis, ca istoria să fixeze pentru totdeauna numele tuturor fiilor adevăraţi ai poporului nostru
moldovenesc, care au votat pentru unirea tuturor românilor, a viitoarei Românii Mari. 

Deputatul Diaconovici, vorbeşte împotriva votului deschis, găsind că numai votul se cret poate da fiecărui deputat
posibilitatea, fără ingerinţe din partea oricui ar fi, să-şi spună cuvântul  său în această chestiune atât de importantă pentru
întreaga ţară.

Preşedintele: Propun să se voteze nom i nal chestiunea – să se facă votarea deschis sau se cret.
Rezultatul votului este următorul: pentru votul deschis s-au pronunţat 82 de deputaţi, con tra 27 şi 16 s-au abţinut.
Preşedintele: Pun rezoluţia Blocului Moldo venesc la vot deschis nom i nal.
Se votează şi după aceasta Preşedintele cu vicepreşedintele numără voturile.
Preşedintele I. Inculeţ: Cu adâncă emoţiune vă aduc la cunoştinţă rezultatul votării. Dom niile Voastre cu

unanimitate de voturi m-aţi pus în capul Sfatului Ţării şi în mod cinstit, ca un revoluţionar adevărat şi dem o crat am muncit 
pentru binele poporului.

În fracţiunea ţărănească s-a spus astăzi, că eu nu fac ceea ce s-ar cuveni şi n-am muncit cât a trebuit.
Eu, domnilor, până la vârsta de 15 ani am fost ţăran şi interesele ţărănimii îmi sunt scumpe. Fiecare pas al meu este

pătruns de iubire faţă de ţărani şi fiecare pas al meu a fost dictat de interesele şi nevoile ţărănimii; eu întotdeauna am fost
pentru ea şi niciodată nu m-am lepădat de ea, nu mă lepăd nici în acest mo ment grav. Domniile Voastre cunoaşteţi bine
părerile mele şi evoluţia lor, şi iată vă spun, că tot ce se face acuma se face în interesele ţărănimii noastre. Aici se spunea că 
se poate sta la o parte.

Poate, dar nu ţăranii, care în afară de pământ nu se pot aştepta la nimic. Şi eu cu conştiinţa curată vă spun, că actul
unirii, care se săvârşeşte astăzi, se face pentru binele ţărănimii, că conştiinţa mea, a alesului lor, este curată.

Şi acuma, domnilor deputaţi, să-mi daţi voie să vă aduc la cunoştinţă rezultatul votării. Pentru rezo luţia Blocului
Moldovenesc au votat optzeci şi şase (86) de deputaţi, împotrivă – trei (3); s-au abţinut treizeci şi şase (36); absenţi
treisprezece (13).

Cu majoritate de optzeci şi şase (86) voturi împotriva a trei (3) rezoluţia pentru unirea Basa rabiei cu România a
Blocului Mol dovenesc este primită (aplauze furtunoase). Trăiască unirea cu România-mamă!

În acest timp în sala şedinţei îşi fac apariţia oaspeţii români în cap cu primul-ministru, dl. Marghiloman.

Preşedintele comunică capului guvernului ro mân, dl. Marghiloman, rezultatul votului Parla mentului.
O nouă explozie de aplauze şi strigăte „Vivat!”, „Trăiască România!”.
După propunerea Preşedintelui, secretarul Sfa tului Ţării, deputatul Buzdugan, dă citire declaraţiei primite de către

Sfatul Ţării, în limba moldovenească, care este ascultată în picioare de toată asistenţa.
La tribună se urcă dl. Marghiloman primul-mi nistru al României şi declară: În numele poporului român şi al

Regelui Ferdinand I iau act de unirea Basarabiei cu România de aci înainte şi în veci! Trăiască România Mare, termină el
(Aplauze furtu noase şi strigăte: „Vivat!”, „Ura!”, „Trăiască România Mare!”, „Trăiască unirea în veci!”).
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Din pub lic se aruncă flori deputaţilor:
Preşedintele Sfatului Ţării I. Inculeţ pune întrebarea primului-ministru dl. Marghiloman: primeşte guvernul român 

condiţiunile unirii, citite de către secretarul Buzdugan, din rezoluţia Blocului Moldo venesc, primite de către parlament ca
declaraţie a Sfatului Ţării?

Primul-ministru dl. Marghiloman se urcă din nou la tribună şi declară că guvernul român primeşte în întregime atât 
litera cât şi sensul condiţiunilor unirii Basarabiei cu România pe bazele arătate în rezoluţia Blocului Moldovenesc,
primite ca declaraţie a Sfatului Ţării (aplauze furtunoase şi strigăte „Ura!”, „Trăiască unirea!”, „Trăiască România Mare,
nouă!”).

Deputaţii şi publicul ovaţionează pe preşedintele I.C. Inculeţ, primul-ministru Ciugureanu şi ministrul Pelivan.
Preşedintele, la orele 7 şi 20 seara, declară închisă şedinţa Sfatului Ţării.

Preşedintele Sfatului Ţării, I. Inculeţ
Secretari: I. Buzdugan, B. Epure

text pus la dispoziţie de Ion NEGREI

FAMILIA ROMÂNĂ BASARABIA - 90 15

Membrii Sfatului Ţării după şedinţa legislativului basarabean la care s-a votat
 unirea necondiţionată a Basarabiei cu România

Ion Inculeţ
(21 nov. 1917 - 31 mar. 1918)

Constantin Stere
(31 mar. 1918 - 25 nov. 1918)

Pan Halippa
(25 nov. 1918 - 18 feb. 1919)
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Restituiri
Pe drumul idealului,  D. Marmeliuc, Institutul de arte grafice şi editură „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, 1920, p. 91- 97.

Un vis înfăptuit
Ştergeţi-vă pentru câteva clipe ochii, fii ai Neamului

Românesc!
Înseninaţi-vă feţele şi gândurile, voi cei ce aţi luptat

pentru un ideal şi aţi suferit pentru dânsul. E zi de sărbătoare.
Primeniţi-vă sufletele de orice durere şi patimă! Îm -

brăcaţi tot ce răsboiul v-a lăsat mai bun la căminurile voastre!
Înălţaţi rugi fierbinţi de mulţumire către Atotputernicul, care în 
mijlocul durerilor noastre trecătoare de astăzi ne-a trimis o
duioasă rază de mângăiere din partea, de unde răsare soarele.

Basarabia s-a unit pentru totdeuna cu România!
Lăsaţi pentru un mo ment zavistiile şi certele, pri go -

nirile şi favorurile şi ridicaţi-vă minţile deasupra tuturor ni -
micurilor pă mânteşti, pentru a putea cuprinde, în toată măreţia
lui, actul istoric, săvârşit la Chişinău în 27 Martie, zi de lumină
în case cernite, zi de înălţare în vremuri de umilire, zi de alinare 
în timpuri de răstrişti.

De la palat la colibă împodobiţi cu ramuri sălaşurile
voastre şi, cu suflete ridicate, închinaţi-vă vitejilor de la Oituz
şi Mă răşeşti, de pe Siret şi de la Mărăşti, care, trecând peste
Prut, au adus cu ei sufletul unui neam întreg şi au dat, prin
ordinea şi liniştea introdusă de ei la vetrele şi pe lanurile
Basarabiei, răgaz fraţilor noştri să chibzuiască bine actul ce
l-au înfăptuit.

Slăviţi pe conducătorii României, care au făcut această
unire. Laudă de toate zilele apostolilor care, prin grai şi prin
scris, propovăduiesc de ani de zile sosirea clipei aşteptate de
un veac.

A reînviat Moldova aproape întreagă. 
Jos, la Cetatea Albă, ca şi sus, la Hotin, umbre, ieşite

din bogata brazdă a Basarabiei, prăznuiesc marea sărbătoare.
Şan ţurile cetăţii care se vede şi astăzi lângă oraşul botezat
Akkerman, sunt încă întregi. Pare că şi îndurătoarea piatră îşi
aştepta mântuirea.

Şi-au revăzut urmaşii.
La Bender şi Soroca vitejii lui Ştefan cel Mare tresar din 

gropniţe şi-şi împărtăşesc bucuria strănepoţilor, care au venit
să le salveze onoarea mormintelor. Ei aşteaptă sosirea Că -
pitanului lor, care, unicul dintre Domnii Moldovei, plânge, la
solitarul său mormânt, că nu poate lua parte la această săr -
bătoare.

Cu dânsul vor să joace hora mare a Unirii.
Înălţaţi-vă sufletele în lu mina şi nădejdea faptei de

astăzi, voi toţi, care credeţi în nemurirea unei naţii atât de greu
şi de des încercate pentru a putea primi cu tărie şi încredere
orice lovitură ce ne-o mai rezervă soarta.

Astăzi soarele îşi revarsă razele peste o întindere mai
mare românească, unită sub acelaşi sceptru, şi scânteieri vioaie 
de lumină se strecoară şi printre umbrele colinelor şi munţilor
din zare, în întristatul Ardeal.

Dreptatea cea mare a început.
Şi în vechime de la Răsărit spre Asfinţit s-a răspândit

ideea mare a creştinătăţii.
De la Răsărit au plecat Magii, pentru a se închina celui

ce întrupa ideea salvatoare a neamului românesc.
Ca şi aceştia voi, fraţilor basarabeni, aţi fost cei dintâi,

care aţi adus tămâia unei dulci mângâieri în „zile de răstrişte”.
Aceluia, care prin fiinţa şi faptele sale întruchipează aspi -
raţiunile neamului nostru.

Prin gestul vostru sublim aţi uscat o parte din lacrimile
de mamă iubitoare a Aceleia care în sufletul Ei mai cuprinde
durerile şi bucuriile întregului popor românesc.

Binecuvântată fie-vă fapta, cum mare v-a fost sufletul.

Pe pământul Basarabiei
Pământ al Basarabiei, cu dealuri sorite şi cu văi mă noase,

cu vesele podgorii şi cu măreţe ctitorii de domni, boieri şi răzeşi
moldoveni, te-am văzut în toată măreţia unui soare primăvăratic.
Nicăieri poate, ca în pădurile tale de luroase, privighetorile nu
salută mai frumos răsăritul soa relui, nicăieri haina codrului nu e
mai ademenitoare ca aice. Brazda ta respiră, în largi câmpii, prin
reveneala ei, adâncile tâlcuri ale pământurilor furate, pe care noi
le pricepem atât de bine.

Cine a spus că noi, cei veniţi să luptăm pentru cel mai
mare vis, ce călăuzeşte paşii unui popor pe spinosul drum al
fiinţării sale, te-am fi uitat? Cine a putut crede că cei ce, din
leagănul copilăriei lor, au alintat în suflete acest vis şi dintre
care mulţi s-au amestecat cu pietrişul munţilor şi cu lutul
şesurilor, pentru a le da noi sucuri pe timpurile de secetă
naţională, au putut să rămână surzi la gemetele tale înăbuşite?

Da, au spus-o şi au crezut-o unii. Căci oamenii sunt răi.
Pizma şi clevetirile şi râvni neiertate, lăcomia şi zavistia des -
părţesc pe fraţii de acelaşi sânge şi-i duc pe cărările urii în locul 
celor ale iubirii.

De aice ponegrirea, ce caută a scădea sau chiar a în -
gropa meritele altora.

Tu eşti însă drept cu toţii, pământ bun. Şi de aceea către
tine ne îndreptăm, căutând adevărul sălăşluit sub mă noasele
tale câmpuri şi cetăţi. Numai tu rămâi doară nestră mutata
chezăşie a însuşirilor aceluiaşi popor, ce locueşte aice cu
aceleaşi drepturi ca şi pe celelalte tărâmuri, hărăzite lui de
pronia dumnezeească. Oamenii se trec ca clipele veşniciei şi
ascund, în lacriţele lor tot ce au iubit şi ce au urât. Din ames -
tecul a tot ce e mai bun în fiinţa lor cu lutul tău se plămădeşte
istoria, care, ea singură, spune şi va spune adevărul, pe care-l
căutăm. Numai tu deci ne poţi învinui, pământ stropit cu
acelaşi sânge şi cu aceleaşi lacrimi ale năzuinţelor noastre
vitregite deocamdată, dar neperitoare, oricare ar fi ne mic -
niciile zilei de astăzi şi făptuirile vre melnice ale generaţiilor ce
se urmează.

Am călcat prin şesurile tale împodobite cu grădini de
holde şi cu sate ce par nişte bogate stupuri de harnice albine.
Am suit dealuri păduroase şi coaste cu podgorii. M-am vârât
prin vuetul de multe lim bi al oraşelor tale. În tot locul mi-am
aţintit urechea către răsuflarea ta, pământ sfânt, ca să ascult
osânda ta pentru toţi aceia; care au urmat unui îndurerat
îndemn al pământului pe care s-au născut şi au dorit să-i dea,
poate înainte de plinirea sorţii, ceea ce Dumnezeu ţi-a hărăzit
ţie mai curând.

Şi am ascultat lung taina brazdelor tale. Dar în loc de
uraganul urii m-au învăluit adieri de iubire; în loc de vorbe
osânditoare, şoapte de alintare au ieşit din tine pentru pri -
beagul rătăcit pe plaiurile tale.

Şi am simţit atunci că sunt acasă, că nevăzute braţe de
mamă mă îmbrăţişează, că vorbele ei mă îmbărbătează. Am
simţit aceeaşi alipire de brazda ta, pe care o simţeam, ori de
câte ori îmi lăsam capul ostenit între roadele pământului, pe
care l-am părăsit.

Şi o lacrimă de recunoştinţă mi s-a strecurat printre
gene la îmbrăţişarea ta caldă, pământ bun, pământ sfânt, pă -
mânt al nostru din moşi-strămoşi.

Căci tu nu ne osândeşti, cum ne osândesc oamenii răi.
Şi nici n-ai avea de ce. Noi am greşit doar cu atâta, că am dorit
mai întâi vindecarea inimii bolnave din trupul nostru în locul
unei mâni ce suferea. 
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Unirea - din perspectiva tinerilor
basarabeni, copiii mitingurilor

de acum 20 de ani

Eugenia GUZUN 

Ne-am obişnuit în ultimele două decenii ca în fiecare
sfârşit de martie să întâmpinăm jubileele Unirii din 1918 cu un
sen ti ment spe cial pentru ceea ce urmează să se întâmple, con -
siderând naiv că rememorarea meticuloasă, ca într-un adevărat 
rit ual al unui eveniment fast al trecutului naţional ar avea
puterea magică de a-l reconstitui, rematerializa spre beneficiul
ge ne raţiilor de azi. În anul de graţie 2008 ne dăm seama că
depunerile de flori, dezvelirea de plăcuţe, organizarea de sim -
pozioane şi agape patriotice nu sunt de ajuns. Constatăm că
ne-am trezit într-un regres faţă de momentul renaşterii spe -
ranţelor basarabene. Unde am greşit şi ce se mai poate face?
Am încercat să aflăm răspuns la aceste întrebări de la tineri
basarabeni, studenţi la Bucureşti, Cluj, Timişoara şi...în primul 
rând, de la Chişinău. Aceştia fac parte dintr-o generaţie năs -
cută în euforia renaşterii basarabene, sunt copiii mitingurilor...
din acea vreme. Două de cenii pentru istorie nu înseamnă prea
mult. Pentru istoria Basa rabiei 20 de ani sunt suficienţi pentru a
creşte o generaţie ae ri sită... şi a o exporta deîndată ce se reinsta -
lează un nou regim totalitar... E acesta un destin al Basa -
rabiei… Acolo totul se surpă şi mereu trebuie să luăm lucrurile
de la capăt. Să urmărim, aşadar, cum văd şi cum analizează
situaţia tinerii, cei pe umerii cărora cade mi siunea de a face
ceea ce nu au avut puteri să facă părinţii lor.

VICTORIA NEDELCIUC (Drochia) studentă, anul II
so ciologie, Universitatea din Bucureşti: Ceea ce aţi spus este
ade vărat, dar foarte trist. E adevărat că noi ne-am născut în
perioada când se construiau poduri de flori şi părinţii noştri îşi
vedeau visul cu ochii, dar, cred că ei nu realizau consecinţele
acelui vis. Podurile care cândva au fost de flori, acum nu mai
sunt la fel de frumoase. Sunt nişte legături controlate de anu -
mite interese, care nu ne sunt ben e fice nici nouă, celor din
Basarabia, nici românilor din Ţară... Ne întrebaţi cum se ex -
plică faptul că  acele obiective şi idealuri frumoase nu s-au
materializat... Era firesc în acea pe rioadă să ia naştere astfel de
idealuri... era o perioadă a euforiei... Fiecare se vedea în stare
să pună mâna, să-l atingă pe fratele lui român, fără să fie privit
de oameni cu puşca în spate... Dar să fim serioşi şi să ne uităm
la contextul so cial şi istoric al acelor vremi. Era, practic,
imposibil să iei şi să uneşti două bucăţi de pământ, pe care, deşi 
locuiesc oameni ai aceluiaşi popor, aceştia s-au dez voltat di -
ferit, au trăit experienţe diferite în istoria ultimelor două sute
de ani. Îmi veţi spune că există exemplul fericit al Germaniei.
Vă răspund că nu cred că ne putem compara. Suntem într-o altă 
parte a lumii şi aici e vorba de cu totul alte interese.

E. GUZUN: … şi de alte mentalităţi... 
V. NEDELCIUC: Da, practic aceste mentalităţi sunt re -

zultatul unor interese foarte atent gândite şi foarte atent elab o -
rate şi la care s-a lucrat foarte mult.

E. GUZUN: Totuşi, unde a greşit generaţia părinţilor
voştri?

DENIS CURTEANU (Vulcăneşti) masterand la Poli -

teh nica Bucureşti: Nicăieri, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat
în Basarabia, sau actuala Republică Moldova, în mare parte a
fost hotărât fără a lua în vedere şi părerile populaţiei băştinaşe.
Basarabia, să nu uităm, este un produs al intereselor geo stra -
tegice şi geopolitice şi, din momentul creării ei, în 1812, ea a
servit drept cap de pod pentru interesele imperiale ale Rusiei,
care-şi caută acces la gurile Dunării... Şi în perioada URSS,
Basarabia a servit drept cap de pod pentru a avea controlul
asupra Europei de Est şi a Balcanilor... a intereselor...

ECATERINA URSU (Nisporeni) studentă, anul II, so -
ciologie, Universitatea Bucureşti: …interese care ne-au fost
impuse... n-au fost nici pe departe interesele noastre, ale celor
care ne-am născut acolo... şi ne-am născut români.

D. CURTEANU: Şi nu am avut dreptul de a de cide
soarta noastră nici după destrămarea URSS. Lucrurile au fost
gândite foarte bine. Odată pierdută Basarabia, după primul
război mondial, URSS a elaborat strategii ca să nu mai poată fi
realizată niciodată unirea între Basarabia şi România pentru că
deja aveau un exemplu al Unirii din 1918. Din acest consi -
derent au şi fost cre ate, imediat după destrămarea URSS,
Transnistria şi Găgăuzia...

E. GUZUN: Şi totuşi, unde s-a greşit?
CEZAR SALAHOR (Chişinău), preşedintele Aso cia -

ţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din Republica Mol dova:
Tinerii din Basarabia sunt preocupaţi de problema unei fiinţe
cu Pat ria, a regăsirii noastre în spiritul românesc. Nu ştiu dacă
aş fi în stare să pun punctul pe i... să pun verdicte... să spun cine 
şi unde a greşit...

Marea noastră problemă a apărut în urma celui de-al
doilea război mondial, a pactului Ribbentrop-Molotov, care a
fost de fapt cuţitul înfipt în trupul României Mari. Con se -
cinţele le resimţim azi la nivel psihologic sau in ter per sonal,
deşi problema este mult mai profundă, dacă ar fi să răsfoim
prin filele istoriei de la 1812 încoace. Cred că cea mai mare
ruptură s-a produs, totuşi, în ultimii 70 de ani de comunism...
Pe seama acestei perioade punem apariţia mai multor dife -
renţe, uneori chiar divergenţe, pe care insistă şi astăzi condu -
cerea de la Chişinău, care este una comunistă. Renaşterea
moldovenismului primitiv apare pe acest fond al diferenţelor.
Asistăm, aşadar, la un con flict anormal între două ţări, dar în
cadrul aceluiaşi neam. Sunt cre ate bariere psihologice artifi -
ciale şi acestea sunt utilizate ca o pârghie de influenţare şi de
manipulare.

E. GUZUN: Ce înseamnă pentru voi, tinerii, ziua de 27
martie?

C. SALAHOR: Pentru partea activă a tinerilor, care are
şi conştiinţă civică de implicare, cred că reprezintă atât un
eveniment de bucurie, în care ne putem regăsi ca neam în
acelaşi cuget, în aceeaşi gândire, acelaşi spirit, dar e şi un mo -
ment de comemorare, deoarece şi astăzi avem teritorii care
sunt înstrăinate şi suferă că nu fac parte din corpul României,
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cum ar fi trebuit să fie. La 1918 ne-am bucurat foarte mult de
evenimentul care s-a petrecut, dar bucuria nu a durat prea
mult... şi, iată, astăzi avem cioturi cum ar fi Bucovina sau
Basarabia, ce a mai rămas din ea... Din acest motiv ziua de 27
martie este un eveniment sensibil, care ar trebui să ne facă mai
atenţi la suferinţele fraţilor noştri de peste hotare..., de exem -
plu a acelor din Bucovina, care suferă şi de ucrainizare... Cred
că acest eveniment ar trebui sa devină unul promovat tot mai
mult, căci, prin marcarea acestei sărbători (de altfel apreciate
de tineri), şi care este sfântă pentru orice român, încercăm să
facem mai mică distanţa dintre Basarabia şi România, să us -
căm Prutul vir tual, dacă azi hotarul încă ne mai desparte... 

E. GUZUN: De ce ar avea nevoie un tânăr basarabean
de România?

C. SALAHOR: În primul rând, pentru a se regăsi ca
identitate, pentru a se simţi puternic în cadrul unui neam cu
acelaşi spirit, care reprezintă poporul român... Suntem de
aceeaşi credinţă. În acelaşi timp, România, pentru un tânăr
basarabean, este o perspectivă pentru viitor în sensul că Re -
publica Moldova îşi vede viitorul alături de România, doar
într-un pas cu ea, întrucât suntem două ţări, dar acelaşi popor.

TUDOR COJOCARI (Chişinău) stu dent anul II, so cio -
logie, Universitatea Bucureşti: Aş vrea să fac o paralelă între
Republica Moldova, acea parte trunchiată a Basarabiei, şi
situaţia din România actuală. Ceea ce văd persoanele din
Moldova de peste Prut, ceea ce găsesc aici, în România, este
to tal diferit. Acolo sunt supuşi unei manipulări clare din partea
instituţiilor majore de stat, a mass-me dia, care în marea ei
majoritate intră în incidenţa acelui regim (mă tem să-i zic
comunist, pentru că nu este clar ce e... e un fel democraţie
sălbatică, nu este decât un mod de a câştiga electoratul, care
încă mai crede în vechile pseudo-valori comuniste. Prin aceste
mecanisme de influenţare se încearcă manipularea tinerilor,
mai ales pentru că cei în vârstă au fost crescuţi într-un regim
mult deosebit. Constatăm acest lucru dacă privim prin prisma
debitului de informaţii pe care-l primesc zilnic copiii şi tinerii
din Republica Moldova. Şi totuşi remarc o ameliorare foarte
clară în ceea ce priveşte mentalitatea tinerilor din Republica
Moldova. Aceştia activează foarte mult în spaţiul vir tual, sunt
foarte activi în ceea ce priveşte schimbul de idei. Se implică în
acţiuni cu caracter civic şi cul tural ceea ce mă face să afirm cu
tărie că nu s-a pierdut încă nimic din spiritul românesc, care a
fost, este şi va fi în Basarabia.

C. SALAHOR: Eu sunt şi mai op ti mist şi cu orice
ocazie pre fer să afirm următorul lucru: dacă dominaţia ru -
sească, comu nismul, pe parcursul a sute de ani, nu a reuşit să
distrugă spiritul şi suflarea românească, acum cred că nu tre -
buie sa ne temem de regimul lui Voronin, căruia nu i-a rămas
atât de mult. Spiritul românesc în Basarabia nu poate fi distrus
atâta timp cât există măcar un român. Avem în noi forţa imensă 
pe care nu ne-o poate lua nimeni. Este credinţa în Dumnezeu,
ceea ce va menţine românul unit, iar orice încercare de dezbi -
nare nu va reuşi din simplul motiv că românul va fi întotdeauna 
unit şi va rezista oricăror încercări.

E. GUZUN: Este ştiut faptul că istoria ne rezervă uneori 
surprize. Pornind de la premiza că frontiera de la Prut ar putea
să dispară la un mo ment dat, ne întrebăm dacă se destramă în
acelaşi timp şi graniţele spirituale. La Chişinău, presa oficială
şi „zvo nistica” vehiculează intens ideea că românii din ţară i-ar 
trata cu superioritate..., „de sus”, pe basarabeni. Cât adevăr şi
câtă pro pagandă antiromânească conţin aceste afirmaţii?

T. COJOCARI: Este firesc ca un astfel de regim, cum
este cel al lui Voronin, să tindă să acapareze cât mai multe

minţi şi suflete ale tinerilor pentru că nu se vrea doar răpirea
lucrurilor materiale şi acapararea tuturor proprietăţilor din stat
(este ştiut că oriunde e loc de inţiaţivă personală în domeniul
afacerilor, e loc şi de altercaţii cu reprezentanţii regimului).
Dincolo de acest lucru se încearcă o deznaţionalizare, de mai
mult de 200 de ani, din partea ruşilor. Să nu uităm că Basarabia
este un loc foarte im por tant din punct de vedere geopolitic şi de 
aceea se mizează aici mult şi pe dezbinarea naţiunilor care lo -
cuiesc în Republica Moldova.

E. GUZUN: Voi, concret, v-aţi simţit priviţi „de sus”,
odată ajunşi la studii în România?

D. CURTEANU: Nu am avut niciodată sentimente de
genul acesta. Pot afirma că, din con tra, am fost foarte mult
sprijiniţi, ajutaţi... Sigur, în România circulă nu me roase ban -
curi despre olteni, ardeleni, moldoveni... Din acest punct de
vedere putem spune că există glume pe seama românilor care
provin dintr-o anumită regiune... Tot aşa, şi despre basarabeni
există nişte bancuri... Dar nimic în se rios... Asta e un fel de
propagandă a Chişinăului oficial pentru a face o ruptură cât
mai mare între românii din Basarabia şi românii din Ţară.

E. URSU: Eu am făcut liceul aici, la Bucureşti, şi, din
păcate, la început am întâlnit o astfel de ostilitate din partea
colegilor, dar aceasta nu a făcut decât să mă impul sioneze, să
mă motiveze şi le-am arătat, după un timp, de ce am venit la
studii la sute de kilometri de casă. În momentul când am
dovedit seriozitate, vreau să vă spun că am primit sprijin şi
apreciere. S-au mai întâmplat momente în afara şcolii... Am
întâlnit oameni care, din necunoştinţă de cauză, m-au tratat cu
superioritate, dar i-am lăsat în ignoranţa lor, pentru că, din
păcate, la ora respectivă nu am putut să fac nimic.

E. GUZUN: Cum se vede de aici, din ţară, ceea ce
numim „acasă în Basarabia”? Cât de mult vă pasă de ceea ce se
întâmplă acasă?

SERGIU BUCŞA, stu dent la arte plastice şi la eco -
nomie – Timişoara: Publicul de acasă se uită cu ochi blânzi la
noi. Chiar dacă suntem plecaţi la o distanţă foarte mare, nu
suntem departe de ceea ce se întâmplă acasă. Încercăm aici să
promovăm oamenii de valoare de acolo... pentru că, plecând, ei 
au rămas acolo cu nimeni in jurul lor.

E. GUZUN: Ce frumos ai spus - cu nimeni... în adevărat 
stil bănăţean.

S. BUCŞA: Fiind de 7 ani în Timişoara m-am de prins
cu bănăţenii.

E.GUZUN: O întrebare destul de delicată pentru un
tânăr basarabean ce-şi face studiile în România... Câţi din
absolvenţii de facultate din Timişoara s-au întors la ter minarea
studiilor în Basarabia?

S. BUCŞA: Marea majoritate a tinerilor se întorc acasă
sau merg undeva mai departe, în Occident, din sim plul motiv
că în România nu e uşor să obţii o carte de muncă... Eu cred că
aproximativ 80 % din absolvenţi se întorc acasă şi încearcă
să-şi găsească o slujbă.

E.GUZUN: Cum decurge procesul de readaptare al
acestora, bănuiesc, nu mai puţin dificil decât cel de sin cro -
nizare cu „ŢARA”?

S. BUCŞA: Se adaptează greu pentru că aici e o altă
mentalitate, e şi o altă politică socială şi culturală. În Moldova
de peste Prut, se acţionează după pricipiul: Taie şi dărâmă!
Este foarte complicat să-ţi găseşti acolo un loc de muncă, mai
ales cu licenţa din România.

E. URSU: Pentru mine „acasă ”este şi în România şi în
Basarabia.

V. NEDELCIUC: Per sonal, de când am ajuns în
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România, a început să-mi scadă dorinţa de a pleca undeva cât
mai departe de această parte a lumii şi nu pot să spun că
România m-a făcut să mă îndrăgostesc de Pat ria mea. Aici
mi-am dat seama cât de dureros este tot ceea ce se întâmplă
acolo unde m-am născut şi îmi dau seama de câte lucruri aş fi
fost lipsită dacă nu aş fi deschis ochii un pic mai tare. Cu
siguranţă, îmi văd viitorul în spaţiul românesc.

VLAD DURNEA, preşedintele Asociaţiei Studenţilor
Basa rabeni din Bucureşti: Eu îmi văd viitorul în spaţiul ro -
mânesc, în Europa, acolo unde este loc pentru toate naţiunile şi
unde graniţele nu mai contează.

D. CURTEANU: Şi eu aş vrea să mă stabilesc aici, în
România, dar pentru mine şi România şi Republica Moldova
sunt o singură casă.

T. COJOCARI: Cred că basarabenii sunt acasă în Ro -
mânia ca şi toţi românii de pretutindeni. Nu fac nicio diferenţă
între teritoriul Republicii Moldova şi cel al Statului român ac -
tual, aceasta Românie ciopârţită... Şi totuşi, dacă ar fi să mă re -
fer la ceea ce ar trebui să facem noi, cei care am beneficiat de
această şansă unică de a ne con tinua studiile în România,
trebuie să menţionez că eu mă văd momentan în acei elevi
care-şi fac studiile acolo. Experienţa pe care am trăit-o aici şi o
voi trăi în continuare mă va ajuta pe mine şi pe colegii mei să
continuăm un lucru bun, început cu ani în urmă... de părinţii
noştri...

V. NEDELCIUC: Eu nu sunt de acord cu sintagma că
nu există diferenţe. Din păcate, există diferenţe în ceea ce se în -
tâmplă în Basarabia şi România. Ferice de noi că nu le re -
simţim. Eu mi-aş dori ca în viitorul în care mă văd locuind în
România (România însemnând şi Basarabia)... să mă pot în -
toarce acasă. Îmi doresc ca, în acel viitor, noi să reuşim să
facem cât mai mici aceste diferenţe, să-i facem pe oameni să
simtă nevoia micşorării acestor diferenţe. Dacă reuşesc să fac
asta cât trăiesc, să văd asta în jurul meu, chiar nu mai am
nevoie de nimic.

D. CURTEANU: După cel de-al doilea război mondial
am fost educaţi în mod diferit faţă de cei din România. Aceste
diferenţe au şi dus la faptul că astăzi suntem despărţiţi, că
există două state româneşti. Noi trebuie să depunem eforturile
ca, în viitor, această graniţă să dispară, să existe un singur stat,
România.

E. GUZUN: O întrebare pentru Vlad Durnea... A fost şi
este nevoie de constituirea unor asociaţii ale studenţilor basa -
rabeni în situaţia când scopul fiecărui tânăr de peste Prut, ajuns 
la studii în România, ar fi să se integreze şi să sincronizeze cu
semenii lui din ţară. Nu există riscul ca înfiinţarea acestor aso -
ciaţii să fie privită ca o tendinţă de autoizolare a studenţilor
basarabeni?

V. DURNEA: Înfiinţarea asociaţiilor studenţilor basa -
ra beni este, din punctul meu de vedere, extrem de importantă,
în primul rând pentru că acestea nu sunt organizaţii pasagere.
Noi încercăm să devenim un partener de di a log al instituţiilor
publice din România şi, în acelaşi timp, ne propunem să fim o
punte de colaborare între tinerii basarabeni aflaţi la studii în
România, între tinerii români şi tinerii din Basarabia... Stu -
denţii basarabeni se regăsesc la noi în organizaţie pentru că
promovăm valorile şi cultura Basarabiei, oamenii de acolo.

E. GUZUN: În ce măsură asociaţiile studenţilor basa -
rabeni reuşesc să-şi păstreze o independenţă faţă de partidele
din ţară şi faţă de cele de la Chişinău?

V. DURNEA: La Chişinău, bineînţeles că fiecare are

sim patiile lui politice. Din punctul de vedere al partidelor
politice din  România nu cred că acestea sunt interesate, tinerii
basarabeni, neavând cetăţenie, nu votează. Noi încercăm să
venim cu proiecte care i-ar apropia pe tinerii români de aici de
tinerii din Basarabia.

E. GUZUN: Ce pot şi ce fac concret tinerii basarabeni
pentru a recupera, în acel spaţiu, un model de civilizaţie şi
pentru a-i scoate pe conaţionali din profunda stare de leha -
mite... Cineva spunea, de altfel, că basarabenii au pierdut
imunitatea în faţa răului, au pierdut capacitatea de a iden tifica
adversarul pe care îl ajută cu propria teamă de liber tate. Sunt
tinerii basarabeni capabili să-şi facă auzit me sa jul pe care îl
trans mit societăţii? Este capabilă societatea să iasă din somnul
letargic?

SERGIU BOGHEAN, preşedintele aripii tinere a Parti -
dului Lib eral (Chişinău): Tinerii întotdeauna au fost un po -
tenţial foarte im por tant pentru schimbare, au fost acel mo tor al
schimbărilor în societate. E lucru valabil şi aici, în Basarabia
zilelor noastre, chiar dacă observăm o masivă migraţie peste
hotare. Eu sunt convins că tinerii sunt ca pabili şi dornici să
renască acel spirit de mândrie naţională românească. Asta şi
facem aici... ca să nu ajungem la nivelul generaţiei învechite,
care se mănâncă între ei, deşi deseori au aceleaşi idealuri.

D. CURTEANU: În Republica Moldova, la ora ac tuală, 
există foarte multe formaţiuni. Ţara este foarte mică, avem o
populaţie de 4,5 milioane (cât o mai fi rămas din ea), însă avem 
peste 40 de formaţiuni politice. Suntem disper saţi. Nu ne
uneşte un singur ideal. Fiecare trage în direcţia proprie şi din
această cauză suntem vulnerabili, slăbiţi. Partidele pot fi îm -
părţite în partide pro-româneşti, pro-eu ropene sau cei care vor
ca Moldova să fie independentă... ori cei care tind spre Est. Pe
mine per sonal mă interesează partidele pro-româneşti. Sunt
prea multe şi asta ne împie dică să tragem ţara într-o singură
direcţie europeană.

V. NEDELCIUC: Eu cred că dispersarea politică şi acel 
peisaj pol i tic în primul rând se explică prin lipsa ori pseudo -
identitatea pe care o are, la momentul dat, românul basarabean. 
Astfel se explică faptul că ei nu ştiu care le este idealul pol i tic
şi cred că marea noastră ca pac i tate, în mo mentul acesta, e să
recuperăm lipsa identităţii şi să-i facem şi pe cei din jur să o
conştientizeze. Dacă o să reuşim să găsim mijloacele prin care
să facem asta vom fi geniali.

D. CURTEANU: Eu cred că acest mare număr de par -
tide politice a fost şi este creat ar ti fi cial, dinafară, pentru a
dezbina pe românii din Basarabia.

E. GUZUN: Dacă ar fi să enunţaţi o singură soluţie
pentru restabilirea adevărului istoric şi aşezarea relaţiilor între
românii de pe ambele maluri ale Prutului pe un făgaş firesc...
mai puţin sen ti men tal şi mult mai prag matic, care ar fi această
soluţie?

D. CURTEANU: Aderarea la NATO şi UE este soluţia
cea mai potrivită pentru Republica Moldova.

V. NEDELCIUC: Rămâne esenţială criza identitară a
românilor basarabeni şi bineînţeles, integrarea în pre zentul
Europei ar fi esenţial... dar e nevoie de un efort uriaş.

E. URSU: Şi mai trebuie ca românii de aici să ştie că cei
de dincolo de Prut sunt şi ei... români.

T. COJOCARI: Accentul ar trebui pus pe educaţie şi pe
creşterea unor personalităţi care ar putea fi motorul societăţii
în viitor. Aceasta ne-ar ajuta în mod real şi nu dem a gogic să ne
integrăm în UE pe baza competenţelor şi nu a cuvintelor goale.

(Ma te rial difuzat la 23 martie 2008, ora 21:00,
în ediţia specială a emisiunii Români în lume, dedicată zilei de 27 martie 1918, realizator Eugenia Guzun)
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Studenţi de la Universitatea de Nord
din Baia Mare în vizită la

redacţia Revistei „Familia română”

a consemnat Ştefan SELEK

În data de 15 martie 2008 am primit la redacţie vizita
unor studenţi băimăreni de la Universitatea de Nord.
Am făcut cunoştinţă şi am fost plăcut surprinşi să
aflăm că sunt printre ei şi studenţi români, veniţi din
alte părţi, Basarabia şi Ucraina. I-am rugat să se
prezinte şi să împărtăşească aspecte din experienţa lor 
în România, planuri de viitor şi gânduri la
aniversarea a 90 de ani de la Marea Unire.
Reproducem în continuare impresiile celor doi
studenţi despre România.

 „Mă numesc Morari Eugeniu şi sunt născut în Re -
publica Moldova, la data de 4 septembrie 1984, în raionul
Ştefan Vodă, satul Tudora. În prezent sunt stu dent la Fa -
cultatea de Ştiinţe, specializarea economie, în cadrul Uni -
versităţii de Nord Baia Mare.

Sunt în România de la 17 ani. Am făcut liceul la Bo -
toşani. Motivul pentru care am venit în România a fost, în
primul rând, îndemnul părinţilor care au dorit să-mi fac un
viitor în România, pentru că au văzut diferenţa netă la nivel
cul tural, dar şi eco nomic între cele două state.

Pentru studiile universitare am hotărât eu pentru mine.
Sincer să fiu, în patru ani de liceu m-am acomodat foarte bine
cu mediul din România. Simţeam că Moldova îmi este străină,
că nu mă simt în largul meu acolo. După o mică călătorie prin
oraşele Ardealului, am ajuns în Baia Mare, unde am şi rămas să 
fac facultatea. Nu mi-am propus niciodată să vin aici la uni -
versitate. Gândul meu era să plec oriunde în România.

În viitor vreau să mă stabilesc în România. După opt ani 
de studii aici, mă simt ca fiind o parte din România, mi-ar fi
greu să mă despart de ea.

Vreau să precizez că ţin la ţărişoara mea şi mă doare
când aud ceva rău despre ea. Dar, în momentul de faţă, Ro -
mânia îmi oferă mult mai mult potenţial de dezvoltare per -
sonală pe toate planurile.

Pe viitor, dacă voi avea posibilitatea, nu voi pierde
ocazia de a contribui la dezvoltarea românităţii din Basarabia.
Pot afirma cu tărie că adevăraţii români trăiesc, în prezent, în
Republica Moldova pentru că doar acolo putem întâlni oameni
care, sub presiunea autorităţilor rusofile sau românofobe, afir -
mă cu tărie că sunt români şi vorbesc limba română. În schimb,
în România, mai ales românii plecaţi în străinătate visează să
devină orice, numai români nu.

Marea Unire a fost, cu siguranţă, o victorie pentru tot
poporul român. Dar, pentru populaţia de rând a Basarabiei, tre -
buie să recunosc că perioada 1918-1944 este asociată cu o pe -
rioadă de ocupaţie şi de asuprire. Nu ştiu din ce mo tive gu vernul 
care a înlocuit atunci regimul ţarist s-a comportat foarte urât cu 
populaţia de rând (există mărturii vii), fapt la maxim speculat
de sovietici, mai tîrziu.

Mai trebuie să treacă încă vreo câţiva ani până ce o nouă 
imag ine a României va pătrunde cu tărie pe tot teritoriul
Basarabiei şi se vor crea circumstanţe potrivite pentru ca po -
porul din Basarabia să-şi exprime din nou dorinţa de unire cu
România.”

„Mă numesc Lytvyn Ivan şi sunt născut pe 28 octom -
brie 1987, în satul Topcino (Ucraina), iar în prezent părinţii
mei locuiesc în orăşelul Slatina, la graniţa cu România.

Am absolvit cursurile Facultăţii de Litere, secţia Teo -
logie ortodoxă pastorală, din cadrul Universităţii de Nord Baia
Mare în anul 2007. Doresc să urmez un masterat aici şi să
locuiesc în Baia Mare pentru o perioadă nede terminată.

Noi, românii din partea dreaptă a Tisei, am rămas se -
paraţi de semenii noştri de neam şi sânge şi am primit prea
puţin sprijin din partea statului român. Barierele politice im -
puse nu vor putea şterge, însă, din inima noastră, limba şi
portul românesc moştenite de la străbunii noştri. Comu nicarea
este dificilă datorită graniţei care ne separă de fraţii noştri, dar
e posibilă menţinerea legăturilor culturale.

De ce am ales România? Pentru că este ţara de origine a
străbunilor. Am ales să-mi continui studiile în România şi în
spe cial în oraşul Baia Mare pentru că mă simt la mine acasă
aici. Aici am adunat impresii care-mi vor rămâne pe veci
întipărite în minte. Biblioteca este un spaţiu de întâlnire pro -
pice manifestărilor culturale, are un per sonal de excepţie. În -
tot deauna străluceşte un zâmbet călduros pe buzele bib lio -
tecarilor care ne întâmpină cu întrebarea: Cu ce vă putem fi de
folos? Baia Mare e un oraş înconjurat de păduri frumoase, un
oraş aflat în plin proces de evoluţie şi modernizare. A rămas în
firea locuitorilor lui bunătatea moştenită de la străbuni. Mul -
ţumesc pentru ocazia de a ne cunoaşte şi aş dori să mai
colaborăm şi pe viitor.”
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Participarea preoţimii la mişcarea de
emancipare naţională din Basarabia

de la începutul sec. al XX-lea

Silvia SCUTARU

Marea Unire de la 1918 este o pagină de istorie, care a
fost şi va rămâne memorabilă, deoarece a fost o realizare a
românilor, nefiind op era unui guvern, a unui singur partid sau
a unui om. De această dată românii au gândit la fel şi au avut
voinţa de a duce la bun sfârşit un ideal al lor. Visul mai multor
generaţii de români de pretutindeni este încununat cu formarea 
statului unitar naţional român. Tema unirii şi formării Ro -
mâniei mari este actuală prin însăşi dimensiunea eve ni men -
telor din anii 1917 – 1918. Totodată remarcăm discuţiile în
contradictoriu, privind esenţa şi semni ficaţia lor. Continuă să
apară publicaţii în care sunt reactualizate teze ale istoriografiei
sovietice. În spe cial, se invocă de către unii autori aşa numitul
„act de trădare” şi de agresiune, iniţiat de Sfatul Ţării. Aceste
afirmaţii inadecvate realităţii istorice, sunt susţinute de V.
Stati, P. Şornicov, V. Stepaniuc etc. Cu atât mai mult este
importantă studierea contribuţiei tuturor categoriilor sociale la
mişcarea naţională din Basarabia, care s-a încununat cu Marea
Unire.

La începutul secolului XX, în fruntea eparhiei Chişi -
năului şi Hotinului era IPS Iacov Peatniţki (26 ianuarie 1898 –
12 au gust 1904). În timpul arhipăstoriei sale, îşi începe acti -
vitatea So cietatea Istorică Arheologică Bisericească din Basa -
rabia şi Fră ţimea Naşterii lui Hristos, care au impulsionat
cercetările de istorie bisericească şi au contribuit la editarea
unor foi vol ante cu învăţătură creştin-ortodoxă, bilingve. Se
îmbunătăţeşte calitatea corpului de clerici basarabeni. În anul
1903, din cei 1008 preoţi eparhiali, 3 protoierei şi 10 preoţi
aveau studii academice, 15 protoierei şi 805 preoţi au absolvit
seminarul din Chişinău, 74 erau absolvenţi ai seminarelor din
România, 9 aveau diplome eliberate de şcoli normale, 92 au
urmat cursuri in com plete de sem i nar.1 Sinodul Bisericii Ruse
şi chiriarhii eparhiali continuau să neglijeze limba populaţiei
majoritare peste care păstoreau. Cu toate acestea, preoţii, fie
din convingere, fie din necesitatea de a consolida poziţia bise -
ricii în societate, ţineau predici în limba română, care era
înţeleasă de credincioşi.

Revoluţia rusă din anii 1905-1907 a ridicat o serie de
probleme, privind reforma vieţii politice din Imperiul rus. Re -
vendicările cu caracter dem o cratic erau puse în centrul discu -
ţiilor publice, în instituţiile de învăţământ, în cercurile
ad mi n is tra tive. 

În Basarabia, preoţii cu înaltă pregătire teologică, au
cerut realizarea unor măsuri, menite să îmbunătăţească eficient 

viaţa bisericească eparhială. Astfel, congresul eparhial din
1905 a hotărât să introducă limba română şi cântul bisericesc
naţional în seminarul teologic şi în şcoala de cântăreţi (Con -
gresul epar hial din anul 1905, proc. verbale nr. 12 şi 30). La
începutul noului an de studii 1906/1907, prin efortul depus de
iero monahul Gurie, această hotărâre a fost realizată în practică.

Tot în anul 1906, în paginile ziarului „Basarabia”, preo -
tul Onofrei chema la lupta pentru introducerea limbii române
în şcoli şi biserici: „Pentru aceasta luptaţi cu toate puterile
voastre, ca poporul să dobândească şcoala sa mol do venească şi 
cereţi din toată inima: noi vrem şcoli mol doveneşti şi limba

mamă în biserică.”2

Ziarul „Basarabia” scria despre deschiderea tipo grafiei
eparhiale moldoveneşti „prin stăruinţele preoţilor noştri iu -

bitori de neam.”3 O altă manifestare de curaj civic din partea
clerului este predica în „limba moldovenească”, care s-a ţinut
în biserica nouă de lângă cimitir, din bună voinţa „iubitorului

de neam prot. Popovici şi al părintelui rec tor al seminarului.”4

Menţionăm, că în paginile ziarului „Basarabia” au scris preotul 
I. Friptul, iar A. Mateevici publică poezia „Eu cânt”.

La congresul din 1907 se hotărăşte editarea revistei
„Luminătorul” în limba română. Deputaţii conştientizau imi -
nenţa schimbărilor în biserica rusă şi erau de părerea că o
revistă în limba română ar prezenta informaţii utile despre
reformele din viaţa bisericească pentru toţi preoţii din epar hie.
Comisia alcătuită din C. Popovici, N. Laşcov, M. Cea chir, I.
Ignatovici, M. Untul, C. Parfeniev (Partenie) şi misionarul
eparhial ieromonahul Gurie au alcătuit un plan cu privire la

editarea revistei.5 În paginile ei, pe lângă articole cu caracter
religios, apăreau şi texte politice şi literare de P. Halippa,
Teodor Inculeţ, Alexie Mateevici etc.

Schimbările din viaţa bisericească eparhială, şi anu me,
deschiderea tipografiei, introducerea cursului de limbă română 
în programul de instruire din seminarul teologic, editarea re -
vistei „Luminătorul” au avut efecte ben e fice asu pra societăţii
basarabene. O parte din preoţime şi mireni încep să conştien -
tizeze că sentimentul creştin – ortodox putea fi alimentat doar
prin păstrarea limbii şi identităţii naţionale şi pentru aceasta
era nevoie de biserică şi şcoală naţională. 

Germenii acestei gândiri noi trebuiau lichidaţi şi per -
soana potrivită pentru a lupta cu „separatismul” din mediul
preoţilor basarabeni a fost episcopul Serafim Ciceagov (16
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septembrie 1908 - 22 martie 1914), care preluase eparhia în
perioada trezirii sentimentelor naţional şi bisericesc. El începe
să per se cute preoţii opozanţi, bănuiţi că sunt nemulţumiţi de
încălcarea drepturilor lor. Printre victimele lui Serafim au fost
preoţii: Constantin Parfeniev, înlă turat de la conducerea fa -
bricii de lumânări, Ioan Bălteanu, eli berat din fruntea bla -
gociniei din districtul 3, jud. Bălţi, I. Ciocan, E. Crocos, A.
Sibov, I. Holdevici etc. Pentru activitatea sa naţio nalistă ro -
mânească este deportat, în anul 1910, la mănăstirea Spaso-
 Avramiev din gubernia Smolensc, ieromonahul Gurie, de unde 
se întoarce în Basarabia, în anul 1917, abia după căderea
ţarismului. În anul 1911 este exilat la Came neţ- Po dolsc, Ion
Rădulescu, profesor şi subinspector la Seminarul teologic din
Chişinău, autorul frumoasei traduceri a poemului „Demonul”
de Lermontov. Aceeaşi soartă a avut-o şi profesorul de la
Şcoala eparhială de fete din Chişinău  - Vasile Florov, bănuit
de „ro mânofilism”.1 Ca să ne dăm seama în ce împrejurări
dificile a acţionat clerul basarabean, apărând drepturile na -
ţionale ale româ nilor basarabeni, vom reveni la hotărârea con -
gresului eparhial din anul 1909, în care se aduc mulţumiri
colaboratorilor revistei „Luminătorul” şi unde se cere intro -
ducerea în toate şcolile pri mare a abecedarului moldovenesc,
„Bucoavna”, al cărei autor era arhimandritul Gurie. Arhi -
episcopul Serafim şi-a exprimat dezacor dul prin următoarea
rezoluţie: „14 octombrie 1909 nr. 5851. A aproba nu se poate.
Ediţia revistei moldoveneşti se face mai mult în limba română
decât în graiul lo cal şi pentru locuitorii moldoveni nu este de
folos… Hotărârea ca „Bucoavna” să fie introdusă pretutindeni
ca obligatorie... chiar e fărădelege...”2 

În perioada anilor 1917 - începutul anului 1918, în
spaţiul dintre Prut şi Nistru, se observă o polarizare a mişcării
naţionale. Unele articole din gazeta „Cuvânt moldovenesc”
chemau la pă strarea legăturilor cu Rusia, dar erau publicate şi
mărturii în favoarea unirii cu România. Astfel, în articolul
„Cum ar trebui să lucreze moldovenii?” se spune: „Legătura
Basarabiei cu Rusia va rămâne şi pe viitor strânsă, fiindcă o
cârmuire de sine a ţării noastre nu înseamnă dezbinarea ei de
Rusia, şi mai puţin în seamnă alipirea ei de România.”3 Autorul
acestei publicaţii este P. Halippa, unul dintre fruntaşii mişcării
naţionale din Basarabia, ul te rior promotor consecvent al unirii. 
În articolul „Minciuna duşmanilor”, alt autor este şi mai ho -
tărât: „Duşmanii noştri... învinuiesc pe toţi moldovenii, că sunt 
separatişti, adică vor să se dezlipească de Rusia şi să se ali -
pească la România... Nu, nu acest lucru urmărim noi.”4 

În acelaşi timp, în paginile gazetei erau menţionate le -
găturile istorice dintre ambele maluri ale Prutului. Astfel, în
articolul „La luptă în unire”, scrie: „Nevrednicia noastră din
trecut ne-a aruncat în bezna întunericului şi a sărăciei, de care
s-ar înfiora străbunii noştri din vechea Romă şi nemuritorul
nostru Vodă Ştefan cel Mare.”5 La 24 ianuarie 1918, gazeta
publică articolul „Ziua unirii”, în care, în mod deschis, se
ridică problema unei posibile uniri: „noi, românii din Ba -
sarabia, trebuie să ne îndreptăm privirile spre ţara ro mâ nea -

scă... să ne gândim şi noi la unire - la unirea cea mai firească
pentru noi: unirea Basarabiei cu România.”6

Aceste mărturii controversate sunt explicabile. Do mi -
naţia autocraţiei ţariste, instaurată în Basarabia în anul 1812,
nu putea fi înlăturată repede. Cel mai oportun pas ar fi fost
declararea autonomiei, ca mai apoi să se poată merge mai
departe. Re voluţionarii ruşi, care au acceptat dreptul la au to de -
terminare al popoarelor, îi învinuiau pe moldoveni de sep a rat ism,
deoarece nu puteau înţelege doleanţele naţionale ale unui po -
por, care a fost supus şi umil peste o sută de ani. Neştiinţa
ţăranilor moldoveni era susţinută cu multă perseverenţă de
autorităţile imperiale şi, ca rezultat, aceştia credeau că, unirea
cu România va însemna o substituire a unei asupriri cu alta, cel
puţin tot atât de apăsătoare ca cea veche. Ro mânii basarabeni,
rupţi de pat ria - mamă, nu ştiau de revo luţiile din 1821 şi 1848,
unirea principatelor din anul 1859, care a consfinţit numele de
România, de războiul de inde pendenţă din anul 1877-1878,
care a înlăturat dominaţia otomană, de proclamarea regatului.
De la autorităţile ruse auzeau numai insulte la adresa ţării
vecine, iar ideea înru dirii cu cei de peste Prut era considerată
drept o crimă. Chiar şi învăţătorii aveau această mentalitate,
nemaivorbind de preoţime, care a fost educată în spiritul orto -
doxismului pravoslavnic rus. Nu vrem să spunem că mol dovenii
nu erau patrioţi şi nu-şi iubeau neamul, dar cir cumstanţele erau 
nefavorabile ideii unităţii de neam dintre moldoveni şi români.

Evenimentele din anul 1917 au marcat profund statul
rus, zguduit de anarhie şi bolşevism. Intelectualitatea rusă nu a
fost capabilă să promoveze nişte reforme radicale, iniţiativa
fiind preluată de păturile de jos, care, neavând experienţă
politică, socială şi culturală, au pornit pe calea distrugerii a tot
ce ţinea de trecut.

Ecourile acestor evenimente au avut repercusiuni şi
asupra Basarabiei, nu sub forme atât de violente, ca în Rusia,
deoarece obiectivele mişcării de renaştere naţională au reieşit
din circumstanţe diferite. Ruşii nu s-au confruntat cu problema 
asupririi naţionale. În spaţiul pruto-nistrean însă, oprimarea
ţaristă a generat un proces acerb de dezna ţionalizare, care a
stârnit nemulţumirea mai multor categorii de oameni. 

În apelurile la deşteptare se miza pe boierime şi preo -
ţime, deoarece intelectualitatea, puţină la număr, nu era pentru
omul simplu de la ţară un etalon spir i tual, cum era văzut
preotul: „Acuma e de datoria boierimii şi preoţimii din Basa -
rabia să se puie în fruntea moldovenilor de la ţară şi să lupte
împreună pentru drepturile noastre naţionale... şi dacă preoţii
vor uita, ca până acuma, că ei trebuie să fie lu mina lumii şi
sarea pământului, ne vom lepăda de ei... noi dorim o preoţime,
care să-şi ia crucea sa ca Hristos şi să meargă în fruntea
norodului, iar nu ca Iuda, să se uite la averi şi să uite de cele
sfinte”7 cerea autorul în articolul „Moldoveni, deşteptaţi-vă!”.
În această ordine de idei şi Alexandru Boldur menţiona că, în
Basarabia, majoritatea intelectualităţii era alolingvă, iar în
nobilime şi boierime predominau elementele rusificate. Astfel
spiritul naţional s-a păstrat numai la cler, care era mai aproape
de satele moldoveneşti.8
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Unii preoţi au încercat să păstreze legăturile cultu rale
cu fraţii de peste Prut. Exemple de acest gen găsim tipărite în
paginile ziarului „Sfatul Ţării”. P. Haneş povestea că tatăl său
primea revista „Albina” din România, părintele Vasile Madan,
de la Truşeni, oriunde se ducea, dăruia câte o cărticică ro -
mânească, mai ales preoţilor, preotul Vasile Văleanu aducea
cărţi româneşti prin contrabandă.1 Dascălul Bragă avea în casa
sa un depozit clandestin de cărţi româneşti, adus prin con -
trabandă din România. Drept urmare, este exilat, împreună cu
fiul său, Petre Bragă în Si be ria.2 Preotul Iulian Friptul, care,
primul, a salutat apariţia ziarului „Basarabia”, în anul 1906,
colaborează ul te rior cu toate ediţiile româneşti, prin publicarea 
poeziilor şi a mai multor articole. Preotul şi cântăreţul A.
Eustratiev din Micle uşeni, jud. Lăpuşna, prin casa căruia au
trecut multe personalităţi ca Pelivan, mitr. Gurie, Murafa,
Ciugureanu, când trecea Prutul pentru 48 de ore, se întorcea de
acolo cu mai multe cântece româneşti.3

Preotul Andrei Murafa a fost unul din reprezentanţii
cle rului basarabean, despre care Onisifor Ghibu spunea: „încă
sub vechiul regim se simţea nu numai «moldovean», dar chiar
«român»”.4 Părintele Murafa a scris multe articole despre aspi -
raţiile naţionale ale românilor basarabeni, el fiind convins, că
„întreg poporul nostru trebuie să ajungă la o viaţă unitară... Şi
dacă până acum satele moldoveneşti s-au rusificat prin Bi -
serică, apoi şi de naţionalizat el tot prin biserică se vor naţio -
naliza.”5 Menţionăm că Andrei Murafa, arhim. Gurie şi sta reţul
mănăstirii Suruceni-Dionisie au fost primii şi singurii preoţi,
care s-au manifestat încă de la începutul mişcării naţionale ca
români, fapt remarcat şi de Onisifor Ghibu, care a apreciat
mult activitatea lui A. Murafa la gazeta „Ardealul”, primul ziar 
cu orientare ro mânească şi cu grafie latină, editat la Chişinău,
în toamna anului 1917, de O. Ghibu.

Între 19 - 25 aprilie 1917, în casa eparhială din Chişinău 
şi-a ţinut lucrările Congresul extraordinar eparhial al preoţimii
şi mirenilor din eparhia Chişinăului şi Hotinului. Deputaţii au
ho tărât: „Basarabia să aibă cea mai mare autonomie... adică să
se ocârmuiască singură prin deputaţii săi, adunaţi în Sfatul
Ţării.”6 Preoţii au pledat pentru „serviciul militar al ostaşilor
basarabeni - în Basarabia, ...învăţarea istoriei Basarabiei, isto -
riei poporului moldovean, culturii, literaturii, cântării naţio -
nale moldoveneşti, care devin obligatorii pentru elevii moldo -
veni, iar pentru elevii altor naţiuni - la dorinţă...”7 Clerul a
cerut ca drepturile naţionale ale moldovenilor din celelalte
gubernii ale Rusiei să fie păstrate şi respectate cu sfinţenie.

Congresul a ales o comisie, care urma să redacteze o
revistă moldovenească şi broşuri de propagandă, având urmă -
toarea componeneţă: pr. C. Ursu, C. Popovici, C. Parfeniev
(Partenie), A. Baltaga, F. Bogos, V. Humă şi G. Marinescu.8

Preotul Dra gancea a vorbit în limba română, ceea ce a
impre sionat repre zentanţii clerului. 

Această reuniune a avut o semnificaţie deosebită, deoa -
rece a fost „...prima liberă adunare a preoţimii şi mirenilor în
Basarabia liberă.”9 Ea a fost susţinută de diferite orga nizaţii
obşteşti din Basarabia. Aici s-au adoptat hotărâri importante de 
ordin pol i tic şi religios: raporturile cu gu vernul provizoriu,
modul cârmuirii, necesitatea convocării urgente a Soborului
Înalt, organizarea pe baze noi a po poarelor, problemele războ -
iului etc. Remarcăm însă nu mărul redus al delegaţilor mireni.

