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Întreita lansare a revistei
„Familia românã”
27 mai 2008, Baia Mare. În data de 27 mai, în prezenþa
unui public numeros ºi entuziast, a avut loc, la Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu”, lansarea primului numãr din noua
serie a revistei „Familia românã”, editatã, de aceastã datã, de
biblioteca gazdã a evenimentului, care ºi-a asumat responsabilitatea ducerii mai departe a valoroasei iniþiative nãscute în
anul 1999, la Oradea.
Caracterul sãrbãtoresc al elegantei ambianþe oferite de
sala de conferinþe a bibliotecii, devenitã neîncãpãtoare cu acest
prilej, a fost accentuat de tricolore rãsfrângeri ºi de expoziþia
conþinând colecþia revistei „Familia românã”, alãturi de care,
într-o plãcutã tovãrãºie, au fost etalate publicaþii seriale ale
românilor de pretutindeni.
Oaspeþi dragi ºi prieteni ai revistei, veniþi de la Oradea,
Satu Mare, Negreºti Oaº ºi Apºa de Jos (Ucraina), au sporit cu
prezenþa lor frumuseþea ºi încãrcãtura emoþionalã a evenimentului, iar cãldura publicului bãimãrean a demonstrat încã o
datã, dacã mai era cazul, cã „Familia românã” ºi-a gãsit la Baia
Mare o adevãratã ºi primitoare casã.
Amfitrionul reuniunii a fost dr. Teodor Ardelean, directorul bibliotecii ºi actualul redactor ºef, cel care, considerând cã ideile generoase sunt fãcute sã dãinuiascã, a fãcut
posibilã renaºterea revistei. Dupã un cãlduros bun venit adresat asistenþei ºi prezentarea semnificaþiei momentului, cuvântul i-a fost acordat conf. dr. Constantin Mãlinaº, directorul
fondator al „Familiei române”, care a vorbit despre naºterea,
scopurile, preocupãrile fundamentale ºi evoluþia revistei de la
începuturi ºi pânã în prezent.
Sunt foarte bucuros ºi profund emoþionat de acest moment, când apare la Baia Mare, în serie nouã, dar pãstrând
acelaºi format ºi preocupare fundamentalã, revista „Familia
românã”, sub forma numãrului 28 pe aprilie 2008, dupã ce, în
perioada 1999-2006, au apãrut la Oradea primele 27 de numere. Din capul locului adresez calde mulþumiri bãimãrenilor
ºi în special domnului director Teodor Ardelean ºi întregului
colectiv de redacþie, noua redacþie a revistei „Familia românã”, pentru faptul cã au preluat, au îmbrãþiºat ideea acestei reviste, idee fundamentalã care doreºte sã facã din ea o
publicaþie a românilor de pretutindeni, în primul rând a românilor din jurul României, pentru cã România este înconjuratã de o cununã de români, aºa cum spunea Nicolae Iorga,
o cununã activã, productivã, dinamicã, o cununã care este ca
o verighetã de cãsãtorie a României cu lumea, cu Europa, în
primul rând, ºi care se cuvine sã-ºi gãseascã o expresie publicisticã sub forma unei reviste precum a fost ºi este ºi sper sã
fie cât de mult revista „Familia românã”.
„Familia românã” este familia întregului spaþiu în
care se gãsesc românii, se exprimã intelectual, cultural, literar, artistic. Aceastã revistã, într-o lume în care fuga de centru
este mai agreatã decât unitatea, aceastã revistã se doreºte a fi
un loc în care sã se adune, sã se exprime valori importante, sã
se personalizeze valori, sã se concretizeze, sã se descrie, sã fie
cultivate ºi trãite, adicã sã se întãreascã trãirea culturalã a
românilor în marea lor identitate.

Am reuºit, în cele 27 de numere tipãrite la Oradea, sã
publicãm 415 studii, articole, cercetãri, literaturã; este o revistã cu o densitate de 25 de materiale pe numãr ºi care
acoperã, din punct de vedere al conþinutului, principalele
paradigme intelectuale care formeazã, care dau miezul, dau
conþinutul a ceea ce putem numi fenomenul intelectual românesc, în special din jurul României. Am insistat mai mult
asupra românilor din jurul României. Pentru cei din lume au
fost preocupãri, dar pentru cei din imediata apropiere, preocupãrile au fost mai sporadice.
Au fost subliniate, de asemenea, bãtãliile duse de revista „Familia românã” ºi de cei concentraþi în jurul ei, în
favoarea românilor de pretutindeni, cum au fost: luarea de
atitudine împotriva persecuþiilor la care a fost supus scriitorul
român din Ucraina, Vasile Tãrâþeanu, acþiunile pentru salvarea
moºtenirii Emanuil Gojdu ºi cinstirea memoriei acestuia ºi
eforturile concentrate în direcþia salvãrii unitãþii lingvistice a românilor, element fundamental în conservarea identitãþii naþionale.
Dacã ne întrebãm în ce fel sã fie unitari românii, aº
putea spune cã românii trebuie sã fie unitari din punct de
vedere al felului în care scriu, românii sã aibã o singurã
ortografie – ortografia Academiei Române. Românii au ortografii diferite, depinde în ce þarã se aflã. Au suportat influenþe
ale ortografiei limbii dominante din þara unde se aflã, acest
lucru nu este normal ºi, din efectele pe care le produce, vedem
cã este un factor perturbator al identitãþii. Urmarea cea mai
directã este cea a indeciziei ortografice sau a acestei labilitãþi
ortografice, pierderea numelor, se modificã numele româneºti
ºi se pierd când ortografia nu este stabilã. Am încercat sã
facem în acest sens o campanie prin revistã. Sã încercãm sã-i
aducem pe români împreunã din punct de vedere ortografic.
Pe parcursul impresionantului discurs, preºedintelui
Uniunii Regionale din Transcarpatia „Dacia”, Ion M. Botoº,
i-a fost înmânatã medalia „Emanuil Gojdu”, pentru merite
culturale deosebite.
În continuare, dr. Teodor Ardelean a evidenþiat activitatea centrelor culturale cu o contribuþie majorã în menþinerea unitãþii ºi conservarea identitãþii românilor, punctând
momentele de referinþã. Apreciind cã iniþiativa editãrii unei
reviste pentru românii de pretutindeni se circumscrie unei
valoroase tradiþii orãdene, domnia sa a punctat:
Domnul Mãlinaº ºi oamenii de lângã dânsul n-au lãsat
sã alunece aceastã revistã spre altceva ci, aºa cum a fost
gânditã, a fost o revistã de solidaritate, pentru cã românii au
nevoie de solidaritate oriunde ar fi. Îºi împlinesc primele
interese ºi dorinþe stabilindu-se undeva, într-un punct de pe
Terra dar dupã aceea vin frãmântãrile interioare ºi vine dorul,
dorul de limba românã, de celãlalt, de fratele tãu, de suflet
românesc, dorul de casã. Ele nu pot fi „stâmpãrate” decât
îmbrãþiºându-te fizic sau intrând într-o stare de comuniune
psihicã, sufleteascã cu alþii de acelaºi fel. Noi ne bucurãm cã
avem fericirea sã continuãm aceastã revistã ºi cã domnul
Mãlinaº ºi-a îndreptat gândul spre noi.
Din numeroasele luãri de cuvânt ce au urmat menþionãm:
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Ioana Dragotã a prezentat demersurile fãcute pentru
reluarea editãrii, subliniind cãldura ºi promptitudinea cu care
colaboratorii revistei s-au regrupat în jurul ei, precum ºi interesul stârnit în rândul noilor colaboratori.
Gheorghe Pârja, redactor ºef al cotidianului „Graiul
Maramureºului”:
Am aflat despre aceastã extraordinarã venire a revistei
de la Oradea spre Baia Mare aºa, pe un culoar gazetãresc ºi
am „ripostat” printr-un text. Am fost atras de seriozitatea ºi
mai ales de sfera extraordinarã de audienþã care o are la
românii de pretutindeni.
Ion M. Botoº a prezentat momentul de cumpãnã, când
soarta revistei „Familia românã” pãrea pecetluitã ºi ºi-a exprimat bucuria de a-i fi cunoscut pe cei doi oameni de culturã
care au condus ºi conduc destinele revistei.
Aceastã revistã va fi cititã în toate colþurile lumii acolo
unde se vorbeºte limba românã, acolo unde se simte româneºte. Spiritul românesc este veºnic.
ªi-au exprimat, în cuvinte alese, sprijinul pentru revistã
ºi bucuria cã ea reapare: Diana Ionescu, Vasile Ilica, Tiberiu
Moraru, Natalia Lazãr, pr. dr. Cristian ªtefan, pr. Grigore
Luþai, prof. univ. dr. Victor Iancu ºi alþii.
Concluzionând, dr. Teodor Ardelean a spus:
„Familia românã” va merge pe aceleaºi linii de forþã
dar va descoperi ºi altele, noi filoane de exploatat, pentru cã
nu prea au în strãinãtate românii ceea ce ar trebui sã aibã ca
instituþii culturale: învãþãmânt în limba românã, nu, culturã,
nu, ºi atunci tot la altarul bisericii vor trebui în primul rând sã
se adune.
Deºi nu ne-a putut onora de la început cu prezenþa la
aceastã însufleþitoare reuniune, reþinut fiind de treburi ce nu
sufereau amânare, a þinut sã fie alãturi de noi ºi PS Iustin
Sigheteanu, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului ºi Sãtmarului.
La masa cu bucate tradiþionale, ce a avut loc dupã
lansarea revistei, discuþiile au continuat cu aceeaºi însufleþire.
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Ba chiar mai mult, a fost contactat telefonic postul Radio
Sighet care, în cadrul emisiunii „Ora cetãþii”, din 27 mai 2008,
ora 1820, s-a bucurat sã împãrtãºeascã ascultãtorilor sãi impresii din miezul fierbinte al evenimentului. Moderatorul intervenþiei a fost domnul Ioan M. Botoº, care ºi-a exprimat
bucuria de a se afla la Baia Mare cu acest prilej, alãturi de
oameni de culturã din România.
Directorul fondator al revistei, conf. univ. dr. Constantin Mãlinaº, a declarat, cu aceastã ocazie:
Sunt foarte bucuros cã mã aflu azi la Baia Mare pentru
cã aici se continuã apariþia revistei „Familia românã”, care a
fost preluatã de Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, în persoana domnului director Teodor Ardelean. Aceastã revistã a
fost publicatã timp de ºase ani la Oradea ºi este o revistã de
credinþã ºi solidaritate a românilor de pretutindeni, în al cãrei
viitor eu sper foarte mult, tocmai pentru cã echipa de aici este
serioasã ºi profundã din punct de vedere al mesajului patriotic
ºi intelectual. Le mulþumesc, îi felicit ºi le doresc: La mulþi ani!
Redactorul ºef al revistei, dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”:
Cu drag ºi cu bucurie pentru ascultãtorii dumneavoastrã. A fost un moment de istorie astãzi la Baia Mare,
pentru cã am lansat numãrul nou al revistei, dar în prezenþa
celor care au scos primele 27 de numere la Oradea, centru important de culturã. Ne bucurãm cã ni s-a creat nouã acest
privilegiu ºi aceastã onoare de a duce ºtafeta acestei distinse
reviste culturale pentru românii din întreaga lume.
Inima noastrã tresaltã de bucurie pentru cã aceastã
revistã a ajuns deja, în format electronic, în faþa tuturor celor
care pot accesa pagina web a bibliotecii judeþene. ªi nu sunt
puþini, am înregistrat primele accesãri dimineaþã la ora 8, din
Australia ºi Noua Zeelandã.
Ne bucurãm cã am primit acest dar de la alþii, noi, ca
instituþie publicã, dar ºi comunitatea bãimãreanã ºi cei din jurul
ei, oameni de culturã din Satu Mare, Ucraina, din Maramureºul
din dreapta Tisei, dar ºi din Bihor, de unde vine iniþiativa.

***
8 iunie 2008, Apºa de Jos (Ucraina). O delegaþie a
revistei „Familia românã”, compusã din dr. Teodor Ardelean,
redactor ºef, ªtefan Selek, secretar de redacþie, Simona
Dumuþa, redactor ºi Adrian Maghear, fotoreporter, a participat
la simpozionul internaþional „Românii din Transcarpatia în
oglinda mass-media Ucrainei independente”, care s-a desfãºurat în perioada 7-8 iunie la Apºa de Jos – Slatina (evenimentul este descris pe larg în paginile acestui numãr).
Pe agenda activitãþilor desfãºurate cu acest prilej a fost
înscrisã, la loc de cinste, lansarea revistei „Familia românã”,
desfãºuratã în prezenþa unui public numeros, format din reprezentanþi ai comunitãþilor româneºti din Ucraina (Transcarpatia, Cernãuþi, Odesa) ºi ai unor asociaþii ºi organizaþii din

România, care ºi-a manifestat în mod deschis susþinerea ºi
interesul. Despre istoricul editãrii revistei ºi împrejurãrile care
au dus la tipãrirea ei la Baia Mare, precum ºi despre ecourile pe
care revista le-a trezit în toate colþurile lumii, fiind disponibilã
ºi în variantã electronicã, a vorbit directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, redactor ºef al revistei, dr. Teodor Ardelean.
Despre oportunitatea revistei s-au mai pronunþat Tiberiu
Moraru, preºedintele Asociaþiei „Morãriþa” din Oradea, care a
salutat iniþiativa domnului Teodor Ardelean de a prelua ºtafeta
editãrii revistei ºi Vasile Ilica, membru al Asociaþiei „Pro
Basarabia ºi Bucovina”, care a vorbit despre însemnãtatea
aniversãrii celor 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu Þara.

***
12 iunie 2008, Oradea. Relansarea revistei „Familia
românã”. Corespondenþã de la prof. Iosif POPA, Oradea.
La Oradea a avut loc, în sala culturalã a Baroului
avocaþilor, joi, 26 iunie, între orele 17-19, relansarea revistei
„Familia românã”, pe o cãldurã mare, fiind de faþã 142 de
persoane. În cuvântul de deschidere, cald ºi primitor, scriitorul
Paºcu Balaci, preºedintele cenaclului „Barbu ªtefãnescu
Delavrancea” din Oradea, a arãtat cã revista reapare, cu
numãrul 28, dupã o întrerupere de doi ani, în care a fost

obligatã sã migreze de la Oradea la Baia Mare, dar este salutar
pentru programul ei cã nu s-a pierdut, cã revista apare în
continuare ºi astfel îºi îndeplineºte misiunea ei, care este de
mare actualitate. A urmat la cuvânt scriitorul dr. Constantin
Mãlinaº, iniþiatorul ºi conducãtorul revistei în etapa de 27 de
numere de la Oradea, care a explicat periplul obligat al revistei
ºi performanþa de a reapare, dupã ce oportuniºtii din Oradea
i-au cântat prohodul:
Ideea revistei a fost lansatã la Oradea în martie 1999
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ºi, dacã bine îmi mai amintesc, a fost prima datã formulatã de
cãtre domnul Vasile Ilica, aici de faþã, care, în calitate de
membru al Societãþii Culturale ,,Mihai Eminescu” de la Cernãuþi, a spus cã este necesarã o revistã, care sã fie oglinda
românilor de pretutindeni, sã exprime cultura, literatura, ºi
dificultãþile românilor ce sunt despãrþiþi în mai multe þãri.
Propunerea a fost îndatã îmbrãþiºatã ºi discutatã între noi, cu
referire mai ales la cununa de români din jurul României.
Special pentru ei era necesarã o revistã, care sã exprime îmbrãþiºarea lor, cu cultura ºi limba lor, în cultura mare
românã, în limba românã. În acel moment nu exista o asemenea revistã. Discuþiile au continuat în urmãtoarele douã
zile, de 8-9 martie 1999, fiind prezenþi la Oradea, cu acel
prilej, la Simpozionul ,,De la Eminovici la Eminescu”, treizeci
de scriitori români din Ucraina, Ungaria, Serbia ºi Republica
Moldova.
Discuþiile au fost bune, am cãzut de acord pentru editarea revistei sub egida Bibliotecii Judeþene „Gheorghe
ªincai” Bihor, Oradea, a fost stabilit profilul revistei, ca sã fie
de credinþã ºi culturã româneascã, pentru solidaritatea românilor de pretutindeni. Cele mai ample discuþii au privit titlul
revistei. S-au fãcut mai mult de zece propuneri, pânã la urmã,
pe la miezul nopþii, la restaurant, cu votul celor 29 de delegaþi
prezenþi, s-a adoptat titlul ,,Familia românã”, cu semnificaþia
de familie a tuturor românilor, din þarã ºi din afara ei. Am
cerut pãrerea Domnului Ioan Moldovan, redactor ºef al revistei ,,Familia”, care era de faþã, el a fost de acord cu acest
titlu, decât sã nu iasã în acelaºi format cele douã reviste. Aºa
cã noi am optat pentru formatul A4, care este ºi foarte economic. Am stabilit tirajul la 1000 de exemplare, conducerea
revistei, caseta redacþionalã, în care eu intram ca redactor ºef,
apoi adjuncþi deveneau poetul Vasile Tãrâþeanu de la Cernãuþi ºi bibliotecara Nina Negru de la Biblioteca Naþionalã
din Chiºinãu. De a doua zi am trecut la lucru, am coordonat
revista ca redactor ºef ºi, în circa douã luni, a apãrut primul
numãr, care a produs o mare surprizã! În scurt timp, revista a
dobândit o bunã circulaþie în þarã ºi în strãinãtate, având cele
mai bune ecouri în urma materialelor publicate.
ªi aºa au apãrut 27 de numere între anii 1999-2006. În
fiecare numãr am avut o temã dominantã, astfel ca cititorii sã
poatã gãsi, într-un singur loc, o cantitate mare de informaþii ºi
aprecieri despre realitatea românilor din pãrþile respective,
din Ungaria, din Serbia, Slovacia, Australia, Austria, Rusia,
Franþa. Sau am tratat subiecte mari, precum Eminescu,
Emanuil Gojdu, Mihai Viteazu, Gheorghe ªincai, ªtefan cel
Mare, dând importanþã calendarului cultural de aniversãri ºi
comemorãri. În mod constant am publicat articole pentru
unitatea prin ortografie a românilor, astfel ca toþi sã scrie în
ortografia Academiei Române. În aceastã dorinþã am vãzut un
factor de unitate a românilor, precum ºi un factor de identitate.
Au apãrut astfel 27 de numere ale revistei, în care s-au
publicat 415 materiale, însoþite de imagini. Prin întreaga
colecþie am promovat o culturã a imaginii, pornind de la
coperta cu clape, pe care puneam imagini în culori, privind
tema dominantã a fiecãrui numãr. Am atins ºi am deliberat
probleme de identificare a românilor din jurul României, care
adesea sunt supuºi unor mãsuri ºi acþiuni de pierdere a identitãþii naþionale, care trebuia apãratã.
Am apãrat inclusiv scrierea corectã româneºte a numelor în cimitirele de români din jurul României, unde am
observat cã se pierde legãtura ºi identitatea româneascã, prin
alterãri ortografice, care ºterg urma românilor din acele
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pãrþi. Toate au mers bine cu revista, pânã în luna iunie 2006,
când am fost schimbat pe criterii politice de la conducerea
bibliotecii din Oradea. Noua conducere, strãinã de interesele
ce le-am avut noi în program, a gãsit repede cã nu este cu cale
sã mai editeze revista ,,Familia românã” ºi a suprimat-o
imediat. Suprimatã a rãmas peste un an ºi jumãtate, pânã am
gãsit cine sã o preia ºi sã o ducã mai departe: domnul Teodor
Ardelean, directorul general al Bibliotecii Judeþene ,,Petre
Dulfu” de la Baia Mare, un om iubitor de neam, de istorie ºi
adevãr.
Am gãsit la Baia Mare ceea ce lipsea la Oradea, cea
mai mare bucurie pentru preluarea revistei ºi aºa s-a nãscut
noua serie, cu nr. 1 (28) al revistei, care este dedicat problemelor Basarabiei.
Lansarea s-a fãcut la Baia Mare în 27 mai, cu peste 200
de participanþi, care s-au solidarizat în jurul ideii familiei
române. Iar la Oradea am fãcut-o în data de 12 iunie, revista
fiind bine primitã. Totodatã s-au exprimat regrete cã a fost
alungatã din Oradea de o minte primitivã ºi antiromâneascã.
Opinii:
Paºcu Balaci, scriitor. Salutã reapariþia revistei ºi deplânge cã aceasta a trebuit sã plece din Oradea: Prin aceastã
discriminare, s-a vãdit cã Oradea Mare a devenit Oradea
micã, Oradea mãruntã.
Studentul Anatol Cojocari, preºedintele Asociaþiei Studenþilor ºi Elevilor Basarabeni de la Oradea: Vãd prin aceastã
revistã multã credinþã ºi adevãr, o revistã binevenitã, pe care o
dorim ºi o susþinem.
Dr. Doina Ignat, istoric: Domnul Constantin Mãlinaº
este un om de o deosebitã forþã spiritualã, el a fost lovit de
multe ori, dar a învins multe, a învins ºi de aceastã datã, cãci a
rezolvat ca revista sã nu disparã, sã aparã în continuare, chiar
dacã la Baia Mare, ceea ce este foarte bine pentru Baia Mare
ºi este prost pentru Oradea. Dar e bine pentru toþi românii cã
reapare!
Tiberiu Moraru, preºedintele Fundaþiei ,,Morãriþa”
Oradea: E bine cã domnul Constantin Mãlinaº nu a fãcut un
orgoliu personal ºi a gãsit alt om de calibru similar, pe domnul
director Teodor Ardelean de la Baia Mare, pentru a porni din
nou revista ,,Familia românã”.
Faþã de apelul repetat al poetului Alexandru Sfârlea, ca
sã se spunã mai pe ºleau, cine a cauzat încetarea apariþiei
revistei la Oradea, nu putem sã spunem decât cã este persoana
celebrã, care s-a sãturat de România în urmã cu câþiva ani,
alãturi de idolul sãu Sabin Gherman, apoi s-a sãturat ºi de ,,Familia românã”, de curând s-a sãturat de cãrþile colegilor lui de
la revista ,,Familia”, s-a sãturat ºi de CD-urile cu cântece
româneºti ale lui Florian Chelu, deoarece le-a predat cu camionul la retopit, din depozitele Bibliotecii Judeþene
,,Gheorghe ªincai” Bihor, s-a sãturat ºi a predat la topit chiar
colecþia revistei ,,Familia românã”. Nomina sunt odiosa! Dar
pentru a nu se face confuzie, precizãm cã am numit pe Traian
ªtef, directorul cel mare ºi incompetent al Bibliotecii Judeþene
Bihor din Oradea, care l-a lucrat politic pe Constantin Mãlinaº,
ca sã-i ia postul ºi sã distrugã revista. Ceea ce i-a reuºit parþial.
Au mai exprimat bucuria de a se revedea cu revista ,,Familia românã”: scriitorul medic Lucian Munteanu, studenta
Doina Bulzan, studentul Ioan Pop, dr. Vasile Deac, avocat
Antiþa Balaci ºi pãrintele protopop Dorel Octavian Rusu al
Oradiei. Toþi au îmbrãþiºat revista ºi s-au fotografiat în jurul ei.
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Mesaje ºi semnalãri
Cu prilejul lansãrii revistei „Familia românã”, au fost alãturi de noi, prin mesajele lor, numeroºi prieteni ºi susþinãtori ai
revistei, cãrora le mulþumim ºi pe aceastã cale. De asemenea, triplul eveniment s-a bucurat de o bunã reflectare în presã.
• http://emaramures.ro/stiri, 27 mai: Biblioteca Judeþeanã Baia Mare lanseazã primul numãr al revistei
„Familia românã”, I. O.
• Glasul Maramureºului (Baia Mare), 31 mai: S-a lansat „Familia Românn” - revista românilor de
pretutindeni, Oana Dulf;
• Informaþia zilei (Baia Mare), 31 mai: „Familia românã”, o revistã a solidaritãþii românilor de
pretutindeni, Ion Burnar;
• Graiul Maramureºului (Baia Mare), 1 iunie: „Familia Românã” - o revistã a românilor de pretutindeni,
Anca Goja, foto: Daniel Dan, material preluat de www.agero-stuttgart.de ºi www.rgnpress.ro;
• Gazeta de Maramureº (Baia Mare), 4 iunie: „Familia românã” s-a mutat în Maramureº, Ioan Botiº ºi
Nicolae Teremtuº;
• Ziarul de duminicã (Bucureºti), 13 iunie: O familie tot mai mare, Ioan Es Pop;
• Criºana (Oradea), 16 iunie: Noua serie a revistei „Familia românã”, lansatã la Oradea, L. Ionaº, preluat de
www.presaonline.com ºi www.stirilocale.ro/bihor;
• Graiul Maramureºului (Baia Mare), 17 iunie: „Familia românã” în Ucraina, ªtefan Selek, preluat de
www.sighet-online.ro;
• Nord literar (Baia Mare), iunie 2008: Revista revistelor, Augustin Cozmuþa;
• http://monitor-cultural.com ºi http://analize-si-fapte.com: Relansarea revistei „Familia românã”, Iosif Popa;
Alte mesaje:
Stimaþi colegi, Vã felicit pentru (re)apariþia revistei
„Familia românã”. Sincere salutãri ºi succes la lansare!
George Roca, Australia, redactor revista AGERO, Stuttgart

performanþele românilor în diverse domenii ale ºtiinþei ºi
culturii. În fine, are un aspect grafic plãcut ºi bine echilibrat.
Dr. Victoria Frâncu, BCU Bucureºti

Sã fie într-un ceas bun! Doamne ajutã! Sunt cu gândul
la dumneavoastrã ºi vã mulþumesc pentru cã v-aþi luat aceastã
sarcinã grea. Nina Negru, cercetãtor, Chiºinãu

Am rãsfoit revista ºi aratã bine, e muncitã. Spor la
muncã în continuare! Claudia ªerbãnuþã, bibliotecar, SUA

Vã felicit în mod deosebit, dorindu-vã sã aveþi parte de
mult succes ºi multe împliniri în continuare! Stelian Gomboº,
consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte, Bucureºti

Da, interesant activismul acesta naþional al bibliotecii
bãimãrene. ªi, contrar a ceea ce s-ar putea crede, foarte european. Identitatea naþionalã, care este o diferenþã pentru care
trebuie luptat, nu trebuie lãsatã numai la dispoziþia manipulatorilor ºi ignarilor. Marin Pruteanu, bibliotecar, Spania

Felicitãri pentru reuºitã! Sunt alãturi de dumneavoastrã. Contaþi pe mine pentru viitoare colaborãri. Cornel Cotuþiu, scriitor, Beclean
Mã bucurã reapariþia revistei „Familia românã” [...]
Vã rog fiþi înþelepþi în continuare... ªtiþi bine ce am de zis! De
ce? Dacã azi toatã lumea ºtie cã lucrãrile scrise în „era
luminã” nu pot fi folosite ad literam, nu pot fi folosite decât cu
o anumitã rezervã, durere cã multe, foarte multe, de dupã
revoluþie, sunt ºi mai dubioase decât cele de dinainte ºi cu atât
mai inducãtoare în eroare, cu cât se crede cã sunt „libere”
deci „drepte”, dar vai...! Iar verificarea lor e fff. greu de fãcut,
deci ceea ce facem este ºi pentru posteritate, cãreia nu avem
voie sã-i livrãm propaganda culorii politice sau religioase, de
moment! Teresia B.Tãtaru, scriitoare, Germania
Ce revistã bogatã în informaþie ºi densã! [...] Pe urmã,
alte impresii: este foarte bogatã ºi þinteºte un public românesc
situat peste tot în lume; este, dupã mine, puþin prea orientatã
spre trecut, dar, probabil, direcþia asta este una convenabilã
pentru românii din diaspora care þin foarte mult la rãdãcini ºi
la momente situate în trecut; împleteºte, mai ales în partea a
doua, informaþia istoricã ºi pe cea actualã în mod armonios;
exaltã sentimentul patriotic prin modul în care sunt reliefate