Preoţimea a participat la întrunirile mai multor cate gorii 
sociale din Basarabia, unde se discuta despre aspi raţiile naţio -
nale ale românilor basarabeni. Astfel, la 20 mai 1917, îşi
deschide lucrările primul congres al studenţilor, unde, după P.
Halippa, a vorbit părintele A. Mateevici. Congresul învă ţă -
torilor din 25 - 28 mai 1917 a început cu slujba religioasă,
săvârşită de arhimandritul Gurie. La 17 iunie 1917 s-au des -
chis cursurile de limbă română pentru învăţătorii moldoveni,
care au fost instruiţi de părintele A. Mateevici. La 8 septembrie 
1917 are loc inaugurarea tipo grafiei româneşti cu sprijinul lui
O. Ghibu, care începe cu o slujbă religioasă cu participarea
protopopului Gobjilă şi a preotului Parfeniev (Partenie).10

Preoţimea, prin adresările sale către enoriaşi, încerca să
nu permită instaurarea anarhiei, să evite jafurile şi cri mele:
„Orice sfadă între neamuri deosebite, între credinţe deosebite
şi între tagme deosebite, să nu mai fie, fiindcă sfada duce la
nimicire şi neorândueli.”11

În au gust 1917 este convocat încă un congres epar hial
al preoţilor şi mirenilor. În şedinţele sale s-a discutat problema
directivelor care trebuie date delegaţilor basa rabeni la înaltul
Sobor din Rusia, pentru recunoaşterea şi întărirea autonomiei
bisericii basarabene, ca mitropolie ca nonic supusă bisericii
ruse, hotărâre aprobată de congresul extraordinar al clerului şi
mirenilor din luna aprilie 1917. Congresul a ales deputaţii la
soborul bisericesc din Rusia, care urma să-şi desfăşoare acti -
vitatea la 16 au gust. Din partea preoţilor a fost ales A. Vâlcov,
din partea dascălilor - D. Postoroncă, din partea mirenilor -
domnii Gurschii, Moţoc şi Fotescu.12 Congresul a împuternicit
mandatarii săi să ceară autonomia bisericească în baza do -
leanţelor stabilite de congresul din 18-25 aprilie 1917: „1)
Biserica ortodoxă din Basarabia canonic atârnă Bisericii auto -
cefale ortodoxe ruse; 2) În fruntea Bisericii din Basarabia
autonomă stă un Mitropolit cu doi sau trei episcopi, ...aleşi de
către Adunarea generală eparhială a deputaţilor preoţimii şi
mirenilor orto docşi; 3) În fruntea Bisericii ortodoxe din Basa -
rabia trebuie să stea o faţă, care cunoaşte obiceiurile lo cale şi
care ştie nu numai limba rusă dar şi limba majorităţii populaţiei 
basa rabene - limba moldovenească; 5)... Arhiepiscopul, cu
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bine cuvântarea Soborului înalt, primeşte numirea de Mi tro -
polit al provinciei Basarabia; 11)...Alcătuirea vieţii poporale -
bise riceşti şi a ocârmuirii eparhiale se va face după bazele gen -
er ale ale bisericii ortodoxe cu modificările, care vor fi aprobate 
de Adunarea Extraordinară a reprezentanţilor clerului şi mi re -
nilor din Basarabia autonomă.”1 IPS Anastasie, prin rezoluţia 
nr. 3161 din 19 septembrie 1917, a aprobat decizia de a trimite
la Înaltul sobor proiectul de organizare în viitor al bisericii
basarabene, dar şi-a lăsat dreptul de a face unele observaţii, în
cadrul discutării lui la şedinţele soborului.2 Men ţionăm faptul
că congresul a optat pentru acordarea unui vot de încredere
Arhiepiscopului Anastasie, chiar dacă, con form hotărârii con -
gresului, înalta faţă bisericească trebuia să cunoască şi limba
moldovenească.

Prof. Enea N., licenţiat al Academiei teologice din
Kiev, în lucrarea „Scurt istoric asupra cultelor în Basarabia”,
şi-a arătat dezaprobarea faţă de hotărârea deputaţilor de a
acorda votul de încredere arhiepiscopului Anastasie, care „nu
întrunea con di ţiunile principale puse de congresul an te rior.”3

Autorul şi-a mo tivat poziţia prin faptul că nu exista hotărârea
Soborului de la Moscova pentru alegerea episcopilor. Eve -
nimentele ulterioare au demonstrat că decizia deputaţilor a fost 
fără efect, deoarece ul te rior IPS Anastasie s-a retras benevol
din scaunul arhiepiscopiei, autorităţile române numindu-l pe
Nicodem să conducă eparhia Chişinăului şi Hotinului, până la
alegerea unui nou tit u lar.

Biserica din Basarabia s-a implicat activ în procesul de
constituire a Sfatului Ţării, care-şi deschide lucrările în ziua
Întrării în Biserică a Maicii Domnului. Episcopul Gavriil de
Akkerman, înconjurat de 20 de preoţi şi diaconi moldoveni, a
început slujba în limba română, în biserica catedralei. Un mo -
ment aparte, după amploarea sa, l-a constituit corul părintelui
Bere zovschii şi cei 2 diaconi - Hodorogea (basarabean) şi
Popescu (român).4 Cu această ocazie arhimandritul Gurie a
rostit o cu vântare înainte de Te-Deum, în care a spus: „De mai
multe ori, mai marii noştri erau vinovaţi, că străinii apucau
stăpânirea asupra noastră. Domnii şi boierii Ţării se certau
între sine, plini fiind de iubire de stăpânire de cinste mai mult,
decât de iubire de ţară, de iubire de binele şi folosul noro -
dului.”5 El şi-a exprimat încrederea, că în Sfatul Ţării va fi o
bună înţelegere şi unire, care va fi benefică pentru ţară.

Reprezentantul bisericii basarabene în Sfatul Ţării a
fost protoiereul Alexandru Baltaga, care se bucura de un re -
spect deosebit în rândurile clericilor şi care a avut onoarea să
voteze, de rând cu ceilalţi patrioţi ai neamului, Unirea cu Ţara.
A. Baltaga a fost hirotonit ca preot al comunei Călăraşi, jud.
Lăpuşna. Era plin de energie, perseverent, avea o minte pă -
trun zătoare, o voinţă de fier şi un deosebit tact. A fost ales ca
preşedinte al congreselor eparhiale între anii 1903 şi 1925. A

fost şi preşedintele a 12 congrese şcolare din circumscripţia
Chişinău.6

Un eveniment deosebit în istoria pământului dintre Prut 
şi Nistru, a fost proclamarea Republicii Democratice Moldo -
veneşti, la 2 decembrie 1917. Sfatul Ţării a re curs la acest pas
pentru a evita dezastrul, în care se afla Basarabia din cauza
anarhiei şi dezordinii. Preoţimea a reacţionat la această ho -
tărâre şi, la 11 decembrie 1917, în Casa eparhială se adună
membrii biroului uniunii preoţilor moldoveni din Chişinău -
arh. Gurie, prot. C. Parfeniev şi I. Andronic, preoţii C. Ursul, I. 
Şciuca, S. Bejan şi I. Bivol, pentru a da o declaraţie, cu privire
la situaţia din viaţa bisericească basarabeană în noile condiţii.7

În baza hotărârilor congresului din aprilie 1917, s-a hotărât ca
bisericile, şcolile bisericeşti, funcţiile din tagma preoţilor să
activeze în baza următoarelor principii: „1) Membrii soborului 
lo cal sunt mitropolitul, episcopii din eparhii, aleşii preoţimii şi
mirenilor, 2) Soborul lo cal se adună nu mai rar de o dată pe an
şi în cazuri excepţionale, 3) Soborul lo cal emite hotărâri şi legi
pentru toate aspectele vieţii bisericeşti, 4) Primul Sobor lo cal
se va întruni cu 2 săptămâni înaintea adunării întemeietoare a
poporului Re publicii Moldoveneşti, 5) Mitropolitul se alege de 
Soborul lo cal al Bisericii Moldoveneşti, iar episcopii - de
soboarele eparhiale din fiecare eparhie..., 7) Organele funcţio -
nale ale Soborului lo cal pentru cârmuirea Bisericii moldo -
veneşti cu toate aşezările şi şcolile ei, sunt reprezentate de
mitropolit, episcopi, sfaturile episcopale, alcătuite din 3 preoţi, 
3 mi reni, 1 diacon şi 1 dascăl,... 11) În cârmuirea politică a
republicii moldoveneşti se cuvine a fi al legilor pra vo slavnice - 
moldovean, pentru că locuitorii republicii în ma joritate sunt
moldoveni - pravoslavnici.”8

Un as pect im por tant al vieţii interne din tânăra re -
publică moldovenească a fost prezenţa pe teritoriul ei a arma -
telor române, care au restabilit ordinea, oprind anarhia. Pe
paginile „Luminătorului” preoţimea era îndemnată să explice
adevărul despre armata română, deoarece „duş manii noştri şi a
românilor împrăştie minciuni, că românii au fost chemaţi de
boieri ca să nu dea pământ ţăranilor.”9 Chiar dacă, în unele
locuri au fost aplicate măsuri dure, liniştea a fost restabilită.
Preoţimea trebuia să explice ţăranilor, că românii nu au interes
să se implice în problema pământului, pentru că la ei această
problemă a fost rezolvată în baza legii, fără revoluţie, iar
staţionarea lor în Basarabia este temporară.

Proclamarea independenţei Republicii Democratice
Moldoveneşti, la 24 ianuarie 1918, a schimbat şi forma de
existenţă a bisericii basarabene, care putea să-şi declarare
autocefalia. Această problemă putea fi rezolvată de singura
autoritate bisericească - Soborul bisericii basarabene, care
trebuia să se înţeleagă cu Biserica rusă şi alte biserici auto -
cefale. Astfel se putea pune baza canonică a viitoarei orga -

24 AN 9, NR. 1(28), APRILIE 2008 FAMILIA ROMÂNĂ

1 Журналы съезда депутатов духовенства Кишинёвской епархии 1917 года, Епархиальная типография,
Кишинёв, 1918, журн, nr. 9, стр.24

2 Idem, стр. 25
3 Enea N., Scurt istoric asupra cultelor din Basarabia, Tipografia eparhială „Cartea Românească”, Chişinău,

1927, pag. 29
4 Tofan G., „Sărbătoarea Basarabiei. Deschiderea celui dintâiu Sfat al Ţării la Chişinău, în ziua de 21

noiembrie 1917”, ex tras din gazeta Ardealul, Tipografia Societăţii Culturale a Românilor  din Basarabia,
Chişinău, 1917, pag. 20

5 «Кувынтаря ынаинте де молебен а архимандритулуй Гурие», Луминэторул, nr. 12, дечембрие, 1917, п. 22
6 Tighineanu M., „45 de ani în slujba altarului”, Basarabia, duminică, 21 iunie, 1931, pag. 2
7 П. К. П. «Протоколул ши декларация униуний клиричилор молдовенешть дин Кишинэу деспре старя

бисеричий ын република молдовеняскэ неатырнатэ», Луминэторул, nr. 2, фебруарие, 1918, п. 5 
8 Idem, pag. 8
9 П. К. П. «Протоколул ши декларация униуний клиричилор молдовенешть дин Кишинэу деспре старя

бисеричий ын република молдовеняскэ неатырнатэ», Луминэторул, nr. 2, фебруарие, 1918, п. 15



nizări a bisericii din Basarabia independentă. Este sem ni ficativ
faptul că, la lucrările acestei comisii, au parti cipat şi repre -
zentanţii Bisericii din Regat - prot. Constantin Nazarie şi Ioan
Ţincoca. Prima delegaţie oficială a bisericii basarabene, tri misă la 
Mitropolitul Primat al Bisericii Române, la 27 fe bruarie, a fost
alcătuită din 2 membri: Ion Andronic şi Iustin Frăţiman, care au
cerut ajutorul oficialităţilor române şi au obţi nut sprijinul, prin
delegarea la Chişinău a preoţilor nomi nalizaţi.

Unirea de la 27 martie 1918 a creat un cadru nou pentru
evoluţia bisericii basarabene. Preotul A. Murafa scria: „Actul de
la 27 martie e o trecătoare zidită peste prăpastia neagră spre
îmbrăţişarea ţărilor de acelaşi sânge”.1 Evenimentul în cauză a
schimbat circumstanţele convocării Sinodului lo cal. Dacă până la 
această dată, Soborul avea să fie convocat într-o republică inde -
pendentă, după 27 martie, convocarea Soborului depindea de
bunăvoinţa autorităţilor din România. În perioada dată, IPS
Anastasie se afla la Moscova, iar episcopii Dionisie şi Gavriil,
care erau la Chişinău, nu erau împuterniciţi să ia o decizie atât de
importantă fără arhiepiscop, ei fiind vicari. Atât arhiepiscopul cât
şi vicarii reprezentau autorităţile bisericeşti ruse, ei singuri fiind
ruşi, de aceea autorităţile civile din România nu aveau încredere
în capacitatea lor de a rezolva problemele bisericii basarabene.
Astfel, singura autoritate bisericească în Basarabia, cât de cât
competentă să expună doleanţele bisericii basarabene în acele
momente istorice deosebite, era comisia de pregătire pentru So -
borul lo cal, compusă din reprezentanţii clerului şi mirenilor.

La 18 februarie 1918, comisia de pregătire pentru So borul
lo cal îşi deschide lucrările. Menţionăm faptul că parti cipanţii au
dat dovadă de maturitate politică şi înţelegere corectă a situaţiei,
propunând să se aducă mulţumiri armatei române „...pentru pacea 
şi liniştea adusă în ţară.”2 Cele mai importante întrebări, care
urmau a fi dezbătute în comisie şi la Soborul lo cal erau grupate
astfel: despre cârmuire şi organizarea bisericii, despre salariile şi
pensiile preoţimii, despre mănăstiri, instituţii şcolare bisericeşti,
pământ etc. Membrii comisiei lucrau în 7 subcomisii şi aveau ca
obiectiv, în activitatea lor, naţionalizarea bisericii basarabene şi a
şcolilor bisericeşti, fără lezarea dreptu rilor minorităţilor. 

Problema statutului Bisericii basarabene în noile condiţii a 
dispersat preoţimea, o parte pledând pentru păstrarea dependenţei 
canonice faţă de Patriarhia de la Moscova, altă parte - pentru
„unirea” bisericească cu România. Totuşi, era ev i dent faptul că
unirea politică şi administrativă a Basarabiei cu România, schim -
ba şi poziţia bisericii basarabene. Ea nu mai putea depinde de
Rusia, deoarece Biserica din România nu ar fi fost de acord cu
existenţa în sânul ei, a unei biserici ruseşti, care a neglijat aspi -
raţiile spirituale a moldovenilor timp de peste o sută de ani. 

Remarcăm faptul că, autorităţile bisericeşti române
l-au re cu noscut pe Arhiepiscopul Anastasie, exponentul
Bisericii Ruse, ca chiriarh le gal şi canonic al Bisericii din
Basarabia. Cercurile superioare bisericeşti din România au
propus re prezentanţilor ruşi ai autorităţii bisericeşti din
Basarabia, să participe la şedinţele Sfântului Sinod român,
dar ei nu au răspuns invitaţiei. Era ev i dent, din start, că
funcţionarii imperiali nu doresc să se integreze în viaţa
bisericească din Basarabia, în noile condiţii. Ca urmare,
autorităţile bi se riceşti române au declarat va cant scaunul
arhiepiscopului din eparhia Chişinăului. Sfântul Sinod al
bisericii române l-a numit pe episcopul Nicodim al Huşilor
„spre a con duce afacerile bisericeşti ale arhiepiscopatului
basarabean, până la alegerea titularului.”3

În concluzie menţionăm, preoţimea chiar dacă nu se
caracteriza prin cultură deosebită, a fost singura care a
păstrat graiul moldovenesc în condiţiile supunerii naţionale
a românilor basarabeni. Iată de ce clerul basarabean a fost
receptiv la evenimentele din Rusia la începutul secolului
XX, când naţiunile oprimate de autorităţile ţariste au pledat
pentru dreptul lor la autodeterminare. Nu afirmăm că pre -
oţimea din Basarabia a avut un rol de ter mi nant în această
mişcare, dar ea a susţinut aspiraţiile păstoriţilor în problema
obţinerii dreptului de a face serviciul divin în limba maternă.

Când vorbim despre înfăptuirea idealului naţional
din stânga Nistrului, nu putem trece cu vederea numele unor 
luptători naţionali, care au avut o educaţie clericală: mitro -
politul Gurie, P. Halippa, D. Bogos, I. Inculeţ, A Mateevici,
S. Murafa, C. Hodorogea, I. Pelivan, prot. D. Baltaga, ei
fiind printre primii, care au iniţiat lupta de dezrobire a
românilor basarabeni. 

Desigur că nu toţi preoţii au înţeles şi au susţinut
ideea naţională şi unirea din 1918. Mulţi din ei consi -
derau prioritară legătura canonică cu biserica rusă.
Mentalitatea denaturată, impusă de autorităţile ţariste
mai bine de un secol a dat roade, dar acelaşi lucru îl
putem atribui şi învăţătorilor, medicilor, comer cian -
ţilor, dar mai ales ţă ranilor. Cert e faptul că biserica din
Basarabia era o forţă majoră de influenţă asupra maselor 
şi ei îi aparţine meritul de a fi contribuit, în mare măsură, 
la mişcarea de eman cipare naţională în spaţiul dintre
Prut şi Nistru, care s-a încununat cu cel mai im por tant
eveniment din istoria româ nilor din întreg spaţiul
românesc - Unirea din anul 1918.
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Povestea familiei mele

Liudmila PLĂMĂDEALĂ

Textul pe care îl reproducem în cele ce urmează ne-a
fost pus la dispoziţie, cu desăvârşită amabilitate, de conf. dr.
Lidia Elena Kozma, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea de
Nord - Baia Mare, în semn de omagiu adus mamei ei, Liudmila 
Plă mădeală,  care este autoarea manuscrisului. 

Liudmila Plămădeală, născută Buşniţă, a fost al doi -
spre zecelea copil al familiei Iacob şi Maria Magdalena
Buşniţă. S-a născut în 30 martie 1918, în satul Cocorozeni,
judeţul Orhei. S-a căsătorit în 20 iulie 1938, la Câmpia Turzii,
judeţul Cluj, cu Ioan Plămădeală, tot basarabean, din comuna 
Mereni, judeţul Chi şinău, provenind dintr-o familie cu zece
copii şi ai cărui părinţi, împreună cu o soră, au fost deportaţi
în Si be ria, în 1949. Din cele două familii numeroase, puţini au
supravieţuit războiului şi deportării.

Viaţa acestora este evocată în culori vii în paginile ma -
nuscrisului din care, printre rânduri, putem descifra at mos -
fera unei întregi epoci, cu frământările ei.

„Cu siguranţă, majoritatea dintre noi suntem recu nos -
cători părinţilor noştri, pentru multe, multe.... Noi, suntem
recu noscătoare pentru norocul pe care l-am avut crescând
într-o casă cu o atmosferă iubitoare, cu părinţi care au consi -
derat iubirea de ţară, munca şi cinstea mai presus de orice.” –
ne-au mărturisit cele trei fiice ale familiei Plămădeală, cărora 
le aducem, încă o dată, mulţumirile noastre.

***
„Au trecut mulţi ani de când mă pregătesc să scriu po -

vestea familie mele.
Am putut să cunosc această lungă poveste, căci sunt

dintr-o familie numeroasă, de 12 copii. Eu sunt a două spre -
zecea, cea mai mică şi am vârsta de 85 de ani. Am putut să
cunosc vieaţa tuturor: părinţi şi fraţi, căci mama a locuit la noi
29 de ani şi mi-a povestit despre toţi.

Încep cu tata care s-a născut în anul 1878 în Chişinău. A 

fost singurul copil, căci părinţii lui s-au căsătorit târziu. A
rămas orfan la vârsta de 15 ani. Tatăl lui a lucrat în cadrul
armatei 26 de ani, a şi murit acolo şi tata, fiind orfan, a fost luat
copil de trupă. Tata a fost un copil foarte cuminte, dar, din
păcate, n-a avut pe nimeni pe lume.

Lui i-a plăcut foarte mult muzica şi a urmat con ser -
vatorul de muzică la Chişinău. Mi-a povestit că atunci când era
copil de trupă era foarte sărac. Îi plăceau dulciurile aşa că
vindea din porţia lui de pâine la soldaţi, ca să-şi cumpere ceva
prăjituri. Avea puţine copeici, căci Basarabia era sub ocupaţia
Rusiei, aşa că mergea la o cofetărie şi patroana îi dădea o
pungă mare de tot felul de resturi de prăjituri, cu puţine co -
peici. Îmi spunea că erau multe feluri de prăjituri şi foarte
bune.

După ce a terminat conservatorul la vârsta de 21 ani a
fost numit ca profesor de muzică la Liceul „Donici” din Chi -
şinău. Pe lângă ore de muzică a for mat o fanfară a liceului,
foarte bună. Pe lângă orele de la liceu mai dădea ore de pian,
flaut, clar i net etc. în par tic u lar.

Astfel avea un venit mai mare. Fiind singur, s-a gândit
să se căsătorească. Astfel, o tânără frumoasă care locuia
aproape de casa lui părintească i-a venit în cale. Era de 17-18
ani, născută în 1882 în Chişinău şi a cerut-o în căsătorie.
Părinţii ei au fost de acord, în spe cial tatăl ei care era ad min is -
tra tor la moşia unui moşier în afară de Chişinău. Acesta îl
cunoştea pe tata ca un băiat bun. Au hotărât ziua nunţii. Tânăra
mireasă a spus tatălui ei că ea nu mai vrea să se căsătorească cu
Iacob Buşniţă, aşa îl chema pe tata. Tata ei i-a răspuns calm
„nu-i nimica, facem doar o petrecere”. Gândindu-se ea mai
bine, ce vor spune vecinii, s-a hotărât să se căsătorească şi i-a
spus tatălui ei. El era bucuros că fiica lui s-a hotărât până la
urmă să facă nunta. Fiind uni ca fiică, avea încă un frate mai
mare, fuseseră 6 fraţi, dar i-a răpus tuberculoza, ea era cam
răsfăţată. Părinţii i-au făcut o nuntă foarte frumoasă. Tatăl ei

era fericit şi a spus la nuntă „acuma pot să
mor că mi-am căsă torit fiica”. Nenorocirea
a fost că tatăl ei, după 3 săptă mâni, a fost
operat şi a murit pe masa de operaţie.

În primul an de căsnicie, 1900 a
născut un băiat, Teodor. Tata era foarte
fericit. Mergeau cu el la plimbare cu căru -
ciorul. O bătrână s-a apropiat de cărucior,
s-a uitat în cărucior să vadă copilul şi le-a
spus că acest copil va avea mare noroc în
viaţă. Aşa a şi fost.

Între timp mama era cam slăbuţă şi
doctorul i-a spus tatii să se mute cu serviciu 
la ţară că mama este slăbuţă şi se va pierde.
Tata a aflat că Şcoala de Agricultură din
Coco rozeni caută în judeţul Orhei spe cial -
ist de muzică. Tata a plecat acolo şi a vorbit 
cu directorul şcolii. I-a spus năcazul că de
ce vrea să meargă la ţară. Directorul a fost
de acord să-l angajeze vă zându-l un băiat
serios. 

Şcoala de Agricultură din Coco ro -
zeni nu era în sat ci în afară de orice sat. Era 
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o şcoală bogată, cu 4 clase de şco larizare. Aici primeau elevi
cu 4 clase primare, de dife rite vârste. Le dădeau îmbrăcăminte,
cazare şi şcolarizare gratuită. Tata a primit o locuinţă cu 3
camere, avea grădină în faţa casei şi în spatele casei şi avea
două intrări. Pe lângă serviciul de a organiza o fanfară a primit
şi alte atribuţii: şef la atelierul de tâmplărie, şef la atelierul de
fierărie şi maga zioner la scule agricole. Aveau nevoie de lucru
în munci agricole, căci cu elevii nu puteau întreţine şcoala,
care avea vie, livadă mare, teren agricol, cai de tracţiune, vaci,
boi, oi, porci.

După ce s-au aranjat la şcoala de Agricultură din Coco -
rozeni, de unde tata a ieşit la pensie după 40 de ani de serviciu,
în al doilea an au avut încă un băiat, Grigore, care, la 2 luni a
făcut astm bronşic şi a murit. Mama fusese cu el la mama ei, la
Chişinău, care e la distanţă de 60 de km. Copilul a răcit pe
drum şi de atunci mama n-a mai luat copiii nici să plece la
bunica (mama ei) la Chişinău.

În al treilea an de căsnicie, a născut o fetiţă, Liuba.
Acum erau foarte fericiţi că au o fetiţă. După un an şi patru luni
mama a mai născut un băiat, Boris. Astfel, în decurs de 18 ani
de căsnicie, mama a născut 12 copii, 7 băieţi şi 5 fete.

Eu m-am născut ul tima, în anul 1918, ziua 30 martie.
Mă născusem la trei zile după ce Basarabia a fost alipită la
patria mumă. Deci, eu am fost singura care am primit certi -
ficatul de naştere în 30 martie 1918, în Regatul României, sub
regele Ferdinand I. În ziua mea de naştere, tata a fost chemat la
Orhei la o unitate militară. Deoarece avea familie numeroasă, a 
primit 2 saci cu efecte militare, un sac cu lin ge rie nouă şi un sac 
cu tot felul de haine militare. Seara, când s-a întors acasă, mă
născusem eu, Ludmila. Tata era foarte fericit că a primit haine
pentru copii în aceeaşi zi cu naşterea mea. A spus că eu voi fi
fericită. 

Acum eram o casă cu 11 copii, căci unul murise, cum
am scris mai sus. Părinţii mei, văzând că toţi copiii cresc,
dorinţa lor era să la facă un rost în viaţă. 

Astfel, pe fratele Teodor şi sora Liuba i-au dat la liceul
rusesc din Chişinău şi au locuit la bunica. Când a fost în
ultimul an fratele Teodor, Basarabia era unită la pat ria mumă.
El a făcut ultimul an de liceu în limba română. După ce a
terminat liceul, a dorit să meargă la facultate. În 1922 a plecat
la Cluj şi s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe Naturale. Lui îi
plăceau peştii, de mic copil a pescuit şi făcea disecţia pe peşti
să vadă cum este compus un peşte. Astfel s-a specializat în
Ihtiologie. Din primul an de facultate, prof. acad. Borza, vă -
zând că este un băiat priceput, i-a dat bursă şi l-a angajat pe
lângă dânsul să lucreze la Grădina Botanică, fiind fondatorul
Grădinii Botanice din Cluj. De ase menea, Teodor a fost iubit
de acad. prof. Scriban. După un an de facultate, văzând că este
apreciat şi având bursă, a luat-o şi pe sora Liuba la Cluj, căci
terminase liceul, tot la facultatea de Naturale, unde era el.
Astfel au fost 2 studenţi la facultatea din Cluj: fratele cu bursă,
ajutându-i pe toţi.

Acum urmau să-i şcolarizeze şi pe ceilalţi copii. 
În ordinea vârstei urma al patrulea, Boris. Cu el au avut

năcaz că după şcoala primară n-a vrut să meargă la altă şcoală
superioară. Cu chiu cu vai a făcut Şcoala de Agricultură, a fost
angajat ca agent agricol la cultura tutunului, într-un sat din
judeţul Orhei. 

Urma al cincilea copil, Vic tor, pe care l-au dat la şcoala
normală (pedagogică) la Cernăuţi. El a fost un copil bun şi
silitor. A terminat şcoala şi a fost numit învăţător în sat Co -
corozeni, la 6 km de Şcoala de Agricultură, după aceea s-a
căsătorit tot cu învăţătoare. 

Urmau 2 surori pe care tata le-a dat la şcoala pe da -

gogică din Chişinău, Lidia şi Tamara. Greu le-a fost până au
terminat şcoala pedagogică căci în fiecare toamnă trebuiau să
ducă pro duse agricole o căruţă plină cu de toate.

După ele urma Valentin, al optulea, pe care l-au dat la
liceu la Cluj. L-a luat fratele cel mai mare, Teodor, care
terminase facultatea şi câţiva ani a fost asistent la Facultatea de 
Ştiinţe Naturale. Ul te rior, deoarece s-a specializat în ihtio -
logie, a fost numit ca Di rec tor la o şcoală de Piscicultură din
ţară. Sora Liuba terminase şi ea Facultatea de Ştiinţe Naturale
şi a fost numită profesoară la Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş.

A urmat Alexandrina, al nouălea copil. Părinţii au dat-o
la Liceul In dus trial de Ţesătorie din Chişinău. Când a terminat
Alexandrina şcoala, au terminat şcoala pedagogică Lidia şi Ta -
mara şi au fost repartizate ca învăţătoare la două sate diferite
din judeţul Orhei. În satul în care a fost Lidia repartizată,
directorul şcolii era un bărbat necăsătorit. Când a angajat-o în
acea şcoală, i-a plăcut de ea şi după 1/2 an a cerut-o în căsătorie 
de la părinţi. Părinţii au fost de acord, căci părea om serios. În
vara aceluiaşi an s-au căsătorit. Soţul ei era originar din alt sat
şi avea casă părin tească şi grădină mare. Aşa că s-au mutat ca
învăţători în satul Cinişeuţi, unde au lucrat până la pensionare. 

Înainte de a se căsători Lidia, cele 3 surori Liuba,
Tamara şi Alexandrina, au fost toate trei la un bal. Acolo, un
tânăr a scos-o pe Alexandrina re gina balului şi apoi a venit la
părinţi şi a cerut-o în căsătorie. Părinţii erau de acord, căci
părea un băiat cuminte. Era cu serviciu ca subinginer agricol,
şef  la cultura tutunului din Rezina, pe malul Nistrului. La
nunta Didinei, Vic tor care era deja aranjat în satul Cocorozeni
şi căsătorit cu învăţătoarea din vecini, era directorul şcolii şi
locuiau în incinta şcolii, a făcut o glumă cu sora Tamara care
era mai în vârstă decât Alexandrina cu vreo 3 ani, că Ale -
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xandrina i-a luat-o înainte şi ea va rămâne fată bătrână. Ea tare
s-a supărat şi a plâns şi a spus că se va căsători cu primul bărbat 
necăsătorit cu care se va întâlni. Astfel a auzit că la Turda este
un curs pentru învăţători, a plecat la Câmpia Turzii, la sora
Liuba şi cumnatul Boris. La cursuri a cunoscut un învăţător
necăsătorit, era din judeţul Hotin, satul Chişla-Zamieva. El era
de origine ucrainean. S-au împrietenit şi el a cerut-o pe sora
Tamara în căsătorie.

Sora mea Liuba şi cumnatul Boris le-au fost naşi şi i-au
cununat în satul Viişoara, la aceeaşi biserică şi preot de care au
fost căsătoriţi şi ei. După terminarea cursului ea s-a întors
căsătorită şi s-a mutat în comuna soţului ei, Iacob Pronovici, cu 
domiciliul în casa părintească a soţului, într-o cameră.

În anul după primul război mondial, părinţilor le-a fost
foarte greu cu atâţia copii să-i mai poarte la şcoală, aşa că au
vândut cele case de la părinţi din Chişinău. În anul 1924, când
s-a făcut împroprietărirea ţăranilor, tata a primit şi el un lot de 6 
ha de pământ. Aceasta a fost ca o mană cerească. Tata nu avea
vite sau scule să lucreze pământul, plus era ocupat cu serviciul
la şcoală. Aşa că semăna 3 ha cu porumb pentru gospodărie.
Grâul, după ce îl recolta, îl vindea şi era ca o primă şi cumpăra
haine şi rechizite şcolare pentru copii, în fiecare toamnă.

Mama se ocupa cu gospodăria, avea o mulţime de
păsări şi porci şi lucra vara un lot din care le dădea la toţi
angajaţii. Pe lângă aceasta, ea cosea lin ge rie pentru elevii de la
şcoală şi primea ceva bani. O ajutau surorile mai mari. Apoi s-a 
ocupat cu sericicultura. Băieţii culegeau frunze de dud, căci
şcoala era înconjurată de duzi. Surorile mai mari o ajutau pe
mama la îngrijirea viermilor de mătase. Când ajungeau la
maturitate, le făceau snopi din paie unde viermii mergeau şi
făceau gogoşi. Apoi culegeau gogoşile, le punea mama în saci
în cuptor, după pâine, să moară larvele să nu găurească go -
goaşa. Surorile Lidia, Tamara şi Didina, cu o maşină specială,
trăgeau firul din gogoşi şi făceau scul din mătase de viermi de
mătase. O parte, nu multe gogoşi le punea pe hârtie ca să facă
ouă anul viitor. Gogoşile din care nu mai puteau scoate firul, le
scormoneau şi făceau lână de viermi de mătase. Această lână o
dădea mama la femei din sat, se torcea şi apoi, cu urzeală de
bumbac, făcea stofă. Din această stofă cosea ea tatii haină
pentru vară, iar din stofă din in ne cosea pantaloni. Astfel avea
haine albe pentru vară. Îşi cumpăra tenişi albi la care dădea să-i 
pună un pantofar tocuri. Le curăţa singur cu zingweis cu lapte.

La noi în casă era disciplină ca la internat. Vara, când
erau toţi în vacanţă, trebuiau să respecte cele trei mese. Di -
mineaţa, la micul dejun, 7-8 dimineaţa, ne scula, nu ne lăsa să
lenevim. Trebuia să ne spălăm, îmbrăcăm şi mer geam la micul
dejun. Masa era la ora 13 şi seara la ora 16-20 în vacanţă.
Surorile cu mama făceau curăţenie şi băieţii scuturau co -
voarele în fiecare joi, căci erau multe de făcut. La masă eram
aşezaţi în ordinea vârstei. Eu, fiind mai mică, stăteam lângă
mama. Aveam o masă lungă şi fiecare avea scaun pe care îşi
scria numele. Tata era foarte sever cu noi şi aveam frică de el.
Băieţilor, dacă făceau vreo năzdrăvănie, le mai dădea câte o
curea. Tata, fiind o casă plină de copii, făcea ghete pentru
băieţi, iar mama cosea rochii pentru fete şi băieţilor lin ge rie.

Mult o muncit mama şi tata ca să ne crească pe toţi şi să
facem şcoală. Fraţii cei mari toţi au făcut şcoala primară
într-un sat la 3 km de Şcoala de Agricultură. Eu, când am ajuns
să merg la şcoală, şcoala înfiinţase la Cocorozeni o clasă cu 4
clase cu o singură învăţătoare. Eu am avut doar o colegă.

Acuma au rămas cei trei băieţi: Valentin, Leonid şi
Andrei, pe care i-a dat la liceul de băieţi din Orhei. Învăţau
bine, aveau bursă, erau în internat şi scutiţi de taxă şcolară
fiindcă tata era cadru di dac tic.

Tata a rugat pe toţi băieţii cei mari, când au ajuns în
servici şi aveau salar să trimită 300 lei lu nar pentru ceilalţi.
Fratele cel mai mare, Teodor, a ajutat cel mai mult. El de la
Şcoala de Piscicultură a venit la Bucureşti unde a fost numit
asistent la Facultatea de Naturale şi discipol pe lângă Acad.
Grigore Antipa la organizarea Muzeului Zoo logic, care era
fondator al acestui muzeu. Fratele Teodor a luat doctoratul şi a
fost numit ca profesor la Facultatea de Naturale, apoi membru
al Academiei de Ştiinţe. El trimitea, din când în când, câte
5.000 lei la părinţi sau pachet cu haine pentru părinţi. Le scria
să nu mulţumească căci cumnata era foarte zgârcită, nu voia ca
fratele să-şi ajute fa milia, părinţii, fraţii. Ca norocul că n-au
avut copii, abia în anul 1936.

Fraţii de la liceu, rând pe rând, au absolvit liceul şi au
mers la Bucureşti la facultate. Valentin la Facultatea de me -
dicină veterinară, Leonid la Facultatea de matematică şi Andrei
la Ac a de mia Agricolă. În aprilie 1929, sora mea Liuba, din
Câmpia Turzii, aştepta moştenitor şi a rugat-o pe mama să vină 
la ea şi să mă ducă pe mine, căci terminasem şcoala primară. Ea 
m-a dat din anul 1930-1931 la liceul din Turda, în clasa I, unde
am şi terminat liceul în anul 1938.

Fraţii, între timp, au terminat facultatea. Primul,
Valentin, 1936, care a devenit medic veterinar cu serviciul la
Câmpulung Moldovenesc, apoi la Sighişoara şi de acolo a
mers la Institutul de cercetări veterinare, la Bucureşti, unde
şi-a luat doctoratul. Pe toţi cei 3 fraţi, fratele Teodor i-a ajutat
materialiceşte. El a ajutat-o pe sora cea mare la Facultatea de
matematică şi pe cei trei fraţi mai mici la facultate. A fost ca al
doilea tată de familie.

În forma aceasta, toţi copiii au ajuns să studieze. Andrei 
a terminat Ac a de mia Agricolă şi a ajuns în 1938 ca inginer în
piscicultură la Ialomiţa. Eu am terminat liceul la Turda, în anul
1938. Din anul 1936, cumnatul Boris, şeful Staţiunii Expe ri -
mentale Agricole din Câmpia Turzii, a fost mutat cu serviciul
la Staţiunea Moara Domnească de lângă Bucureşti aşa că am
rămas din anul 1936-1938 să termin liceul la Turda singură.
Părinţii mă trimiteau la Turda. Nu ştiu de ce nu m-au mutat la
Chişinău sau Orhei.

Când m-a dus mama la Câmpia Turzii, la sora şi cum -
natul erau 3 fraţi ai lui, care erau orfani de ambii părinţi. Mama
lor le murise de tifos exantematic în vremea primului război
mondial. Tatăl lor rămase văduv cu 4 copii şi s-a recăsătorit
când Boris, cel mai mare, intrase la facultate la Ac a de mia de
Agricultură din Cluj. Era în primul an de facultate, tatăl lui
murise de in farct. El a rămas tutore şi cu mama vitregă. El a
terminat facultatea de agronomie şi a ajuns inginer şi a fost
repartizat ca şef la Staţiunea Agricolă Experimentală din Câm -
pia Turzii. S-a căsătorit cu sora mea, care era profesoară la
Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş şi s-a mutat la Turda. Fiind
tutore la cei 3 fraţi, a găsit că are obligaţia să-i ajute. Astfel i-a
adus pe toţi trei la el. Fratele cel mare terminase liceul din
Orhei şi a plecat la Timişoara la Politehnică, secţia minerit. Pe
cel mijlociu, că nu prea a vrut să înveţe, l-a dat la Turda la
şcoala de Agricultură. Sora Larisa, terminase la Turda patru
clase de liceu şi a dat-o la Cluj, la şcoala de moaşe.

Eu am rămas la liceu, când am trecut în clasa a şaptea de 
liceu (a unsprezecea în prezent), cumnatul a fost mutat cu
serviciu ca şef la Staţiunea agricolă din Moara Domnească, în
anul 1936. El s-a mutat cu fa milia, aveau 2 copii cu sora.

Eu am rămas să termin liceul din Turda, singură printre
străini că nu aveam pe nimeni din rude la Turda. Când eram în
clasa a şaptea, o prietenă din Câmpia Turzii mi-a spus că ea
cunoaşte un subinginer, tot din Basarabia, care lucra la In -
treprinderea In du stria Sârmei din Câmpia Turzii. M-a cerut de
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la directoarea liceului să mă lase la ea într-o dumi necă. Eu
m-am dus la ea şi l-am cunoscut pe Plămădeală Ioan, care era
şeful oţelăriei din fabrica In du stria Sârmei. După aceea m-am
mai întâlnit cu el la un maior Ghindă, care era la Turda. El i-a
cunoscut pe părinţii mei şi m-a invitat la el la masă să fie
prietenul meu. Prietenului meu i-a plăcut foarte mult de mine şi 
la a treia întâlnire m-a cerut în căsătorie. Eu i-am răspuns că nu
pot să hotărăsc numai dacă vine la părinţii mei să mă ceară.
Aceasta a fost în vara anului 1937. Tata a fost de acord că a
văzut că este un om cum secade. Mama nu prea a fost de acord
căci era cu 11 ani mai în vârstă decât mine. I-au spus să aştepte
încă un an până termin liceul. Aşa a şi fost, am terminat liceul
şi, în vara acelui an, în 15 iunie 1938, părinţii mi-au făcut nuntă 
şi totodată tata a ieşit la pensie.

După căsătorie am plecat la Câmpia Turzii. Soţul meu
primise locuinţă cu două camere în Colonia fabricii. Astfel
m-am căsătorit şi, după un an, în anul 1939 am născut prima
fetiţă, Teodora-Dorina. Soţul era mulţumit. Când am născut,
părinţii mei au venit la mine.

Fratele Leonid, care terminase facultatea de ma tematică 
în Cernăuţi, a scris o carte poştală în care a cerut să nu-i
răspundem până primim a doua scrisoare. N-am mai primit a
doua scrisoare. În anul 1940 au primit părinţii de la el scrisoare
în care spunea: „Vă rog să mă iertaţi că am făcut o greşeală, am
crezut în roşii comunişti, dar m-am înşelat. Aici e iad. Oamenii
stau la rânduri nesfârşite pentru o felie de pâine şi ce se mai
dădea. Cei care erau în partidul comunist ştabi primeau ali -
mente prin spatele magazinului. Vă rog să-mi trimiteţi ace, aţă
neagră şi albă că eu nici măcar nu pot cârpi. Adevărul este că
aici toată floarea, oamenii culţi, au intrat în pământ şi rădă -
cinile au rămas.” Aceasta a fost ul tima scrisoare şi credem că a
fost ucis de oamenii lui Sta lin, că n-am aflat de el nici prin
Crucea Roşie. 

Un frate al soţului, care n-a fu git când s-a putut în ţară a
rugat forurile superioare să-l repatrieze în România. Ei, în loc
să-i dea drumul, l-au băgat la închisoare. Când Armata Roşie a
rupt frontul, toţi care au fost închişi în închisoarea din Chişinău 
au fost ucişi şi băgaţi în groapă cu var. Restul fraţilor s-au
refugiat în anul 1940, când a fost cedată Basarabia ruşilor.

În anul 1940, cu şase zile înainte de cedarea Basa rabiei,
cumnatul Boris, care era şef la Staţiunea Agricolă din Moara
Domnească, a fost numit şef la Staţiunea Agricolă din Orhei.
El cu fa milia: sora şi doi copii au făcut câteva valize şi au
plecat la Chişinău-Orhei.  Înainte de aceea au încărcat un
vagon cu mobila şi tot ce au avut, covoare, hainele de iarnă etc.
Ei au ajuns în Orhei dar vagonul cu lucrurile lor n-a mai ajuns
la Chişinău. Au rămas numai cu ce au dus cu ei.

Armata Sovietică, după ce a rupt frontul alungând pe
nemţi, în acest timp au ridicat pe foarte mulţi şi i-au trimis în
Si be ria. Cumnatul Boris, care a fost întrebat unde a lucrat în
România, a spus că la Moara Domnească. Ei au interpretat că a
lucrat la domni şi a fost trimis cu întreaga familie în Si be ria.

Părinţii mei s-au refugiat în Călăraşi Ialomiţa căci acolo 
aveam un frate inginer la Piscicultură. Sora din Hotin, cu doi
copii, s-a refugiat tot la Călăraşi Ialomiţa, au închiriat o casă.
Cumnatul era concentrat dar a fost eliberat şi a venit la fa milia
lui. Fratele Vic tor, tot în anul 1940, s-a refugiat cu fa milia şi au
ajuns la Braşov, unde i-au repartizat fiind amândoi învăţători
în satul Podul Olt, unde a stat până la pensionare. Ceilalţi fraţi,
Teodor era la Bucureşti, Valentin, medic veterinar în Sighi -
şoara, sora Didina din Rezina judeţul Orhei s-a refugiat în anul
1940, cu un copil. Cumnatul era concentrat. Sora Lidia s-a
refugiat la noi, în Câmpia Turzii. Doi fraţi ai bărbatului s-au

refugiat la noi în Câmpia Turzii, nu erau căsătoriţi. Au fost
angajaţi la In du stria Sârmei, căci erau tehnicieni. 

În anul 1944, în 4 ianuarie, ne-a murit o fetiţă de 1 an şi
9 luni, de scarlatină septică. Eu am fost foarte bolnavă cu
pierderea fiicei, am stat 4 luni la pat. 

În anul 1944, în 16 septembrie, eu mă duceam la gră -
dină să aduc varză, căci cumpărasem ceva de mâncare. Colo -
nelul a dat ordin ca toţi locuitorii să evacueze Câmpia Turzii. 
Soţul venea de la fabrică cu bicicleta, când m-a văzut m-a
întrebat unde mă duc. Am spus că mă duc după varză. El a
strigat la mine: „De varză îţi arde ţie? Imediat să ne împa -
chetăm cu ce putem” şi cu fetiţa de 5 ani şi jumătate şi eu
gravidă de 5 luni, imediat am împachetat câteva lucruri, o
pătură şi o pernă. Am plecat la gară şi ne-am urcat într-un tren
marfar cu vagoane închise. După ce a plecat trenul şi a ajuns în
Războieni, bom bardierele ger mane au bombardat gara. Ca
noroc că mecanicul de la locomotivă, când a auzit că zboară
avioanele, nu s-a oprit la gară şi a mărit viteza şi ne-a dus
departe de Războieni. Într-adevăr, gara a fost bombardată.
Noroc că am scăpat, dar tot drumul trenul a fost mitraliat. Când 
auzeam că zboară avioane deasupra trenului, toţi ne culcam şi
ne puneam valizele pe cap. Noi n-am păţit nimic, dar în unele
vagoane au intrat schije de mitraliere şi au fost răniţi rău unii.

Mecanicul de la locomotivă, după ce ne-a mai dus o
parte de drum, a spus să ne dăm jos şi să mergem la şosea. Când 
să coborâm, iarăşi au trecut avioane şi au mitraliat. Imediat
ne-am ascuns sub tren, între roţi. După ce au plecat avioanele,
soţul cu mine, cu sora mea, cu fetiţele am trecut peste un teren
până am ajuns la şosea. La şosea trecea un om cu o căruţă trasă
de bivoli. Se refugia. L-am rugat să ne ia bagajul. El a spus să
ne punem bagajele şi eu cu fetele să mă urc în car. Soţul şi cu
sora mea, Lidia, mergeau pe marginea drumului, cum auzeau
avioanele, se ascundeau în porumb.

Aşa am mers până la o întretăiere de drum cu calea
ferată. Trenul nostru era acolo. Ne-am urcat din nou şi am mers 
până în gara Teiuş. Când am ajuns în gară, din nou treceau
avioane bombardiere. Am coborât fără bagaj, era noaptea, şi
ne-am refu giat în tranşeele de lângă gară. Acolo am stat până
s-au mai liniştit avioanele. Ne-am dus la tren, am luat şi
bagajele şi am plecat la şosea doar găsim vreo căruţă să ne
ducă. Ajungând la şosea, am dat de o căruţă, care pleca într-un
sat apropiat – zis Stremţ. L-am rugat pe om să ne ia bagajele şi
a luat bagajele şi pe mine cu Dorina. Soţul meu şi cu Lidia au
mers pe jos, pe lângă căruţă.

Când am ajuns în satul Stremţ, am văzut lumină la o
casă şi l-am rugat pe om să ne ducă până acolo. Era ora 12
noaptea. El ne-a dus. Am intrat în curte şi am bătut la casă să ne 
primească. El a spus că pe mine şi pe Dorina ne primeşte în
casă, iar pe soţul şi pe Lidia, în grajd. Dimineaţa a văzut că nu
suntem oameni simpli şi ne-a primit pe toţi în casă. S-a hotărât
să ne facă un pat mare să putem dormi cu toţii în cam era mare.
Soţul meu l-a ajutat. Între timp a ieşit în drum şi a dat peste un
maistru care lucra la In du stria Sârmei. L-a întrebat cu cine a
venit şi a spus că a venit cu soţia, o fetiţă şi o soră. El ne-a
invitat să mergem la mama lui care este văduvă şi are loc.
Ne-am dus acolo cu toţii. Bătrâna ne-a dat un pat mare în care
am dormit soţul, Dorina şi cu mine. Pe Lidia a culcat-o pe lada
de zestre. Aşa am stat o săptămână, au mai fost şi alţi refugiaţi.
Am făcut mâncare la grămadă. După o săptămână a venit soţul
lui tanti Lidia şi a luat-o cu el şi au plecat acasă. Noi ne-am
mutat la un cetăţean care ne-a primit în cam era în care o avea.
Acolo erau două paturi. În primul a dormit soţul şi eu am
dormit cu fiica Dorina. Paturile erau foarte sim ple, din lemn în
care erau paie fără saltea şi pe ele un cearceaf. Am stat acolo
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trei săptămâni. Ţăranca făcea în fiecare săptămână pâine şi ne
dădea şi nouă. Eu făceam mâncare pentru amiaza. Seara, fe -
meia făcea mămăligă cu tocană de pui, brânză, lapte. Noi,
pentru că am stat la ei, le-am plătit. 

După trei săptămâni, soţul cu doi colegi au plecat în
recunoaştere la Câmpia Turzii, să vadă dacă putem merge
acasă. Aproape de Câmpia Turzii, pe câmp, erau morţi oameni
şi cai. Atunci s-au întors înapoi. După două săptămâni iarăşi au 
mers în Câmpia Turzii, cu tot războiul. Colegii au rămas mai în
urmă. Soţul meu a mers până pe dealul de la Câmpia Turzii.
Acolo l-au întâlnit doi ruşi, care i-au spus „Davai ceas” – dă
ceasul. El a răspuns ruseşte că nu are, că au luat tovarăşii. L-au
întrebat de unde ştie ruseşte. El le-a răspuns că a învăţat.
Atunci l-au luat la întrebări să explice aşezarea oraşului Câm -
pia Turzii. Ce apă trece pe acolo, ce deal este acolo. Le-a
răspuns. Unde este Turda? După ce le-a explicat cum este
terenul, ei i-au spus să plece îndărăt unde a fost refugiat, că în
Câmpia Turzii este război cumplit. El s-a întors din nou la
Stremţ unde eram eu cu Dorina. A mai stat două săptămâni
când am aflat că deja au plecat nemţii cu ungurii înapoi. Atunci 
a plecat din nou la Câmpia Turzii. Deja oraşul era eliberat. În
casă ce a găsit? În cămară, WC şi bucătărie într-o cameră era
balega de cai 30 cm.

El s-a apucat, a făcut curăţenie, a spălat pe jos, după
aceea a venit după mine şi Dorina. Am plecat după câteva zile
ne-am aprovizionat cu ce am putut căci nu se găsea nimic la
Câmpia Turzii. Casa era goală. Mobila stricată, paturi duse din
casă. N-am găsit nici o oală, nici un pahar, nici tacâmuri. Totul
era dus, nici saltele în pat. Mai rău era ca atunci când ne-am
căsătorit. Astfel am început din nou gospodăria. Am tăiat un
porc pe ascuns. Am comandat părinţilor la Călăraşi să ne facă
două plapume că nu aveam cu ce să ne învelim. Noroc că
aveam gaz şi sobe în casă. Cu greu m-am aprovizionat cu de
toate. Eu eram gravidă şi nu aveam nimic haine pentru copil
nici de unde să cumperi. Am găsit cu chiu cu vai ceva pânză şi
am cusut cămăşuţe pentru copil şi un port bebeu.

Noi, când am plecat, am lăsat mâncare pe sobă, lapte,
unt. Nimic n-am luat cu noi. Cu greu ne-am refăcut. Părinţii de
la Călăraşi mi-au făcut plapume, dar nu era nici o po sibilitate
să le aduci. Aveam doar o pernă şi pătura ce am luat cu noi.
Nici nu-mi pot imagina cum am ajuns să ne cumpărăm strictul
necesar. Am născut o fetiţă, pe Lidia Elena. Căruciorul l-am

găsit nici nu ştiu unde. Încet, încet am reuşit să ne cumpărăm
de ce aveam nevoie. A trecut mult timp până am reuşit să ne
cumpărăm cele necesare. După un an şi două luni am născut
încă o fetiţă, pe Clementina Lu cia. Cu greu le-am crescut pe
toate trei: Dorina, Lidia şi Ina.

Anii au trecut, ele au crescut. Dorina a făcut şcoala
primară şi am dus-o încă patru ani de şcoală mai departe. Nu
avea Câmpia Turzii liceu. Am dus-o la Cluj la liceu unde a
terminat cu foarte bine. Cele două fetiţe mici au crescut şi ele,
au făcut şcoala primară şi liceul la Câmpia Turzii căci s-a
înfiinţat liceu.

Dorina a intrat la facultate fără examen că a avut me dia
10. Era atunci o lege cine termină liceul cu me dia 10 nu dă
examen de admitere la facultate. Astfel a ajuns studentă la
Politehnică. Cele mici au crescut şi ele, au terminat liceul tot
foarte bine şi au mers la facultate. Au reuşit foarte bine la
intrare la facultate. Lidia a dat la Facultatea de matematică, iar
Clementina la Facultatea de ingineri, la Chimie. Toate au
terminat facultatea cu me dia 10. Au avut câte un an bursă
republicană. 

Soţul a avut mult de suferit căci nu a fost membru de
partid. Era chemat mereu la Securitate şi interogat. În ultimul
interogator a fost foarte greu. Doi militari erau îl interogau câte 
24 de ore. Unul punea întrebări şi altul scria ce le răspundea el.
La urmă au spus să iscălească. El n-a vrut să iscălească până nu 
citeşte. Cel care a formulat răspunsul a scris cu totul altceva de
ce răspundea. Soţul le-a spus să citească, apoi iscăleşte. Când a 
văzut ce a scris, a spus că nu iscăleşte. Ei au răspuns să scrie el
ce a răspuns şi apoi a iscălit. De atunci nu l-au mai chemat la
Securitate.

Când a fost contrarevoluţia din Ungaria, directorul teh -
nic, un inginer, era legionar şi a făcut un cuib. Aceia din cuib
împreună cu directorul au fost arestaţi şi duşi la închisoare.
Soţul n-a făcut nici o politică.

După câţiva ani directorul a fost eliberat şi trimis ca
inginer la Hunedoara. Soţul a fost în delegaţie la Hunedoara şi
acest inginer, care tot timpul l-a persecutat, l-a invitat la el
acasă la o cafeluţă. Nu s-a dus, căci cine ştie ce îi va pune în
cafeluţă. De altfel, n-a băut niciodată cafea.

În anul 1946, părinţii soţului din satul Mereni au fost
ridicaţi cu cele două surori şi au fost duşi în Si be ria (Irkuţk).

Acolo nu erau case ci nişte hrube pe sub pământ unde
locuiau mai multe familii. Au mers două săptămâni cu bou
vagon închis. Le dădeau din când în când apă. Ei aveau cu ei
săculeţe cu pâine uscată, căci se aşteptau că o să-i ducă în Si be -
ria. În Basarabia, pe foarte mulţi i-au dus cu miile de familii –
oameni nevinovaţi.

Tatăl soţului l-a întrebat pe securist de ce l-au dus că el
toată viaţa a muncit cinstit. I-a răspuns că un vecin l-a pârât că
a fost exploatator. A murit acolo, la Irkuţk. La 7 ani după ce a
murit Sta lin au fost reabilitaţi şi au putut veni acasă. N-au avut
bani. Sora soţului meu ne-a dat telegramă. Apoi am primit
scrisoare şi ne-a rugat să-i trimitem bani că nu au cu ce să se
întoarcă. 

Mama şi cele două surori ale soţului meu s-au întors
acasă, dar nu le-au dat casă. Au stat un timp în sat la ceva rudă.
Apoi s-au mutat la Chişinău, în chirie, într-o cameră. Soţul
cumnatei era şofer la o intreprindere, iar cumnata a intrat ajutor 
la bucătărie, la un internat, la o şcoală. Pe sora au dat-o într-un
spital, ca infirmieră, că era handicapată.

Soţul a fost la Chişinău cu paşaport să-şi vadă mama. A
stat doar o zi şi mama lui, după ce el a plecat, de supărare a
paralizat şi a trăit 3 ani paralizată…
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Cele cinci fiice ale familiei Buşniţă (Liudmila, Liuba, Lidia,
Tamara, Alexandrina)



Tiparul în pregătirea unirii din 1918

Constantin MĂLINAŞ

Încercăm acum, la aniversarea de 90 de ani de când,
cum spunea Nichita STĂNESCU, „românii s-au unit cu
românii”, să subliniem una din componentele culturale prin -
cipale, chiar fundamentale, ale procesului Unirii din 1918,
rolul ilustru, prompt şi adesea eroic, jucat de tiparul limbii
române, ca mijloc de comunicare, cunoaştere şi mobilizare,
ridicând pe o vastă înălţime de ritm şi forme latine înde -
lungatele tradiţii, prin care litera tipărită a însoţit emanciparea
neamului nostru.

În anii 1917-1918 şi chiar de mai înainte (A se vedea
apelul „Către fiii neamului românesc”, de Dr. Teodor
MIHALI, publicat de ziarul „Românul”, Arad, la 20 iulie
1914, pe prima pagină, sau Apelul „La luptă pentru Unire”,
dat de Părintele Vasile Lucaciu, publicat în ziarul ocazional
„VREM ARDEALUL”, Galaţi, la 2 decembrie 1915), tiparul
a fost utilizat de către români cu o intensitate pilduitoare,
cerută de succesiunea alertă a evenimentelor, fiind ca o lu -
mină, rapid presărată, mii de licurici pe deasupra graniţelor,
pentru a face mai limpede epoca, pentru a mobiliza energiile pe 
traseele de ci sive de acţiune pol i tică şi a evita stagnările, întâr -
zierile, denaturările sau dezmembrarea forţelor.

Diversitatea de forme, pe care le-a folosit tiparul ro -
mânesc pentru a vesti Unirea a fost atât de bogată şi strălucit
susţinută, încât la acest subiect s-ar putea aduna un vast Cor -
pus bibliografic, cu titlul nostru, constituit din cărţi mari şi
mici, broşuri şi ziare, apeluri, proclamaţii, declaraţii, circulare, 
stat ute, moţiuni, di rec tive, cărţi poştale tematice, telegrame,
etc. Rostul lor gen eral şi spe cific a fost de a informa, de a
anunţa, de a da programe de acţiune, de a pregăti populaţia, de
a încunoştinţa opinia pub lică eu ro peană cu problema ro mâ -
nească.  Dacă ne referim fie şi numai la tipăriturile ocazionale,
evenimenţiale, cum sunt apelurile, foile vol ante, proclamaţiile, 
circularele, deja în tradiţia românilor de două secole, acestea
au fost în 1917-1918 atât de numeroase, de diferite în formă,
dar identice în conţinutul axiologic, încât pot forma un capitol
de cercetare bibliografică şi biblioteconomică. Ele au însoţit şi
au exprimat formarea unităţii organizatorice a tuturor ro mâ -
nilor, care atunci a existat, deşi erau risipiţi cu miile şi zecile de 
mii pe un spaţiu uriaş, din Celiabinsk până la Paris şi chiar
dincolo de ocean. Au avut funcţie de seismograf, au întărit
inimile celor izolaţi şi au arătat lumii că dorinţa de unitate a
românilor este reală şi întemeiată, este gen erală, este ac tuală şi
presantă. Ele s-au produs cir cu lar, venind de departe către
aproape, din străinătate către acasă, iar efectul lor a fost că au
informat despre logourile grupurilor, despre modul de orga -
nizare a concentrărilor de români, ajunşi departe de casă,
despre afluarea treptată  a factorilor de conducere  înspre un
singur nucleu reprezentativ, de iniţiativă şi acţiune pol i tică a
tuturor românilor din Imperiul Austro-Ungar, care a fost recu -
noscut şi a devenit tot mai mult Consiliul Naţional Român
Central.

Dintre asemenea tipărituri, se impun atenţiei cele de la
Darniţa şi Kiev, adoptate la începutul anului 1917, de către
zecile de mii de soldaţi şi ofiţeri  români din Transilvania,
prizonieri de război acolo, care voiau să reia lupta armată, dar
de această dată: „Pentru îndeplinirea idealului nostru, de a

uni tot poporul, tot teritoriul românesc din monarhia
au stro- ungară, în una şi nedespărţită Românie liberă şi in -
de pend entă.” Treptat la Kiev ia naştere un centru al voinţei de 
luptă a românilor şi, la 20 iulie 1917, se editează pe loc gazeta
„România Mare”, din al cărei articol pro gram, întitulat „A
sunat ceasul”, desprindem:

„Noi nu ne mai putem întoarce ca sclavi acasă. Noi nu
mai putem vedea pământul, părinţii, fraţii, soţiile şi copiii
noştri decât ca cetăţeni liberi, ca cetăţeni ai României Mari.
Camarazi răspândiţi în toată nemărginimea Rusiei! Armata
voluntarilor români transilvăneni şi bucovineni face Apel la
voi! Cei, cărora vă cade acest ziar în mâini, consideraţi-l drept
un Ordin de mobilizare … cu grăbire la Kiev, pentru a vă
înscrie în Armata voluntarilor. Veniţi izolat, veniţi în grupuri,
veniţi care cum apucaţi de veste!”

Alte zeci de mii de prizonieri români se aflau în Italia.
La începutul anului 1918 ei se organizează şi sprijină des -
făşurarea Congresului Naţiunilor Oprimate din monarhia
austro-ungară (26 martie/8 aprilie – 29 martie/11 aprilie 1918), 
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care se încheie cu „Apelul de la Roma”. Prin acest apel se
proclamă, recunoaşte şi destină fiecărui popor real dreptul de a
forma stat propriu, in de pend ent şi suveran. La Paris, în 17/30
aprilie 1918 ia fiinţă Comitetul Naţional al Românilor din
Transilvania şi Bucovina, avându-l de preşedinte pe Traian
VUIA. Din Apelul adoptat la constituire şi publicat în primul
număr al gazetei „La Transylvanie”, ce apare acolo de la 15
mai 1918, se află scopul comitetului, sim i lar în fond cu al
celorlalte, aflate în etapa de numărare şi adunare a forţelor: 

„Noi, românii din Transilvania şi din alte provincii sub -
ju gate de Austro-Ungaria, aflându-ne în Franţa şi întru nin -
du-ne azi la Paris, ne angajăm să continuăm lupta pentru
eliberarea noastră de sub jugul străin, prin toate mijloacele,
care se află în puterea noastră şi cu concursul şi cu participarea
fraţilor noştri din România.”

În luna iulie la Wash ing ton ia fiinţă Liga naţională
Română, din iniţiativa lui Vasile STOICA. Acesta şi grupul
lui desfăşoară acţiuni numeroase de popularizare a chestiunii
româneşti în oraşele americane şi susţine problema ro mâ -
nească, atât în presa amer i cană, cât şi în gazeta românească
„Amer ica”, de la Cleve land, deosebit de activă şi combativă.

Alte comitete de iniţiativă românească se nasc la New York,
apoi iarăşi în Italia, la Odesa, la Chişinău şi Cernăuţi, la Viena
şi Praga, la Budapesta, Oradea, Arad, la Iaşi şi Bucureşti.
Publicaţia „România Nouă” tipăreşte, ca articol pro gram, în
data de 24 ianuarie 1918, Declaraţia premergătoare pentru
unire, adoptată în aceeaşi zi la Chişinău. La 27 martie/9 aprilie
1918, Sfatul Ţării din Chişinău adoptă „Hotărârea de unire a
Basarabiei cu România”. Documentul este de îndată publicat 
de către serialul „Cuvânt moldovenesc” din Chişinău (cu
apariţie din 1913), publicaţie reorganizată în februarie 1917 ca
ziar pol i tic pentru unire, condus de către Pan HALIPPA, Ion
BUZDUGAN şi Al. MATEEVICI. Hotărârea este de ase -
menea publicată în aceeaşi zi, de către două ziare, înfiinţate din 
inspiraţia şi necesitatea evenimentelor, „Deşteptarea”, în ora -
şul Soroca, respectiv „Nistrul”, ziar union ist din Tighina.
Datorită bunăvoinţei şi ajutorului, dat de către regretatul isto -
ric şi cercetător Octavian O. GHIBU, cel care a păstrat şi
organizat ceea ce a mai rămas din arhiva ilustrului său tată,
istoricul Onisifor GHIBU, am putut completa bibliografia su -
biectului, potrivit datelor, ce reies din următoarea scrisoare:

Bucureşti, 8 ianuarie 1989

Iubite Domnule Mălinaş,

Mulţumesc pentru scrisoarea din 21 decembrie 1988 şi pentru invitaţia la concursul de Ex li bris pe tema Eminescu
(aceasta din urmă am dat-o unui grafician, îndemnându-l să ia parte la con curs). Cu scuze pentru întârzierea cu care răspund la
întrebările Dv., privitoare la cele trei declaraţii, pe care le-aţi inclus în studiul Dv., „Tiparul în servicul Unirii românilor
1917-1918”, vă comunic următoarele:

1. Cele trei declaraţii sunt de fapt două, şi anume:
a. Declaraţia de la 24 I 1918, de la Chişinău, a fost tipărită în „România Nouă”, nr. 8, din 24.I.1918, pe pagina 1, ca un

articol-prim. Nu cred să fi fost tipărită şi sub formă de foaie volantă. Despre ea găsiţi referiri în lucrarea „România şi Conferinţa 
de pace de la Paris (1918-1920)”, de C. Botoran, I. Calafeteanu, E. Cam pus şi V. Moisuc, Dacia, 1983, p. 229-231.

b. Declaraţia de la 6 octombrie 1918 a fost tipărită ca foaie volantă, pe hârtie albastră deschis, de 33,5/20 cm., în litere
cur sive, cerneală neagră. Poartă titlul „Declaraţie” şi e semnată: Comitetul Naţional al Românilor Emigraţi din Austro-Ungaria.
Prima semnătură: p. Preşedinte Al. LAPEDATU; a doua semnătură, în dreapta: Secretar Oct. TĂSLĂOANU. Un ex em plar cu
semnăturile autografe ale ambilor se află în Arhiva Onisifor Ghibu. Textul in te gral al acestei declaraţii a fost reprodus în
„România Nouă”, nr. 197 din 23 oct. 1918, în cadrul Dării de seamă despre Adunarea pop u lară de la Chişinău din 21 octombrie
(„Unirea întregului neam românesc. Ardelenii şi Bucovinenii se rup de Austro-Ungaria şi se unesc cu România. Marea
manifestaţie de la Chişinău în prezenţa ministrului Americii şi a consulului Franţei”, scrisă de O. Ghibu, cuprinsă în
„Biobibliografia prof. O. Ghibu”, de I. Moga – I.E. Naghiu, Bucureşti, 1941, poz. 687). Textul a fost citit Adunării de către
preşedintele Comitetului Naţional, dr. I. Baiulescu. O relatare succintă a man i festării în I. Voicu, Charles J. Wopicka, în
„Magazin istoric”, nr. 12, dec. 1984, p. 21-23. În consecinţă, Declaraţia de la 21 octombrie 1918, pe care o menţionaţi în
scrisoarea Dv. din 21 dec., este una şi aceeaşi cu cea de la 6 octombrie 1918, care nu putuse fi publicată la Iaşi din cauza cenzurii
marghilomaniste, dar a fost făcută pub lică la Chişinău, prin O. GHIBU, cu ocazia Adunării organizate pentru comemorarea
proclamării, cu un an înainte, de către Congresul ostaşilor moldoveni, a autonomiei Basarabiei.

2. Întrebându-mă de alte foi vol ante, Vă semnalez următoarele:
a. Manifestul întitulat „Către Românii ardeleni, voluntari în armata română”, datat Chişinău, 6 iunie 1917, semnat

Românii ardeleni refugiaţi în Basarabia. Hârtie albă, tipar negru, for mat 29,50/13,50 cm. Textul publicat mai târziu în
„Ardealul”, Chişinău, nr. 1, din 1 octombrie 1917, p. 1. Un ex em plar în Arhiva Onisifor GHIBU. Facsimil apărut în
„Manuscriptum”, nr. 3/1988, p. 48. Textul este al lui O. Ghibu, cf. Biobibliografia deja citată, poz. 502. Titlul din Ardealul:
„Către Ardelenii voluntari în oastea română”. Foile vol ante au fost împărţite voluntarilor din primul detaşament, cu ocazia
opririi la Chişinău în trecerea lor de la Darniţa spre Iaşi, la 6 iunie 1917. În memoriile sale, încă inedite, O. Ghibu scrie că a tipărit
şi difuzat prin foi vol ante textul respectiv de bun venit, fiindu-i teamă, că din cauza emoţiei nu va fi în stare să vorbească, atunci
când îi va primi în gară şi se va întâlni cu prieteni şi cu elevi ai săi, în trecerea lor spre frontul românesc.

b. Chemare. Foaie volantă, difuzată în Basarabia, în decembrie 1917, semnată de Praporgic Bulat, Soldat Jalobă,
Grajdanin Durbailo, Praporgic Maloman şi Bolinoopred Dumean, prin care se convoca, pentru ziua de 17 decembrie 1917, la
Tiraspol, o Adunare a moldovenilor de dincolo de Nistru. Chemarea era urmată de o „Lumenare”, în care erau expuse pe puncte
doleanţele moldovenilor transnistreni, privind introducerea limbii materne în şcoală, în biserică, în administraţie. Textul a fost
publicat în „Ardealul”, Chişinău, nr. 12 din 17 decembrie 1917, sub titlul „Moldovenii de peste Nistru” (scris de Onisifor
Ghibu, cf. Biobibliografia citată, poz. 522). Darea de seamă amănunţită în „Ardealul”, nr. 13 din 24 decembrie 1917, sub titul
„Deşteptarea moldovenilor de peste Nistru. Adunarea de la Tiraspol”, cf. Biobibliografia citată, poz. 522 a. Textul dării de
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seamă a fost scos şi în broşură, sub acelaşi titlu, de O. Ghibu, Tip. Societatea Cul turală a Românilor din Basarabia, Chişinău
1917, de 80 p. Un ex em plar din foaia volantă a existat în acea parte a Arhivei Onisifor Ghibu, care în 1949 a dispărut şi până în
prezent nu a fost găsită. (A fost sechestrată de Securitate – n.n. C.M.)

c. Foaia volantă „Către fraţii ardeleni din Rusia”, nedatată, dar din au gust 1918, pe hârtie alb-gălbuie, tipar negru, for -
mat de 34/21 cm., semnată Dr. Onisifor Ghibu (fiecare ex em plar cu semnătură autografă în cerneală), fost profesor la seminarul
din Sibiu şi in spec tor gen eral al învăţământului românesc din Transilvania, astăzi directorul ziarului şi tipografiei „România
Nouă” din Chişinău. Este un apel, care începe cu cuvintele „Dragi compatrioţi” şi prin care roagă pe oierii români din Crimeea
să subscrie pentru ajutorarea ziarului şi tipografiei, aflată în dificultăţi materiale. Cu acest apel, pe contrapagina căruia este
„Lista de subscriere pentru gazeta şi tipografia România Nouă din Chişinău”, Onisifor Ghibu a fost din stână în stână, pe la
oierii originari în spe cial din Mărginimea Sibiului, aflaţi în Crimeea. În baza acestei vizite, care a durat circa 5 săptămâni, în au -
gust-septembrie 1918, a strâns un im por tant fond, cu care s-a înapoiat la Chişinău. Ex em plar în Arhiva Onisifor Ghibu.

d. Foaia volantă „Către Ardelenii din Crâm”, datată Chişinău, 28 noiembrie 1918, pe hârtie alb-gălbuie, tipar negru,
for mat 33,50/20,50 cm., semnată Dr. Onisifor Ghibu, Directorul ziarului România Nouă, Deputat în Marele Sfat Naţional al
Transilvaniei. Menţionează într-o listă de pe contrapagină sumele primite de la fiecare oier, cu ocazia vizitei din au -
gust-septembrie 1918, cu numele şi localitatea de baştină a fiecăruia (18 din Rod, 11 din Vale, 7 din Tilişca, 4 din Sălişte, 3 din
Poiana Sibiului, 3 din Cacova, 4 din Poiana Sărată, 2 din Galeş şi câte unul din Sibiel, Şinca Veche, Ludoş, Breaza, Leova şi o
localitate necunoscută). Îi informează că, date fiind evenimentele intervenite – Unirea- se înapoiază în Transilvania, unde speră
să con tinue publicarea revistei „România Nouă”. Apelează la toţi oierii din Crimeea să se înapoieze cu averile lor în
Transilvania, unde să ajute la refacerea ţării. Încheie cu „La revedere în Transilvania”. Ex em plar în Arhiva Onisifor Ghibu.

e. Foaia volantă, emisă de Asociaţia Cercetaşii româniei „Cohorta Chişinău”, întitulată „Înştiinţare”, prin care se
anunţă sosirea la Chişinău, la 10 iulie 1918, ora 10 dimineaţa, a unei părţi din Cercetaşii României, formaţiune compusă din
cercetaşi originari din toate provinciile locuite de români, pentru a răspunde chemării făcute la Iaşi de către fraţii lor din
Basarabia. Foaia e pe hârtie alb-gălbuie, tipar negru, for mat 22/13,7 cm., Tipărită la Tipografia românească Chişinău, Str.
Alexandrovscaia (pasaj). Ex em plar în Arhiva Onisifor Ghibu.

f. Nu ştiu în ce măsură puteţi menţiona foaia volantă tipărită la Odesa, la sfârşitul lunii martie 1917, adresată membrilor
familiilor ostaşilor moldoveni, aflaţi în cantonament la Odesa. Foaia iniţiată şi cu text de Onisifor Ghibu, a fost difuzată la zecile
de mii de ostaşi moldoveni, care au trimis-o, fiecare în parte, în Basarabia. Se anunţă constituirea Partidului Naţional
Moldovenesc, la Chişinău, care va milita pentru introducerea limbii naţionale în şcoală, în biserică şi în administraţie. Familiile
erau îndemnate de către ostaşi să ajute noul partid. Un ex em plar din foaie a existat în Arhiva Onisifor Ghibu, în partea dispărută,
de care am făcut menţiune sub punctul b.

3. Îmi scrieţi că lucrarea Dv. cuprinde şi presă, carte, memorii, etc. Nu văd cum puteţi cuprinde într-o comunicare, oricât
de vastă, un ma te rial atât de enorm, pentru care nu ar ajunge câteva vol ume. Oricum, pentru o astfel de lucrare, dacă v-aţi angaja
cumva în ea, pot să vă ajut destul de mult, deoarece ex istă un ma te rial bogat, încă practic necunoscut, cuprinzând articole,
memorii, corespondenţă, ş. a., cu care singur s-ar putea face trei vol ume. Dacă nu aveţi intenţia a vă angaja într-o astfel de
lucrare, cred că titlul comunicării dv. ar trebui îmbunătăţit, căci aşa cum e, e prea cuprinzător şi ar putea da naştere unor critici din 
partea celor care i-ar găsi numeroase lipsuri. Limitaţi subiectul (de ex. Contribuţii la…, sau Din istoria tiparului…, sau ceva
asemănător) şi nimeni nu va mai putea re proşa că lipseşte ceva.

În cazul în care aţi dori şi alte informaţii, sunt gata să vă ajut, după modestele mele puteri. Pot să vă propun even tual unele
articole sau memorii, care să vă fie de folos. Pentru aceasta ar fi, însă, bine, să-mi trimiteţi pentru 1-2 zile textul studiului dv. Îl
voi citi repede şi înapoia, cu eventuale propuneri, care să se potrivească cu tot restul. Sper că v-am fost de folos cu cele de mai
sus. Vă urez şi eu un An Nou cu sănătate şi cu spor în frumoasa activitate, pe care o desfăşuraţi. Complimente de la soţia mea. La
mulţi ani!

Octavian O. GHIBU.
P.S. Dl. Costin Murgescu mi-a vorbit frumos de Dv.

* * *
Pe parcursul anului 1918 ideea dreptului la au to de -

terminare a popoarelor devenise treptat o chestiune de le -
gitimitate pub lică şi era presant necesar de a acţiona cu decizie
şi spirit de sacrificiu pentru asumarea şi înfăptuirea ei, punând
în mers potenţialul revoluţionar al maselor populare, care
cereau dreptate so cială şi naţională. În acest con text, la data de
12 octombrie se întruneşte la Oradea Comitetul Executiv al
Partidului Naţional Român, care redactează documentul rad i -
cal, cunoscut ca fiind „Declaraţia de autodeterminare a
naţiunii române din Transilvania şi Ungaria”. Actul este
citit în Parlamentul din Budapesta, de către deputatul Ale -
xandru VAIDA, peste o săptămână, la 18 octombrie. Ecoul ei
de presă a fost covârşitor şi de durată, atât în periodicele de
limbă română, cât şi în cele străine. „Declaraţia de la Ora -
dea” nu s-a tipărit ca foaie volantă, lipsind timpul şi mijloacele 
în rapiditatea cu care s-a pregătit, dar a fost imediat publicată şi 
comentată în „Drapelul” de la Lugoj, în „Gazeta Poporului”
de la Sibiu, în sumedenie de ziare şi gazete maghiare. Acesta

este un mo ment unghiular, deoarece de acum românii vor
putea acţiona în mod deschis şi legitim, nu numai în stră -
inătate, dar şi acasă, în Transilvania şi Ungaria, pentru înfăp -
tuirea autodeterminării şi unirea cu România. Cea mai ve he -
mentă reacţie a lor, ca şi a celorlalte popoare sub ju gate din
imperiul austro-ungar, se dirijează împotriva Manifestului de
federalizare, promulgat de împăratul-rege Carol, sub titlul
„Că tre popoarele mele credincioase”, din 4/17 octombrie,
care deforma şi utiliza tendenţios ideea de autodeterminare,
subsumând-o intereselor monarhiei habsburgice, im plicit au -
to craţiei guvernamentale şi nobiliare maghiare. Însăşi „De -
claraţia de la Oradea” este cel mai energic şi mai la obiect
răspuns, împotriva acelui man i fest cu conţinut fed er al ist, de la
apariţie căzut în desuetudine.

Peste încă o zi numai, la Iaşi se adoptă o declaraţie,
tipărită apoi ca foaie volantă, prin care Comitetul Naţional al
românilor emigranţi din Austro-Ungaria respinge cu fermitate
Manifestul Carol şi proclamă independenţa de conştiinţă şi
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acţiune a românilor, dreptul lor de ascensiune înspre auto -
determinare şi unitate. În paralel la Viena, unde cantona Re -
gimentul 64 Orăştie, preponderent românesc, şi la care afluau
mulţi militari români, în drum spre casă, ia naştere Senatul
Militar Român Cen tral, ce emite îndată un „Apel în cinci
puncte”, prin care proclamă autoorganizarea tuturor soldaţilor 
şi ofiţerilor români în serviciul idealului naţional, cerând să se
facă peste tot la fel. Senatul trimite un delegat la Praga, unde
staţionau Regimentele 2 Braşov şi 51 Cluj, de asemenea pre -
ponderent româneşti, pentru a le chema la acţiune unită, care se 
şi obţine. Este de observat că, Senatul Militar Român Cen tral
din Viena a editat ziarul „Timpul Nou”, ce se difuza în gara
Viena tuturor militarilor români, care soseau şi plecau.
Aceasta s-a petrecut până la data de 14/27 noiembrie 1918,
când acest or gan ism îşi încetează activitatea, iar Regimentul
64 Orăştie urcă pe tren şi pleacă în direcţia Transilvania,
pentru a asigura ordinea pe valea Mureşului, în vederea retra -
gerii pe acolo a armatei ger mane a generalului înfrânt Macken -
sen şi a asigurării afluării românilor către adunarea plebiscitară
de la Alba Iulia. Armata ger mană a fost îndrumată să stea
lateral pe şanţuri, iar pe drumurile lăsate libere treceau românii
către Alba Iulia, călare şi în căruţe împodobite cu steaguri
tricolore. Superbe imagini epocale!

Comitetul Naţional Român Cen tral, for mat la Bu -
dapesta şi mutat apoi la Arad, emite, la rândul lui, o serie de
apeluri şi circulare, tipărite separat sau în presă, prin care
informează asupra misiunii sale şi cere românilor să se auto -
organizeze la nivel de localitate şi judeţ. De acum înainte va
începe să apară o categorie nouă de tipărituri, cele lo cale,
judeţene, care preiau şi răspândesc sarcinile trimise de la
Comitetul din Arad. La Cluj, în 2 şi 3 noiembrie 1918 apar
tipărituri vol ante, emise de Senatul (Sfatul) Naţional Român
din Ardeal, care, în urma unor tratative cu Comitetul de la
Arad, se supune acestuia şi îndeplineşte în continuare misiune
judeţeană. La Dej, în 3 noiembrie 1918 se difuzează altă
tipăritură volantă, semnată de Consiliul Naţional Românesc al
Comitatului Solnoc-Dăbâca, prin care se încunoştinţau de atri -
buţii consiliile naţionale comunale şi toţi românii. Un man i fest
sim i lar, tipărit, porneşte în 4 noiembrie din Oradea, anunţând
formarea Consiliului Naţional Român judeţean şi cele de ur mat 
în comune. Aceleaşi idei se află în chemarea „Fraţi români”,
emisă din Blaj şi publicată în „Unirea”, care, cu data de 12
noiembrie 1918, se trans formă din foaie bisericească a Mitro -
poliei greco-catolice în ziar naţional, or gan al C.N.R. Blaj,
într-un simptomatic tan dem cu „Telegraful Român”, care
îndeplinea aceeaşi menire la Sibiu.

Din acest oraş porneşte, la 9 noiembrie 1918, încă un
man i fest sub titlu „Fraţilor Români”, semnat de către Co -
mitetul Naţional Român pentru Sibiu şi împrejurime. Ase -
menea tipărituri lo cale şi multe altele, asemănătoare, au avut
un bine definit rol pentru a informa şi clarifica populaţia cu
ideea autodeterminării şi autoorganizării naţionale, dar şi pentru
purtarea unor relaţii de bună înţelegere şi vecinătate în aşe -
zările cu populaţie amalgamată, pentru convieţuire, ordine şi
pază. Ele erau pătrunse de patos şi eclatau adesea o nemaiîn -
tâlnită emoţie şi demnitate, ca apelul tipărit la Sighetul Mar -
maţiei în 29 octombrie/11 noiembrie 1918, sub titlul „Fraţi
Români maramureşeni!”, din care cităm: „Au căzut lan -
ţurile robiei de veacuri. A sosit ceasul măreţ al eliberării. O 
lume nouă ia astăzi fiinţă din ruinele trecutului şi soarele
dreptăţii a răsărit biruitor pe ceriul nostru … Să ne arătăm 
vrednici de mărimea vremurilor ce trăim!”

***
Înaintând în asumarea şi îndeplinirea atribuţiunilor sale,

Consiliul Naţional Român Cen tral, după eşuarea tratativelor
de la Arad cu guvernul Ungariei, lansează în 5/18 noiembrie
1918, Apelul întitulat „Către popoarele lumii”, în limbile
română, franceză şi engleză, prin care afirmă în fa milia po -
poarelor dorinţa de unire cu România. Peste două zile C.N.R.C.
emite un nou doc u ment, întitulat „Convocare”, cu care este
anunţată Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia şi codul de
reprezentare prin delegaţi aleşi şi prin delegaţi numiţi, cât şi
prin o cât mai largă participare pop u lară. Îndată, din toate
părţile vor zbura „Apeluri” de răspuns, care îmbrăţişau cu
entuziasm convocarea şi adresau chemări lo cale populaţiei,
pentru cât mai spornica prezenţă pe Câmpul romanilor. Astfel,
din Blaj, se difuzează foaia volantă, tipărită repede, în 10/23
noiembrie 1918, în care citim: „FRAŢI ROMÂNI! Veniţi cu
toţii la Marea Adunare Naţională, care se va ţine în 1
Decembrie a. c. la orele 10 a. m. în Bălgradul lui Mihai
Viteazul. Veniţi cu miile, veniţi cu zeci de mii!”

Deopotrivă de eclatant este Apelul C.N.R. din Orăştie,
publicat nu separat, ci în gazeta lo cală „Libertatea”, publi -
caţie revenită acasă după un lung refugiu de trei ani, mai întâi
la Bucureşti, apoi la Cleve land. Ea reapare la Orăştie, cu data
de 1/14 noiembrie 1918.

O soartă in ter con ti nen tală a avut şi „Gazeta Tran -
silvaniei” de la Braşov. Aceasta, la 24 au gust/6 septembrie
1916, face număr spe cial cu frontispiciu tri color, la intrarea
trupelor române în Ardeal. După replierea armatei române,
redacţia suportă represalii maghiare, redactorii sunt înlăturaţi,
conducerea este schimbată, punându-se una nouă şi aservită
austro-ungarilor, încât, timp de doi ani, gazeta înjură România
şi armata română. La 13/26 octombrie 1918, această trădătoare 
Gazetă îşi încetează apariţia. Pe de altă parte, redactorii ade -
văraţi de la „Gazeta Transilvaniei” au fost trimişi pe front şi
au ajuns prizonieri tocmai la Celiabinsk, în Si be ria. Acolo ei
restaurează revista, în celălalt capăt al lumii, unde apare „Ga -
zeta Transilvaniei”, la 13 octombrie 1918, militând pentru
unirea românilor de pretutindeni cu România. 

Extraordinar exemplu de solidaritate peste meridiane,
de care ar trebui să se ruşineze lichelele, farsorii şi trădătorii de
azi, care s-au săturat de România şi vor federalizarea
României. Cu data de 1 ia nuarie 1919, redactorii ajung acasă la 
Braşov şi de Anul Nou reapare „Gazeta Transilvaniei” cea
bună şi autentică.

Pentru Bihor, cităm trei tipărituri de maximă impor -
tanţă şi care sunt acum unicate, adevărate valori de patrimoniu: 
„Către poporul român din Oradeamare şi Biharia! Fraţi
Români!”, man i fest din 4 noiembrie 1918, emis de C.N.R.
Bihor, către populaţie, pentru a se forma comitete lo cale de
unire, a se păzi ordinea şi pacea; broşura „Către poporul
românesc”, scrisă de Gheorghe Tulbure, în numele Sfatului
C.N.R. din Oradea şi Bihor, pentru a populariza hotărârile de la 
Alba Iulia şi a contracara pro pa ganda antiunionistă, ce deve -
nea tot mai agresivă, s-a tipărit şi difuzat în zece mii de
exemplare; gazeta union istă săptămânală „Tri buna Biho ru -
lui”, care apare din 25 decembrie 1918 până în martie 1919, to -
tal 12 numere. În fi nal, a fost interzisă de autorităţile maghiare, 
cu o lună înainte de alungarea lor de către armata română, care
prea mult a aşteptat la Ciucea, lăsând Bihorul pradă trei luni
unui inamic isterizat.

Încheiem şirul manifestelor tipărite cu cel de numai 11
rânduri, întitulat „Hotărârea noastră”, emis la Sibiu la 13/26
noiembrie 1918, prin care fruntaşii Astrei aderă la unirea cu
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România, deoarece: „În această hotărâre a noastră aşter -
nem tot, ce au dorit strămoşii noştri, tot ce ne încălzeşte pe
noi, cei de faţă şi tot ce va înălţa pururea pe fii şi nepoţii
noştri. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”

Concluziv, tiparul Unirii a fost un fermoar de sprijin, în
tradiţia mil i tantă a scrisului şi civilizaţiei cărţii la români, care
a contribuit esenţial la luminarea drumului din interiorul eve -
nimentelor, pentru populaţia greu încercată de un război inutil,

greu şi pustiitor. Putem spune că tiparul a fost cel mai im por -
tant fac tor de comunicare pentru unirea din 1918, ajuns la
apogeul stării sale de necesitate şi prezenţă. A fost un fac tor
eroic, de cea mai bună, cutremurătoare şi netremurătoare ca -
litate, care rezultă magistral din corpusul de trei vol ume, pe
care, urmând îndemnul din 1989 al lui Octavian O.GHIBU,
l-am pregătit şi îl puterm oferi pentru publicare şi cunoaşterea
analitică a fenomenului, în ansamblul şi detaliile sale.
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Formarea bazei poligrafice a RSSM
după cel de-al doilea război mondial

(Problemele presei sovietice din RSSM în anii 1944-1946)

Nina NEGRU

„Mijloacele de comunicare în masă nu sunt nici bune
nici rele; ele reprezintă pur şi simplu o forţă şi, ca orice altă
forţă, pot fi folosite, fie în bine, fie în rău. Folosite într-un
anumit fel, presa, radioul şi cinematograful sunt indispensabile 
supravieţuirii democraţiei. Folosite în sens opus, ele se numără
printre armele cele mai puternice din arsenalul dic ta to rial”1.
Vom demonstra adevărul acestei aserţiuni a lui Aldous Huxley 
cercetând strategia sovietică de manipulare a creierelor în
Basarabia ocupată de URSS – a doua oară în secolul XX – în
vara anului 1944, în timpul celui de - al doilea război mondial.

Autorităţile guvernamentale şi de partid ale Uniunii
Sovietice în acei ani au fost reprezentate la Chişinău de ur -
mătoarele persoane:2

Preşedintele Sovietului Comisarilor Norodnici (SCN)
al RSSM – T.A. Constantinov, în 1944 şi N. Covali de la
Comisariatul „Pământ”, din 1945.

Preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem – F. G. Brovco.
Secretar al CC al PC(b)M – N. Salogor.
Secretarul CC al PC(b)M cu probleme de agitaţie şi

propagandă – în 1944  S. S. Zelenciuc, iar din 1945 – S. V.
Ţaranov.

Responsabil de sectorul „Presă” în cadrul CC al
PC(b)M – N. Vizitei, iar din 1945 I. Berşadskii.

Instructori în sectorul „Presă” al CC: Injevatov,
Gherlimanov (în documentele de arhivă au fost depistate doar
numele de familie sau pseudonimele unor demnitari).

Şeful Direcţiei Poligrafie şi Edituri de pe lângă SCN al
RSSM – V. G. Kuzneţov, din octombrie 1944.

Directorul Editurii de Stat – I. Dmitriev.
Directorul Tipografiei nr. 1 Chişinău – B. U. Reznic

până în 1945, iar apoi Jucov.
Directorul Tipografiei nr. 2 Chişinău – Vainberg.
Directorul Editurii de partid a CC al PCM – M. Faier.
Directorul Tipografiei Editurii de partid – B. U. Reznic, 

din 1945.
Directorul Tipografiei nr. 3 Chişinău – S. D. Vatson.

I. PRIMELE DOCUMENTE DEPISTATE

Primele documente depistate în legătură cu problema
sunt semnate de N. Vizitei, responsabil de sectorul „Presă” în
cadrul CC al PC(b)M.3 Astfel, la 14 iulie 1944, Vizitei informa
pe secretarul CC, I. I. Rivkin, că Sovietul Comisarilor
Norodnici, instalat deja la Chişinău, nu se ocupă cu problemele 
producţiei tipărite, lăsând nerezolvate chestiuni de importanţă

stra te gică. În 1941 RSSM îşi evacuase utilajul poligrafic la
Saratov şi acum trebuia reevacuat, cu asentimentul şi ajutorul
comitetului re gional de partid Saratov. În afară de maşinile de
tipărit „Al bert”, „Liberti” şi alte utilaje evac u ate, Moscova
repartiza deja pentru aşa-zisa RSSM 6 maşini pentru tipar plan, 
4 „Americanca”, 15 maşini de tipar portative, două linotipuri,
10 tone de litere ş.a. N. Vizitei se arăta îngrijorat de pro -
vizoratul şi atmosfera de aşteptare a ceva nedefinit la Chişinău, 
regreta că redacţiile improvizate îşi duceau existenţa din avan -
suri periodice, pe care le cheltuiau fără vreun con trol.

Exista o Hotărâre a CC al PCUS, con form căreia, după
„eliberarea întregului teritoriu al RSSM”, vor trebui să apară
aici 83 de ziare şi câteva reviste, să fie tipărite 900.000 de
manuale şi reeditate sute de mii de vol ume de literatură pol i -
tică, istorică, ar tis tică, med i cală, pentru agricultori etc.

Totuşi nimeni nu făcea nimic pentru a pune pe picioare
baza poligrafică a fostei RSSM, pentru că nici nu exista o
structură guvernamentală cu asemenea funcţie. Pentru început, 
Vizitei semnala necesitatea pregătirii unui număr mic de cadre
competente în domeniul poligrafiei, pentru a scoate cel puţin
ziarele republicane. De asemenea trebuia organizată ur gent
aducerea la Chişinău a celor 40 de tone de hârtie prom ise de
guvernul de la Moscova.

Cu ocazia plecării la Moscova a secretarului CC al
PC(b)M, N. Salogor, N. Vizitei îi pregăteşte mapa „Materiale
pentru a rezolva la Moscova problemele presei”.4 Este un alt
doc u ment, care aminteşte lui Salogor, pe puncte, despre uti -
lajul de la Saratov, despre cel promis de Moscova şi mai ales
despre necesitatea pregătirii cadrelor cu ajutorul specialiştilor
de la Moscova. Din cei 10 propagandişti cu Şcoală Superioară
de Partid şi 6 ziarişti cu experienţă, trimişi la Chişinău pentru
cursurile de 5 luni de pregătire a cadrelor, se prezentaseră doar
trei ziarişti. Aceştia nu reuşeau să instruiască pe cei 140 de
lucrători de presă necesari, care trebuiau pregătiţi din timp
pentru „raioanele care vor fi eliberate”. Problema se complica
şi din cauza dificultăţii de a-i recruta, şi din cauza ne cu -
noaşterii de către aceştia a limbii ruse. Bineînţeles că SCN de
la Chişinău cerea de la Moscova bani – 42 de mii de ru ble – în
afară de sumele necesare pentru hrana cursanţilor. În plus, se
solicita ur gent invitarea a 25 de zeţari şi 8 tipografi de înaltă
calificare, lucrători din tipografiile Moscovei.

În acest doc u ment este formulată pentru prima dată
necesitatea înfiinţării unei Direcţii pentru poligrafie şi edituri,
cu „drepturi şi funcţii de narcomat re pub li can”.
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II. PIONIERII PRESEI SOVIETICE ÎN RSSM

În acelaşi doc u ment se cereau in dicaţii în privinţa pe -
rio dicităţii şi tirajului gazetelor republicane (între 15 şi 35 de
mii ex.), judeţene (6-7 mii ex.) şi raionale (3 mii ex.), ce -
rându-se, indescifrabil, cu creionul, şi precizări în privinţa
alfabetului cu care să fie tipărit Tineretul Moldovei. Se men -
ţionează cine lucra în redacţiile ziarelor republicane Moldova
So cial istă şi Tineretul Moldovei, care apăreau totuşi de 2-3 ori
pe săptămână. Se cerea aprobarea statelor de funcţii şi a sala -
riilor şi se anexau liste cu foşti angajaţi ai redacţiilor, care ar fi
trebuit rechemaţi de pe front sau din Uzbekistan (Fergana). În
mod expres este menţionat numele unui re dac tor-şef al unui
ziar re pub li can de limbă rusă – L. P. Poleacov – care trebuia
readus la Chişinău. Am copiat aceste liste, pentru a reconstitui
componenţa redacţiilor care au scos cele 3 ziare în 1940,
înainte de evacuare.1

Lucrătorii redacţiei Moldova So cial istă care trebuiau
rechemaţi:

Re dac tor ad junct - Ulianov Vasilii Gr., născut 1905, mold.
Şef secţie cultură naţională - Poluboc Mihail A., n.

1913, mold.
Re dac tor de rezervă - Grecul Isac
Secretar - Demian, n. 1906, moldovean
Responsabil de ediţie - Pulin Isac Boris.,  n. 1911, evreu
Co re spon dent - Cangaş Pavel Serg., n. 1911, mold.
Lucrător literar - Goroşcenco Petru Sofron., n. 1918, mold.
Lucrător literar - Faerştein Da vid, n. 1903, evr.
Traducător - Fuxman Bela, n. 1919, evr.
Maşinist - Ruper Rudolf, n. 1915, evr.
Secretar - Lem pert Iosif Mih., n. 1916, evr.
Re dac tor de limbă - Tkaciuk Abram Uşer., n. 1910, evr.
Secretar - Bulan Iacov S., n. 1918, mold.
Re dac tor de limbă - Hrapcenco Tam., n. 1901, mold.
Dactilografă - Sudin Sarra, n. 1900, evr.
Nu este greu de observat că în anii de ocupaţie sovietică

1940-1941, la Chişinău presa comunistă s-a ţinut pe oameni
tineri, alogeni, chiar dacă unii se dădeau drept „moldoveni”.
Mulţi se născuseră însă în România şi dovadă este faptul că
devin în 1940 traducători, dactilografe şi redactori de limbă la
un ziar ce apărea cu litere ruseşti, dar în limba română. Con -
form recensământului din 1930, în Chişinău, a doua mare
comunitate după români (48.456) o formau evreii (41.065),
deşi această minoritate reprezenta doar 7,2% din populaţia
provinciei (204.858). Prin urmare, cunoscută fiind aderenţa lor 
masivă la ideologia comunistă, era firesc să fie angajaţi în
propagarea ei prin intermediul cuvântului scris. A. Petrencu
scrie că, în 1941, autorităţile comuniste din Chişinău au eva -
cuat în adâncul URSS 300 de mii de persoane, dintre aceştia
100 de mii fiind evrei. În octombrie 1941, majoritatea evreilor
rămaşi au fost evacuaţi peste Nistru, iar la 20 mai 1942 au fost
evacuaţi a doua oară, în Chişinău rămânând doar 187 de
persoane.2

Totuşi, la fila 33 a aceluiaşi dosar 145, găsim o altă listă
a lucrătorilor de la Moldova So cial istă, alcătuită la 14 iunie
1944, cu aceleaşi dem on stra tive precizări referitoare la ori -

ginea „moldovenească” şi „evreiască” şi la anul de naştere al
fiecăruia:3

Re dac tor-şef - Tereşcenco P. F., n. 1905, mold.
Re dac tor ad junct, iar din 1945 re dac tor-şef - Tkaci D.

G., n. 1907, evr.
Secretar - Zilberman G. M., n. 1909, evr.
Şef sec tor „Agricultură” - Florea F., n. 1914, mold.
Şef sec tor „Cultură” - Lupol I. Gr., n. 1920, mold.
Re dac tor de limbă - Bucov Emelian  S., n. 1914, mold.
Re dac tor de limbă - Bodarev Ivan Sp., n. 1914, mold.
Lucrător literar - Leibovici Samuil, n. 1912, evr.
Coordonator - Fuş Vic tor M., n. 1921, mold.
Dactilografă - Şerbina Glikeria, n. 1921, mold.
Dactilografă - Pasikovskaia Roza, n. 1907, evr.
Contabil - Gargan Clara M., n. 1909, evr.
La pag. 34 a documentului se găseşte lista cu membri ai

redacţiei Tineretul Moldovei, pe care o propunem pentru ana -
liză şi meditaţie asupra participării moldovenilor autohtoni la
instaurarea comunismului adus prin presă de ocupaţia rusă.4

Re dac tor responsabil - Galiţ V. T.
Re dac tor ad junct - Hudobin L. B.
Secretar responsabil - Rezinkin A. I.
Şef sec tor „Viaţă Comsomolistă” - Kobeţ A. N.
Şef sec tor „Tineretul ru ral” - Bognibov
Şef sec tor „Şcoli” - Tali G. A.
Şef sec tor „Educaţie fizică” - Revunov V. S.
Re dac tor de limbă - Reaboşapca Z. I.
Stilizator - Dorfman G. Z.
Traducător - Bogataia E. M.
Lucrător literar - Dovgopolâi I. M.
Lucrător literar - Şabaeva V. N.
Secţia „Scrisori” - Cerneahovskaia A. I.
Corector - Lâsakovskaia K. I.
Abia pentru anul 1947 găsim materiale referitoare la

starea de lucruri în redacţia ziarului Sovetscaia Moldavia.5

Într-o informaţie se cretă, oferită lui Zelencov S. G. la Biroul
CC PCM, sunt prezentate cadrele de conducere ale redacţiei
după criteriul profesionalism şi devotament partinic:

Ponedelinik V. N. - re dac tor ad junct. Absolvent al
Facultăţii Muncitoreşti (fără frecvenţă) n. 1910, rus, membru
de partid din 1932, lipsă de cultură gen erală, prima dată în post
de conducere;

Kaner V. I. - re dac tor ad junct cu pro pa ganda. Studii
medii, sănătate proastă, nu se deplasează prin raioane, scrie
prost; n. 1904, evreu, membru de partid din 1920;

Nicolaev V. K. - secretar responsabil. Studii superioare
neterminate, fost ziarist la Habarovsk, n. 1905, rus, membru de 
partid din 1929, nu cunoaşte tehnica machetării, trebuie uti -
lizat în locul lui Kaner;

Mezenţev G. A. - şef secţie „Viaţa de partid”. Stu dent în 
anul III la Universitatea din Tomsk, n. 1912, rus, membru de
partid din 1942, inteligent, cult;

Lukoveţ - şef secţie „Industrie”. Studii medii şi cursuri
de jumătate de an la un ziar cen tral, membru de partid din
1940, ascultător, dotat pentru ziaristică;
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Jilco - şef secţie „Cultură” - Studii medii necomplete,
Institutul Ped a gogic, incult, beţiv, leneş, n. 1916, belorus,
membru de partid din 1945;

Meşcereakov V. T. - şef secţie „Construcţii”. Ab sol -
vent a 7 clase, n. 1910;

Sosnin N. A. - şef secţie „Agricultură”. Nu are cu -
noştinţe de economie, n. 1913;

Zelenin B. P. - şef secţie „Corespondenţi de la sate”.
Stu dent în anul II la Institutul Ped a gogic, n. 1920;

Alte nume de lucrători în redacţie: Sadamovskii (re -
porter), Bahov, Vâşkin, Suşkov, Bâstrov, Zaharcenco, Iakla -
kov, Kuksin, Şciukin, Kostoglodov ş.a.

În perioada 1 martie 1947 - 1 iunie 1948 au fost con -
cediaţi câţiva angajaţi de la Sovetskaia Moldavia, cei mai mulţi 
din cauza alcoolismului şi a incompetenţei: Şaleev, Selives -
trova, Sokolov, Kemeni, Starostenko, Şuvatov, Kâciakov,
Stre liţov, Pomerniuc, Smolinov, Horujii, Soloviova, Sidorov,
Kaner, Meşcereakov, Zelenin, Moghiliova ş.a.

III. MOSCOVA ÎNFIINŢEAZĂ DIRECŢIA
PENTRU POLIGRAFIE ŞI EDITURI

La 2 au gust 1944 N. Vizitei adresa de la Moscova lui S.
S. Zelenciuc o „Scurtă informaţie” în 12 puncte despre măsu -
rile luate şi problemele rezolvate.1 Le enumerăm selectiv, în
aceeaşi ordine.

1. S-a pus la punct editarea unui ziar cu tirajul de 5000
de exemplare pentru „raioanele încă ocupate ale Moldovei”,
con form in dicaţiilor lui Fedoseev. N. Salogor participase la
acest proiect şi îl păstra, cu semnătura de la Moscova a lui
Fedoseev.

2. S-a aprobat tirajul ziarului Moldova So cial istă – 20
de mii de exemplare. În judeţe vor fi distribuite câte 2500 -
4000 de exemplare, iar în raioane – câte vor fi solicitate.

Pentru primele două puncte este făcută trimitere la N.
Salogor ca responsabil pentru realizare.

3. Statele de funcţii şi salariile aprobate de Moscova se
aflau pentru executare la un tov. Kalaşnikov.

4.  În 4-5 zile urmau să fie trimise la Chişinău de la
Moscova şi Kolomîia 10 maşini de tipar (3 de tipar plan şi 7
PP-1) şi 6 zincografe. Suma de 30 de mii de ru ble, necesară
pentru transportarea utilajului, urma să fie transferată la Banca
de Stat din Moscova, filiala Kominternului, pe numele lui
Mark Iakovlevici Dobrominskii.

5.  Din Uzbekistan (Fergana, Samarkand, Buhara,
Namangal, Andijan, Beketova) promiteau să trimită pentru
RSSM alte 6 maşini de tipar plan şi 4 maşini de tipar plan
numite „Americanca”. De transportarea lor, care costa 40 de
mii de ru ble, se ocupa Aron Rodionovici Komisarenko, aflat în 
acel mo ment la Taşkent.

6. Reevacuarea utilajului poligrafic al RSSM din
Saratov a costat 50 de mii de ru ble şi s-a efectuat după mai
multe deplasări ale lui Izrail Isaakovici Kuciuk, însoţit de
mecanicul din Rusia Lebedev.

7. În ultimele 8 zile soseau vagoane cu hârtie pentru
ziare: în staţia Floreşti s-au descărcat 13,5 tone, în staţia Râb -
niţa – 10,5 tone. În următoarele 4 zile urmau să ajungă încă 10
tone de hârtie şi utilaj mărunt.

8. Sumele necesare pentru cursurile de pregătire a ca -

dre lor vor fi obţinute cu condiţia ca Hotărârea CC al PC(b)M
despre organizarea lor să fie trimisă la Moscova, Secţiei de
Propagandă a CC al PCUS.

9. Memoriul privitor la înfiinţarea Direcţiei Poligrafie
şi Edituri, semnat de N. Salogor şi T. Konstantinov, este trimis
la CC al PCUS, adresat lui Alexandrov, şi se afla la Ptuşkin.
Direcţia era o structură copiată după cele existente în Ucraina,
Belorusia şi alte republici şi regiuni din URSS, dar, pentru a fi
mai siguri, cei de la Chişinău se adresează cu acest memoriu şi
lui Veaceslav Molotov.

10. Numai la Moscova se puteau face clişeele pentru
primele 38 de titluri de noi ziare judeţene şi raionale. OGIZ
(responsabil de edituri şi presă) a primit in dicaţia de a face în
10 zile, pe zinc sau aramă, cu permisiunea CC, aceste clişee.

IV. ZIARE JUDEŢENE ŞI RAIONALE:
TITLURI, TIRAJE, REDACTORI

La pag. 27 şi 30 ale aceluiaşi dosar 1452 găsim in formaţii 
în legătură cu titlurile ziarelor, tirajul, periodicitatea, luna
apariţiei primului număr şi uneori numele redac to ri lor- şefi.

Singurele titluri în limba română apar în dreptul jude -
ţelor, care erau „bombardate” şi cu tiraje mai mari (2.500 ex.).
Din cele 5 ziare, aprobate ca organe ale Comitetului Judeţean
de partid şi ale Comitetului Executiv Judeţean, din septem -
brie-octombrie 3 ziare urmau să apară de două ori pe săptă -
mână în judeţele:

Bălţi – Luceaferul Roşu (Krasnaia Zarea). Re dac tor
Al. Chirtoca (viitorul di rec tor al Bibliotecii Publice „N. Krups -
kaia”, originar din regiunea Odesa);

Soroca – Steagul Roşu (Krasnoe Znamea). Re dac tor
Dârul;

Orhei – Puterea Sovietelor (Vlasti Sovetov). Re dac tor
Kraevskii.

Judeţele Cahul şi Bender nu au avut, în 1944, ziare
comuniste.

Din cele 54 de ziare raionale preconizate s-au înfiinţat
34, prin metoda infiltrării gazetelor raionale paralel cu cele
judeţene. Deşi anunţate ca publicaţii „moldoveneşti”, 17 din
cei 22 de redactori-şefi ai ziarelor raionale şi judeţene din fosta 
Basarabie nu cunoşteau limba populaţiei pentru care urmau să
scrie.

O trecere în revistă a acestor titluri de ziare, organe ale
Partidului Comunist din RSSM în 1944 se face pe fila 273.
(Tabelul 1)

În fosta RASSM, „leagănul” RSSM, acum vizibil îm -
pu ţinată ca număr de raioane, s-au  înfiinţat 5 ziare raionale.
(Tabelul 2)

În cel mai apropiat timp urmau să se aprovizioneze cu
utilaj poligrafic în scopul înfiinţării unor ziare raionale, urmă -
toarele localităţi din 4 judeţe:

1. Jud. Bălţi:
a. Ungheni – ziarul Rodina
b. Sculeni – Okteabri
c. Edineţ – Boriba
d. Lipcani – Krasnîi fakel
2. Jud. Chişinău:
Călăraşi – Fakel pobedî
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3. Jud. Soroca:
Drochia – Zvezda
4. Jud. Orhei:
Criuleni – Lenineţ
Peste Nistru, în raionul Slobozia, urma să se înfiinţeze

ziarul Stalinskii puti.
Astfel au fost pulverizate judeţele: întâi prin ziare, apoi

prin înfiinţarea raioanelor în acele localităţi.

V. ÎMPUTERNICITUL V. G. KUZNEŢOV ŞI
CRIZA DE CADRE ŞI DE UTILAJE

La 13 septembrie 1944 CC al PC(b)M avea deja o
Direcţie pentru poligrafie şi edituri, condusă de V. Kuzneţov,
care avea misiunea de a crea baza industriei poligrafice a
RSSM. Con form unui doc u ment semnat de revizorul controlor 
pentru RSSM, G. Panfilov de la Ministerul Finanţelor al URSS,
Direcţia a fost organizată în baza Hotărârii Sovietului Co -
misarilor Norodnici din RSSM cu nr. 326 din 11 octombrie
1944.1 Din aceeaşi zi funcţiona şi şeful Direcţiei, V. G.
Kuzneţov. Con form punctului 6 al acestei hotărâri, Direcţiei
trebuia să i se subordoneze:2

1. Combinatul Poligrafic din Chişinău, Tipografia nr. 3

şi celelalte două tipografii din Chişinău – nr.1, destinată edi -
tării ziarelor republicane şi nr. 2 – destinată editării cărţii;

2. Editurile tuturor ziarelor raionale (54) şi judeţene (5), 
care urmau să se organizeze, şi tipografiile de pe lângă ele: 5
tipografii judeţene şi 6 raionale din stânga Nistrului. Asi -
gurarea lor cu utilaj şi ma te rial poligrafic, răspunderea pentru
apariţia regulată a ziarelor o purta Direcţia;

3. Fabrica de albire a hârtiei, care trebuia construită
pentru producţia de caiete;

4. Editura de Stat „Haia Livşiţ”.
5. „Poligraftrest”, lichidat la 27 ianuarie 1945 şi în -

locuit cu „Poligrafbumsnab”, care se ocupa cu asigurarea în -
tre prinderilor enu mer ate mai sus cu utilaj şi materiale poli -
grafice (hârtie, litere, aparate).

În prima jumătate de an, V. Kuzneţov n-a făcut decât să
plece în deplasare pe două luni la Moscova, sub pretextul că se
va ocupa de procurarea utilajului, şi în rest s-a ocupat de
completarea statelor de funcţii şi a devizului de cheltuieli.
Chiar de la început a fost criticat pentru faptul că nu selectase
cadrele după criteriul competenţei în domeniul poligrafiei.
Printre necompetenţi erau consideraţi directorul ad junct Medin, 
Şeful secţiei cadre Cecan (fost învăţător), Şeful secţiei ad -
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Titlul Or gan al Pe riod. Tirajul Apare din Preţ

Moldova Socialistă CC al PC(b) şi SCN 3 pe săpt. 14000 ? ?

Sovetskaia Moldavia CC al PC(b) şi SCN 3 pe săpt. 10000 ? ?

Molodioji Moldavii CC al ULKTM 3 săpt. 8000 ? ?

Ziare ale Comitetelor raionale de partid:

Svoboda Brătuşeni 2 pe săpt. 1200 X.1944 20 cop.

Bolişevik Glodeni 2 pe săpt. 1200 X.1944 20 cop.

Znamea svobodî Briceni 2 pe săpt. 1200 X.1944 20 cop.

Pobediteli Râşcani 2 pe săpt. 1200 X.1944 20 cop.

Znamea Balatina 2 pe săpt. 1200 X.1944 20 cop.

K novoi jizni Chişcăreni 2 pe săpt. 1200 XI.1944 20 cop.

Okteabri Sculeni 2 pe săpt. 1200 XI.1944

Leninskaia iskra Făleşti 2 pe săpt. 1200 XI.1944

Stalineţ Chiperceni 2 pe săpt. 1000 X.1944

Vperiod Vertiujeni 2 pe săpt. 1000 X.1944

Znamea pobedî Târnova 2 pe săpt. 1000 X.1944

Zvezda Drochia 2 pe săpt. 1200 XI.1944

Voshod Zguriţa 2 pe săpt. 1200 XI.1944

Dnestrovskaia Pravda Otaci 2 pe săpt. 1200 XI.1944

Osvobojdenie Rezeni 2 pe săpt. 1800 X.1944

Tabel 1

Znamea pobedî r-l Tiraspol Re dac tor Zelenova

Pridnestrovskii kolhoznik r-l Grigoriopol Red. (Indescifrabil)

Puti Lenina r-l Dubăsari Red. Loghinov

Soţialisticeskii puti r-l Râbniţa Red. Tanasevskii

Leninskii puti r-l Camenca Red. Grebneva

Tabel 2

1 AOSPM, F.51, inv.4, d.318, f.25
2 AOSPM, F.51, inv.2. d.145, f.13-17



ministra tive Gonţa, care nu se prezenta la serviciu pe motiv că,
fiind ilegalist, a făcut puşcărie (cu „ajutorul roşu”) în România. 
Administratorul „Poligrafbumsnab”, Rozenberg, aflându-se o
lună de zile în deplasare la Moscova, nu adusese „nici un kg de
litere, nici hârtie”. Directorii tipografiilor nr. 1 şi nr. 2 nefiind
preocupaţi de aprovizionarea cu combustibil, zeţarii (30 de
persoane) şi ucenicii lor (5 persoane) se întrerupeau din lucru
pentru a se încălzi în jurul unei sobe de fier. Criticat că nu se
grăbeşte să pună la punct baza poligrafică a RSSM, controale
de la Moscova scot în evidenţă faptul că din suma alocată
Direcţiei pentru investiţii capitale în trimestrele 3 şi 4 ale
anului 1944 – 1.600.000 rub. – au fost cheltuite doar 350.000
rub. Nici banii alocaţi pentru reconstrucţia Tipografiei nr. 2
n-au fost cheltuiţi (rămăseseră 400.000 rub.), din care motiv nu 
se putea începe tipărirea cărţilor, in cluse în planul Editurii de
Stat. CC al PC(b)M emisese o hotărâre prin care obliga Di -
recţia pentru poligrafie şi edituri să înceapă de la 1 ianuarie
1945 tipărirea cărţilor: 162 de titluri, în tiraj de 1.708.000
exemplare (în primul rând manuale). Acest lucru era însă
imposibil de înfăptuit cu 3 maşini de tipar plan (dintre care
două defectate) şi 6 maşini „Americanca” (dintre care funcţi -
onau doar 4). În plus casa pe str. Popovskii, unde intenţionau
să instaleze Tipografia nr. 2, avea un perete dărâmat şi numai
trei camere, şi acelea neîncălzite.

Producţia de pla cate (afişe), foarte im por tantă pentru
puterea sovietică, era asigurată prin trimiterea a 5 specialişti,
care nu aveau, însă, utilaj pentru a începe lucrul (litograf,
zincograf, stereotip).

În condiţiile lipsei de electricitate, de utilaj, de litere, de
mână de lucru, Kuzneţov făcea totuşi să apară  Moldova So -
cial istă (de 2-3 ori pe săptămână) şi Tineretul Moldovei (o dată
– de două ori pe săptămână). Din ianuarie 1945 existau însă
abonamente şi aceasta obliga la respectarea periodicităţii şi la
mărirea tirajului. Din 1945 nu era tolerată întârzierea nici cu o
oră a apariţiei ziarelor republicane.

Problema cadrelor cerea o rezolvare ur gentă.1 Tipo -
grafia nr. 1 avea nevoie de 10 zeţari, iar la Tipografia nr. 2 din
32 de zeţari necesari erau angajaţi doar 3.

La 26 septembrie 1944 CC al PC(b)M emite Hotărârea
de a instrui prin cursuri de numai două luni 84 de zeţari: 43 de
persoane pentru Chişinău, 29 – pentru Bălţi, 12 – pentru
Soroca. Recrutarea candidaţilor a fost un eşec, fiind pregătiţi
doar 35 de zeţari. Pentru gazetele raionale mai era necesară
pregătirea a 100 de zeţari, 30 de tipografi, 30 de legători de
cărţi, 10 stereotipişti. Kuzneţov era criticat pentru atitudine
neserioasă faţă de problema cadrelor de poligrafişti, dar obiec -
tiv vorbind, deşi poseda calităţi de organizator, se bloca stra -
tegia sovietică de consolidare a bazei poligrafice în RSSM.

VI. PROPAGANDIŞTII SOVIETICI
ÎNGRIJORAŢI DE CIRCULAŢIA
PUBLICAŢIILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
ŞI DE CALITATEA PROASTĂ A ZIARELOR
RAIONALE

Consfătuirea re pub li cană a lucrătorilor din sfera pro -
pagandei şi agitaţiei, desfăşurată în zilele de 1-3 martie 1945 la 
Chişinău, făcând bilanţuri provizorii, a depistat mai multe

tipuri de probleme, pe care singur Kuzneţov nu le putea re -
zolva. Vom analiza cuvântările lui S. Ţaranov şi a lui I. Berşadskii
la acea consfătuire.

S. Ţaranov, secretarul CC al PC(b)M cu probleme de
propagandă,2 răspunzând (cum se obişnuia) la sfârşitul consfă -
tuirii la întrebările puse de cei care luaseră cuvântul, re gretă
lipsa propagandei în ziarele raionale. Tot el, însă, sugerează că
ziarul raional nu trebuie să se transforme într-un vestitor ofi -
cial al guvernului, ci să încerce să-l atragă pe ţăran scriind
despre agricultură şi alte activităţi. În acest scop, propunea
înfiinţarea unui ziar pentru ţărani, ca ex per i ment, mai întâi în
raioanele de peste Nistru şi apoi la „edinolicinicii” (ţărani cu
gospodărie in di vid uală) din Basarabia. Prin urmare scopul era
pregătirea psihologică pentru organizarea colhozurilor, şi nu
întâmplător Ţaranov cerea întărirea gazetelor judeţene cu uti -
laj şi cadre din raioane.

De ce credea Ţaranov, ca pro pa gan dist, că este necesar
sa se scrie cât mai mult în „limba moldovenească”? Pentru că -
observase el - ţăranii vor să ştie cum de ies ruşii învingători în
acest război şi nu înţeleg din cuvântările ţinute de pro pa -
gandişti în limba rusă la ce să se aştepte. Politica fis cală
românească trebuia analizată şi pusă ur gent într-o lumină nefa -
vorabilă în comparaţie cu promisiunile ruşilor.

„Nu avem maşini rotative, tipărim cu mâna, dar le vom
primi din Râbinsk şi din România.” Îl interesa foarte mult felul
românilor de a face propagandă, pentru a o contracara. Încerca
să le inculce participanţilor la consfătuire, care nu cunoşteau
limba română, ca să poată verifica autenticitatea informaţiei,
că basarabenii au fost educaţi în spiritul „şovinismului săl -
batic”, al superiorităţii faţă de alte popoare şi trebuie „ree -
ducaţi în spiritul prieteniei popoarelor”. În acest scop Moscova 
promitea un milion de vol ume - beletristică şi pol i tică - dintre
care 860 de mii de vol ume fuseseră primite deja prin reţeaua
„Soiuzpeceati” şi „Knigokulittorg”. O expediţie de diseminare 
a cărţii adusese la Soroca încă din primăvară mici biblioteci
pentru 33 de comitete raionale de partid din „zonele deja
eliberate”. Totuşi - menţiona S. Ţaranov - cei 6000 de membri
de partid din Chişinău nu citesc „Cursul scurt de istorie a
partidului”, cum citesc ţăranii moldoveni cartea românească
rămasă de la regimul vechi. În sat gazeta raională ajungea doar
la sovietul sătesc, pe când învăţătorul din Criuleni era prins că
se călăuzeşte de „Noi ori entări în pedagogie” în limba română,
care ori entări - bănuieşte Ţaranov - sunt bineînţeles ger mane.
La rândul său ţăranul citeşte „Main Kampf” după părerea lui
Ţaranov, care spre sfârşitul cuvântării recunoaşte că, de fapt,
nimeni nu înţelege ce citesc basarabenii pentru că activiştii nu
cunosc limba română. Pentru ca ghicitul acesta să înceteze, el
dă in dicaţii ca tot ce este scris cu li teră latină să fie confiscat cu
ajutorul învăţătorilor.

Cuvântarea lui I. Berşadskii, şeful sectorului „Presă” la
CC al PC(b)M,3 conţine unele informaţii care, trebuiau în mod
previzibil să se apropie cât mai mult de realitate, pe care
ocupanţii aveau interesul să o cunoască. La începutul lui mar -
tie 1945 Berşadskii constată că la Chişinău ex istă o mare
problemă legată de numărul insignifiant sau chiar de absenţa
pro pagandiştilor şi a ziarelor centrale. Ar fi fost nor mal să se
îngrijoreze de lipsa celor ucrainene, întrucât ruşii pretindeau în 
ultimatumul din 26 iunie 1940 că populaţia dintre Prut şi
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1 AOSPM, F.51, inv.3, d.261, f.6
2 AOSPM, F.51, inv.3, d.251, ff.? 120
3 ibidem, ff.112-116



Nistru este majoritar ucraineană. Deşi afirma de la tribună că
nu citeşte ziarele republicane existente (traduse şi în „moldo -
venească”), Berşadskii ţinea să precizeze că „presa bolşevică
ex is tentă în re pub lică este deja o mare putere şi o armă ascuţită
a partidului”. Cifrele erau într-adevăr impresionante. În câteva
luni sovieticii au înfiinţat în judeţele pe care aveau pretenţia că
le-au eliberat 35 de ziare, dintre care 33 „în limba moldo -
venească”: 5 de nivel re pub li can, 4 judeţene şi 26 raionale.
Misiunea acestor organe de presă ale PC(b)M era „să întă -
rească puterea de influenţă a organizaţiilor de partid (mi nus -
cule sau inexistente - n.n.) asupra maselor”. Analizând însă, cu
gazetele pe masă, starea de lucruri, comuniştii de la Chişinău
se declarau nemulţumiţi. Ziarelor republicane, în spe cial celor
de la „Sovetskaia Moldavia”, li se re proşa că nu au luat tonul şi
direcţia corectă, că ajung în raioane cu 2-3 ore întârziere. Era
criticată lipsa de con trol asupra ziarelor din Soroca şi Bender.
Din 51 de ziare raionale prevăzute la Moscova, fuseseră înfiin -
ţate deocamdată doar 26; acolo unde se indicase, de către
„Centru”, tirajul de 1000-1200 de exemplare, apăreau de re -
gulă doar vreo 300 de exemplare; deşi se cerea ca ziarul să
apară de două ori pe săptămână, majoritatea apăreai de regulă o 
dată în 10 zile sau în cel mai bun caz într-o săptămână. La
Glodeni şi Floreşti ieşiseră numai un număr – două pe lună.
Doar 5 ziare raionale aveau redactori - şefi, celelalte fiind
redactate de şefii secţiilor de propagandă ale comitetelor raio -
nale de partid, care deveneau cu această ocazie cumularzi.
Doar 8 din 28 de redactori cunoşteau limba română, dar nu
aceasta îngrijora pe Berşadskii, ci faptul – grav - că  doar în 11
raioane existau reprezentanţi autorizaţi ai Glavlitului. Se con -
sidera că ceilalţi cenzori care activau, probabil fără experienţă
în domeniu, nu puteau exercita funcţia de „controlori politici ai 
ziarelor”.

Se căutau metode pentru atragerea „moldovenilor” în
linia întâi a presei bolşevice, ale cărei baze poligrafice erau, de
bine de rău, puse. Revenind la acea bază, aflăm din cuvântări
că ziarele se înfiinţau în următorul mod: V. G. Kuzneţov găsea
pe un tovarăş de partid, îi înmâna o maşină veche de tipărit de
tip „Partizanca”, o cantitate mică de litere chirilice şi hârtie, şi
cu acest minim necesar îl trimitea să facă ur gent gazetă raio -
nală, fără zeţar şi instrumente mărunte de lucru. Acolo tova -
răşul constata că nici 10 zile nu-i ajung ca să scoată o pagină,
din cauza incompetenţei şi a utilajului de fect. Despre calitatea
scrisului nu se mai vorbea, pentru că presa reproducea lozinci
şi in dicaţii de partid. Şi aşa, fluturând ziarele de o calitate
oribilă ale raioanelor Râbniţa şi Grigoriopol, Berşadskii po -
run ceşte să se intre într-o nouă epocă a ziaristicii „mol do -
veneşti”, când va conta mai mult calitatea decât cantitatea.