Apreciez mult ideea de a salva numele de rezonanþã al
acestei publicaþii scrisã cu talent ºi simþire româneascã, închinatã „solidaritãþii românilor de pretutindeni” – finalitate
culturalã care ne obligã la mai multã aplecare spre valorile
intrinseci ale spiritualitãþii noastre, condiþie a supravieþuirii
identitare în contextul lumii de astãzi pentru românii dinãuntrul ºi din afara arcului carpatic.
Foarte nimeritã apariþia primului numãr al revistei
„Familia românã” chiar de sãrbãtoarea Basarabiei - aniversarea celor 90 de ani de la unirea cu þara mamã, România –
conþinutul, interesant prin latura documentarã ºi savuros prin
calitatea expresiei literare, o recomandã de la început ca pe o
publicaþie de valoare ºi originalitate prin orientarea cãtre
dãinuirea românilor de pretutindeni.
Sunt foarte bucuros sã fac parte din colegiul de redacþie al acestei mari familii de suflet românesc la care înþeleg
sã mã raliez cu contribuþii literar documentare pe mãsura
aºteptãrilor îndrituite de aceastã primã apariþie de succes.
Vã felicit pentru cã ne daþi ocazia sã ne simþim, prin
culturã, mai aproape unii de alþii, români de oriunde am fi ºi
ne-am gãsi la un moment dat. Dr. Mirel Giurgiu, Germania
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Salut apariþia primului numãr serie nouã al revistei
„Familia românã”! Romeo Sãndulescu, consul general la
Consulatul General al României la Cernãuþi
Felicit instituþiile ºi persoanele care au avut iniþiativa
de a edita revista „Familia românã”! Prof. univ. dr. Corvin
Lupu, redactor ºef al revistei „Transilvania”, Sibiu

7

Îmi este cunoscutã varianta electronicã a revistei „Familia românã” de când a apãrut pe site-ul bibliotecii. Am avut
onoarea de a-i cunoaºte ºi pe directorul fondator, Constantin
Mãlinaº, ºi pe redactorul ºef, Teodor Ardelean, în cadrul unor
întâlniri profesionale în zona biblioteconomiei. Vã felicit
pentru demersul pe care l-aþi întreprins! Asist. univ. drd.
Silviu Borº, redactor revista „Transilvania”, Sibiu

Ecouri în presã:
Românii de pretutindeni ºi, în primul rând, cei din
„cununa” din jurul României se pot bucura, din nou, de
apariþia revistei care li se adreseazã, „Familia românã”. O
revistã care nu a putut fi sufocatã. O revistã care uneºte valori.
Anca Goja, reporter, Graiul Maramureºului
Revista „Familia românã” din nou la drum - se spune
în preambulul numãrului pe aprilie 2008. În sensul cã destinele revistei s-au schimbat începând cu acest an. Un protocol
încheiat la sediul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia
Mare a hotãrât ca revista, editatã cu începere din iunie 1999,
la Oradea, sub conducerea conf. univ. dr. Constantin Mãlinaº,
sã aparã în Baia Mare. În urma convorbirilor avute, datã fiind
valoarea, semnificaþia ºi utilitatea acesteia, ca o continuare a
demersurilor fãcute pânã în prezent pentru sprijinirea comunitãþilor româneºti din afara graniþelor þãrii, Biblioteca
fanion a Maramureºului ºi-a asumat misiunea de a continua
editarea ei în Baia Mare.
Un gest nobil, zicem noi, din partea conducerii instituþiei bãimãrene, prin acest sufletist om de culturã care este
Teodor Ardelean. Nici cã se putea un loc mai potrivit pentru
revistã decât Biblioteca „Petre Dulfu”, þinând cont cã este
printre puþinele, dacã nu singura bibliotecã din þarã, care are
filiale în afara graniþelor þãrii: din Basarabia în Spania, din
Ucraina în Italia. Colectivul redacþional este format de-acum
înainte de: dr. Constantin Mãlinaº, director fondator; redactor ºef, Teodor Ardelean, secondat de Ioana Dragotã, ªtefan
Selek, Ana Grigor, Simona Dumuþa, Laviniu Ardelean, Firuþa
ªomcutean ºi Edit Stoichiþã.
Sã le urãm ºi noi drum bun ºi câte mai multe secole de
apariþie performantã. Ion Burnar, scriitor, Informaþia zilei
Primul pas realizat de noul colectiv de redacþie a fost
reactivarea legãturilor cu colaboratorii consacraþi ai revistei
ºi contactarea de noi colaboratori. Lista celor care fac parte
din colegiul de redacþie este impresionantã, pe aceastã listã
regãsindu-se numeroase personalitãþi culturale româneºti din
România, Ucraina, Serbia, Ungaria, Republica Moldova, Franþa, Belgia, Australia, Canada, S.U.A., Spania, Portugalia,
Germania, Elveþia, Irlanda ºi Israel. O altã listã, la fel de
impresionantã, cuprinde numele prietenilor ºi susþinãtorilor
revistei. Ioan Botiº, Nicolae Teremtuº, reporteri, Gazeta de
Maramureº

Fondatã în 1999 la Oradea de cãtre dr. Constantin
Mãlinaº, publicaþia strãmutatã în capitala Maramureºului îl
are acum redactor-ºef pe Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” ºi se ambiþioneazã sã facã mai
bine auzitã în comunitãþile românilor de peste mãri ºi þãri
vocea istoriei ºi contemporaneitãþii. Ioan Es Pop, scriitor,
Ziarul de duminicã
Publicaþia este editatã de cãtre biblioteca judeþeanã,
iar prin lansarea ei pe piaþã conducerea instituþiei culturale
ºi-a propus sã transforme Baia Mare într-un adevãrat centru
mondial pentru românii de pretutindeni. I.O., redactor, eMaramureº
Un moment important al simpozionului l-a constituit
lansarea primului numãr al revistei „Familia românã” în
cadrul comunitãþii româneºti din Ucraina. Lansatã oficial la
Baia Mare, revista a trezit interesul românilor din dreapta
Tisei, care s-au bucurat la auzul veºtii cã aceastã publicaþie va
reflecta în paginile ei viaþa ºi frãmântãrile comunitãþii lor ºi a
românilor de pretutindeni. ªtefan Selek, secretar de redacþie,
Familia românã
Acest numãr, în 94 de pagini, elegant tipãrit, pe cheltuiala lui Valer Blidar, din Bãseºti, ca mecenat cultural, este
dedicat zilei de 27 martie, la 90 de ani de la Unirea Basarabiei
cu România. Din cuprins, pe lângã materiale documentare,
evocãri ºi file de istorie, sunt consemnate ºi aspecte din actualitatea româneascã de pretutindeni, inclusiv cu caracter literar (pagini despre Nicolae Steinhardt ºi Flavia Cosma –
Canada), ca ºi alte prezenþe spirituale din diasporã.
Drum bun „Familiei române” la noul sãu început!
Augustin Cozmuþa, scriitor, Nord literar
Revista fiind foarte motivatã ºi necesarã, a fost preluatã de cãtre Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia
Mare ºi apare acum ca numãrul 1(28) în 94 de pagini, pãstrând profilul ºi formatul de la Oradea. Noul redactor ºef este
dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii de la Baia Mare.
Prezentarea a fost fãcutã de cãtre scriitorul Paºcu Balaci,
preºedintele Cenaclului „Barbu ªtefãnescu Delavrancea”, ºi
dr. Constantin Mãlinaº, fondatorul primei serii a revistei. L.
Ionaº, redactor, Criºana.
Redacþia

REVISTA TRANSILVANIA - 140 DE ANI
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Revista „Transilvania”
140 de ani de la prima apariþie
Prof. univ. dr. Corvin LUPU
Redactor ºef al revistei „Transilvania”
Revista „Transilvania” a apãrut începând cu ianuarie
1868, sub conducerea lui George Bariþiu, care era deja consacrat ca mare istoric, filozof, om politic, revoluþionar, întemeietor al presei româneºti din Transilvania, cãrturar patriot,
cel dintâi jurnalist român al secolului al XIX-lea. Ea s-a plãmãdit într-o perioadã de emulaþie intelectualã româneascã din
Ardealul intrat în etapa istoricã a stãpânirii sale de cãtre monarhia bicefalã. Românii transilvãneni erau impulsionaþi de
progresele culturale ale generaþiei paºoptiste ºi frãmântaþi de
perspectivele lor naþionale în cadrul unui imperiu care îºi
promova cu mai multã voinþã ºi energie autoritarismul. Cultura
ºi mai ales istoria au devenit, în acea perioadã, nucleul vital al
naþiunii române ºi principalele arme prin care se promovau
idealurile. Revista apãrea ca organ al Asociaþiunii Transilvane
pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român. Sibiul
devenise un centru cultural ºi economic foarte important pentru
români, prin emulaþia creatã de câteva importante instituþii:
Mitropolia Ardealului, Criºanei ºi Maramureºului, ASTRA ºi
Banca Albina, la care se adãugau numeroºii clerici ortodocºi,
puternici prin nivelul intelectual ºi numãr. Aceastã emulaþie l-a
atras ºi pe marele întemeietor al revistei noastre.
Revista „Transilvania”, conceputã a fi una culturalºtiinþificã, a început cu publicarea unor articole de istorie ºi
documente, din diferite fonduri, privitoare la istoria Transilvaniei. Ea a devenit, de la primele numere, un adevãrat
magazin istoric. În numãrul 9-10, din 1884, George Bariþiu a
emis pãrerea cã istoria Transilvaniei trebuia sã cuprindã
„istoria românilor, a maghiaro-secuilor ºi a saºilor la un loc”.
Pe aceastã linie, el a publicat traducerile mai multor fragmente
din cronicari ºi istorici maghiari, unele puþin cunoscute, iar
altele inedite. Astfel, au fost publicate fragmente din cronici
mai vechi, ale lui Apor, Cserei, N. Bethlen, I. Bethlen, ca ºi
lucrãri mai noi, care au dat revistei un caracter interetnic
autentic.
În primele numere, materialele s-au strâns foarte greu,
motiv pentru care redactorul ºef George Bariþiu a trebuit sã fie
principalul colaborator al revistei, mai ales în primii ei zece ani
de existenþã. A publicat articole de istorie, dar ºi de culturã,
beletristicã, sociale, ºtiinþifice, bibliografice, mereu legate de
preocupãrile ºi nãzuinþele vremii. În scurte texte ºi note, Bariþiu a recomandat mereu contemporanilor sãi sã pãstreze urmele trecutului.
În 1890, Bariþiu, care se apropia de eternitate, a predat
ºtafeta, mai întâi lui Ion Popescu, apoi lui Zaharia Boiu, care
au continuat opera. Revista era deja puternicã, aºteptatã, cãutatã, de cea mai ridicatã parte a românilor. În anul 1896 direcþiunea revistei a fost preluatã de cãtre experimentatul publicist
ºi lexicolog Corneliu Diaconovici, redactor ºi director al mai
multor reviste ºi ziare din Transilvania, ajuns prim-secretar al
ASTRA ºi consacrat prin publicarea capodoperei „Enciclopedia Românã”, în trei volume, pentru care a reuºit sã mobilizeze peste 200 de personalitãþi ºtiinþifice ºi literare. În anul

1906, obosit de o viaþã foarte activã, Corneliu Diaconovici ºi-a
dat demisia de la conducerea revistei „Transilvania” ºi
ASTRA. În adunarea generalã de la Braºov, din 1906, secretari
ai Asociaþiunii au fost aleºi Octavian Goga ºi Octavian
Tãslãuanu. Amândoi îºi datorau, în mare mãsurã, prezenþa la
Sibiu Adelinei Olteanu, de care se îndrãgostiserã. Cum Octavian
Goga a reprezentat ASTRA în afarã, fiind mereu plecat, greul
muncii l-a dus Octavian Tãslãuanu, energic ºi cu spirit organizatoric. El adusese la Sibiu ºi editura „Luceafãrul”. Era un
om modest. Pânã în anul 1913 a semnat „redactor”. Tãslãuanu
ºi-a propus un program care conferea revistei un rol social-cultural ºi naþional deosebit. Rãzboiul mondial l-a dus ºi pe
Octavian Tãslãuanu pe front. A luptat pânã în Galiþia, iar în
conjunctura favorabilã românilor din finalul rãzboiului a devenit ºeful Serviciului Special de Informaþii politice ºi de
propagandã, având misiunea istoricã de a face legãtura între
gãrzile naþionale româneºti ºi Armata Regatului României. Cu
toate cã misiunile operative nu i-au permis sã fie prezent pe
1 decembrie 1918 la Alba Iulia, el a fost ales membru al
Marelui Sfat Naþional din Ardeal. S-a stins din viaþã în anul
1942, îngrijorat de perspectiva înfrângerii României în rãzboi
ºi a venirii ruºilor.
La începutul primului rãzboi mondial, Octavian Tãslãuanu
i-a lãsat, pentru patru ani, conducerea „Transilvaniei” academicianului Andrei Bârseanu, folclorist, traducãtor ºi poet,
preºedinte al ASTRA, între anii 1911 ºi 1922. Realizarea
României Mari a mutat interesul societãþii româneºti spre
imensa problematicã a integrãrii noilor provincii în Regatul
României, a realizãrii operei de reformare a societãþii româneºti, în noi condiþii internaþionale ºi interne. Revista
„Transilvania” a scãzut în interes, devenind mai mult un buletin de informaþii culturale. Principalele idealuri naþionale,
pentru care militase „Transilvania” prin arma culturii, pãreau
cucerite pentru eternitate. Dar nu a fost sã fie aºa. În anul 1940,
România Mare s-a prãbuºit ca un castel de nisip, din cauze
interne ºi externe profunde. O parte a Transilvaniei a fost din
nou pierdutã, la fel Bucovina de Nord, Basarabia ºi Cadrilaterul. Românii trebuiau din nou sã lupte cu toate genurile de
arme. Începând din anul 1941, revista „Transilvania” a fost
condusã de istoricul literar Ion Breazu. Directorul noii serii era
profesor la Universitatea „Ferdinand I” din Cluj, recent refugiatã la Sibiu ºi beneficia de colaborãri importante, datorate
prezenþei în jurul revistei a unui foarte valoros corp intelectual.
Toate numerele apãrute între anii 1941-1946 au înãlþat revista
la un nivel foarte înalt.
Sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial a adus cu
sine ocupaþia militarã sovieticã a României ºi intrarea într-o
etapã în care noii stãpâni ai þãrii ºi uneltele lor din interior au
încercat, timp de aproape 15 ani, sã sovietizeze forþat România, sã niveleze amprenta culturalã naþionalã româneascã ºi
sã pãstreze din ansamblul culturii doar componentele care
ocoleau zonele dureroase pentru regimul politic de atunci.
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Astfel, în anul 1947, revista „Transilvania” a încetat sã mai
aparã. Abia dupã douã decenii ºi jumãtate, conducerea þãrii a
aprobat apariþia unei noi serii a „Transilvaniei” în oraºul Sibiu,
care devenise, din 1969, centru universitar umanist. Conducerea revistei a fost încredinþatã scriitorului ºi criticului literar
Mircea Tomuº. Revista lua din nou fiinþã într-o perioadã în
care exista emulaþie intelectualã, iar liberalizarea temporarã
din domeniul culturii a catalizat multe energii creatoare. Acest
fenomen, care a produs opere culturale importante la nivel
naþional, a stimulat ºi activitatea colaboratorilor revistei. În
aceastã perioadã, printr-o largã deschidere, s-au publicat autori
din multe domenii ale culturii, revista devenind un magazin de
largã respiraþie. ªi în ultimii ani ai dictaturii ceauºiste, cei mai
încãrcaþi de obositoarea dogmã promovatã de comuniºti, revista a reuºit sã-ºi pãstreze nivelul cultural ºi sã atenueze, cât
mai mult posibil, presiunea ideologicã a regimului. Din pãcate,
în decembrie 1989, Mircea Tomuº s-a îmbarcat pe valul revoluþiei, pãrãsind revista. Noua ei conducere (redactor ºef poetul
Ion Mircea) a promovat o linie superelitistã, cu deschidere
cãtre câþiva intelectuali, doar de o anumitã linie. Numerele s-au
împuþinat ºi subdimensionat, registrul domeniilor s-a îngustat,
interesul pentru revistã a scãzut. Mãcinatã de tot felul de
neînþelegeri interne ºi pãrãsitã de redactorul ei ºef, revista ºi-a
încetat din nou apariþia, în anul 1999.
În anul 2000, prin grija Consiliului Judeþean Sibiu,
catalizatã de o serie de intelectuali inimoºi, Mircea Tomuº a
fost chemat sã editeze o serie nouã. În anul 2002, Mircea
Tomuº s-a retras de la conducerea revistei „Transilvania”, iar
în anul 2004 s-a pensionat. Începând din anul 2002, am preluat
conducerea revistei. Mi-am propus sã lãrgesc registrul domeniilor cultural-ºtiinþifice reprezentate ºi am trecut la publicarea a 12 numere pe an. Revista promoveazã cultura româneascã,
aspectele interetnice din spaþiul transilvan, dar ºi pe cea europeanã, cu deosebire raporturile culturii româneºti cu alte zone
din Europa. Revista ºi-a deschis un site propriu ºi s-a preocupat de atingerea standardelor C.N.C.S.I.S., fiind acreditatã
la nivelul „B+” ºi este tipãritã de cãtre reputata editurã
POLSIB S.A. Sibiu.
În toate timpurile istorice, mai puþin în perioada comunistã ºi în perioada directoratului Ion Mircea, revista „Transilvania” a reflectat marile frãmântãri ale naþiunii române.
Aspiraþiile naþionale româneºti au fost abordate ºi susþinute
perseverent. Prin implicarea ei în viaþa publicã, în politica
naþionalã ºi socialã, în foarte importante dezbateri de idei,
revista „Transilvania” s-a aflat adeseori sub tirul adversarilor
ei, care, de cele mai multe ori, se confundã cu adversarii
miºcãrii naþionale româneºti. Chiar ºi etapa actualã, care se
prezintã pe sine ca fiind „democraticã”, este una deosebit de
sensibilã, prin dificultãþile de afirmare a civilizaþiei, a culturii
tradiþionale ºi a valorilor naþionale româneºti, supuse presiunii
globalizãrii ºi situaþiilor determinate de pierderea suveranitãþii
naþionale, care fusese, în momentele de înãlþare naþionalã,
principalul suport cultural ºtiinþific al românilor. ªi în trecut ºi,
uneori, în perioada actualã revista „Transilvania” a fost cititã
scrâºnind din dinþi. Un asemenea moment a fost traversat în
anul 2005, când am aniversat 60 de ani de la eliberarea lagãrului de la Auschwitz, simbol al suferinþei poporului evreu, în
al doilea rãzboi mondial. Cu aceastã ocazie, am analizat ºi
comentat unele acuzaþii de genocid la adresa poporului român,
formulate în cadrul unui simpozion. Ca urmare a publicãrii
articolului Impactul problematicii Holocaustului asupra României contemporane ºi aspecte ale relaþiilor dintre români ºi
evrei, în „Transilvania”, serie nouã, anul XXXIV (CX), nr.

3/2005, am fost acþionat în justiþie de cãtre Muzeul Memorial
al Holocaustului din Washington (prin directorul Radu Ioanid)
ºi de cãtre Federaþia Comunitãþilor Evreieºti din România (prin
preºedintele Maximillian Katz, între timp cercetat de DNA
pentru o mitã de 2,5 milioane $). Asupra problematicii am
revenit ºi în studiul intitulat 65 de ani de la evacuarea forþatã a
Basarabiei, Bucovinei de Nord ºi Þinutului Herþa, în „Transilvania”, serie nouã, anul XXXIV (CX), nr. 9/2005. Am condamnat vehement practica hãrþuirii cercetãtorilor, a tuturor
intelectualilor, pentru delicte de opinie. Am luat ºi poziþii
publice. Am fost susþinut de intelectuali marcanþi ai României.
Am câºtigat în justiþie. Recursul acuzãrii a fost respins ºi
hotãrârea a rãmas definitivã. Dar acest lucru a fost, mai mult
sau mai puþin, întâmplãtor. Oare toþi magistraþii sunt la fel de
corecþi ca aceia care au judecat dosarul meu? Mã îndoiesc.
Într-o situaþie similarã, foarte cunoscutul scriitor britanic David Irving, a fost arestat la Viena ºi întemniþat pentru 3 ani.
Pedeapsa îi expirã în luna august 2008. Ca urmare, situaþia mea
nu a fost ºi nu este una de invidiat. Am apreciat stresul ºi toate
necazurile mele, care s-au datorat acestui moment, ca pe un
sacrificiu datorat revistei „Transilvania” ºi nevoilor ei de a-ºi
pãstra conduita faþã de români ºi românism. Pe de altã parte,
am þinut în mod deosebit sã public în revistã ºi pãrerile contrare
celor ale mele, inclusiv ale celor care acuzã pe români de holocaust. Revista noastrã reflectã mereu, practic sistematic, cultura minoritãþilor naþionale. Revista respectã toate culturile ºi
toate etniile, pretinzând însã ca ºi etnia româneascã sã fie
respectatã. Nu cenzurãm pe nimeni. Doar considerente de
ordin cultural ºi ºtiinþific pot stopa un articol de la publicare.
Începând din acest an, datoritã portofoliului ceva mai bogat,
vom edita ºi un Supliment „Transilvania”.
În încheiere, doresc revistei „Familia românã” mult
succes, iar redacþiei îi mulþumesc pentru gândul de a ne aduce
în atenþia cititorilor dumneavoastrã, cu ocazia celei de-a 140-a
aniversãri. Vivat, crescat, floreat „Familia românã”!
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Cuvântarea Episcopului Andrei ªaguna
rostitã cu ocazia ºedinþei inaugurale
a ASTREI din 23 octombrie 1861
RESTITUIRI
Anul acesta aniversãm 200 de ani de la naºterea lui
Andrei ªaguna, mitropolit ortodox al Transilvaniei, militant
pentru drepturile românilor din Transilvania, fondator al Gimnaziului românesc din Braºov, membru de onoare al Academiei Române.
Descendent al unei familii
de aromâni, Andrei ªaguna s-a
nãscut în ianuarie 1808 la Miºcolþ
(Miskolc), în Ungaria. Tatãl sãu,
Naum ªaguna a trecut la catolicism în 1814, religie în care ºi-a
botezat copiii. În 1816 Anastasie
(numele de botez a lui Andrei) a
început ºcoala la Miºcolþ. În 1826
a terminat gimnaziul catolic la cãlugãrii piariºti din Pesta. La 29 decembrie 1826 a trecut la ortodoxie.
Între 1826-1829 urmeazã filozofia
ºi dreptul la Buda. În 1829 pleacã
la Vârºeþ unde urmeazã teologia.
Dupã terminarea studiilor teologice, a intrat în mãnãstirea sârbeascã
Hopovo, unde a fost tuns în monahism, sub numele Andrei (24
octombrie 1833) ºi hirotonit ierodiacon (februarie 1834). A fost
profesor la Seminarul teologic din
Carloviþ ºi secretar al Consistoriului arhidiecezan de acolo (din
1834), ieromonah (29 iunie 1837),
protosinghel, consilier metropolitan ºi locþiitor de egumen la
mãnãstirile Iazac (1838), apoi la Beºenovo (1841), arhimandrit ºi egumen la mãnãstirile Hopovo (1842), apoi la Covil
(1845); dupã 1842 a funcþionat un timp ca profesor la secþia
românã a Seminarului teologic din Vârºeþ ºi consilier al consistoriului de acolo. La 15/27 iunie 1846 este numit vicar
general al Episcopiei Ardealului, cu sediul la Sibiu, la 2 decembrie 1847 este ales episcop (recunoscut la 5 februarie
1848, hirotonit la Carloviþ la 18/30 aprilie 1848) la 12/24
decembrie 1864 este numit arhiepiscop ºi mitropolit al reînfiinþatei Mitropolii a Transilvaniei, cu reºedinþa în Sibiu.
Ca episcop, a militat pentru restaurarea vechii Mitropolii a Transilvaniei prin numeroase memorii înaintate Curþii
din Viena, patriarhului ortodox sârb ºi Congresului naþional-bisericesc sârb din Carloviþ, prin sinoadele eparhiale formate din clerici ºi mireni - convocate la Sibiu în 1850, 1860 ºi
1864. Dupã reînfiinþarea Mitropoliei (1864) a convocat un
Congres naþional bisericesc al românilor ortodocºi din întreaga
Mitropolie, la Sibiu (septembrie-octombrie 1868), care a apro1

bat Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania (sancþionat de autoritatea de stat la 28 mai 1869), statut
dupã care s-a condus Biserica transilvãneanã pânã în 1925.
Principiile fundamentale ale acestui statut - autonomia faþã de
stat, sinodalitatea, adicã participarea laicilor, alãturi de clerici, la
conducerea treburilor bisericeºti au stat la baza Statutului de organizare a întregii Biserici Ortodoxe
Române din 1925 ºi a celui din 1948.
Pe tãrâm cultural, a organizat învãþãmântul elementar ºi mediu
ortodox românesc din Transilvania,
punându-l sub îndrumarea Bisericii. Preoþii-parohi erau directori ai
ºcolii „poporale” din parohia lor,
protopopii - inspectori ai ºcolilor
din ,,tractul” lor, iar episcopul (sau
arhiepiscopul) - inspector suprem
al ºcolilor din întreaga eparhie,
principii înscrise ºi în Statutul Organic. La sfârºitul pãstoririi sale, în
Arhiepiscopia Sibiului existau
aproape 800 de ºcoli „poporale”, un
liceu cu 8 clase la Braºov (înfiinþat
în 1850), un gimnaziu cu 4 clase la
Brad (înfiinþat în 1868), o ºcoalã
realã-comercialã (înfiinþatã în
1869) la Braºov. La îndemnul lui,
s-au scris peste 25 de manuale
ºcolare (de Sava Popovici Barcianu, Ioan Popescu, Zaharia
Boiu º.a.). La Sibiu, cursurile de teologie au fost prelungite de
la 6 luni la un an (1846), iar în 1853 a înfiinþat un Institut
teologic-pedagogic la Sibiu, cu douã secþii: teologicã (doi,
apoi trei ani de studiu) ºi pedagogicã (doi, apoi trei ani de
studiu), cumpãrând ºi câteva case pentru nevoile ºcolii ºi ale
internatului pentru studenþii teologi ºi preoþi. A tipãrit o serie
de manuale didactice, lucrate de el însuºi sau de profesorii
institutului, ºi a trimis numeroºi tineri la studii de specializare
la Universitãþile din Austria ºi Germania, cu burse oferite din
fondurile ºi fundaþiile create de el. A avut un rol însemnat în
întemeierea ºi organizarea „Asociaþiunii transilvane pentru
literatura românã ºi cultura poporului român” (ASTRA), fiind
primul ei preºedinte (1861 - 1866); a iniþiat ziarul „Telegraful
Român” (1853), care apare ºi azi1.
Întrunirile pentru constituirea Asociaþiunii, la care au
participat cei 212 membri înscriºi, s-au desfãºurat în zilele de
23-26 octombrie 1861, în 4 ºedinþe. În ºedinþa din 23 octombrie, Andrei ªaguna a þinut o vibrantã cuvântare inauguralã, pe care o reproducem în cele ce urmeazã.