VII. ABONAREA LA ZIARE A
BASARABENILOR DE PE FRONTURILE DE
LUPTĂ ŞI DE MUNCĂ

Dosarul 263 conţine scrisori primite de diferiţi membri
ai CC al PCM în legătură cu necesităţile de lectură a basa -
rabenilor aflaţi în afara ţării lor.1

Cele mai multe scrisori veneau la CC al PCM de pe
Frontul IV Ucrainean. La 1 ianuarie 1945 Generalul Pronin, iar 
la 16 aprilie 1945 Kureatov, ambii responsabili de instruc -
ţiunea pol i tică în armata sovietică, aduc la cunoştinţă că în
1944 armata sovietică a fost împrospătată cu tineri din Mol -

dova, care, necunoscând limba rusă, nu pot fi instructaţi.
Aceşti tineri au solicitat ziare şi cărţi numai în limba maternă.
Pentru a se realiza aceste doleanţe s-a cerut trimiterea de la
Chişinău a trei traducători pentru a fi utilizaţi timp de două luni 
la munca de îndoctrinare pol i tică.

Pentru lectură se cerea, fără a in dica titluri, 1.200 –
1.500 de exemplare a vreunui ziar re pub li can „de limbă mol -
do venească” şi literatură (probabil ar tis tică) în aceeaşi limbă,
care urma să fie ridicată de căpitanul Tartacovskii.

Direcţia pol i tică a Frontului Le nin grad, prin Pigunov,
aducea la cunoştinţă la 15 aprilie 1945 că organizează apariţia
unor ziare în „limba moldovenească” şi so licită „dicţionare,
literatură în limba moldovenească şi câte un ex em plar din
ziarele republicane şi judeţene în limba moldovenească”.

Flota Bal tică, prin Amiralul Volcov, solicita trimiterea
la Tallin a 200 de exemplare a vreunui ziar pentru tineretul
minorităţii naţionale „moldoveneşti”.

Un grup de basarabeni care erau pregătiţi ca şoferi de
maşini militare, deşi cunoşteau mai bine limba rusă, cereau cu
insistenţă cărţi şi ziare în limba maternă. Soluţia a fost să li se
comunice părinţilor în judeţe să le trimită cadouri ziare şi cărţi
prin poştă fiilor de pe front.

La 25 martie 1945 con form ordinului nr. 5 dat de Sta lin, 
pentru tinerii basarabeni din armata sovietică trebuia tradus şi
editat în „limba moldovenească” textul jurământului militar
(200 ex.) şi urma să fie aduse la Chişinău 200 exemplare de
diferite ziare judeţene şi raionale, precum şi 100 exemplare ale
unui ziar re pub li can în „limba moldovenească”.

Redactori-şef ai unor ziare se adresează la CC al PCM
cu aceleaşi rugăminţi, de a li se trimite ziare şi alte materiale
despre cultura şi agricultura Moldovei. A. Strucicov de la
ziarul „Za rodinu” informa  că pentru cei 100 de oameni din
Moldova, prezenţi în divizie se cer 10 – 15 ziare în limba lor
maternă. Din cercul militar Minsk lucrătorii ziarului „Za so -
vetskuiu rodinu” cereau articole despre Moldova pentru ostaşii 
din Basarabia aflaţi în regiune.

Persoane particulare trimise la muncă în diferite regiuni 
ale URSS scriu acasă exprimându-şi dorinţa de a primi cărţi şi
ziare. Mîrza D.E., lucrător în cadrul NKVD-ului, plecat de 8
ani la Polul Nord (Primorsk) vrea să se aboneze la „Plugariul
roş”, fără să ştie că acest ziar nu mai apare în Transnistria.
Dintr-un spital din Kameneţ – Podolsk, probabil la cererea
răniţilor de război, vine o scrisoare prin care se so licită 100 de
exemplare de ziare în „limba moldovenească”. Profesorii din
şcoala medie din Dubăsari, în numele cărora semnează M. Ia.
Poiată şi V. S. Smokvin, întreabă despre proiectele de creaţie
ale scriitorilor şi jurnaliştilor din Moldova şi roagă să li se
trimită „Moldova So cial istă” sau orice alt ziar în „limba mol -
dovenească”. Muncitorii aflaţi în Donbas şi Mariupol pentru
reconstrucţia unor uzine roagă, în februarie 1945, să li se
trimită ziare din Moldova (cel puţin 100 de exemplare), întru -
cât nu cunosc limba rusă.

VIII. CONTRIBUŢIA COMISIEI ALIATE DE
CON TROL DIN ROMÂNIA LA UTILAREA
BAZEI POLIGRAFICE A RSSM

Pentru utilarea bazei poligrafice erau luate în consi -
derare următoarele surse :
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1.Procurarea utilajului din URSS  prin intermediul
Rospo ligrafsnab;

2. Aducerea din România a  utilajului întreprinderilor
poligrafice din Chişinău, Tiraspol, Bălţi.

Comisia Aliată de Con trol din România (CACR), a for -
mat în 1945, con form § 12 a Acordului guvernelor  României
şi Uniunii Sovietice,  un numeros „Grup însărcinat cu  reeva -
cuarea averilor şi a utilajului RSSM”, în realitate cu spolierea
României. Grupul era condus de  V. Popovici, împuternicit al
SCN pe lângă CACR, iar  graficul reparaţiei utilajului şi a
expedierii lui din România era aprobat de Generalul Susaicov,
locţiitorul Preşedintelui CACR. În componenţa Grupului
„mol dovenesc” al CACR, la 1 mai 1945 se înregistrau 37 de
persoane: 3 din partea SCN, 17 reprezentanţi ai Comisariatului 
„Pământ”, trei ai Comisariatului Industriei, doi de la Comi -
sariatul Sănătăţii, doi de la Alimentaţie, unul de la Păduri, unul
de la Învăţământ. Direcţia Poligrafie şi Edituri l-a trimis pe
directorul ad junct, care apare de data aceasta cu numele Alex.
P. Mednic.1

În tabelul centralizator din 20.IV.1945 se preciza că
utilajul tipografic ocupa 6 vagoane închise, care au fost ex -
pediate de la Bucureşti la 5 februarie şi au trecut prin staţia
Socola din Iaşi spre RSSM. Din totalul de 997 de vagoane,
până la acea dată 437 trecuseră prin Socola, dar  este posibil că
a mai fost adus utilaj şi pe Dunăre, prin portul Reni, pe unde au
intrat mai mult de 400 de vagoane de bunuri din România.2

În sprijinul acestei presupuneri  vin şi unele documente
depistate în alte dosare, care ne fac să credem că „reevacuarea”
nu a durat din aprilie până în iunie 1945, aşa cum se anunţa
oficial. La sfârşitul anului 1945 Împuternicitul „Direcţiei pentru
reevacuarea averilor şi echipamentelor” Rosleacov comunica
lui N. G. Covali şi lui S. Ţaranov că utilajul litografic adus din
România la 3 - 4 decembrie 1945 zace pe o terasă deschisă în
staţia Visterniceni, în pofida ordinului dat lui Kuzneţov de a fi
ridicat imediat.3

O tele gramă din 31 XII 1945, adresata de Kuzneţov la
CC anunţă despre o zincografie care  a fost trimisă din Ro -
mânia de către adjunctul său Medin. Acesta îl anunţase din
septembrie, când s-a întors la Chişinău, că zincografia avea o
rezervă de chimicale pentru 3 luni. Trimişii lui Kuzneţov
căutau lucrul pierdut  prin staţia Reni.4

Mai mult, chiar şi în 1946 din Germania soseau utilaje
pentru baza poligrafică din Chişinău. În primul trimestru al
anului începea reconstrucţia fostei tipografii de la Tiraspol, la
care se adăuga şi o fab rică de car ton şi cărţi care urma să fie
adusă din Germania.

Informaţia despre utilajul trimis din Germania de Di -
recţia Poligrafie şi Edituri de pe lângă Sovetul Miniştrilor din
RSSM în au gust 1945 arată că ceea ce făcea CACR nu se mai
putea numi reevacuare.5 O brigadă de 4 oameni din direcţia
respectivă a adus utilajul a două tipografii mici din oraşele
Kritsburg şi Elis (Germania). În trimestrul II al anului 1946
echipamentul a fost reparat şi dat în exploatare, cu excepţia

unei maşini „Americanca” a firmei „Hei del berg” şi a rota -
torului  firmei „Al bert-Frankenchental”, produs  în 1904, care
se aflau încă în reparaţie. Pe lista utilajului adus din Kritsburg
sunt enu mer ate: maşină rotativă cu echipament de utilaj ste -
reotip şi  presă de matriţă, instalată în Tipografia nr. 2; maşi -
nă-planograf firma „Rokştrok-Verke”, instalată în Tipografia
nr. 2; maşină planograf miniaturală, firma „Augsburg”, insta -
lată în Tipografia nr. 3 (Combinatul Poligrafic); maşina „Ame -
ricanca” 21 x 30; maşina „Americanca” de tip „Hei del berg”;
trei linotipuri ale firmei „Ideal” destinate  pentru piese de
rezervă s-au dovedit a fi bune şi funcţionau în Tipografia nr. 1.

Controlul revizorului G. Panfilov de la Moscova scotea
în evidenţă, la începutul anului 1946, că poligrafiştii au adus,
în 1945, 36 de vagoane de utilaj poligrafic din afara republicii:
10 vagoane mari din Germania, 17 vagoane din România, 9
vagoane din Moscova si alte regiuni ale URSS.6

Cu toate aceste „contribuţii” la dezvoltarea industriei
poligrafice, în dosarul 261, p. 27 găsim documente emise de
Comitetul raional Krasnoarmeisc al or. Chişinău, prin care  se
ia în discuţie „atitudinea de neglijare a cadrelor de conducere
de partid şi persecutarea specialiştilor de către Kuzneţov”.7 La
7 iulie 1945 i se aplica o mustrare aspră  şi se propunea
înlocuirea lui . Totuşi acest lucru nu s-a întâmplat şi continuăm
să ne in formăm după rapoartele sale.

Într-o informaţie referitoare la împlinirea hotărârilor
Plenarei a V-ea a CC al PCM „Despre reconstrucţia tipo -
grafiilor nr.1 şi nr.2 din Chişinău, Direcţia Poligrafie şi Edituri
raporta la începutul anului 1946 următoarele:8 La 1 au gust
1945 s-a terminat construcţia Tipografiei nr.1, care a fost dată
în exploatare având următoarea structură: secţia culegere ma -
nuală, secţia linotipuri, secţia tipar plan, secţia maşini rotative,
secţia stereotipare, zincograf, secţia legătorie. Pentru constru -
irea şi utilarea tipografiei se cheltuiseră 7 milioane de ru ble.
Nu se precizează dacă erau cumpărate şi de unde proveneau
acele utilaje.

În Tipografia nr.1 se aflau două maşini rotative, 9 de
tipar plan, 5 linotipuri, zincografie, şi secţie de stereotipare
complet utilată. Dacă în 1945 tipografia avea 200 de lucrători,
pentru primele trimestre ale anului 1946 se preconiza anga -
jarea a încă 50 de specialişti.

Tot la 1 au gust a fost dată în exploatare şi Tipografia nr. 
2 din Chişinău, destinată editării cărţii.

Două clădiri s-au construit timp de un an şi 165 de
lucrători au fost „crescuţi” peste noapte de directorul Vain -
berg. Structura tipografiei nu diferă mult de a celeilalte: apare
secţia ştampare în locul celor de stereotipe şi maşini rotative.

Am depistat  documente de arhivă care ne ajută să aflăm 
numele unor specialişti de la cele două tipografii.9

Reznic B. U. - directorul instituţiei, era spe cial ist de
categoria I

Şehter D.A. - spe cial ist de categoria II, era di rec tor tehnic
Spivac T.N. - contabil-şef (neclar 6 + 2)
Kramer - şef secţie cadre
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Eliţurin, Bristman ş.a. - instructori
Printre cei incluşi pe lista persoanelor  care urmau să

primească în 1946 cartele pentru aprovizionare cu alimente
mai găsim nume ca Zminovski V. I., Praţlavskaia T. M.,
Gaţcazic D. M., Smulevici ş.a. Erau, probabil, persoane invi -
tate din afara RSSM în timpul gravei crize de mână de lucru
calificată. Dar despre calificarea cadrelor vorbeşte şi un alt
doc u ment din acelaşi dosar 261.1

La 5 octombrie 1945 Kuzneţov raportează lui M. Faier
şi lui S. Ţaranov că apariţia cu întârziere a broşurii „în limba
moldovenească” despre Kutuzov, şi a unor broşuri semnate de
Laptev şi Bogdanov se explică prin alte cauze decât cele in vo -
cate de noul di rec tor al Tipografiei nr. 1, Jucov, (problema
energiei electrice primite cu intermitenţe). Cauzele depistate
de Kuzneţov sunt le gate nu numai de reparaţia motorului „Die -
sel Internaţional”  de tip trac tor, ci şi de faptul că tipografii
lucrează prea puţine ore. Şeful secţiei zeţărie, Ceaikovskaia, ca 
şi linotipiştii Elsufov şi Goldştein, se considerau numai in -
structori şi nu se ocupau cu zeţeria. Linotiptistul Broitman
invoca motivul că este bolnav pentru a se ocupa cu negustoria
la piaţa cen trală. Alţi lucrători sunt pur şi simplu răpiţi de
directorul Tipografiei nr.2, Vainberg, care considera că tipă -
rirea cărţilor este mai im por tantă decât cea a ziarelor.2

Cazul este pus în discuţie la CC al PCM, pentru că
Vainberg, furase lucrătorii cei mai buni de la Tipografia nr.1.
sub pretextul că aceştia sunt chemaţi la KGB, iar instructori de
la CC (Gherlimanov) au confirmat această minciună pentru a-l
ajuta pe directorul Tipografiei nr.2 să-şi „achiziţioneze” cadre
calificate cu salarii mai mici (tipografii care lucrau la ziare erau 
mai bine plătiţi)

În octombrie 1945 Kuzneţov raporta despre necesitatea
unei mai mari cantităţi de litere în legătură cu mărirea forma -
tului ziarelor judeţene şi raionale.3 Se cerea pentru judeţe câte
600 kg de litere, iar pentru raioane câte 300 kg avându-se în
vedere in dicaţia ca în judeţe tipografiile să dea şi producţie de
carte. În 1945 existau 5 tipografii judeţene (la Bălţi, Orhei,
Soroca, Bender, Cahul) şi 6 raionale. Dintre tipografiile raio -
nale, cele din Dubăsari, Tiraspol, Râbniţa, Camenca, Grigo -
riopol, Slobozia urmau să primească tot câte 600 kg de litere,
pre textându-se necesitatea de a scoate ziare  bilingve. Cele mai 
multe maşini de tipărit se aflau în oraşele Bălţi (5),Soroca (3),
Bender (2), Tiraspol (3), Grigoriopol (2), Râbniţa (2).

IX. ÎNCĂLCĂRI ALE DISCIPLINEI
FINANCIARE ÎN DIRECŢIA POLIGRAFIE
ŞI EDITURI

Să analizăm activitatea întreprinderii care a avut în
aceşti ani rolul cel mai im por tant în formarea bazei poligrafice
a RSSM. Poligrafbumsnab,  în ianuarie 1945 a preluat de la
Poligraftrest o sumă im por tantă, la care s-au adăugat şi banii
primiţi de la buget. Kuzneţov n-a urmărit punerea strictă la

evidenţă a balanţei de lichidare a uneia şi de deschidere (in au -
gu rală) a celeilalte întreprinderi, încurajând astfel risipirea
banilor publici. În urma sesizărilor referitoare la acest fe -
nomen, s-a schimbat conducerea, directorul L. N. Rozenberg
şi contabilul şef L. I. Markitan fiind înlocuiţi cu directorul A. I. 
Rozenberg şi contabilul şef  S. G. Grinştein. În statele de
funcţii mai figurau 14 unităţi şi revizorul de la Moscova con -
stata că, deşi nu ex istă un pro gram de lucru aprobat, oamenii
aceştia  cheltuiseră în loc de 147 de mii preconizate, 400 de mii rub.

Controlul activităţii financiare a Direcţiei Poligrafie şi
Edituri, efectuat de G. Panfilov4 în perioada 15-27 martie 1945 
explică „aspirarea” unei sume atât de mari prin faptul că în
acea direcţie toţi până la unul erau cumularzi. Contabilul
Direcţiei, Roihman, care avea îndatorirea de a cere rapoarte
trimestriale şi, până la 5 februarie, raport pentru întregul an,
(con form Hot. din 29 VII 1936, din URSS), considera că nu
intră în obligaţiile sale să respecte aceste termene. Din cele 15
întreprinderi poligrafice subordonate Direcţiei, doar 6 pre -
zentaseră rapoarte contabile în  momentul controlului.
Kuzneţov şi Medin erau aşteptaţi să se întoarcă de la Moscova
pentru a fi traşi la răspundere pe nală pentru practicarea cu -
mulării funcţiilor de catre cei 33 de lucrători ai Direcţiei de pe
strada Armeană Veche nr. 29. Extragem câteva exemple din
actul întocmit în martie 1946 de G.Panfilov.

Chiriac V.G.- şeful secţiei Edituri (salariu 1000 rub.),
era aproape analfabet şi se ocupa de fapt cu tâmplăria în cadrul
unei brigăzi de reconstrucţie a Tipografiei nr.2 (de unde mai
lua un salariu de 600 de rub). În plus beneficia de cartela de
categoria 2 pentru produse alimentare. Smolenskaia L.M., care 
în statele de funcţii trecea drept in spec tor în secţia Edituri
(salariu 600 rub.), era de fapt dactilografă (salariu 300 rub.),
dar mai lucra şi la Tipografia nr. 3 (salariu 200 rub). Saghipur
Gr., in spec tor în secţia Edituri (salariu 600 rub.), era de fapt
magaziner (salariu 200 rub.). Contabilul şef al Direcţiei,
Roihman, (salariu 1.000 rub.), era şi contabil-şef la MAE (nu
se arată salariul). Epelbaum, tehnician în secţia de producţie
(salariu 450 rub.), era de fapt şofer, dar a apărut în statele de
funcţii şi ca econ o mist (salariu 550 rub.). Kleiman, econ o mist
în state (salariu 300 rub.), era de fapt şi casier. Vatson S.D.,
directorul Tipografiei nr. 3, era şi inginerul-şef al Direcţiei
Poligrafie şi Edituri (salariu 1.000 rub.). Arnopolin, şeful sec -
ţiei Planificare (salariu 1.000 rub.), lucra, pe hârtie doar, şi la
editarea revistelor (salariu 500 rub.). Paguba adusă de
Kuzneţov şi Roihman bugetului de stat  timp de un an (1945) şi
3 luni (ale anului 1946) se ridica la 59.809 rub. G. Panfilov
considera că cele 36 de vagoane de utilaj poligrafic aduse în
RSSM nu pot scuza gravele fapte ale celor doi, prin asta
sugerându-se pedepsirea lor ex em plară. Nu s-au găsit deocam -
dată documente care să arate că acest lucru s-a întâmplat. În
acest timp basarabenii mureau cu sutele de mii din cauza
foametei organizate, fără ca presa sovietică din RSSM să
reflecte această tragedie în paginile sale.
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La noi
frag ment din volumul în pregătire

Cornel COTUŢIU

Precauţiile comunicării. Nu am în vedere doar rostirea 
şi vocabularul. Pentru mine, ca filolog, desigur că ele sînt
interesante, nostime, pitoreşti. Numai că basarabenii trăiesc un 
fel de sfială a exprimării atunci cînd intră în di a log cu un român 
din Ţară.

Deunăzi, re dactîndu-mi paginile acestea, am avut ne -
voie de o mică informaţie şi l-am căutat la telefon pe Valeriu de 
la Soroca. După ce îmi spune că a uitat să-mi povestească
istoria nucului pe care l-am văzut la el „pe moşie”, a ţinut să se
scuze: „Ştii, nu vorbesc eu bine româneşte, dar cred despre
mine că am o mare inimă de român!”.

Le-am explicat şi acolo, alături de ei fiind, că limba
română e una dintre cele mai unitare lim bi ale planetei, că un
maramureşan se înţelege per fect cu un dobrogean, că un oltean
nu are nicio dificultate în a conversa de seara pînă dimineaţa cu 
un basarabean.

Ba, după părerea mea, pronunţia moldoveanului dintre
Prut şi Nistru îmi pare a avea mai puţine particularităţi re -
gionale decît a moldoveanului dintre Prut şi Siret, dacă e să fie
raportate la româna stan dard.

Doar că, inevitabil, lexicul şi frazeologia au uneori
distincţii zonale. Cer o cafea într-un bar din Soroca şi mi se
răspunde amabil şi blond: „Amuş!”. Aud, de la masa de ală -
turi: „Îmi trebuie să ies” pentru „vreau să ies”. Sau ce ziceri
frumos expresive, la Coana Zoiţa: „Cum, nu aveţi drag de noi,
de nu vreţi să mîncaţi acuma?”, ori „Mă duc să aşez patul,
că-i vremea”. Nina: „A ieşit o mămăligă vîrtoasă şi eu am
vrut-o puhavă” (Nu credeam că aud cuvîntul acesta în Basa -
rabia, nici nu mă îndoisem pînă acum că n-ar fi de origine
maghiară şi că nu se vorbeşte decît în Ardeal). Mihai, un
universitar de la Chişinău: „Pe problema asta am citit un cîrd

de cărţi”. Andrei: „Mai merge s-o îngrijească cîte cineva din
mahala” (mahala = cîteva case vecine). Alina: „O vreme,
Ştefan nu prea s-a dus la halcă” (halcă = grup, droaie de
copii). O bătrînică din Ciripcău: „Mănînc şi cenuşă, numai
să-l văd la şcoală!”.

Precauţiile comunicării au un substrat anume.
Oricît de comunicativi vor să fie, am observat că, totuşi, 

basarabenii se feresc să spună pînă la capăt lucrurilor pe nume.
Uneori această parcimonie vine, cred, din mîndria de a

nu dezveli faţete neplăcute ale vieţii lor. Alteori, precauţiile
vin oarecum din jenă. Ca şi cum ai avea o rană pe care, cît poţi,
o ţii ferită vederii altora.

Mă întrebam dacă – în relaţia cu românul din Ţară – nu
o fi cumva vorba aici de un abur rămas din nedumeririle şi
tensiunile de altădată, din vremea interbelică mai cu seamă, de
după Marea Unire. Stilul de administraţie al României Între -
gite, duritatea şi inabilitatea regăţenilor – care „se dădeau
mari” în faţa unei populaţii oropsită 100 de ani de către cnutul
rusesc – încercarea autorităţilor de a micşora grabnic deca -
lajele de mentalităţi, deosebirile cutumiare – toate acestea
poate că i-au ţinut pe basarabeni într-o buimăceală continuă, la
care se adaugă pro pa ganda antiromânească din deceniile so -
vie tice de după război. Şi, mai nou, din anii aceştia „vo -
ronieni”.

Dacă le urmăreşti gramatical comunicarea, constaţi că
precumpănesc propoziţiile dis junc tive (cu un „sau” al alter -
nanţei între două situaţii, amîndouă proaste), enunţuri con -
cesive (frecvente) ale stărilor de neputinţă şi precaritate, con -
di ţional-optativele (cu acel blestemat „dacă” mioritic), con -
secutivele, necazurile vin în şir, ca într-un joc de dom ino),
propoziţiile ad ver sa tive (pentru şantaj pol i tic, constrîngerea
nevoilor limită ale supravieţuirii), conclusivele (acel „deci” al
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resemnării, amînării interminabile), interogativele (şoptite, u -
me zi), rarele exclamative (ale tîrfei, numită „speranţă”).

Basarabeanul de rînd vorbeşte mereu eliptic, mereu îşi
lasă enunţul în suspensie; o enumerare abia începută e pe
neaşteptate părăsită; comunicarea pe jumătate e însoţită de
pauze ale sugestiei, ale aluzivului şi de priviri prevăzătoare în
stînga-dreapta, de gesturi, de reflexe, datorate anilor de opre -
siune so cială, pol i tică şi morală.

Moto: „Şi’ncă-atunci şi nici atunci!”
(Din vechiul folclor basarabean)

O dimineaţă de Floreşti. Am plecat la oraş doar pentru 
ziare, dar, cum chioşcurile se deschideau la ora 9 şi pentru
întoarcerea la Răduleni n-aveam rutieră decît la 10 şi jumătate,
taman bine de o zăbavă comodă de unul singur.

În stînga clădirii ad min is tra tive raionale şi orăşeneşti se 
întinde acel tip de se rial pro pa gan dis tic sovietic, alcătuit din
vitrine; aici, pe întinderea a 25 de metri. Litere de-o şchioapă
alcătuiesc un ge neric pe care nu-l mai percepe, nu-l mai ia în
seamă nimeni dintre locuitori, nici soarele, care vine... de la
răsărit, nici vîntul dinspre... Si be ria. Decît trecători de genul
meu: „Trecut. Actualmente. Viitor”.

Pentru prima dată – la opt zile de şedere în spaţiul
Basarabiei – întîlnesc cuvîntul acesta cu totul neplăcut gu -
vernanţilor promoskoviţi: „După anul 1812, cînd Basarabia
devine gubernie a Rusiei...” etc. Apropo de asta: Lumea uită,
unii se fac că uită (mai cu seamă istoricii sovietici şi, acum, cei
voronieni), alţii pur şi simplu nu ştiu că, iniţial, doar Ţinutul
Bugeacului era numit aşa, căci făcea parte din Ţara Ro mâ -
nească, din vremea domniei Basarabilor. După înfrîngerea
turcilor, prin pacea de la Bucureşti (1812), aceştia cedează
Basarabia Imperiului ţarist, dar ţarul Nicolae I se face că nu
pricepe şi ocupă tot teritoriul moldovenesc dintre Prut şi Nistru.
Poftă preluată ul te rior de sovietici.

Iată cum, din denumire improprie a unui teritoriu ro -
mânesc, BASARABIA a devenit NUMELE UNEI DRAME a
poporului român, care sîngerează de 200 de ani.

Tot din faţa panourilor, aflu că, timp de 15 ani, satul
Floreşti avea să fie proprietate a marelui logofăt şi cronicar
umanist Miron Costin. Asta-mi tihneşte.

Pentru perioada interbelică – deci, cea în care Basarabia 
revine în trupul României – se dă o singură informaţie, despre
starea şcolară a localităţii. Cel puţin ciudat – dacă mă gîndesc
la cei care au conceput această oglindă pro pa gan dis tică a
Floreştiului.

Cum ciudat e sectorul „Viitor” al acestor vitrine. Nu e
nicio imag ine, niciun text despre per spec tive, ci doar două
panouri cu afişe în... limba rusă. „Dazdrastvite, tavarişci Voronin!”
Brr! Sinistră premoniţie!

De altfel, urme sovietice se găsesc peste tot, în toate.
Chiar şi această imensă piaţă din faţa clădirii ad min is tra tive.
Îmi place dimensiunea ei, e respirabil, simţi cerul, dar e o
suprafaţă de ciment inutil. Puteau fi rondouri cu flori, putea fi
parc. Eee!... Altădată stabilimentul acesta raional era sediul
partidului comunist unde, unul dintre cele patru mari portrete
ale făuritorilor ideologiei comuniste aparţinea lui Engels. Iar
politrucii basarabeni, precum şi cei de la Moskova uitau de
studiul „Politica externă a ţarismului rus”, uitau că aici tătu -
cul lor Engels afirma negru pe alb: „Basarabia este ro mâ -
nească” (fie şi numai pentru motivul – adaug eu – că la data

elaborării textului ruşii reprezentau 2,1% din populaţie!). Dar
im por tant era ca populaţia să fie constrînsă a se aduna în
această piaţă şi să ovaţioneze veşnicia Imperiului sovietic, care 
veşnicie, iată, n-a suportat să fie veşnică decît... o sută de ani.

Înainte de a intra în muzeul de istorie şi etnografie al
oraşului, am dat tîrcoale unei clădiri imense de alături: Pereţi
scorojiţi, o faţadă fără niciun indiciu, o intrare cu coloane, un
frontispiciu cu o liră an tică în basorelief. Aha! Casă de cultură? 
Întreb un bărbat aflat în trecere:

– Ce-i aici?
– Casă de cultură.
– Păi, nu văd nicăieri scris că e ce spuneţi că e. Nimic.
– Păi, ca şi cultura, e nimic.
Ocolesc, îndîrjit să văd că e scris undeva pe un perete că

e ceea ce este ori a fost cîndva. În sfîrşit, găsesc pe un zid lat -
eral, singura firmă, dar scrisă pe ruseşte. Eu, cu cei opt ani de
studiu obligatoriu al limbii ruse, fac efortul şi descopăr:
„Biliard”.

Şi totuşi, lumea cea multă a oraşului îl laudă pe primar,
spiritul său de edil. Ceea ce înseamnă că nu toţi – cei care pot –
îl sprijină. Deoarece nu e... comunist, am aflat ul te rior.

Moto: „Un popor poate să fie prigonit de soartă,
poate să fie oprimat, poate să fie pus la grele încercări, dar

cît trăieşte sufletul său, el poate nădăjdui mîntuirea”.

Constantin Stere

O întîlnire nebănuită. Coana Zoiţa, convinsă foarte
repede că n-am astîmpăr, că nu m-am dus în Basarabia să mă
odihnesc, m-a invitat într-una din zile s-o însoţesc la Ciripcău
(aveam să-i zic localităţii Cipcirip), unul din satele din zona în
care, lucrînd pentru Banca de economii, era aşteptată lu nar să
achite tot felul de indemnizaţii, pensii, dobînzi locuitorilor de
acolo. Bani, cît să-ţi ajungă de o lumînare la căpătîi.

Ajunşi la primărie, m-a lăsat în grija unui primar amabil 
şi mîhnit (tocmai sosit dintr-o delegaţie care a vizitat zona
Botoşani, unde s-a convins că, descentralizată, puterea admi -
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nistrativă lo cală are totuşi posibilităţi, libertăţi decizionale
incomparabile cu ale sale, în raionul Floreşti).

Dar am cunoscut-o aşa pe secretara primăriei, doamna
Adela Manolache, şi, prin ea, am avut parte de o neaşteptată
descoperire. Mă aflam în localitatea na tală a lui Constantin
Stere (1865-1936).

Coana Zoiţa îmi tot spunea de un muzeu, care nu se
deschide decît cînd sînt vizitatori, fără a mă lămuri despre
profilul instituţiei. Deci: „Casa muzeu C. Stere” – cum scrie
deasupra intrării în curte pe o lespede din trunchi de stejar.

Doamna Manolache se afla şi în postură de ghid vo -
luntar. La început a fost un schimb de mirări între noi. Ea
surprinsă că mie îmi spune ceva numele de C. Stere, eu mirat că
s-a acreditat ideea că despre această personalitate pol i tică şi
cul turală nu s-ar şti nimic în România. Ne-am limpezit îndată.

În drum spre muzeu, am improvizat un scenariu retoric,
ca să o conving de contrariul: Nu-i aşa că Stere a fost în tinereţe 
un răzvrătit antiţarist? Că, apoi, stabilindu-se în România, a
dus o pol i tică lib erală rad i cală? Că, după aceea, a devenit un
lider al Partidului Naţional Ţărănesc, iar în 1930 l-a părăsit?
Nu-i aşa că ideologia curentului poporanist el, Constantin
Stere, este cel care a conturat-o, prin publicarea unui amplu
studiu în „Viaţa românească” de la Iaşi în perioada 1907-
 1908? Că, în literatură, numele lui se reţine prin romanul fluviu
„În preajma revoluţiei?”

Am convins-o.

Apoi a fost rîndul doamnei să mă încarce cu o bi -
nevoitoare bocceluţă de informaţii.

Mama dînsei – Sabina Lozan Afanasie – este o aprigă

româncă împătimită de cultura basarabeană, genul acela de
femeie pentru care pensionarea nu e un im ped i ment în afir -
maţia unui ideal ma jor de viaţă. Atmosfera în casă e de aşa
natură încît şi cele două fiice ale sale au luat aceeaşi cale:
profesoare de limba şi literatura română. Mai rar un astfel de
trio profesional! Numai că Adela – asemeni altor persoane din
învăţămînt, precum surorile Zoiţa şi Alina – a trebuit să-şi
caute slujbe mai lu cra tive decît cea de dascăl (parcă în Ro -
mânia de azi nu e la fel?)

Muzeul a luat naştere ca peste noapte – cum se întîmplă
cînd o năzuinţă colectivă e profitabilă elec toral (ca peste tot în
lume). Un drum întîmplător prin Ciripcău al faimosului scriitor 
basarabean Ion Druţă, o întîlnire a acestuia cu doamna Sabina
Lozan Afanasie, o audienţă persuasivă a scriitorului la preşe -
dintele republicii, o poruncă a lui Voronin şi, de la min is ter
pînă la raion şi primăria din sat, s-a pornit o vîjîială şan -
tieristică, un zor zgomotos de trei luni – de se mirau sătenii –
încît (din casa folosită în fel şi chip, inclusiv crîşmă) a rezultat
o bijuterie de instituţie de cultură, o casă me mo rială pe cinste.
Şi gata!

Gata, cum? S-au ţinut discursuri propagandistice, apoi
s-a pus lacătul. Doi paznici păzesc ceva terminat în coadă de
peşte: muzeul nu e obiectiv turistic, nu e în patrimoniul re pub li -
can, bustul din curte al lui Constantin Stere nu are cui zîmbi,
exponatele n-au cui vorbi – nici un im pact măcar asupra
mentalului din preajmă. Un muzeu care se deschide la cerere, o 
instituţie… muzeificată.

Nu degeaba îmi spunea, la Soroca, Nicolae Bulat, di -
rec torul muzeului: „În Basarabia comuniştilor de acum, tu -
rismul înseamnă mişcarea profesorilor cu elevii. Atît”.

46 AN 9, NR. 1(28), APRILIE 2008 FAMILIA ROMÂNĂ

Basarabeanca Dana Sochircă (studentă la Baia Mare), 
în faţa Casei Muzeu „Constantin Stere” din Ciripcău.



 Dorul de Basarabia exprimat în versuri

Viorel THIRA

„Aduceţi-vă aminte că fără istorie nu este patrie, şi fără dragoste de istorie nu poate fi dragoste de patrie.”
Al. Haşdeu

Basarabia dintre Prut şi Nistru a făcut parte integrantă
din pământul Moldovei până în anul 1812 când, în urma
războiului dintre ruşi şi turci a fost anexată Rusiei.

Astfel, jumătate din teritoriul istoric al Moldovei a
căzut sub cnutul rusesc, pentru 106 ani. După părerea lui Paul
Goma: „ruşii au introdus în Principate toate ororile unei robii
din cele mai cumplite, care existau la dânşii acasă şi care n-au
fost cunoscute de loc de populaţia Principatelor.”1

Când deputaţii şi boierii basarabeni au mers la M.
Kutuzov cu o plângere privitoare la constrângerile ce li se fac
şi abuzurile armatei ruseşti, arătând că ei nu rămân cu nimic,
M. Kutuzov le-a tăiat-o scurt: „Vă vor rămâne ochii ca să
vărsaţi lacrimi.”2

Din cauza situaţiei îngrozitoare ce s-a creat, basarabenii 
fugeau în Moldova de peste Prut. Generalul rus Pavel Kiseliov, 
iată ce scria în această privinţă: „locuitorii fugeau din Basa -
rabia fiindcă preferau administraţia turcească, chiar dacă era
mai dură pentru ei, administraţiei noastre.”3 Tot în această
perioadă s-a introdus pentru înspăimântarea populaţiei şi pe -
deapsa cu moartea pentru aşa zisa „Trădare de patrie”.

Conştiinţa românească nu s-a împăcat niciodată cu această
imensă nedreptate. Ea a fost exprimată prin diferite lucrări de
istorie şi literatură.

Mihai Eminescu scrie: „A rosti numele Basarabia e una
cu a protesta con tra do minaţiei ruseşti [...]. Basarabia [...] în
anul 1812 a fost în actul oficial de cesiune, dobândită de către
Rusia de la Poarta Otomană, dar în realitate răpită de la legi -
timul şi adevăratul său proprietar care este Moldova.”4

Mihai Eminescu a exprimat durerea ca nimeni altul în
„Doina” şi în versurile: „Auzi! Departe strigă slabii / Şi asu -
priţii către noi: / E glasul blândei Basarabii / Ajunsă-n ziua de
apoi. / E sora noastră cea mezină, / Gemând sub cnutul de
calmuc, / Legată-n lanţuri a ei mână / De ştreang târând-o ei o
duc.”

Pentru a se apăra de hoardele barbare, domnitorii Mol -
dovei au construit cele patru cetăţi de la Nistru: cetatea Hoti -
nului, Tighina, Cetatea Albă şi Soroca, unde s-a născut poetul
martir D. Iov, asasinat de fiara comunistă în închisoarea din
Gherla, şi multe edificii bisericeşti; de aceea scrie N. Iorga:
„Am dovedit că nu e ogor, mon u ment, aşezământ lo cal, neam

vechi în Basarabia care să nu fie al nostru, sânge românesc,
faptă românească, gând românesc.”5

Generalul francez Henri Berthelot accentua în 1918 că:
„tratatele din 1812 şi 1878 n-au încorporat Basarabia în Rusia
decât prin dreptul celui mai tare”.6

Starea Basarabiei dinainte de Marea Unire din 1918 a
fost exprimată şi în romanele: „Înstrăinaţii”, Vălenii de Munte, 
1910, „Pribegi în ţară răpită”, Iaşi, 1912, „Moartea lui Cain”,
Piatra Neamţ, 1914, de către Dumitru C. Moruzi şi „În preajma 
revoluţiei” apărut în opt vol ume, de C. Stere.

Într-o poezie intitulată „Răpirea Basarabiei”, al cărei
autor nu l-am putut identifica, cu toate strădaniile, este expri -
mată metaforic prin desprinderea unei fetiţe pe cale silnică, de
la sânul dulce al mamei sale. Poezia emoţionează adânc şi
varsă lacrimi din cei mai frumoşi ochi.

„Românie, mamă dulce, / Eu te las cu Dumnezeu, / Căci 
duşmanul iar mă duce, / Iar mă ia din sânul tău. / Sunt răpită,
sfâşiată, / Sufletul meu plânge-nfrânt / Şi din prag eu încă o
dată, / Jalnic bine te cuvânt. / Tristă mă despart de tine, / Ce ca
mamă m-ai iubit, / Că în veci tot zile bune / Îmi făceai ne -
contenit. / Însă fie cât de grele / Lanţurile pe-al meu sân, / N-or
putea să stingă-n ele / Simţământul meu român, / Dar sperez că
doar odată, / Jugul crunt se va zdrobi / Şi-atunci fiica-ţi liberată
/ Iar la tine va sosi. /  Ce serbare va să fie / Când mă strângi la
sânul tău; / Pân-atunci, o, Românie! / Eu te las cu Dumnezeu.”7

În martie 1918, Sfatul Ţării din Chişinău, întrunit în
şedinţă sol emnă a votat unirea Basarabiei cu România, împli -
nind visul de un veac şi mai bine a românilor basarabeni.

Din acel mo ment, timp de 22 de ani a înflorit în Basa -
rabia cultura românească şi totul se părea definitiv. Dar a venit
blestematul an 1940 când, în temeiul Pactului Molotov –
Ribben trop, URSS-ul a dat ul ti ma tum României şi, întrucât
aceasta, cu forţele ei, nu se putea opune colosului, a ocupat
abuziv Basarabia dintre Prut şi Nistru, Bucovina de Nord şi
Ţinutul Herţei, care nu au făcut parte niciodată din imperiul
rusesc.

Pactul Molotov – Ribbentrop avea şi un pro to col adi -
ţional se cret în care, la punctul 3, se spunea: „În privinţa
Europei Sud-Estice, partea sovietică subliniază interesul pe
care-l man i festă pentru Basarabia, partea ger mană îşi declară
to tal dezinteres pol i tic faţă de aceste teritorii. 4. Acest pro to col
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1 Basarabia şi basarabenii, Chişinău, 1991, p. 152.
2 ibidem, p. 153.
3 Ştefan Ciobanu. Basarabia, populaţia, istoria, cultura, Chişinău, Ştiinţa, 1992, p. 52.
4 Nistrul, nr. 9, pag. 134.
5 N. Iorga. Neamul românesc în Basarabia, Bucureşti, 1995, pag. 296.
6 cf. Paul Cernovodeanu. Basarabia, Bucureşti, 1993, pag. 153.
7 Dor nestins : cântece şi poezii culese de Gr. Toma, Bistriţa, 1931, p. 163.



va fi considerat de ambele părţi strict se cret.” Moscova, la 23
au gust 1939, semnat V. Molotov şi J. Ribbentrop.

Cancelarul Germaniei H. Kohl, într-o cuvântare ofi -
cială, din septembrie 1989, a declarat acest pact drept: Pactul
Diavolului”. Şi atâta timp cât pactul nu va fi condamnat, cel
de-al doilea război mondial nu poate fi considerat încheiat.

Declaraţia de independenţă a republicii Moldova, din
27 au gust 1991, a condamnat cu tărie Pactul Molotov –
Ribbentrop.

Ocuparea, în 1940, a Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a 
Ţinutului Herţei a adus asupra poporului nostru din aceste părţi 
cele mai mari nenorociri posibile precum: interzicerea alfa -
betului latin, rusificarea învăţământului şi a presei, de portările
în Si be ria, închisorile şi execuţiile în urma unor procese poli -
tice, imposibilitatea de a mai ţine legătura cu cei din afara
graniţelor URSS, colectivizarea agriculturii şi altele, o robie
cumplită pentru distrugerea to tală a fiinţei neamului românesc. 
Apoi foamea cumplită din anii 1946-1947 când, după unele
mărturii scrise, s-a ajuns la canibalism, de a se mânca unul pe
altul sau a mânca coajă de copaci şi iarbă.

Ruşii, după ce au prins ceva în gheare, nu mai scapă,
precum sunt insulele Curile. După ce Republica Moldova şi-a
declarat independenţa, în 1991, cu sprijin rusesc a apărut aşa
zisa Re pub lică Transnistriană, nerecunoscută de nimeni. Apoi, 
o altă diversiune însemnată în Republica Moldova a fost apa -
riţia „Dicţionarului moldovenesc-românesc” al lui Vasile Sta -
ti, Chişinău, 2003, care încearcă să demonstreze că limba
moldovenească este diferită de cea românească.

Sperăm că fraţii noştri basarabeni vor lupta în conti -
nuare pentru neam şi limbă, cum au luptat pentru reînfiinţarea
Mitropoliei Basarabiei, pendinte de Patriarhia Română din
Bucureşti şi pentru alfabetul latin.

Dacă nu s-a făcut reunificarea Basarabiei cu România
când s-au unit cele două Germanii, pentru viitor va fi din ce în
ce mai greu, pentru că forţele răului sunt din ce în ce mai

puternice, dar „speranţa-n zilele de apoi e singura tărie în noi”
cum zice poetul George Coşbuc.

„Istoria este tribunalul popoarelor” (Fr. Schuller), po -
porul român nu poate uita niciodată nedreptăţile istorice. Ce nu 
poate omul, poate Dumnezeu, când soseşte plinirea vremii.
Cine credea în prăbuşirea atât de rapidă a comunismului şi
totuşi s-a înfăptuit. Cine credea cu ani în urmă că va citi în
presă că Le nin şi Sta lin au fost unii din cei mai mari criminali
ai istoriei.

Deşi împrejurările politice nu au fost oarecum favo -
rabile în 1990 pentru reunificarea Basarabiei cu pat ria mamă,
românii de dincoace de Prut nu şi-au pierdut nădejdea, alcă -
tuind podul de flori de la apa Prutului. Ideea aceasta cu podul
de flori nu ştiu practic cine a avut-o, dar a fost cu totul
minunată şi unică în istoria lumii. Mă gândesc la câte lacrimi
s-au vărsat atunci şi câte speranţe au renăscut.

Inspirat din acest eveniment, poetul basarabean Toma
Istrati a alcătuit poezia „Podul de flori”, poezie cu totul înălţătoare.

Poezia a fost citită în şedinţa sol emnă a Adunării ge n er ale
a Astrei din 5 mai 2007 de la Lipova, de către doamna Claudia
Nistor, preşedintele Despărţământului Mihai Emi nes cu din
Străşeni, care a adus-o de peste Prut şi mi-a încre dinţat-o în
transcriere. Lectura acestei poezii a emoţionat adu narea până
la lacrimi.

Poezia aceasta nu trebuie închisă între copertele unui
dosar, ci dată spre lectură celor ce simt româneşte şi sunt
încântaţi de frumos.

Poezia aceasta ne face să ne aducem aminte de versurile 
lui Ion Neniţescu din poezia „Voinţa neamului” unde se spune: 
„Ştirbirile ce-au fost făcute, cît fi-vom nu le vom uita. / Ne-om
ţine vrerile în inimi… pricepe-vom a aştepta…”

Şi totodată trebuie să avem încredinţarea că: „Va veni
curând o zi aleasă, / În care Bucovina-n zadii de mireasă, / cu
Basarabia răpite, vor fi iară, / Una şi aceiaşi nestrămutată ţară.”
(V. Copilu Cheatră, Rugăciune pentru ţara mea).

Podul de flori

A fost odată în răsărit,
Un pod din floare răsărit,
Trecea semeţ din mal în mal,
Peste al apei blând val.

Un pod de flori cum nu găseşti,
Decât în inimi româneşti.
Şi zarvă mare s-a făcut
Speranţe multe au renăscut

Şi au căzut pe rând în val
Când oare vor mai înflori
Şi când din nou s-or împleti?

Şi când vom păşi din mal în mal,
Despărţiţi de niciun val?
Să deie Dumnezeu cel Sfânt
Să reunim acest pământ.

Cu pod de flori din mal în mal
Şi să-l stropim cu-al apei val,
Un pod de flori cum nu găseşti
Decât în inimi româneşti.

(Transcrisă de la Claudia Nistor, Preşedintele
Despăr ţământului Astrei Mihai Eminescu din raionul
Străşeni, Repu blica Moldova.)
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Par tic i pant la o aniversare a
ASTREI Basarabene

Gheorghe POP

Congresul Comitetului Cen tral al ASTREI Sibiene,
care a avut loc la Zalău, în toamna anului 1926, a luat hotărârea 
de înfiinţare a ASTREI Basarabene. La lucrări au participat şi
peste 80 de români basarabeni şi transnistrieni. Comisar
gen eral pentru aplicarea acestei hotărâri a fost numit profe -
sorul Onisifor Ghibu, care urma să fie sprijinit de un comitet
fon dator alcătuit din 12 membri, printre care se găsesc nume
reprezentative ale Basarabiei: Arhiepiscopul Cu rie, Pan Halippa,
E. Ionescu Darzeu, Ion Macovei, I. Pelivan, Al. Ştirbu, Scarlat
Panaitescu.

Aceştia au pus bazele celor 10 secţii ale ASTREI Basa -
rabene: literară, istorică, etnografică, geografică, ştiinţifică,
ju ridică, med i cală, so cial-eco nomică şi tehnică, în cadrul căro -
ra au activat peste 200 de intelectuali din elitele Basarabiei.
Aceştia, în numai câteva luni, au susţinut peste 75 de con -
ferinţe. Au participat cu expuneri şi mari personalităţi din
Regat ca: N. Iorga, S. Mehedinţi, D. Gusti, T. Brădiceanu.

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea
ASTREI Basarabene, care a avut loc în zilele de 25 şi 26
octombrie 1996, la Universitatea de Stat din Chişinău, parti -
cipanţii au evidenţiat multe din realizările acesteia în scopul
ridicării naţiunii la acel grad de cultură de care e demnă şi care i 
se cuvine după suferinţele sale, după originea sa şi după che -
marea ce i-a fost hărăzită. S-a pus accentul pe reînfiinţarea
Asociaţiunii – la Chişinău, pe data de 17 noiembrie 1994 -,
după o stagnare de o jumătate de secol din cauza regimului
sovietic de ocupaţie.

Pe lângă personalităţi de aleasă cultură din Republica
Moldova, la această Adunare Aniversară au participat şi câţiva
membri ai Comitetului Cen tral al ASTREI de la Sibiu: D. Acu,
Vir ginia Hodorogea (Sibiu), Areta Moşu, Gavril Istrate şi D.
Bunea (Iaşi), Petre Istrate (Braşov), Silvia Pop (Blaj),
Gheorghe Căpitan (Arad), Ioan Seni (Năsăud) şi subsemnatul,
Gheorghe Pop (Baia Mare). A fost prezentă şi doamna
Antoaneta Iordache, consilier la Ministerul Culturii din
Bucureşti. Pe lângă scurte alocuţiuni rostite de câţiva dintre cei 
prezenţi, au făcut comunicări ştiinţifice: prof. univ. dr. Ion
Buga (Chişinău) „ASTRA – prezent, trecut şi viitor”, prof.
univ. dr. Gavril Istrate (Iaşi) „Mihail Sadoveanu şi Basarabia”, 
prof. D. Bunea (Iaşi) „ASTRA Ieşeană şi Basarabia”, preot
consilier mitropolitan Petru Buburuz (Chişinău) „Mitropolia
Basarabiei – patru ani de zbucium de la activizarea ei” şi prof.
univ. Gheorghe Pop (Baia Mare) „Necesitatea revigorării sec -
ţiu nilor Asociaţiunii basarabene după modelul celor sibiene”.

Din conţinutul comunicărilor şi din luările de cuvânt
s-au desprins ben e fice propuneri şi concluzii de bilanţ:

- În scurta ei istorie, în ciuda unei existenţe zbuciumate, 
ASTRA Basarabeană a favorizat prefaceri importante: peste
500 de cămine culturale, mii de conferinţe publice, multe

biblioteci, cu aproximativ 500.000 de cărţi pe diferite pro file,
cărţi de şcoală în valoare de sute de mii de lei, broşuri, ca -
lendare etc. În articolul „Ardealul în Basarabia” publicat de
Onisifor Ghibu în 1928 se arată: „afirmarea conştiinţei inte -
grale româneşti dincolo de Prut însemnează afirmarea e ner gică
a Latinităţii faţă de Slav ism (care a apăsat cu greutate de plumb 
asupra acestei provincii timp de secole), însemnează afirmarea 
culturii europene con struc tive, faţă de lozincile roşii de struc -
tive”;

- Unificarea intelectualităţii din oraşele şi satele Ba -
sarabiei, indiferent de culoare pol i tică, trebuie să fie o misiune
nobilă a ASTREI: la ora ac tuală, Republica Moldova are multe 
personalităţi de mare cultură, capabile să se dedice misiunii
patriotice de a-i aduna împreună pe toţi oamenii creatori de
cultură şi oamenii politici ce-şi desfăşoară activitatea în spaţiul 
de la Răsărit de Prut. Basarabia trebuie să asculte astăzi, mai
mult ca oricând, de glasul sângelui, de glasurile poeţilor ei,
răsunând româneşte;

- Trimiterea unor tineri cu burse la universităţi din
Franţa şi Italia pentru a orienta privirea Basarabiei spre Apus;

- Iniţierea unor proiecte pentru crearea unor instituţii de 
ştiinţă şi cultură, precum şi deschiderea porţilor celor existente 
pentru toţi cei dornici de cultură, cunoscând că supravieţuirea
prin cultură va înlătura condamnarea la nefiinţă, pe care o
urmăresc unele forţe antinaţionale.

Ziua de 26 octombrie 1996 a început cu un TEDEUM
oficiat de protopop Petre Buburuz, în faţa statuii lui Ştefan cel
Mare. Aici, prof. univ. dr. Gavril Istrate (Iaşi) a rostit un
emoţionant discurs, subliniind rolul acestui domnitor în men -
ţinerea per ma nentă a românilor moldoveni în albia Patriei
Române.

Autocarul cu delegaţia ASTREI Basarabene şi cu oas -
peţii din România s-a îndreptat apoi spre comuna Mereni (cu
6.500 de locuitori), unde s-a participat la înfiinţarea unei sub -
filiale a ASTREI Basarabene. Pe lângă alocuţiuni, pline de
conţinut şi suflu pa tri otic, delegaţii şi oaspeţii au adus la
cunoştinţa celor prezenţi date din fructuoasa activitate a
ASTREI Basarabene şi a Asociaţiunii Sibiene, subliniind rolul
acestora pentru supravieţuirea prin cultură, pentru ideea uni -
tăţii spaţiului cul tural românesc.

Momentul aniversar al ASTREI Basarabene, cu alo -
cuţiunile, comunicările ştiinţifice şi concluziile acestora ne
îndeamnă pe cei de azi să avem mereu în faţă cele spuse de
Vasile Goldiş, fost preşedinte al ASTREI Sibiene timp de
aproape 10 ani (1925-1934): „să ne iubim români unii pe alţii
şi deasupra zbuciumului zilelor trecătoare să ne încălzim sufle -
tul la razele solidarităţii naţionale”.
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Maramureşul şi Basarabia 
– elemente de imaginar colectiv

Ioana DRAGOTĂ

La 27 martie 2008, aniversăm 90 de ani de când Basa -
rabia a deschis, prima dintre provinciile româneşti, drumul
Unirii din 1918. Sărbătorim acest fapt ca pe un mo ment fericit
al marii familii române, ca pe un mo ment de speranţă, de
încredere în viitor. Şi chiar dacă Istoria, în cursul ei atât de
întortocheat, a avut alte planuri pentru români, amintirea cli -
pelor de graţie ne încălzeşte sufletele. Rămâne visul care, când
pare aproape, când se îndepărtează, după cum puterile lumeşti
fac şi desfac.

Cum sărbătoreşte Maramureşul acest eveniment, când,
pentru Maramureşul istoric, anul 1918 a adus, prin urmările
sale, atât bucurie cât şi crâncenă suferinţă, voievodatul fiind
rupt în două părţi inegale, pentru prima dată în decursul istoriei 
lui? Răspunsul poate fi căutat în năzuinţele şi idealurile co -
mune, în perceperea Maramureşului ca un nucleu nezdruncinat 
de românitate, simbol masculin, fe cund, nobiliar al istoriei
noastre, ţară de voievozi. Aceste lucruri le exprimă minunat
Er nest Bernea, în lucrarea sa „Maramureşul” (Bucureşti, 1944):

„Ţara Maramureşului are o însemnătate deosebită pentru
noi Românii, însemnătate ce depăşeşte cu mult pe aceea a
frumuseţilor şi bogăţiilor sale lo cale. E vorba tocmai de ceea
ce aparţine Maramureşului şi nu mai e totuşi a lui ci a nea -
mului întreg, e vorba de faptele semnificative ale istoriei lo -
cale care prin adâncimea şi cuprinsul lor simbolic au cucerit
însuşirile veşniciei româneşti. 

Maramureşul e un cuib al neamului nostru. De aici din
colinele şi munţii săi s-au ridicat voievozi întemeietori de Ţară
şi Neam. Pământul Maramureşului este vatră nu numai local -
nicilor ci tuturor românilor, nouă toţi care ne simţim din
acelaşi neam şi cu acelaşi destin.

Din căile istoriei Maramureşului s-a ţesut o leg endă şi
a crescut ca venind din alte lumi pentru a cuceri o ţară şi un
neam de oameni. Trecutul Maramureşului a devenit poveste,
s-a sfinţit cu puterea unor duhuri ce străjuiesc aievea lumea
noastră şi a rodit ogorul românesc. Prin atmosfera aceasta
legendară faptele petrecute într-un trecut istoric îndepărtat
s-au îmbogăţit, au crescut şi au rodit prin vreme ca un pom
minunat pe care rodnicia nu-l seacă ci tot mai mult îl îmbogăţeşte.

Cine a crescut faptele trecutului maramureşean? Le-a
crescut însemnătatea lor, însuşire de a fi începutul, de a fi
temelia a tot ceea ce s-a clădit în urmă. Puterea lor simbolică
de aici vine. Maramureşul cu toată tristeţea sa de azi este o
ţară plină de îndemn, un pământ mai bogat spir i tual decât ma -
te rial, o cale de lumină a neamului românesc.

De aceea pentru noi istoria lo cală a Maramureşului nu
mai este o înşiruire de fapte ale trecutului ci este o per -
manenţă; această istorie devenită simbolică nu mai e supusă şi 
judecată în legătură cu timpul.

Iată cum Maramureşul, ţară de întemeietori, are un
înţeles şi o bogăţie deosebită pentru omenia noastră. Mara -
mureşul ne aparţine nu numai geografic şi etnic, dar şi moral,
mai mult chiar decât alte ţinuturi pentru că pe el se sprijină
fiinţa de totdeauna a neamului românesc.” şi „Maramureşul
ţinut de descălicători şi întemeietori de ţară păstrează şi azi

neştirbit şi neprefăcut un trecut românesc din cele mai sigure
şi înălţătoare. Aceasta se poate vedea bine şi dincolo de
aspectul etnografic, dincolo de documentul istoric scris se pot
vedea şi acum în inima, în conştiinţa oamenilor din partea
locului. Ţăranii de azi sunt descendenţii nobililor de ieri,
calitate încă vie în viaţa lor atât de aspră. Ex istă o mândrie şi o 
dârzenie izvorâtă din conştiinţa descendenţei lor nobile şi
voievodale. Maramureşenii trăiesc o tradiţie a istoriei lo cale,
tradiţie care îi hrăneşte şi-i face stăpâni pe ei însuşi.

Maramureşul de azi este o ţară românească milenară,
este un produs al pământului şi istoriei lo cale peste care a
trecut necontenita încercare a popoarelor venite de aiurea,
fără ca să poată să-i distrugă fiinţa. Prinşi de îndelungă vreme 
între două neamuri străine, slavii şi maghiarii, Mara mure -
şenii au suferit, au sărăcit, dar n-au căzut; ei au şi azi o
profundă conştiinţă lo cală şi naţională, au o nesfârşită putere
de a înfrunta noile stăpâniri străine, fără mur mur, fără re -
voltă, ci numai cu dârzenie şi credinţă. Conştiinţa de băşti -
naşi, de oameni aparţinând unei rase cu rate, unui neam de cea 
mai nobilă spiţă, neam românesc încărcat de toate drepturile
şi darurile vremurilor, îi face să treacă cele mai grele cum pene şi
să învingă durerile, care oricât de des le-ar veni, le socotesc tre că -
toare; esenţialul: romanitatea şi românismul este per ma nent.”

La fel, Alexandru Filipaşcu scrie în „Istoria Mara mu -
reşului” (Bucureşti, 1940): „Maramureşul a fost un izvor ne -
secat de unde s-au alimentat în tot decursul veacurilor ele mentele
româneşti din toate provinciile învecinate dar mai ales Chi -
oarul, Sătmarul şi Bucovina.” sau Nicolae Iorga care punc -
tează, la rândul său, despre maramureşeni, în „Maramurăşul
nostru” (Vălenii de Munte, 1939): „o populaţie etnică de mare 
vechime, deprinsă cu apărarea graniţei şi având un prisos de
energie care să se poată revărsa asupra ţinuturilor vecine.
[...] Oamenii aceştia sunt aşa de Români, încât se folosesc de
la o bucată de vreme de limba românească, în care, la această
graniţă, încă de pe la 1400 s-au tradus cărţile sfinte, pentru
înseşi ordinele care pleacă de la dânşii.

Este astfel la aceşti «boieri», care şi-au luat acest titlu
din Moldova creată de dânşii, numindu-şi copiii «coconi» şi
«cocoane», o conştiinţă românească mai puternică decât chiar
aceea a fraţilor liberi care trăiau oficial şi bisericeşte în forme
de limbă împrumutată.” sau Iuga Gavrilă în „Spicuiri din viaţa 
composesoratelor din Maramureş” (Sighet, 1936): „Situaţia
geografică a Maramureşului l-a făcut să fie parcă o cetate de
veghe a românismului in tran si gent şi totodată şi îndărătnic.

Înainte de descălecatul moldovenesc, acest colţ de ţară
era in de pend ent. Forma o insulă puternică, curat românească
în nordul Ardealului, trecut de la 1100 sub stăpânirea nefastă
maghiară. Cu rios lucru, deşi prin conformaţia geografică,
forma căciula împădurită, aruncată parcă pe o ureche, a
Transilvaniei, cu re lief atât de variat, totuşi această căciulă
bogată în păduri, păşuni, minereuri, ape minerale şi cu o
populaţie vânjoasă şi sănătoasă, nu-i stăpânită de fapt, ci
numai de formă, de unguri. Organizaţia voievodală a ro -
mânilor maramureşeni este chiar respectată timp de mai multe 
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secole şi ungurii nu penetrează în voievodatele mara mure -
şene. Maramureşul rămâne a fi condus administrat de voie -
vozii săi până după descălecatul lui Dragoş şi Bogdan în
Moldova, adică două secole şi jumătate după cucerirea Tran -
sil vaniei. Mai mult, după descălecatul din Moldova, voievozii
maramureşeni, în calitate de aliaţi, de la egal la egal ai regilor 
anjovini, sunt întăriţi cu diplome de nobilat în vechile lor
drepturi strămoşeşti.”

Se poate observa cu uşurinţă în tonul şi stilul acestor
texte (deşi este vorba de lucrări cu caracter ştiinţific), o emoţie
profundă, autentică şi o bună doză de mândrie, izvorâte din
felul în care este perceput Maramureşul. Sunt cuvinte ale unor
personalităţi însă dau expresie filonului adânc al conştiinţei
colective, cum bine poate fi surprins în cuvintele lui Mihail
Sadoveanu, citate de Tiberiu Utan în prefaţa la „Iarna mara -
mureşeană” (Bucureşti, 1981): „«Am presupunerea, rezultată
din multe elemente ob scure, pe care nu le pot lămuri, că
acolo avem de-a face poate cu un frag ment al celor mai vechi
pământeni ai ţării care pe urmă s-a numit Dacia», presu -
punere, adăugăm noi, pe deplin atestată de atunci până astăzi
de arheologie şi celelalte ştiinţe istorice.

Multe alte personalităţi româneşti şi străine, mai demult
sau re cent, au închinat Maramureşului pagini memorabile,
înţelegând că aici, la marginea de sus a ţării, românitatea şi-a
păstrat de-a lungul veacurilor una dintre cele mai vii expresii
ale întregii sale spiritualităţi.”

Mihai Eminescu, în sufletul căruia şi-a găsit loc orice
colţişor de pământ locuit de români, aprecia în mod deosebit
„energia cu totul elementară a acelui popor” şi proiectase,
după cum scrie Iordan Datcu, o serie de conferinţe despre
Maramureş.

Şi în textele in vo cate, pentru că este inevitabil, atunci
când se vorbeşte despre Maramureş, se face referire şi la
celelalte ţinuturi româneşti. „Au Dragoş nu-i din Maramureş, / 
Au n-a fost la Moldova Domn?” (M. Eminescu)

De cealaltă parte, deci, Basarabia, despre care Mihail
Sadoveanu, în „Drumuri basarabene”, spune: „Ţara aceasta
rar s-a bucurat deplin de bunurile ei. Pe pământul acesta au
curs atâtea lacrimi şi sânge, a fost atâta încălcare şi silă, -
încât privirile şi cântecele urmaşilor au rămas triste.

Sfânt pământ al Moldovei, din munte la Nistru – oricât
au cercat cei vicleni să te sfârtece, cei răi să-ţi strice rându -
ielile, cei întunecaţi să ridice duşmănii, tu eşti unul şi nedes -
părţit, - ca un uriaş mormânt, în care dorm părinţii noştri”.

Cum s-au păstrat neîntrerupte, în conştiinţa colectivă,
legăturile Maramureşului cu Basarabia, când, pentru gen eraţia
mea, de exemplu, a celor crescuţi în comunism, îndopaţi cu o
istorie trunchiată şi deformată, îndoctrinaţi şi manipulaţi, pur -
tând ca o povară vinovăţia că s-au născut în acele vremuri când
până şi numele de Basarabia era apăsat de pecetea interdicţiei?
Numai datorită părinţilor noştri şi a câtorva vrednici profesori
de istorie care, deşi încercau să ne protejeze, lăsau să răbuf -
nească uneori istoria adevărată, păstrată cu sfinţenie în sufle -
tele lor. Aşa mi-am completat o fabuloasă geografie: „De la
Nistru pân’ la Tisa...” din „Doina” lui Mihai Eminescu, spusă
în mare taină de tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, din
„Dan, căpitan de plai” care „se duce, Nistrul trece / Şi-n aerul
Moldovei se umflă pieptu-i rece” şi mai ales din cultul viu şi
autentic pentru Ştefan cel Mare şi Sfânt, care a avut grijă să
lase însemne de neşters pe toate întinderile moşiei româneşti.

Cum n-am să uit niciodată ora de geografie în care un
coleg a greşit coordonatele estice ale României şi am auzit-o,
cu uimire, teamă şi încântare că suntem făcuţi părtaşi la o
asemenea taină, pe doamna profesoară Lupa Grobei, originară

din Maramureşul istoric, strigând: „Le mai dai şi tu ruşilor? Nu 
ne-au luat destul?”

„Basarabia / Cuvânt cu patru «a»/ Ca o biserică / Cu
patru turle albe / Pe zările istoriei / Căreia nu ştiu cine / I-a
furat clopotul”, cum splen did o de fineşte Tu dor Plop-Ulman,
poate şi datorită numelui, dar şi datorită istoriei sale este
asociată elementului feminin „Pe tine Basarabie fecioară / Te
preamărim în cântece de slavă, / Tu care ai un suflet de vioară
/ Şi-o inimă de pasăre-n dumbravă.” („Basarabia”, D. Iov) şi
tristeţii, tristeţe explicată de Alexei Mateevici în „Cântecul
zorilor”: „Şi pe umeri numai juguri / Pân-acum am dus, / În
robie şi lanţuguri / Toate ni le-am pus; / Ş-ale sufletului daruri
/ Noi le-am înecat / Tot în plânsete ş-amaruri, / Ce ne-au
apăsat; / Şi odorurile minţii / Noi le-am prăpădit, / Căci în
ceaţa neştiinţei / Tot am vieţuit”.

Basarabia este soră: „Şi sora noastră cea mezină /
Gemând sub cnutul de calmuc / Legată-n lanţuri a ei mână, /
De ştreang târând-o ei o duc.” („La arme”, Mihai Eminescu)
şi fiică răpită: „-Românie mamă dulce / Eu te las cu Dumnezeu, / 
Că duşmanul iar mă duce / Iar mă ia din sânul tău” („Răpirea
Basarabiei”), fiică mult dorită: „O, iubită fiica mea, / Eu te rog
nu mă uita, / Şi degrabă vin colea, / Pân-ce pacea s-a-ncheia”
(„România şi Basarabia”, C. Cazacum învăţător, Volcineţ, 17
ianuarie 1918) sau „Iar Pat ria, cu braţele întinse, / Îşi va primi 
cu drag răpita Fiică, / Şi-n Horele Unirii-atunci încinse / Toţi
se vor prinde liberi, fără frică.” („Basarabeni cu Tricolorun-n
frunte...”, Cristian Petru Bălan) şi „Fiica desrobită”, aşa cum o
numeşte Ştefan Bărcareu, în 1918: „O, scumpă mamă! De
m-ai crede, / Mai nici nu ştiu aşa cuvinte, / Prin care ţi-aş
răzbuna eu astăzi, / Acele suferinţi cumplite, / Dar azi, când
glasul mamei mele / Mi-a răsunat duios, cucernic, / Che -
mându-şi fiica sa oprită, / Un veac întreg la întuneric.”

Basarabia este mireasă: „Basarabie frumoasă, / Pregă -
teşte-te mireasă, / Că ţi-aducem peţitor, peţitor / Mândrul
nostru tri color” – cum cântau armatele române în al doilea
război mondial. Dar este şi floare: „Trecută prin foc şi prin
sabie, / Furată, trădată mereu, / Eşti floare de dor Basarabie, / 
Eşti pat ria neamului meu.” („Cântecul zorilor”, Dumitru
Matcovski). Devine mai preg nantă asocierea cu frumuseţea
„Tu, Basarabie frumoasă cum / Pe alta, Domnul n-a coborât
harul” („Spune Basarabie...”, D. Iov) iar basarabencele sunt
recunoscute ca femei foarte frumoase, aşa cum spune şi poetul
D. Iov, în „Femei basarabene”: „Frumoaselor femei basa -
rabene / Nataşa, Vera, Liuba, Raia, Zina... / Voi care-mpo -
dobiţi în ochi lu mina / Şi primăveri le aciuaţi sub gene” dar şi
versurile cântecului pop u lar: „De la Nistru pân’ la Prut / Trei
ibovnice-am avut / Codrule, codrule drag / O româncă şi-o
ţigancă / Şi-o mândră basarabeancă / Codrule, codrule drag /
Românca-mi făcea mâncare / Ţiganca-mi dădea parale / Co -
drule, codrule drag / Basarabeanca cea frumoasă / Mă chema
la ea acasă”. Dragoste şi, din nou tristeţe: „- Mi-i dor de ţara
în care logodnicele aşteaptă îmbătrânite, / Istoria să treacă pe
Prut, înspre morminte. / Pe zestrea lor de fete cu zarea logo -
dite / să plângă revederea la margini de cuvinte.” 

Vorbind despre Basarabia ca despre o su perbă prezenţă
feminină, nu pot încheia decât cu titlul atât de inspirat ales de
Teodor Tanco pentru cartea sa, titlu ce face cât un întreg 
poem: „Basarabia, numele tău e Maria!”

Sărbătorim anul acesta 90 de ani de la Marea Unire. Să
nu uităm cuvintele lui Mihai Eminescu: „Un drept nu se pierde 
decât prin învoirea for mală de a-l pierde.”
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Moţii din Sătmar şi Maramureş

Ioan BÂTEA

Moţii, deşi au avut „Ţara” lor – Munţii Apuseni – au
fost obligaţi, uneori, să coboare din munţi la câmpie, cu tur -
mele de oi ori cu produsele din lemn, pe care le preschimbau pe 
cereale. Alteori, moţii au căutat locuri de muncă în alte „ţări”
printre care şi în Maramureş şi Sătmar. Au fost şi cazuri când
evenimentele istorice i-au determinat să se refugieze, pentru a
nu suporta consecinţele acţiunilor lor revoluţionare (1848,
1874, 1914, 1918), iar, alteori, autorităţile au luat măsuri de
dislocare şi strămutare a moţilor în alte părţi ale imperiului
pentru că îi considerau un pericol so cial, sperând că prin
dispersarea grupului etnic, aceştia îşi vor pierde elanul revo -
luţionar şi sentimentul pa tri otic.

Cercetările so cial-istorice prilejuite de alcătuirea lu -
crării „Moţii din Săt mar şi Maramureş” au demonstrat că, în
timpurile îndepărtate, moţii plecau ca jeleri, adică muncitori cu 
ziua pe Olt sau în Pustă, adică pe Câmpia Tisei şi a Someşului,
unde munceau un sezon, un an sau ani de-a rândul în urma
cărui fapt mulţi s-au stabilit prin locurile re spec tive. Aşa,
bunăoară, un frate al străbunicului meu, Petre (n. 1869), s-a
dus ca jeler în Pustă, localitatea Gyula din Ungaria, unde s-a şi
încetăţenit. Acolo este înmormântat. Străbunicul, fiind în
vizită la fratele său şi la alţi moţi stabiliţi acolo, s-a îmbolnăvit
şi a murit şi este înmormântat la Gyula. Bunicul a plecat ca
jeler pe Olt. Fraţii nu au ţinut corespondenţă pentru că toţi erau
analfabeţi şi legăturile de familie s-au pierdut. 

Sătmăreanul prof. univ. dr. Ioan Con dor din Bucureşti
îmi spunea că strămoşii lui sunt din Beliş. Ei au fu git după
Revoluţia din 1848, de frica autorităţilor, ca să nu fie traşi la
răspundere pentru participarea la revoluţie şi s-au stabilit în
localitatea Eriu Sâncrai, de lângă Carei.

Semnificativă este povestea pe care mi-a spus-o Timiş
Ioan-Bizău din Borşa, care, printre altele, zicea că: „În 1987
am fost într-o delegaţie în Turcia, la Istanbul. Împrejurările au
fost de aşa natură, că am ajuns şi la Consulatul român de acolo.

Pe con sul îl chema tot Timiş Ioan, născut în Teiuş. Probabil
datorită coincidenţei de nume, am început discuţiile privitoare
la originea noastră îndepărtată. De la acest dip lo mat am aflat,
pentru prima oară, că strămoşii mei mai îndepărtaţi au fost
moţi. Consulul mi-a spus că, în perioada do minaţiei împă -
rătesei Maria Tereza, aceasta a făcut o vizită în Depresiunea
Borşa, care i-a plăcut foarte mult, pentru că se asemăna cu Ţara 
Moţilor. După această vizită, împărăteasa împreună cu autori -
tăţile imperiale din zona Ţării Moţilor, a luat măsura dislocării
mai multor familii de moţi pe care le-a adus la Borşa. Aici la
Borşa vom găsi familii de moţi: Horj, Petruşel, Bustan, Jula şi
alţii.”

În revista „Astra ieri şi azi” vol. 1, pag. 23-31 vom găsi
povestea scrisă de fostul di rec tor al Arhivelor Statului Mara -
mureş, prof. Vasile Căpâlnean despre participarea lui Grigore
Muruna, moţ din zona Nucet – Bihor, la Adunarea gen erală a
Astrei din 1903, ţinută la Baia Mare. Acesta era un moţ cu
puţină ştiinţă de carte şi un bun proprietar, care venise la Baia
Mare cu o turmă de capre să le vândă şi să cumpere în schimb
vaci, care erau „foarte bune de lapte”. Moţul întâlneşte aici, la
şedinţa Astrei, pe Vasile Lucaciu.

Răsfoind „Jurnalul de front” scris de învăţătorul Balaj
din Seini, în care acesta povesteşte că, ajungând cu frontul de
răsărit până în zona Rostov, a întâlnit o familie de români, care
spuneau că părinţii lor au fost mocani, care au venit cu turmele
de oi în Câmpia rusească şi s-au încetăţenit aici. 

Documentele istorice vorbesc de „mulţi ţărani din
Mun ţii Apuseni” care au făcut parte din oştirea lui Rakoczi şi
respectiv din rândul „curuţilor”.

Fostul delegat cu împroprietărirea scărişorenilor din
1924 – Dobra Petru Haidău ne povestea nouă, copiilor, de mai
multe ori, că în perioada 1913-1914 era jeler împreună cu mai
multe familii de moţi în localitatea Jurtelecul Hododului şi
satele învecinate din zona Cehu Silvaniei.

54 AN 9, NR. 1(28), APRILIE 2008 FAMILIA ROMÂNĂ

Scărişoreni expulzaţi, sosiţi în staţia CFR Făget, judeţul Timiş, 9 noiembrie 1940



Dar, nu despre aceste cazuri individuale sau grupări de
moţi este vorba. Prin exemplele citate am încercat să demon -
strez cele afirmate mai înainte, cu privire la dispersia şi cauzele 
răspândirii moţilor într-o arie aşa de mare.

Ci vreau să vorbesc despre moţii din nord-vestul ţării,
despre aceia din localităţile zonei Carei şi Satu Mare. Moţii din 
această zonă trebuie cunoscuţi nu pentru că sunt „cu stea în
frunte” şi nici pentru că, Doamne fereşte!, „le lipseşte o doa -
gă”, ci pentru că ei constituie un seg ment de populaţie care, în
Sătmar, se diferenţiază de „restul” semenilor, în primul rând
prin structura lor psihică, pentru că sunt oameni paşnici, tole -
ranţi, răbdători, nu cunosc ura şi duşmănia, nu sunt răzbu -
nători. Cu toate acestea, moţii din Sătmar nu mai sunt cei
originali, pentru că au fost influenţaţi de condiţiile so cial-eco -
nomice şi frustraţi de anumite împrejurări lo cale privind limba, 
portul, datinile, obiceiurile şi tradiţiile. Nu acelaşi lucru se
poate spune despre moţii din Maramureş, care se simt „ca la ei
acasă”. În Maramureş moţii nu au fost frustraţi de nimic şi au
suferit numai influenţe pozitive, aceştia s-au înţeles cu fraţii lor 
maramureşeni şi împreună au organizat multe acţiuni pentru
comemorarea şi amintirea relaţiilor frăţeşti dintre ei. Moţii din
Maramureş au fost cei care au extins acţiunile lor so cial-cul -
turale şi edilitar gospodăreşti şi la moţii din Sătmar pe care i-au 
sprijinit aşa cum se va arăta mai jos.

Moţii din Sătmar trebuie cunoscuţi pentru că au o ori -
gine nobilă, dar nu de „miliardari actuali” şi nici de nobili din
epoca feu dală, ci de nobili de epocă şi de natură creştină, no -
bleţe lăsată de Dumnezeu şi nu creată prin decrete, jafuri şi
cotropiri. Aceşti oameni sunt de origine nobilă, pentru că
strămoşii lor, din cele mai îndepărtate timpuri, au arat şi au
semănat, au dormit în colibele şi casele lor. Moţii au fost
oameni statornici, hotărâţi, au crezut în dreptate şi adevăr. Au
avut spirit vizionar, ştiind că Dumnezeu nu-i va lăsa să sufere
la infinit.

Această populaţie de moţi din Sătmar a avut o evoluţie
so cial-istorică foarte interesantă. În viaţa lor, precum şi în
dezvoltarea so cial-eco nomică, au avut momente de epo pee ca,
de exemplu, împroprietărirea din 1921 şi momente de odă,
precum: reîntoarcerea la casele lor, în primăvara anului 1945,
după expulzarea suferită în toamna anului 1940. Aceste loca -
lităţi au un istoric bogat, momente de înălţare şi prăbuşire ale
unor oameni dârji, toleranţi şi răbdători, până „peste limitele
umane ale suferinţei”. Moţii din Sătmar au fost oameni care au
trecut prin foc şi sabie de mai multe ori. Aceşti oameni, în
decurs de 40-50 de ani (1918-1965), au fost obligaţi de eve -
nimentele istorico-sociale să-şi părăsească şi să-şi reclădească
gospodăriile de trei ori: împroprietărirea, refacerea de după
război, din 1945, şi apoi refacerea după cooperativizarea agri -
culturii, 1965-1975 şi anii următorii. Moţii din Sătmar au fost
aceia care de două ori au participat la războiul pentru elibe -
rarea gliei strămoşeşti (1916-1918; 1940-1945).

Un istoric de seamă, dr. Bujor Dulgău, directorul Arhi -
velor Statului - Oradea (a deţinut această funcţie şi la Satu
Mare), spune cu privire la moţii din Sătmar: „moţii au fost
prezenţi în Sătmar şi în decursul Evului mediu, trudind din
greu pe moşiile grofilor, spre a-şi agonisi cele necesare tra -
iului”. După înăbuşirea Revoluţiei lui Horea, desigur că unii
dintre ei s-au refugiat şi în această zonă, de teama măsurilor
pu ni tive. Bunăoară, însuşi Horea fusese căutat de autorităţi în
aceste părţi. Este posibil ca exodul moţilor spre Sătmar să fi
continuat şi după eşecul revoluţiei paşoptiste. Dacă s-au aşezat 
aici, au făcut-o benevol, ori constrânşi de sărăcie şi nevoie.
Misia lor a fost, dincolo de aspectul so cial-eco nomic, una de

factură naţională, onorantă, de care ei s-au achitat cu priso -
sinţă. Această colectivitate are meritul de a fi adus în acest
spaţiu un spirit nou, care să liniştească lucrurile şi să asigure un 
climat de ordine şi siguranţă, ceea ce nu e puţin lucru şi deloc
de neglijat”.

Localităţile de moţi din Sătmar au fost obiective stra -
tegice, ei au venit în zonă la „chemarea pământului” în care zac 
osemintele străbunilor lor. Ei au înţeles cel mai bine coman -
damentul naţional, chemarea pa tri otică, pentru paza graniţelor
de nord-vest a ţării. 

În documentele istorice ale vremii se spune că moţii au
fost aici colonizaţi. În lucrările „Moţii din Sătmar şi Mara -
mureş” pe care le-am scris ca urmare a cercetărilor so cial-isto -
rice asupra moţilor şi maramureşenilor împroprietăriţi în Sătmar,
în urma Reformei agrare din 1921, am combătut această afir -
maţie, respectiv denumirea de „col o nist”, ca fiind neadecvată
şi improprie realităţii. Moţii şi maramureşenii din Sătmar,
veniţi aici ca urmare a reformei agrare mai sus amintite, au fost
împroprietăriţi prin cumpărarea terenului de la Statul român,
reprezentat de Ministerul Agriculturii, Direcţia Colonizărilor,
Bucureşti. A fost o împroprietărire prin cumpărarea terenului.
Titlul de proprietate încheiat între Statul român, prin repre -
zentanţii săi, şi cei împroprietăriţi se intitulează „Con tract de
vânzare-cumpărare”, care este încheiat cu respectarea tuturor
regulilor unui con tract civil de vânzare-cumpărare. În con tract, 
cele două părţi au calitatea de vânzător – Statul român, prin
reprezentanţii săi – şi cumpărător, adică cel care a cumpărat
pământul (moţul sau maramureşeanul), contractul are un obi -
ect: vânzarea-cumpărarea terenului şi are un preţ, terenul a fost 
evaluat la valoarea de circulaţie a bunurilor agricole de atunci,
din care cel împroprietărit a achitat, în rate anuale, pe termen
de 10 ani, jumătate din preţul pământului. După achitarea in te -
grală a preţului, împroprietăritul a devenit proprietar pe teren
fără să mai aibă nici o obligaţie faţă de stat, cu excepţia
datoriilor fiscale pe care le avea orice cetăţean de rând.

Colonistul, în schimb, este o persoană străină de zonă,
de ţară. Acesta primeşte terenul în mod gratuit pentru folo -
sinţă, urmând ca, în schimbul lui, să dea stăpânului anumite
produse, pe ri odic, să-l sprijine în anumite acţiuni şi să presteze
anumite servicii. Această deosebire între împroprietărire şi
colonizare este semnificativă, atât din punct de vedere istoric,
cât şi ju ridic.

Primii colonişti veniţi în Ardeal au fost aduşi de ro -
mani, apoi, de împărăteasa Maria Tereza şi, ul te rior, de regii şi
conţii maghiari, ultimul fiind contele Karolyi, din zona Săt -
marului. Aceştia au adus etnicii români din imperiu; şvabii din
Aus tria şi Germania şi maghiarii din Panonia.

Ziceam că este im por tantă deosebirea dintre împro -
prietărit prin cumpărare şi col o nist din punct de vedere so -
cial-ju ridic şi istoric, pentru că regimul horthyst de ocupaţie,
din 1940, a invocat că moţii şi maramureşenii din Sătmar nu
sunt „băştinaşi”, ei au fost „colonizaţi” de Statul român în
perioada mai sus arătată şi, ca atare, au fost expulzaţi (Ian -
culeşti, Scărişoara Nouă, Marna, Horea şi maramureşenii din
Lucăceni, precum şi parţial moţii şi maramureşenii din Paulian).

Motivul invocat de regimul horthyst nu avea nici o
justificare istorică şi ju ridică, pentru că, atât moţii, cât şi
maramureşenii au fost cetăţeni ai Imperiului Austro-Ungar
până în 1918, iar, pe de altă parte, aceştia au cumpărat de la
Statul român pământul pe care şi-au înjghebat gospodăriile.
Boierii maghiari, de la care a fost expropriat acest pământ, prin 
Reforma agrară din 1921, au fost despăgubiţi de către Statul
român, la valoarea de circulaţie a terenului agricol din acel
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timp. Astfel că nimic nu justifică expulzarea moţilor şi a
maramureşenilor, decât ura etnică şi pol i tică a regimului horthyst.

Moţii sunt oameni care nu cunosc ura şi răzbunarea, ei
sunt oamenii păcii, ai liniştii, ai bunei înţelegeri şi ai ajutorului
reciproc. Sunt oameni toleranţi şi foarte înţelegători, cu cre -
dinţă în Dumnezeu. Astfel, în primăvara anului 1945, când se

reîntorc la casele lor, după o absenţă de 4 ani şi jumătate, nu

sunt lăsaţi de către autorităţile lo cale maghiare, numite de

puterea sovietică după eliberarea Ardealului, să-şi reia gospo -

dăriile. Au fost nevoiţi să intervină la organele superioare de

stat pentru ca cei care le ocupau locuinţele să fie evacuaţi, iar

pentru teren s-au purtat mai multe procese, pentru că regimul
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horthyst a atribuit titluri de proprietate pentru unii cetăţeni
maghiari din aceste localităţi. Acestea au fost anulate pentru că
foştii proprietari, moţii şi maramureşenii, au fost deposedaţi
prin acte de violenţă, iar pe de altă parte, terenul atribuit
acestora a fost plătit boierilor de către Statul român la mo -
mentul exproprierii. În astfel de împrejurări, moţii şi mara -
mureşenii nu s-au răzbunat, ci pur şi simplu au stat şi au
aşteptat cu răbdare soluţionarea conflictului pe cale adminis -
trativă şi ju ridică.

Greutăţile au continuat, însă, pentru moţi şi după reîn -
toar cerea la casele lor, în 1945. Gospodăriile, to tal sau parţial
distruse, nu s-au putut re face până în 1948, când a început
perioada luptei de clasă, introdusă de regimul comunist. Aceasta
se man i festă prin cotele obligatorii şi impozitele pro gre sive pe
care aceşti oameni nu mai erau în stare să le plă tească, motiv
care, începând cu perioada cooperativizării agri culturii şi cu
cea de industrializare so cial istă, a determinat pe mulţi îm -

proprietăriţi să-şi părăsească gospodăriile şi să-şi caute loc de
muncă în alte părţi. Aşa au apărut în Maramureş moţii, nu
numai din Munţii Apuseni în localităţile: Şomcuta Mare, Fin -
teuşul Mare, Lăpuşel, Recea, Bozânta Mică, Baia Mare, Ilba,
Seini, Sighetu Marmaţiei şi Vişeu, ci şi o mare parte din zona
Carei şi Satu Mare au venit aici, muncind în sectorul minier,
in dus trial, comerţ, cooperativ-meşteşugăresc şi alte servicii (a
se vedea în acest sens: „Moţii din Sătmar şi Maramureş”-  vol. 3).

Prin Reforma agrară din 1921, au luat fiinţă localităţile
de moţi: Ianculeşti, Horea, Scărişoara Nouă, Marna şi Crişeni
din zona Carei, precum şi localitatea de maramureşeni: Lucă -
ceni. Au mai fost împroprietărite grupuri de moţi din zona
Carei, la Portiţa, iar de maramureşeni în Resighea, Andrid şi
Tiream.

În zona Satu Mare au fost împroprietăriţi moţi în: Gelu,
Baba Novac, Paulian şi Micula, iar maramureşeni au fost
împroprietăriţi în localităţile: Traian, Decebal, Dacia, Curtuiuş,
Cioncheşti, Micula Nouă, Bercu, Drăguşeni, Livada Mică,

Dumbrava şi Ciuperceni. În unele localităţi au fost împro -
prietăriţi numai maramureşeni: Ardud, Peleşu Mare, Lazuri,
Corhat şi Sărătura.

În decursul timpului colectivităţile de moţi şi mara -
mureşeni s-au apropiat tot mai mult unele de altele, în relaţiile
de prietenie şi, în fi nal, de familie. Astfel că, între aceste
colectivităţi, s-au stabilit legături de suflet şi, împreună, au
colaborat la realizarea unor obiective de interes so cial şi cul -
tural-educativ, de interes comun. Aceştia nu şi-au uitat locurile 
de obârşie, pe strămoşii şi părinţii lor, iar ca un semn de
omagiu pentru eroii lor au ridicat însemne, obeliscuri şi monu -
mente ded i cate celor dragi. Astfel, moţii din zona Carei i-au
ridicat monumente lui Avram Iancu în Carei şi Ianculeşti şi lui
Horea la Scărişoara şi Horea. Moţii din Gelu, zona Satu Mare,
au ridicat bustul lui Avram Iancu, cei din Baia Mare Grupul
statuar „Avram Iancu şi tribunii săi maramureşeni”.

Numărul mare de localităţi de moţi din Sătmar şi Ma -
ramureş a făcut posibilă şi a determinat înfiinţarea Societăţii
„Avram Iancu” şi, respectiv, a filialelor acesteia la Carei, Satu
Mare, Baia Mare şi Vişeu de Sus.

De la moţii din Maramureş, de la un fiu al acestora, a
pornit ideea şi lupta pentru combaterea politicii de dezafectare
a localităţilor mici din Sătmar, printre care se numărau şi
localităţile moţilor şi ale maramureşenilor ce au luat naştere ca
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Monumentul eroilor din Gelu

Monumentul eroilor din Scărişoara ridicat în Parcul 
„25 octombrie”, locul unde a fost adunat satul şi expulzat

Monumentul eroilor din Paulian



urmare a aplicării Reformei agrare din 1921. Acest fiu de moţ a 
umblat de la o uşă la alta, în perioada 1968-1970 şi următorii
ani, pentru a explica organelor competente că aceste aşezări
româneşti, de pe graniţa de nord-vest a ţării sunt borne ale
neamului, care nu pot fi desfiinţate, din contră, trebuie spriji -
nite şi dezvoltate, pentru că altfel istoria ne va condamna.

Este adevărat că în Maramureş nu au existat împro -
prietăriri masive de moţi, dar au existat, aşa cum s-a arătat mai
sus, grupuri de moţi care s-au bucurat de stima şi încrederea
fraţilor lor maramureşeni şi împreună au organizat acţiuni so -
cial-culturale şi edilitar-gospodăreşti de sprijinire a moţilor şi
maramureşenilor din Sătmar. 

Aşa a început construcţia de drumuri pietruite la moţii
din Sătmar în 1970-1975 (Baba Novac, Gelu, Crişeni, Iancu -
leşti, Marna, Scărişoara Nouă, Horea şi altele). Moţul din
Maramureş a insuflat celor din Sătmar dragostea pentru cultul
eroilor şi ridicarea monumentelor din localităţile mai sus men -
ţio nate, monumente ridicate în memoria lui Avram Iancu,
Horea şi a celor care s-au jertfit pentru eliberarea Ardealului în
primul şi al doilea război mondial.

Moţii din Sătmar, care în împrejurările anilor 1940-
 1944 şi-au pierdut bunurile: uneltele de uz-casnic şi gospo -
dăresc, obiectele de port specifice moţilor, au considerat
necesar să-şi refacă zestrea cul turală şi au organizat Muzeul
Moţilor din Scărişoara Nouă, pe care l-au inaugurat în 1980.

Este de reţinut că toate acele însemne, obeliscuri şi
monumente s-au ridicat în perioada „cultului personalităţii”
când, pentru ridicarea lor, se impunea obţinerea prealabilă a
autorizaţiei de construcţie. Autorizaţia nu s-a primit niciodată,
dar dorinţa şi voinţa moţilor nu au fost înfrânte şi obiectivele
re spec tive au fost realizate. Riscul era mare pentru iniţiator,
dar mergând pe linia cinstită a realităţii lucrurilor petrecute,
trebuie să recunoaştem că, deşi cu privire la unele din obiecti -
vele mai sus arătate au fost for mu late critici, a existat, totuşi, o
aprobare tacită din partea autorităţilor, deoarece niciodată ini -
ţia torul şi realizatorii acestora n-au fost atenţionaţi sau admo -
nestaţi de către organele competente.

Ca un corolar, acţiunile mai sus arătate s-au încheiat cu

ridicarea de către moţii din Sătmar a unei mănăstiri, drept
mulţumire lui Dumnezeu pentru ajutorul dat în refacerea vieţii
spirituale şi materiale. Acţiunea se pornea în perioada „pe -
restroicii sovietice”(1980-1985). S-a luat legătura cu Epis -
copia Oradea, de care aparţineau în acele vremuri, dar epis copul
de atunci, dr. Vasile Coman a spus: „în prezent nu este mo -
mentul. Să avem răbdare, că Dumnezeu va aduce şi momentul
respectiv”. Şi acesta s-a împlinit. După Revoluţia din de -
cembrie 1989, prima înfăptuire a moţilor a fost aceea a înfiin -
ţării mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul”, de la Scă rişoara.
Acest lăcaş de cult a fost conceput pentru toţi credincioşii din
zonă, indiferent de etnie şi religie şi, în mod spe cial, ca un fel
de Mecca a moţilor şi maramureşenilor din Sătmar.

Multe alte acţiuni au iniţiat moţii din Sătmar şi Mara -
mureş pentru prosperitatea lor so cială şi eco nomică. Au făcut
acest lucru pentru că toate orânduirile care s-au perindat până
în prezent i-au tratat cu indiferenţă, i-au neglijat, fiind puşi în
situaţia de a-şi lua soarta în propriile mâini. Aşa au reuşit aceşti 
oameni să-şi ed i fice gospodării proprii şi obiective so cial-cul -
turale de interes comun (şcoli, biserici, cămine culturale, locuri 
de agrement, parcuri, drumuri etc.), realizări prin care loca -
lităţile lor s-au situat la acelaşi nivel de dezvoltare ca şi „al
băştinaşilor”.

Am pornit cercetarea istorică privitoare la moţii din
Sătmar şi Maramureş pentru ca, şi pe această cale, să fie scoşi
la lumină, să li se arate locul istoric, să-şi cunoască semenii
modelele şi faptul că din rândul moţilor s-au ridicat perso -
nalităţi de seamă, eroi care au scris pagini de istorie a neamului
românesc. Am scris despre viaţa acestor oameni pentru că,
parafrazându-l pe Miron Costin, am socotit, la rândul meu, că:
„A lăsa nescris, cu mare ocară înfundat neamul acesta de o
seamă de scriitori, este inimei durere. Biruit-au gândul să mă
apuc de această osteneală, să scriu lumei la vedere felul nea -
mului, din ce izvor şi seminţie sunt locuitorii ţării noastre
munteneşti şi românii din ţările ungureşti, că tot de un neam şi
tot descălecaţi suntem”.

Dumnezeu să binecuvânteze şi să ocrotească poporul
român de pretutindeni!
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Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” din Scărişoara Nouă în peisaj de iarnă



Fascinaţia
documentelor
Un doc u ment despre 
viaţa şi funeraliile 
dr. Vasile Lucaciu

prezentare, note şi imagini Pamfil BILŢ

În timpul vieţii sale, dascălul Ion Costin din Cetăţele ne-a dăruit acest doc u ment, datând din 1922, scris de un
martor oc u lar la înmormântarea Tribunului. Prima parte este rezervată evocării succinte a acestei mari personalităţi a 
istoriei noastre, care, pe lângă înfăptuirile politice de seamă, a fost şi un mare om al bisericii, ctitor de edificii spirituale 
de rezonanţă, care, graţie personalităţii sale, a făcut din Şişeşti un loc de pelerinaj al credincioşilor la toate marile
sărbători.

Având în vedere amănuntele istorice le gate de fune raliile sale, unele chiar necunoscute, cum ar fi numărul
mare de sănii cu care au fost transportaţi participanţii de la Baia Sprie la Şişeşti şi care ne demonstrează participarea
imensă la fune raliile sale naţionale, dăm în întregime documentul.

„Vol ume întregi va avea să scrie cine se va încumeta
să-i scrie activitatea dezvoltată pe toate terenele. Îndată ce s-a
întors de la Roma, unde a terminat teologia şi filosofia la
Institutul de Pro pa ganda Fide, se amestecă în vârtejul luptelor
naţionale. Împreună cu alţii, redactează Memorandul şi-l duce
la împăratul din Viena (1892) pentru care fapt, cu tovarăşii săi,
este arestat şi osândit la cinci ani de închisoare (1894). Odată
cu izbucnirea războiului mondial, trece Carpaţii în pat ria ma -
mă şi îndeamnă cu cuvântul şi scrisul ca să atace pe vrăjmaşul
milenar. Luând parte la dezastrul mare, se retrage şi el în
Moldova.

La Sfântul Petru şi Pavel, Sfânta Maria Mică, procesii
cu mulţime de credincioşi, neîncetat mergeau ca să audă cuvin -
tele frumoase, dar mai ales să primească mângâiere sufletească
în biserica cea pompoasă zidită în stil bizantin, cu cupolă
măreaţă şi închinată unirii tuturor românilor, după cum se află
scris pe frontispiciu.

Înmormântarea s-a făcut pe cheltuielile statului. Pentru
ţară a luptat, deci ţara i-a astupat osemintele lui. Moare liniştit,
ca dreptul Sim eon din Scriptură, moare liniştit văzându-şi
visul împlinit, pentru a cărui realizare a luptat o viaţă întreagă,
la 28 noiembrie 1922, la 71 de ani, în Satu Mare.

Din partea Maramureşului a participat vicar Ilarie Bo -
roş. Seara, în 1 Decembrie, s-a făcut un parastas, oficiat de
episcopul greco-catolic al Oradiei, Valeriu Frenţiu, în faţa unei
asistenţe. La 2 decembrie, ora 8, s-a ţinut o liturghie pontificată
de Traian Valeriu Frenţiu. După liturghie, Iuliu Hossu, Epis -
copul de Gherla, face panachia, după care ţine un panegiric
admirabil. După el vorbeşte primul ministru I. C. Brătianu, care
a aşezat pe coşciug distincţia re gală (este vorba de ordinul
„Steaua României”, în grad de Mare Colan n.n.). Mai iau cu -
vântul delegatul Senatului, al Camerei Dr. Ştefan Cicio-Pop,
trimisul Partidului Naţional şi al ASTREI, delegatul Partidului
Poporului şi Octavian Goga.

Terminându-se funeraliile, defunctul este aşezat pe ca rul
funerar. Iuliu Hossu, cu asistenţa imensă, for mată din iluştri
bărbaţi, preoţi, oaspeţi veniţi din depărtări, corpul ofi ţeresc îl
petrec pe jos până la gară de unde se trans portă la Şişeşti. La
Satu Mare s-a aflat un tren spe cial pentru miniştri, delegaţii
Camerei, ai Senatului, între care se afla şi Emil Bran, preot sen a -
tor. Un alt tren a dus toate notabilităţile, defunctul şi cununile.
Atât trenul min is te rial cât şi cel ce a dus mortul s-au oprit în
toate gările spre Baia Sprie, aşteptând la fiecare gară preotul în
odăjdii şi mulţimea făcând rugăciunile cuvenite.

La Baia Sprie mortul este aşezat pe o sanie cu bal dachin,
trasă de şase boi, iar oaspeţii sunt duşi cale de şase kilometri cu
300 de sănii, până la Şişeşti. Primul ministru a urcat în sania de
după de funct şi se soseşte la Şişeşti seara, la ora 7. Până ce
mortul este aşezat pe catafalc, cei prezenţi vizitează Casa pa -
rohială, mod estă, din lemne, unde a trăit părintele Lucaciu
aproape o jumătate de veac.

Catafalcul este depus în biserică, unde se oficiază pana -
chida din partea episcopului Valeriu Traian Frenţiu şi Iuliu
Hossu. Episcopul Traian Valeriu Frenţiu citeşte dezlegarea, iar
episcopul Iuliu Hossu ţine o cuvântare prin care scoate în
evidenţă meritele preotului repausat, care din truda proprie a
zidit biserica măreaţă închinată ca un profet „Unirii tuturor
românilor”.

În numele Guvernului a vorbit generalul Moşoiu, iar în
al bucovinenilor Dimitrie Marmeliuc (1886-1970, latin ist, ele -
nist şi folclorist n.n.). În numele basarabenilor a vorbit Pantea
Gherman, iar din partea Ardealului, Gavril Tripon. Au mai
vorbit, în numele asociaţiilor culturale, Ioan Ştefan, iar în nu -
mele universitarilor, Iosif Moldovan, precum şi un ţăran cre -
dincios din Şişeşti, în numele fiilor credincioşi ai marelui preot,
care i-a condus la păşunea cea adevărată o jumătate de veac.
Osemintele au fost aşezate în groapa săpată înaintea altarului,
unde se ruga pentru poporeni şi pentru neamul întreg.”
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Vasile Lucaciu (rândul de sus, al treilea din stânga) 
la un botez în Baia Sprie, 1910



Noi episcopi pentru
românii din afara graniţelor

grupaj realizat de Ştefan SELEK

Sinodul Bisericii Ortodoxe Române i-a ales, în data de 5 martie 2008, pe cei şapte episcopi
pentru scaunele vacante ale episcopiilor din ţară şi străinătate. Pentru românii din afara graniţelor, au
fost aleşi noi episcopi în: Italia, Aus tra lia şi Noua Zeelandă, Europa de Nord, Spania şi Portugalia,
după cum urmează: Preasfinţitul Siluan Marsilianul, episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a
Europei Occidentale şi Meri dionale, a fost ales episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, el
fiind unicul candidat; Preacuviosul părinte arhi mandrit Mihail Filimon, vicar administrativ al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, a fost ales episcop al Episcopiei Ortodoxe Ro mâne pentru Aus tra lia şi
Noua Zeelandă; Preacuviosul proto singhel Macarie Drăgoi a fost ales episcop al Episcopiei Orto doxe
Române pentru Europa de Nord şi Preacuviosul părinte arhimandrit Timotei Lauran a fost ales episcop 
al Episcopiei Ortodoxe Române din Spania şi Portugalia.

Preasfinţitul Siluan Marsilianul, 
episcop al Epis copiei 

Ortodoxe Române a Italiei

Preasfinţitul Siluan Marsilianul s-a născut la 5 martie
1970, în judeţul Sibiu. A absolvit Liceul de Matematică-Fizică
„Gheorghe Lazăr” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Andrei Şaguna” din Sibiu (1989-1993) şi şi-a dat doctoratul
la Institutul de Teologie Ortodoxă „Saint Serge” din Paris
(1994-1998). A fost hirotonit diacon la 21 ianuarie 1994 şi
preot celib, la 6 martie 1994, pe seama capelei Facultăţii de
Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu. În martie 2001, 
a fost numit consilier eparhial pentru problemele liturgice şi de 
misiune de către IPS Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a
Europei Occidentale şi Meridionale. În luna iunie a aceluiaşi
an, a fost tuns în monahism, după care a fost ales epis cop-vicar
al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occi dentale şi
Meridionale. A fost hirotonit episcop la 21 octom brie 2001, în
Biserica „Sfântul Iosif” a parohiei de la Bor deaux. În sarcina
Prea Sfinţiei Sale se află parohiile şi comunităţile din Spania,
Portugalia şi sudul Franţei, ca şi buna desfăşurare a vieţii
monahale în această mitropolie.

Arhimandrit Mihail Filimon,
episcop al Episcopiei Ortodoxe Române pentru

Aus tra lia şi Noua Zeelandă

Arhimandritul Mihail Maricel Filimon s-a născut la
data de 25 ianuarie 1964, din părinţi ortodocşi, Ioan şi Ileana,
în comuna Matca, judetul Galaţi. După terminarea şcolii ge -
nerale şi a gimnaziului, a urmat cursurile liceale în oraşul Te -
cuci, judeţul Galaţi (1978-1982). În luna octombrie a anului
1984, a intrat la Sfânta Mănăstire Cernica, din Arhiepiscopia
Bucureştilor, fiind închinoviat şi apoi, la 7 ianuarie 1986, cu
aprobarea Preafericitului Patriarh Justin, a fost tuns în mona -
hism primind numele Mihail. 

Din vara anului 1986, a fost transferat la Sfânta Mă -
năstire Curtea de Argeş, unde a îndeplinit ascultările de gestio -
nar, custode sală, casier, diacon şi apoi preot slujitor. În luna
februarie 1993 a urmat cursurile de limba greacă, la Facultatea
de Filologie a Universităţii „Aristotel” din Tesalonic. După
revenirea sa de la Tesalonic, începând cu 1 octombrie 1999, a

fost încadrat prin con curs, con form specializării, pe postul de
lector la Catedra de Pedagogie Creştină, din cadrul Secţiei
Teologie Pas to rală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfânta
Filofteia” a Universităţii Piteşti. În 23 aprilie 2003, a fost
chemat la Mănăstirea Ortodoxă Română „Înălţarea Domnului”
din De troit, Statele Unite ale Americii, iar în data de 27 iulie
2003 a fost ales, de către obştea Sfintei Mănăstiri, în ascultarea
de stareţ, fiind mai apoi confirmat şi instalat cu binecuvântarea
Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Nathaniel al Detroitului. 

La chemarea Preafericitului Părinte Dan iel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, s-a întors la Bucureşti, fiind nu -
mit, de la 1 ianuarie 2008, în funcţia de Vicar Administrativ al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Protosinghel Macarie Drăgoi, 
episcop al Episcopiei Ortodoxe Române

pentru Europa de Nord

S-a născut la 9 mai 1977, în localitatea Căianu-Mic,
judeţul Bistriţa-Năsăud, fiind cel de-al treilea copil în fa milia
credincioşilor ortodocşi Vasile şi Ana din localitatea Spermezeu. 

Între 1991-1996 urmează cursurile Seminarului Teo -
logic Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei” din Suceava, iar
în 2000 este licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din
Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”. În perioada iu -
nie- septembrie 1997, urmează cursuri de perfecţionare a limbii 
franceze în Comunitatea „Le Verbe de Vie”, Aubazine, Franţa, 
iar lunile februarie-aprilie 2002 participă la cursuri de perfec -
ţionare a limbii engleze în „The Eng lish Lan guage Cen tre” din
York, Marea Britanie.

În anul 2000, se înscrie la Studii Aprofundate/Mas ter,
secţia Teologie-Istorie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, ale căror absol -
vent este în 2001. Tot în 2000, începe cursurile de doctorat la
Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeş-Bolyai”,
Cluj-Napoca, specialitatea Istorie eu ro peană şi etnologie, pe
care le termină în 2005, cu teza: „Istorie şi identităţi culturale
în nord-vestul Transilvaniei”, sub îndrumarea prof. univ. dr.
Ladislau Gyémánt.

Între anii 2001-2005 urmează cursuri de doctorat la
Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeş- Bolyai”,
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Cluj-Napoca, specialitatea Istoria Bisericii Ortodoxe Române
şi noţiuni de Paleografie, cu teza: „Ortodocşi şi greco-catolici
în Transilvania (1875-1916). Convergenţe şi divergenţe”, sub
îndrumarea pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru. 

Activitatea pas to ral-misionară: 

Între 1998-2003 este secretar de cab i net al IPS Părinte
Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi Clujului,
între 1999-2001, re dac tor la Ra dio Renaşterea din Cluj-Na -
poca. La data de 23 iunie 2003 este tuns în monahism cu
numele Macarie de către IPS Părinte Arhiepiscop Andrei al
Alba Iuliei, în Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba
 Iulia, fiindu-i naş de călugărie PS Episcop-Vicar Vasile Someşanul.

În perioada studiilor de specializare în teologie, 2004-
 2005, la universităţile din Leeds şi Dur ham din Marea Bri -
tanie, cu binecuvântarea şi sub îndrumarea IPS Părinte Mitro -
polit Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale, pune bazele
unei prime parohii ortodoxe româneşti în nordul An gliei, Paro -
hia Ortodoxă Română „Sfântul Macarie cel Mare”, Mirfield-
 Leeds, cu două filii la Man ches ter şi Corby. 

Din 2005 până în prezent îndeplineşte funcţiile de ecle -
siarh al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca şi profe -
sor-duhovnic la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca

Arhimandrit Timotei Lauran,
episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din

Spania şi Portugalia

Născut la 12 aprilie 1975, în Satu-Mare, fiul lui Con -
stantin şi al Mariei, este absolvent al Liceului Teoretic „Ioan
Slavici” din Satu Mare - profilul Istorie, ştiinte sociale, în
1993. Apoi urmează cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă
din Cluj-Napoca (1993-1997). Susţine licenţa în teologie cu
lucrarea: „Validitatea hirotoniilor anglicane în contextul re -
laţiilor dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica An gli cană”.

În 24 martie 1998, este tuns în monahism la Sfânta
Mănăstire Nicula, apoi hirotonit ierodiacon şi ieromonah.

Este doctorand la Catedra de Istoria Bisericească Uni -
ver sală din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-
 Napoca, din 2001 până în prezent, tema tezei de doctorat fiind
„Ortodoxie şi erezie în Biserica Primară”, sub îndrumarea
PCP. Prof. Vasile Leb.

Din noiembrie 2004 este responsabil şi pentru parohia
de la Toulouse, stareţ la Mănăstirea „Adormirea Maicii
Domnului”, Vilar, Franţa, iar din noiembrie 2005 este exarh al
mănăstirilor şi membru al Consiliului Mitropolitan.

Mari Duhovnici Români contemporani
aflaţi dincolo de graniţele ţării...

Stelian GOMBOŞ

Părintele Petroniu Tănase – Schitul Românesc
Prodromu din Sfântul Munte Athos

Unul dintre părinţii noştri duhovniceşti de mare an -
vergură este Protosinghelul Petroniu Tănase care s-a născut în
anul 1916, în comuna Fărcaşa – Judeţul Neamţ. A fost tuns în
monahism şi for mat în duhul călugăriei la Mănăstirea Neamţ –
ctitoria Domnitorului Ştefan Cel Mare şi Sfânt din anul 1497,
unde a avut marea şansă de a fi coleg cu Sfântul Ioan Iacob
Românul.

Trăsătura de caracter esenţială a părintelui Petroniu
este calitatea de a fi un iubitor şi un împlinitor al ordinii,
tăcerii şi smereniei. Părintele este licenţiat în teologie, dar a
urmat şi studii de matematică şi filozofie. A fost membru al
grupării „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti
– ultimul bas tion de rezistenţă al intelectualităţii creştine ro -
mâneşti interbelice, care a fost distrus de către regimul co -
munist în 1958.

Dorul de desăvârşire l-a determinat şi i-a îndrumat paşii 
spre Sfântul Munte Athos, unde se nevoieşte din anul 1976,
făcând parte din a doua gen eraţie de monahi trimisă de către
Patriarhia Română cu scopul de a revigora viaţa monahală din
Schitul Românesc Prodromu!... Apreciat şi iubit, deopotrivă,
atât în Grecia cât şi în România, Părintele Petroniu con duce şi
astăzi schitul nostru românesc şi athonit cu o luciditate, dra -
goste şi abnegaţie, deosebite.

Şi dacă vei ajunge prin acele locuri, aşa cum o fac în
fiecare an foarte mulţi români, şi te va întâmpina un bătrân

înalt, puţin adus acum, slăbit de asceză dar foarte binevoitor, să
ştii că acela este Părintele nostru Petroniu.

Părintele Arhimandrit Ro man Braga
din S.U.A.

Părintele Arhimandrit Ro man Braga este un călugăr
ortodox român, deosebit de oricare alt monah pentru simplul
fapt că n-a trăit viaţa călugărească într-un schit sau mănăstire şi 
nici nu a cunoscut altă chilie decât celula închisorilor co -
muniste dar mai ales „cămara cea de sus a inimii”!... Iar dacă
monahismul înseamnă trăirea în Hristos, Părintele Ro man a
trăit-o din plin pe parcursul întregii sale vieţi, datorită sme -
reniei, evlaviei şi iubirii de Dumnezeu care l-a stăpânit întot -
deauna, calităţi şi virtuţi pe care le-a dobândit atât din familie,
cât mai ales de la călugării din Mănăstirea Condriţa, din nordul
Basarabiei, în vecinătatea căreia s-a născut, la 2 aprilie 1922, şi 
a crescut. Ul te rior a fost vieţuitor al Mănăstirii Căldăruşani, iar 
apoi elev seminarist la Mănăstirea Cernica, de lângă Bucureşti, 
unde a fost, per ma nent, aproape de Sfântul Ierarh Calinic –
Ocrotitorul spir i tual al mănăstirii care-i adăposteşte sfintele
sale moaşte.

După desfiinţarea acestei şcoli, este transferat la Semi -
narul Cen tral din Bucureşti, iar ultimul an îl va urma la Semi -
narul Teologic din Chişinău. Întorcându-se în Bucureşti, între
1943 – 1947, urmează atât cursurile Facultăţii de Litere şi
Filozofie cât şi cele ale Institutului Teologic.

În 1948 este arestat pe motivul că ar fi ajutat un le gio -
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nar. Trimis la Piteşti, trece prin toată teroarea „reeducării”, dar
în întunericul celulei află lu mina vorbirii şi împăcării cu
Dumnezeu. De la Piteşti este trimis în lagărele de la „Ca nal”.
Acolo îl întâlneşte pe călugărul Evghenie Hulea, o figură de
pateric - con form mărturiei Părintelui Ro man - care l-a deter -
minat să intre, definitiv, în monahism. Este eliberat în anul
1954, dar i s-a impus domiciliu forţat în Bucureşti şi, totuşi, în
aceste condiţii, merge pe ascuns la Iaşi unde Mitropolitul
Sebastian Rusan al Moldovei îl călugăreşte şi îl hirotoneşte
diacon, aici – la Catedrala Mitropolitană – făcând bună mi -
siune, mai ales cu tinerii.

În 1959 este arestat din nou, anchetat timp de un an de
zile, căutându-i-se învinuiri închipuite, pentru ca, până la ur -
mă, să fie încadrat în lotul grupului „Rugul aprins” de la
Mănăstirea Antim – unde a fost coleg, în anii studenţiei, cu
Părinţii Sofian Boghiu, Petroniu Tănase şi cu Mitropolitul
Antonie Plămădeală al Ardealului. Au urmat: închisoarea Jila -
va, colonia de muncă Balta Brăilei, lagărele din Delta Dunării,
cu suferinţe grele, dar, în acelaşi timp, cu o companie de elită:
Părinţii Ben e dict Ghiuş, Grigorie Băbuş, Sofian Boghiu, Do -
sof tei Moraru, Tit Moldovan, Fe lix Dubneac, vestitul profesor
Tu dor Popescu, omul de cultură Petre Pandrea şi alţii. Condam -
nat la 18 ani de temniţă grea, lucrează până în 1964, când este
eliberat cu prilejul graţierii gen er ale a deţinuţilor politici.

De acum înainte începe lungul pelerinaj al iero diaco -
nului Ro man Braga prin toată ţara, cunoscut fiind de toţi, dar şi
izgonit fiind de către toţi din cauza faptului că „avea tinicheaua
de coadă!”...

De aici nu urmează, totuşi, faptul că toţi „inspectorii” de 
la Culte erau călăi. Aşa se face că, în 1964, Dumnezeu îl scoate
în cale pe unul din cei „buni” care-i dă Episcopului Oradiei,
Va lerian Zaharia, aprobarea pentru a-l hirotoni în treapta de
preot.

La 1 Ianuarie 1985, este instalat ca preot la Ne greşti-
 Oaş, unde a început o intensă activitate pas to ral-misionară şi
catehetică, duminica la vecernie, cu copiii şi tineretul aşa încât
oşenii îl înconjurau cu dragoste, ba chiar şi securiştii nu în -
drăzneau să intervină pe faţă, de teama credincioşilor. Apoi
l-au mutat silit, într-o noapte, în localitatea Sârbi – Bihor. Ul te -
rior a fost chemat la Patriarhie şi trimis ca misionar în Brazilia.
În 1972, episcopul românilor din S.U.A., Va lerian Trifa, îl
cheamă la Vatra – unde îşi desfăşoară activitatea până astăzi, ca 
stareţ şi duhovnic al Mănăstirii „Înălţarea Domnului”.

Cu toate acestea nu a fost scos în evidenţă decât primul
strat al vieţii Părintelui Ro man. Miezul (ei) duhovnicesc tre -
buie căutat în anii formării sale spirituale, la mănăstirea copi -
lăriei sale din Condriţa Basarabiei, apoi în anii formării sale
intelectuale la seminariile şi la cele două prestigioase şcoli
superioare bucureştene, în anii studenţiei sale, petrecuţi alături
de elita intelectualităţii creştine româneşti care făcea parte din
gruparea „Rugului aprins” dar, mai cu seamă, în perioada
modelării şi desăvârşirii sale duhovniceşti de către mentorul
său spir i tual – călugărul Evghenie de la „Ca nal”.

Orice cinste omenească i s-ar acorda părintelui pentru
duhovnicia sfinţiei sale, sună ciudat, deoarece viaţa sa jertfită,
în întregime, lui Dumnezeu nu o poate cinsti decât bine -
cuvântarea Celui Căruia i s-a jertfit!...

Este vrednică de laudă această viaţă şi activitate! Dato -
rită acestor oameni spiritualitatea creştină a rezistat. Noi, cei de 
astăzi, luaţi cu problemele şi greutăţile cu care ne confrun tăm,
nu realizăm suficient şi bine cât de im por tantă a fost
mărturisirea ce au făcut-o ei pentru Hristos!...

Părintele Arhimandrit Fe lix Dubneac 
– SUA

Cel de-al treilea părinte pe care dorim să-l prezentăm în
rândurile ce urmează s-a născut la 29 iulie, lângă Soroca, la
Voloavele, ca fiu al lui Da vid şi al Ştefaniei. La vremea
cuvenită s-a călugărit, ajungând o perioadă şi la Mănăstirea
Rohia din Judeţul Maramureş – Ţara Lăpuşului, pe vremea
stareţului Gherontie Guţu. A plecat apoi la Bucureşti, urmând
Seminarul Cen tral de la Mănăstirea Cernica şi Facultatea de
Teologie din Cap i tală. Prin 1958, era slujitor la Mănăstirea
Plumbuita, fiind în strânse legături cu mişcarea spir i tuală
„Rugul aprins”. 

Calvarul începe la 14 iunie 1958, când este arestat cu
mandatul 12/D, pentru „infracţiunea de uneltire con tra ordinei
sociale”. Ancheta, ca şi a celorlalţi membri de la „Rugul
aprins”, a fost lungă şi grea. Anchetatorii făceau presiuni să
recunoască faptul că a fost legionar activ. Or, Părintele Fe lix,
ca seminarist, a fost cuprins de euforia ce-i înflăcăra pe adoles -
cenţii care cântau cântece legionare, dar n-a fost un legionar în
sensul propriu-zis al cuvântului. Mai doreau, apoi, să-l de ter -
mine să recunoască că a fost prieten cu o seamă de oameni
deosebiţi, legionari sau nu, cu care avea aceleaşi idealuri fru -
moase, aşa încât cercul cunoscuţilor săi cuprinde nume de
rezonanţă ca: Părinţii Ro man Braga, Adrian Făgeţeanu, Sandu
Tu dor, domnul Grigore Zamfiroiu şi alţii. Ceea ce-i neliniştea
cel mai rău pe anchetatori era faptul că la adunările duhov -
niceşti clan des tine ale „Rugului aprins” de la Mănăstirea
Antim veneau şi foarte mulţi tineri, lăudabil fiind faptul că
părinţii duhovniceşti se interesau de ei, în pofida tuturor
interdicţiilor sistemului.

Ce se discuta la aceste întruniri clan des tine ne spune tot
Părintele Fe lix: „Când eu am luat parte, am constatat că grupul
de studenţi şi celelalte persoane erau pregătite din punct de
vedere religios – spir i tual. Acestora li se făcea, de către Sandu
Tu dor, Sofian Boghiu, Ben e dict Ghiuş şi Dumitru Stăniloae, o
întreagă iniţiere, căci ei luau cuvântul şi le citeau celor prezenţi
o serie de fragmente din Sfânta Scriptură, Pateric, Filocalie şi
Viaţa Lui Iisus. De asemenea, li se recomandau o serie de
materiale, din cele enunţate, pe care să le citească ei”. Aşa, de
pildă, a stârnit o mare furie din partea torţionarilor, întrunirea
din ianuarie 1958, la care au participat mitropolitul pensionar
Tit Simedrea şi scriitorul Paul Sterian, pe lângă cei obişnuiţi,
iar la această întâlnire monahul Sandu Tu dor a citit Acatistul
Rugului Aprins.

Părintele Fe lix a mai fost acuzat şi de faptul că asculta
posturi de ra dio „duşmănoase” regimului de democraţie pop u -
lară din R.P.R., urmând ca, pentru toate acestea, Tribunalul
Militar al Regiunii a II-a Militare, prin Sentinţa nr. 125 din 8
noiembrie 1958, să îl condamne pe „Fe lix Dubneac la 16
(şaisprezece) ani muncă silnică şi 10 (zece) ani degradare civilă”.

Prin graţierea gen erală din 1964, devine liber, ca mulţi alţii,
şi Părintele Fe lix Dubneac. Ajunge apoi în S.U.A., unde îşi des -
făşoară cu multă râvnă misiunea de duhovnic şi pe cea de pictor
bisericesc la Mănăstirea „Sfântul Apostol Andrei” din De troit.

Mi se pare că pentru gen eraţiile tinere, care nu au trăit
ororile comunismului, aceste mărturii nu spun mare lucru. Noi
suntem convinşi că, dacă mai avem astăzi o spiritualitate se -
rioasă, o avem datorită acestor bătrâni cuminţi şi minunaţi.

Parcurgând viaţa şi biografia acestor (trei) părinţi con -
stat, cu uimire şi admiraţie, tăria lor de caracter şi vertica -
litatea cu care au fost înzestraţi aceşti contemporani ai noştri
în faţa cărora noi nu suntem altceva decât nişte oameni
supuşi vremurilor acestui veac.
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„Jurnalul fericirii” de N. Steinhardt
cucereşte noi arii culturale

Ioana DRAGOTĂ

„Nicolae Steinhardt aparţine gen eraţiei interbelice care
a dat literaturii române nume de talie internaţională ca Mircea
Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran sau Alexandru Cioră -
nescu” – aşa debutează, pe bună dreptate, prefaţa ediţiei spa -
niole a celebrei lucrări, „Jurnalul fericirii”. Efervescenţa cul tu -
rală a perioadei dintre cele două războaie mondiale poate fi
privită ca o consecinţă firească a contextului socio-cul tural
creat prin Unirea din 1918 – un co re spon dent al fenomenului
poate fi găsit în gen eraţia clasicilor noştri, care a dat măsura
resurselor creatoare româneşti, după Unirea din 1859.

Însemnatul eveniment cul tural al editării operei lui N.
Steinhardt în limba spaniolă a fost posibil graţie Episcopiei
Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului şi Mănăstirii Rohia,
care sunt intens preocupate de valorificarea moşte nirii mona -
hului Nicolae Delarohia şi care au acordat gratuit dreptul de
copy right, precum şi sprijinului Institutului Cul tural Român.
Ediţia în limba spaniolă, apărută la editura Sigueme
(Salamanca), traducere de Viorica Pâtea şi Fernando Sánchez
Miret, prezentare, note şi studiu – Viorica Pâtea şi George
Ardelean, continuă, în mod firesc, traseul acestei remarcabile
opere, tradusă până în prezent în limbile: franceză, ital iană,
greacă, ebraică şi maghiară şi, cu siguranţă că lucrurile nu se
vor opri aici. 