Cf. Mircea Pãcurariu. Dicþionarul teologilor români, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2002, p. 469-470.
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Cuvântarea Excelenþei Sale P. Episcop Andrei Bar. de ªaguna
þinutã în 23 octombrie 1861 cu ocaziunea deschiderii Asociaþiunii transilvane
pentru înaintarea literaturii ºi culturii poporului român1
Iatã, Domnilor! A sosit ziua cea doritã pentru înfiinþarea unei Asociaþiuni, care sã aibã ca preocupare literatura românã
ºi cultura poporului român.
Mãrturisesc sincer convingerea mea, cã eu problema asociaþiunii noastre o caracterizez pe cât de nobilã ºi frumoasã ºi
unicã în felul sãu astãzi în întreaga noastrã naþiune din toate pãrþile, unde se aflã ea, pe atâta de serioasã ºi de grea pentru cã
cere o perseverenþã de fier ºi un sacrificiu din inimã. Acestea le afirm eu dupã natura scopului Asociaþiunii, care este înaintarea
literaturii române ºi a culturii populare în diferite ramuri prin studiu, prin
elaborarea ºi editarea de opuri, prin premii ºi stipendii pentru diferitele
specialitãþi de ºtiinþe ºi arte.
Toþi ºtim, cã þãranul, când arã nu cautã îndãrãt, ci înainte, ca brazda sa
sã nu o greºeascã. Însã factorii Asociaþiunii noastre, când vor sã nãzuiascã
cãtre atingerea scopului Asociaþiunii, vor avea a cãuta mai întâi îndãrãt, adicã
la studiile clasice din secolele vechi ºi apoi vor avea a cãuta înainte, adicã sã
cultive limba noastrã dupã forma ºtiinþelor clasice.
Încã mai trebuie sã cãutãm în trecut ºi în alt înþeles; vasãzicã, deºi
Asociaþiunea noastrã este cea dintâi în felul sãu la noi, totuºi vocea trecutului
ne spune cã deºi pânã astãzi n-am avut nici o asociaþiune formalã ºi recunoscutã ºi aprobatã de stat, care sã se ocupe cu literatura românã ºi cultura
poporului, totuºi au fost bãrbaþi români singuratici, care prin scrierile lor ºi
scoaterea lor la luminã s-au meritat preamult pe terenul literaturii române ºi a
culturii poporului. Astfel de bãrbaþi naþionali binemeritaþi pentru cultura literaturii române ºi cultivarea poporului român am avut noi ºi pânã acum, ºi îi
avem ºi astãzi pretutindeni, pe unde se aflã naþiunea noastrã. Aºadar recomand
Asociaþiunii aducerea aminte a acestor bãrbaþi binemeritaþi.
ªi în al treilea înþeles zic, cã trebuie sã ne uitãm în trecut pentru aceea ca
sã nu se întâmple ºi în viitorul literaþilor noºtri o asemenea vãtãmare, precum
s-a întâmplat la anul 1850, când un comisar împãrãtesc a încredinþat unui
preot sãsesc traducerea unui volum metodic din limba germanã în cea românã.
Ceea ce înþelegând eu atunci, când 4-5 coli se ºi tipãriserã, am fãcut paºii
trebuincioºi ºi am nimicit ieºirea la luminã a acelei traduceri. Însã preotul
sãsesc ºi-a pus bine în pungã onorariul pentru o traducere mizerabilã. Eu încã
atunci traducerea aceasta o caracterizai de mizerabilã, pentru cã pãrinþia sa într-ale cuvântului german „Methodenbuch” l-a
tradus pe românã „carte de modruri”. Mizerabilitatea acestei traduceri de tot se dã pe faþã când cuvintele româneºti „carte de
modruri” le-am traduce în germanã; cãci „carte de modruri” nicicând n-ar putea face în limba germanã „Methodenbuch”.
Dacã mi se iartã a aminti aici ºi alte împrejurãri fatale din anii mai de curând trecuþi, care primejduiau libertatea culturii
poporului ºi onoarea bãrbaþilor noºtri inteligenþi, atunci trebuie sã aduc înainte acea rezoluþiune a fostului Minister de
învãþãmânt, prin care cãrþile acelea ce s-au compus sub conducerea mea prin inteligenþii noºtri, s-au tipãrit în tipografia
noastrã diecezanã ºi apoi s-au introdus în ºcolile noastre populare, ºi-a pus în cap de a le opri de la întrebuinþare ºi a introduce
altele, pe care niºte creaturi de-ale lui necunoscute pe terenul literaturii noastre le-au compus ºi le-au tipãrit în Viena. Acelaºi
Minister a pretins de la mine în anii trecuþi ca pe profesorii gimnaziului nostru din Braºov sã-i trimit la Viena spre depunerea
examenului de calificaþiune profesoralã, ºtiind eu cã examinarea aceea se face prin o comisie stãtãtoare din membri de religie ºi
naþiune strãinã. Dar ºi mai multe sã vã spun. Acel Minister, înþelegând cã Episcopia noastrã ºi-a ridicat o tipografie încã la
1850, ºi aici tipãreºte cãrþi bisericeºti ºi ºcolare spre acoperirea propriilor lipsuri ºi spre înaintarea culturii poporului, m-au
tras la rãspundere de a declara, cã Episcopia noastrã, pe care Ministerul de cult se îndoia a o recunoaºte de primitã din partea
statului, deºi Maiestatea Sa Împãratul o trata ca pe una garantatã, zic, Ministerul de cult m-a tras la rãspundere de a declara cã
de unde ºi-a cãpãtat Episcopia noastrã dreptul de a-ºi ridica tipografia?
Acestea am aflat de trebuinþã a vi le comunica domnilor! Cu aceastã ocaziune ca sã vã încredinþaþi despre neadormita
priveghere a Ierarhiei Bisericii noastre pentru susþinerea libertãþii binesocotite în cultura poporului ºi spre mântuirea onoarei
bãrbaþilor noºtri inteligenþi, precum ºi pentru adeverirea acelui adevãr, astfel cauza cea dreaptã, ce am reprezentat-o în aceste
trei obiecte ºi în alte multe, a ieºit din luptele subatinse cu triumf!
Aceste exemple le-am adus înainte aci spre acel scop ca sã arãt trebuinþa cea imperativã pentru autoritatea Asociaþiunii,
ce membri ei vor fi îndatoraþi a o susþine ºi înmulþi prin studiu, prin elaborarea ºi tipãrirea de opuri literare, ceea ce, precum am
zis mai sus, nu se poate ajunge fãrã pãstrarea unei seriozitãþi ºi perseverenþe, pe care ºtiinþele dupã natura lor o pretind de la toþi
aceia care vor a se ocupa cu ele.
1

Actele privitore la Urdirea ºi înfiinþarea Asociaþiunei Transilvane pentru literatura românã ºi cultura poporului românu,
Sibiu, Tipografia diecesanã, 1862, p. 81-85 ºi p.79
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Acestea pretinzând, trec la obiectul zilei, ºi aºa pe baza Rezoluþiunii împãrãteºti din 6 septembrie a.c., ce mi s-a împãrtãºit
prin Decretul gubernial din 26 spetembrie a.c. nr. 7693, proclam Asociaþiunea transilvanã pentru literatura românã ºi cultura
poporului român de Asociaþiune publicã ºi recunoscutã de stat în înþelesul statutelor sale din 21, 22 ºi 23 Martie 1861 ºi provoc
adunarea sã pãºeascã la constituirea Asociaþiunii în sensul secþiunii II din Statute, apoi în sensul secþiunii III la alegerea oficialilor
Asociaþiunii ºi în sfârºit în înþelesul secþiunii IV, la fixarea termenului pentru cea mai de aproape adunare generalã.
ªi aºa împlinind însãrcinarea Dumneavoastrã din 10 Mai 1860 ºi din punctele 4 ºi 5 ale protocolului conferinþei din
11/23 Mai 1861, ca sã duc corespondenþele cele trebuincioase pentru înfiinþarea acestei Asociaþiuni, ceea ce cu ajutorul lui
Dumnezeu am ºi ajuns, predau Adunãrii constituante scaunul onorific al prezidiului, ce l-am ocupat pânã acum din încrederea
Dumneavoastrã, ºi în sfârºit ridicând sentimentele sufletului meu cãtre cer, zic:
Domnilor! Masa dulcei maicii noastre este pregãtitã pentru oaspeþi mulþi, maica noastrã a fost pânã acum îmbrãcatã în
doliu, dar de acum înainte se îmbracã ea în haina de nuntã ºi pofteºte la masã pe toþii fiii sãi, ca sã strãluceascã ºi ea în ºi cu casa
sa ºi sã înnoiascã pe fiii sãi, precum se înnoiesc tinereþile vulturului ºi se roagã lui Dumnezeu zicând: Doamne al puterilor fii cu
Asociaþiuiea aceasta acum ºi totdeauna cãci tot darul desãvârºit este de sus, de la Tine Pãrintele luminilor. Amin!
Cu ocazia încheierii lucrãrilor, Andrei ªaguna a mai spus:
Ne-am adunat în caritate, ne despãrþim în caritate. Sã dea Dumnezeu ca pânã la capãtul veacului sã fie tot aºa. Sã ne mai
întâlnim la masa mamei noastre comune, sã ne îndulcim de limba, naþionalitatea ºi de toate câte sunt ale românului. Luaþi
seama, în ce momente ºi în care epocã vieþuim. Popoarele mai înainte au putut trãi fãrã literaturã, dar astãzi aºa ceva este curat
peste putinþã.
Feudalismul aristocratic s-a înlãturat prin dezvoltarea puterii morale ºi cunoaºterea legilor fireºti; a pãºit în locul
aceluia egalitatea de drepturi ºi egalã îndreptãþire, sã nu uitãm însã, cã puterea minþii ºi a geniului, ºtiinþele ºi artele sunt, care
în zilele noastre dau popoarelor tãrie ºi le asigurã viitorul. (Adaptarea grafiei ªtefan SELEK.)

Revista „Transilvania” ºi pasiunea
pentru istorie a lui George Bariþiu
Dr. Daniel NAZARE
La conducerea publicaþiei ASTREI, revista ,,Transilvania”, aspirau, în egalã mãsurã, atât George Bariþiu, cât ºi
Timotei Cipariu, cum atestã schimbul de scrisori, destul de
curtenitor, dintre ei, ultimul neangajându-se în apariþia unei
reviste la date fixe1. În cele din urmã, la 20 septembrie 1867,
V. L. Pop îi scrie lui Bariþiu sã primeascã „conducerea redacþiunii numitei foi ca sã fie aceasta pentru popor ce a fost Gazeta
Transilvaniei pentru noi cei luminaþi”2. Apariþia periodicului la
1 ianuarie 1868 a fost precedatã de cea a Actelor Asociaþiunii
(editate în 1862) ºi a Protocoalelor Adunãrilor Generale (tipãrite între 1863-1866), ele nefiind organe publicistice autonome, ci foi oficiale legate de activitatea administrativã,
ºtiinþificã ºi culturalã a societãþii, faþã de care au pãstrat o
strânsã dependenþã3. Noul redactor, pe lângã faptul cã acceptã
1

2

3
4
5

numirea punând o condiþie4, interpreteazã diferit indicaþiile
preºedintelui ºi transformã revista ASTREI într-o publicaþie de
istorie, „pãcãlind” prezidiul Asociaþiunii, cãruia îi oferã satisfacþia tipãririi în revistã a bilanþurilor Asociaþiunii5. Între
1869-1875 G. Bariþiu se implicã total în apariþia revistei, renunþând la publicistica politicã, însã, cum observa Ioan Lupaº,
,,a rãmas aproape singur (...) ºi de multe ori trebuie sã (...) scrie
singur (...) studii istorice, dintre cari unele cu bun temei ºi
pãtrundere – când avea timp sã le lucreze cum se cade - iar
altele, cele fãcute din necesitatea momentului, din lipsã de alt
material (…) mai de a doua mânã” („Transilvania”, 1911, p. 342).
Nu lipsesc nici reacþiile: în 1878 (la adunarea generalã de la
ªimleu) Iosif Hodoº propune ca revista sã publice doar documentele oficiale ale Asociaþiunii. În aceste condiþii, G. Bariþiu

Sarcina editãrii revenea secretarului ºi nu vicepreºedintelui, însã amestecul lui ªaguna care pleda pentru apariþia la Sibiu
a întârziat apariþia periodicului, fapt pentru care mitropolitul a fost acuzat de V. L. Pop, succesorul sãu la conducerea
ASTREI; deºi comitetul Asociaþiunii dorea iniþial sã se ocupe de cenzurarea articolelor, pânã la urmã Bariþiu este lãsat
sã lucreze nestingherit.
Apud V. Netea, Lupta românilor din Transilvania pentru libertate naþionalã, Bucureºti, Ed. ªtiinþificã, 1974, p. 348;
publicaþia nu se adresa poporului, deºi se intenþionase, nu era una cu caracter educativ-economic, ci ºtiinþifico-cultural,
destinatã exclusiv intelectualilor, la fel ca ºi Archivul lui Cipariu.
Redactorii care au condus-o au imprimat, pe lângã caracterul enciclopedic, în general respectat ºi o notã istoricã
(Bariþiu), didacticã (I. Popescu ºi Z. Boiu), general-culturalã (C. Diaconovici).
Dorea ca revista sã aparã la Braºov unde domicilia (P. Matei, Transilvania. Etape ºi preocupãri (I), în Transilvania, nr.
6, 1978, p. 27).
V. Netea, op. cit., p. 348; Bariþiu redacteazã majoritatea materialelor ºi se plânge într-o scrisoare din 1868 cãtre
V. L. Pop; nu era vorba doar de lipsa banilor, ci ºi a colaboratorilor, care puteau diversifica conþinutul revistei.
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anunþã, în ultimul numãr al „Transilvaniei” apãrut la Braºov în
acelaºi an, cã fiecare secþie va avea propriul periodic. Însã în
1880 apar doar „Annalele Societãþii transilvane pentru literatura românã ºi cultura poporului român”, pentru ca, din 1
ianuarie 1881, „Transilvania” sã-ºi reia apariþia la Sibiu, noul
domiciliu al lui Bariþiu ºi, în plus, sediul central al ASTREI ºi
centrul financiar-bancar al românilor. Urmãtorul redactor al
revistei (I. Popescu) îi schimbã formatul ºi include rubrici
permanente, dar studiile de istorie continuã sã aparã, într-o
perioadã grea, în care celelalte periodice abia editeazã împreunã într-un an câteva articole („Transilvania”, 1899, p.
235-236). Politica ASTREI de la începutul secolului XX,
orientatã spre difuzarea culturii într-o formã cât mai accesibilã
a produs serioase mutaþii. La 1912, O. Tãslãuanu observa
interesul scãzut al publicului ºi propunea ca „Transilvania” sã
se transforme ,,într-o revistã de popularizare, eliminându-se
partea documentarã ºi studiile de specialitate sau trecându-se
într-un supliment al revistei”1.
Dupã instaurarea dualismului G. Bariþiu nu mai putea
activa în politicã ºi se orienteazã spre culturã, la fel cum, cu
aproape douã decenii în urmã, fãcuserã ºi o parte din liderii
maghiari. Din 1853 începe publicarea documentelor din colecþia de diplome medievale a contelui Kemény, considerat
un Hurmuzaki pentru maghiari2. Aceste izvoare se referã la
românii din Transilvania (secolul XI-XVI), însã ele nu au
avut impact la public, iniþiativa fiind reluatã în 1868 în periodicul ASTREI3, într-un alt context politic. Noua stare de
spirit o surprinde preºedintele ASTREI, într-o scrisoare trimisã lui Bariþiu (13 decembrie 1869): „Publicarea documentelor? Vai, Doamne, bine sunt venite! Cum sã nu publice
numai sã fie cât de multe! Ce daunã ºi durere cã avem destui
bãrbaþi care sã pulbereascã în arhive ºi sã scoatã cât mai multe
acolo. Doamne, ce ceaþã ne-a zãcut pe ochi ºi ne mai zace în

1
2
3

4
5
6

7

8

13

ce priveºte trecutul nostru”4. Bariþiu însuºi pleda cu multã
cãldurã în favoarea editãrii acestora, încã din primele numere
din „Transilvania”: „Pare cã este un farmec ºi un blestem, cã
oamenii umblã cu documentele ºi le aruncã, ca ºi cum ar
arunca niºte doage de ciubãr sparte sau niºte cãlþuni flenduriþi, iar cei care doresc a le pãstra mai bine, le poartã în
ºerpar cu ani întregi, pânã când se tocesc ºi se rod, încât nu le
mai poate citi nimeni”5. Într-un alt articol (Adunaþi documente ºi le pãstraþi), apãrut tot în revista ASTREI („Transilvania”, 1869, p. 137-138), sfãtuia puþinii cititori sã caute
documente, inscripþii latine ºi greceºti, oriunde se aflau, inclusiv pe ziduri din care ,,adesea se revarsã lumina admirabilã
peste întunecimea secolelor”6. Din colecþia contelui maghiar
a publicat în revista ,,Transilvania”, la rubrica Clio, mai întâi
un catalog, iar dupã 1870 ºi actele originale în limba latinã
(unele inedite), din pãcate în majoritatea lor fãrã traducere7.
În rubrica Clio, din primul numãr din 1869 al revistei, Bariþiu
se lamenta: ,,Doamne ce seci mai sunt ºi aceste cataloage
istorice, care se publicã aici sub aceastã rubricã” („Transilvania”, 1869, p. 6). Aceste mãrturii ale trecutului sunt editate ºi din lipsa altor articole, însã, câteva luni mai târziu,
redactorul se plânge de lipsã de spaþiu, dorind nu doar 40 de
coli de tipar, ci 400 numai pentru izvoarele istorice 8. Mereu a
susþinut ideea cã nu avem destule documente, însã cele pe
care le avem trebuie sã le publicãm, aceasta fiind o mãsurã de
prevedere împotriva pierderii sau distrugerii lor. Pe de altã
parte, s-a orientat spre tipãrirea acestor izvoare ºi pentru cã
ele vorbeau oarecum de la sine, istoricii români transilvãneni
fiind mai puþin pregãtiþi sã elaboreze exegeze, oricum mult
mai uºor de contestat la nivelul interpretãrilor decât documentele. Publicistul intenþiona sã alcãtuiascã ºi un corpus
documentar, dupã modelul celor din România, dar i-au lipsit
fondurile.

Apud V. Curticãpeanu, Miºcarea culturalã româneascã pentru Unirea din 1918, Bucureºti, Ed. ªtiinþificã, 1968, p. 92.
Contele Kemény, deºi a strâns materiale, amâna scrierea unei istorii, lãsând-o pe seama altor generaþii; colecþia sa
cuprindea cele mai multe documente despre trecutul românilor din câte se adunaserã pânã atunci laolaltã.
În 1874, în epilogul scris la sfârºitul editãrii acestui lot de documente (cel mai amplu publicat în revista ASTREI)
Bariþiu mãrturisea faptul cã ar fi vrut sã aibã mijloace ºi mai mulþi lectori care sã cunoascã limba latinã pentru a aduna
aceste documente ºi în volum (G. Em. Marica, Studii de istoria ºi sociologia culturii române ardelene din secolul al
XIX-lea, în Studii, vol. I, p. 233; vol. III, p. 126).
Apud V. Netea, G. Bariþiu. Viaþa ºi activitatea sa, Bucureºti, Ed. ªtiinþificã, 1966, p. 292-293.
Apud M. Vlaicu, Importanþa asociaþiilor culturale Verein für siebenbürgische Landeskunde ºi Astra în valorificarea
ºtiinþificã a documentelor, în Astra 1861-1891, Sibiu, 1992, p. 217.
„(…) un singur om nu va fi în stare sã le adune pe acestea nici în zece ani (…) Din contrã, dacã s-ar afla cineva în Sibiu,
altul la Cluj, al treilea în Buda ºi al patrulea la Viena, din care locuiesc pe acolo, atunci scopul s-ar ajunge mult mai uºor
ºi în speze nemãsurat mai puþine” (Apud M. Sofronie, Contribuþia secþiilor ºtiinþifice ale Asociaþiunii transilvane (Astra)
la propãºirea culturalã româneascã pânã la 1918, în Anuarul Institutului de Cercetãri Socio-Umane, Sibiu, II, 1995,
p. 225).
G. Em. Marica, op. cit., vol. I, p. 233; pentru diplomele publicate un bun instrument de lucru este Indicele revistei
Transilvania (1862-1894), întocmit de N. Togan, p. 15-28, în care sunt enumerate cronologic toate documentele
publicate; toate aceste acte sunt legate de prezenþa românilor în istoria provinciei: diplome ºi decrete regale, privilegii,
izvoare care atestã rebeliuni, rãscoale, judecãþi, migraþii de iobagi, pricini ºi conflicte; sunt editate, de asemenea,
documente despre iezuiþii din Ardeal, excerpte din Historia rerum Transilvanicarum a lui I. Bethlen, pentru anii
1663-1673, fragmente din cronica lui M. Cserei; prin citarea acestor cronicari maghiari, Bariþiu urmãrea sã acrediteze
ideea cã relele asupra Transilvaniei au venit dinspre Ungaria, denunþând astfel indirect înglobarea acesteia în 1867.
Deplânge faptul cã doar Hasdeu aprecia eforturile sale (Ibidem, 1869, p. 93, 294), arãtând, într-un alt articol, cã în alte
timpuri aceste documente vor putea fi cu adevãrat valorificate, aºa cum meritau: ,,Cernerea, combinarea lor criticã,
rãmâne pentru alt timp ºi poate pentru alþi oameni. Cerul sã dea numai ca istoria noastrã sã nu se scrie prea târziu”
(Ibidem, 1872, p. 16).
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Problematica limbii române literare în
Revista „TRANSILVANIA”
Lupta pentru stabilirea ºi aplicarea unitarã a ortografiei
- fragment din teza de doctorat
„Limba românã ºi cultivarea ei în preocupãrile ASTREI” Dr. Teodor ARDELEAN
Asociaþiunea Transilvanã pentru Literatura Românã ºi
Cultura Poporului Român (ASTRA) a reprezentat - apreciazã
prof. univ. dr. Victor V. Grecu – „o sintezã superioarã a
tuturor aspiraþiilor româneºti de emancipare, simbolizând
însãºi unitatea socialã, naþionalã, culturalã ºi politicã, întruchipatã în alcãtuirea ºi idealurile ei”.1
Înregistrând cu o acuitate de seismograf durerile înãbuºite de veacuri ale românilor transilvãneni, în primul rând, ºi
ale tuturor românilor, precum ºi nãzuinþele legitime ºi idealurile lor, ASTRA, prin organul ei de presã – TRANSILVANIA –
a reuºit, în „masiva ei continuitate”2, sã focalizeze energiile
întregii intelectualitãþi româneºti spre înfãptuirea scopurilor
sale nobile, dând replicã autoritarã, demnã ºi argumentatã,
amplificatã la starea de simþire a întregii naþiuni, împotriva
ofensivei de deznaþionalizare forþatã ºi sistematic desfãºuratã
în epocã împotriva românilor de cãtre regimurile austro-ungare. Prin ctitoriile sale materiale ºi spirituale a devenit ºi a
rãmas în conºtiinþa românilor liantul central care a descãtuºat
ºi infuzat energiile pozitive ºi înfãptuirile benefice ale aºezãmintelor de culturã nou create, „centrul de iradiere a luminii, ºtiinþei ºi culturii, a ideilor ºi convingerilor”3 care au dus
la desãvârºirea idealului naþional major: Marea Unire.
Din vastul ºi consistentul „program” al Asociaþiunii,
desprindem preocuparea constantã ºi de cãpetenie privitoare la
necesitatea asigurãrii cadrului plenar de utilizare în toate sferele vieþii sociale a limbii române, a vegherii asupra puritãþii ei,
a cultivãrii acesteia ca principal mijloc al dezvoltãrii culturii, al
pãstrãrii identitãþii naþionale.
Încã de la înfiinþare ºi de-a rândul existenþei sale, revista TRANSILVANIA s-a constituit în port-drapelul vastei
lupte pentru înfãptuirea obiectivelor de perspectivã ºi a scopurilor de mare actualitate ale organismului care a creat-o.
Mijlocul cel mai sigur ºi penetrant ce-i stãtea la îndemânã era
limba românã, cuvântul ce vehicula ºi propulsa cultura prin
puterea lui de a trezi ºi înflãcãra conºtiinþe.
Dar, înainte de toate, în condiþiile constrângerilor imperiale (cunoscute ºi evidenþiate de noi anterior) ºi mai ales
dupã 1867, dupã crearea dualismului austro-ungar era nevoie
1
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8

de „recunoaºterea limbei române, de limbã oficioasã, alãturea de limba maghiarã”4, precum se recunoscuse anterior în
1863/64. În acest sens, în 3 iulie 1872, reprezentanþii românilor de la Blaj adreseazã o scrisoare deschisã împãratului
de la Viena5, prin care cer, în 12 puncte, sã se clarifice condiþiile în care românii din Transilvania îºi vor putea pãstra ºi
conserva limba, autonomia ºi însãºi existenþa. Cer o lege electoralã nouã, fãrã privilegii de clasã ºi de castã, prin care sã se
garanteze accesul bãrbaþilor români la toate funcþiile publice
ale statului, libertatea credinþei religioase ºi autonomia bisericii greco-catolice, autonomie ºcolarã pe baza confesionalismului ºi mai ales (la punctul 10) „decretarea limbei
române de limbã pariteticã în propunerea studieloru ºi scientieloru”6 la Universitatea de la Cluj, precum ºi în activitatea
oficialã ºi publicã. Argumentul principal: limba românã e cea a
milioane de locuitori, majoritari în Transilvania.
Tot în 1872, George Bariþiu, în „disertaþiunea” þinutã la
Societatea Academicã Românã din Bucureºti, atrage serios
atenþia asupra unei chestiuni „momentoase” (de mare actualitate, n.n.) ºi de meditaþie serioasã: aplicarea despoticã a
dominaþiei prin schimbarea din limba românã a numelor de
persoanã, de familie, a denumirii þinuturilor, cetãþilor, oraºelor
ºi comunelor, a munþilor ºi vãilor, a râurilor ºi locurilor etc.,
fiind înlocuite cu nume ºi toponime, mai ales maghiare sau
nemþeºti, slave ºi uneori turceºti. În consecinþã, G. Bariþiu
propune ºi susþine „necesitatea purificãrii limbii pe cale juridicã inclusiv, mai ales dupã cei zece ani de când s-a introdus
scrierea cu caractere latine”7, având în vedere cã limba românã e succesoarea limbii latine. Aºa cum avea sã o defineascã
în secolul al XX-lea acad. Alexandru Rosetti: „Limba românã
este limba latinã vorbitã în mod neîntrerupt în partea orientalã a Imperiului Roman, cuprinzând provinciile dunãrene
romanizate (Dacia, Panonia de Sud, Dardania, Moesia Inferioarã ºi Superioarã) din momentul pãtrunderii limbii latine în
aceste provincii ºi pânã în zilele noastre”.8
Prin intermediul adunãrilor generale, prin înflãcãratele
„disertaþiuni” susþinute cu prilejul acestora de cãtre cei mai
rafinaþi intelectuali ai neamului, prin întregul complex de ma-

Victor V. Grecu, Cuvânt înainte, în Astra. 125 de ani de la înfiinþare, Sibiu, 1987, p. 8.
Idem, p. 9.
Idem, p. 8.
Memorandulu din Blasiu, de data 3 iulie 1872, în Transilvania, nr. 5/1875, p. 54.
Idem, p. 53-55.
Idem, p. 55.
G. Bariþiu, Despre numele proprie, gentilitie, geografice, topografice, strãine ºi române
Alexandru Rosetti, Istoria limbii române, Ediþia a IV-a, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1964, p. 39.
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nifestãri înscrise în programul adunãrilor, prin activitatea concretã a organismelor sale specializate – secþiunile ºtiinþifice ºi
literare, prin despãrþãmintele din teritoriu, prin antrenarea în
angrenajul lor a pleiadei de dascãli ºi preoþi ai satelor, prin
cuvânt ºi carte, ASTRA ºi TRANSILVANIA au reuºit sã coaguleze energii nebãnuite, îndreptate spre conºtientizarea maselor cu privire la necesitatea apãrãrii ºi cultivãrii limbii române,
a unificãrii aspectului ei cel mai îngrijit – limba literarã.
Prioritatea acordatã problematicii unificãrii ºi cultivãrii limbii române, în general, a celei literare, îndeosebi,
ca parte integrantã a marilor obiective ale luptei de emancipare naþionalã era consideratã de cãtre reprezentanþii revistei TRANSILVANIA ºi ai ASTREI drept „una din îndatoririle principale”.1 [...] „Însemnãtatea acestor imperative
ajunsese atât de mare în concepþia acestora, încât ele deveniserã o dominantã a preocupãrilor lor patetic postulatã de
revistã”, apreciazã azi Victor V. Grecu.2 În susþinerea aserþiunii sale citeazã cuvintele emblematice rostite de cãtre Virgil
Oniþiu, tenace apãrãtor al limbii strãmoºeºti, vajnic ºi competent luptãtor pentru unificarea limbii literare. Pentru TRANSILVANIA, cum scrie Oniþiu, preocupãrile în acest domeniu
erau: „un viu ºi neîncetat memento, care lunã de lunã, numãr
de numãr, iarãºi ºi iarã ne va redeºtepta interesul asupra
acestui obiect, pe care, vii, n-avem voie sã-l uitãm niciodatã:
Limba noastrã”.3
Aceste convingeri consacrate cerinþelor limbii de cãtre
conducãtorii Asociaþiunii ºi asumate de publiciºti în activitate,
l-au determinat pe Octavian C. Tãslãuanu, redactorul revistei
ºi secretar prim al societãþii în 1914, sã aprecieze, deloc exagerat, cã TRANSILVANIA, alãturi de ASTRA, reprezenta „o
adevãratã ºcoalã naþionalã”. 4
Îndeplinirea cerinþei de unificare ºi cultivare a limbii
literare era obiectiv generatã ºi motivatã, dincolo de nevoile
interne amintite, ºi de necesitatea sincronizãrii evoluþiei
limbii române cu stadiul celorlalte limbi ale popoarelor cu o
culturã dezvoltatã din Europa timpului. Conºtiinþa necesitãþii
obiective de modernizare ºi desãvârºire a limbii române în
perspectivã europeanã o regãsim formulatã de cãtre Andrei
ªaguna în cuvântul programatic rostit la Adunarea Generalã de
la Braºov (1862), în îndemnurile adresate învãþaþilor vremii de
a se angaja cu toatã puterea ºi capacitatea minþii ºi sufletului în
opera de emancipare a culturii naþionale ºi, în contextul ei, la
ridicarea limbii noastre „la asemenea grad de culturã cu al
celorlalte limbi culte”.5 Mai apoi, rememorând momente emblematice din activitatea ASTREI, Andrei Bârseanu cita cuvintele lui G. Bariþiu privitoare la trebuinþa „intrãrii naþiunii
noastre, cu limba sa, în concertul popoarelor neolatine, al
celor mai civilizate din Europa”.6 Iatã o atitudine lucidã, de
largã deschidere spre lumea civilizatã, exprimatã de fruntaºii
ASTREI, gãzduite de TRANSILVANIA, fãrã accente de cosmopolitism, dimpotrivã, izvorâte din nevoia de punere în valoare
lucrativã a forþelor intelectuale proprii.
Reiterãm: pentru implementarea obiectivelor prioritare
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în plan naþional ºi cu deschidere europeanã, ASTRA ºi-a creat,
în timp, instituþiile necesare ºi le-a asigurat, cu toate greutãþile
ivite, mijloacele adecvate desfãºurãrii optime a activitãþii, în
fiecare etapã. Astfel, ºi-a înfiinþat revistele sale de informare ºi
propagandã culturalã: TRANSILVANIA (1868-1946), Foaia
poporului (1892), Þara noastrã (1907, literarã, scoasã de Octavian
Goga); a ctitorit Biblioteca Centralã de la Sibiu (1862); a
înfiinþat o editurã proprie, în care au fost selectate opere ale
literaturii populare, ale unor scriitori români ºi din marea
literaturã a lumii, tipãrite ºi adunate în colecþiile sale ce au
constituit Biblioteca poporalã (1905-1906 ºi îmbogãþitã
mereu prin eforturi financiare considerabile) sau Bibliotecile
ambulante (ex. 1896 – Feldioara), Biblioteca tineretului, Biblioteca medicalã ºi igienicã (1926, operã a marelui medic
clujean Iuliu Haþieganu); Muzeul de la Sibiu (1905, idee preluatã de Dimitrie Gusti dupã o riguroasã metodologie sociologicã pentru realizarea Muzeului Satului din Bucureºti);
înfiinþarea ªcolii Centrale de Fete de la Sibiu (1886), a numeroase alte ºcoli pe tot cuprinsul Transilvaniei, deschiderea
unor cursuri de alfabetizare ºi a cursurilor practice de industrie casnicã ºi de agriculturã, precum ºi în alte domenii ale
vieþii economice. Din fondurile ASTREI s-au instituit premii
literare, s-au constituit stipendii ºi burse pentru elevi ºi studenþi merituoºi sau cu mijloace materiale modeste, pentru a le
facilita accesul la ºtiinþa de carte. Mulþi dintre aceºtia s-au format ca viitori dascãli ºi luminãtori ai neamului, alþii devenind
viitoare personalitãþi ilustre ale ºtiinþei, învãþãmântului ºi culturii româneºti, printre care amintim pe: G. Bogdan-Duicã,
Victor Babeº, I. Lupaº, O. Goga, I. U. Soricu, Aron Cotruº,
Iuliu Haþieganu, Vasile Bologa º.a
Instituþiile create, oamenii aleºi în fruntea lor, masa
însemnatã a colaboratorilor, personalitãþi formate la MAREA
ªCOALÃ a ASTREI au constituit numeroasa armatã paºnicã ce
mânuia arma inteligentã a cuvântului ºi faptei, cei care au
coagulat spiritul însufleþitor, adânc ºi autentic patriotic al
ASTREI, pus în slujba dezvoltãrii culturii ºi ºtiinþei, a ocrotirii,
cultivãrii, dezvoltãrii ºi unificãrii limbii române literare,
capabile sã exprime cele mai adânci ºi subtile gânduri ºi
sentimente, stimulatoare ale progresului ºi civilizaþiei. Toate
acþiunile lor, cum reiese din miile de pagini ale revistei
TRANSILVANIA, erau cãlãuzite de iubirea de neam ºi limbã,
adânc înrãdãcinatã în conºtiinþã, sintetizatã în cuvintele atât de
convingãtoare ale lui Iuliu Haþieganu: „Numai acele neamuri
supravieþuiesc, cari iubesc limba, legea ºi glia strãmoºeascã”.7 Conºtiinþa naþionalã îngloba în sfera ei ºi încrederea în
vitalitatea ºi destinul neamului: „Conºtiinþa naþionalã mai
înseamnã demnitate, pânã la mândrie ºi încredere în puterile
neamului ºi în viitorul lui”.8
Emulaþia generalã astfel creatã conducea la convingerea
unanimã cã succesul oricãrei preocupãri era asigurat numai dacã
„tot Românul liber va fi mândru de limba sa ºi va iubi cu
sfinþenie tot ce e românesc”9, susþinea ºi Al. Vaida - Voevod.
Interesul atât de mare pentru unificarea ºi cultivarea

Dr. Iosif Blaga, Al. Bogdan, Raportul secþiei literare, în Transilvania, nr. 4-5/1913, p. 373.
Victor V. Grecu, Unitatea Limbii române literare în preocupãrile Astrei, în Astra (1861-1950), 125 de ani de la
înfiinþare, Sibiu, 1987, p. 304.
Virgil Oniþiu, Pentru unificarea limbei noastre literare, în Transilvania, nr. 1/1903, p. 4.
Oct. C. Tãslãuan, Cãtrã cetitori, în Transilvania, nr. 1/1914, p. 2.
Transilvania, nr. IV/1909, p. 374.
Andrei Bârseanu, La jubileul de 50 de ani, ai Asociaþiunii, în Transilvania, nr. 4/1911, p. 325.
Dr. Iuliu Haþieganu, Prin vigoare, conºtiinþã, disciplinã la renaºterea naþionalã, în Transilvania, nr. 4/1935, p. 14.
Ibidem.
Dr. Al. Vaida-Voevod, Reflexiuni asupra „unificãrii” limbii literare, în Transilvania, nr. VI/1902, p. 225.
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limbii române literare se constituie, în paginile TRANSILVANIEI, într-un concept unitar, permanent, profund ºi amplu
dezbãtut. Discuþiile, polemicile ºi iniþiativele, sporadice în perioada de început, se coaguleazã în opinii ºi principii sistematic
închegate, concentrate. Acestea erau, în primul rând motivate de
factori interni, de starea fapticã, internã a fenomenului limbii
române în acele momente, de necesitatea de a o perfecþiona, iar,
în al doilea rând de factori externi, izvorâþi din nevoia contracarãrii prigoanei deznaþionalizãrii, exercitatã concertat pe
multiple planuri de cãtre regimul dualist austro-ungar, mai ales
focalizate nociv împotriva utilizãrii limbii române.
Redactorii ºi colaboratorii revistei reuºesc sã surprindã
coordonatele esenþiale ale evoluþiei problematicii limbii, nu
numai din Transilvania, ci ºi din celelalte teritorii locuite de
români, insistând mai ales asupra Regatului României, recunoscând cã „limba cea mai frumoasã, cea mai conformã geniului unui popor, se vorbeºte în Capitala þãrii”.1 ªi explicã
acest fenomen prin faptul cã Regatul beneficiazã de posibilitãþile oferite de libertate, nu numai în plan politic, economic,
social, ci mai ales spiritual.
În anul 1890, Aurel ªuluþu Cãrpeniºan întreprindea o
amplã ºi pertinentã radiografie asupra stãrii „graiului ardelenesc, în raport cu limba literarã de peste Carpaþi”.2 Autorul
face o constatare lucidã, atât pentru Transilvania, cât ºi pentru
cei din Regatul României, pe care o exprimã clar: „suntem
încã departe de a avé o limbã literarã atât de fixatã”3, dar ºi
faptul cã „Nimeni, cred, nu contestã astãzi cã un popor, care
prin nivelul sãu de culturã a ajuns la o manifestare literarã,
trebuie sã aibã o limbã care sã fie comunã tuturor oamenilor
culþi, o limbã care, prin formele ºi construcþia ei, sã corespundã mai mult geniului acelui popor”.4 Constatând diferenþieri vizibile între limba scrisã ºi vorbitã întrebuinþatã
dincoace ºi dincolo de Carpaþi, A. ªuluþu Cãrpeniºan e convins
de un adevãr: Chiar dacã românii sunt despãrþiþi de hotare,
nimeni nu îi poate opri sã pronunþe limba strãmoºeascã „cu
accentul cel mai dulce ºi armonios, care sã batã inimile prin
sentimentul de unire”.5 Observã, de asemenea, în tradiþia înain1
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taºilor, cã frecvenþa întrebuinþãrii unor cuvinte ºi valoarea lor e
datã de circulaþia cuvintelor ºi numãrul vorbitorilor, principiu care trebuie respectat. Departe de a fi de acord cu utilizarea în vorbirea ardelenilor a unor cuvinte cunoscute
exclusiv în Transilvania, autorul dã o listã a acestora, explicând provenienþa lor latinã sau greceascã, fie introduse sub
influenþa limbilor maghiarã ºi germanã, fie ca urmare a efectelor convieþuirii ºi constrângerilor de a folosi limba administraþiei imperiale. Lista de cuvinte conþine ºi echivalentele
lor literare, pentru informare, dar ºi cu recomandarea, fireascã,
de a fi evitate cele regionale.(ex. batãr = mãcar; biriº = argat;
lavor = lighean; fotoghen = petrol; servus = te salut).6
Se referã, de asemenea, la particularitãþile de pronunþie
a cuvintelor, analizeazã locuþiuni ºi expresii în sintaxã, dând
exemple demne de urmat. „Limba nu e proprietatea exclusivã
a câtorva cãrturari, ci a naþiunii […] Limbile tind la progres,
la forme mai curate, la o materie mai omogenã. Dar aceastã
selecþiune se face pe nesimþite, printr-un curent necesar ºi
irezistibil ce cuprinde întreaga naþiune”.7
Cu toate recunoaºterile progreselor fãcute în privinþa
unificãrii limbii, mai ales în România, redactorii TRANSILVANIEI
resping „atitudinea voit superioarã a fratelui mai mare” de
peste Carpaþi, mai ales tonul ironic al unor luãri de poziþie
privitoare la limba vorbitã la nord de Carpaþi, invitându-i la
moderaþie, la înþelegerea factorilor obiectivi, justificativi ai
situaþiei în care trãiesc. Ba, mai mult, intrând în polemicã,8 le
amintesc, justificat, cã leagãnul primelor manuscrise în limba
românã aparþine maramureºenilor, cã transilvãnenii au fost
primii în istoria românilor care „se îngrijeau de unificarea
limbei”, iar mai apoi, sistematic, „ea a preocupat pe cãrturarii
români de când au început a-ºi forma o literaturã scrisã.”9
În sprijinul ideilor enunþate, redactorii aduc argumente
solide, de netãgãduit. Autori, precum George Bariþiu10, Gavriil
Munteanu11, I. cav. de Puºcariu12, G. Chitiu [A. de Cihac]13,
Constantin Erbiceanu14, Zaharia Boiu15, Virgil Oniþiu16,
Nicolae Togan17, At. Marienescu18, Nicolae Drãganu19, Sextil

Aurel ªuluþu Cãrpeniºan, Observaþii asupra graiului ardelenescu în raportu cu limba literarã de peste Carpaþi, în
Transilvania, nr. 5/1890, p. 139-140.
Aurel ªuluþu Cãrpeniºan, op. citatã, în Transilvania, nr. 6/1890, p. 161-171.
Idem, p. 139.
Ibidem.
Idem, p. 140.
Idem, p. 140-142.
Idem, p. 168.
Dr. At. Marienescu, Cum s-a nãscut limba româneascã în Dacia, în Transilvania, nr. 10/1901, p. 305-311.
M. Strajanu, Unificarea limbii literare române, în Transilvania, nr. VI/1902, p. 226.
George Bariþiu, Epistole familiarie, în Transilvania, nr. 1/1869, p. 5-6.
George Bariþiu, Gavril Munteanu, (articol omagial), în Transilvania, nr. 5/1871, p. 49-53.
I. Puºcariu, Consideraþii ortografice, în Transilvania, nr. 16/1878, p. 186-189; Transilvania nr. 17/1878, p. 193-195;
Transilvania, nr. 18/1878, p. 205-209; Transilvania, nr. 19/1878, p. 220-222.
G. Chitiu [A. de Cihac], Cuvintele creºtine în limba românã, Note filologice, în Transilvania, nr. 15-16/1883,
p. 109-114.
Constantin Erbiceanu, Necesitatea reimprimãrei carþilor bisericesci cu litere strãbune, în Transilvania, nr. 15-16/1889,
p. 113-116.
Zaharia Boiu, Cãrþile nostre bisericesci, în Transilvania, nr. 12/1894, p. 377-380.
Virgil Oniþiu, Limba românã. Fiinþa, originea, rudeniile ºi istoria ei, în Transilvania, nr. 12/1894, p. 392-395.
Nicolae Togan, Documente istorice. Ântâia loviturã oficialã îndreptatã împotriva literelor cirilice, în Transilvania, nr.
5/1900, p. 118-121.
Dr. At. Marienescu, Cum s-a nãscut limba româneascã în Dacia, nr. 10/1901, p. 305-311.
Nicolae Drãgan, Limbã ºi istorie, în Transilvania, nr. 2/1909, p. 106-114; Transilvania, nr. 3/1909, p. 158-179.
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Puºcariu1, E. Petrovici2, Ion Breazu3 ºi alþii, raliindu-se ideii
generale privitoare la unitatea culturii ºi limbii naþionale, aduc
în atenþia cãrturarilor români ºi strãini ai vremii, numeroase
chestiuni privitoare la momente semnificative din istoria limbii, primejdiile care ameninþau limba cãrturarilor, lupta acerbã
pentru pãstrarea limbii ºi unitãþii ei.
Din multitudinea articolelor ºi studiilor publicate, noi
am selectat aspecte edificatoare în sensul ideilor mai sus
enunþate, din sinteza pe care o face Ion Breazu în „Iniþiative
ardelene în cultura româneascã”4.
„Cei dintâi paºi spre limba literarã s-au fãcut în Transilvania, [la Scheii Braºovului], prin tipãriturile coresiene din
sec. al XVI-lea”,5 care a preluat textele manuscriselor religioase rotacizante maramureºene, din a doua jumãtate a
secolului al XV-lea, începutul secolului al XVI-lea6, eliminând rotacismul acestora ºi alte asperitãþi regionale, înlocuindu-le cu scrierea munteneascã. Astfel, subdialectul maramureºean ºi cu cel muntean au constituit temelia ulterioarã a
limbii literare. Urmãtoarele momente au fost marcate de
Varlaam (Cazania), Simion ªtefan prin tipãrirea pentru prima
oarã pe teritoriul românesc a Noului Testament al Bibliei
(Noul Testament de la Bãlgrad – Alba Iulia, 1648), apoi, în
Sud, Pravila lui Vasile Lupu (1652) ºi Biblia, în integralitatea
sa, la 1688, în Bucureºti.
[E bine de reamintit ºi azi aceste lucruri, întrucât unele
lucrãri de specialitate ºi mai ales manualele ºcolare ºi unele
cursuri universitare eludeazã aceste informaþii capitale pentru
limba literarã româneascã! - n.n.]
Când în secolul al XVIII-lea a început în centrul ºi
rãsãritul Europei marele rãzboi al limbilor, Transilvania a fost,
susþine Ion Breazu, cea dintâi dintre provinciile româneºti care
a simþit pericolul ºi a dat semnalul apãrãrii, dezrobirii ºi iubirii
fanatice de limbã strãmoºeascã. „Este marea luptã latinistã,
cea mai importantã din cultura noastrã modernã, fiindcã a
contribuit mai mult decât orice la definirea ºi fecundarea ei,
atât prin acþiunea, cât ºi prin reacþiunea pe care a trezit-o”.7
Sã nu uitãm cã ideea latinistã a existat ºi în opera istoricã a
cronicarilor, dar „iniþiativa ei în cultura noastrã, aºezarea
cheagului ei în mijlocul spiritualitãþii româneºti se datoreºte,
înainte de toate, ªcolii Ardelene, în diferitele ei faze ºi ipostaze. Ei avem sã-i mulþumim [pentru] conºtiinþa [conºtientizarea, n.n.] importanþei limbii, pentru conservarea naþionalitãþii
noastre”.8 Redescoperirea ºi afirmarea cu intensitate a latinitãþii limbii ºi poporului român a constituit în secolul al
XVIII-lea o modalitate de luptã ºi rezistenþã împotriva deznaþionalizãrii românilor transilvãneni. „Pentru un Timotei
Cipariu, limba noastrã are valoarea Parthenonului pentru
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greci. De aceea trebuie studiatã ºi pãstratã în toatã splendoarea ei strãveche”.9 Latiniºtii ardeleni au fost cei dintâi care
au luptat cu stãruinþã pentru a face din acest temei o armã a
unitãþii noastre culturale. Aºa se explicã încercarea lor de
eliminare a elementelor strãine din limbã („purismul”) ºi fanatismul cu care au încercat sã impunã sistemul etimologic în
scriere. Fireºte, au ajuns la exagerãri care puteau avea urmãri
dezastruoase pentru limbã! „Unitatea la care þineau ei era,
într-adevãr, desãvârºitã, dar semãna mai mult cu gheþurile
nordice”.10 În locul ei, se ºtie, a învins bunul simþ al uzului
limbii, sistemul bazat pe principiul fonetic în scriere, bazat pe
alfabetul latin ºi pe unitatea vie a limbii populare.
Cultivarea stãruitoare a limbii, cu toate exagerãrile
comise, i-a condus pe ardeleni spre câteva iniþiative de covârºitoare importanþã pentru studiul ei. Lor le datorãm: cele
dintâi gramatici temeinice ale limbii române, concepute ºi
publicate la sfârºitul secolului al XVIII-lea; uriaºa întreprindere a „Lexiconului de la Buda” (1825), punct de plecare
pentru toate cercetãrile lexicografice româneºti ulterioare; Timotei Cipariu a fãcut cele dintâi cercetãri ale limbii noastre
vechi, punând bazele filologiei noastre ºtiinþifice; Ovid Densusianu ne-a dat cea dintâi ºi temeinicã „Istorie a limbii
române”; Sextil Puºcariu a întemeiat, la Cluj, „Muzeul Limbii Române”, cel dintâi institut dedicat exclusiv studiului
limbii, în cadrele cãruia s-au lucrat monumentalele opere „Dicþionarul Academiei” ºi „Atlasul Lingvistic Român”11.
La toate acestea se pot adãuga numeroase alte ctitorii, printre
care am aminti cele peste 300 de ºcoli româneºti din Transilvania, înfiinþate ºi pãstorite de Gheorghe ªincai, tot atâtea
focare vii pentru ca limba românã sã fie însuºitã, performatã ºi
salvatã.
Pe aceste temelii solide, domeniul a putut fi cultivat cu
mai mult succes, ulterior, atât în Transilvania, cât ºi în alte
pãrþi. Când? Numai dupã ce latinismul ºi-a îndeplinit misiunea, „numai dupã ce limba a fost scoasã din «robia babilonicã» a latinismului”,12 cum o numea Octavian Goga.
Iniþiativa acestei lupte de „eliberare”, atât în limbã, cât ºi în
literaturã, a pornit din Moldova, prin Mihail Kogãlniceanu,
Vasile Alecsandri, Alecu Russo ºi „Junimea” lui Titu Maiorescu. Ei s-au aplecat ºi au descoperit „izvoarele limbii populare, lângã care am trãit atâta vreme, fãrã sã ne dãm seama de
bogãþia ºi puterea lor miraculoasã”.13 Revista TRANSILVANIA a popularizat aceste realizãri ale fraþilor moldoveni, îndeosebi creaþiile populare publicate de Vasile Alecsandri în
cele douã volume de Poezii populare ale românilor (1852).14
Dar, românii transilvãneni, prin bãrbaþii cei mai
luminaþi, n-au fost numai creatori, ci ºi rãspânditori ºi

Sextil Puºcariu, Istoria Literaturii noastre vechi, în Transilvania, nr. 3/1914, p. 88-98; Transilvania, nr. 4/1914,
p. 128-141; Transilvania, nr. 5/1914, p. 169-187; Transilvania, nr. 6/1914, p. 216-233.
E. Petrovici, Transilvania, vatrã lingvisticã a românismului nord-dunãrean, în Transilvania, nr. 2/1941, p. 102-106.
Ion Breazu, Iniþiative ardelene în cultura româneascã, în Transilvania, nr. 7-8/1943, p. 544-550.
Idem, p. 544-550.
Idem, p. 544.
Alexandru Rosetti, Istoria limbii române, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1964, p. 355.
Ion Breazu, op.cit., p. 545.
Ibidem.
Idem, p. 546.
Idem, p. 547.
Ibidem.
Idem, p. 548.
Ibidem.
Transilvania nr. 22/1868, p. 542-544; Transilvania, nr. 1/1897, p. 7-17.
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organizatori de culturã. Au relevat marile iniþiative de apãrare ºi cultivare a limbii, de rãspândire a culturii la ei acasã,
prin ºcoalã, carte, presã ºi diferite instituþii, susþinute din obolul mulþimilor româneºti. Cu suflete mari au realizat fapte
mari! Nu s-au mulþumit însã cu atât, ei au dus aceste iniþiative
ºi în Þãrile Române Libere, unde aveau condiþii prielnice de
a rodi liber ºi îmbelºugat, de la modesta ºcoalã de sat, pânã la
strãlucirea catedrei universitare ºi a fotoliului academic. „Toatã epoca de gestaþie a României moderne este dominatã în
ºcoalã de avântul apostolic al dascãlilor ardeleni. Seria lor
glorioasã a fost inauguratã de Gheorghe Lazãr, continuatã de
Florian Aaron, Ion Maiorescu, Damaschin Bojincã, Eftimie
Murgu, August Treboniu Laurian, Simion Bãrnuþiu, Alexandru
Papiu-Ilarian ºi atâþia alþii...”.1 Scopul final al nãzuinþelor în
acest domeniu era crearea Universitãþii româneºti. În Transilvania ea n-a putut fi întemeiatã, cu toate memoriile repetate
cãtre Împãratul, cu toate apelurile la dania publicã, stimulate
de exemple impresionante ca cele ale lui Avram Iancu ºi
Mitropolitului ªuluþiu, la constituirea fondului principal financiar pentru pornirea ASTREI. O Universitate avea nevoie
pentru a se înfiinþa ºi exista de sprijinul consistent ºi sigur al
statului. În Transilvania, nu numai cã statul ºi magnaþii erau
departe de a sprijini aceastã lucrare, dar lucrau, pe faþã, împotrivã. Se ºtie, abia în 1872 s-a reuºit crearea Universitãþii din
Cluj ºi a altor licee ºi ºcoli normale. La Bucureºti ºi Iaºi abia
dupã Unirea Principatelor se inaugureazã universitãþile. Dar,
trebuie sã subliniem ºi aici aportul ardelenilor în organizarea
considerabilã a acestor începuturi. Cum relevã Ion Breazu,
„din cei patru profesori ai Facultãþii de Litere din Bucureºti
(inauguratã în 1864), trei sunt ardeleni. Unul dintre ei, August
Treboniu Laurian, va conduce aceastã Facultate timp de 18
ani, în calitate de decan, pentru ca, apoi, alþi 19 ani sã fie urmat
în aceastã demnitate de un alt ardelean, marele slavist Ion
Bogdan. Din cei 11 profesori ai Universitãþii din Iaºi (inauguratã în 1860), 5 erau ardeleni. ªi seria lor a fost continuatã de
un lung ºir de nume „care au ridicat la strãlucire toate domeniile ºtiinþei româneºti”.2 Dintre aceste nume se desprinde cel
al profesorului Victor Babeº care, începând cu 1887 pânã în
1926, a activat la Facultatea de Medicinã din Bucureºti. Victor
Babeº devine exemplul ideal al omului de ºtiinþã dedicat
cercetãrii ºi descoperirii de drumuri noi.
Problema unificãrii ºi cultivãrii limbii literare nu se
rezuma, în viziunea ASTREI ºi a revistei TRANSILVANIA,
doar la prezentarea etapelor ei, sistematic ºi conºtient urmãritã,
ci, cum persuasiv observa unul dintre cei mai avizaþi cercetãtori ai fenomenului ºi spiritului astrist, prof. univ. dr. Victor V. Grecu, „Colaboratorii revistei, examineazã conþinutul
conceptului de unificare a limbii [s.n.], definind veridic notele esenþiale, specifice acestuia ºi valenþele lui, într-o interpretare avansatã, deplin valabilã ºi confirmatã de cercetãrile
moderne”.3
Opiniile majoritãþii cãrturarilor ºi ale oamenilor de pre1
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sã, de dincoace ºi dincolo de Carpaþi, erau convergente. Acestea
reies din numeroase intervenþii gãzduite în revista TRANSILVANIA sau de alte publicaþii pe care aceasta le reia, spre
exemplu, într-un amplu grupaj la temã.4 Autorii au sesizat ºi
s-au pus de acord asupra faptului cã unificarea limbii literare
nu poate fi absolutã, ci doar relativã, pentru cã limba e un organism viu, ce se înscrie în fenomenul social, istoriceºte determinat, aflat într-o continuã evoluþie ºi transformare; limba e
perfectibilã ºi, ca urmare, „nu poate fi vorba de unificarea
desãvârºitã a unei limbi literare”5; „aceºtia au înþeles nota
esenþialã, definitorie a conceptului de unificare ºi anume procesualitatea”.6 Conºtienþi fiind de acest aspect al condiþionãrii
istorice a evoluþiei limbii, subliniazã ºi relativitatea oricãrei
norme lingvistice în procesul interior diacronic al limbii literare. Relevã, astfel, unitatea limbii literare în diversitatea manifestãrilor sub aspectele ei particulare sau teritoriale. Ca
urmare, opinenþii apreciazã: „Ceea ce urmãreºte Asociaþiunea
e unificarea limbii în pãrþile ei bune. Altfel nu ar fi unificare, ci
curatã nebunie”.7 În procesul de duratã, progresiv ºi complex
al unificãrii, susþin cã trebuie sã existe o anumitã gradualitate,
întrucât procesul e deschis, capabil de noi asimilãri. În acest
sens îmbogãþirea limbii literare presupune ºi utilitatea aportului graiurilor (subdialectelor, n.n.). „Dialectul ardelenesc
are tot atâta drept la viaþa literarã ca ºi oricare alt dialect
românesc [s.n.], ba, ar fi o crimã chiar, dacã unele comoare
ale acestui dialect nu s-ar putea vreodatã validita în literaturã”.8
Iatã, succint, concepþia sãnãtoasã la care au ajuns specialiºtii-colaboratori ai TRANSILVANIEI; unanim acceptatã ºi
azi de lingviºti. Ea avea la bazã conºtiinþa solidã privitoare la
unitatea lingvisticã ºi naþionalã, manifestatã firesc, neþinând
cont de graniþele politice, vremelnice.
O altã concluzie ºi punere de acord a purtãtorilor de
opinie ai ASTREI ºi TRANSILVANIEI (specialiºti, publiciºti,
oameni de culturã) în privinþa unificãrii limbii literare este
cea privitoare la etapele acestui proces. Pornind de la faptul cã
douã mari grupuri etnice ale poporului român erau despãrþite
de graniþe politice în state diferite, cu evoluþii în stadii diferite
ale limbii – românii transilvãneni ºi românii „de peste Carpaþi”
– se punea problema omogenizãrii diferitelor aspecte ale
diferenþierilor, într-o limbã unitarã, comunã ºi generalizatã la
toþi vorbitorii. În acest sens, ei au stabilit ca strategie prioritarã,
mai întâi unificarea limbii fiecãrei comunitãþi româneºti în
parte. „Fiecare aspect lingvistic trebuia pregãtit sub imperiul
aceloraºi exigenþe, în vederea, osmozei lor finale [...] aceeaºi
preocupare ce se realiza concomitent în fiecare arie lingvisticã, se interfera cu procesul de omogenizare a acestor
aspecte teritoriale, de contopire a lor în una ºi aceeaºi limbã
literarã generalã”.9
Într-o primã etapã se preconiza unificarea limbii literare din România, asigurându-se mai întâi unitatea acesteia,
drept premisã pentru procesul final. Cum ºi când se va înfãptui? Când fraþii noºtri din Regat au sã împlineascã românizarea