„Jurnalul fericirii” nu este numai o mărturie zgu dui -
toare a ororilor universului concentraţionar comunist, deosebit 

de rel e vantă şi ea, ci mult mai mult, este o adevărată mărtu -
risire de credinţă ce punctează reperele unui traseu mântuitor,
atât de necesare omului mod ern şi, mai cu seamă, celor ieşiţi
din negurile unui regim impregnat de ateism. În acest sens,
cred că se poate spune fără a greşi că întâlnirea cu „Jurnalul
fericirii” poate dobândi valenţele unei necesare limpeziri de
conştiinţă.

Maramureşenii îl revendică pe N. Steinhardt, pentru că
aici şi-a găsit refugiul dorit, a fost primit în mănăstirea Rohia şi 
tuns în monahism, a găsit condiţiile să scrie cea mai im por tantă
parte din operă şi în pământul nostru îşi doarme somnul de
veci. Astfel că, am primit cu justificată mândrie darul făcut de
realizatorii minunatei ediţii: un ex em plar proaspăt apărut a fost 
trimis din Spania, Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia
Mare, ca semn de mulţumire adus directorului instituţiei noastre,
Teodor Ardelean, pentru înfiinţarea, în anul 2006, a unei
biblioteci româneşti în cadrul Universităţii din Salamanca,
Facultatea de litere (colecţia de carte românească a acesteia
poartă numele lui N. Steinhardt).

În crearea şi menţinerea preţioaselor şi necesarelor le -
gă turi între membrii familiei române, aflaţi pe toate meri -
dianele lumii, promovarea valorilor culturale autentice va avea 
întotdeauna un loc deosebit. În acest sens, „Jurnalul fericirii”,
dată fiind şi dragostea man i festă a lui N. Steinhardt pentru
poporul român, ne este un ambasador deosebit de preţios.
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O scurtă incursiune în gândirea creştină 
a lui Nicolae Steinhardt

Stelian GOMBOŞ

În cele ce urmează doresc să fac o scurtă incursiune în
gândirea monahului - teolog Nicolae Steinhardt de la Mă -
năstirea Rohia (1912-1989) – cel care a fost scriitorul evreu,
convertit la creştinism în închisoarea de la Jilava, unde a fost
botezat de către Părintele Mina Dobzeu – şi care, după elibe -
rare s-a făcut călugăr în această frumoasă Mănăstire a Ţării
Lăpuşului, din Ţinutul Maramureşului.

Aceste cugetări le-am adunat din mai multe cărţi ale
sale cum ar fi: „Jurnalul Fericirii”, „Dăruind vei dobândi” şi
altele, cu nădejdea şi credinţa că vor fi de folos celor care le vor 
citi, eu având intenţia ca prin aceste citate din op era autorului
să reuşesc să deschid apetitul cititorilor, în spe cial al celor
tineri, pentru a parcurge ul te rior întreaga sa operă, ce este de o
profunzime şi de o frumuseţe deosebită:

***
Pentru cine este înzestrat cu darul înţelegerii, prostia -

măcar de la un anume punct încolo - e păcat: păcat de slă -
biciune şi de lene, de nefolosire a talentului.

Poţi să nu păcătuieşti de frică. Este o treaptă inferioară,
bună şi ea. Ori din dragoste: cum o fac sfinţii şi caracterele
superioare. Dar şi de ruşine. O teribilă ruşine, asemănătoare cu
a fi făcut un lucru necuviincios în faţa unei persoane del i cate, a
fi trântit o vorbă urâtă în faţa unei femei bătrâne, a fi înşelat un
om care se încrede în tine. După ce l-ai cunoscut pe Hristos îţi
vine greu să păcătuieşti, ţi-e teribil de ruşine.1

***
Pentru creştinism bănuiala este un păcat grav şi oribil.

Pentru creştinism încrederea e calea morală a generării de
persoane. Numai omul îşi făureşte semenii proporţional cu
încrederea pe care le-o acordă şi le-o dovedeşte. Neîncrederea
e ucigătoare ca pruncuciderea; desfinţează ca om pe cel asupra
căruia este manifestată. Omul însuşi, făurit de Dumnezeu, îşi
transformă pe aproapele său în persoană - printr-un act cre ator
secund - datorită încrederii pe care i-o arată.

Dând nume animalelor, potrivit poruncii dumnezeieşti,
omul le rânduieşte în cuprinsul creaţiei; purtând aproapelui
dragoste şi acordându-i încredere, face din el o persoană,
altceva decât un individ.

Iată pentru ce bănuiala este atât de nocivă. Din persoană 
omenească ea îl transformă pe cel bănuit în - în ce? Nu în brută, 
ar fi prea bine, ci în ceva nespus mai făcător de rău, în făptura
cea mai abjectă, mai pernicioasă, mai cancerigenă ce poate fi -
în şmecher.

Corolar: când însă ne formăm convingerea că un in -
divid ori un grup de indivizi intră sub calificarea de ticălos ori
ticăloşi, altul e procedeul (tot creştin): neîntârziată, neşo văi -
toarea luare de măsuri - stârpirea.2

***
Cele şapte păcate capitale: 1) Prostia, 2) Recursul la

scuze: Nu ştiu, n-am ştiut, 3) Fanatismul, 4) Invidia, 5)

Trufia neroadă, 6) Turnătoria, 7) Răutatea gratuită. Mai
adaug o a opta: dragostea cu sila.3

***
În camerele din închisori - pentru că acolo e vi o lent

amplificată, exacerbată - am înţeles cât de mizerabilă este
situaţia noastră în lume: prin simpla noastră existenţă deranjăm 
pe alţii. N-avem încotro. Se cuvine să înţelegem că orice am
face şi oricât ne-am strădui tot supărăm. Singura soluţie e
resemnarea. Ce putem face? Să tăcem, să tăcem. Să nu facem
răul, nici binele cu sila. Dar şi trecând, tăcând, tot ne mul -
ţumim. Odată pentru totdeauna se cade să ne băgăm în minte:
deranjăm doar pentru că suntem prezenţi. Şi să nu ne oprim
aici: mai trebuie să recunoaştem că şi ei ne deranjează pe noi?
Gând înfiorător: Căci nu suntem mai buni ca ceilalţi, tot în
aceeaşi oală ne aflăm şi fierbem înăbuşit. 4

***
Introducerea răului în lume, ca principiu activ, este un

act de creaţie, an a log actului divin. Satana îl ispitea pe Adam
şoptindu-i: „Veţi fi ca Dumnezeu”. Grăind astfel satana nu a
minţit pe de-a întregul: făptura timp de o clipă, a devenit
divină; a creat paralel cu divinitatea : răul care a contaminat
lumea. Ceea ce şi explică de ce singurul lucru pe care l-a dus
Iisus de pe pământ la cer sunt stigmatele.5

***
Ciudată contradicţie între Vechiul şi Noul Tes ta ment.

În cel Vechi, Atotputernicul deşi se înfăţişează ca un Dumnezeu
aspru, răzbunător până la neamul al şaptelea şi legiuitor al
talionului, după ce îi îngăduie diavolului să-l încerce pe Iov în
fel şi chip, intervine la sfârşit spre a restabili dreptatea. Mult
încercatul Iov îşi redobândeşte sănătatea şi averile, şi moare
îmbelşugat, sătul de zile. Când Avraam, dând ascultare porun -
cii di vine, înalţă cuţitul spre a-şi ucide fiul, apare îngerul care
opreşte braţul tatălui şi cruţă jertfa. Dumnezeul legii impla -
cabile se dovedeşte până la urmă îndurător.

Nu tot astfel în noul legământ. Aici Hristos nu este
numai încercat, se îngăduie să moară pe cruce şi îngerii nu
coboară să-l salveze ca pe Isaac. Martirii mor şi ei cu toţii, în
chinuri ca şi Învăţătorul lor. Dumnezeu a cărui milă a fost
dezvăluită oamenilor şi care-i trece pe aceştia de sub blestemul 
legii la har, în mod cu totul neaşteptat se poartă nespus de dur.
Explicaţia pare a fi una singură: înainte de întrupare sufletele
nu se puteau mântui, mergeau toate în iad, până şi ale drepţilor. 
Datoare era prin urmare divinitatea să le răsplătească binele
măcar aici pe pământ. După ce Hristos coboară cu sufletul în
iad, situaţia e alta: oamenilor li se deschid cerurile şi pot
cunoaşte fericirea veşnică. Nu mai este necesar ca răsplata să
se producă pe plan ma te rial iar groaznica realitate a pământului 
- unde totul e durere, nedreptate, suferinţă - poate fi dezvăluită
în toată plinătatea ei şi lăsată să se desfăşoare până la capăt,
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până la capătul nopţii. Şi mai e un motiv: odată cu venirea
Domnului am trecut de la copilărie la maturitate. Ni se poate
spune adevărul. Ni se poate vorbi pe şleau. Ni se poate da ca
hrană carnea, nu laptele.1

***
Lumea crede că Vechiul Tes ta ment este nemilos şi

straşnic, iar Noul Tes ta ment blând. E o eroare: Noul Tes ta ment 
se încheie cu un act de ferocitate şi barbarie, săvârşitor de
deznădejde şi ab surd. De ce? Pentru că numai aşa este sufe -
rinţa adevărată şi autentică dacă e deznădăjduită şi inexpli -
cabilă, absolut de neînţeles. Era nevoie să fie aşa pentru ca să
se dovedească sinceritatea, seriozitatea şi deplinătatea întru -
pării. Pe cruce n-a murit o „aparenţă”, cum cred monofiziţii,
ci un om care a cunoscut suferinţa până la capăt şi a băut
paharul amărăciunii până la fund.2

***
Hristos pe cruce, gol, ţintuit, bătut, scuipat, batjocorit,

în aşteptarea doar a unei lungi şi teribile agonii, n-a răsplătit el
vorba bună a bunului tâlhar cu făgăduinţa extraordinară: Astăzi,
cu Mine, în rai? În vreme ce patriarhii, proorocii, drepţii
Vechiului Legământ mai zăceau încă în iad! Oare ce făcuse
tâlharul cel bun? Îl deferecase pe Hristos? Îl dăduse jos de pe
cruce? Nu! Îi adresase doar o vorbuliţă bună. I-a îndulcit şi
rourat sufletul - în acel pustiu al cruzimii, răutăţii, pizmei şi
batjocorii de pe infectul maidan al Golgotei - cu o vorbă bună
de care Hristos avut-a cu adevărat nevoie, de vreme ce a
răsplătit-o cu „Astăzi vei fi cu Mine în rai!”

Se apropie Crăciunul. Aur şi argint să dăm celor din jur
nu avem. Doar câte o vorbă bună să le rostim. E şi acesta un dar 
de preţ, ce-şi poate avea locul în traista bunului Moş Crăciun.3

***
Gherla, mai 1963, după ce stătusem o noapte pe o

bancă, într-o celulă arhiplină ... adorm frânt. Şi atunci, în
noaptea aceea chiar, sunt dăruit cu un vis miraculos, o vedenie. 
Nu-L văd pe Domnul Hristos întrupat, ci numai o lumină
uriaşă - albă şi strălucitoare - şi mă simt nespus de fericit. Lu -
mina mă înconjoară din toate părţile, e o fericire totală şi
înlătură totul; sunt scăldat în lu mina orbitoare, plutesc în lumi -
nă, sunt în lumină şi ex ult. Ştiu că va dura veşnic, e un
perpetuum im mo bile. „Eu sunt” îmi vorbeşte lu mina, dar nu
prin cuvinte, prin transmisiunea gândului. Eu sunt şi înţeleg
prin intelect şi pe calea simţirii înţeleg că e Domnul şi că sunt
înlăuntrul luminii Taborului, că nu numai o văd ci şi vieţuiesc
în mijlocul ei.

Mai presus de orice sunt fericit, fericit, fericit. Sunt şi
pricep că sunt şi mi-o spun. Şi lu mina parcă e mai luminoasă
decât lu mina şi parcă ea vorbeşte şi-mi spune cine e. Visul mi
se pare a dura mult, mult de tot. Fericirea nu numai că durează
încontinuu, dar şi creşte mereu ; dacă răul n-are fund, apoi nici
binele nu are plafon, cercul de lumină se lăţeşte din ce în ce, iar
fericirea după ce m-a învăluit mătăsos, deodată schimbă tacti -
ca, devine dură, se aruncă, se prăvăleşte asupră-mi ca nişte
avalanşe care, - antigravitaţional - mă înalţă; apoi iar, proce -
dează în alt fel: duios, mă leagănă - şi-n cele din urmă, fără
menajamente, mă înlocuieşte. Nu mai sunt. Ba sunt, dar atât de
puternic încât nu mă recunosc. De atunci îmi este nespus de

ruşine. De prostii, de răutăţi, de scârnăvii. De toane. De vi -
clenii. Ruşine.4

Asupra apropierii de Hristos, proba care nu înşeală,
criteriul definitiv este buna dispoziţie. Numai starea de fericire
dovedeşte că eşti al Domnului. Virtuosul îmbufnat nu e prie -
tenul Mântuitorului, ci jinduitorul după diavol. Ascetul arţăgos 
nu e autentic.

Există mijloace obiective, în artă, de a recunoaşte au -
ten ticul şi a da la o parte copia. Pentru a deosebi creştinul de
caricatura ori imitaţia sa nu există procedeu mai sigur decât a
cerceta dacă postulantul este sau nu un om vesel şi mulţumit.
Dacă ipochimenul e in tol er ant, ori morocănos, ori agitat ori
mahmur, ori necăjit, nu e creştin oricât de per fect, de fi del ar fi
virtuţii. E virtuos dar nu e creştin. Creştinul e liber, aşadar e
fericit. Acesta şi este sensul genialei şi inspiratei fraze a lui
Kirkegaard: „contrariul păcatului nu e virtutea, contra -
riul păcatului e libertatea”.

Vămile văzduhului sunt numeroase. Aici pe pământ la
vama care nu poate fi înşelată, proba constă în starea de
fericire.

Virtuosul neîmblânzit nu ştie şi nu poate rosti „dulce
Iisuse”, toată sfera „dulcelui” îi este străină, inaccesibilă şi uită 
că jugul Domnului e blând şi povara lui uşoară. Poate că din
Evanghelia după Matei, la Predica de pe munte, s-au pierdut
unele rânduri ca acestea: „Aţi auzit că s-a spus celor de
demult: să nu săvârşiţi păcate. Eu însă vă spun vouă că
oricine se întristează nesăvârşind păcate, a şi păcătuit în
inima lui”.5

***
Condiţia căzută a omului este nefericită. Ceea ce nu

înseamnă că nu avem dreptul la fericire. Ba şi datoria de a fi
fericiţi. Creştinismul este o şcoală a fericirii. Cea dintâi datorie
a unui creştin este să fie fericit.6

***
Cum vom cunoaşte, noi creştinii, noi ciracii şi urmaşii

celor care din prima clipă au crezut în El (Hristos), cum vom
cunoaşte că o faptă, o acţiune, o purtare, un gând al nostru, este
sau nu creştinesc? După gradul de scan dal al faptei ori gân -
dului aceluia. Cu cât va fi mai scandalos faptul ori gândul, cu
atât va fi mai sigur, mai indubitabil că e creştin. Iar de nu va fi
decât foarte puţin, sau deloc scandalos faptul ori gândul cu atât
va fi mai sigur, mai indubitabil că e creştin. Iar de nu va fi decât 
foarte puţin sau deloc scandalos putem fi încredinţaţi că nu-i
decât foarte puţin, ori deloc creştinesc. Dacă bunăoară, răs -
pund fratelui meu: „Acum nu pot să te ajut, e vremea
rugăciunii”, zicerea mea nu-i câtuşi de puţin scandaloasă, e
cuminte şi dovedeşte evlavie. Dar numai creştinească nu-i.
Dacă judec: Mai degrabă renunţ la dulceaţa slujbei decât să
nu-mi ajut fratele, să-l las singur şi de izbelişte în necazul lui,
să nu-mi fie milă de el, poate provoc scan dal şi smintesc pe
vreun fariseu, dar mă port creştineşte. Dacă mă aflu în extaz şi
nesocotesc nevoia unui bolnav, dau poate dovadă de mare
pietate, dar nu-s creştin.7

Pe acest pământ, cel mai sigur mijloc de a intra în
comunicare (comuniune) cu Atotputernicul, mijlocul fără greş
şi instantaneu este săvârşirea binelui, ajutorarea aproapelui
aflat în necaz.8
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***
Marile acte de eroism şi mucenicie sunt, pentru cei mai

mulţi, cu totul improbabile. Dar gentileţea, răbdarea, politeţea,
bunăvoirea, stăpânirea de sine, stau la îndemâna oricui şi
oricând. De nefolos ne este a ne visa făptuitori de vitejii şi
jertfe fără pereche; util şi izbăvitor ne este a da atenţie mă -
runţişurilor şi a ne purta con stant în mod nobil, liniştit şi
răbduriu.1

***
Orb, neghiob şi strâmt la minte ce am fost. Şi ferecat în

chingile bunului simţ celui mai lamentabil. Cum de nu mi-am
putut închipui că Hristos - Dumnezeu care a primit să Se
întrupeze şi să moară pe cruce aidoma celui mai nefericit şi mai 
ticălos dintre muritori, ne va cere să dăm din prinosul ori din
puţinul avutului nostru, ori chiar avutul acesta întreg ? Cum de
ne-ar fi chemat la acţiuni atât de sim ple, de aparţinătoare lumii
acesteia, de posibile adică!

Paul Claudel nu mi-l definise oare pe Dumnezeu atri -
buindu-I grăirea: De ce vă temeţi? Sunt imposibilul care vă
priveşte. Hristos, aşadar, aceasta chiar ne cere: Imposibilul. Să
dăm ceea ce nu avem „iar dăruind vom dobândi”.2

***
Con form „teoriei jertfei” propusă de filosoful francez

Geor ges Bataille: Omul se cunoaşte după capacitatea lui de
jertfă, după cât e în stare să „risipească”, să „irosească” din
avutul şi bunurile sale în mod neutilitar, numai pentru plăcerea
înălţătoare şi euforizantă de a dărui altuia ori de a sărbători cu
fast un eveniment, ori a-şi acorda sloboda bucurie de a ieşi
când şi când din monotonia şi sordidul vieţii cotidiene. 

Interpretând ungerea cu mir ca o jertfă cu bun miros, ca
o manifestare de iubire şi ca un simbol al îmbălsămării Sale
apropiate, certându-şi ucenicii pentru a fi dat în vileag o minte
obtuză, o concepţie meschină a vieţii şi un ataşament avar
pentru arginţi, Isus iarăşi ni se înfăţişează ca un adevărat
gentleman. Şi totodată ca un model pentru toţi creştinii care se
cade să fie cât mai puţin înrobiţi de bunurile trecătoare ale
acestei vieţi şi cât mai convinşi că Hristos e vrednic de orice
sacrificiu, că nimic nu-i bun ori prea mult, ori prea costisitor
pentru El.3

***
Se cuvine a cunoaşte că iertarea este de patru feluri: 1)

iertarea greşiţilor noştri, 2)iertarea celor cărora noi le-am
greşit, 3)iertarea de sine, 4) iertarea păcatelor şi a greşelilor
de către Dumnezeu.4

***
Greşiţilor noştri le iertăm greu. Sau dacă iertăm nu

uităm. (Şi iertarea fără uitare e ca şi cum nu ar fi, bătătură
fără câine, gură fără dinţi). Ne iertăm şi mai greu pe noi
înşine. Şi această ţinere de minte otrăveşte. Spre a dobândi
pacea lăuntrică trebuie să ajungem prin căinţă, dincolo de
căinţă: la a ne ierta.

Cel mai greu ne vine a ierta pe cei cărora le-am greşit.
Cine ajunge să poată ierta pe cel faţă de care a greşit cu
adevărat, izbuteşte un lucru greu cu adevărat, bate un re cord.

Neiertarea de sine are un caracter mai grav decât s-ar
zice: înseamnă neîncredere în bunătatea lui Dumnezeu, do -
vada încăpăţânatei şi contabilei noastre răutăţi. E şi cazul lui
Iuda, care n-a crezut nici în puterea lui Hristos (că-l poate ierta) 
şi nici în bunătatea lui Hristos (că vrea să-l ierte).5

***
La diavolul - contabil nu încape nici ştersătura cea mai

mică, Hristos dintr-o dată, şterge un întreg registru de păcate.
Hristos, boier, iartă totul. A şti să ierţi, a şti să dăruieşti, a şti să
uiţi. Hristos nu numai că iartă, dar şi uită. Odată iertat nu mai
eşti sluga păcatului şi fiu de roabă, eşti liber şi prieten al
Domnului. Şi cum i se adresează Acesta lui Iuda, pe care îl ştie
doar cine e şi de ce a venit? Prietene, îi spune. Acest „prie -
tene” mi se pare mai cutremurător chiar decât interzicerea
folosirii sabiei şi decât vindecarea urechii lui Malhus. Exprimă 
ceea ce la noi, oamenii, se numeşte înaltul rafinament al stăpâ -
nirii de sine în prezenţa primejdiei, virtute supremă cerută
samuraiului. Poate că vorbe paşnice (nu scoateţi sabia) şi fapte
milostivnice (tămăduirea rănii) să le fi putut grăi şi face şi un
sfânt. Dar „prietene” implică o măreţie şi o linişte care, numai
venind din partea divinităţii, nu dau impresia de irealitate.6

***
Atâta timp cât nu ieşim din posibil, din contabilitate, nu

putem nici concepe, nici pretinde paradisul.7

***
Contabilitatea, celălalt nume al demonismului, arma

preferată şi statornica metodă de lucru.8

***
Iorga: „Ai dreptate să ierţi numai ce s-a făcut în

paguba ta”. Omul, dacă raţionează în calitate de creştin şi vrea 
să se poarte con form cu doctrina creştină, poate - şi trebuie - să
nu ţină seama de nedreptăţile săvârşite împotrivă-i, de insultele 
ce i se aduc lui, ca individ. dar dacă ocupă o funcţie de
răspundere, ori se află în fruntea treburilor publice, nu are
dreptul să invoce principiul iertării spre a rămâne dis tant şi
rece în faţa răului şi a lăsa pe nevinovaţi pradă ticăloşilor.9

***
Dragostea implică iertarea, blândeţea, dar nu orbirea şi

nu prostia. Identificându-se de cele mai multe ori cu marea
răutate, slăbiciunea faţă de prostie e tot una cu a da mână liberă
canaliilor.10

***
Nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Dar 

Hristos nu a grăit numai atât ci a completat: Ca nu cumva să le
calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie şi pe voi. Aşa,
întocmai fac şi ne-oamenii. Căci lumea se împarte în oameni şi
ne-oameni. Aceştia din urmă răsplătesc binele ce li s-a făcut,
atacându-şi şi sfidându-şi binefăcătorii. Ni se cere de aceea
multă atenţie. Bune şi frumoase sunt bunătatea şi mărinimia,
dar nu faţă de oricine. Nu-i drept şi cuminte să ne lăsăm
înşelaţi, batjocoriţi şi exploataţi de ne-oameni. Bunătatea şi
mărinimia nu se confundă cu orbirea, prostia şi naivitatea.
Niciodată bunătatea şi mărinimia nu trebuie să se prefacă în
acea jalnică şi absurdă slăbiciune care să îngăduie ne-oa -
menilor să calce în picioare cele sfinte şi mărgăritarele.11

***
Îl slăvim pe Domnul poftind la cină pe cei descon -

sideraţi, nu numai pe cei sărmani ci în gen eral pe cei care nu se
bucură de atenţia semenilor, cei uitaţi sau părăsiţi. Acestora să
le dovedim gentileţe, cuviinţă, solicitudine.12
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„Cântecele mele s-au ivit, cred,
dintr-o necesitate…”

De vorbă cu profesorul septuagenar Ion Melnic, 
compozitor şi dirijor de cor din Republica Moldova

prezentare şi consemnare de Vasile MALANEŢCHI

La finele lunii martie 2004,
în echipă cu poetul Grigore Vieru,
în calitate de invitat de onoare, şi cu 
publicistul Costache Costenco, am
luat parte la Zilele Mateevici, o ser -
bare cul tural-ar tis tică ce s-a desfă -
şurat în comuna Zaim de prin păr -
ţile Căuşenilor, Zaim fiind loca li -
tatea în care şi-a petrecut anii de
copilărie celebrul autor al poeziei
„Limba noastră”. Cu acel prilej,
du pă ce am vizitat casa-muzeu
„Alexie Mateevici”, am zăbovit,
pentru un mo ment de aducere a -
minte şi la mormântul părintelui
Mihail Mateevici, tatăl poetului,
aflat – mormântul – în curtea bise -
ri cii din sat, ca să asistăm, în cele
din urmă, la momentul festiv de
pre miere a celor mai buni elevi -
participanţi la festivalul naţional de 
poezie animat de prof. Ion Găină,
neobositul organizator şi amfitrion
al acestui eveniment cul tural. După
ce au fost re mise distincţiile pre -
văzute, a avut loc, în fine, un pro gram literar-muzical, con text

în care, spre plăcuta surprindere a numeroasei asistenţe, a

evoluat, cu un florilegiu de piese inedite, corul elevelor –

viitoare regente – de la şcoala de profil ce activează, de câţiva

ani, sub egida Mănăstirii „Marta şi Maria” din satul Hagimus

raionul Căuşeni. Cântecele in cluse în repertoriu, între care şi

„Roagă-te”, compus pe versurile cunoscutei poezii a lui Al.

Mateevici, am aflat că sunt, în cea mai mare parte, creaţii – text

şi/sau muzică – ale dirijorului sau ale unora din discipolele

sale. Astfel, am ajuns să îl cunosc, după ce i-am admirat ţinuta

impecabilă şi generoasa prestaţie ar tis tică, pe prof. Ion Melnic, 

inimosul conducător al formaţiunii corale de la mănăstire, un

om pasionat de muzică şi plin de spirit, înzestrat, în acelaşi timp,

cu o modestie ieşită din comun, cum aveam să constat tot atunci.

Aşa se face că ideea prezentei culegeri de cântece „Roa -

gă-te” ne-a venit la Zaim, în timpul acelei prime discuţii ce s-a

înfiripat între noi la finele programului. Sumarul cărţii avea să

se contureze definitiv deja la Chişinău, la redacţia revistei/

editurii „Ate lier”, unde Ion Melnic, devenit deja prietenul

nostru, ne-a făcut un şir de vizite, aducând cu sine la fiecare

venire partituri ale noilor sale creaţii: piese pentru o carte de

cântece duhovniceşti pe versurile mai multor autori, între care

şi ale Sfântului Ioan Hozevitul, urmate de câteva pentru copii,

o parte din care au şi văzut, între timp, lu mina tiparului; apoi un 

ciclu de colinde armonizate pentru
mai multe voci, precum şi multe
alte compoziţii originale.

De rând cu acestea, una câte 
una, s-au adunat – şi constituie
acum un ciclu separat – compo -
ziţiile inspirate de versurile poe -
tului Alexie Mateevici, ce  însu -
mează, în totalitate, 14 creaţii cora le
inedite.

Aşa cum rezultă şi din titlu,
volumul „Roagă-te” este o cule ge -
re de cântece pentru coruri omo -
gene, toate pe versurile părintelui
Mateevici, de ale cărui texte poe -
tice s-au arătat ispitiţi, de-a lun gul
anilor, mai mulţi compozitori. Pre -
cum se ştie, îndeosebi poezia „Lim -
ba noastră” a servit în mai mul te
rânduri drept motiv de inspiraţie
pentru compoziţii muzicale. Până
acum sunt cunoscute peste 12 cân -
tece având la bază textul acestei
neîntrecute poezii. (Înşiruim aici,
în ordine alfabetică, numele auto -

rilor: C. I. Baciu, Th. Bordeianu, Gh. Breazu, V. Bulîciov, Gh.
Comişel, Al. Cristea, Gh. Harghel, Al. Iacovlev, N. Oancea,
Al. Pleşca, D. Popovici, An. Solomonov, V. Vasilache). Este
pentru prima dată însă când un singur autor a pus pe note
tocmai 14 creaţii lirice ale cântăreţului deşteptării noastre,
elaborând inclusiv o partitură nouă – orig i nală – pentru aceeaşi 
irepetabilă „Limba noastră”. Din acest punct de vedere, nou -
tatea prezentei culegeri de cântece este, de bună seamă, cu
totul excepţională.

Este interesant faptul că Ion Melnic s-a apropiat de
versurile lui Al. Mateevici – ca şi, de altfel, de creaţia altor
poeţi – dintr-o binecuvântată pornire, compozitorul aflându-se 
în căutare de texte pentru cântece pe care să le pună imediat în
serviciul dotării cu partituri a Şcolii de Regenţie unde este, de
câţiva ani, profesor şi dirijor de cor. L-a redescoperit, de fapt,
pe părintele poet în ipostaza de vestitor al zorilor noi în desti -
nul românilor basarabeni în faza premergătoare ieşirii lor din
robia de peste un secol şi a revenirii la Pat ria de care au fost
înstrăinaţi; l-a redescoperit pe Al. Mateevici în calitatea lui
esenţială de homo christianus şi de poet creştin, găsind în op -
era lui lirică valenţe nebănuite sau nepătrunse încă până în
profunzimea lor divină, pentru că au fost ascunse, voit, vederii
în evul ateismului mil i tant prin care ne-a fost dat să trecem şi în 
care, din inerţie, se pare că mai zăbovim încă.

Prin compoziţiile sale pe mo tive mateeviciene bine
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armonizate, Ion Melnic aduce în prim-plan trăirea creştinească
autentică, sentimente de tânguire sinceră şi de zbucium necon -
tenit ca expresie a stării de spirit a omului contemporan ce
caută drumul spre izbăvirea de neputinţă şi comuniunea cu
Iisus Hristos, Pacea şi Lu mina lumii.

În altă ordine de idei, trebuie să menţionăm că aceste
creaţii vin să umple un gol ex is tent în cultura muzical-ped a -
gogică religioasă şi constituie rodul atenţiei deosebite a auto -
rului lor pentru încropirea unui repertoriu adecvat disponibil,
în primul rând, celor două colective artistice pe care le îndru -
mă: corul elevelor de la Şcoala de Regenţie şi, apoi, cel al
măicuţelor, ambele funcţionând în cadrul Mănăstirii „Marta şi
Maria” din Hagimus.

Compuse iniţial pentru nişte colective corale anume,
iată că aceste creaţii devin – acum – un bun comun al tuturor
celor ce au îndrăgit cântecul coral românesc. Prin aceste creaţii 
prof. Ion Melnic înscrie o pagină absolut nouă şi deosebit de
valoroasă în patrimoniul muzical naţional.

Interviul alăturat a rezultat în urma discuţiilor amicale
pe care le-am purtat cu Domnul profesor şi compozitor de-a
lungul întâlnirilor avute în ultimii ani la Chişinău. Ţinem să
precizăm că Dânsul locuieşte într-o chilioară de la Mănăstirea
„Marta şi Maria” de lângă satul Hagimus, situat în preajma
cetăţii Tighi na. Plin de vigoare tinerească, deşi a trecut de ceva
timp pragul a şapte decenii de viaţă, mai trece uneori Nistrul
pentru a-şi vedea casa lăsată acolo şi a-şi vizita fiica mezină,
rămasă în Tiraspolul bântuit de mizantropice figuri
fantomomatice, tele ghidate din cazematele armatei roşii de
altă dată, „elibe ra toare” încă şi pretins pacificatoare şi astăzi...
S-ar mai duce şi la Odesa, căci are un fiu căsătorit şi aşezat
acolo cu traiul, dar nu mai suportă să fie umilit de numeroasele
servicii de caran tină şi pichete de grăniceri, la fel de
„inofensive” ca şi drujinele de gardişti remenerişti (substantiv
comun, derivat din abre vierea rmn – republica moldovenească
nistreană, zisă şi Trans nistria).

– Stimate Domnule profesor Ion Melnic, aveţi o expe -
rienţă aparte în domeniul muzicii; sunteţi un entuziast pro -
motor al cântecului coral: ca autor de compoziţii originale, pe
de o parte, şi ca dirijor, pe de altă parte. Activitatea pe acest
tărâm Vă este dublată de o fructuoasă muncă ped a gogică.
Cum se face că truda Dumneavoastră deosebită pe tărâm
muzical-ped a gogic este puţin cunoscută la Chişinău?

– Dea Domnul să fie, într-adevăr, aşa cum spuneţi: că
sunt un profesor mare, că sunt un dirijor mare. Înclin să cred,
totuşi, că asta e dorinţa Dumneavoastră, că pur şi simplu
Dumneavoastră credeţi aşa. Poate, sunteţi un om bun şi îmi
doriţi binele. Dar poate că sunt şi nişte împrejurări con crete de
viaţă, nişte factori obiectivi care au acţionat astfel încât lu -
crurile să se mişte în direcţia aceasta, ca eu să nu fiu poate aşa
de cunoscut cum aţi vrea să mă vedeţi Dumneavoastră… De
fapt, aflarea la periferie, departe de centru, a făcut ca, într-o
măsură mai mare sau mai mică, lucrurile să evolueze în această
direcţie. Adevărul este că, atunci când am absolvit Conser -
vatorul de Stat din Moldova, am fost repartizat la lucru la
Şcoala de Muzică din orăşelul Slobozia, situat în fostul raion
Tiraspol. Ul te rior, acest raion s-a reorganizat, la Slobozia,
devenit centru raional, rămânând clădirile ad min is tra tive care,
ev i dent, nu puteau să rămână goale. Astfel, s-a luat decizia ca o 
secţie a Tehnicumului de Muzică din Chişinău, Instrumente
Populare, să fie transferată acolo. Pe baza aceasta, la Slobozia,
s-a deschis Tehnicumul de Muzică, unde am activat cam la 13
ani de zile. Încetul cu încetul, instituţia de aici s-a dezvoltat, a

devenit cunoscută, absolvenţii noştri fiind primiţi să-şi con -
tinue studiile la Conservatorul din Chişinău. Printre cei trecuţi
prin Şcoala de Muzică din Slobozia şi ajunşi astăzi la mare
cinste în întreaga Moldovă sunt Valentin Budilevschi, Eugen
Mamot şi alţi foşti elevi de-ai noştri.

În 1972, autorităţile de la Tiraspol, deoarece acolo se
afla centrul raional, au hotărât ca Tehnicumul de la Slobozia –
printre altele, unicul în fosta U.R.S.S. amplasat într-un spaţiu
ru ral – să fie transferat la Tiraspol, nouă, cadrelor didactice,
oferindu-ni-se locuinţe în acest oraş. În aceste împrejurări
m-am stabilit la Tiraspol, unde am şi locuit până în 1995, când
m-am pensionat.

– Ce e cu aceste tehnicumuri de muzică, în par tic u lar
cu cel din Tiraspol, cum au evoluat lucrurile în tot acest
răstimp, inclusiv în perioada de după 1992, şi cum s-au mani -
festat toate astea în destinul Dumneavoastră?

– Eu cred că situaţia a fost una tipică, şcoala noastră a
activat în acelaşi con text cu celelalte şcoli de muzică din
Moldova şi chiar din fosta Uniune Sovietică. În perioada
respectivă în Moldova erau trei Tehnicumuri de Muzică. Aşa
se numeau, „tehnicum”, şi erau aşezăminte în care se pregăteau 
cadre cu studii medii. Unul era la Chişinău, unul – la Tiraspol
şi unul – la Bălţi. Cel de la Bălţi, mai târziu, s-a desfiinţat, în
baza lui fiind organizată Şcoala Ped a gogică. Acuma nu mai
ştiu ce e pe acolo, că nu m-am interesat. La Tiraspol, instituţia
respectivă ex istă până în ziua de azi, atâta doar că a fost
prefăcută în Colegiu cu durata studiilor de şapte ani: în cadrul
primei trepte, de 4 ani, se fac studii mijlocii, iar în următoarea,
de 3 ani, studii superioare. E, cum s-ar zice, un fel de con ser va -
tor cu pro gram fugitiv.

Sunt deja peste zece ani de când am plecat de acolo. În
ultimul timp eu lucram şi la Soborul din Bender, unde eram re -
gent şi de unde am fost invitat, ca profesor, la Seminarul
Teologic din Chiţcani. Am trudit aici preţ de cinci ani până la
închiderea lui. Timp de un an am lucrat, concomitent, şi la
Şcoala de Regenţie de la Mănăstirea „Marta şi Maria” din
Hagimus. În momentul de faţă am rămas doar cu munca la
Şcoala de Regenţie de la numita mănăstire: trăim în pădure,
într-un loc retras, destul de pitoresc. Şi, ca să revin la întreba -
rea Dumneavoastră de la început, pot zice că, în orişice caz, în
calitate de mănăstire, de cor al acestei mănăstiri, apoi de cor al
şcolii de pe lângă această mănăstire, suntem într-adevăr mai
puţin cunoscuţi. Iar de când m-am pensionat şi, mai ales, de
când sunt la mănăstire, m-am obişnuit cu ideea şi ac cept cu
smerenie starea în care mă aflu, anonimatul fiind, de fapt,
condiţia existenţei celor ce au ales să vieţuiască departe de
grijile lumii…

– Povestiţi, Vă rog, despre activitatea Dumneavoastră
în calitate de dirijor de cor. Ştiu că, de-a lungul anilor, aţi
organizat şi condus câteva coruri…

– În calitate de dirijor de cor – dirijor de cor de amatori,
precizez, fiindcă coruri profesioniste, în Moldova, sunt doar
două: Capela Corală „Doina” şi Corul Radiodifuziunii „Mol -
dova” – am activat în câteva rânduri. De fapt, activitatea mea
de dirijor de cor nu a încetat niciodată, peste câteva luni se vor
împlini 55 de ani de când muncesc pe acest tărâm. Prima mea
experienţă ca dirijor de cor datează din clasa a IX-a, dar nu este 
cazul să in sist asupra acestui episod. Menţionez doar că acel
cor activa la Şcoala Medie Nr. 2 din Orhei şi ţin minte că era
bine văzut în întregul raion. Trebuie să spun însă că succesul
nu mi s-a datorat mie neapărat: cred că nu era destul de
avansată starea cântecului coral în timpul acela, astfel că am
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avut posibilitatea să ocupăm un loc de frunte în raion. Pe urmă
nivelul muzicii corale în Moldova a crescut vizibil. Cât am
învăţat la Con ser va tor, am avut coruri la Sireţ şi la Isacova, cu
acele colective am luat locul I în raionul Orhei. Am mai avut
coruri şi la Şcoala Medie din Nisporeni, am lucrat şi cu un
colectiv din Selişte, acelaşi raion. Şi în anii de maturitate, în
gen eral, m-am străduit să fac coruri bune. La prima izbândă am 
ajuns în 1977, cu un colectiv de artişti amatori de la Palatul de
Cultură din Tiraspol, un cor foarte mare, constituit din 64 de
persoane, aranjate în câte două rânduri de bărbaţi şi două de
femei. Desigur, acolo intrau studenţi şi profesori, medici, toţi
cei care aveau voce şi dorinţă să cânte. A fost un cor foarte bun, 
care a devenit laureat al unui apreciat fes ti val unional desfă -
şurat la Tallinn. În Es to nia genul acesta de muzică era în vogă
pe atunci: peste 50.000 (!) de oameni, întruniţi la fes ti val,
cântau, în acelaşi timp, pe patru voci. Desigur, programa era
cunoscută din timp, astfel ca participanţii să o poată studia,
înşişi. Am mai avut în acea perioadă două coruri fem i nine, pe
unul dintre ele – cel de la Institutul Ped a gogic din Tiraspol –
l-am condus până la izgonirea acestei instituţii la Chişinău. La
mănăstirea din Chiţcani, de asemenea, am avut un cor foarte
bun de bărbaţi…

– Vreţi să vorbiţi despre activitatea desfăşurată în
calitate de pedagog la Seminarul Teologic de la Chiţcani?

– Iniţial, am fost solicitat să lucrez cu corul de acolo, dar 
arhimandritul Doremidont, asistând la câteva repetiţii, mi-a pro -
pus să predau muzica corală la sem i nar. Mi-a fost, la început,
foarte greu, deoarece nu am studii teologice, dar am ieşit din
situaţie foarte curând şi am predat acolo cântul bisericesc.
Aveam lecţii în paralel: cântul bisericesc şi corul. La Chiţcani
erau două coruri: unul condus de un călugăr şi un altul dirijat
de mine. Cântam, printre altele, antifonic, de altfel, toate denu -
mirile – epifonic, antifonic şi simfonic – vin din biserică.

– Cine a elaborat programul pentru acel curs de cân -
tare bisericească predat la sem i nar?

– Toate programele, la toate seminarele teologice – iar
seminarul de la Chiţcani făcea parte din mitropolia prorusă din
Moldova – erau elab o rate la Moscova, noi fiind obligaţi să le
studiem şi să le urmăm.

– Ce prevedeau, de fapt, acele programe?

– Să se înveţe puţin muzica, dar foarte puţin. Viitorul
preot trebuia să ştie a citi notele, să-şi însuşească noţiunile şi
să-şi facă o idee mai mult sau mai puţin clară despre muzică. În
acest scop, miza se punea pe predarea în gen eral a glasurilor
bise riceşti, aşa numitul tipic.

– În afară de programe, ce alte materiale instruc -
tiv-didactice aţi mai folosit?

– În ce mă priveşte, am folosit metoda de cântare
bisericească a lui Mihail Berezovschi, pe care am însuşit-o
studiind culegerile ce conţin lucrările acestui mare compozitor
bisericesc şi vestit dirijor de cor. Dar cel mai mult se folosesc
culegerile cu cântecele făcute la Moscova pentru corurile bise -
riceşti sau pentru corurile Academiilor şi Seminarelor Duhov -
niceşti din cadrul Patriarhiei Ruse. Am studiat trei ani de zile
programele şi am lucrat un an şi jumătate la Academiile şi la
Seminarele Duhovniceşti din Moscova şi Kiev; izbutind să
elaborez un man ual de cânt bisericesc, în care intră: glasurile
bisericeşti, teoria mai detaliat decât cum era predată la Mos -
cova, solfegiul. Lucrarea se compune din patru părţi şi era
vorba chiar să fie editată, dar în momentul când era gata, s-a

desfiinţat seminarul. Nu ştiu cine se face vinovat de acest lucru, 
dar cred că au fost implicaţi şi unii ierarhi din Moldova…

– Ce alte preocupări, în afară de muzică, aţi mai avut la 
Seminarul Teologic din Chiţcani?

– În cadrul Catedrei de Cânt Bisericesc, l-am ajutat, în
calitate de conducător ştiinţific, pe un elev al seminarului, Ion
Puiu, să facă o lucrare de bacalaureat despre viaţa şi activitatea
părintelui compozitor şi dirijor de cor Mihail Berezovschi
care, precum se ştie, a fost o somitate în cultura noastră muzi -
cală din prima jumătate a secolului trecut. Aceasta a fost uni ca
lucrare condusă de mine la sem i nar în anul şcolar 1998/1999.
A ieşit o teză bună, de vreo sută cincizeci de pagini. Băiatul
acesta care acum se află în Ar gen tina, ca hipodiacon pe lângă
un episcop, a muncit mult, mai întâi la biblioteca mănăstirii,
apoi a cercetat şi arhivele, la Chişinău şi Bucureşti. Ar fi bine,
cred, ca studiul respectiv, dacă se vor găsi mijloace, să fie
tipărit.

– Unde sunteţi la momentul ac tual şi ce mai faceţi?

– Acum lucrez la Mănăstirea „Marta şi Maria”, unde am 
organizat un cor al elevelor de la Şcoala de Regenţie. Avem
înregistrate deja două CD-uri: slujba de seară, vecernia şi
utrenia, liturghia. Pe al doilea disc am imprimat 17 colinde.
Colindele, se ştie, sunt cântece populare pe o voce; eu am făcut
din ele piese corale, le-am armonizat, le-am îngrijit. Aşa cum
ziceam, am reuşit să înregistrăm două vol ume. Aş vrea să mai
editez ceva, fiindcă, din lucrări, am o singură prelucrare a unui
cântec pop u lar publicată în culegerea pe care a îngrijit-o cole -
gul Vic tor Creangă.

– Ce reprezintă şcoala de la Mănăstirea „Marta şi
Maria”?
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– Şcoala de Regenţie de la Mănăstirea „Marta şi Maria”
a fost deschisă, ca şi mănăstirea, de altfel, cu binecuvântarea
arhimandritului Doremidont, cel care a supravegheat, printre
altele, redeschiderea şi reînnoirea mănăstirii de la Chiţcani.
Organizarea seminarului tot din iniţiativa şi cu sprijinul lui s-a
făcut. A acţionat, desigur, şi vlădica Vladi mir, rectorul Semi -
narului, arhimandritul Doremidont fiind doar prorector. Deoa -
rece şcoala a fost înfiinţată de arhimandritul Doremidont, în
mare parte, ea funcţionează şi astăzi sub îndrumarea lui, deşi
acum dânsul este episcop de Edineţ şi Briceni. Bineînţeles că
influenţa pe care o exercită acum asupra acestei ctitorii, admi -
nistrativă şi de alt ordin, este mai mică, cu toate că vine la noi
de sărbători, la hramul bisericii. Prea Sfinţitul Doremidont este 
sensibil din fire, îi place să asculte cântecele noastre.

– Când şi cum aţi compus primele cântece?

– Cântecele mele s-au ivit, cred, dintr-o necesitate. A
trebuit să le scriu, deoarece nu aveam în repertoriu suficiente
piese adecvate pentru corurile pe care le-am dirijat în timpul de 
la urmă. Am început să compun încă aflându-mă la seminarul
din Chiţcani. Acolo am dat la iveală primele două cântece
duhovniceşti, „Lăudaţi numele Domnului” şi „Dorul Sfănt”.
Atunci nu am simţit nevoia de mai mult. Dar când am trecut la
această şcoală, am simţit că repertoriul este limitat, iar din
patrimoniul coral rus nu am mai găsit ce să traduc. Am avut
dorinţa să caut texte în limba română: am găsit versuri potrivite 
şi am căutat să le pun pe note, să le armonizez. Am început să
studiez mai detaliat, fiindcă, aflându-mă la şcoală, am avut
nevoie de ma te rial. Fiecare elevă – anul acesta au terminat
şcoala 14 – dirijează câte trei piese, şi eu, deci, trebuia să am
pentru ele tocmai 42 de cântece noi. A trebuit să caut şi am
găsit la Bee tho ven, la Musicescu, la Porumbescu, dar a trebuit
să scriu şi eu. Şi aşa scriu şi compun până în ziua de azi.

Când lucram la Tehnicumul de Muzică din Tiraspol, la
împlinirea a 50 de ani, am avut un con cert cu cântece, în fond,
de-ale mele, de o oră şi zece min ute. Am chiar şi un poem care
se numeşte „Memorie”, pentru două coruri – mixt şi de copii –
şi pian. Dar de acel repertoriu eu am uitat de mult, acum sunt
interesat de muzica duhovnicească.

– Cum alegeţi textele pentru cântecele pe care le com -
puneţi?

– Citesc, pur şi simplu, versuri şi, dacă se întâmplă
să-mi placă ceva, să-mi intre în inimă, cântecul e ca şi făcut.
Aşa cum imaginea se developează, puţin câte puţin, pe hârtia
fotografică, la fel şi mie, încetul cu încetul, începe să-mi sune
corul. Şi asta se poate întâmpla oriunde: la lac, pe stradă, în
parc…

– Fiica Dumneavoastră, Ma rina Velicico, care este şi
ea muziciană, Vă ajută să armonizaţi mai bine lucrările?

– Fiica nu ştie ex act cu ce mă ocup eu. Ştie că scriu, dar
nu ştie ce. E profesoară de pian la Liceul „Ciprian Porum -
bescu” din Chişinău, consacrându-şi timpul şi eforturile elevi -
lor pe care îi are acolo. Mai lucrează şi cu fiica sa, Iulia, care
studiază violoncelul la acelaşi liceu şi care este deja laureată a
unui con curs internaţional ce a avut loc la Tulcea. În familie
suntem, aşadar, trei muzicieni: fiica, nepoţica şi eu. De fapt,
am două fiice şi doi fii, dar numai cea mai mare m-a urmat
într-un fel, deşi toţi au o atitudine pozitivă faţă de muzică.

– Primul cor l-aţi dirijat în clasa a IX-a, la şcoala din

Orhei. A con duce un cor presupune, inevitabil, o anumită
pregătire. Când v-aţi iniţiat în muzică, aţi avut, în acest sens,
nişte premergători, o tradiţie de familie?

– Nu am avut nici o tradiţie în fa milia părinţilor mei.
Fratele cel mai mare, în timp ce şi-a satisfăcut serviciul militar
în Germania, a cântat în fanfara unităţii în care slujea. Reve -
nind acasă, se vede că m-a influenţat cumva, pentru că, elev
fiind, mi-am manifestat dorinţa să cânt în fanfara şcolii, care
tocmai se organizase. Poate de aceea că eu cântam bine la
trompetă, mi s-a încredinţat dirijarea corului. Deci, pot zice că
am intrat în muzică prin trompetă.

– Cine a fost conducătorul acelei orchestre, cel care,
odată remarcându-Vă talentul muzical şi vocaţia pentru diri -
jat, V-a promovat la conducerea corului?

– La cârma orchestrei s-au perindat mai mulţi, cum se
întâmplă adesea, dar primul a fost Andrei Juravschi. El nu era
profesor de muzică la şcoala noastră, ci fusese invitat să con -
ducă corul.

– Unde v-aţi făcut studiile muzicale?

– Am studiat la Conservatorul din Chişinău, unde mi-a
fost profesor doamna Lidia V. Axionov, foarte cunoscută în
Moldova şi nu numai. Dânsa conducea şi un cor foarte vestit de 
copii. Vrusem, ce-i drept, să intru la Tehnicumul de Muzică
din Chişinău, dar mi s-a recomandat Conservatorul, spe cia -
litatea Dirijor de cor. Eu mă gândeam să dau admiterea la
Fanfară, dar atunci profesor la această specialitate era Da -
vîdov, un trompetist foarte bun: cei care au învăţat la Con ser -
va tor îl ştiu. În vara aceea el era însă plecat la odihnă, iar eu am
întârziat puţin. Iniţial, am fost ispitit să încerc la Institutul Ped -
a gogic din Tiraspol, la istorie şi limbă; am dat chiar şi un
examen, dar pasiunea pentru muzică m-a determinat să renunţ.
Am revenit ul te rior la Tiraspol, e adevărat, dar în altă calitate.
Aşa a fost voia Domnului.

– În ultimii ani, aţi fost de mai multe ori în România, aţi
luat parte şi la festivităţile din 2004, de la Mănăstirea Putna,
cu Corul de Măicuţe de la Mănăstirea „Marta şi Maria”. În ce 
con text s-a produs călătoria şi cu ce impresii v-aţi întors?

– Am mers la Putna în următoarele împrejurări: la
mănăstirea noastră, „Marta şi Maria”, se construieşte un sobor, 
iar prea cuvioşii părinţi de la Putna ne susţin ma te rial, în spe -
cial cu lemn. Au fost la noi câţiva călugări de acolo şi, infor -
maţi despre ce reprezintă corul nostru, iată că ne-au poftit la
serbare. Am fost primiţi foarte bine, am luat parte la slujbe în
câteva mănăstiri: Sihăstria şi altele. Am participat la come -
morarea Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt,
unde a fost prezent şi preşedintele de atunci al României, Ion
Iliescu, şi vrednicul de pomenire Patriarh al României, Prea
Fericitul Părinte Teoctist. A doua zi am făcut şi o slujbă şi, cum 
să vă spun: am rămas şi noi mulţumiţi şi ei – satisfăcuţi.

– Mergeţi cu corul şi prin mănăstirile din Republica
Moldova?

– La şcoala noastră avem o tradiţie: grupa care termină
– corul de 14 persoane e mic, dar e, totuşi, cor – a doua zi, cum
au primit diplomele, angajăm un microbuz şi mergem prin
Moldova timp de o săptămână. Cântăm pe la biserici şi mă -
năstiri, unde suntem primiţi foarte bine. Asta se re feră la corul
şcolii. Dar noi, cum vă spuneam, mai avem un cor, al mă -
năstirii. Pe 2 iulie, în acelaşi ceas, în aceiaşi zi, Corul Regen -
telor a cântat la Ştefan Vodă, iar Corul Măicuţelor – la Putna.
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Prezenţe ale diasporei române la
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”:

Flavia Cosma
Antoaneta TURDA

La 20 octombrie 2007, iubitorii de poezie din Baia
Mare au avut un prilej de revelaţie spir i tuală ocazionat de
lansarea volumului de versuri al Flaviei Cosma Cântece la
Marea Egee. Evenimentul a avut loc în Sala de lectură a
Bibliotecii „Petre Dulfu”.

Numele Flaviei Cosma, aşa cum din păcate, pe nedrept,
se întâmplă cu majoritatea reprezentanţilor diasporei române,
este cunoscut probabil de puţini din românii care am rămas în
ţară, fie din proverbiala ignoranţă românească, fie pur şi
simplu dintr-un soi de invidie foarte bine mascată de toţi cei
care nu ne-am încumetat să „ne căutăm fericirea” aiurea, în
lume. Pentru cei ce nu cunosc nimic despre Domnia sa, voi
spune doar că s-a născut în 5 iunie 1938 la Oradea, rămânând
repede fără mamă, ceea ce îi va marca profund existenţa. În
ciuda greutăţilor le gate şi de schimbarea de regim a anilor ’50,
Flavia Cosma răzbate prin viaţă cu o tenacitate de invidiat,
reuşind să urmeze Facultatea Elec tro-En er getică din cadrul
Universităţii din Bucureşti, apoi un Masterat în Inginerie Elec -
trică precum şi Şcoala Pop u lară de Artă, clasa actorie. În 1974,
„cu un copil de 3 ani şi două geamantane”, părăseşte România
cu destinaţia Can ada, fiind însetată de libertate. Impactul cu
„lumea tuturor posibilităţilor” a fost cutremurător, aşa cum a
mărturisit la lansarea ultimei sale cărţi: „O perioadă de 4-5 ani
am urât Can ada pentru că mi s-a părut groaznic să trăiesc doar
pentru a aduna bani”. Dar cu timpul aşezându-se lucrurile,
proverbiala sa tărie interioară a ajutat-o să pătrundă în lumea
ca na diană, unde a lucrat aproape 25 de ani pentru o televiziune
multi cul turală din To ronto şi unde este deja un nume cunoscut
atât în rândurile scriitorilor români, cât şi ale celor canadieni
(menţionez aici că scrie şi în limba engleză, având şi vol ume
publicate în această limbă).

Volumul Cântece la Marea Egee, publicat la Editura Ars
Longa din Iaşi, bucu rându-se de o prefaţă semnată de cunoscuta
traducătoare a multor opere din literatura română în limba polonă, 

Dr. Irena Harasimo wicz-Zarzecka şi scris cu ocazia unei şederi în
insula Rhodos, adună, în cele 74 de pagini, versuri ce amintesc,
prin voluptatea trăirilor, de lirica Magdei Isanos şi a Anei Blan -
diana dar şi de cea a Ioanei Crăciunescu, aceasta din urmă, ca şi
Flavia Cosma, folosind deseori marea drept cadru de exprimare a
tuturor frământărilor sufleteşti.

În poezia Flavei Cosma găsim acel farmec pictural care
ne aminteşte de poeziile lui Ion Pillat, poeta fiind, poate, mai
orig i nală prin combinaţii de culori cum ar fi: galben-albastru,
verde-alb, verde-albastru, roşu-verde, roz-galben-vi o let etc.
Aspectul pictural fiind pre dom i nant în acest volum, cititorul
are în faţa ochilor în primul rând frumuseţea insulei, în versuri ca:

Trepte de piatră, tocite de timp,
Săpate pe vremuri în stâncă,
Urcă anevoie spre ruine ;

Sus pe culme, trei capre şi-un ied,
Mestecă iarba fierbinte,
Zorele sălbatice ţes mândre covoare,
Violete şi roz…

dar şi zgomotul mulţimii vizitatorilor care, deseori a lungă
misterul insulei încărcate de istorie, zgomot ce îm piedică acea
stare de meditaţie care o apropie de Divinitatea la care autoarea 
apelează mereu:

„Tineri cu ochi stinşi în taverne mă-mbie;
Eu caut o biserică,
Eu caut o solie,
Trec fără să iau seama
Pe sub poarta Sfântului Anton,
Bolţile gem de flori în cas cade,
Uşile-nalte stau ferecate acum
Pasul mă poartă pe căi neumblate”.

Nefiind doar o simplă spectatoare a universului,
poeta îşi pune mereu întrebări de natură existenţială,
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meditând mult asupra destinului uman, as pect bine reliefat
în Cântecele 27-31 unde urmăreşte ciclul vieţii de la ado -
lescenţă la bătrâneţe, reuşind să redea aceste etape ale exis -
tenţei omeneşti atât de bine prin folosirea aliteraţiilor
con form etapelor descrise: pentru adolescenţă vocala a, iar
pentru anii bătrâneţii a consoanelor m, s, ş ce redau acel
şuierat ce ne sugerează moartea.

Lectura volumului, într-o lume atât de prag matică ca
cea de azi, ar putea nu doar să ne ducă cu gândul într-o parte
mirifică a lumii, ci ar putea să ne ajute să înţelegem mai în
profunzime câteva mărturisiri ale autoarei pe care nu le voi
comenta aici, lăsând libertate de interpretare tuturor celor care
citesc aceste rânduri. Aceste câteva mărturisiri sunt:

1. „Scrisul face parte din fiinţa mea interioară”
2. „Nefericirea cu poezia merg mână-n mână”.
3. „Scriitorul mediocru nu e mai talentat în exil iar

memoria sa nu se micşorează când trece graniţele ţării”.

În ceea ce priveşte condiţia scriitorului în exil, măr -
turisirile sunt următoarele:

1. „Când pleci, pat ria e limba în care scrii”.
2. „Scriitorul care pleacă o face dintr-o mare suferinţă,

din dorinţa de a cunoaşte adevărul”.
3. „Odată ajuns în ţara adoptivă, scriitorul exilat are

câteva variante de a-şi alege un drum: să nu mai scrie, să scrie
cu un foarte mult autocontrol, să plece sau să răspundă cu
dibăcie la întrebări de genul: Dacă tot ai plecat, de ce mai scrii
despre ţara ta pentru că tot nu mai îi simţi pulsul...”

Având un puternic simţ al realităţii şi al adevărului,
Flavia Cosma, în ciuda tuturor întrebărilor incomode, rămâne
totuşi o fiinţă a cărei căldură sufletească nu este înlocuită
niciodată de brutalitatea adevărului spus tranşant, nu atât din
dorinţa de a pune la punct pe cineva cât din con tinua căutare a
acelui adevăr spre care probabil tindem mulţi dintre noi dar,
din di verse mo tive, nu îl căutăm cu atâta ardoare.

Flavia Cosma traduce din 
George Elliott Clarke

Poeme Incendiare, Editura Cogito, Oradea, 2006
Ana OLOS

Stabilită de ani buni în To ronto, Flavia Cosma  a scris
literatură pentru copii, o carte de proză, jurnal de călătorie şi,
după ce şi-a exersat propria voce po etică, pub licând peste zece
vol ume de poezie, unele în română, altele în engleză, şi vă -
zând, probabil cu surprindere, metamorfoza propriilor versuri
într-o limbă străină (unul din vol ume primind chiar premiul
Wilbur pentru traducere), trece ea însăşi prin dificila şi nu de
rareori frustranta „probă” a traducătorului. 

Comparată de un pre fa ţator cu Em ily Dickinson, te-ai fi 
aşteptat ca prima încercare să fie asupra unei poete de o factură
sim i lară cu propria-i poezie şi nici decum să transpună în ro mâ -
nă din creaţia unui poet post mo dern care violentează chiar ti pa -
rele poeziei de sorginte anglo- saxonă. Căci George Elliott
Clarke aduce cu sine îngemănate experienţa refugiaţilor rega -
lişti de culoare stabiliţi în Nova Sco ţia (numită de el „Afri -
cadia”) după Războiul de Independenţă şi trista istorie a băşti -
naşilor in dieni, transpunând suferinţele, bu curiile, re li gio zi-
tatea, dar şi senzualitatea sau violenţa ce le-a însoţit destinul în
ritmurile spe ci fice unor genuri muzicale ca: spir i tu als, blues,
soul, rock sau jazz. Dar poetul vine şi cu o în căr cătură livrescă
solidă de poezie mod ernă. Vocea sa unică îl face să fie inclus
printre cei mai importanţi poeţi de limbă en gleză din toate
timpurile. Pe drept cuvânt constată prefa ţa to rul traducerilor,
poetul orădean Ioan Ţepelea, directorul editurii care pub lică
volumul, că ar fi greu, dacă nu chiar imposibil de găsit un poet
român cu care să fie comparat George Elliott Clarke.

Şi din nou întrebarea: de ce tocmai cu acest poet dificil
debutează ca traducătoare Flavia Cosma? Nu poate fi doar un

gest el e gant, izvorât din gratitudinea pentru prefeţele entu -
ziaste scrise de acesta la volumele ei de poezie. Aş crede că e
mai degrabă vorba de o experienţă de lectură care a acţionat
profund asupra receptivităţii poetei, accentuată de încercările
destinului şi sub influenţa dezrădăcinării. Tocmai de aici des -
chiderea sa spre problemele existenţiale acute, cu înţelegere şi
compasiune. Recunoaştem aici pe o Flavia Cosma care le
vorbeşte elevilor canadieni despre Drepturile Omului, pe pro -
ducătoarea de filme de televiziune despre home less-ii din To -
ronto sau despre copiii orfani din ţara ei, în ajutorul cărora a
venit imediat după decembrie ‘89. În toate acestea ea se întâl -
neşte cu activismul so cial mil i tant al lui George Elliott Clarke,
adăugându-le, la fel, o profundă credinţă.