Ion Breazu, op. cit., p. 549.
Ibidem.
Victor V. Grecu, Unitatea limbii române literare în preocupãrile Astrei, în Astra (1861-1950). 125 de ani de la
înfiinþare, Sibiu, 1987, p. 309.
Unificarea ortografiei ºi limbei literare, amplu grupaj de articole apãrute în presa vremii referitoare la temã, în
Transilvania, nr. VI/1902, p. 189-242.
D.P. Popescu, În chestiunea unificãrii limbii literare, în Transilvania, nr. VI/1902, p. 236.
Victor V. Grecu, op. cit., p. 309.
D.P. Popescu, art. cit., p. 236.
Ibidem.
Victor V. Grecu, op. cit., p. 310.
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României. „Când, apoi, dupã o muncã îndelungatã, perseverentã [...] va fi creatã în Þara liberã româneascã o limbã
literarã, oficialã ºi socialã unitarã, atunci va fi sosit timpul sã
se discute unificarea limbei”.1
Cea de a douã etapã viza toate aspectele lingvistice,
prin „unificarea limbii româneºti, scrise ºi vorbite în Transilvania, cu limba din România”.2
De ce într-o primã fazã în Regatul României? Pentru cã
aici existã condiþiile de libertate prielnice, cadrul instituþional
ºi mijloacele necesare: „fraþii noºtri din Regat […] sunt cu atât
mai mult chemaþi ºi datori sã-ºi îndeplineascã aceastã sfântã
datorinþã, ce o au faþã de întreaga românime, cu cât ei singuri
sunt în fericita posiþie de a o putea îndeplini, [...] prin Academie, ministere, primãrii, societatea adevãrat cultã ºi liberã.
[...] Astãzi, aºa ºi în viitor, tot ce s-ar întreprinde în Þarã în
direcþie patrioticã, româneascã, ºi îndeosebi tot ce Academia
ar face pentru românizarea limbii româneºti ar fi întâmpinat
de toþi Românii, cari mânuiesc pânã la noi [în Transilvania
n.n.] ºi în Bucovina, cu cel mai viu entuziasm ºi urmat cu
perseverenþã necontenit atentã”,3 susþinea Alexandru VaidaVoevod.
În limba din Regat, ceilalþi români ar putea avea, astfel,
un model demn de urmat, întrucât „în societatea româneascã
de dincoace se vorbeºte des ungureºte ºi nemþeºte, în societatea bucovineanã e la ordinea zilei conversaþia în limba
germanã, iar basarabenii se folosesc de multe ori de limba
ruseascã, iar când se întâlnesc doi români macedoneni o dau
pe greceºte. Tot atâtea fenomene uºor de explicat ºi de scuzat,
deºi nespus de ruºinoase ºi întristãtoare”.4
O interesantã, lucidã ºi pertinentã luare de poziþie, în
sensul celor de mai sus, gãzduieºte TRANSILVANIA, reproducând, în sintezã, un articol din „Liga Românã” (1896-1900),
semnat de Dim. I. Gelu, intitulat „Limba literarã de peste
munþi”,5 mai ales cã autorul nu este transilvãnean! „E netãgãduit cã ziarele româneºti de peste munþi [Transilvania, n.n.]
scriu azi mai corect româneºte decât acum treizeci, patruzeci
de ani, când etimologismul era în floare ºi nu ºtiai bine dacã
limba ziarelor de acolo e o latineascã stricatã sau o româneascã latinizatã.[...] Cu toate acestea a rãmas deosebire între
limba literarã de acolo ºi a noastrã de aici. E neapãrat fireascã, pânã la un punct aceastã deosebire. Baza culturii
româneºti de peste munþi e latinã ºi germanã, a noastrã e
francezã (s.a.). Aceastã deosebire a influenþelor literare a
produs ºi o deosebire în dezvoltarea stilului. Dar mai este o
cauzã. Noi trãim în þara româneascã! Nici un cuvânt nu ne
pricinuieºte vro dificultate. În administraþie, în magistraturã,
în litere, sciinþe, în parlament, s.a.m.d. avem funcþiuni, elemente, pãrþi, noþiuni cu numiri româneºti […]. Dar nu este tot
aºa în Transilvania. Acolo e o viaþã publicã strãinã (s.a.) de
limba ºi obiceiurile românilor. Administraþia, magistratura,
învãþãmântul, totul e strãin ºi are numiri strãine. Românii,
zilnic (s.a.) trebuie sã-ºi traducã din ungureºte ºi nemþeºte
deosebitele numiri, cuvinte, sciinþe etc. [...] Împrejurãrile
(s.a) de acolo poartã vina pentru aceastã desfigurare a limbii,
iar nu oamenii”.6
De necomentat!
Definitivarea acþiunilor simultane în cele douã etape
puteau determina ºi definitiva unificarea în ansamblul ei a
limbii române literare.
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***
Din conþinutul multitudinii articolelor, studiilor, disertaþiunilor, rubricilor ºi notelor inserate în paginile revistei
TRANSILVANIA, putem distinge trei mari perioade care au
marcat eforturile ASTREI pentru unificarea limbii române
literare, pentru statornicirea unei ortografii unitare ºi a
regulilor gramaticale, a modernizãrii lexicului.
O primã perioadã a revistei TRANSILVANIA (1868 1899) ar fi cea situatã între constituirea ASTREI, înfiinþarea
organului ei de presã TRANSILVANIA (1868), pânã la 1899,
caracterizatã prin etimologism în scriere, printr-o emulaþie
creatã în jurul ideilor teoretice, ºi de încercãri meritorii de a
le transpune în practica vieþii culturale prin acþiuni proprii în
sânul organismelor special create, de a convinge intelectualitatea ºi, mai apoi, masele largi asupra necesitãþii de a-ºi apãra
ºi cultiva limba, de a-i statornici unele reguli, ca un bun de
mare preþ, coloanã vertebralã a însãºi fiinþei naþionale.
A doua perioadã ar putea fi situatã între 1900 – 1910
(primul deceniu al secolului XX), interval scurt, dar deosebit
de dens, caracterizat prin lupta deosebit de acerbã pentru
stabilirea ºi acceptarea cvasiunanimã a cerinþelor generale
unice de unificare a limbii literare, de statuare a principiilor ºi normelor clare, unice ale ortografiei române, de
unificare ºi impunere a normelor gramaticale ºi de deschidere spre modernizarea lexicului. E perioada triumfului
principiului fonetic în scriere. În aceastã perioadã temporalã
are loc, mai mult ca oricând, o conlucrare hotãrâtã ºi fructuoasã între ASTRA ºi Academia Românã, ca for unic,
acceptat de ambele aºa - zise versante ideologice, culturale,
spirituale ºi geografice ale Carpaþilor, capabil sã coalizeze
viguros forþele ºtiinþifice pentru definitivarea, legiferarea ºi
implementarea normelor amintite în toate sferele vieþii publice.
A treia perioadã am situa-o între 1911 - 1946, caracterizatã prin eforturile conjugate spre realizarea unitãþii de
neam ºi limbã (momentul 1918), consolidarea ºi perfecþionarea limbii literare, a aplicãrii practice, conºtiente, la
nivelul învãþãmântului de toate gradele, în sânul administraþiei, al presei, al celorlalte instituþii ºi segmente ale vieþii
sociale (bisericã, justiþie, medicinã, armatã etc.), a principiilor, normelor ºi experienþei acumulate, a elaborãrii de
tratate, dicþionare ºi îndreptare în scopul ridicãrii culturii ºi
creaþiei literare ºi ºtiinþifice româneºti la noi cote valorice,
precum ºi perfecþionarea, aducerea la zi, conform evoluþiei
fireºti a limbii, a noi norme.
În epoca contemporanã (dupã 1990), reluându-ºi activitatea în condiþiile libertãþii spirituale recâºtigate, în urma
evenimentelor revoluþionare ce au cuprins Estul european, ca
urmare ºi România, ASTRA ºi-a reluat activitatea. Am putea
considera intrarea Asociaþiei în cea de a patra perioadã a
activitãþii, marcatã de încercarea revigorãrii spiritului astrist,
atragerii noilor generaþii spre cunoaºterea ºi înþelegerea eforturilor generaþiilor trecute, îndreptate spre apãrarea fiinþei
naþionale prin limbã ºi culturã, spre desãvârºirea unitãþii naþionale, spre ridicarea nivelului de culturã ºi civilizaþie al
poporului român, la nivelul popoarelor europene; de asemenea, spre a gãsi, în noul context social-istoric contemporan, noi
modalitãþi de afirmare a spiritualitãþii ºi culturii. (va urma)

Dr. Alexandru Vaida Voevod, Reflexiuni «asupra unificãrii» limbii literare, în Transilvania, nr. VI/1902, p. 225.
Ibidem.
Dr. Alexandru Vaida-Voevod, op. cit., p. 223-225.
Idem, p. 219-220.
Dim. I. Gelu, Limba noastrã literarã, („Limba literarã de peste munþi”), în Transilvania, nr. III/1899, p. 69-70.
Ibidem.
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Revista „Transilvania” – faþete ale
cultului lui Vasile Alecsandri
Ioana DRAGOTÃ
Vasile Alecsandri, „veºnic tânãr ºi ferice”, îºi ocupã cu
regalitate locul în istoria literaturii române. Precursor, novator,
având o poziþie unicã între fãuritorii României moderne, perceput ca un monument, retras în nemurirea sa, pare sã mai facã
doar obiectul cercetãrii, exilat în manualele ºi bibliografia
ºcolarã. Mai citim astãzi poeziile lui Vasile Alecsandri? Mai
pot ele impresiona sensibilitatea lectorului contemporan? Rãspunsurile pot pãrea previzibile, dar nu au nimic de a face cu
circulaþia realã a operei poetului.
„Hora Unirii” este, cu siguranþã, una dintre cele mai des
auzite melodii, folositã ºi ca semnal sonor pentru marcarea
timpului sau al mersului trenurilor. Nu presupune asta ºi o
„lecturã” implicitã? Chiar dacã nu este prezent, suportul ºi
semnificaþia textului au dus la o asemenea rãspândire. Resursele însufleþitoare ale versurilor lui Vasile Alecsandri sunt
încã intacte, lucru vãdit cu prisosinþã de succesul ºi circulaþia
textului „Sus români, lumea ne vede / România-n noi se-ncrede”,
cântat ºi difuzat intens în momentele de mare euforie de dupã
decembrie 1989. Dar câþi dintre cei care îl cântã ºi îl ascultã
ºtiu cã, în þesãtura textului, sunt prinse versurile din „Hora
Ardealului”, publicatã de Vasile Alecsandri în „Gazeta de
Transilvania”, în timpul refugiului la Braºov (1848)? Sã-i mai
amintesc aici ºi pe adolescenþii care cântau entuziaºti, împreunã cu Mircea Baniciu, „Pasãrea colibri” sau „Phoenix”,
piesele de succes „Andrii Popa” sau „Strunga”, recuperând, ce
fenomen uluitor!, adolescenþa furatã a pãrinþilor lor. ªi aceste
cântece, tot pe versurile lui Vasile Alecsandri sunt.
Biografiei ºi operei poetului i-au fost dedicate, de-a
lungul timpului, numeroase studii. Însemnãtatea culturalã ºi
politicã a activitãþii acestuia a fost intens subliniatã. Alãturi de
acestea, receptarea operei sale a suscitat interesul cercetãtorilor, date fiind dimensiunile fãrã precedent ale succesului de
care s-a bucurat, caz unic ºi irepetabil în istoria literaturii
române, pentru elucidarea cãruia s-a recurs la instrumentele
istoriei, sociologiei, psihologiei mulþimilor etc.1 Cã Vasile
Alecsandri s-a bucurat de celebritate, e puþin spus. El a fost
obiectul unui veritabil cult. Puþini creatori, favorizaþi ai soartei, au avut parte în lumea aceasta de o asemenea constantã
glorie, în timpul vieþii lor. Este remarcabil faptul cã poetul a
reuºit sã-ºi pãstreze seninãtatea ºi echilibrul în faþa formelor ºi
expresiilor pe care le-a îmbrãcat în epocã admiraþia ce i se
purta, forme aproape greu de înþeles acum, raportat la sensibilitatea omului contemporan.
1

2

Se poate afirma însã, fãrã teama de a greºi, cã preþuirea
unanimã a lui Vasile Alecsandri ºi-a atins apogeul în Transilvania. „Într-adevãr, dincoace de munþi, succesul bardului de
la Mirceºti apare amplificat. Aici nu mai e vorba de «concordanþa dintre operã ºi un grup», consideratã de sociologii
literaturii drept condiþie a «succesului» literar, ci de aceea
dintre o operã ºi întreaga suflare româneascã. De o parte, un
scriitor ce întruchipeazã în mod plenar idealul de poet naþional,
prin poezia sa, în sens superior ocazionalã, adicã strâns legatã
de evenimentele fundamentale ale istoriei ºi contemporaneitãþii, strãbãtutã de un vibrant ºi sincer patriotism, de un profund optimism ºi spirit combativ ºi totodatã larg accesibilã ca
idee ºi limbaj. De alta, o comunitate naþionalã a cãrei conºtiinþã
de neam exacerbatã de opresiunile la care este supusã ca ºi de
faptul cã pentru ea realizarea unitãþii naþionale rãmâne încã
«un vis neîmplinit», o ardentã aspiraþie. În aceste condiþii,
ecourile operei lui Alecsandri era normal sã fie aici ºi au fost
mult mai puternice ºi mai de duratã. Extrem de semnificative
pentru modul propriu de receptare a operei bardului de cãtre
transilvãneni ni se par cuvintele de salut ce i le adresa delegaþia
bãnãþenilor la Mehadia: «unde poveºtile tale au delectat, la noi
au produs lacrimi de bucurie; unde baladele tale au încântat, la
noi au produs visuri de aur; unde opurile geniului tãu au produs
admiraþiune, la noi au fãcut neinvincibilã însufleþirea pentru
limba ºi naþiunea noastrã.» [...] Timp de câteva decenii, opera
lui Alecsandri a constituit pentru românii ardeleni principala
hranã sufleteascã. El le-a format gustul, le-a cizelat limba, le-a
oferit imbolduri ºi modele de creaþie ºi mai ales le-a întreþinut
vie conºtiinþa naþionalã.”2
Transilvãnenii au gãsit în Vasile Alecsandri expresia
însufleþitoare a propriilor nãzuinþe, imboldul de aºezare a limbii în fãgaºurile fireºti iar, în prestigiul internaþional al poetului
ºi mai cu seamã în premiul acordat de Societatea pentru studiul
limbilor romanice din Montpellier, în 1878, pentru „Cântecul
gintei latine” (subiect atât de drag ardelenilor), rãzbunarea
umilinþelor seculare ºi depãºirea complexelor de inferioritate
cultivate de opresori.
Legãturile lui Vasile Alecsandri cu Transilvania sunt
solide ºi au o lungã istorie. Trecând peste faptul anecdotic al
naºterii lui într-o trãsurã braºoveneascã, primul dascãl pe care
l-a avut a fost cãlugãrul maramureºean Gherman Vida. Studenþia în strãinãtate încã a fost un bun prilej pentru stabilirea
de contacte cu tineri români din toate provinciile. Idealurile

Sara Iercoºan, „Junimismul în Transilvania”, Cluj-Napoca, Dacia, 1983; Ion Breazu, „Pãtrunderea ideilor junimiste în
Transilvania” în „Studii de literaturã românã ºi comparatã”, vol. 1, Cluj-Napoca, Dacia, 1970; Pamfil Matei, „Vasile
Alecsandri ºi revista «Transilvania»” în „Transilvania”, An VII (LXXXIV), nr. 5, 1978, p. 40-41; Paul Cornea, „De
gustibus disputandum”, Bucureºti, Editura Academiei RSR, 1972; V. Fanache, „Teatrul lui Alecsandri în Transilvania”
în „Întâlniri”, Cluj-Napoca, Dacia, 1976, p. 195-200; Paul Cornea, „Originile romantismului românesc”, Bucureºti,
Minerva, 1972; Ion Apostol Popescu, „Influenþa lui Vasile Alecsandri asupra miºcãrii folcloristice din Ardeal ºi Banat”
în „Limbã ºi literaturã”, nr. 10 din 1965; p. 47-48; Paul Cornea, „Originea ºi funcþionarea unui mit literar. Cazul
Alecsandri” în „Regula jocului”, Bucureºti, Editura Eminescu, 1980, p. 153-173; Ion Breazu, „Vasile Alecsandri ºi
Andrei Bârseanu” în „Studii de literaturã românã ºi comparatã”. Vol. 1, Cluj, Dacia, 1970, p. 255-268.
Sara Iercoºan. op.cit, p. 81-82.
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paºoptiste comune ºi refugiul în Transilvania sunt alte trepte
ale unei legãturi ce se consolideazã continuu.
Rãspândirea operei lui Vasile Alecsandri în Transilvania, succesul de care se bucurã, sprijinite de prestigiul lui
cultural ºi politic, cunosc o continuã evoluþie ascendentã ºi îºi
ating punctul culminant cu ocazia triumfului de la Montpellier.
Se poate astfel spune cã Vasile Alecsandri a domnit deplin în
inimile ardelenilor în întreaga a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea când poeziile lui sunt omniprezente în calendarele
populare, în gazete, în manualele ºcolare, sunt recitate la serbãri, la ºedinþele societãþilor de lecturã, cântate de corurile
þãrãneºti. Piesele lui de teatru constituie baza repertoriului
trupelor de amatori, îi sunt dedicate numeroase prelegeri populare, operele tipãrite se gãsesc în bibliotecile româneºti din
toatã Transilvania iar unde tipãriturile nu ajung, absenþa lor
este suplinitã de caietele manuscrise, care aveau o îndelungatã
tradiþie1 ºi de intensa circulaþie oralã.
Un rol important a avut ºi revista „Convorbiri literare”,
bine difuzatã în pãrþile locuite de români, din Imperiul
Austro-Ungar. De aceasta se leagã ºi prima semnalare a lui
Vasile Alecsandri în revista „Transilvania”. Deºi nu sunt
foarte numeroase, articolele în care este menþionat ºi poeziile
care îi sunt reproduse îl plaseazã pe Vasile Alecsandri, de
departe, pe primul loc între cei mai bine reprezentaþi scriitori
români, ASTRA contribuind ºi pe aceastã cale la rãspândirea
operei lui Vasile Alecsandri.2 Iatã, în continuare, lista articolelor identificate:
Convorbiri literare. [În „Transilvania”] An I, nr. 5,
feb. 1868, p. 98-99. Despre culegerea de poezii populare a lui
Vasile Alecsandri: Meritã nu numai recenziunea cea mai binevoitoare, ci ºi ca sã o aibã fiecare familie românã, pentru ca sã
înveþe a admira ºi din acestea bogãþia de spirit ºi puterea de
imaginaþie cu care este înzestrat poporul nostru, care e adevãratul autor ºi proprietar al acelor poezii. Dacã Vasile
Alecsandri nu ºi-ar fi mai câºtigat alte merite pentru limba ºi
literatura naþionalã, singur acesta încã-i da dreptul la recunoºtinþa unanimã ºi sincerã a naþiunii întregi.
Doncilã : [poezie] / Vasile Alecsandri. An I, nr. 19, 15 sep.
1868, p. 458-460.
Dn. Vasile Alecsandri / Cezar Bolliac. An VIII, nr. 18,
15 sep. 1875, p. 203. Aceasta este capacitatea de zugrãvire a
dulcii ºi avutei limbi româneºti, ca înseºi patria ei, când un
geniu cu talent vine sã opereze într-însa, ºtiind ce sã-i cearã.
Rãzbunarea lui Statu-Palmã : [poezie] / Vasile
Alecsandri. An VIII, nr. 18, 15 sep. 1875, p. 204.
Concert în luncã : [poezie] / Vasile Alecsandri. An
VIII, nr. 18, 15 sep. 1875, p. 204-205.
Bibliografia. Vasile Alecsandri / An X, nr. 4, 15 feb.
1877, p. 48. Nu cunoaºtem în toatã naþiunea noastrã scriitor
mai popular, mai citit ºi mai gustat, decât este dn. Alecsandri;
de aceea ºi suntem convinºi cã nu va rãmânea o singurã
bibliotecã româneascã, fie aceea încã pe atâta de modestã, ca
sã nu-ºi câºtige scrierile dsale.
Balcanul ºi Carpatul : [poezie] / Vasile Alecsandri.
An X, nr. 12, 15 iun. 1877, p. 143-144. Poezii care se iau din
mânã în mânã, precum nu s-a mai vãzut de mult.
Bibliografia. An X, nr. 12, 15 iun. 1877, p. 144. Nu1
2
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Fragment dintr-un manuscris anonim (1887-1888)
aflat în posesia bibliotecii noastre
mãrul preponderent al lucrãrilor dlui Vasile Alecsandri va
avea preþ nepieritor pentru naþiunea noastrã cu atât mai
vârtos, cã acelea sunt strãbãtute de spiritul sacru naþional ºi
de patriotismul cel mai pur ºi totodatã luminat.
Peneº Curcanul : [poezie] / Vasile Alecsandri. An XI,
nr. 5, 1 mar. 1878, p. 58-60.
Cântecul latinului : Poezia ºi comentariu. An XI, nr.
12, 15 iun. 1878, p. 133-134. În adevãr mari lucruri se întâmplã cu elementul nostru românesc. Acestea nu mai sunt
simple aspiraþiuni ºi planuri omeneºti. Providenþa divinã îºi
aduse aminte de nemaiauzitele noastre suferinþe milenare. Ea
a început a repara din relele trecutului. Cu cântul sãu, poetul
Alecsandri proba încã o datã omenirii cã naþiunea românã a
moºtenit toate virtuþile ºi calitãþile gintei din care descinde ºi
cã, cu toate cã fu izolatã la porþile Orientului, dânsa a ºtiut sã
le conserve intacte, ca sã poatã da, la ocaziuni, eroi pentru
Griviþa ºi eroi pentru Montpellier.
Felicitarea d-lui V. Alecsandri prin Comitetul Asociaþiunii transilvane / An. XI, nr. 14, 15 iul. 1878, p. 157-160.
Vicepreºedintele Asociaþiunii transilvane îndatã ce a auzit de
triumful dlui V. Alecsandri la Montpellier, a convocat comitetul asociaþiunii în ºedinþã extraordinarã; de unde aceastã
corporaþiune, mândrã de triumfurile, ce românii au fãcut ºi fac
nu numai cu spada, ci ºi cu dulcea ºi eroica lor lirã, au
îndreptat dlui V. Alecsandri urmãtoarea felicitare:
Comitetul Asociaþiunii transilvane pentru literatura românã ºi cultura poporului român cu vie plãcere se foloseºte de
ocaziunea în care „Societatea limbilor romane” Te-a distins
pentru „Cântecul gintei latine”, dându-Þi coroana de lauri a
poeþilor latini – a-Þi aduce ºi din partea sa felicitãrile cele mai
cãlduroase. Negreºit cã nu acest cântec este singurul merit
literar pentru care românii Te salutã; lucrãrile ce ai dat în
trecut sunt multe ºi de o valoare nepieritoare pentru noi
românii în special ºi pentru latinitate în general. Dacã Te
salutãm ºi Te felicitãm cu astã ocaziune, este cã pe lângã
meritele literare din trecut chiar acum, prin opera premiatã ai

Un astfel de manuscris se gãseºte ºi în colecþiile bibliotecii noastre. Are 89 de file, format 16,5x11 cm ºi este datat
1887-1888; aproape toate poeziile transcrise aparþin lui Vasile Alecsandri.
În „Biblioteca poporalã a Asociaþiunii” au fost editate: „Poezii alese” (1908), „Cântece din bãtrâni” (1911 - partea I,
1913 – partea a II-a), „Poezii populare ale românilor” (1914); „Povestea vieþii lui Vasile Alecsandri” de George Vîlsan
(1926), „Marii cântãreþi: Vas. Alecsandri, G. Coºbuc, Grig. Alexandrescu” de Ion Agârbiceanu (1931) cf. „Asociaþiunea
- «ASTRA» : Activitatea editorialã la Sibiu” (Sibiu, 1973).
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pus la înãlþime înaintea gintei latine, ºi putem zice, a lumii
întregi onoarea ºi gloria naþiunii române, sentinela perpetuã a
civilizaþiunii la porþile orientului. Primiþi Domnule admiraþiunea ºi profunda noastrã stimã ce vã pãstrãm.
Banchetul dat de amicii literaturii, poetului Vasile
Alecsandri în 2 iunie st. v. 1878 (Dupã „Presa” de la Bu cureºti din 4/16 iunie a.c.). An XI, nr. 14, 15 iul. 1878,
p. 157-160.
Cuvânt de deschidere rostit prin directorul despãrþãmântului Alimpiu Barbolovici la ocaziunea adunãrii generale a despãrþãmântului XI [...], þinutã la 16 iulie 1878 în
comuna Bãseºti. An XI, nr. 17, 1 sep. 1878, p. 195-196. ªi iatã
suflând spiritul simþului naþional ºi strãbãtând peste orizontul
naþiunii, a rãsfirat norii cei negri de pe soarele lucind al limbii
româneºi strãlucind aceea din înãlþimea orizontului peste faþa
naþiunii române, a ºters de pe aceasta pata cea neagrã, cãºunatã prin furtunile seculare ºi prin focul ei divin a secat
lacrimile aºa cât faþa ei ºi-a recâºtigat mândreþea-i originalã
într-atâta cât reprezentanþii surorilor ei adunaþi la Montpellier în societatea limbilor latine, nu numai au recunoscut
într-însa pe dulcea lor sorã, pe limba românã, ci ce e ºi mai
glorios pentru limba noastrã, premiul cupei de argint l-a
judecat autorului laureat al Cântecului gintei latine, lui Vasile
Alecsandri ºi printr-însul limbii ºi naþiunii române. Adunarea
generalã adreseazã poetului urmãtoarea scrisoare: Laurul învingerii glorioase care l-au secerat limba românã prin penelul
poetic al Domniei Tale, în societatea limbilor latine, acordându-Þi-se premiul meritat pentru Cântecul gintei latine,
înfrumuseþeazã ºi templele Naþiunii române dincoace de Carpaþi; prin urmare ºi ale despãrþãmântului XI al Asociaþiunii
transilvane pentru literatura românã ºi cultura poporului român, pentru care primeºte, Te rugãm, expresiunea onoarei,
devotamentului ºi iubirii noastre frãþeºti, care Þi le cultivãm ºi
eternizãm pentru totdeauna, dorindu-Te fierbinte nu numai cu
braþe, ci ºi cu inima deschise, ca sã binevoieºti a lua parte la
adunarea generalã a Asociaþiunii transilvane pentru literatura românã ºi cultura poporului român ce se va þine în ªimleul
Silvaniei la 4 august a.c. Te rugãm ca pe un Mesia al românismului sã veniþi în mijlocul nostru, spre a vã putea sãruta
fruntea ºi mâinile care au eternizat gloria limbii române în
concertul naþiunilor gintei latine.
Concertul în luncã : Lecþiune în despãrþãmântul VI
[…]. An XII, nr.15-16, 1-15 aug. 1881, p. 124-128.
Ceva despre epica lui Vasile Alecsandri / Virgil
Oniþiu, An XXI, nr. 8, 15 aug. 1890, p. 237-250; nr. 9, 15 sep.
1890, p. 262-271.
+ Vasile Alecsandri : [necrolog]. An XXI, nr. 9, 15 sep.
1890, p. 261. Vasile Alecsandri regele poeþilor români nu mai
este între cei vii. [...] Inspirat din nesecatul ºi fãrã seamãn
preþiosul ºi fermecãtorul tezaur al poeziei populare române
Alecsandri a devenit ºi cel mai poporal poet român. Abia se va
afla un petec de pãmânt locuit de români, unde sã nu se audã
recitate ºi cântate poeziile lui. [...] Numele mult regretatului
decedat va ilustra, o putem zice cu toatã certitudinea, una din
cele mai frumoase pagini din istoria literaturii române.
Vasile Alecsandri / Virgil Oniþiu. An XXI, nr. 11, 15 nov.
1890, p. 399-406. Atât ne-am deprins a-l ºti în mijlocul nostru,
atâta ne-am dedat a-i auzi glasul dulce, atâta l-am legat în
sufletul nostru de ce avem mai drag pe lume: de limba noastrã
româneascã ºi de poporul nostru românesc, încât ºtirea cã
1
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l-am pierdut, ni se pare aproape cu neputinþã. [...] Cãci de fapt
biografia lui V. Alecsandri este istoria Românilor din anii
cinzeci din urmã. Nu s-a petrecut de pe la 1840 încoace un
eveniment mai însemnat în viaþa noastrã naþionalã, ca sã nu fi
conlucrat Alecsandri, la realizarea lui, fie cu cuvântul, fie cu
fapta. Numele lui Alecsandri este nedespãrþit de succesele
progresului general la români. [...] Pomenirea lui trebuie sã
fie veºnicã ºi neºtearsã între Români!
Vasile Alecsandri / M. Strajanu. An XXVIII, nr. 1,
ian.-feb. 1897, p. 7-17. Sunt oameni, a cãror viaþã este intim
þesutã cu viaþa naþiunii, din care s-au nãscut. A vorbi despre ei
însemneazã a face istoria timpului lor. Unul dintre aceºti
oameni este Vasile Alecsandri. [...] În 1879 a fost ales membru
onorific al Asociaþiunii Transilvane în adunarea de la Sighiºoara.1 [...] Poet naþional în cel mai larg înþeles al cuvântului, el a fost ºi este ºi astãzi iubit ºi admirat mai mult
decât oricare altul, atât la þarã cât ºi în oraºe, atât în colibã ºi
mansardã cât ºi în palate. [...] Orice s-ar zice, Alecsandri a
deschis literaturii noastre poetice adevãrata cale naþionalã ºi
este pânã astãzi cea dintâi glorie a ei.
Vasile Alecsandri : Trei conferinþe publice angajate de
despãrþãmântul Sibiu al „Asociaþiunii” în martie ºi aprilie
1905. An XXXVI, nr. 2, mar.-apr. 1905, p. 25-69:
I. Biografia ºi poezia patrioticã a lui Alecsandri de
Dr. I. Beu: Dorinþa noastrã a tuturora era ca noua serie de
conferinþe sã se þinã în sala Casei naþionale, menitã a servi ca
adãpost literelor, ºtiinþei ºi artei româneºti. Este numai natural ca subiectul primei conferinþe ce avea sã se þinã în acest
sanctuar cultural sã fie activitatea acelui bãrbat, care prin
lucrãrile sale literare a contribuit mai mult la deºteptarea,
înaintarea culturalã ºi consolidarea poporului român ºi a dat
poate cea mai fidelã expresiune firii acestuia. Alecsandri a
iubit cu aceeaºi cãldurã pe Românul ardelean, ca ºi pe cel din
România, Basarabia, Moldova ºi Muntenia; pentru el Românul era Român, trãiascã sub orºicare împãrãþie. Vestea
morþii sale (1890) a strãbãtut ca un fulger toate unghiurile
locuite de Români. Întreaga naþiune româneascã era pãtrunsã
de o adâncã jale, cãci a fost lipsitã de poetul ei cel mai iubit,
cel mai mare; cãci moartea i-a rãpit pe acela care a trãit ºi a
lucrat pentru gloria întregului neam.
II. Epica lui Alecsandri de Dr. V. Bologa: Dar cum
s-ar putea presupune sã gãseºti vreo inimã închisã când e
vorba despre Vasile Alecsandri, care a cules ºi a întrupat în
cadrele frumosului toate tresãririle inimii poporului român,
din epoca redeºteptãrii sale naþionale ºi literare. ªi dulceaþa
limbii lui poporale cu sentimentele nobile ce tâlcuieºte în
cadrele lirei, va rãmânea încã multã vreme neîntrecutã în
literatura noastrã.
III. Teatrul lui Alecsandri de Dr. I. Borcia: Cine
dintre noi n-a vãzut ceva din acestea? ªi nu vorbesc de bãtrânii care se înduioºeazã ºi acum, amintindu-ºi de vreo reprezentaþie a unei trupe teatrale, venitã, în timpuri mai bune, de
peste munþi, sau de acei care au vãzut poate chiar pe Millo,
strãlucitul interpret al creaþiilor lui Alecsandri? Cine n-a
asistat, sau cel puþin n-ar fi avut ocazie sã asiste la reprezentaþia vreunei comedii de Alecsandri?
Pastelele lui Alecsandri : Conferinþã þinutã în sala „Muzeului Asociaþiunii” din Sibiu în 1 Aprilie 1906 / de Sebastian
Stanca. An XXXVII, nr. 2, mar.-apr. 1906, p. 29-45. Poezia lui e
ruptã din sufletul poporului, estetica poporului îmbrãcatã într-un
lirism dulce dau poeziilor lui farmecul care strãbate la inima

25 iulie/4 august, la propunerea lui Const. Stezariu. Deoarece Alecsandri era cetãþean strãin, se cere aprobarea
guvernului de la Budapesta, care se acordã la 24 aprilie 1880 Cf. D. Duzinchievici, „Din corespondenþa ineditã a lui
Vasile Alecsandri” în „Limbã ºi literaturã”, nr. 10 din 1965, p. 68-69.
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poporului, cãruia îi cântã. ªi aceasta e caracteristica principalã a
poeziilor lui; Alecsandri e poet poporal naþional.
Cronicã. Mormântul de la Mirceºti / A.B. An XLVI,
nr.1-6, iul. 1915, p. 75-77. La mormântul din grãdina boiereascã
a acestui sat s-au adunat în ziua de 22 august v., sute de fruntaºi
din toate plaiurile României, dar mai cu seamã din bãtrâna
Moldovã, ca sã se închine înaintea þãrnei sfinte a aceluia care
odihneºte într-însul ºi sã-i preamãreascã amintirea. Nu este o
singurã miºcare mai însemnatã, petrecutã în partea a doua a
veacului trecut în Principatele române dunãrene, din care a
rãsãrit România modernã, cu scopul de a întãri ºi înãlþa neamul
românesc, la care Alecsandri sã nu-ºi fi avut partea sa; nu este un
singur pas spre luminã ºi spre progres, la care sã nu fi cãutat a
contribui ºi el cu ceva. Sã ne închinãm, deci, cu toþii memoriei lui,
rostindu-i cu sfinþenie numele!
O scrisoare a lui Vasile Alecsandri / G. Bogdan-Duicã.
An 57, nr.3, mar. 1926, p.134-135. Din arhiva Odobescu.
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Miºcarea culturalã. Vasile Alecsandri – cu prilejul
inaugurãri mausoleului dela Mirceºti. An 59, nr. 6, iun.
1928, p. 485-487.
Alexandru Marcu: Vasile Alecsandri ºi Italia : [recenzie]. An 59, nr. 7-8, iul.-aug. 1928, p. 663-664.
Ecoul poeziei lui Vasile Alecsandri în nord-vestul
Ardealului / Vasile Scurtu. An 72, nr. 4, iun. 1941,
p. 299-303.
Acestea sunt cele mai importante materiale dedicate
poetului, pe care le-am identificat în revista „Transilvania”. Li
se adaugã numeroase referiri, fãcute în alte articole, cum sunt:
Românul în poezia sa popularã de Gr. Silaºi1, Piese teatrale,
vrednice de jucat de Horia Petra-Petrescu2; Alecu Russo în
Ardealul revoluþionar, la 1848 de Ion Breazu3. De asemenea,
în Rapoartele generale ale Comitetului Asociaþinii, sunt menþionate prelegerile poporale dedicate lui Vasile Alecsandri4.

RESTITUIRI

Învãþãmântul românesc
în Republica Moldoveneascã
Traian MARCU

Materialul inserat în numãrul de faþã al Revistei
„Familia românã” a apãrut sub acest titlu, pentru întâia
oarã, în Revista „Transilvania” (Anul 72, nr. 9, noiembrie
1941, p. 644-650).
Autorul, Traian Marcu, membru al ASTREI, colaborator al revistei, e un fin observator al fenomenului
sociologic în general ºi al celui cultural în special, devenind un comentator avizat al spaþiului basarabean,
într-un anumit context socio-politic, într-un moment dramatic pentru destinul Basarabiei ºi al Bucovinei de Nord
de dupã 1940.
Publicarea materialului de faþã o gãsim oportunã
din mai multe perspective. Douã ar fi esenþiale, ºi anume:
relevarea unor realitãþi privitoare la limba românã ºi
ºcoalã în contextul istoric dat, a consecinþelor unor acþiuni oficiale nefaste asupra fiinþei poporului român ºi, în
al doilea rând, prin comparaþie, stabilirea unor similitudini cu acþiunile deliberate ale oficialitãþilor din actuala Republicã Moldova, privitoare la poziþia faþã de
limba românã ºi „limba moldoveneascã”, în contextul
socio-politic actual.
Lãsãm cititorilor de azi, avizaþi ºi implicaþi, puterea de a discerne, comenta ºi medita. Noi nu facem
altceva decât a semnala!
Vasile LESCHIAN
1
2
3
4

Republica Moldoveneascã întemeiatã în 1924 în cadrul
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, înglobând o comunitate naþionalã aproape omogenã de câteva sute de mii de
suflete, pe malul stâng al Nistrului, din dreptul Moghilãului
pânã la Tiraspol, iar spre Rãsãrit, peste Balta ºi Ananiev, cu o
însemnatã prelungire la Sud de valea Codima, pânã aproape de
Bug, - deºi n-a cuprins pe toþi „moldovenii” destul de numeroºi
ºi de compacþi ºi dincolo de Bug în regiunea râurilor Ingul ºi
Inguleþul, pânã la Nipru, ºi indiferent de rolul „magnetic” cu
care a fost creatã, mai mult pentru Românii de dincoace de
Nistru, - a avut totuºi, prin adoptarea limbii „moldoveneºti” ca
limbã oficialã a statului ºi a învãþãmântului, o însemnatã contribuþie la conservarea fiinþei noastre naþionale în teritoriile de
dincolo de Nistru. Am subliniat intenþionat cuvintele „fiinþa
noastrã naþionalã” pentru a face de la început o netã distincþie
între fiinþã ºi conºtiinþã naþionalã, despre aceasta din urmã
neputând fi vorba în niciun fel de mãsurã.
Învãþãmântul în limba naþionalã a fost organizat, dupã
modelul întregului învãþãmânt din Uniunea Sovieticã, în douã
tipuri de ºcoalã: „înºepãtoare” ºi „nijlocie”. ªcoalele sãteºti
„înºepãtoare” constituiau învãþãmântul obligator de 7 ani, corespunzãtor învãþãmântului primar de la noi, dar echivalând cu
absolvirea cursului inferior secundar (gimnaziul). În târgurile
mai mari ºi în oraºe funcþionau ºcoale asemãnãtoare, dar cu 10
clase, numite „nijlocii”. Ultimele trei clase ale acestor ºcoale, a
8-a, a 9-a ºi a 10-a ar putea fi comparate, din punct de vedere al
menirii lor ºi al obiectelor de studii, cu ciclul superior al
liceelor noastre, ºi dãdeau dreptul absolvenþilor la înscrierea în

„Transilvania”. An IX, nr. 18, 15 sep. 1876, p. 205-208; nr. 19-20, 15 oct. 1876, p. 217-220; nr. 21, 1 nov. 1876, p. 233237; nr. 22, 15 nov. 1876, p. 249-252; nr. 23, 1 dec. 1876, p. 261-265.
Idem. An 66, nr. 6, nov.-dec. 1935, p. 386-394.
Idem. An 72, nr. 2, apr. 1941, p. 122-132.
Publicate în „Transilvania”, anii de apariþie 1908, 1910, 1912, 1913, 1930, 1931, 1933.
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„institutele” de învãþãmânt superior din întreg cuprinsul Uniunii Sovietice. Un astfel de institut de grad superior în „limba
moldoveneascã” a fost, spre exemplu, „Institutul Pedagogic”,
din Tiraspol, menit sã pregãteascã profesori pentru ºcoalele
„nijlocii” moldoveneºti.
Pentru fixarea unei limbi oficiale „moldoveneºti”, a
unei grafii ºi ortografii proprii, am putea spune, respectând
proporþiile, cã Republica Moldoveneascã a trecut prin frãmântãri oarecum asemãnãtoare acelora prin care ne-au fãcut sã
trecem filologii noºtri din secolul trecut. S-a oscilat multã
vreme între grafia chirilicã ºi cea latinã, adoptându-se în cele
din urmã grafia latinã ºi ortografia românã, pentru a fi din nou
înlocuitã oficial, în ultima vreme, cu cea chirilicã. În ceea ce
priveºte limba, cãrturarii „moldoveni” prea „locali” s-au aºezat de-a-curmeziºul adoptãrii limbii româneºti din þarã, pe
motiv cã nu e limba fireascã a poporului moldovenesc, fiind
prea împãnatã cu neologisme. S-a eliminat, deci, tot ce pãrea
„strãin”, s-a recurs la formarea de cuvinte noi, compuse în
genul lui Aron Pumnul (cuvântelnic = dicþionar, forma învoelnicã a verbului = optativ), la o grafie exagerat foneticã
(pestotlocu înfloresc jiºinii, ºireºii etc.) care a dus pânã la
suprimarea articolului hotârât masculin, lãsând cuvintele ciuntite, numai cu vocala de legãturã u în coadã (ªi stejaru ºi ulmu
ºi plopu ºi salºia ºi fagu ºi bradu cresc la noi în pãdure) ºi la o
sintaxã proprie moldovenilor, cu asperitãþi de mult netezite în
limba noastrã literarã (Asupra globului pãmântesc ºede steaua
roºie; era sfârºitul maiului, dar zile calde încã mai era; cum
vãzduhul rãzbate în plãmâni etc.). Pentru completarea lipsurilor lexicului s-a fãcut loc, într-o proporþie exageratã, termenilor ruseºti în circulaþie la „moldovenii” de peste Nistru
(poezd = tren, parahod = vapor etc.) ºi celor mai extravagante
neologisme trecute în limba moldoveneascã prin intermediul
celei ruse (pasajir, avtobus, soþialism etc.). (Toate citatele sunt
extrase din manualul de „Limba moldoveneascã” pentru „clasa
a patra” de M. Oprea, Chiºinãu 1940.)
La Odessa, Tiraspol, Balta, s-au tipãrit numeroase cãrþi
moldoveneºti, atât cu grafia chirilicã, cât ºi cu cea latinã,
manuale ºcolare, cãrþi literare, traduceri etc. cu un tiraj destul
de variat, care se ridica uneori de la 2.000 pânã la 65.000 de
exemplare.
Anexarea Basarabiei ºi a Bucovinei de Nord în 1940 de
cãtre Uniunea Sovieticã n-a dus la încorporarea acestor teritorii direct Republicii Moldoveneºti: Nordul Bucovinei, judeþul Hotin ºi sudul Basarabiei au fost alipite Republicii
Ucrainene ºi numai centrul Basarabiei a constituit un stat
comun cu fosta Republicã Moldoveneascã.
Sporirea de teritoriu a Republicii Moldoveneºti aducea
cu sine probleme noi ºi în materie de învãþãmânt, limbã ºi
grafie. Un foarte mare numãr de ºcolari „moldoveni”, foºti
pânã atunci elevi ai învãþãmântului românesc, care nu cunoºteau alfabetul chirilic, aveau nevoie de manuale tipãrite cu
litere latine. Tipografiile din Chiºinãu care aveau literele necesare n-au întârziat sã le imprime în grabã, pânã la începutul
lui septembrie 1940. Totuºi întrebuinþarea lor n-a fost generalã
nici în aceste teritorii noi ale Republicii Moldoveneºti: ele apar
sporadic în anumite regiuni, alãturi de cele imprimate cu chirilice. Pe de altã parte, presa oficialã, care trebuia sã se adreseze marilor mase ale noului „popor sovietic”, nu putea primi
inovaþiile gramaticilor, care ar fi pus în încurcãturã pe cititor.
De aceea, cu toate cã adoptã alfabetul chirilic, înlãturã exagerãrile fonetice ale gramaticilor, neologismele în formã ruseascã, asperitãþile sintactice, conservã articolul hotãrât
masculin, eliminat de manualele ºcolare, se descãtuºeazã de
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toate canoanele oficiale ºi pãstreazã în linii generale limba
literarã româneascã, necesarã înþelegerii celor obiºnuiþi cu ea.
(Ex: Moldova Socialistã organ al comitetului central, al comitetului orãºenesc ghin Chiºinãu, P.C. ghin Moldova ºi al
Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneºti). Grãmãticii „moldoveni” care încercaserã sã abatã limba de la matca ei se
gãseau, deci, dupã douãzeci de ani de strãduinþe zadarnice, din
nou în faþa aceloraºi probleme nerezolvate.
Oprindu-ne asupra manualelor ºcolare în ceea ce priveºte terminologia lor ºtiinþificã ºi cuprinsul lor, trebuie fãcute
unele constatãri.
În adoptarea terminologiei ºtiinþifice n-a prezidat o
concepþie unitarã. Uneori s-a încercat a se da valoare de circulaþie ºtiinþificã unor cuvinte populare, de ex.: viaþa crescãturilor (plantelor), viaþa jivinelor (animalelor), suflarea (respiraþia), întoarºerea (inversiunea), alteori s-au adoptat întocmai
neologismele din limba românã: mamifere, amfibii, schelet,
adverb, numeral, cardinal, ordinal etc; alteori s-au trecut
neologismele prin pronunþia rusã ºi au fost adoptate cu
fonetismul particular respectiv: alfavit, orfografie, musculii etc.,
iar câteodatã s-au adoptat termenii ºtiinþifici ruºi meniþi sã
înlocuiascã neologismele: propoziþiunea glavnicã (principalã)
etc.
În privinþa cuprinsului manualelor, principiul cãlãuzitor în învãþarea tuturor materiilor era subordonarea întregului sistem de cunoºtinþe concepþiei politice a statului. Ne-o
spune lãmurit în concluzia introducerii manualului de „ªtiinþele naturale” pentru ºcoalele „înºepãtoare”, autorul C.A. Tetiurev, când, dupã ce expune programul materiei ce se va
învãþa în cursul anului ºcolar, încheie: „Toate acestea noi
trebue sã le învãþãm pentru ca drept sã înþelejem natura; sã ne
învãþãm în a stãpâni natura ºi s-o folosim pe dânsa în zidirea
noastrã soþialistã. Toate aestea ºtiinþe nouã ne trebuesc pentru
ca sã stãm ziditori activi ºi conºtienþi a obºtii noastre soþialiste”. Spre acelaºi þel converg toate eforturile ºcoalei prin
tot cuprinsul manualelor pornind de la cl. I începãtoare, cu
bucãþi alese, citate ºi imagini din viaþa oamenilor politici ai
regimului, ºi toatã literatura bibliotecilor ºcolare ºi publice.
Luând în specialã considerare manualele moldoveneºti,
vedem cã ele se mulþumesc a fi simple prelucrãri sau traduceri
ale manualelor ruse sau ucrainene. Ele n-au nimic care sã lege
pe ºcolar, nici mãcar de comunitatea spiritualã a „moldovenilor”, prin povestiri luate din viaþa lor sau prin cunoaºterea
literaturii lor poporane. Ca traduceri ele sunt servile ºi lipsite
nu numai de talent, ci ºi de un elementar simþ estetic, când e
vorba de transpunerea pe „moldoveneºte” a unei opere literare
ruseºti. Iatã, spre exemplu, o strofã dintr-o „carte de ºitire” de
clasa a II-a, tradusã din poetul ucrainian ªevcenco, mort la
sfârºitul veacului trecut:
„De-oi muri, pe o mojilã
Mã-ngropaþi pe mine,
În câmpia-ntinsã larg A drajii Ucrainei.
Ca ogoarele lãrjite
Dnepru cât se traje
Sã le vãd eu ºi s-aud eu
Cât de tare raje…”
sau acest fragment din poemul Povestea despre un pescar ºi un
peºtiºor de Puºkin:
„Când se roagã peºtiºorul de aur,
Cu glas omenesc grãeºte el:
Drumu dã-ni, bãtrâne, nie în mare,
o platã scumpã þi-oi da eu pentru mine.
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M-oi rãsplãti cu ºe numa-i dori.”
S-a minunat bãtrânu, s-a spãriet:
a pescãrit el triizãºi ºi trii de ani
ºi n-a auzit ca peºtele sã vorbeascã.
I-a dat drumu peºtiºorului de aur
ªi i-a zâs lui mângâitor:
„Dumnãzãu cu tine, peºtiºor de aur!
Plata ta nie nu-mi mai trebue,
Du-te în marea albastrã,
ªi te plimbã, unde dragã-þi este.”
ori, în sfârºit, acest capitolaº de prozã tradus din Maxim
Gorki:
„Noaptea era întunecoasã, pe ºeri se miºca sloiuri
groase de nouri flocoºi. Marea era linã, neagrã ºi deasã ca
oloiu. E sufla cu un aromat sãrat ºi jilav ºi suna mângâios,
plioscãindu-se de borturile vaselor, de mal, aghe-aghe legãnând luntrea lui Celcaº. […] Marea dorne cu un somn
sãnãtos ºi puternic a lucrãtorului care s-a obosit tare decuzâ.”
În faþa acestor adevãrate monstruozitãþi, care nu pot
deºtepta în sufletul copilului gustul pentru frumos, nu e de
mirare dacã manualele ºcolare ºi bibliotecile ºcolare sau publice nu vor sã cunoascã de loc literatura româneascã, poporanã sau cultã. Într-un singur manual am gãsit aceastã scurtã
variantã a Mioriþei, întitulatã Cântecu vechi ºiobãnesc, în care
se pare cã folkloristul de ocazie a stricat intenþionat pânã ºi
muzicalitatea ritmului, pe lângã abolirea oricãrei punctuaþii:
— Frunzã verde de trii flori
ªiobãnaº dela miori
moartea unde þi-a fost sã mori
— sus în vârfu nucului (sic!)
în bãtaia vântului
la ºetina bradului
— de ºe moarte ai murit
— de un trãsnit când a trãsnit
— d-apui ºine te-a jelit
— pãsãrile-au ºirichit
— de scãldat ºine te-a scãldat
— ploile când au plouat
— de pãzit ºine te-a pãzit
— luna, când a rãsãrit
— lumnarea ºine þi-a pus
— soarele când a fost sus
— de-ngropat ºine te-a-ngropat
— trii brazde mari s-au rãturnat
— flueraºu unde l-ai pus
— în cranga bradului sus
ºi când vântu a sufla
flueraºu a cânta
oile s'or bucura
ºi pe mine m'or cãta.
Nicãieri nici o amintire de un Creangã, Coºbuc sau
Alecsandri, sau mãcar despre noþiunea de „român” ori apropierea dintre „moldovean” ºi „român”. Totul era clãdit pe
concepþia unui neam complet deosebit, care n-are nimic cu
România, despre care nu se fãcea nici o amintire. Singurii poeþi
„moldoveni” ai manualelor ca ºi al bibliotecilor publice sunt
N. Þurcan, autor al unor versuri ca acestea:
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IARNA
Peste dealuri grebãnoase,
peste câmpu dizgolit
cu cojoaºele niþoase
iarna albã a venit:
o perinã arjintie
pimprejur s-a-ntins pe jos,
peste sate ºi câmpie
astã noapte a nins vârtos.
Sau L. Cornfeld, autorul mai multor volume de poezii
„moldoveneºti” ºi creator al unor valori estetice ca cele de mai
jos, reproduse din volumul Versuri cântãtoare (Balta, 1935):
NISTRU
Câte veacuri, Nistre,
Îþi ºtiai cãrarea,
Îþi duceai tu, Nistre,
Spuma în spinare
ªi urmai tu, Nistre,
Pânã-n Neagra mare.
Revãrsai tu, Nistre,
Apele albastre,
Innecai tu, Nistre,
Satele sihastre etc.
În schimb, literatura rusã, ucraineanã sau chiar ºi polonezã, în traducere „moldoveneascã” se bucura de mare favoare în bibliotecile ºcolare, ca ºi în manuale. Operele, frumos
imprimate, dar tot atât de neîndemânatec traduse, ale lui
Tolstoi, Korolenko sau Miczkiewicz se gãsesc la îndemâna
tuturor copiilor.
Îndepãrtarea voitã de la ideea comunitãþii naþionale a
„moldovenilor” cu populaþia din România era urmãritã metodic, dar cu o stângãcie care desavantaja în primul rând însãºi
ideea de propagandã sovieticã, pentru cã procedând în sens
invers, de la concepþia identitãþii naþionale, atracþia exercitatã
spre apus de Republica Moldoveneascã ar fi avut, poate, mai
mulþi sorþi de izbândã. Tot atât de mult a dãunat însã procedeul
ºi intereselor noastre naþionale, cãci ne gãsim astãzi în faþa unei
foarte numeroase populaþii româneºti, rãspânditã pânã departe
în Ucraina, care, deºi vorbeºte aceeaºi limbã cu noi, e lipsitã cu
desãvârºire de orice sentiment de solidaritate cu poporul român ºi de orice identitate cu aspiraþiile noastre. Fondul de viaþã
comunã al trecutului, cultul tradiþiilor ºi al portului, legãtura
sufleteascã a credinþei, s-au ºters fãrã urmã, graþie acestei
educaþii particulare, fãcând loc unei indiferenþe care adoarme
chiar ºi instinctul oricãrei legãturi de sânge.
Marele rol al învãþãmântului românesc, pe care statul
nostru trebuie sã-l organizeze acolo, constã, prin urmare, tocmai în gãsirea celor mai potrivite metode pentru reeducarea în
spirit naþional ºi redeºteptarea la o conºtiinþã ºi viaþã naþionalã
a acestei populaþii, problemã care cere din partea diriguitorilor
ºcolii noastre o foarte atentã ºi foarte înþeleaptã deslegare,
pentru ca nu cumva o pripealã, care n-ar þine seama de realitãþile actuale ºi de condiþiile psihologice speciale ale locului,
sã adânceascã o prãpastie la care au sãpat pânã acum atâtea
vitregii ale timpurilor.
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ASTRA în Basarabia interbelicã
Nina NEGRU,
Cercetãtor, Biblioteca Naþionalã a Republicii Moldova, Chiºinãu
„15 ani a fluturat steagul ASTREI din Sibiu pe deasupra satelor de la Nistru, ducând fraþilor nãpãstuiþi de un veac
îmbrãþiºarea caldã ºi raza luminoasã a înfrãþirii”, scria, dupã 28
iunie 1940, Teodor Iacobescu, preºedintele primei filiale (numitã ºi despãrþãmânt) a Asociaþiei în Basarabia.1
Primul despãrþãmânt din afara Carpaþilor era înfiinþat la
12 iulie 1924, la Cetatea Albã, din iniþiativa cãpitanului Mihai
Dumitraºcu. În Raportul general al Comitetului Central al
ASTREI pe anii 1923-1924, între despãrþãmintele noi erau
„enumerate, cu drag, cele din Basarabia”2:
1. cel înfiinþat de cãpitanul M. Dumitraºcu în cadrul
Regimentului 35 Infanterie „Matei Basarab” din Cetatea Albã;
2. cel care cuprindea oraºul ºi judeþul Cetatea-Albã,
înfiinþat de acelaºi brav ostaº.
Despãrþãmântul regimentului avea 16 agenturi (pe companii) ºi 15 biblioteci cu cãrþi aduse de ASTRA, 102 membri
activi (ofiþeri ºi subofiþeri, abonaþi la revista mensualã „Transilvania” a Asociaþiei) ºi 953 de membri ajutãtori (soldaþi).
Primul preºedinte al despãrþãmântului a fost locotenent colonelul A. Cantuniari, al doilea - colonelul Ilia Cornea.
Despãrþãmântul central judeþean Cetatea-Albã era condus de preºedintele Teodor Iacobescu, deputat, în toatã perioada interbelicã. Al. Rotta, fost procuror, era vicepreºedinte,
iar Ionescu-Dârzeu era secretar. Acest despãrþãmânt consta din
104 comune ºi avea 20 de cercuri culturale, fiecare cu câte o
bibliotecã poporalã.3 Teodor Iacobescu afirma în 1930 cã, deºi
nu au fost primiþi în cadrele statutare ale ASTREI, din 1924
basarabenii s-au considerat luptãtori ai Asociaþiei de la Sibiu,
„fãrã a face tocmealã de statute ºi regulamente”. Efectele s-au
vãzut la recensãmântul din 1930, când s-a constatat cã în
judeþul Cetatea-Albã este cel mai mare numãr de ºtiutori de
carte din Basarabia (55,3%).
În aceeaºi varã a anului 1924 Arhiepiscopul Chiºinãului, Gurie Grosu, era invitat la Adunarea generalã festivã a
ASTREI, þinutã la Câmpeni, pentru comemorarea lui Avram
Iancu. Solul Basarabiei a rostit o cuvântare la mormântul de la
Þebea, publicatã în revista Transilvania, din care citãm fragmente edificatoare:
„Astãzi toatã lumea româneascã de la Nistru pânã la
Tisa îºi îndreaptã ochii minþii spre mormântul de la Þebea a
eroului nostru naþional, precum în 1848 toatã lumea privea
spre Munþii aceºtia Apuseni, cãci numai aici Românii de sub
comanda lui Iancu erau liberi, cei din Vechiul Regat fiind sub
protectoratul Turciei ºi ocupaþiunea ruseascã, cei din Bucovina
sub austrieci ºi cei din Basarabia sub Ruºi. (…) Avram Iancu a
fost îngropat nu la Cluj, nu la Sibiu sau Alba-Iulia, unde trãiau
cei de la conducerea þãrii, ci la Þebea, un mic sãtiºor românesc.
În aceasta vedem semnul, care ne aratã cã Avram Iancu prin
1
2
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5
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activitatea lui nu cãuta mãrire, ci numai binele norodului din
care fãcea parte. (…) Aduc salutul meu din partea basarabenilor „Asociaþiunii pentru literatura românã ºi cultura poporului român”, care timp de 60 de ani a lucrat pentru ridicarea
culturii româneºti în mijlocul Domniilor voastre cu mult succes ºi atât de bine a dezvoltat sentimentele naþionale în inimile
Transilvãnenilor. Noi am rugat mult înainte pe preºedintele
societãþii, dl Goldiº ca sã ne ajute ºi pe noi bsarabenii. Acum
adresez cererea mea cãtre Majestatea Sa Regele, Preºedinte de
onoare al Astrei, ºi rog sã vinã Astra ºi în Basarabia, dar sã ne
aducã mai multã culturã ºi mai puþinã politicã.”4
În Raportul de activitate al ASTREI pe 1924-1925 se
constatã cã acest cuvânt de chemare a fost ascultat ºi Adunarea
generalã de la Arad a format o solie însãrcinatã cu organizarea
vizitei în Basarabia. În componenþa ei intra preºedintele Vasile
Goldiº ºi unii membri ai C.C. al ASTREI: Ilie Beu, Octavian
Goga, Ioan Lupaº, dar ºi preºedintele secþiei ºcolare, Onisifor
Ghibu, preºedintele interimar al secþiei artistice, Tiberiu Brediceanu, bibliotecarul ºi custodele Muzeului Astrei, Ioan
Banciu. În numãrul din aprilie 1925 al revistei „Transilvania”
gãsim o notã referitor la relaþiile Asociaþiei cu Basarabia. Un
„comitet ales pentru Basarabia”, toþi doctori în ºtiinþe, a þinut la
9 aprilie o ºedinþã în sala de conferinþe a Bibliotecii Universitãþii din Cluj. Cei mai mulþi participanþi erau din Cluj:
Silviu Dragomir, Onisifor Ghibu, Sextil Puºcariu, Liviu Câmpeanu. Dupã dezbateri s-au hotãrât sã se tipãreascã douã
broºuri de propagandã culturalã pentru a fi împãrþite în Basarabia, în care sã se explice omogenitatea culturii româneºti ºi
rolul ASTREI. Urma sã fie convocaþi tinerii basarabeni de la
Universitatea din Cluj, pentru a se familiariza cu activitatea
ASTREI. Se preconiza trimiterea câtorva persoane de încredere pentru a veni în legãturã cu cercurile conducãtoare din
Basarabia.5
„Cum a decurs vizita solilor Astrei în Basarabia” este
titlul unui articol publicat în revista „Transilvania”, dupã întoarcerea de la Chiºinãu.6 Avem ºansa de a reconstitui, cu
multe amãnunte, acea memorabilã vizitã, datoritã faptului cã
autorul acestui articol a fixat ca într-un proces verbal gesturi,
luãri de cuvânt, completând textul ºi cu imagini din Basarabia.
Vom reproduce acest articol în întregime:
„Sâmbãtã, în ziua de 6 iunie, a sosit vagonul special, care
aducea pe trimiºii «Astrei», la orele 11, în gara Chiºinãu.
Peronul gãrii era înþesat de public, în frunte cu P.S. episcopul
Dionisie, vicarul Mitropoliei, cu adiutantul d-lui generalcomandant al corpului III de armatã, dl Rudeanu, cu d-nii Pan
Halippa, Ion Pelivan, Sergiu Niþã, dl Obreja-Iaºi de la primãrie,
cu directorii liceelor de bãieþi ºi fete, publicul a ovaþionat lung
timp pe cei ce se scoborau din tren. Au esecutat cântece ºi