Dacă vocea poetului ca na dian re flectă o îndelungată
tradiţie orală, poezia Flaviei Cosma îşi trage şi ea seva din
folclorul românesc, re dun dant în mijloace artistice şi de o mare 
muzicalitate, aşa cum observa Lucian Blaga. Probabil că nu e
pură întâmplare că, înainte de ple carea din România, Flavia a
lucrat ca inginer de sunet la ra dio. Mai trebuie oare menţionată
adânca legătură cu cosmosul, dra gostea şi respectul pentru na -
tură din culturile populare? Acesta e locul de întâlnire cu poe -
mele mai tem per ate ca ton ale lui Clarke, cele în care fiorul
mistic se îngemănează cu poezia peisajului marin din pro -
vincia na tală a poetului ca na dian. Dar, în acelaşi timp, poezia
Flaviei Cosma se altoieşte pe marea poe zie cultă mod ernă,
vocea ei venind cu un ecou din poezia transilvană, iar ima -
gistica înru dindu-se cu expresionismul euro pean.

Selecţia pe care o ope rea ză Flavia Cosma în alcătuirea
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vo lumului, preluând ca titlu cel al unui poem inclus, este
extrem de îndrăzneaţă. Primele tradu ce ri (şi primul şoc pentru
cititor) sunt mostrele din Ex e cu tion Po ems (2001) pentru care
Clarke a fost răsplătit cu premiul Gu ver natorului Gen eral,
fiind şi pri mul poet de culoare care să ia acest premiu.

Negaţie este cartea de vizită a poetului: «Le nPgre,
respins, negat şi costeliv, c’est moi: / Un pro vin cial de culoarea 
whis key-ului, necioplit; / Gura mea searbădă scuipând doar
minciuni, vomă po etică, / Scripturi nemestecate. Obraznicul
Majestăţii Sale Re gina, / Nofaskoshan Ne gro, vreau să zic, /
Tocmai eu să desfac poezia în bucăţi, ca pe o inimă. / În ochii
voştri obrazul meu negru trebuia / să prefaţeze asasinatul.» În
poemele cu titlul Copilărie 1 şi Copilărie 2, vocile care dia -
loghează, amintindu-şi de scenele violente dintre părinţi (care
de fapt vor marca tragica lor evoluţie în viaţă) sunt ale unor
viitori ucigaşi ai unui şofer de taxi, în timpul unui jaf armat şi
care vor sfârşi în ştreang. O poveste pe cât de tristă, atât de
adevărată, petrecută la mijloc de secol 20. În in ter pretarea
acestora, Un Cântec Trist Pentru Isus este o adevărată
blasfemie pentru urechi de creştin, iar Triumful lui Georgie e
de o senzualitate netemperată, bru tală, fără echivoc. 

Cititorul este confruntat cu oroarea care, ca în tragedia
greacă sau shake spear eană, e menită să producă purificarea
sufletească. Dar vine contrapunctic, ca o pauză de respiraţie,
Zarvă în Piaţa din Hal i fax, cu mare priză la lecturile publice
prin energia pe care o degajă, cu chemările în doi peri ale
precupeţelor, în variate lim bi (căci nu degeaba a luat Clarke
premiul Tru deau pentru multi cul tur al ism!): „Hai la lubeniţe
zemoase, cu fundul gras şi ro tund! / Hai la pere durdulii, pere! / 
Poftiţi la porumb cu capul vânjos! // La gusta este jardin? //
Castraveţii mei au pe vino-ncoace! / Castraveţii mei sunt şi iuţi
la trap! / Sunt atât de senzuali! // Voulez-vous coucher avec
moi?”, amintind de snoavele şi strigăturile noastre, ca totul să
se termine cu aluzii literare: „Hai la târfe de lubeniţe! / Poftiţi
castraveţi păcătoşi!/ Perele mele – ispita deţinuţilor! / Toate-s
semănate de Chau cer – gură mare, / Şi culese chiar de diavolul
Shake speare!” - ca o ilustrare a intertextualităţii poeziei lui
Clarke.

Urmează poemele din volumele Gold In di goes (2000),
Blue (2001) şi Il lu mi nated Verses (2005), cel din urmă su -
gerând ilustraţiile în anluminuri ale manuscriselor medievale,
volumul orig i nal fiind decorat cu fotografii artistice de nuduri
ale unor femei de culoare. Seria aceasta debutează cu poemul
Exil, pe care traducătoarea nu avea cum să-l omită : „Ţara (ton
pays) pe care ai părăsit-o în goană, - / pluteşte in can des centă-n
eter”… Poetul redă experienţa limită a cuiva scăpat dintr-un
război civil şi care poartă cu sine nos tal gia îngemănată cu
memoria violenţei. Biografie: Negru Bas tard Bap tist, un alt
autoportret, dar şi un portret colectiv al comunităţilor de cu -
loare din Amer ica de Nord, vorbeşte despre „teroarea credinţei 
transmutate”.

Multe poeme sunt cu adresă pre cisă, cu dedicaţii, cu
aluzii la alţi poeţi, imagini păstrate în memorie ale unor locuri
vizitate de poet, poeme „în maniera lui”, ecouri din Psalmi (v.
Canto XXXIX, Castelul Frontenac, To bago, Colette, Tra du -
cere Imaginară, Poem Pentru Henry Dumas [1934-1968]
etc.), sugerând toate o vitalitate debordantă, o incandescenţă a
sim ţurilor care duce la propria anihilare, amintind de boema
unei „gen eraţii pierdute”. 

Uneori ai impresia de simplă teatralitate, atunci când
intervine cenzura şi (auto)ironia postmodernă a poetului. Ca
atunci când, de pildă, se dedublează şi vede ca în oglindă o
scenă de amor regizată de imaginaţia sa. Anunţ Mat ri mo nial,
ce are drept moto un anunţ de la mica publicitate este de fapt o
scenă/înscenare vir tuală: „Ţin minte cum îţi foloseam Biblia
voluminoasă drept pernă / Şi îmbinam Cântarea Cântărilor cu
Marchizul de Sade. / Îmi turnai vin roşu, făceam împreună o
baie cherchelită, / Şi ne tolăneam în pijamale pe cearşafuri
idilice. / Deasupra noastră Kin der gar ten, pictat de călugăriţa
aia din L. A., / Artă pop, un amestec de inimi portocalii, verzi,
violete, / Creioanele colorate declarând sol emn: «Te iubesc
mult»; / Dar noi ne mărturiseam rareori înclinaţiile reale, / Deşi 
eu eram întărâtat şi tu te grăbeai să-ţi verşi dintr-o răsuflare /
Marea ta duşmănie împotriva maică-ti.” Acelaşi amestec între
religiozitate şi senzualitate vul gară se vădeşte în Castrare ori
Salo. 

Dar Discurs Despre Virtutea Pură, dedicat soţiei poe -
tului arată că acesta e capabil şi de gingăşie sinceră: „Fata cea
brună cu ochi întunecaţi / E ca un hi bis cus înflorit în luna lui
Au gust”, unde Cântarea nu mai e parodiată, ci devine sursă de
inspiraţie. Iar un poem ca Ecleziastul 12 este inspirat de o
sinceră credinţă. Şi din nou un Autoportret scris în numele
altcuiva, deşi în cazul lui Clarke nu e niciodată clară deli -
mitarea dintre cele trei voci ale poeziei despre care scria T. S.
Eliot: cea a poetului liric, vorbind pentru sine, vocea im per -
sonală, sau cea a unui personaj dra matic.

Cum poezia lui Clarke este saturată de aluzii culturale,
nume de localităţi, nume în dedicaţii etc. care nu îi sunt întot -
deauna familiare cititorului român, dar care ar contribui la o
descifrare mai la obiect a poemelor, se resimte absenţa unui re -
dac tor de carte com pe tent. Căci, aşa cum scria Paul Ricoeur
„contextul este cel care (…) de cide sensul pe care îl capătă
cuvântul într-o anumită circumstanţă a discursului (…) Pentru
că nu ex istă doar contexte clare, ex istă şi contexte mascate şi
ex istă ceea ce numim conotaţii, care nu sunt doar intelectuale,
ci şi afective, nu doar publice, ci şi specifice unui anumit
mediu, unei clase, unui grup sau chiar a unui cerc se cret; ex istă
astfel o întreagă marjă camuflată de cenzură, de interdicţii,
marja ne-spusului, brăzdată de toate figurile disimulării.”
(Despre traducere, Trad. Magda Jeanrenaud, Polirom, 2005,
p.95) Dar şi fără notele care să suplimenteze sensul cono -
taţiilor sau să aducă un plus de informaţie despre con text,
poemele vorbesc cititorului. Instinctul sigur cu care tradu -
cătoarea a ales poemele reprezentative pentru creaţia lui
George Elliott Clarke şi transpunerile sale care vădesc recep -
tivitatea cu care a acceptat provocările textului sau inteligenţa
cu care a ocolit capcanele, trans mit plăcerea şi nu efortul
demersului, arătând încă o dată, dacă mai era nevoie, că limba
română este o limbă ospitalieră, chiar şi când e vorba de
„poeme incendiare”.

Drept încheiere, să mai cităm câteva versuri în tra -
ducerea meşteşugită a Flaviei Cosma, de data asta chiar din
poemul care dă titlul volumului: „Pixul arde hârtia. Un Blitz -
krieg negru; / Flăcările mari lasă în urmă / Mi asma scânte -
ietoare a dicţiunii carbonizate, / Un vocabular de cenuşă.
Grohotiş. / Arsă de cuvinte, hârtia miroase ca întunericul.[…]
Fiecare poem e rugul său propriu, un curcubeu frumos colorat,/ 
Cuvinte ce fumegă, pustiind Timpul.”
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„Aspecte din viaţa spir i tuală a
comunităţilor româneşti
din Ungaria şi Ucraina” 

Simpozion internaţional, Satu Mare, 13 februarie 2008

- fragmente din luările de cuvânt -
a consemnat Ştefan SELEK

În data de 13 februarie 2008, la Satu Mare, sub pa -
tronajul Consiliului Judeţean, a avut loc Simpozionul „As -
pecte din viaţa spir i tuală a comunităţilor româneşti din
Un garia şi Ucraina”, organizat de Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare,
Casa Orăşenească de Cultură Negreşti-Oaş şi Asociaţia Cul -
turală „Mara Oaş”. Printre feţele bisericeşti prezente la acest
eveniment se numără Prea Sfinţia Sa Siluan, Episcop al Epar -
hiei Ortodoxe Române din Ungaria, Prea Sfinţia Sa Iustin
Sigheteanu, Episcop vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramureşului şi Sătmarului, preot Origen Sabău, protopop al 
Protopopiatului Ortodox Român al Dobriţânului.

Alături de feţele bisericeşti au participat reprezentanţi
ai culturii sătmărene şi maramureşene, ai autorităţilor lo cale şi
instituţiilor publice. 

Cuvântul de deschidere i-a aparţinut Prea Sfinţiei Sale
Iustin Sigheteanu, care a introdus publicul prezent în lumea
fără de graniţe a religiei ortodoxe, vorbind despre datoria pe
care o au cu toţii, oameni de cultură ori preoţi, de a promova
cultura şi credinţa. Reproducem în continuare cuvintele acestuia:

„Este un mo ment deosebit deoarece şi Sfânta Scriptură
mărturiseşte cât este de bine şi de frumos să trăiască fraţii
împreună. Ne-am adunat, iată, români din Maramureş, noi
suntem veniţi pentru prima dată în părţile acestea împreună cu
părintele protopop de la Debreţin. 

Ne bucurăm că avem această ocazie de a ne cunoaşte,
românii de aici, din ţara mamă, cu românii de dincolo de
fruntariile ţării, din Ungaria, Ucraina. E o ocazie deosebită de a 
ne cunoaşte, de a ne apropia, de a începe să ne împrietenim şi
să rămânem în suflet cu amintiri frumoase şi de a ne pomeni
unii pe alţii în rugăciuni şi de aceea vă mulţumim tuturor
pentru această primire.

Am intrat în Uniunea Eu ro peană şi graniţele nu mai e -
xistă, se spiritualizează. Cu toate acestea, datoria de a ne păstra 
şi de a ne promova cultura şi credinţa, care sunt şi obiceiurile şi 
valorile noastre româneşti care constituie sufletul românesc,
sunt pentru noi vitale. Biserica are o comisie la nivel de Sfânt
Sinod care se preocupă de nevoile sufleteşti şi culturale ale
comunităţilor româneşti din afara graniţelor şi din lumea întreagă.

Îmi exprim bucuria de a participa la acest simpozion,
felicit pe organizatori, cu atât mai mult cu cât suntem di rect
implicaţi în activităţile din străinătate, în partea din dreapta
Tisei, unde a fost în mai multe rânduri anul trecut PSS Jus tin ian.

Românii de acolo, din dreapta Tisei, maramureşenii,
care au rămas destul de puţini, însă totuşi suficienţi să se

manifeste, cam 30.000, tot atâţi câţi ucraineni avem noi în
România, în stânga Tisei, îşi păstrează tradiţia, credinţa şi
cultura. Şi fac ex act ceea ce a spus părintele Nicolae că se
întâmplă cu omul când este încarcerat, înlănţuit sau întemniţat.
Singura modalitate de a fi liber într-o astfel de situaţie, de stare, 
este să crezi în Dumnezeu, să ai credinţă, deci rezistenţă prin
credinţă.”

Prea Sfinţia Sa Siluan, Episcop al Eparhiei Orto -
doxe Române din Ungaria, a prezentat pe scurt viaţa cul -
turală şi religioasă a românilor din ţara vecină:

„Episcopia noastră ortodoxă din Ungaria, comunitatea
aceasta românească, este veche. De secole întregi ex istă
români acolo. În 1920, când s-au trasat graniţele actuale ale
României, în partea de vest, o parte dintre românii şi dintre
parohiile în care au fost grupaţi aceştia au rămas dincolo de
graniţele de vest, în Ungaria. Bisericile din părţile acelea sunt
foarte asemănătoare cu bisericile din părţile noastre, din zona
Banatului, Oradiei, Timişoarei. Credincioşii, la recensământul
din 2001, s-au declarat în jur de 6.000, în timp ce, la începutul
secolului, erau chiar 70-80.000 de români. Când eşti într-o ţară
străină trebuie să te adaptezi locurilor re spec tive şi influenţa
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din partea locului a fost destul de mare. Oamenii nu sunt de
condamnat. Gen eraţiile de acum 30-40 de ani, azi la vârsta
bunicilor, unii dintre ei, mărturisesc că, în tinereţe, nu vorbeau
limba maghiară. Dar, încetul cu încetul, situaţia s-a modificat.
Azi avem un aşa-numit liceu românesc la Jula, reşedinţa epis -
copiei şi locul cu cele mai importante instituţii româneşti în
Ungaria, adică Episcopia Ortodoxă Română, apoi avem acea
formă de conducere a minorităţii româneşti, care se numeşte
autoguvernarea pe ţară, iar în celelalte localităţi în care ex istă
etnici români exisă aşa-numitele autoguvernări lo cale. În Un -
garia sunt un număr de 13 minorităţi cu această formă de
conducere, de autoguvernare, nu sunt totuşi la nivel foarte înalt 
reprezentaţi, nu sunt în parlament. Se ţine cont de problemele
lor, sunt şi finanţaţi, primesc sume de bani pentru a-şi putea
desfăşura activităţile.

Noi avem 21 de parohii, majoritatea credincioşilor fiind 
grupaţi în jurul frontierelor. La Jula este reşedinţa, mai sunt
două localităţi, destul de importante din punct de vedere nu -
meric, unde se vorbeşte româneşte: Micherechi Chitighaz.
Avem şi o comunitate românească la Budapesta, o parohie, o
capelă în una din clădirile fostei fundaţii Gojdu, şi care a fost
acordată de multă vreme comunităţii româneşti din Buda.
Acolo s-a amenajat, la etaj, capela care este foarte frumoasă.
Majoritatea românilor, în jur de 6.000, sunt dintre cei rămaşi
acolo de gen eraţii şi gen eraţii. Ex istă o prob lemă a suspiciunii
românilor stabiliţi de multă vreme în străinătate faţă de cei care 
emigrează acum.

În Episcopia noastră sunt 11 preoţi, 5 cu cetăţenia
maghiară, care au făcut Facultatea de Teologie în România.
După aceea s-au întors în Ungaria şi au fost hirotoniţi. La
centrul eparhial mai avem încă 4 slujitori, 3 ieromonahi şi un
diacon, consilierii. Bisericile noastre sunt în gen eral frumoase,
asemănătoare celor din România. Una din problemele celor de
acolo ar fi tocmai cea a bisericii, clădirile au fost afectate de
igrasie datorită zonelor mlăştinoase în care se află sit u ate,
unele având 200-300 de ani. Înainte au existat biserici de lemn, 
dar cu timpul, prin strădania credincioşilor s-au construit bise -
rici din piatră, dar în anumite locuri este nevoie şi de restaurări. 
Avem relaţii bune cu toate celelalte instituţii româneşti, cu
Uniunea cul turală a românilor din Ungaria, cu sediul tot la
Jula, care pub lică şi o revistă săptămânală, în for mat tipărit şi
elec tronic: „Foaia românească”. Este recunoscut în Ungaria
faptul că, deşi numărul to tal al românilor este redus, biserica
are un rol foarte im por tant.

Cei care au ocazia să cunoască în mod di rect România
privesc cu alţi ochi spre ţara noastră, acest lucru fiind cel mai

im por tant ce poate contribui la menţinerea identităţii şi cre -
dinţei în străinătate”.

Preotul paroh Origen Sabău, al bisericii din Apateu, 
protopop al Dobriţânului, a subliniat faptul că religia a avut
un rol foarte im por tant în păstrarea limbii, culturii şi obi -
ceiurilor românilor din Ungaria.

„Nu exagerez dacă spun că, pentru păstrarea limbii
româneşti, pentru păstrarea culturii şi identităţii noastre na -
ţionale, pentru păstrarea identităţii spirituale şi religioase, o
implicaţie deosebită de-a lungul istoriei a avut-o biserica.
Cunoaştem de altfel că poporul român s-a dezvoltat odată cu
credinţa noastră, cred, de asemenea, că rolul bisericii este acela 
de a păstra această identitate despre care am vorbit şi nu doar
un rol pe care îl spune din sim ple cuvinte sau doar din vârful
limbii, ci trebuie să-şi asume acest rol biserica atât în ţară cât,
mai ales, peste hotare, să-şi păstreze rânduiala creştină în
comunităţile româneşti existente, aşa cum sunt cele din Un -
garia, Ucraina, Ser bia sau Basarabia, sau cele care se formează
în di as pora, cum ar fi cele din Italia, Germania, Spania ş.a.
Biserica să-şi asume acest rol de a comunica, de a păstra şi de a
transmite identitatea noastră. Sufletul nostru, al românilor din
Ungaria, vi-l putem oferi cu condiţia să îl păs traţi şi să nu-l
uitaţi. Acolo, în Ungaria, ex istă şi români care încă mai simt
româneşte, mai sunt români ce se bucură să vadă tradiţii ro -
mâneşti sau să-şi reamintească din ceea ce au văzut la televizor
sau să vadă pe viu lucruri de care fiecare român se bucură”.

Din Ucraina, a participat la simpozion primarul loca -
lităţii Biserica Albă, Gheorghe Berinde, care a anunţat
faptul că, pe data de 9 martie 2008, va avea loc a X-a ediţie a
Festivalului culturii româneşti, la Biserica Albă, în Ucraina.

„Tineretul de azi, intelectualii din Transcarpatia vor
depune mari eforturi pentru a învăţa pe copii să fie crescuţi în
rânduielile de cultură românească, ca ei să poată duce mai
departe aceste tradiţii, iubirea limbii româneşti.

Vrem să mulţumim domnului Teodor Ardelean, care în
anul 2000 a deschis prima fil ială a Bibliotecii Judeţene din
Maramureş în Transcarpatia, la Biserica Albă. A adus un
număr mare, 7000 de vol ume, care au circulat destul de mult.
Copiii le citesc, prin ele văd istoria, cultura şi limba ro mâ -
nească şi sperăm că domnul Ardelean va face şi în viitor
eforturi pentru ca spiritualitatea şi cultura română să fie pro -
spere în zona noastră pentru că noi singuri, cu părere de rău, nu
suntem în stare să o ridicăm la un aşa nivel, neavând ajutor din
partea statului ucrainean.”
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Ion M. Botoş – preşedintele Asociaţiei „Dacia” din
Transcarpatia, Ucraina 

„Eu per sonal cunosc foarte multe personalităţi, insti -
tuţii din Satu Mare cu care colaborăm. Reprezint Uniunea
Românilor din Transcarpatia. În ultimul timp apar articole în
presă (Gazeta de Nord Vest), ded i cate românilor din Transcar -
patia unde aveţi şi dumneavoastră posibilitatea să ne cu -
noaş teţi mai îndeaproape.

Dorinţa mea, în permanenţă exprimată, este ca cele
două judeţe, Satu Mare şi Maramureş, să fie alături de românii
din Transcarpatia, să fie alături în tot ce înseamnă „românesc”.
Ducem lipsă de ma te rial di dac tic în şcoli, ducem lipsă de cărţi.
Deseori facem adrese către instituţiile din România dar nu am
primit răspunsuri de la Departamentul pentru românii de pretu -
tindeni de la Bucureşti, care are datoria de a se ocupa de
destinul românilor din afara graniţelor. Instituţiile din Satu
Mare şi Maramureş, judeţele vecine, ne ajută şi colaborăm bine. 

Credem şi sperăm că podul peste Tisa va fi redeschis şi
vom putea şi noi, românii care trăim la o sută de metri de fraţii
noştri din Sighet, să comunicăm di rect şi să ne bucurăm unii de
alţii. O barieră serioasă pentru românii din Transcarpatia şi
Ucraina este faptul că, de la 1 ianuarie 2008, a intrat în vigoare
legea vizelor dintre Ucraina şi Uniunea Eu ro peană. Ce în -
seamnă viza pentru românii din Transcarpatia? Viza va fi cu
plată: 55 de dolari, plus 20 de dolari asigurare med i cală, 20 de
dolari invitaţia legalizată la notar, plus o zi pierdută pe drumul
dus-întors la Cernăuţi.

Vize gratuite primesc românii din comunităţile ro mâ -
neşti din Ucraina care le reprezintă pe acestea în România, la
man i festările programate acolo. Aş sugera ca posturile lo cale
TV din Satu Mare şi Maramureş să prezinte mai multe mate -
riale despre românii din afara graniţelor, despre românii din
dreapta Tisei pentru a ne cunoaşte mai bine.”

Teodor Ardelean – directorul Bibliotecii Judeţene
„Petre Dulfu” – Baia Mare

„Toată ziua ne hrănim trupul şi uităm că şi sufletul are
nevoie de o hrană con stantă. Nu ex istă satisfacţie mai mare
decât să mă întâlnesc cu domnul Botoş sau cu alţi români din
altă parte, când ştiu că am făcut fiecare ceva pentru românii din 
afara graniţelor: ei ca apostoli ai neamului, acolo unde sunt.

Nu ex istă satisfacţie mai mare când mă duc la Chişinău
decât să văd cea mai mare bibliotecă, «Transilvania», pe care
am întemeiat-o cu colegul Traian Brad de la Cluj.

Biblioteca «Maramureş» din Chişinău, cu 10.000 de

vol ume, carte nouă, este cea mai utilizată. Sunt multe probleme 
în Basarabia, pe care nu le pot învinge nici şefii statului nostru,
preşedintele, prim-ministrul, miniştrii, Ac a de mia. Este greu să
ţinem aprinsă flacăra românismului acolo dar, totuşi, acolo,
limba română are ziua ei: 31 au gust este zi naţională în Basa -
rabia. Am avut bucurii imense. De exemplu, întâlnirea cu ochii 
luminoşi ai tinerilor, ai copiilor când le faci daruri de suflet.

Noi ne-am adunat aici şi vă felicit pentru iniţiativă. S-au 
făcut multe lucruri bune. Biblioteca constituită la Biserica
Albă a fost o lucrare bună, precum cele din Budapesta, la
Institutul Cul tural Român, am încercat la Viena şi nu am reuşit, 
după aceea în Spania, chiar şi în Noua Zeelandă vom merge
pentru că avem cereri de la românii de acolo să facem o
bibliotecă. Şi pentru a oferi modele, o instituţie minunată,
omogenă, bine pusă la punct este Biblioteca Judeţeană «Petre
Dulfu». Se pot face atâtea lucruri minunate încât e păcat să nu
valorifici ceea ce Dumnezeu ţi-a dat în dar în această viaţă şi
ţi-a dat un tal ent, talentul nu înseamnă numai să scrii, să spui,
mai înseamnă şi relaţii şi colaborare cu semenii tăi. Cred că
suntem pe un drum foarte bun în sensul că nu uităm această
dimensiune a lucrurilor, limba română.”

PSS Iustin Sigheteanul – episcop vicar al Episcopiei
Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului

„Se ştie ce împotrivire a stârnit faptul că BOR a reac -
tivat Mitropolia Basarabiei şi că datorită faptului că Guvernul
Republicii Moldova, obligat de Curtea Internaţională a Drep -
tu rilor Omului, a recunoscut episcopiile istorice din Ba sarabia, 
le-a reactivat, for mal deocamdată căci nu s-au ales episcopi.

Biserica a conştientizat nevoia de a sprijini conti nui -
tatea românească în Basarabia prin instituţiile care au fost şi pe
care suntem datori să le reactivăm. Pe fraţii noştri din dreapta
Tisei îi cunosc foarte bine. Am fost în mai multe rânduri la ei,
cu multă bucurie şi i-am admirat şi îi admir, în continuare,
pentru felul în care şi-au păstrat identitatea, prin cultură, tra -
diţie, colind, tot ceea ce e legat de limba română şi credinţă.

În cele câteva localităţi româneşti compacte, în care nu
s-a făcut recensământ, nici măcar preoţii nu ştiu câţi cre -
dincioşi au; părintele protopop şi cu fiul lui nu pot să ne spună
ex act câţi credincioşi au, dar mărturisesc că sunt majoritari.
Am fost la Apşa de Jos şi la Slatina în mai multe rânduri. 

N-am reuşit ca mănăstirea pe care am pornit-o noi în
1996 cu PS Metodie să con tinue decât foarte încet şi pentru
faptul că nu avem călugări acolo. La Peri este tezaurul nostru
de româ nitate. Noi îi tratăm frumos pe ucrainenii din România. 
Am fost în trei rânduri la slujbele lor anul acesta şi i-am lăudat
pentru felul în care-şi păstrează limba, portul, credinţa şi e
dreptul şi datoria lor sfântă să procedeze aşa.

Dacă Ucraina vine spre Europa, atunci se va îmbunătăţi
şi situaţia minorităţilor naţionale din dreapta Tisei. Până se vor
întâmpla aceste miracole noi suntem datori să contribuim cu
toată puterea, inima şi dragostea noastră.

În biblioteca copiilor unei familii de la Apşa nu am găsit 
mai mult de două, trei cărţi în limba română, restul erau cu
litere chirilice. Aici trebuie să intervenim, Biserica şi auto -
rităţile, să-i ajutăm. Situaţia lor nu seamănă cu a românilor din
Ungaria, ei nu sunt încă foarte liberi. Poate dacă se va con -
solida podul vor avea un sen ti ment mai mare de libertate. E
lăudabilă lucrarea lor”.
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Biserica Albă (Ucraina) – capitala
culturală a Maramureşului istoric

A 10-a ediţie a festivalului „Mărţişor”
Ştefan SELEK

În data de 9 Martie 2008, la Biserica Albă, în Ucraina,
comună cu o populaţie de aproximativ 3.500 de locuitori, de pe 
malul drept al Tisei, la 7 km de graniţa cu România, s-a
desfăşurat a 10-a ediţie a Festivalului de folclor „Mărţişorul”,
evenimentele având loc în inima comunei, lângă şcoală, apoi la 
Centrul multi cul tural.

Festivalul s-a bucurat de prezenţa numeroasă a co -
munităţii lo cale, fii şi fiice ai comunei, de la tineri la bătrâni,
persoane din toate categoriile sociale, având o amploare de
sărbătoare. Cu această ocazie, un număr însemnat de mara -
mureşeni din stânga Tisei, din Sighetu Marmaţiei, capitala cul -
turală a Maramureşului istoric, au avut onoarea de a participa
la acest fes ti val, mutând pentru o zi „capitala cul turală a Mara -
mureşului” la Biserica Albă. Delegaţia, compusă din repre -
zentanţi ai vieţii culturale şi so cial-politice din Sighet şi Baia
Mare, a cuprins şi membrii Ansamblului folcloric „Mara” din
Sighetu Marmaţiei.  

Printre personalităţile care au fost prezente la eve ni -
ment şi au luat cuvântul la dezbateri se numără: primarul
comunei Biserica Albă, domnul Gheorghe Berinde, gazda eve -
nimentului, consulul de la Consulatul gen eral al României la
Cernăuţi, domnul Ro meo Săndulescu, primarul municipiului
Sighetu Marmaţiei, doamna Eugenia Godja, directorul Biblio -
tecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, domnul Teodor
Ardelean, doamna profesoară Maria Mihali, domnul Ioan M.
Botoş, preşedintele Asociaţiei „Dacia” a românilor din Trans -
carpatia şi mulţi alţii.

Programul zilei a cuprins momente variate, bogate în
încărcătură emoţională şi sentimente de bucurie a revederii a
românilor din stânga şi din dreapta Tisei. 

Podul de peste râu a fost trecut pe jos, la graniţă fiind
aşteptaţi de domnul primar, care ne-a făcut o primire căl -
duroasă. Emoţia revederii semenilor noştri de neam, limbă şi
credinţă a fost potenţată de evenimentul dezvelirii bustului
poetului tuturor românilor, Luceafărul poeziei româneşti,
Mihai Eminescu. Momentul a fost onorat cum se cuvine, prin
sfinţirea monumentului şi rostirea unor alocuţiuni în memoria
scriitorului, surprinzând emoţia şi reacţia comunităţii la acest
eveniment. 

Profesoara Maria Mihali şi elevii de la şcoala din Bise -
rica Albă au pregătit un mo ment po etic Mihai Eminescu, un re -
cital emoţionant de poezii din op era poetului. Directorul şcolii, 

domnul Mihai Clementev, ne-a spus că vor de -
mara lucrările unei noi clădiri pentru şcoală, dat
fiind faptul că actuala con strucţie în care învaţă
copiii din Biserica Albă, datează de 120 de ani,
din vremea Imperiului Austro-Ungar. Noua
şcoală va purta numele lui Mihai Eminescu.

După sfinţirea bustului de către preotul pa -
roh Gheorghe Pituleac, originar din satul Cră -
ciuneşti şi episcopul vicar al Episcopiei Greco-
catolice a Muncaciului, Taras Lovka, rectorul Aca -
demiei de la Ujgorod, s-au plantat puieţi de tei,
plop, salcie şi brad în amintirea şi pentru a păstra
vie memoria marelui poet.

Sub semnul re cent sărbătoritei Zile Inter -
naţionale a Femeii şi a dragostei frăţeşti dintre
cele două maluri ale Tisei, s-au adunat, în sala
mare - care s-a dovedit neîncăpătoare pentru atâ -
tea suflete de simţire românească - a căminului
cul tural din Biserica Albă, coconi şi cocoane, june 
şi juni dan satori, membri în ansambluri folclorice
din localitate şi din Sighetu Marmaţiei. Amintim
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Ansamblul „Mugurelul”, condus de domnul profesor Ion Alb,
Ansamblul folcloric de copii „Doruleţul”, însufleţit de ne -
obosita profesoară Moiş Ana Teo dorovna, Ansamblul fol -
cloric „Mara” din Sighetu Marmaţiei, condus de Vasile Muste
şi Gheorghe Rednic şi ansamblul din Negreşti-Oaş, condus de
Maria Tripon. 

Spectacolul a fost realizat în cel mai autentic stil mara -
mureşean, or ches tra in ter pretând melodii din repertoriul zonei, 
din care amintim: „Învârtita” şi „Nunta maramureşeană”, su -
perb executate de micii şi tinerii dansatori. Emoţia eve ni -
mentului şi amploarea sărbătorii s-au reflectat şi în costumele
populare, pe feţele vesele şi privirile entuziaste, de o frumuseţe 
greu de descris în cuvinte, ale performerilor. Publicul, fiind
mişcat de frumuseţea spectacolului, a ovaţionat îndelung re -
pre zentaţia, adăugând un caracter de polifonie amplorii eve -
nimentului.

Bucuria momentului a fost amplificată de un as pect
practic al vieţii cotidiene, care preocupă comunităţile româ -
neşti din Ucraina, mulţi dintre locuitori având legături de
sânge şi neam de cealaltă parte a Tisei, în România. Pe lângă
problema podului pe care sperăm să o vedem solu ţionată la
începutul lunii mai a acestui an, per sistă problema circulaţiei
persoanelor dinspre Transcarpatia spre România. Procedura de 
eliberare a vizelor fiind costisitoare şi de durată, multe per -

soane renunţă să facă un drum de 300 de kilometri până la
Cernăuţi pentru a obţine viza. Domnul con sul gen eral Ro meo
Săndulescu a confirmat o veste bună din partea amba sadei, se
vor elibera vize gratuite pentru românii care doresc să-şi
viziteze rudele pe o rază de 50 de kilometri în teritoriul
României, categoriile de cetăţeni beneficiari ai acestor vize
fiind pensionarii, elevii până la vârsta majoratului, sportivii,
artiştii şi reprezentanţii comunităţii lo cale implicaţi în proiecte
de cooperare transfrontalieră, per to tal, un procent de apro -
ximativ 60% din cetăţenii de origine română putând să bene -
ficieze de aceste vize gratuite.

Un alt punct marcant în ordinea evenimentelor a fost
deschiderea porţilor muzeului localităţii Biserica Albă, în ca -
drul Centrului multi cul tural, unde funcţionează şi filiala Bi -
blio tecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Muzeul
con  ţine piese de artizanat ale meşterilor şi localnicilor din
zonă, care ilustrează viaţa şi obiceiurile lor, o colecţie de unelte 
de fierărit, tâmplărie şi dulgherit şi o cameră decorată în au -
tentic stil maramureşean, cu cergi, farfurii, covoare şi cos tume
populare caracteristice zonei.

Reproducem în continuare discursurile înălţătoare ale
vorbitorilor, înregistrări exacte ale cuvintelor rostite cu ocazia
dezvelirii bustului lui Mihai Eminescu:

Primarul satului Biserica Albă, Gheorghe Berinde
Stimaţi consăteni, stimaţi oaspeţi, iată că a ajuns şi pe

plaiurile noastre, nu numai cu gândul şi cuvântul, dar şi cu
fapta, marele nostru poet naţional Mihai Eminescu, sculptat în
piatră.

Această idee a fost gândită în urmă cu doi ani, iar
lucrările, la început mai lente, au fost sprijinite şi de Consulatul 
României la Cernăuţi, iar bustul este op era sculptorului Du -
mitru Gorşcovschi. Vreau să mulţumesc, cu această ocazie,
tuturor celor care au participat la această lucrare şi, în mod spe -
cial, consătenilor care şi-au adus contribuţia pentru ca la Bise -
rica Albă să fie primul bust al lui Mihai Eminescu în regiunea
Transcarpatia.

Îl vom ruga pe domnul sculp tor să ne povestească, în
câteva cuvinte, cum a ajuns să contureze această lucrare.

Sculptorul Dumitru Gorşcovschi
Dragi compatrioţi, dragi copii! Mă adresez vouă pentru

că voi sunteţi viitorul nostru! Mi-aduc aminte că Mihai Emi -
nescu a fost copil la şcoala din Cernăuţi, după terminarea
liceului din Cernăuţi, devenind marele nostru poet. Cu această
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La Biserica Albă s-au plantat puieţi de tei, plop, salcie şi
brad în amintirea poetului  tututor românilor (stânga, sus);
sculptorul Dumitru Gorşcovschi (dreapta, sus); oficialităţi la 
inaugurarea Muzeului localităţii Biserica Albă (jos)



ocazie, dacă noi ne aflăm în centrul satului, lângă şcoală, locul
copiilor, am crezut de cuviinţă să marchez pe acest bust urmă -
toarele versuri: „Eminescu ân limba noastră sfântă, dulce ca o
stea pe cer străluce”, pentru a fi cunoscut, stimat şi păstrat în
inima gen eraţiilor tinere.

Consulul gen eral al României la Cernăuţi, Ro meo
Săndulescu

În această frumoasă zi, care ţine, parcă, cu noi şi cu
Eminescu, ne-am adunat aici, în Maramureşul istoric, să cin -
stim personalitatea cea mai im por tantă a culturii române,
Mihai Eminescu, poetul nostru, al tuturor românilor. Probabil
că, peste veacuri, premoniţia sa „De la Nistru pân-la Tisa” s-a
împlinit astăzi. Eminescu s-a întors aici, la malul Tisei, pentru
a ne veghea, pentru a ne binecuvânta şi a ne aduce aminte
întotdeauna că limba română este limbă sfântă, că istoria noastră
este istoria pe care el a trăit-o şi ne-a lăsat-o moştenire şi, în
acelaşi timp, cultura este cea care trebuie să ne călăuzească.
Am o misiune im por tantă azi aici; ambasadorul României în
Ucraina, Excelenţa Sa, domnul Traian Laurenţiu Hristea vă
adresează următorul mesaj:

«Onorată asistenţă, stimate autorităţi!

Vă rog să mă consideraţi prezent sufleteşte la acest
eveniment la care am ţinut să particip, dacă probleme im -
portante nu m-ar fi ţinut la Kiev.

Cred că astăzi trăim împreună un eveniment cul tural
deosebit. Este pentru prima dată în istoria de secole a Ma -
ramureşului istoric când aici se inaugurează un mon u ment
dedicat poetului naţional al tuturor românilor, Mihai Emi nescu.

Apreciez în mod deosebit contribuţia primăriei loca -
lităţii Biserica Albă, a domnului primar Gheorghe Berinde,
sprijinit de Consulatul Gen eral al României la Cernăuţi şi de
autorităţile lo cale, naţionale şi regionale, de a ridica acest mo -
nument dedicat celei mai cunoscute personalităţi culturale ro -
mâneşti, aici, pe malul Tisei.

Un cuvânt de mulţumire şi apreciere aduc reputatului
sculp tor Dumitru Groşcovschi din Cernăuţi, care a realizat
monumentul Eminescu de la Cernăuţi, iar acum acest frumos
bust al Luceafărului poeziei româneşti.

Fie ca sărbătoarea de astăzi să se constituie într-un
adevărat eveniment cul tural al colaborării dintre popoarele

român şi ucrainean, într-un spaţiu cen tral-eu ro pean, unde va -
lo rile naţionale ale fiecărei etnii sunt recunoscute şi onorate în
spiritul înţelegerilor bilaterale şi a reglementărilor inter na -
ţionale.»

semnat: Ambasadorul României în Ucraina, Traian
Laurenţiu Hristea

Kiev - 7 Martie.

În acest con text, îmi face o deosebită plăcere să în -
mânez, din partea Consulatului Gen eral al României la
Cernăuţi, domnului primar Gheorghe Berinde, placheta de
onoare „Mihai Eminescu” şi di ploma de laureat, pentru con -
tribuţia sa şi a Consiliului lo cal la inaugurarea monumentului
„Mihai Eminescu”, în localitatea Biserica Albă.

Cu această ocazie, se oferă Di ploma de onoare sculpto -
rului Dumitru Groşcovschi, pentru activitatea deosebită în
dezvoltarea relaţiilor bilaterale, culturale româno-ucrainene.

Voi încheia cu câteva versuri dintr-o carte de poezii,
câteva versuri ded i cate lui Eminescu, adolescentul Cernău -
ţiului, care s-a luminat şi a luminat Cernăuţii. Poezia se nu -
meşte „Se întoarce Eminescu azi acasă”.

Se întoarce Eminescu azi acasă
În Maramureş, fagure de miere
Urmaşilor drept tes ta ment le lasă
Limba română care-n veci nu piere.
Poetul, gânditor, tăcut ca şi istoria 
priveşte de pe soclul său uimit, 
cum peste timp îi dăinuie memoria,
cum îl trăim drept demiurg şi mit.
S-or scurge ani şi alte gen eraţii
vor medita la timpul care trece,
Luceafărul poet va rătăci prin spaţii
Privind la noi nemuritor şi rece.

Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, Eugenia
Godja

Preacucernici părinţi, domnule con sul al României la
Cernăuţi, onorată adunare!

Vremea este posomorâtă dar sufletul nostru vibrează de 
puternica emoţie generată de sentimentele de frăţietate, prie -
tenie şi re spect pe care vi le-am adus de dincolo de Tisa, care
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Foto stânga, în prim plan: dl. Ro meo Săndulescu, consulul gen eral al României la Cernăuţi, în plan secund: Adrian
Marchiş, re porter, Maria Mihali, profesor la şcoala din Biserica Albă, Eugenia Godja, primarul Municipiului Sighetu
Marmaţiei, Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare, Gheorghe Berinde, primarul

localităţii Biserica Albă. Foto dreapta: Maria Mihali, Teodor Ardelean, Ro meo Săndulescu



cred că luminează spaţiul în care ne aflăm şi reuşesc să ne
trans mită, prin priviri, tuturor, tot ceea ce este mai frumos în
această minunată zi, când, dintr-o convingere lăsată tes ta ment
de la moşi strămoşi, etnia românilor din această ţară a reuşit,
prin activitatea de azi, începând cu dezvelirea bustului lui
Eminescu, continuând apoi cu prezentarea unui muzeu care ne
aduce aproape şi menţine în contemporaneitate tot ceea ce
înseamnă istorie trăită şi moştenită, toate acestea ne de mon -
strează cât de româneşte simt cei care trăiesc aici, neuitând
nicio clipă că ţara pe care trebuie s-o respecte este ţara în care
trăiesc, că legea după care se călăuzesc este legea ţării în care
trăiesc. Asta nu-i împiedică, însă, să înţeleagă că au de trans -
mis, dintr-o gen eraţie în alta, ceea ce reprezintă elementul de
identitate a neamului lor. Este de admirat aici poetul şi limba,
sunt de admirat obiceiurile pe care le aduceţi de departe şi le
transmiteţi mai departe, în viitor şi pentru viitorime.

Vreau să vă felicit, doamnă profesor Maria Mihali,
pentru curata limbă românească în care aţi glăsuit astăzi. Tre -
buie să ştiţi că ne-aţi încărcat de o emoţie spe cială pe care o
trăim numai în ocazii speciale. Primiţi felicitările noastre
pentru tot ceea ce faceţi aici spre a păstra moştenirea lui
Eminescu într-o curată şi dulce limbă românească.

Domnule di rec tor de şcoală, vă adresez felicitări pentru
felul în care ştiţi să duceţi tradiţia, prin gen eraţia tânără pe care
o formaţi. Admir costumaţia moroşenească a copiilor dumnea -
voastră, care preiau din ce aţi primit dumneavoastră de la alţii.

Felicit autorităţile lo cale, pe primarul comunei, care a
ştiut, într-o zi spe cială, prin evenimente speciale, să ne facă pe
toţi să trăim ceea ce simţim, şi anume iubirea de frate, senti -
mentul prieteniei, al frăţiei şi al bunei înţelegeri. Felicitări
autorităţilor lo cale, care înţeleg că, într-un spaţiu multietnic,
multiculturalitatea trebuie să fie elementul pe care se clădeşte
valoarea unui popor.

Să dea Dumnezeu să ne bucurăm unii de alţii, să ne dea
înţelegerea de a ne putea privi cu dragoste şi de a ne întâlni şi,
pentru că ştim că aşteptaţi informaţiile lămuritoare la un anu -
mit subiect, vreau să vă spun că podul care ne leagă pe noi de
dumneavostră este un obiectiv care va fi terminat până la
începutul lunii mai a acestui an. Podul va putea fi folosit de cei
din stânga şi din dreapta Tisei, spre a se vizita, spre a se ajuta,
spre a se întâlni. Să trăim cu această speranţă şi cu încrederea
că bunul Dumnezeu este cel care, pe noi, de dincolo de Tisa, ne 
ajută să facem ceea ce este im por tant şi pentru dumneavoastră
de aici, să deschidem podul. 

Fiţi bucuroşi pentru ceea ce se întâmplă azi aici! Aţi
adus în dreapta Tisei partea de Maramureş din stânga Tisei,
spre a se uni cu dumneavoastră şi cu Ţara Oaşului. La mulţi ani 
şi zile bune şi frumoase tuturor! Să trăim cu sentimentul
revederii pe podul frăţietăţii cât mai curând!

Directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”  Baia
Mare, Teodor Ardelean 

Distinsă adunare eminesciană!
Toate rânduielile cele bune au fost făcute aşa cum se

cuvine. S-a dat onoare autorităţilor, s-a dat onoare versurilor
sfinte în limba română, s-a făcut procedura de dezvelire a
monumentului şi va urma şi cea de sfinţire, au venit înainte şi
vor urma, probabil, vorbitori care să binecuvânteze o lucrare
minunată, o lucrare de mare îndreptare.

Este o zi istorică. Uneori participăm la istorie fără să ne
dăm seama. Se face istorie şi în prezenţa noastră. Istoria nu
există doar în manuale, ba, de cele mai multe ori, manualele
poartă în cuprinsul lor istorii false. Dacă ar fi să ne gândim la

marele voievod al Moldovei, Ştefan cel Mare şi dacă ar fi să-i
cercetăm istoria nu numai în scrierile noastre ci şi în altele, cele 
ucrainene, cele turceşti, ungureşti şi aşa mai departe, n-o să-l
mai regăsim pe Ştefan cel Mare, pentru că istoriile popoarelor
sunt uneori nedrepte cu personalităţile şi cu datele istorice.

Dar ex istă alte istorii „corecte”. Se învaţă fals istoria
războaielor, dar istoria păcii este mult mai lungă şi mai dreaptă, 
iar istoria limbii este, de asemenea, o altă istorie relativ co -
rectă. Eminescu este primul voievod al limbii române, mai
presus de toţi voievozii pe care i-a dat Maramureşul aici, către
Moldova şi celelalte ţări româneşti.

Pentru că, în marea competiţie a lumii, numai cultura
este cea care lasă urme trainice. În ce priveşte urmele de
război, noi n-am putea niciodată aşeza aici un mon u ment de
istorie românească, pentru că acest teritoriu a fost pe nedrept
uitat şi abandonat de clasa pol i tică şi dip lo matică da la Bu -
cureşti. Se cunosc împrejurările şi nu e cazul ca, lângă Eminescu,
să le amintim, dar e cazul să ne aducem aminte că aici, la
Biserica Albă, au fost o biserică şi o mănăstire voievodală, aici
au fost îngropaţi primii voievozi ai Maramureşului. De aici,
din Maramureş, a pornit organizarea şi administrarea Ţării
Moldovei, cea mai mare dintre Ţările române, pentru că nu
vorbim de Moldova de azi, ci de Moldova reală, sec u lară, cu
tot cu trupul Bucovinei şi Basarabiei şi Moldova de dincolo de
Nistru şi chiar de dincolo de Bug, întreaga rază unde se vorbea
odată limba română: Eminescu e voievodul limbii române, iar
popularea cu statui, monumente, busturi ale lui în toate aceste
teritorii este cuviincioasă şi lăudăm autorităţile ucrainene pentru
sprijinul lor.

Eminescu, cea mai mare personalitate a culturii ro -
mâne, a învăţat la Cernăuţi. Istoria literaturii îi şi consemnează
debutul cu poezia „La mormântul lui Aron Pumnul”, dascălul
său ardelean, Arune Pumnul. Eminescu a trecut şi prin Transil -
vania, la Blaj, la Oradea, la Arad. În locuinţa lui Iosif Popovici
Deseanu l-a cunoscut pe Iosif Vul can, cel care i-a publicat
adevăratul de but cu poezia „De-aş avea”- în revista Fa milia.

Astfel se brodează istoria, o istorie în care avem nevoie
de numele lui Eminescu, de poeziile lui, de limba lui, pentru că
bătălia pentru limbă a fost uriaşă.

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Transil -
vania, în Principatele Unite, care au devenit apoi Regatul
român, se purtau discuţii aprinse despre limbă la Academie şi
în presă. Departe de Academie şi presă, învăţând limba de la
popor, peregrinând aici şi mai încolo, mergând şi la Viena şi la
Berlin, Eminescu a clădit şi şi-a clădit creaţia pe cea mai pură şi 
mai curată limbă românească. Limbile popoarelor sunt sta -
bilite de „grămătici”, de academicieni şi sunt con sol i date de
scriitorii clasici, de cei care le cultivă în creaţii. Limba este o
entitate vie care trăieşte în limbajul poporului şi în creaţia
marilor scriitori. Trebuie să-i mulţumim lui Eminescu, care a
trudit pe acest al tar al limbii române şi fiecare din noi avem
obligaţia să facem ceva pentru el. De aceea, felicitări tuturor
celor care au făcut ceva şi am să vă spun în încheiere că, atunci
când am făcut Biblioteca din Biserica Albă, prima şi singura
bibliotecă românească în Ucraina, am făcut-o încercând s-o
botezăm cu numele lui Mihai Eminescu. Din cauza unor mici
neînţelegeri cu di plomaţii, întrucât în zonă trăiesc mai multe
minorităţi, clădirea casei de cultură a primit numele de Centru
multi cul tural, dar, în sufletul nostru, tot biblioteca „Eminescu”
o numim.

Azi am inaugurat bustul lui Eminescu. Mare şi fru -
moasă lucrare! Să putem trece pe lângă el, să ne oprim o clipă,
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să ne aducem aminte că suntem români, vorbim româneşte şi
că-i datorăm lui această limbă.

Noi am început o altă mare lucrare de suflet la Baia
Mare. La Oradea, domnul Constantin Mălinaş a scos singura
revistă mare şi adevărată pentru românii de pretutindeni, „Fa -
milia română”. Din cauze obiective, revista n-a mai putut fi
publicată la Oradea şi o vom edita la Baia Mare, scoţând astfel
oraşul din anonimat pentru că „Fa milia română” are prestigiu.
Revista înseamnă expresia românilor din toate colţurile lumii,
adunaţi împreună cu ce fac, cum se exprimă, cum trăiesc, cum
gândesc, ce mai sunt şi ce mai înseamnă ei unii pentru alţii şi în

relaţie cu lumea în care trăiesc, indiferent de unde s-ar afla:
Rusia, Ven e zuela, S.U.A., Can ada, Noua Zeelandă.

Manifestarea de astăzi va constitui articol al revistei.
Astfel, începem „Fa milia română” serie nouă, la Baia Mare,
sub semnul lui Eminescu, cu participarea dumneavoastră la o
nouă li teră din marea carte de istorie a neamului românesc.
Dumnezeu să vă aibă în grijă, să vă binecuvânteze, cu cuvinte
din sfânta limbă românească pentru că, dacă avem un mân -
tuitor în Iisus Hristos, suntem obligaţi să ne aducem aminte că,
în limba în care vorbim, avem un alt mântuitor, pe Mihai
Eminescu.

Foto: Adrian MAGHEAR, Ştefan SELEK
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Frag ment din interviul luat lui Dumitru Gorşcovschi, 
sculp tor cernăuţean, membru al Uniunii Naţionale a Artiştilor Plastici din

Ucraina, autorul bustului lui Mihai Eminescu, de către Ion Creţu,
Cernăuţi  (publicat în „Crai Nou”, 22 iulie 2005)

„M-am născut în 5 mai 1940, la Cernăuţi, cu puţin de două luni înainte de ocuparea Nordului
Bucovinei de către sovietici. Am fost cel mai mic dintre cei cinci copii ai părinţilor. După îmbol -
năvirea mamei de tifos şi moartea tatei de foame în 1946, am ajuns la Casa de copii din Cernăuţi.
Câţiva ani am trăit la Saveta lui Maftei Bojescu din Voloca, oameni cărora le rămân profund
recunoscător cât voi face umbră acestui pământ. Au urmat orfelinatele din Tereblecea şi Carapciu pe
Siret... Dar nu vreau să răvăşesc mai mult trecutul. Mulţumesc lui Dumnezeu că m-a avut în paza Sa şi
am ajuns până astăzi.”

În legătură cu preocuparea sa pentru crearea de sculpturi ded i cate personalităţilor neamului
românesc, lui Mihai Eminescu în mod spe cial, sculptorul mărturiseşte:

„Lucru firesc, constatând cu re gret că în ţinutul nostru nu mai exista nici un mon u ment care să
mărturisească despre dăinuirea noastră de secole pe acest pământ mult pătimit. Or, din cele înălţate
până la război nu mai rămăsese nici unul. Prima rândunică, să zicem aşa, a fost Monumentul lui
Mihai Eminescu de la Făleşti, Basarabia, tot pământ românesc, ridicat după proiectul meu, recu -
noscut drept cel mai reuşit la concursul spe cial organizat la Chişinău. [...] Au urmat bustul Lucea -
fărului poeziei noastre din incinta Liceului „Mihai Eminescu” din Carapciu pe Siret, Monu mentul
tânărului Mihai Eminescu din centrul Cernăuţiului, la o azvârlitură de băţ de gimnaziul în care a
învăţat, bustul Poetului în străvechea Herţa.” 

Coconii pe scena căminului cul tural 
din Biserica Albă, 9 martie 2008



Românii din Crimeea 
şi-au creat o nouă organizaţie

În data de 19 martie 2008,
la Biblioteca Judeţeană
„Petre Dulfu” am avut
onoarea de a-l avea ca
oaspete pe domnul doc tor
Ioan M. Botoş, preşedintele 
Uniunii Regionale „Dacia”
din Transcarpatia, ocazie cu 
care i-a fost luat un interviu
de către domnul Adrian
Marchiş, re porter la Ra dio
România Internaţional.
Reproducem în continuare
discuţia, înregistrată şi
difuzată pe postul Ra dio
România Internaţional.

A. M.: Înţeleg că în aceste zile tocmai v-aţi aflat în
mijlocul românilor din Crimeea. Cu ce oca zie? Care a fost
motivaţia depla sării?

I. B.: Putem afirma, de la bun început, că a luat naştere
o nouă flacără românească în Republica Autonomă Crimeea.
În data de 1 martie 2008, în Crimeea, în oraşul Simferopol, s-a
petrecut lansarea comunităţii româneşti din Crimeea, care s-a
adăugat astfel celorlalte comunităţi de români din Ucraina. La
această manifestare au participat personalităţi din toate colţu -
rile Ucrainei, unde locuiesc românii organizaţi în aso ciaţii. Din 
Transcarpatia am participat eu şi doamna Botoş, din regiunea
Cernăuţi au fost prezenţi d-na Aurica Bojescu, de la Centrul
Bucovinean In de pend ent de Cercetări Actuale Cernăuţi, secre -
tarul responsabil al Comunităţii Româneşti din Ucraina, dom nul
Vic tor Creţu, preşedintele comisiei de cenzori al comu nităţii,
domnul Vasile Tărâţeanu, poet, domnul Gheorghe Puiu, art ist
profesionist, membru în Corul „Dragoş Vodă” din Cernăuţi,
domnul Petru Posteucă, membru al Consiliului Uniunii regio -
nale din Ucraina şi două personalităţi de la Consulatul gen eral
al României la Cernăuţi: domnii Dorin Popescu şi Iustinian
Focşa; de la Odesa, domnul Alexandru Botez şi doamna Alina
Niculescu, reprezentanţi ai Consulatului României, preşedinţii 
asociaţiilor românilor din Odesa: Anatol Popescu, Valentin
Stroe, Nicolae Moşu şi ziaristul Vadim Bacinschi, de la Kiev a
participat domnul deputat în Rada supremă a Ucrainei, preşe -
dintele Comunităţii Româneşti din Ucraina, dr. Ion Popescu.

A. M.: Este mare comunitatea de români din Crimeea?

I. B.: După ultimul recensământ din 2001 şi după cele
aflate di rect de la membrii comunităţii, prin vocea preşe -

dintelui Nicolae Untilă, estimăm numărul românilor de aici la
6.000 de oameni.

A. M.: Au avut până acum vreo formă de organizare
so cial-cul turală?

I. B.: Până acum nu au avut. Ţelul nostru, al asociaţiilor 
româneşti din Ucraina este de a sprijini organizarea românilor
din Ucraina în organizaţii şi asociaţii. În Republica Autonomă
Crimeea au apărut două organizaţii româneşti: una în Sim -
feropol şi una în Sevastopol.

A. M.: Care este denumirea asociaţiei românilor din
Crimeea?

I. B.: Denumirea este „Comunitatea moldo-română din
Crimeea”.

A. M.: Se vorbeşte româneşte acolo?

I. B.: Da, se vorbeşte româneşte. Bucuria noastră a fost
mare, deoarece cu ocazia acestei întâlniri au participat toate
minorităţile din R. A. Crimeea, printre care şi autorităţile.
Alături de noi au fost şi vice-ministrul de interne al R.A.
Crimeea, român originar din Cernăuţi.

A. M.: Care este scopul acestei organizaţii a românilor 
din Crimeea?

I. B.: Scopul organizaţiei românilor din Crimeea este
de a constitui o asociaţie a românilor de aici. S-a propus
înfiinţarea unei biblioteci de carte românească. Cu ocazia
întâlnirii s-au adus multe vol ume de carte, editate atât în
Transcarpatia cât şi în România. Un fapt este de remarcat şi de
apreciat din partea autorităţilor din Crimeea: spaţiul necesar
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funcţionării organizaţiei a fost oferit gra tis. Noi, în Trans -
carpatia, ne luptăm pentru a primi un astfel de spaţiu.

A. M.: Consideraţi că prin această organizaţie nou
înfiinţată a românilor din Crimeea va exista un liant mai
puternic în comunitate? Cu atât mai mult cu cât aveţi ex pe -
rienţa de preşedinte al unei asemenea organizaţii a ro mânilor
din Transcarpatia.

I. B.: Am făcut o călătorie lungă, dus-întors, apro -
ximativ 3.600 km şi credem că va fi pusă baza comunităţii din
Crimeea. Se vor deschide şcoli duminicale pentru copiii din
Crimeea iar, în viitor, odată cu aderarea comunităţii româ neşti
din Crimeea la comunitatea românească din Ucraina, toate
problemele lor vor fi, de asemenea, şi problemele noastre.

A. M.: Ce înseamnă şcoala duminicală?

I. B.: În Crimeea nu există şcoli cu predare în limba
română, de aceea se vor organiza cursuri de duminică pentru
studiul limbii române.

A. M.: Cum a apărut ideea înfiinţării organizaţiei
româneşti din Crimeea?

I. B.: În 2005 a fost for mat organul de conducere a
comunităţii româneşti, reprezentat în Senat şi Consiliu. Ţelul
nostru a fost să aducem toţi românii din Ucraina la un numitor
comun, să-i organizăm în asociaţii, pentru a putea colabora mai 
eficient, pentru a-i sprijini şi cu ajutorul domnului deputat în
Rada Supremă, domnul Ioan Popescu, care are posibilitatea de
a vizita mai multe comunităţi de români în calitatea sa.

Începutul a fost bun, dar ar fi binevenit şi sprijinul
României în acest sens.

A. M.: Cum v-a primit comunitatea de români de acolo?

I. B.: Am fost bine primiţi, a fost un con cert foarte bine
organizat. Cred că miezul evenimentelor din Crimeea a fost o
cuvântare a unui bătrân, de 70-75 de ani, preşedintele co -
munităţii armeneşti din Crimeea. Acesta a salutat şi felicitat
comunitatea românească, iar la sfârşit a prezentat o legendă
tuturor celor aflaţi în sală, adică tuturor minorităţilor naţionale
din R. A. Crimeea: „Înainte de al II-lea război mondial, doi
prieteni dintr-un sat din Ar me nia, au fost mobilizaţi pe front.
După război, unul s-a întors acasă, celălalt a murit în lupte.
Mama a primit vestea cu durere în suflet şi simţea că băiatul ei
trăieşte. La un timp după război, băiatul întors acasă de pe front 
face o călătorie la Paris. Înainte de a pleca, mama băiatului
mort pe front îl întreabă: «Ascultă, Rasul (nume arab, me -

sagerul), dacă pleci la Paris, poate îl vezi pe băiatul meu acolo,
întreabă-l cum trăieşte?»

Acesta a mers la Paris şi îl întâlneşte întâmplător pe
prietenul său, băiatul mamei îndurerate. Au povestit, au dis -
cutat, era bine, căsătorit, avea familie, copii. Rasul se întoarce
acasă unde se întâlneşte iar cu mama prietenului său care îl
întreabă: «Nu cumva l-ai întâlnit pe băiatul meu la Paris?»,
«Ba da l-am întâlnit». «Şi cum îi merge?» «E bine. Are familie, 
copii, are o situaţie materială foarte bună.» «În ce limbă aţi
vorbit?» «Am vorbit în rusă, în engleză, în franceză.» «Dar în
armeană aţi vorbit?» «Nu, n-am vorbit în armeană.» «Ascultă
Rasul, acesta nu este băiatul meu»”.