Teodor Iacobescu, Astra în Moldova de la Nistru, „Transilvania”, an 71, nr. 5-6, sep. - dec. 1940, p. 193-195.
În Raport general al C.C. al Astrei pe 1923-1924, „Transilvania”, an 53, nr. 10-11, oct. - nov. 1924, p. 370.
Cetatea-Albã (desp. central judeþean), „Transilvania”, an 60, nr. 10-11, oct. - nov. 1929, p. 909.
Cuvântare reprodusã integral în Sãrbãtorirea memoriei lui Avram Iancu - 100 de ani de la naºterea lui, „Transilvania”,
an. 55, aug. - sep. 1924, p. 328-330.
Asociaþiunea ºi Basarabia, „Transilvania”, an 56, nr. 4, apr. 1925, p. 150-151.
Cum a decurs vizita basarabeanã, „Transilvania”, an 56, nr. 7-8, iul. – aug. 1925, p. 248-264.
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marºuri naþionale o muzicã militarã ºi liceenii. În numele clerului a bineventat pe oaspeþi, ca primul orator, P.S.S. episcopul
Dionisie. I-a rãspuns în numele «Astrei» dl Goldiº. Dl Bulat a
vorbit ca reprezentant al românilor transnistrieni, apoi dl Macovei, directorul liceului nr. III de bãieþi din Chiºinãu, în numele
ºcoalei. În fluturãri de batiste ºi de steaguri, în strigãte de
«Trãiascã!» ºi «Bine aþi venit!» s-a pornit mai apoi cortegiul
spre catedrala pompoasã (sobor).
Aici aºtepta Î.P.S. Sa arhiepiscopul Gurie în persoanã,
în odãjdii strãlucite, înconjurat de P.S. Sa episcopul Dionisie,
directorul seminarului, iconom-mitrofor Constantin Popoviciu
ºi de 12 preoþi. S-a oficiat un serviciu divin, implorându-se
ajutorul ceresc la manifestaþiile culturale ce vor urma. La
sfârºitul serviciului bisericesc a rostit înaltul arhiereu o înãlþãtoare vorbire, bineventând «Astra» ºi pe ardeleni în Basarabia.
Oaspeþii au fost conduºi mai apoi la locuinþa, care-i
aºtepta (palatul metropolitan) ºi unde li s-a servit masa. La
masã au mai luat parte, afarã de oaspeþi, notabilitãþile oraºului:
d-nii I. Pelivan, Pan Halippa, dr. Obreja-Iaºi, Lungu, director
de la Banca naþionalã, Constantin Tomescu, episcop Dionisie
ºi mai mulþi din înaltul cler.
La orele 4 s-a þinut o ºedinþã pregãtitoare – o consfãtuire, la care au luat parte: Î.P.S. Sa arhiepiscopul Gurie (preºedinte), P. Halippa, I. Pelivan, I. Lungu, dir. Macovei, prof.
Nuºi Tulliu, scriitor macedonean, dr. Obreja-Iaºi, protoereul
Trofimov ºi alþi diferiþi profesori ºi notabili – cu totul 24 de
persoane. Preºedintele a mulþumit trimiºilor «Astrei» pentru
oboseala ce ºi-au luat de a veni ºi a dat cuvântul preºedintelui
«Astrei», d-lui Goldiº. Dl Glodiº a descris pe scurt istoricul
«Astrei», arãtând importanþa ei în dezvoltarea sufleteascã a
românilor ºi îndemnând pe fraþii basarabeni ca ºi dânºii sã
înfiinþeze ceva similar, la ceea ce «Astra» cu cea mai mare
bucurie va da mânã de ajutor. Din cei delegaþi de «Astra» a mai
vorbit dl Octavian Goga pledând pentru o societate culturalã
basarabeanã independentã, apoi dl dr. Onisifor Ghibu. Din
mijlocul basarabenilor au rostit cuvântãri d-nii Obreja-Iaºi,
Pan Halippa, dir. Lungu, prof. Nuºi Tulliu, preot Guciuºna,
dir. Macovei. Cu toþii au accentuat imperioasa necesitate de a
se înfiinþa o societate culturalã, care sã lucreze mai intensiv
pentru ridicarea populaþiei din Basarabia, lãudând pornirea
«Astrei» de a da ajutor acestei înfiinþãri. Dupã ce s-a stabilit, în
liniamente generale, conduita de la viitoarele ºedinþe – au fost
conduºi oaspeþii sã vadã muzeul istorico-arheologic bisericesc.
Aici au putut vedea serbãtoriþii Ardealului multe obiecte preþioase bisericeºti (antimise, patrafire, sacose, icoane,
tetrapoade, cãrþi vechi ºi manuscrise).
În palatul comandamentului corpului III de armatã au
fost trimiºii «Astrei» oaspeþii d-lui ºi d-nei general Rudeanu
seara (între oaspeþi ºi dl Cincinat Pavelescu, cunoscutul epigramist). De o muzicã bunã s-a îngrijit d-na Veturia dr. Onisifor Ghibu, care a întovãrãºit pe soþul d-sale., precum ºi o
cântãreaþã localnicã, al cãrei nume ne scapã.
Duminicã, în 7 iunie, întâia zi de Rusalii, s-au adunat cu
toþii, trimiºii ºi cei din Chiºinãu, în pompoasa catedralã, la ora
9 dimineaþa, unde – dupã frumosul obicei românesc – s-a
început cu slujba bisericeascã ziua hãrãzitã discuþiilor culturale. Asistenþa Î.P.S. Sale arhiepiscop Gurie a fost mare: P.S.
Sa episcopul Dionisie, iconomul-mitrofor, Constantin Popovici ºi 15 preoþi. La 12 ore, când s-a sfârºit slujba bisericeascã,
au trecut cu toþii în sala eparhialã, unde s-a început ºedinþa de
constituire.
Din «procesul verbal», luat în ziua de 7 iunie 1925, în
sala cea mare, eparhialã, din Chiºinãu.
Membrii Comitetului Central al «Astrei» (d-nii Vasile
Goldiº, preºedinte, dr. I. Beu, dr. Tiberiu Brediceanu, dr.
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Onisifor Ghibu, Octavian Goga, dr. I. Lupaº, membri, apoi dl
Ioan Banciu, custodele Muzeului «Astrei») sunt primiþi cu
aplauze ºi ovaþii.
Î.P.S. Sa arhiepiscop Gurie deschide adunarea, salutând
pe reprezentanþii «Astrei», care au venit în Basarabia sã dea
noi îndemnuri de viaþã activã, pentru luminarea poporului din
Basarabia. Aratã trista stare sufleteascã din trecut ºi ridicã un
apel cãlduros ca populaþia Basarabiei sã dea tot spijinul acþiunii întreprinse de «Astra»!
Înainte de a se începe discutarea problemelor, întreagã
adunarea, în mijlocul unei însufleþiri generale, hotãrãºte sã
trimitã M. Sale Regelui, la Sinaia, urmãtoarea telegramã omagialã: «Membrii Comitetului Central al „Astrei” din Sibiu,
întruniþi pentru prima datã la adunarea culturalã comunã cu
fraþii din Basarabia, trimit din adunarea de la Chiºinãu expresiunea profundului omagiu Maiestãþii Voastre, ca preºedinte
de onoare al Asociaþiunii, rugând pe Atotputernicul sã Vã
întãreascã scumpa sãnãtate, spre binele neamului, spre progresul culturii ºi spre gloria iubitei noastre patrii întregite.
Arhiepiscop Gurie, Vasile Goldiº».
Ca secretar al adunãrii este propus de Î.P.S. Sa dl
Teodor D. Iacobescu, deputat, directorul primului despãrþãmânt al «Astrei» în Basarabia.
Dl Pan Halippa aratã care a fost situaþia în trecut sub
stãpânirea ruseascã, când norodul moldovenesc era lipsit de
luminã ºi înlãturat de la viaþa culturalã a neamului întreg
românesc. La 27 martie 1918 a venit însã ziua cea mai strãlucitã a neamului românesc din Basarabia, când s-a vãzut scãpat
de ocrotirea stãpânitoare a statului rus ºi a gãsit în adâncurile
sale puterea de energie de a se elibera ºi a începe o miºcare
puternicã spre viaþã liberã ºi omeneascã. De acum ºi lupta
culturalã e mai uºoarã, împrejurãrile fiind mai prielnice desfãºurãrii ei. Problemele de culturã naþionalã ale neamului încep a
preocupa pe conducãtori ºi rolul statului este a încuraja cu tãrie
curentul ce s-a nãscut dupã unire. Îndatã dupã revoluþie ºi
înainte de unirea Basarabiei acei care au dat sprijin cultural ºi
naþional Basarabiei, au fost ardelenii, în frunte cu dl Onisifor
Ghibu, care au fãcut mari sacrificii în lupta de redeºteptare a
românismului. Gândul s-a îndreptat spre lupta întreprinsã în
Ardeal de fraþii de peste munþi, care au întemeiat «Astra».
Cere ca iniþiativa particularã sã ajute mai intensiv acþiunea întreprinsã de stat. Rãmâne un imens gol între acþiunea
centrului ºi între munca iniþiativei particulare. Suntem datori
sã ajutãm pe toate cãile nevoia cea mare a poporului nostru de a
se adãpa din izvoarele culturii ºi literaturii româneºti. Salutãm
cu entuziasm pe fraþii ardeleni, de la care trebuie sã înveþe toþi,
ºi în cele mai grele nevoi, cum trebuie sã se lupte în contra
marelui duºman al neamului românesc din Basarabia: întunerecul... Apeleazã la intelectualitatea din Basarabia, ca sã taie
brazdã nouã în pãmântul înþelenit al Basarabiei. Încercãrile
fãcute pânã acum sunt destul de frumoase: «Universitatea
Popularã» a început de când era în Chiºinãu dl Onisifor Ghibu.
Foloasele acestei ºcoli se vãd, ele sunt culese de mulþimea
ascultãtorilor. «Casele Naþionale» au întreprins, iarãºi, o activitate intensã, dând serbãri populare, întemeind cãmine,
biblioteci. «Ateneul Românilor de la Nistru» de sub prezidenþia generalului Rudeanu, iarãºi a dezvoltat o activitate în
sudul Basarabiei. «Liga Culturalã», «Fundaþiunea Principele
Carol» vor avea rãsunet în sufletele moldovenilor noºtri din
Basarabia ºi vor contribui la reînvierea acestui norod. Mai
rãmâne însã mult de fãcut ºi de aceea doreºte bun-sosit
«Astrei», spre a îndruma ºi ajuta cu experienþa ei poporul din
Basarabia.” (va urma)
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ASTRA din Petrovasâla
Traian TRIFU CÃTA
Redactor ºef al revistei „Familia”, Petrovasâla, Serbia
Despre ASTRA s-a mai scris în revista FAMILIA dar
am fost tentat sã mai scriu dat fiind cã la redacþie am primit o
minunatã ºi valoroasã fotografie de la doamna Minerva Ghilezan,
nãscutã Raºa. Fotografia a fost pãstratã cu sfinþenie de cãtre
Elena Raºa, nãscutã Turicã (Orta), mama d-nei Minerva.
Cum ne spune d-na Minerva: „Fotografia sã fie exemplu ºi generaþiei nostre ºi sã arate cum cândva toatã suflarea din
Petrovasâla a fost unitã ºi nu precum astãzi dezbinatã, certatã...”.
Cel mai puternic ºi mai bine organizat Cerc cultural din
satele noastre româneºti din Banat a fost din fruntaºa comunã
Petrovasâla, ASTRA, care a numãrat 1386 de membri. Cercul
cultural reorganizat la începutul anului 1942 a început sã activeze
intens sub conducerea unui comitet de 38 membri, în fruntea
cãruia se gãsea pr. Valeriu F. Pelin. Un nou suflu de muncã ºi
consolidare a început sã pulseze în rândurile petrovicenilor.
ASTRA punându-se în capul tuturor acþiunilor culturale de interes obºtesc, petrovicenii au participat la toate manifestãrile româneºti, având preþioasa activitate a domnilor
învãþãtori locali, care împreunã cu preºedintele Cercului cultural al ASTREI au realizat cele mai îmbucurãtoare rezultate
pentru binele neamului - dovedind cã acolo unde sunt biserica
ºi ºcoala împreunã, mânã în mânã, se pot înfãptui cele mai
frumoase ºi folositoare lucruri pentru neam. Aceeaºi „mânã în
mânã” printre consãtenii noºtri din vremurile de astãzi doreºte
ºi d-na Minuþa Ghilezan.
Dupã constituirea noului comitet s-a pornit la muncã,
aranjându-se un local pentru biroul ASTREI în sala Casei
parohiale. S-a format o bibliotecã proprie a ASTREI din donaþii (594) de cãrþi. Cãrþile au fost date tineretului ºi doritorilor
de slovã româneascã, spre a-ºi îmbogãþi cunoºtinþele. S-au
organizat ºezãtori culturale, programe reuºite ºi conferinþe instructive (serbarea din 24 ianuarie 1942 a fost încununatã cu
succes admirabil). Comitetul ASTREI a luat iniþiativa pentru
împroprietãrirea þãranului sãrac ºi lipsit de pãmânt.

Cu prilejul trecerii soldaþilor români rãniþi, ASTRA din
localitate a adunat alimente pentru fraþii rãniþi, întâmpinându-i
cu mic cu mare pe aceºti ostaºi ai neamului.
Tot din iniþiativa ASTREI s-au colectat pieptare, ciorapi ºi îmbrãcãminte de iarnã pentru soldaþii de pe front, iar
pentru spitalul bãnãþean din Timiºoara s-au adunat o mulþime
de efecte de pãturi ºi lingerie, donate de sãteni pe seama
fraþilor rãniþi.
În vara anului 1942 s-a înfiinþat primul cor mixt al
ASTREI, format din elevii ºi studenþii din localitate, aflaþi în
vacanþa de varã, sub conducerea învãþãtorului M. Avramescu.
La 16 august a avut loc la Alibunar un festival cu un program
patriotic bine reuºit. Dupã aceasta, vazându-se succesul obþinut, s-a luat iniþiativa înfiinþãrii unui mare cor mixt al ASTREI,
format din elemente tinere. Acest cor de 100 persoane, a fost
încredinþat d-lui M. Avramescu, secretar al ASTREI din Petrovasâla.
Succesul Cercului cultural ASTRA din marea ºi fruntaºa comunã Petrovasâla se datoreazã muncii depuse de cãtre
forþele tinere intelectuale care ºi-au înþeles pe deplin misiunea.
Atunci n-a existat nici ceartã, nici ambiþii personale ci
dragoste de neam.
Sã ne fie un model altruismul bunicilor ºi pãrinþilor
noºtri care n-au cunoscut invidia ºi ura.
Sã privim ºi fotografia publicatã-n revista „Familia”,
aprilie 1997, Nr. 1 (139), pag. 11, care ne transmite prin privirile membrilor corului mixt sã fim ºi noi ca ei.
Mult timp mi-a luat, cu 10 ani în urmã, identificarea
tuturor membrilor dar am dorit ca nepoþii lor sã-ºi priveascã
bunicii ºi poate sã facã o minune ºi ei astãzi: un cor mixt, mãcar
cu gândul lor dacã nu-l pot face în realitate.
Ne întrebãm ºi stãm la îndoialã: „Oare, vom mai avea
vreodatã în Petrovasâla un astfel de cor ºi cu atâþia entuziaºti?”
(Material preluat din revista „Familia” din Petrovasâla,
an. XIV, septembrie – decembrie 2007, nr. 7-8, p. 10.)

Un grup de membri ai Comitetului Cercului Cultural Astra în frunte cu Preºedintele preot Valeriu Perin la 10 octombrie 1942, în faþa
bisericii. Fotografia pãstratã cu sfinþenie de cãtre Elena Raºa nãscutã Turicã (Orta) mama doamnei Minerva Ghilezan, nãscutã Raºa, care a
adus-o la redacþie spre a fi publicatã-n „Familia”. În fotografie sunt preoþi, medicul satului, învãþãtori contractuali veniþi din România,
învãþãtori din sat, þãrani fruntaºi din Petrovasâla. Fotografia de faþã sã fie un model sã arate suflarea din Petrovasâla de altãdatã care a fost
unitã ºi nu precum cea de astãzi dezbinatã.
Rândul de sus, spre dreapta: Ion Militari (Jifcu), Vasa Barbeº, Nicola Doma, înv. Titu Barbu, Trifu Barbu, Ghiþã Cherciu, înv. Ion
Pupezescu, Todor Marta, Ticãluþã Murgu, Ghiþã Turicã-Orta, Ghiþã Mandreº, Traian ªorgean (Dan).
Jos, spre dreapta: înv. Mihai Avramescu, Ion Nica, înv. Udrea Marin, medicul satului Petru Demenescu, pr. Valeriu Perin, pr.
Constantin Dimian, înv. Miclean Gheorghe, Traian Musta senior, Traian Musta junior, Cola Mitãr, Cola Tãbac, Pera Dãmian.
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De ce ASTRA
ºi revista „Transilvania”?
Adrian T. MANDRIC

„ASTRA - primul parlament al culturii româneºti”
Dimitrie Gusti, la Congresul Cultural al ASTREI, aprilie 1930
În anul 1966, ca student la filologie, am luat contact cu
primele informaþii despre Asociaþiunea transilvanã pentru literatura românã ºi cultura poporului român. Nu intuiam pe
atunci, informaþiile au fost foarte puþine, adevãrata dimensiune
a unui Act istoric, fenomen românesc: ASTRA ºi a unui Document istoric ºi de limba românã: revista „Transilvania”.
În Viºeu de Sus, la 27 martie 1996, se reînfiinþeazã
despãrþãmântul ASTRA - Viºeu-Iza ºi sunt ales vicepreºedinte, responsabil cu activitatea culturalã. S-a nãscut curiozitatea, dorinþa de a cunoaºte viaþa, istoria ASTREI. Actul de
culturã autentic, sãvârºit în condiþii potrivnice animã, în orice
vremi, sentimente de preþuire, de admiraþie, de curiozitate.
Tot în 1996 am înfiinþat Asociaþia culturalã „Hiperboreea” ºi am iniþiat, în cadrul Bibliotecii Orãºeneºti Viºeu de
Sus, un proiect de cunoaºtere a Istoriei ºi Culturii Þãrii Maramureºului, îndeosebi a Viºaelor Maramureºului. Aceste fapte
au fost o urmare fireascã a liberului ºi totalului acces la fonduri
documentare, de patrimoniu, la colecþii speciale, arhive, acces
datorat evenimentelor de sfârºit de an 1989, care se spera sã
marcheze ºi un alt sfârºit dar ºi un nou început; din pãcate,
începutul nu e pe mãsura speranþelor care s-au dovedit împuºcate odatã cu cei împuºcaþi pe strãzi ºi în pieþe româneºti.
Dar acesta este un alt sensibil subiect.
Am beneficiat de acces la cãrþi ºi periodice vechi la
bibliotecile judeþene „Petre Dulfu” - Baia Mare, „Octavian
Goga” - Cluj Napoca, „ASTRA” - Sibiu ºi la Biblioteca Academiei - filiala Cluj Napoca. Am avut astfel ºansa sã rãsfoiesc,
sã citesc, sã scot la copiator pagini semnificative din peste 450
de numere ale revistei „Transilvania” ºi multe alte pagini de
carte veche.
Impresia profundã, încãrcatã în semnificaþii, durabilã în
timp, lãsatã de aceste lecturi, fãcute pe parcursul a aproape 10
ani, cu intermitenþã, mã determinã sã exprim o opinie a unui
bibliotecar-filolog, asupra locului, rostului decisiv în rezistenþa ºi cultivarea românismului a ASTREI. Spiritul ei a iradiat
prin ctitori, urmaºii acestora, corifei, prin oameni de seamã,
cãrturari luminaþi. Spiritul ei a fost determinant pentru conºtiinþa ºi demnitatea româneascã, a þinut treaz simþul naþional.
Toate aceste informaþii îºi vor gãsi locul potrivit într-o carte
care se va numi ,,ASTRA, despãrþãminte maramureºene în
paginile revistei «Transilvania», 1868-1946”. Se intenþioneazã astfel ca, în anul 2011, sã fie marcatã aniversarea a 150 de
ani de la întemeiere. Importanþa ASTREI, a revistei sale sunt
confirmate ºi de cercetãri concretizate, în anul 2008, în douã
lucrãri de doctorat, realizate de cãtre dl Teodor Ardelean,
directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” ºi d-na Dorina
Tomoiagã, profesoarã la Liceul „Bogdan Vodã”, Viºeu de Sus.
Nu în ultimul rând, ASTRA ºi revista „Transilvania”
emanã prin faptele „bãrbaþilor ei binemeritaþi”, prin multe
scrieri, prin multe pagini, un patriotism autentic!