A. M.: Cum au reuşit românii de acolo să-şi păstreze
tradiţiile? Au fost asimilaţi?

I. B.: Cei de acolo erau îmbrăcaţi în cos tume naţionale,
a fost organizat şi un mic spectacol folcloric. Ne-au întâmpinat
în tradiţia românească, oferindu-ne pâine şi sare. Toţi vorbeau
foarte bine limba română, majoritatea sunt familii mixte, oa -
meni de afaceri, reprezentanţi ai serviciilor de stat şi admi -
nistraţie.

Festivalul Mărţişor a fost foarte bine organizat şi toate
minorităţile din Crimeea au fost reprezentate la acest eve -
niment.

A. M.: Ce alte scopuri ale asociaţiei mai puteţi men -
ţiona?

I. B.: Avem un pro gram destul de încărcat, în viitorul
apropiat, în lunile mai-iunie se va desfăşura o manifestare
internaţională: „Al VIII-lea simpozion internaţional în dreapta
Tisei: Românii din Transcarpatia în oglinda mass-me dia
Ucrai nei independente”.

A. M.: De ce această temă?

I. B.: Am hotărât să organizăm acest simpozion pentru
că vrem să scoatem în evidenţă ceea ce este legat de românii
din Ucraina în mass-me dia. Vor fi invitaţi mulţi jurnalişti,
reporteri de ra dio şi TV din România, judeţele Maramureş şi
Satu Mare, pentru a ne ajuta la popularizarea acţiunilor in -
treprinse de românii din Ucraina. Este cunoscut faptul că
puţină lume în România ştie ce se întâmplă cu românii care
formează „cununa de aur” a României.

A. M.: Am fost şi-om fi... domnule Ioan Botoş?

I. B.: Credem că am fost şi-om fi!... Şi suntem!
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Am primit la redacţie 

consemnări de Ioana DRAGOTĂ

Uzdin – grădină de românitate
„Uzdinul se ridică mereu, ca un smarald

ca o neîntrecută, nemuritoare zestre.”
Ilarie Hinoveanu

Cu bucurie am primit la redacţia „Familiei române”
materialele trimise de distinsul scriitor-poet, neîntrecut an i ma -
tor al vieţii culturale româneşti, Vasile Barbu, din Uzdin (Ba -
nat, Ser bia). 

Este vorba despre numerele 3(16) şi 4(17) din 2007 ale
revistei „Floare de latinitate”, revistă de cultură şi spiritualitate 
românească, având inscripţionat pe copertă „Nu uita că eşti
român...”, editată de Consiliul Minorităţii Naţionale Române
din Ser bia – Novi Sad, re dac tor şef Vasile Barbu; numerele pe
lunile noiembrie şi decembrie ale ziarului „Tibiscus” (Uzdin) –
„O foaie adevărată”, cum scrie în frontispiciu, cu motoul „...
iar adevărul vă va face slobozi” (Ioan, 8.32); pliantele apărute
sub egida comună a Societăţii Literar – Artistice „Tibiscus” şi
a Casei Româneşti – Galeria „Torna, torna fratre”, ambele din
Uzdin, prilejuite de expoziţiile de pictură naivă ce au fost
organizate cu ocazia a două man i festări culturale de prestigiu
găzduite de această atât de activă şi însufleţită comunitate
românească: „Roadele toamnei”, ediţia a III-a (au expus Adam 
Neda, Adam Dalea şi Marinel Oalge) şi Festivalul inter na -
ţional de poezie „Drumuri de spice” (Ileana Oalge), 2007,
precum şi un pli ant de prezentare a lăcaşului de cultură „Casa
Românească”, „prima casă naţională românească din afara
graniţelor patriei mame”, în incinta căreia se află Biblioteca
„Petru Mezin”, cu 4.000 de cărţi, Galeria „Torna, torna fratre”, 
Terasa poeţilor „Târgoviştea”, Cam era muzeală „Sportul la
Uzdin prin veacuri”, o bogată colecţie de etnografie şi artă
pop u lară.

Toate aceste materiale relevă o veritabilă efervescenţă
cul turală românească. De n-ar fi decât activităţile găzduite de
„Casa Românească”, adevărat „centru cul tural românesc”,
cum sunt: Concursul de recitatori „Buna Vestire”, Simpo -
zionul internaţional „Oameni de seamă ai Banatului”, Festi -

valul de creaţie literară în grai bănăţean „Todor Creţu Toşa –
Petru Dimcea”, Colocviile literare „Trebuiau să poarte un
nume”, Punţi de lumină „Târgovişte – Uzdin”, Festivalul inter -
naţional de poezie „Drumuri de spice”, întâlnirile scriitorilor
de grai bănăţean şi tot ar însemna mult. Dar la acestea se
adaugă faptul că Uzdinul este un renumit centru al picturii na -
ive, ce se bucură de o faimă internaţională - fenomen spe cific,
cu precădere feminin, de la al cărui de but s-au împlinit anul
trecut 45 de ani (una dintre iniţiatoarele lui, Măria Bălan, s-a
stins din viaţă în decembrie 2007, în Spania).

Mari iubitori de frumos, locuitorii Uzdinului alcătuiesc
în picturile lor o adevărată cronică a vieţii şi obiceiurilor
româneşti, salvând de la uitare moştenirea cul turală a înainta -
şilor.

Societatea Literar – Ar tis tică din Uzdin polarizează
viaţa cul turală, este animatoarea şi iniţiatoarea a numeroase
acţiuni. Are editura proprie „Tibiscus” - anul trecut aici a
apărut almanahul „I love Uzdin”, autor Vasile Barbu, editează
serialul lu nar „Tibiscus”, în care, pe lângă evenimente de
actualitate, sunt cuprinse şi articole privitoare la istoria acestor
locuri. Tot la Uzdin, după cum reiese din materialele primite,
îşi desfăşoară activitatea Grupul vo cal „Uzdâni”, Clubul spor -
tiv „Unirea”, „Asociaţia colecţionarilor” – Uzdin, Societatea
pensionarelor „Bunicuţele”, Asociaţia femeilor „Ofelia”.

Acestea sunt numai crâmpeie din ceea ce se vădeşte a fi
o luptă continuă de valorificare a moştenirii culturale, de
păstrare a identităţii naţionale, dusă cu deplină mândrie şi
dăruire. Iată şi testamentul cul tural al unui ţăran din Uzdin, pus 
pe versuri de Mirco Stanoievici – Slatina:

„Limba lui care ş-o lasă
Blăstămat să fie-n casă.”

***

În ceea ce priveşte revista „Floare de latinitate”, în
numărul 3(16)/2007, care debutează cu „Doina” lui Mihai
Eminescu, sunt cuprinse: o prezentare a Patriarhului României,
Preafericitul Dan iel, dezbaterea de către Consiliul Naţional al
Românilor din Cladova a anteproiectului de Lege privind atri -
buţiile şi alegerea consiliilor naţionale, Raportul de activitate a
CNR, alături de rapoartele de activitate ale birourilor teri -
toriale, semnalarea de evenimente culturale şi politice, ani -
versări, omagieri de personalităţi româneşti, pagini de spi ri -
tualitate ortodoxă, file de istorie, critică şi istorie literară
românească, recenzii, impresii de călătorie, sub semnăturile:
Dorel Radu, Vasile Barbu, Mar cel Drăgan, Vasa Dajdea,
Elena Popovici, Deian Dimitirevici, Mar ian Pitic, Dragoş Cio -
banu, Olimpia Pancaricean, Ieromonah Ştefan-Fănică Lupşici, 
Dana Simedrea, Gligor Popi, Anisia Leon, Corneliu Stan,

Octavian Suciu, Iancu Murărescu, Catinca Agache, pr. Eugen
Goia, T.T. Căta, Traian Galetaru, Ana Niculina Ursulescu,
pentru articole, iar pentru poezii: Draghi Cârcioabă, Ileana Ro -
man, Mircea Dinescu, Livius Lăpădat şi Pavel P. Filip.

Numărul 4(17)/2007 debutează cu o altă celebră poe -
zie, „Mamă Ţară” de Tu dor Arghezi. Sunt prezentate ra poar -
tele de activitate semestriale ale birourilor CNR, (tot aşa
pro cedau şi românii transilvăneni în revista „Transilvania” a
ASTREI), semnalări de evenimente culturale, este prezentat
Statutul Societăţii românilor – valahilor „Trăian”, pagini de
cultură şi spiritualitate, contribuţii etimologice, impresii de
călătorie, sub semnăturile: Mar cel Drăgan, Elena Popovici,
Daniela Radu, Vasa Dajdea, Tudorel Raşa, Mar ian Pitic, Ni -
colae Pătruţ, Ieromonah Ştefan-Fănică Lupşici, Dana
Simedrea, Mircea Samoilă, Olimpia Pancaricean, Călin Chin -
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cea, Ana Niculina Ursulescu, poezii de Draghici Cârcioabă,
Mihailo Vasilievici, Mirco Stanoievici, Pavel Gătăianţu, Li -
vius Lăpădat şi o proză scurtă semnată Dorel Radu. În partea
fi nală, numărul are un con sis tent supliment în două părţi:
„Slavă dulcelui grai bănăţean” cu poezii de Cornel Panciovan,
Iluţa Panciovan, Costa Popa, Pavel Pancaricean – Lonti, Aurel
Lazăr Cizu, Ion Berlovan, Au rora Rotariu Planianin, Vasile
Barbu, Valeriu Grosu – poet ţăran din Uzdin, epigrame de
Mărioara Sârbu şi „Şugubeţii satelor bănăţene”, cuprinzând
„Aforisme, An ec dote, Băşcălii, Glume, Maxime, Minime,
Pro verbe, Strigături, Şarade, Umor, Zicători, Znoabe...”, cule -
se de: Pavel P. Filip, Iancu Murărescu, Cornel Panciovan,
Mioara Sârbu, Pavel Gătăianţu, Ierom. Ştefan Lupşici, Livius
Lăpădat, Vasile Barbu.

Iată, în continuare, câteva file din cronica anului 2007,
extrase din toate aceste materiale:

12 ianuarie Aniversarea a 60 de ani a revistei de lite -
ratură, artă şi cultură „Lu mina” (Panciova);

15 ianuarie Marcarea zilei de naştere a poetului Mihai
Eminescu la Ambasada României de la Belgrad;

15 martie Susţinerea, la Universitatea de Stat din Cra -
iova, într-o atmosferă de entuziasm, întreţinută de peste cei
200 de participanţi din România şi Ser bia, a tezei de doctorat
„Românii din N-E Serbiei”, autor Draghişa Constandinovici;

7 aprilie Înfiinţarea Partidului Dem o crat Vlaho – Ro -
mân din Ser bia;

16 iunie Festivalul de muzică pop u lară românească a
copiilor (Uzdin);

16 iunie Marcarea împlinirii unui an de la dezvelirea
festivă a Plăcii Memoriale ded i cate aniversării a 1900 de ani de 
la încheierea războaielor daco-romane (Cladova);

21 iulie „Zămislind drumurile străbunilor”, expoziţie
de pictură naivă, Ileana Oalge (Uzdin); 

23-25 au gust Festivalul de Muzică şi Folclor al ro -
mânilor din Voivodina (Pancevo);

12 septembrie S-a luat decizia înfiinţării Institutului
pentru cultura românilor din Voivodina;

14-15 septembrie Festivalul de Muzică Uşoară ro -
mânească (Uzdin);

27 septembrie Sfinţirea Troiţei de la Sanmarinovaţ,
comuna Negotin;

5 octombrie Salonul de Carte şi Presă Românescă
(Cladova);

26 octombrie S-a sărbătorit Hramul bisericii româneşti 
Sf. M.M. Dimitrie din Sărcia;

noiembrie Aniversarea a 45 de ani de la debutul miş cării
culturale a picturii na ive în Uzdin;

Corespondenţă de Vasile Barbu: 
Itinerarii româneşti din Voivodina (Ser bia). SLA

„Tibiscus” a marcat jubileul de 45 de ani de existenţă a
fenomenului picturii na ive din Uzdin.

În cursul anului 2007 s-au sărbătorit 45 de ani de
existenţă şi dăinuire a miraculosului fenomen, care, în bună
măsură, a marcat viaţa comunităţii româneşti din Uzdin.

SLA „Tibiscus”, din propriile surse şi graţie multor
prieteni din România, fără sprijin financiar de aici, de la noi
(căci aici unora se dă pentru nimic cu vârf şi îndesat – altora,
care n-au neam la Ierusalim, se închid toate uşile) a marcat
într-un mod frumos această dată im por tantă din trecutul
nostru cul tural. Astfel au fost organizate nu mai puţin de 19
expoziţii, la noi şi în România iar cu organizarea lor se va con -
tinua şi în 2008, căci atunci se împlinesc 45 de ani de la

inaugurarea (la 17 noiembrie 1963) Galeriei de pictură naivă
din Uzdin.

Iată, pe scurt, ce expoziţii şi unde au fost organizate ele.
În Galeria „Torna, torna fratre” din incinta „Casei

Româneşti” de la Uzdin, expoziţii individuale au avut pictorii
naivi: Adam Mezin, Stela Giura, Dan iel Susa (în două rân -
duri) şi Ileana Oalge. Toate aceste expoziţii au fost însoţite de
un cat a log color. La fel, la „Casa Românească” au expus şi
trei pictori naivi uitaţi de vitregiile vremurilor prin care am
trecut: Adam Neda-Ţarină, Adam Dalea şi Marinel Oalge.
Dan iel Susa a mai avut o expoziţie in di vid uală la Deliblata
(unde a expus acuarelă) şi, în comun cu Stela Giura (care a
expus grafică naivă), încă una la „Casa Românească” de la
Uzdin.

În România, în mai multe oraşe (Craiova, Drobeta
Turnu Severin – în două galerii, Reşiţa, Timişoara şi Făget) au 
fost organizate expoziţii comune (42 de tablouri), care au avut
un ecou însemnat atât în mass-me dia din România cât şi
printre iubitorii de artă în gen eral. La aceste expoziţii au fost
expuse tablouri de: Stela Giura (6), So fia Bosică (1), Florica
Cheţ (3), Au rora Velici-Şuboni (3), So fia Ionaşcu (4), Ileana
Oalge (8), Adam Mezin (2), Florica Puia (3), Ofelia Spăriosu
(2), Anuţa Dolamă (1), Viorel Bosică (1), Ana Onciu (2), Ion
Rămianţ (1) şi Dan iel Susa (5). La unele dintre ele au fost
editate diferite tipărituri precum şi acordate diplome de mulţu mire.

La „Casa Românească” a fost organizată o expoziţie
de fotografie veche din Uzdin, reprezentând portul autentic şi
îndeletniciri, autorul fotografiilor fiind gazetarul Ioţa Bulic.
Mai amintim alte două expoziţii organizate la „Casa Ro -
mânească”: una de năticaci (cipici) şi alta de fotografie ar tis -
tică a lui Nicolae Nicoară-Horia.

Şi în cursul anului 2008, SLA „Tibiscus” va con tinua
să prezinte iubitorilor de frumos aceste nestemate româneşti
care cu imagini cereşti, ştiute doar de aceşti minunaţi artişti,
vorbesc despre dăinuirea românilor pe aceste meleaguri,
despre realizările lor, obiceiuri, vise, împliniri... Prima întâl -
nire cu publicul va fi la 13 ianuarie 2008 la Bozovici, jud.
Caraş Severin.

noiembrie A XII-a ediţie a Festivalului de literatură în
grai bănăţean „Todor Creţu Toşa – Petru Dimcea”; 

Corespondenţă de Vasile Barbu: 
Ediţia a XII-a a festivalului de literatură română în

grai bănăţean „Tu dor Creţu Toşa – Petru Dimcea”. Laureaţii
–Poeţii Ioţa Vinca şi Arcadie Chirşbaum.

Festivalul care a întrunit scriitori în dulcele grai bă -
năţean din ambele părţi ale Banatului (al României şi Serbiei)
a debutat la Galeria „Torna, torna fratre” cu vernisajul unei
expoziţii inedite în spaţiul cul tural românesc de la noi. Este
vorba de o expoziţie de năticaci (cipici) în cadrul căreia au
fost expuse în jur de 70 de perechi de năticaci a harnicelor
uzdinene. Expoziţia a fost vernisată de către Mărioara Sârbu
care a vorbit despre cele mai cunoscute femei care făceau
năticaci precum şi despre unii bărbaţi – tălpuitori de năticaci.

Despre cei doi pionieri adevăraţi ai scrisului di a lec tal
aici, la românii din Voivodina: Tu dor Creţu şi Petru Dimcea a
vorbit ziaristul Ioţa Bulic, iar cei doi tineri recitatori Ion Linţa
şi Sergiu Valentin Radu au recitat poezii în grai.

La masa ro tundă pe tema „Ce viitor poate avea lite -
ratura în grai bănăţean”, moderată de către Dan iel Stoiţ, au
luat printre alţii cuvântul şi An gel ica Herac (Reşiţa), prof.
Alexandru Oprici (Uzdin), Ioţa Vinca (Uzdin), Arcadie
Chirşbaum (Făget), Vasile Barbu (Uzdin), Iancu Murărescu
(Sarcia), Dan Liuţ (Bocşa)... Au fost enu mer ate mai ales unele
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probleme în ceea ce priveşte organizarea scriitorilor în dul -
cele grai bănăţean, prin existenţa a două organizaţii: Uniunea 
Scriitorilor în Grai Bănăţean cu sediul la Uzdin (înfiinţată în
anul 2000) şi Asociaţia Scriitorilor în Grai Bănăţean, cu
sediul la Făget (înfiinţată în anul 2002). S-au mai amintit şi
alte probleme precum: dificultatea scrierii corecte a cuvin -
telor în grai, refuzul de a participa la man i festările literare în
grai bănăţean organizate în partea noastră, a Banatului, a
scriitorilor din România etc.

Titlurile de laureaţi ai ediţiei festivalului 2007, care se
acordă pentru prima dată, au revenit poeţilor Ioţa Vinca din
Uzdin care, alături de regretaţii Petru Dimcea şi Todor Creţu
Toşa, este pionierul literaturii dialectale de aici, cel care, ani
de zile, a luptat pentru afirmarea acestei literaturi şi  Arcadie
Chirşbaum din Făget, poet şi fabulist de o mare sensibilitate şi
originalitate.

Cu acest prilej s-au lansat: numărul 6 al periodicului
„Graiu bănăţanului”, despre care a vorbit redactorul şef
Ionel Stoiţ şi almanahul „I love Uzdin” de Vasile Barbu, care
a fost prezentat de către autor.

În fi nal a avut loc şi o serată literară la care, din
propriile creaţii, au citit poeţii prezenţi la fes ti val: Arcadie
Chirşbaum, An gel ica Herac, Adrian Gerhand (Oţelu Roşu),
Dan Liuţ, Dimitrie Acea (Doclin), Ioţa Vinca, Mărioara
Sârbu, Valeriu Grosu, Ionel Stoiţ, Pavel Pancaricean-Lonti
(Sărcia), Vasile Barbu...

noiembrie Înfiinţarea Udruženje Vlaha (Asociaţia Vla -
hilor) „Primovara” (Zlot);

decembrie Înfiinţarea Partidului dem o crat al românilor 
şi vlahilor (al optulea partid pol i tic al românilor din Ser bia de
răsărit); 

7 decembrie Ziua Minorităţii Române (Vârşeţ).
La acestea se adaugă o bogată activitate a CNR,

constând în vizite, întâlniri de lucru, mese rotunde, intervenţii
în presă şi televiziune, susţinerea candidaţilor pentru studii
universitare şi postuniversitare în România, a învăţământului
în limba română, a apariţiei de publicaţii româneşti sau
bilingve, a televiziunii şi radioului în limba română, acţiuni
umanitare şi altele.

***

Ne facem o datorie de onoare din a publica, în înche iere, un omagiu adus de Vasile Barbu, profesorului Gligor Popi,
remarcabil istoric al românilor din Ser bia, fi del colaborator şi al revistei „Pro Unione” din Baia Mare, la trecerea sa în eternitate.

La 31 ianuarie AD 2008 şi-a încheiat această viaţă pe Terra domnul dr. Gligor Popi.
Somn uşor, domnule profesor! 

Domnul dr. prof. Gligor Popi, personalitate de vârf a culturii  şi spiritualităţii româneşti
de la noi, membru de onoare al SLA „Tibiscus”, istoric de renume, ped ant cronicar al românilor
din Ser bia, a plecat dintre noi, la vârsta de 89 de ani. Fiu al Toracului Mic, născut în anul 1919,
domnul Popi şi-a dedicat întreaga sa viaţă pământească istoriei şi culturii românilor de pe
aceste plaiuri, cercetărilor minuţioase a existenţei şi dăinuirii românilor în Ser bia, a ome -
nescului din om şi frumosului din gând.

Domnul prof. Popi a fost un adevărat ti tan al istoriografiei româneşti, o leg endă într-o  
per ma nentă căutare a documentelor grăitoare despre prezenţele româneşti în aceste spaţii, un
neobosit om de ştiinţă, într-o veşnică nelinişte creatoare.

Domnul Popi ne-a scris, ca nimeni altul întreaga istorie a românilor din Voivodina/Ser -
bia, lăsând-o drept cea mai frumoasă moştenire spir i tuală peste veacuri, tuturor acelora care-i
vor aminti întru veşnicie şi nemurire numele său pe care l-a cimentat şi în veacurile viitoare în
toate cronicile românilor de la noi.

Valoroasa sa operă scrisă, cuprinde mii de pagini, iar noi spicuim unele titluri de carte,
deosebit de importante pentru comunitatea românească din Ser bia:

Românii din Banatul sârbesc: 1941-1996
Românii din Banatul iugoslav: 1918-1941
Asociaţia cul turală ASTRA din Banatul iugoslav
Românii în viaţa pub lică
Partidul Român din Regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor
Monografia românilor din Biserica Albă
Monografia bisericii din Toracul Mic etc.
A fost unul dintre fondatorii Societăţii de Limba Română din Voivodina şi membru activ în

primul consiliu al Comunităţii Românilor din Iugoslavia (fiind vicepreşedinte) şi, la fel, în prima
conducere a Consiliului Naţional al Românilor.

La plecarea dintre noi îi suntem pe deplin recunoscători domnului dr. Gligor Popi pentru
tot ceea ce a făcut pentru românii din Ser bia şi suntem ferm convinşi că op era domniei sale va
rămâne un mon u ment neclintit pentru eternitate şi veşnicia românilor de pe aceste plaiuri.
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De la românii din Transcarpatia - 2007
„Am descoperit în Transcarpatia prototipul de românism luminos, de rezistenţă culturală,

oameni care vorbesc o foarte curată limbă română şi care se simt nu doar a fi în Ţara Mamă, cât
mai curând trup şi suflet din ea. Ei au reuşit să-şi păstreze speranţele şi cultura română în orice
sistem pol i tic, advers sau confortabil.”

Răzvan Ungureanu, Secretar de Stat al României, 2000

Cu ocazia semnării protocolului de preluare a editării
revistei „Fa milia română”, domnul dr. Ion M. Botoş, preşe -
dintele Uniunii Regionale din Transcarpatia „Dacia”, din Apşa 
de Jos, ne-a înmânat o serie de materiale ce stau mărturie unei
tenace şi statornice preocupări pentru păstrarea şi valorificarea 
moştenirii culturale a înaintaşilor.

Este vorba, în primul rând, de Anuarul al VII-lea al
Uniunii, pe anul 2007, întocmit cu migală şi acurateţe de
preşedintele ei, însumând 262 de pagini ce consemnează o
activitate con stantă şi neobosită, desfăşurată cu temeinicia
spe cific maramureşeană, în direcţia conservării identităţii na -
ţio nale. Parcurgând voluminosul anuar, remarcăm preo cu pa -
rea pentru crearea şi păstrarea unor legături strânse cu instituţii
de cultură din România:

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca – Extensia
Sighetu Marmaţiei cu care ex istă un con tract de colaborare ce
prevede sprijinirea acţiunilor Uniunii „Dacia” prin orga ni -
zarea şi desfăşurarea de simpozioane, colocvii, cercetări isto -
rice şi etnografice, publicarea de cărţi şi broşuri etc.;

Muzeul Maramureşului din Sighetu Mara maţiei – pro -
tocol de colaborare cu Muzeul din Apşa de Jos, creat şi orga nizat
de domnul Ion M. Botoş în locuinţa proprie şi bu cu rându-se de
o binemeritată recunoaştere;

Asociaţiunea pentru Cultura Poporului Român din Ma -
ra mureş – pro to col de colaborare care prevede, ca şi protocolul 
mai sus menţionat, schimburi de specialişti, expoziţii, docu -
mente, organizarea de cercetări istorice şi etnografice, parti -
ciparea la man i festări culturale în ambele părţi ale Mara mureşului,
română şi ucraineană;

Asociaţia „Morăriţa” din Oradea – pro to col de cola -
borare bi lat erală conţinând proiectele culturale: „Cunoaşterea
frumuseţilor României şi Ucrainei prin schimburi reciproce de
grupuri de copii”, „Comorile istoriei – valori inestimabile”,
expoziţia de sculptură în crengi şi rădăcini de copac a artistului
pop u lar Mircea Popa din Bihor, organizată la Muzeul din Apşa 
de Jos, cercetări privitoare la primele scrieri româneşti, parti -
ciparea la simpozioane.

Ca acţiuni con crete, cronica anului 2007 cuprinde: 

6 Întâlnirea cu Preşedintele României, Traian Băsescu,
cu ocazia inaugurării podului Sighetu Marmaţiei – Sla -
tina (Sla tina, 15 ianuarie) şi apoi, demersurile nu me -
roase şi insis tente pentru redeschiderea podului, precum 
şi pentru re zol varea situaţiei vizelor pentru românii din
Transcarpatia; 

6 Organizarea Concursului Literar „Mihai Eminescu”,
prima ediţie, la care şi băimărenii şi-au adus aportul
prin domnul Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Ju -
deţene „Petre Dulfu”, cu o donaţie per sonală de cărţi
eminesciene (Apşa de Jos, 18 ianuarie);

6 Participarea la a XII-a ediţie a Festivalului primăverii
„Câte flori pe Iza-n sus” (Dragomireşti, 15 aprilie); 

6 Participarea la simpozionul „Valori ale culturii popu -

lare maramureşene – valori naţionale şi europene”
(Mu zeul Mara mureşului Sighet, 26-27 mai);

6 Organizarea celei de-a IV-a ediţii a simpozionului in -
ter naţional „Românii din dreapta Tisei – Transcarpatia
în Ucraina in de pend entă” (Apşa de Jos şi Topcino, 2-3
iunie);

6 Apariţia, la Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş
„Dragoş Vodă” din Cluj Napoca, a monografiei „La
nord de Tisa, în România Mică” de Ion M. Botoş şi
lansarea ei;

6 Participarea la manifestarea „Fiii Maramureşului”, orga -
nizată de Extensia Sighetu Marmaţiei a Universităţii
„Babeş- Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Geografie
(Sighet, 15-21 octombrie);

6 Susţinerea şi participarea la a IX-a ediţie a Festivalului
Internaţional de programe TV şi Radiofonice pentru
mi norităţi „Plaiul meu na tal” (Staţiunea „Floare de
plai”, 25-28 octom brie);

6 Organizarea Simpozionului internaţional „Apşa de Jos
în istoria românilor”, ediţia a VII-a (Apşa de Jos, 17-18 
noiembrie);

6 Participarea la proiectul Phare „Adaptarea la o so -
cietate în schimbare”, în parteneriat cu Inspectoratul
Judeţean Satu Mare şi Inspectoratul Şcolar Teceu –
Ucraina (derulat cu începere de la 1 decembrie); 

6 Participarea formaţiei artistice din Apşa de Jos la man i -
festările culturale prilejuite de Întâlnirea cul turală in -
ter na ţională „Serbări de iarnă de azi şi de demult” (Satu 
Mare, 8 decembrie);

6 Participarea la festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă,
ediţia a X-a (Negreşti Oaş, 26 decembrie);

6 Participarea la sesiunea ştiinţifică de etnografie şi fol -
clor din cadrul Festivalului de datini şi obiceiuri de
iarnă „Marmaţia 2007” (Sighetu Marmaţiei, 27-28 de -
cem brie).

Dacă adăugăm: donaţiile de cărţi româneşti făcute, de
către Uniune, şcolilor medii gen er ale din: Cărbuneşti, Bouţul
Mic, Dobric – Apşa de Mijloc, Bibliotecii primăriei din Bi -
serica Albă, Spitalului de sec tor Apşa de Jos, semnalarea
articolelor de presă apărute în România, Ucraina şi Republica
Moldova cu privire la românii din Transcarpatia (am găsit aici
consemnate şi articolele din ziarele băimărene), demersurile
oficiale pe lângă autorităţile ucrainene pentru promovarea drep -
turilor românilor la muncă, instruire, valorificarea tradiţiilor
proprii, corespondenţa cu autorităţile româneşti în privinţa
podului de peste Tisa şi lansarea „Apelului către toţi românii
pentru redeschiderea punctelor de trecere de la Sighet şi Câm -
pu lung la Tisa”, cu care se încheie Anuarul, avem în faţa
ochilor tabloul viu şi impresionant al unei lupte con tinue duse de 
Uniunea „Dacia” pentru afirmarea românilor din dreapta Tisei. 

Sigur că sperăm să putem completa, cât de curând, acest 
tablou şi cu informaţii despre activitatea rodnică şi neobosită a
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celorlalte asociaţii ale românilor de pe aceste meleaguri cu
profundă rezonanţă în istoria românilor, pe măsură ce ne vor
trimite materiale.

Separat, am primit de la domnul Ion M. Botoş un volum 
cu 158 de file „Românii din dreapta Tisei în presa ucraineană,

anul 2007”, alcătuit de domnia sa cu o migală de veritabil
bibliograf şi exemplare din ziarele româneşti din Ucraina:
„Arcaşul” (Cernăuţi), „Maramureşenii” (Slatina) şi „Apşa”
(Apşa de Jos).

***

Din numărul 1(252) din ianuarie 2008 al publicaţiei
„Arcaşul”, fondator şi ed i tor Vasile Tărâţeanu, spicuim: „Cu
colinda la Preşedenţia României” (Mihai Vicol), „Învăţătorul
anului – 2008”, axat pe problemele învăţământului în limba
română (Vasile Tărâţeanu), prima parte a raportului prezentată 
de Ion Popescu, şeful delegaţiei Radei Su preme a Ucrainei în
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de la Stras -
bourg, în ziua de 25 ianuarie 2008: „Cooperare transfrontalieră
în Europa”, două pagini ded i cate poetului românilor, Mihai
Eminescu, sub genericul „Eminesciana 2008” cuprinzând: pa -
gini profetice „Eminescu despre zilele de azi”, „Zilele Emi -
nescu” la Cernăuţi (V. Micu), omagierea poetului la Apşa de
Jos (Elena Vântu-Tărâţeanu), la Casa de Cultură din Noua
Suliţă (Eugenia Savca), la Suceava, Vatra Dornei, Rădăuţi,
Câmpulung Moldovenesc (Mirela Rusu, Anca Pauliuc şi Iulia
Pop), precum şi două poezii semnate de Ion Pachia Tato -
mirescu şi Oltea Prelucă. Mai găsim, în acest con sis tent număr, 
Interpelarea rostită de deputatul V. Tărâţeanu de la tri buna
Radei regionale, în 12 ianuarie, adresată primarului oraşului
Cernăuţi, în legătură cu faptul că, după 18 ani(!) de la emitere,
încă nu a fost pusă în aplicare decizia Comitetului executiv al
Consiliului orăşenesc în legătură cu eliberarea imobilului ce a
aparţinut lui Aron Pumnul, pentru a putea funcţiona aici Mu -
zeul Me mo rial „Mihai Eminescu”. Urmează un grupaj de ştiri

din România acompaniate de un amplu ma te rial „Evoluţia
economiei României în UE: rezultate preliminare şi per spec -
tive imediate (anii 2007-2008)” (prof. univ. dr. Mihai Patraş),
o pagină de poezie Czesłav Miłosz, poet polonez şi lituanian
(traducere şi prezentare Nicolae Mareş), o suită de materiale în
apărarea patrimoniului funciar al Liceului raional „Gh.
Asachi” din Herţa (Gheorghe Pârcălab), prezentarea albu -
mului lui Nicolai Oprea, „Bucovina – Cronică ilustrată” (Ion
Creţu), lansarea Concursului internaţional de creaţii poetice
„Cernăuţi – 600”, „La Prut pe un picior de plai”, organizat de
„Casa Limbii Române” – preşedinte Vasile Tărâţeanu şi „Ape -
lul” Uniunii „Dacia”. Numerele primite con firmă faptul că
„Arcaşul” se dovedeşte a fi, aşa cum şi numele o spune, un in -
stru ment de acţiune foarte activ şi combativ.

***

„Maramureşenii” – săptămânalul so cial-pol i tic, eco -
nomic şi cul tural pentru românii din Transcarpatia, re dac tor
Ion Huzău, numărul 6-7(193-194) din 16-29 februarie 2008,
debutează cu prezentarea noilor proceduri de obţinere a vizelor 
şi cu informaţii despre postul de grăniceri de pe Insula Şer -
pilor. Urmează prezentarea activităţii deputatului Consiliului
lo cal Slatina, Gheorghe Opriş a lui Gheorghe „Din activitatea

unui deputat...”, „Pagina literară”, cu poezii ale poetului nord-
 mara mureşean Ion Mihalca-Ursanu. De o amplă şi însufleţită
prezentare, pe două pagini, făcută de Ion Huzău, se bucură
Simpozionul internaţional „Aspecte din viaţa spir i tuală a co -
munităţilor româneşti din Ungaria şi Ucraina”, organizat la
Satu Mare. Este semnalată, în cadrul lui, şi participarea din
partea Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare a direc -
torului acesteia, Teodor Ardelean, cunoscut deja ca un pro -
motor al cărţii româneşti pe toate meridianele lumii unde ex istă
comunităţi româneşti. Ca semn al unor indestructibile legături,
este prezentată Săptămâna Marelui Eminescu, organizată la
Topcina (Gheorghe Litvin) şi un scurt istoric al Ţării Oaşului.

Numărul se încheie cu „Revista presei” în care sunt
semnalate articolele apărute despre Slatina.

***

În ceea ce priveşte ziarul „Apşa”, gazetă re gională so -
cial-pol i tică din Transcarpatia, ce stă sub semnul imperativului 
„Trezeşte-te române!”, numărul 1(46) din ianuarie 2008 de -
butează cu Scrisoarea adresată Preşedintelui României, Traian
Băsescu, în legătură cu redeschiderea podului peste Tisa Si -
ghetu Marmaţiei – Slatina, Apelul către românii de pretu -
tindeni, alături de răspunsul Administraţiei Prezidenţiale, cu prin -
zând asigurări că se vor face demersuri pentru redeschiderea
podului în cel mai scurt timp şi al Ministerului Afacerilor
Externe al României – Direcţia relaţii consulare.

Aflăm din acest număr componenţa organelor de con -
ducere ale Uniunii Regionale a românilor din Transcarpatia

„Dacia” pentru anul 2008. Paginile ce urmează sunt pagini ce
valorifică istoria şi tradiţiile lo cale: „Crăciunul de ieri şi de azi
la Bouţ”, încheiat cu splendida colindă „Raiule grădină verde”, 
culeasă de la bătrânii din Bouţ, dar care răsună la fel de frumos
şi pe meleagurile noastre (Elena Handic), „Apşa de Mijloc –
trecut şi prezent” (Ileana Vlad), completat cu o prezentare a
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primarilor Apşei de Mijloc de-a lungul timpului „La con -
ducerea satului timp de 100 de ani...” (Nuţu Laurenţiu Pop) şi
„Mănăstirea Peri (Hruşovo, Ucraina)” (Adrian A. Rusu).

Toate aceste materiale şi nume înscriu, încet şi sigur, pagini
valoroase ale istoriei lo cale. 

Pentru Biblioteca revistei „Fa milia română”
„Fa milia română” înseamnă mai mult decât o revistă.

Împreună cu colecţia completă, la sediul Bibliotecii Judeţene
„Petre Dulfu” a fost adusă o colecţie de cărţi, însumând 248 de
vol ume, cărţi şi seriale, privitoare la românii de pretutindeni
sau editate de aceştia.

Această colecţie, găzduită de biblioteca noastră, conti -
nuă să crească. Astfel, cu bucurie am primit la redacţie mate -
rialele trimise de colaboratorii apropiaţi ai revistei „Fa milia
română”.

***

Domnul Vasile Ilica, din Oradea,
ve t eran de război şi neobosit cercetător al
isto riei ţinuturilor natale, dânsul fiind bu -
covinean de origine, ne-a dăruit un grupaj
con sis tent de materiale ce re flectă atât pre -
ocupările domniei sale, cât şi dorinţa de a
transmite tinerei gen eraţii cunoştinţele şi
datele a cu mulate, asumându-şi o misiune
de formare şi educare. Alături de mate -
rialele consacrate de Asociaţia „Pro Ba -
sarabia şi Bucovina” marcării a 90 de ani de 
la Unirea Basarabiei cu România, am primit 
un ex em plar din edi ţia revăzută a volu mu -
lui alcătuit de domnul Vasile Ilica,
„Fântâna Albă, o măr turie de sânge”, în
care autorul îşi extinde cerce tă rile, drept

pentru care îl intitulează „Martiri şi măr -

turii din nordul Bucovinei” (Ora dea, Edi -

tura Imprimeriei de Vest, 2003). De
men ţionat că prima ediţie a fost repede e -
puizată, majoritatea exemplarelor fiind
distribuite şcolilor româneşti din Ba sarabia
şi nordul Bucovinei, expresie a dorinţei de
a aduce la cuno ştinţa tinerelor gen eraţii tra -
gicele evenimente din nordul Bu co vinei,
din perioadele 1940-1941 şi 1944-1950.
Lu crarea, închinată „miilor de victime ale
stalinismului din Nordul Bu co vinei”, se
con stituie într-o lungă şi zguduitoare măr -
turie, conţinând un valoros ma te rial docu -
mentar adunat, de-a lungul timpului, cu
te nacitatea şi migala pe care numai cele mai 
profunde sentimente le pot da.  Fragmente
din impresionantul volum, ca şi materialele
suplimentare ce îl însoţesc, îşi vor găsi, cu
siguranţă loc, în paginile viitoare ale re -
vistei „Fa milia română”.

***

Domnul Traian Trifu Căta, re dac tor şef şi responsabil 
al revistei „Fa milia” – publicaţie pe ri odică editată de Biserica
Ortodoxă Română din Vladimirovăţ – Petrovasâla, ne pune la
dispoziţie numerele 5-6(74-75), iulie-au gust, şi 7-8(76-77),
septembrie-decembrie 2007.

Editată în condiţii grafice de excepţie şi difuzată în 20
de ţări (Aus tria, Aus tra lia, Belgia, Can ada, Cipru, Croaţia,
Costa Rica, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Republica
Moldova, Olanda, România, Ser bia, Suedia, S.U.A., Ucraina,
Ungaria, Ven e zuela), revista îşi con firmă numele, cu fiecare
număr în parte. Ea relevă o comunitate puternică, ce menţine
neştirbite legăturile cu fiii ei, indiferent de meleagurile pe care
aceştia se află. Astfel, am ple grupaje sunt ded i cate eveni -
mentelor din viaţa comunităţii petrovicene, precum şi a fami -
liilor originare din Petrovasâla. 

Istoria şi contemporaneitatea se întrepătrund. Aflăm că
la Petrovăsâla a avut loc Ziua Etno (18 mai 2007), că se

derulează un proiect transfrontalier, sprijinit de C.E.: partea I,
„Descoperirea elementelor comune în tradiţiile şi obiceiurile
din Banat” (14-16 au gust, Petrovăsâla, Ser bia şi 6-8 septem -
brie, 2007, Văliug, Staţiunea Crivaia, România), în cadrul
căruia au avut loc: un simpozion internaţional cu tema „Ele -
mente comune în obiceiurile şi tradiţiile din Banat”, vizite
reciproce, excursii documentare, expoziţii de desene ale co -
piilor şi de artizanat ale adulţilor. Este de remarcat implicarea
tinerei gen eraţii în aceste proiecte în scopul asigurării conti -
nuităţii şi conservării identităţii culturale. 

Foarte interesante articole de istorie lo cală semnează
redactorul şef şi sufletul acestei reviste, domnul Traian Trifu
Căta – „Astra din Petrovasâla” şi domnul Trinţu Măran –
„Documente din istoria satului Petrovasâla (din Arhivele de
Stat din Viena)”. 

Ambele numere ale revistei au în deschidere articole
ded i cate Bisericii Ortodoxe Române, semnate de Iconom.
Stavr. Pr. Konstantin Suru.

Mai trebuie menţionat faptul că, în acest an, Petrovasâla 
îşi va aniversa bicentenarul, eveniment ce dă un nou impuls
cercetării istoriei lo cale. 

Revista „Fa milia” din Petrovasâla a fost nominalizată
pentru premiile anuale ale Asociaţiei Române pentru Patri -
moniu din Bucureşti.
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Aniversări 2008 

Ana GRIGOR

IANUARIE

 1 ian. – 100 ani de la apariţia, la Chişinău, din
iniţiativa episcopului Vladi mir, a revistei
Luminătorul, ce a contribuit la întărirea
sentimentului naţional (01.01.1908);

 1 ian. – 140 ani de la naşterea lui George Murnu,
scriitor, traducător şi istoric
(01.01.1868-1957);

 1 ian. – 140 ani de la naşterea lui Ioan Alexandru
Brătescu-Voineşti, scriitor şi om pol i tic
(01.01.1868-1946);

 1 ian. – 80 ani de la moartea lui Valeriu Branişte,
pub li cist, om pol i tic, membru în Consiliul
Dirigent al Transilvaniei (1869-01.01.1928);

 1 ian. – 80 ani de la naşterea lui Teodor Pâca, poet şi
traducător (01.01.1928-1978);

 1 ian. – 70 ani de la naşterea lui Dan Corneliu
Georgescu, compozitor şi muzicolog
(01.01.1938);

 2 ian. – 75 ani de la naşterea lui Ion Băieşu, scriitor
(02.01.1933-1992);

 4 ian. – 130 ani de la naşterea lui Emil Gârleanu,
scriitor (04.01.1878-1914);

 8 ian. – 80 ani de la moartea lui Dumitru
Georgescu-Kiriac, compozitor, folclorist
(1866-08.01.1928);

11 ian. – 125 ani de la naşterea lui Ion Bârlea,
folclorist (11.01.1883-1969);

12 ian. – 25 ani de la moartea lui Lucian Predescu,
istoriograf, paleograf şi scriitor
(1907-12.01.1983);

13 ian. – 50 ani de la moartea lui Dan Botta, scriitor
(1907-13.01.1958);

13 ian. – 90 ani de la moartea lui Porfirie Fala, pub li -

cist, om pol i tic, luptător activ în problema
unirii Basarabiei cu România
(1877-13.01.1918);

13 ian. – 140 ani de la apariţia, la Braşov, a revistei
Transilvania (13.01.1868);

17 ian. – 440 ani de la moartea lui Nicolaus Olahus,
istoric şi cronicar umanist (1493-17.01.1568);

18 ian. – 160 ani de la naşterea lui Ion Slavici, scriitor
şi pub li cist (18.01.1848-1925);

20 ian. – 190 ani de la moartea lui Dimitrie
Ţichindeal, cărturar iluminist şi scriitor
(1775-20.01.1818);

20 ian. – 100 ani de la moartea lui Dumitru
Constantin Ollănescu-Ascanio, scriitor şi
pub li cist (1849-20.01.1908);

21 ian. – 90 ani de la moartea lui Vic tor Mihaly de
Apşa, mitropolit greco-catolic
(1841-21.01.1918);

21 ian. – 80 ani de la naşterea lui Filip Mironov,
scriitor (21.01.1928);

23 ian. – 80 ani de la naşterea lui Mircea Horia
Simionescu, scriitor (23.01.1928);

24 ian. – 90 ani de la votarea, de către Sfatul Ţării, a
independenţei Republicii Democratice
Moldoveneşti, etapă pe calea unirii
Basarabiei cu România (24.01.1918);

25 ian. – 55 ani de la naşterea lui Nicolae Botgros,
violonist şi dirijor (25.01.1953);

27 ian. – 20 ani de la inaugurarea Bibliotecii Române
din Paris (27.01.1988);

31 ian. – 590 ani de la moartea lui Mircea cel Bătrân,
domn al Ţării Româneşti (1386-31.01.1418);

FEBRUARIE

 1 feb. – 170 ani de la naşterea lui Nicolae Gane,
scriitor şi om pol i tic (01.02.1838-1916);

 1 feb. - 170 ani de la naşterea lui Ştefan Gonata, om
pol i tic, membru fondator al Academiei
Române (01.02.1838-1896);

 1 feb. – 140 ani de la naşterea lui Ştefan Luchian,
pictor (01.02.1868-1916);

 1 feb. – 160 ani de la naşterea lui Sava Henţia, pictor
(01.02.1848-1904);

 2 feb. – 60 ani de la naşterea lui Arcadie Opaiţ,
scriitor (02.[în acte 28] 02.1948);

 2 feb. – 140 ani de la naşterea lui Constantin
Rădulescu-Motru, filozof, psiholog şi pub li -
cist (02.02.1868-1957);

 2 feb. – 80 ani de la apariţia, la Bucureşti, a revistei
„Bilete de papagal”, sub direcţia lui Tu dor
Arghezi (02.02.1928);

 3 feb. – 50 ani de la naşterea lui Vasile Gârneţ,
scriitor (03.02.1958);

 3 feb. – 180 ani de la naşterea Dorei D’Istria, (Elena
Ghica), scriitoare (03.02.1828-1888);

 4 feb. – 125 ani de la naşterea lui Ion C. Vissarion,
scriitor (04.02.1883-1951);

90 AN 9, NR. 1(28), APRILIE 2008 FAMILIA ROMÂNĂ



 6 feb. – 100 ani de la naşterea lui Geo Bogza, scriitor
şi ziarist (06.02.1908-1993);

 6 feb. – 60 ani de la naşterea lui Constantin Rusnac,
compozitor (06.02.1948);

 7 feb. – 30 ani de la moartea lui Dimitrie Cuclin,
compozitor, scriitor şi gânditor
(1885-07.02.1978);

 9 feb. – 100 ani de la naşterea lui Ci ce rone
Theodorescu, poet (09.02.1908-1974);

14 feb. – 120 ani de la inaugurarea Ateneului Român
din Bucureşti (14.02.1888);

14 feb. – 10 ani de la moartea lui Nicolae Radu Pan
Halippa, preşedintele Asociaţiei Culturale
Pro Basarabia şi Bucovina (1920-14.02.1998);

15 feb. – 75 ani de la naşterea lui Iosif Sava, muzicolog 
şi realizator TV (15.02.1933-1999);

15 feb. – 170 ani de la naşterea lui Eusebiu Popovici,
profesor de teologie, ac a de mi cian, custode al
Bibliotecii Centrale a Bucovinei
(15.02.1838-1922);

16 feb. – 100 ani de la naşterea lui Constantin Zamfir, 
folclorist (16.02.1908-1987);

18 feb. – 100 ani de la naşterea lui Ion Mara, poet şi
folclorist (18.02.1908);

19 feb. – 100 ani de la naşterea Anei Cartianu, istoric
literar şi traducător (19.02.1908-2001);

19 feb. – 375 ani de la naşterea lui Miron Costin,
cronicar umanist, poet, mor al ist şi traducător
(19.02.1633-1691);

20 feb. – 140 ani de la naşterea lui Mihail Berezovschi, 
pictor şi compozitor (20.02.1868-1940);

22 feb. – 50 ani de la moartea Lidiei Lipcovscaia,
cântăreaţă de operă (1882-22.02.1958);

23 feb. – 120 ani de la naşterea lui Mihail Săulescu,
scriitor şi pub li cist (23.02.1888-1916);

23 feb. – 150 ani de la naşterea lui George Fotino,
compozitor, dirijor şi violonist
(23.02.1858-1945);

24 feb. – 100 ani de la naşterea lui Harry Brauner,
etnomuzicolog (24.02.1908-1988);

26 feb. – 170 de ani de la naşterea lui Bogdan
Petriceicu Haşdeu, scriitor, filolog şi
folclorist (26.02.1838-1907);

26 feb. – 100 ani de la moartea Anei Ciupea, actriţă,
scriitoare şi traducătoare (1865-26.02.1908);

27 feb. – 60 ani de la moartea lui Nicodim Munteanu,
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
(1864-27.02.1948);

MARTIE

 1 mar. – 220 ani de la naşterea lui Gheorghe Asachi,
cărturar, scriitor şi pub li cist
(01.03.1788-1869);

 1 mar. – 110 ani de la naşterea lui Constantin
Daicoviciu, istoric şi arheolog
(01.03.1898-1973);

 2 mar. – 40 ani de la moartea lui Grigore Nandriş,
slavist, eseist şi memorialist
(1895-02.03.1968);

 4 mar. – 140 ani de la naşterea lui Vladi mir Bodescu,
om pol i tic, membru al Sfatului Ţării din
Basarabia (04.03.1868-1941);

 8 mar. – 120 ani de la naşterea lui Cornel Medrea,
sculp tor (08.03.1888-1964);

 9 mar. – 160 ani de la naşterea lui Gheorghe Pană,
scriitor memorialist şi om pol i tic
(09.03.1848-1910);

12 mar. – 170 ani de la apariţia, la Braşov, a publicaţiei
„Gazeta de Transilvania” (12.03.1838);

13 mar. – 100 ani de la naşterea lui Nicolae
Agârbiceanu, compozitor (13.03.1908);

13 mar. – 120 ani de la naşterea lui Silviu Dragomir,
istoric şi om pol i tic (13.03.1888-1962);

14 mar. – 100 ani de la naşterea lui Şerban Florentin
Ţiţeica, fizician (14.03.1908-1986);

17 mar. – 125 ani de la naşterea lui Urmuz (Demetru

Dem. Demetrescu Buzău), scriitor
(17.03.1883-1923);

19 mar. – 75 ani de la naşterea lui Constantin
Dinulescu, ac tor (19.03.1933);

22 mar. – 140 ani de la naşterea lui Mihail
Dragomirescu, estetician şi critic literar
(22.03.1868-1942);

22 mar. – 100 ani de la naşterea lui Vir gil Romulus
Gheorghiu, poet şi traducător
(22.03.1908-1977);

27 mar. – 90 ani de la proclamarea, de către Sfatul
Ţării, a Unirii Basarabiei cu Ţara-Mamă,
România (27.03.1918);

27 mar. – 120 ani de la naşterea lui Alexei Mateevici,
poet şi traducător (27.03.1888-1917);

28 mar. – 120 ani de la naşterea lui Alexandru
Kiriţescu, dramaturg şi pub li cist
(28.03.1888-1961);

28 mar. – 100 ani de la naşterea lui Mihai Băcescu,
biolog şi oceanolog (28.03.1908-1999);

29 mar. – 130 ani de la naşterea Elenei Farago, poetă
(29.03.1878-1954);

29 mar. – 100 ani de la naşterea lui Vir gil Carianopol,
scriitor (29.03.1908-1984);

31 mar. – 75 ani de la naşterea lui Nichita Stănescu,
poet (31.03.1933-1983);
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APRILIE

 1 apr. – 120 ani de la naşterea lui Mircea Florian,
filozof (01.04.1888-1960);

 5 apr. – 75 ani de la naşterea lui Romulus Vulpescu,
scriitor (05.04.1933);

 6 apr. – 100 ani de la naşterea Emiliei St. Milicescu,
scriitoare şi critic literar (06.04.1908-1990));

 8 apr. – 180 ani de la naşterea lui Carol Davilla,
medic (08.04.1828-1884);

 9 apr. – 10 ani de la moartea lui Mihail Grecu, pictor
(1916-09.04.1998);

10 apr. – 140 ani de la moartea lui Ioan Sârbu, poet
(1830-10.04.1868);

12 apr. – 150 ani de la naşterea lui Barbu Ştefănescu
Delavrancea, scriitor şi om pol i tic
(12.04.1858-29.04.1918);

16 apr. – 130 ani de la naşterea lui Gala Galaction,
preot şi scriitor (16.04.1878-1961);

17 apr. – 90 ani de la înfiinţarea, la Paris, a
„Comitetului naţional al românilor din
Transilvania şi Bucovina”, care a militat
pentru dobândirea independenţei Transilvaniei 
şi unirea acesteia cu România (17.04.1918);

18 apr. – 160 ani de la desfăşurarea, la Blaj, a primei
adunări a românilor din Transilvania
(18.04.1848);

18 apr. – 80 ani de la naşterea lui Dumitru Popescu,
scriitor (18.04.1928);

19 apr. - 160 ani de la naşterea lui Calistrat Hogaş,
scriitor (19.04.1848-1917);

20 apr. – 40 ani de la moartea lui Adrian Maniu,
scriitor (1891-20.04.1968);

21 apr. – 80 ani de la naşterea lui Vasile Liveanu,
istoric (21.04.1928);

21 apr. – 100 ani de la naşterea lui Florea Al.
Creţeanu, scriitor, pub li cist şi ed i tor
(21.04.1908);

25 apr. – 50 ani de la moartea lui Iosif Iser, pictor
(1881-25.04.1958);

28 apr. – 100 ani de la înfiinţarea Societăţii
Scriitorilor Români, al cărei prim preşedinte
a fost Cincinat Pavelescu (28.04.1908);

28 apr. – 50 ani de la moartea lui Teodor Kiriacoff,
pictor, grafician şi scenograf
(1900-28.04.1958);

29 apr. – 140 ani de la înfiinţarea Filarmonicii
Române din Bucureşti, astăzi Filarmonica
George Enescu (29.04.1868);

29 apr. – 80 ani de la dezvelirea, la Chişinău, a
monumentului lui Ştefan cel Mare, operă a
sculptorului Alexandru Plămădeală
(29.04.1928);

30 apr. – 75 ani de la  moartea Annei de Noailles
(principesa Brâncoveanu), scriitoare franceză
de origine română (1876-30.04.1933);

30 apr. – 130 ani de la moartea lui Dimitrie Petrino,
poet (1838-30.04.1878);

MAI

 2 mai – 160 ani de la întrunirea conducătorilor
Revoluţiei Române din Transilvania în
Catedrala Blajului, cu scopul de a pregăti
Marea Adunare Naţională din 3-5 mai
(02.05.1848);

 2 mai – 120 ani de la naşterea lui Ioan Andrieşescu,
istoric, arheolog (02.05.1888-1944);

 3 mai – 160 ani de la adoptarea, de către românii
ardeleni, în cadrul Marii Adunări Naţionale de 
la Blaj, a programului revoluţiei române
din Transilvania, intitulat Petiţiunea
Naţională (03.05.1848);

 4 mai – 180 ani de la naşterea lui Constantin
Stamati-Ciurea, scriitor şi pub li cist
(04.05.1828-1898);

 4 mai – 80 ani de la naşterea lui Leon Baconsky,
critic şi istoric literar (04.05.1928);

 5 mai – 60 ani de la moartea lui Sextil Puşcariu,
istoric literar şi filolog (1877-05.05.1948);

 5 mai – 90 ani de la apariţia cotidianului în limba
română „Sfatul Ţării” (05.05.1918);

 6 mai – 70 ani de la moartea lui Octavian Goga, poet, 
pub li cist şi om pol i tic (1881-06.05.1938);

 8 mai – 90 ani de la moartea lui Si mon
Hollosy-Corbul, pictor (1857-08.05.1918);

 8 mai – 100 ani de la naşterea lui Ion Vlasiu, sculp tor, 
pictor şi scriitor (08.05.1908-1997);

 9 mai – 90 ani de la moartea lui George Coşbuc, poet
(1866-09.05.1918);

10 mai – 160 ani de la constituirea, în Ţara
Românească, a „Comitetului revoluţionar”,
din care făceau parte I. Ghica, N. Bălcescu,
C.A. Rosetti, I. H. Rădulescu etc.
(10.05.1848);

12 mai – 75 ani de la moartea lui Jean Bart, scriitor
(1874-12.05.1933);

15 mai – 170 ani de la naşterea lui Nicolae Grigorescu, 
pictor (15.05.1838-1907);

15 mai – 70 ani de la moartea lui Gheorghe
Marinescu, medic neurolog de renume
mondial (1863-15.05.1938);

15 mai – 160 ani de la Marea Adunare Naţională de
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la Blaj, de pe Câmpia Libertăţii
(15/17.05.1848);

17 mai – 100 ani de la naşterea lui Sigismund Toduţă,
compozitor şi muzicolog (17.05.1908-1991);

20 mai – 90 ani de la naşterea lui George Meniuc,
scriitor (20.05.1918-1987);

20 mai – 20 ani de la moartea Anei Aslan, medic spe -
cial ist în geriatrie, unul dintre pionierii
gerontologiei mondiale (1897-20.05.1988);

21 mai – 90 ani de la naşterea lui Traian Crişan,
arhiepiscop catolic de rit bizantin, Secretar,
între 1981-1990, al Congregaţiei pentru Cauza 
Sfinţilor din cadrul Curiei Romane
(21.05.1918-1990);

22 mai – 100 ani de la naşterea lui Dumitru Tu dor,
istoric, arheolog, numismat
(22.05.1908-1989);

22 mai – 100 ani de la naşterea lui Ion Constantin
Chiţimia, filolog şi istoric literar
(22.05.1908-1996);

24 mai – 100 ani de la naşterea lui Fory Etterle, ac tor
(24.05.1908-1983);

25 mai – 125 ani de la moartea lui Ciprian
Porumbescu, compozitor şi violonist
(1853-25.05.1883);

25 mai – 75 ani de la naşterea lui Eugen Simion, critic
şi istoric literar (25.05.1933);

30 mai – 50 ani de la naşterea lui Traian Trifu Căta,
pub li cist (30.05.1958);

31 mai – 125 ani de la naşterea lui Onisifor Ghibu,
scriitor, istoric şi om pol i tic, fondator al
ziarului basarabean „România nouă”
(31.05.1883-1972);

IUNIE

 8 iun. – 70 ani de la moartea lui Ovid Densuşianu,
poet, critic şi istoric literar (1873-08.06.1938);

10 iun. – 100 ani de la moartea lui Tu dor Flondor,
compozitor (1862-10.06.1908);

11 iun. – 100 ani de la naşterea lui George Antonescu,
scriitor (11.06.1908);

11 iun. – 125 ani de la naşterea lui Tu dor Pamfile,
folclorist (11.06.1883-1921);

11 iun. - 160 ani de la declanşarea Revoluţiei Române
de la Bucureşti, în urma căreia domnul Ţării
Româneşti, Gheorghe Bibescu (1842-1848), a
fost nevoit să semneze Constituţia şi să
recunoască guvernul revoluţionar
(11.06.1848);

14 iun. – 190 ani de la naşterea lui Vasile Alecsandri,
scriitor (14.06.1818-1890);

15 iun. – 160 ani de la decretarea de către guvernul
revoluţionar de la Bucureşti, a înfiinţării
steagului naţional: roşu, galben şi albastru,
cu deviza „Dreptate şi Frăţie” (15.06.1848);

17 iun. – 120 ani de la naşterea lui Vic tor Papilian,
scriitor (17.06.1888-1956);

17 iun. – 120 ani de la naşterea lui Ilie E. Torouţiu,
scriitor, traducător, ed i tor şi pub li cist
(17.06.1888-1953);

20 iun. – 160 ani de la naşterea lui Miron Pompiliu,
scriitor şi folclorist (20.06.1848-1897);

21 iun. – 160 ani de la apariţia poeziei „Un răsunet”
de Andrei Mureşanu, cunoscută sub
numele „Deşteaptă-te române!”, actualul
Imn Naţional al României (21.06.1848);

21 iun. – 20 ani de la moartea lui George Ivaşcu, critic
şi istoric literar (1911-21.06.1988);

23 iun. – 160 ani de la izbucnirea Revoluţiei de la 1848
la Bucureşti (23.06.1848);

24 iun. – 20 ani de la moartea lui Mihai Beniuc,
scriitor (1907-24.06.1988);

25 iun. – 80 ani de la naşterea lui Şerban Papacostea,
istoric (25.06.1928);

25 iun. – 20 ani de la moartea lui Şerban Cioculescu,
istoric şi critic literar (1902-25.06.1988);

27 iun. – 100 ani de la naşterea lui Liviu Rusu,
compozitor şi muzicolog (27.06.1908-1991);

27 iun. – 100 ani de la naşterea Ninei Alexandrescu,
violonistă, membră a orchestrei lui Al fred
Cortot din Paris (27.06.1908);

28 iun. – 130 ani de la naşterea lui Va lerian Şesan,
teolog-can on ist, membru al Societăţii pentru
cultura şi literatura română din Bucovina
(28.06.1878-1940).
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1. Reprezentanţii comunităţii româneşti din Crimeea aşteaptă 
oaspeţii;

2. Preşedintele Comunităţii Româneşti din Ucraina, Ion 
Popescu, salută comunitatea românească din Crimeea;

3. Alexandru Botez, consulul României la Odesa, întâmpinat cu 
pâine şi sare;

4. Sediul comunităţii româneşti din Crimeea;
5. Ion Popescu, Vasile Tărâţeanu, poet, Dorin Popescu şi 

Iustinian Focşa de la Consulatul României din Cernăuţi, 
Aurica Bojescu - secretar responsabil al comunităţii 
româneşti din Ucraina;

6. Dorin Popescu, consulul României la Cernăuţi, salută 
comunitatea românilor din Crimeea;

7. Reprezentanţii comunităţii româneşti din Sevastopol.

Simferopol, Crimeea, 1 martie 2008
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