Asociaþiunea transilvanã pentru literatura românã ºi
cultura poporului român (ASTRA) a fost întemeiatã în anul
1861, 9/12 martie, la Sibiu, cu 5 ani înainte de Societatea
Academicã, devenitã din 1876 Academia Românã. ASTRA a
fost înfiinþatã de marii mitropoliþi: Andrei ªaguna ºi Alexandru Sterca ªuluþiu, de Timotei Cipariu, George Bariþiu,
Ioan cavaler de Puºcariu, Vasile Pop, Iacob Bologa ºi alþii.
Scopul ASTREI a fost menþionat îndeosebi în „Transilvania” nr. 4/1920: ,,de a înainta cultura poporului român prin
iniþiere de studii ºi scrutãri ºi editare de publicaþiuni literare,
ºtiinþifice ºi artistice; a înfiinþat ºi va înfiinþa ºi susþine biblioteci poporale în fiecare comunã, biblioteci regionale în fiecare
centru de despãrþãmânt ºi o bibliotecã mai mare, centralã; a
întemeiat ºi va întemeia ºi susþine muzee regionale în centrele
despãrþãmintelor pe lângã un mare muzeu central; a ridicat ºi
va ridica ºi susþine case naþionale în toate comunele româneºti;
a aranjat ºi va aranja expoziþii etnografice, de agriculturã,
grãdinãrit, pomãrit, industriale, artistice etc.; a þinut ºi va þine
conferinþe ºi prelegeri populare, a acordat ºi va acorda premii
ºi burse; a înfiinþat ºi va înfiinþa bãnci populare, cooperative
etc.; a publicat ºi va publica revista «Transilvania», «Biblioteca poporalã», «Biblioteca tineretului» ºi alte cãrþi folositoare;
a instruit ºi va instrui analfabeþi. Activitatea «Asociaþiunii» s-a
extins asupra întregii Dacii superioare ºi e împãrþitã în despãrþãminte iar despãrþãmintele în agenturi”.
Numãr de numãr, an de an, revista îºi extinde aria de
interes spre cele mai diverse domenii: acordarea „stipendiilor
preliminate din partea adunãrii generale pentru tineri auditori
de drepturi la universitatea din Pesta ºi din Viena, pentru
auditori de drepturi în patrie, pentru ascultãtori de preparandie
în Praga, spese de drum, stipendiu destinat auditorilor la institutul politehnic în Viena.”
Apar frecvent articole despre medicinã: bolile omului,
scãderea vârstei de viaþã, boli care au sporit mortalitatea:
holera ºi anghina.
Apar opinii despre venirea unor strãini ºi colonizarea
lor în diverse locuri din România, din Transilvania. Preocupãri
pentru catagrafia nouã, numãr de populaþie pe etnii; despre
ardelenii presaþi de persecuþii, transmigraþi în Muntenia ºi
Moldova. Abordeazã „însemnãtatea literaturii române tradiþionale” (legende mitice, poveºti, naraþiuni epice, originile acestora); acordã premii pentru studii etnografice, filologice,
arheologice, istorice. Se preocupã de starea bisericii româneºti
din Transilvania ºi Ungaria, de persecuþiile îndurate, de starea
pãdurilor, drepturile asupra lor, modul de tãiere - „grele pedepse ºi gloabe” pentru ilegalitãþi publice. A publicat „Noþiuni
relative de economie socialã ºi la istoria civilizaþiunii în Transilvania”, pagini din istoria pedagogiei la români, cultivând cu
consecvenþã, bune relaþii cu Academia Românã ºi Liga Culturalã reprezentatã prin Nicolae Iorga. Înfiinþarea secþiunilor
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ASTREI: filologicã, istoricã, de ºtiinþe fizico-naturale, extinse
în timp la opt, concentrarea unor învãþaþi sub cupola ei, înfiinþarea despãrþãmintelor, elaborarea de dicþionare, cãrþi scolastice, compendii de istorie a Trasnilvaniei, preocuparea
pentru starea agriculturii, a þãranului român, a psihologiei
acestuia, a învãþãmântului din Ardeal, ridicarea nivelului de
culturã a maselor largi sunt doar o parte din elementele care
relevã dimensiunile importante ale acestui autentic fenomen
românesc.
Regii României: Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea,
Mihai I au fost „Prezidenþi de onoare” ai ASTREI, familia
regalã a onorat ºi prezidat adunãri generale ale acesteia.
În numãrul VI din 1898 al revistei scrie: „Asociaþiunea
noastrã întotdeauna a cãutat sã fie un fidel pãzitor ºi un puternic scut al intereselor românilor din aceastã patrie, a dat de
la înfiinþarea ei pânã în zilele noastre o deosebitã ºi neadormitã
atenþiune producþiunii noastre literare”. Numãrul IX din 1899,
sub titlul „Organizaþiunea noastrã culturalã”: „Suntem abia la
începutul organizaþiunii noastre culturale. ªcoala ºi biserica
sunt încã ºi azi aproape singurele instituþiuni care opereazã în
mod sistematic pentru cultura poporului. [...] De la un timp
încoace li s-a asociat ziaristica ºi peste tot literatura [...] instituþiunea noastrã cea mai însemnatã dupã bisericã ºi ºcoalã”.
În numere ale revistei din anul 1910 se apreciazã:
„instituþiunea noastrã este cea mai mare ºi mai veche din
însoþirile noastre culturale [...] în care ne îmbãrbãtãm unii pe
alþii, în înþelegere frãþeascã la lucrarea pentru întãrirea ºi înaintarea neamului din care facem parte”. „Asociaþiunea este cea
mai însemnatã societate culturalã a celor 3 milioane de români
din patrie, menitã a deveni focarul nostru literar ºi cultural”.
Importante sunt activitatea Bibliotecii, a Muzeului ASTRA,
inaugurarea în 1941 a rubricii „Bibliografia Transilvaniei”,
care îºi propune sã semnaleze cãrþi ºi publicaþii periodice
referitoare la problema Ardealului.
La 16 iunie 1936 este sãrbãtoritã pentru prima datã Ziua
ASTREI.
Curentul civilizator al ASTREI s-a simþit puternic în
mai toate localitãþile Maramureºului. Au fost înfiinþate despãrþãminte în: Viºeu de Sus, despãrþãmântul Viºeu-Iza, august
1911, Baia Mare, iulie 1913, Sighet, 1914. Pânã la înfiinþarea
despãrþãmintelor, maramureºenii, desigur ºi viºeuanii, sunt
menþionaþi ca participanþi la adunãrile generale ale ASTREI, în
calitate de membri, la Cluj - 1867 ºi 1939, Gherla - 1868 ºi
1885, ªomcuta Mare – 1869, Nãsãud – 1870, Turda - 1880 ºi
1929, Bistriþa - 1907, Dej - 1910, Sighetu Marmaþiei - 1921,
Zalãu - 1926, Satu Mare - 1935. La înfiinþarea despãrþãmântului Seini (al Sãtmarului), la 16 februarie 1898, participã
ºi preotul Emil Bran, viitorul preºedinte al despãrþãmântului
Viºeu-Iza. (ªi lista poate continua, deoarece nu am cercetat
încã, din acest punct de vedere, toþi anii de apariþie.)
Adunãrile generale anuale, þinute aproape de fiecare
datã în altã localitate, chestiunile luate în discuþie, participanþii, deciziile luate, tot ce a þinut de activitatea ASTREI a
fost prezentat în paginile revistei „Transilvania”, valoroasã ca
document, longevivã, sobrã, cu informaþii inedite, fãrã erori
majore, una din cele mai importante realizãri ale Asociaþiunii.
Revista „Transilvania” - „TRANSILVANI’A Fói’a
Asociatiunei transilvane pentru literatur’a romana si cultur’a
poporului romanu. Acésta fóia ese de 3 ori pe luna […] Nr.1.
Brasiovu. 1 Ianuariu 1868. Anulu I, In tipografi’a Romer &
Kamner.” – scrie în primul numãr, cu ortografia neaºezatã în
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temeiurile ei a acelor ani, lupta pentru stabilirea ortografiei
fiind încã una din responsabilitãþile asumate de ASTRA ºi
revista ei. (Din 1881 revista va fi tipãritã la Sibiu).
„Protocolu” ºi procesul verbal al „Siedinti’a I” fac
precizãri, în paginile 1 ºi 2, despre lucrãrile adunãrii generale
din anul 1867: „acea adunare a dat viaþã acestei foi periodice”
(Cluj - 26/14, 27/15, 28/16 august 1867). „Feþelele tuturor
strãluceau de bucurie; ºi aceastã bucurie spunea ce dulce este
fraþilor de un sânge a se reîntâlni pe un teren atât de mãreþ, atât
de sfânt, cum e terenul culturii naþionale” - motivul important
pentru care se întâlneau membrii Asociaþiunii.
Implicarea maramureºenilor în viaþa ASTREI este
menþionatã începând cu primele numere ale revistei, din anul
1868. La cea de-a VIII-a adunare generalã a ASTREI, de la
Gherla „La propunerea d-lui Vicar Mihail Pavel fãcutã în
numele mai multor membri din comitatele Maramureº, Satu
Mare ºi Ugocea, ca adunarea sã adauge cãtrã statutele asoc. un
§., în înþielesul cãruia activitatea asoc. trans. sã se extindã ºi
peste comitatele numite, comisiunea e de pãrere, cã dupã ce în
înþelesul statutelor, inteligenþia comitatelor amintite încã poate
intra.”
Data ºi locul celei de-a IX-a adunãri generale a
ASTREI din anul 1869 sunt stabilite prin vot. Se fixeazã zilele
de 10/11 august. Pentru locul de desfãºurare sunt propuse
localitãþile: Nãsãud, Deva iar conferinþa membrilor prezenþi
din Maramureº, Satu Mare, Ugocea, Chioar, Crasna ºi
Solnocul de Mijloc însãrcineazã o comisiune sub prezidiul
d-lui vicecapit. Ios. Popu spre a se ruga, ca adunarea anualã
viitoare sã se þinã în ªomcuta Mare (Maramureºul de azi). Cu
34 de voturi pentru, cererea este aprobatã.
Numãrul 1 din 1871 al revistei consemneazã 20 de
maramureºeni, membri vechi ºi noi, participanþi la Adunarea
generalã ASTREI de la Nãsãud.
Lucrãrile, articolele publicate în cei 77 de ani de apariþie a revistei, seria 1868-1946, sunt din cele mai diverse
domenii. Cele mai multe, mai interesante, mai importante,
unele, documente de maxim ºi actual interes, sunt cele cu
caracter istoric. Numeroase ºi valoroase sunt lucrãrile din
domeniile: limbã ºi literaturã românã, folclor, culturã, învãþãmânt, medicinã, social, economic, statisticã, religie, populaþie, geografie, bibliografie, agriculturã ºi altele. În paginile
revistei publicã diverse studii un numãr însemnat de personalitãþi ale timpului.
Importante sunt ºi materialele referitoare la ASTRA,
despãrþãmintele maramureºene, Asociaþia pentru Cultura poporului român din Maramureº, lucrãri despre Maramureº ºi
maramureºeni, multe nepublicate în volum!
Ca filolog apreciez revista ºi ca document de limbã
româneascã. Ea a înregistrat fidel stadiul de dezvoltare a limbii
române în preajma anului 1868, etapele prin care a trecut pe
parcursul a aproape 100 de ani. Încântã frumuseþea limbii
române vechi, vocabularul, sintagmele folosite, diversele formule de adresare, scrierea multor cuvinte. Am reprodus întocmai multe fragmente, ca ºi în cartea din care am extras
aceste pagini, considerându-le sugestive ca documente de limbã românã, utile celui ce se ocupã cu studiul culturii scrise, în
special cu studiul textelor vechi: opere literare, publicisticã.
Este utilã unei categorii largi de cercetãtori.
Sperând cã am adus un argument în plus afirmaþiei
despre importanþa ASTREI ºi a revistei sale, „Transilvania”,
sper ºi în utilitatea cãrþii la care lucrez.
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Marea Unire - Suprema virtute
a activitãþii ASTREI
- 90 de ani de la Marea Unire Prof. univ. dr. Gheorghe POP
În zilele acestea Despãrþãmîntul ASTRA „Mihail Kogãlniceanu” din Iaºi, prin distinsa prof. Areta MOªU, preºedinte ºi Iulian PRUTEANU-ISÃCESCU, secretar I, m-a
onorat cu douã volume din recentele publicaþii: „Românii din
afara graniþelor þãrii: 90 de ani de la întregirea Regatului
României” (140 p.) ºi „Românii din afara graniþelor Þãrii : Iaºi
- Chiºinãu: legãturi istorice” (525 p.), ambele apãrute sub
egida Casei Editoriale „Demiurg”, Iaºi, 2008. În acelaºi colet
am aflat ºi mapa manifestãrilor Taberei de Culturã ºi Civilizaþie Româneascã „Acasã la noi”, ediþia a XII-a, organizatã de
ASTRA ieºeanã în 2008.
Gestul colegilor de la Iaºi reprezintã pentru mine o
adevãratã izbândã a colaborãrii astriste în spaþiul þãrii, personal asigurându-i de cele mai distinse sentimente de aleasã
preþuire.
Volumul de 140 de pagini se constituie într-un adevãrat
ºi sincer omagiu adus elitelor româneºti, care în preajma anului
1918 au ctitorit Regatul României – „Stat naþional unitar ºi
indivizibil”. În volum sunt reunite 12 din comunicãrile susþinute în cadrul secþiunii aniversare: „90 de ani de la întregirea
Regatului României”, precedate de cuvintele de salut ale acad.
Mihai CIMPOI, prof. univ. dr. Dumitru ACU ºi prof. Areta
MOªU. Autorii comunicãrilor reprezintã diferite centre de
cercetare: Iaºi (4), Bucureºti (4), Cluj-Napoca (2), Timiºoara
(1) ºi Sibiu (2), cât ºi din Chiºinãu (3). Panorama evenimentelor cuprinse în comunicãri ne reveleazã consecvenþa
istoricã în susþinerea unei voinþe irezistibile ºi a unei conºtiinþe
identitare puternice, fãrã concesii de circumstanþã pentru legitimarea visului de aur al românilor: Unitatea.
Acest act istoric nu a fost, aºa cum insinueazã unii
contestatari de azi, o expresie a unei ambiþii politice conjuncturale stimulatã de cineva, ci o expresie a unei evoluþii
fireºti a miºcãrii de eliberare naþionalã a românilor. În aceastã
miºcare generalã, se aratã în lucrãri, astriºtii ºi-au adus o
contribuþie însemnatã, canalizatã fiind spre înfãptuirea unitãþii
neamului ºi spre pãstrarea ei. De aceea astriºtii luptã ºi astãzi
pentru pãstrarea unitãþii românilor prin culturã: întâlniri academice, sesiuni ºi simpozioane ºtiinþifice, mese rotunde, conferinþe etc., la care participã specialiºti ºi oameni de culturã de
prestigiu din þarã ºi de peste hotare. Toate acestea se realizeazã
cu scopul de a consolida ataºamentul faþã de þarã, limbã ºi
culturã. Încã pe la 1880, Timotei Cipariu afirma rolul ASTREI
„de a ne apropia ºi mai mult prin legãturile culturii ºi umanitãþii... pentru cã numai naþiunile care au înaintat în culturã au
meritat ºi susþin numele de onoare, iar unde cultura lipseºte ºi
stima omenirii lipseºte.”
Toate elitele astriste au promovat ºi slujit cu nemãrginit
devotament patriotic ºi perseverenþã idealul unirii tuturor românilor într-un stat unitar naþional. Prin mijlocirea despãrþãmintelor (în 1918 erau 87 de despãrþãminte ºi 523 de cercuri
culturale) ASTRA ºi-a lãrgit aria de activitate, cuprinzând ºi
Banatul, Criºana ºi Maramureºul, înlãturându-se astfel „un zid

de despãrþire între fraþii noºtri de acelaºi neam, setoºi de
aceeaºi culturã”.
Volumul de 525 de pagini, precedate de cuvintele de
salut ale primarilor din Iaºi ºi Chiºinãu, precum ºi din partea
conducerii ASTREI centrale ºi locale, cuprinde lucrãrile Simpozionului Internaþional pe tema „Românii din afara graniþelor
þãrii, Iaºi - Chiºinãu: legãturi istorice” (ediþia a III-a, 8 - 12
aprilie 2008). Dintre comunicãrile susþinute, 38 sunt repartizate pe urmãtoarele secþiuni ale simpozionului: „Istorie ºi
civilizaþie româneascã” (19 comunicãri - p. 23-286); „Limbã ºi
literaturã românã” (10 comunicãri - p. 299-380); „Culturã ºi
societate româneascã” (9 comunicãri - p. 409-505). Autorii
materialelor aparþin mai multor centre de cercetare, atât din
þarã (Iaºi, Bucureºti, Cluj-Napoca, Timiºoara, Sf. Gheorghe),
cât ºi din spaþiul românofon: Chiºinãu, Seghedin (Ungaria),
Padova (Italia), Tubingen (Germania) ºi Avignon (Franþa).
Volumul se încheie cu retrospectiva „Întîlnirile ASTREI” (sub
forma unor mese rotunde), cu o „Declaraþie” (menitã sã sensibilizeze factorii de decizie ai Statului Român ºi opinia publicã
pe tema situaþiei românilor de pretutindeni), cu douã „Scrisori”
cãtre preºedintele Þãrii ºi o „Postfaþã”.
Cititorii acestui volum vor putea gãsi reflecþii din diferite domenii, atât ale specialiºtilor consacraþi cât ºi ale unor
tineri istorici sau literaþi, interesaþi de soarta ºi destinul neamului românesc. Ei reprezintã atât diferite organisme cultural-ºtiinþifice din þarã - pe prim plan ASTRA -, cât ºi elite ale
diasporei româneºti din Europa. Comunicãrile acestora, rostite
în cadrul simpozionului organizat la Iaºi ºi Chiºinãu sub
semnul aniversãrii a 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu
România, vor da glas - prin volumul de faþã - misiunii actualei
generaþii de a educa ºi menþine spiritul naþional unitar ºi sã
contribuie faptic la edificarea idealului naþional - cel al integritãþii naþiunii române în structurile Europei Unite. Un set de
comunicãri vizeazã etapele procesului de unificare, ecourile
lui în toate zonele þãrii ºi în afara graniþelor ei. Alte lucrãri
conþin abordãri referitoare la situaþia actualã, precum ºi la perspective de viitor privitoare la existenþa ºi evoluþia comunitãþilor româneºti din afara graniþelor.
Tipãrirea acestor contribuþii - afirmã astristul din Bucureºti, prof. univ. dr. Vasile BOZGA, în „Postfaþa” volumului
(p. 525) „se înscrie corespunzãtor pe linia, tradiþionalã pentru
ASTRA, de afirmare ºi fortificare a identitãþii româneºti, luminoase, paºnice ºi propulsive pentru toþi conaþionalii noºtri”.
Gratitudine ºi mulþumiri colectivului redacþional ºi coordonator al volumului, cu deosebire distinsei profesoare Areta
MOªU, despre care, colegul nostru prof. univ. dr. Victor V.
GRECU, stimat ºi iubit de toþi astriºtii în „Mesajul” sãu (p.16)
afirmã: „profesoara Areta MOªU, neîntrecutã în vrednicie româneascã, cu harul ºi înþelepciunea înaintaºilor, într-o fertilã ºi
pilduitoare cooperare cu toate forurile ºtiinþifice, culturale ºi autoritãþile oficiale centrale ºi locale, a izbutit, ca întotdeauna, acest
solemn oratoriu, întrupând voinþa ºi dorinþa noastrã, a tuturora...”.

FILE DE ISTORIE

32

AN 9, NR. 2-3 (29-30), SEPTEMBRIE 2008

FAMILIA ROMÂNÃ

Patrioþi basarabeni întemniþaþi
în închisoarea din Sighet
Prof. dr. Ion NEGREI
Redactor ºef al revistei „Cugetul”,
vicepreºedinte al Asociaþiei Istoricilor
din Republica Moldova, Chiºinãu

Ocupaþia strãinã a României (1944–1958) a coincis cu desfãºurarea unui profund proces de sovietizare. În perioada respectivã, prin forþa armelor,
României i s-a impus regimul socialist totalitar, caracterizat printr-o amplã represiune politicã. S-a purces la
lichidarea proprietãþii private ºi crearea celei socialiste;
drept rezultat, s-a modificat substanþial structura socialã ºi demograficã a societãþii. În plan politic, sub
lozinca instaurãrii „democraþiei populare” ºi a „dictaturii proletariatului”, noile organe de stat au dezlãnþuit un adevãrat dezmãþ.
Dupã cucerirea puterii (6 martie 1945), Partidul
Comunist din România (de fapt, o secþie a fostului Comintern) a procedat la distrugerea tuturor partidelor politice ºi a personalitãþilor marcante, care au avut un rol
hotãrâtor la Marea Unire din 1918, la crearea ºi consolidarea statului unitar român. În anii 1949–1950 a fost
arestatã ºi încarceratã aproape întreaga elitã politicã ºi
intelectualã a României interbelice. Înalþi demnitari –
miniºtri, deputaþi, secretari ºi subsecretari de stat –,
lideri ai formaþiunilor politice, savanþi, oameni de artã ºi
culturã au fost declaraþi „duºmani de clasã” ai noului
regim. Personalitãþi marcante, care au fãurit ºi cârmuit
România Mare, care au apãrat ºi consolidat statul român timp de câteva decenii, au fost supuse unui regim diabolic de exterminare fizicã ºi moralã în închisorile din
Sighet, Aiud, Gherla, Râmnicu Sãrat etc.
Printr-o singurã operaþiune de amploare pregãtitã ºi desfãºuratã minuþios, cu concursul direct al Partidului Comunist Român aflat la putere, în noaptea de 5
spre 6 mai 1950, organele româneºti de securitate,
dirijate din umbrã de consilierii sovietici, au arestat cca.
90 de persoane, „foºti miniºtri ºi înalþi funcþionari de
stat în guvernele burgheze ale României, activiºti importanþi ai partidelor reacþionare”. Printre cei arestaþi
în „noaptea demnitarilor” au fost ºi oameni politici din
Basarabia, cei care au jucat un rol de seamã la unirea, în
1918, a provinciei dintre Prut ºi Nistru cu România:
Pantelimon Halippa, Ion Pelivan, Daniel Ciugureanu,
generalul Ioan Rãºcanu. În cadrul aceleiaºi operaþiuni
urma sã fie arestat ºi Anton Crihan, fost deputat în Sfatul
Þãrii, dar nu a fost gãsit la domiciliul indicat.
Mulþi reprezentanþi de vazã ai elitelor politice,
ºtiinþifice ºi culturale din perioada interbelicã au murit
în timpul detenþiei în condiþii terifiante, iar trupurile lor
au fost aruncate în gropi comune, sãpate în cimitire

abandonate, aflate la marginea oraºelor unde erau încarceraþi. Numai la Sighet, între anii 1950 ºi 1955, au
murit peste 50 de reprezentanþi ai acestor elite, fãrã a-i
lua în considerare pe cei care au supravieþuit regimului
din acest penitenciar ºi au decedat în alte închisori sau
la scurt timp dupã ce au fost eliberaþi.
În continuare, propunem cititorilor noºtri câte o
schiþã biograficã a fruntaºilor basarabeni întemniþaþi la
Sighet, incluzându-l aici ºi pe profesorul Constantin
Tomescu, cel care prin activitatea sa desfãºuratã la
Chiºinãu în anii ’20 – ’30 s-a „basarabenizat” complet,
devenind un exponent de vazã al intereselor culturale ºi
spirituale ale populaþiei autohtone din Basarabia.

Pantelimon HALIPPA
(1883–1979)
S-a nãscut la l august 1883, în satul Cubolta din judeþul
Soroca. Este al cincilea copil, mezinul, în familia dascãlului
din sat, Nicolae Halippa. Mama sa, Paraschiva, a fost fiica
preotului din satul Vozdu, judeþul Soroca.
ªcoala primarã o face în satul de baºtinã, fãrã a înþelege
prea multe, limba de predare fiind rusa. „Învãþãtorul satului, pe
când am învãþat eu la ºcoalã, era Gheorghe Bârcã, scrie Pantelimon Halippa în Povestea vieþii mele (revista „Patrimoniu”,
nr. 1, 1990), care, deºi era moldovean, trebuia sã ne înveþe în
limba ruseascã, deoarece limba maternã nu era admisã în
ºcoalã”. Când nu putea memora lecþiile pe de rost, suporta
pedepse corporale. Între anii 1893 ºi 1898, învaþã la ªcoala
Spiritualã din Edineþ; în primul an, din cauza necunoaºterii
limbii ruse, nu este admis în clasa I, ci în clasa pregãtitoare.
Astfel, învãþãtura la ªcoala Spiritualã din Edineþ a durat cinci
ani, în loc de patru. Urmeazã apoi Seminarul Teologic din
Chiºinãu (între anii 1898 ºi 1904). În ºcolile din Basarabia a
învãþat numai în ruseºte. N-a învãþat nici o iotã în limba
maternã, nu a studiat istoria ºi literatura neamului românesc.
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„Aceasta era politica statului imperialist rus: sã ne rusifice sau
sã ne lase ignoranþi în ale culturii”, nota mai târziu Pan Halippa.
Nu-l atrage însã carierea de preot ºi dupã terminarea
Seminarului Teologic se înscrie la Facultatea de ªtiinþe Naturale a Universitãþii din Dorpat (azi - Tartu, Estonia), singura
facultate din Rusia þaristã care primea ºi absolvenþi ai seminariilor teologice.
Eliminat din universitate pentru activitate revoluþionarã
(1905), revine acasã, apoi la Chiºinãu. Aici, împreunã cu
Vasile Stroescu, Ion Pelivan ºi alþii, pune bazele miºcãrii
naþionale. Participã la editarea ziarului „Basarabia”, prima
publicaþie în limba românã editatã la Chiºinãu. Aceastã publicaþie, care apãrea sub îndrumarea lui Emanuil Gavriliþã ºi
Ion Pelivan, se subintitula gazetã naþionalã democraticã. Primul numãr al ziarului apare la 24 mai 1906, iar ultimul - la 11
martie 1907, în care se publicã imnul naþional Deºteaptã-te,
române. Publicarea poeziei lui Andrei Mureºanu a servit drept
motiv pentru închiderea ediþiei. Urmãrit de autoritãþi, fuge
peste Prut, unde aflã cã Emanuil Gavriliþã a fost arestat.
Redacþia ziarului, inclusiv Pantelimon Halippa, cerea
ca pãmântul sã fie dat poporului care îl munceºte, drepturi
pentru populaþia bãºtinaºã, ºcoli naþionale în limba maternã.
Totodatã, susþinea folosirea limbii române în bisericã, în instanþele de judecatã ºi în celelalte instituþii locale. Cerinþa de
bazã era: autonomie administrativã (desîneocârmuire).
Între anii 1908 ºi 1912, studiazã la Facultatea de Litere
a Universitãþii din Iaºi, secþia istorie-geografie. I-a avut ca
profesori pe istoricul A.D. Xenopol, geograful R. Râºcanu,
Matei Cantacuzino, A. Philippide, G. Ibrãileanu ºi C. Stere. La
Iaºi începe colaborarea cu presa localã ºi în special cu „Viaþa
româneascã” unde, din 1910, îngrijeºte o rubricã permanentã,
intitulatã Scrisori din Basarabia (pe lângã cele din Transilvania ºi Bucovina, mai vechi). În materialele publicate
aduce în atenþia publicã probleme importante ca: utilizarea
limbii române în ºcolile din Basarabia, crearea unei noi pãturi
de intelectuali, cota românilor în rândurile funcþionarilor din
Basarabia. În 1912, când se împlineau o sutã de ani de la
rãpirea Basarabiei de cãtre Rusia þaristã, scrie o scurtã schiþã
istoricã despre provincia dintre Prut ºi Nistru.
Dupã absolvirea facultãþii, revine în Basarabia considerând cã prezenþa sa aici este mai necesarã. Într-adevãr,
începând cu 1913, face parte din cercul care editeazã revista,
apoi, din 1914, ºi ziarul „Cuvânt moldovenesc”.
În 1917, devine director al ziarului ºi al revistei „Cuvânt moldovenesc”. În aceastã calitate sau ca invitat, participã,
cel puþin cu condeiul, la toate acþiunile cu caracter naþional ce
se precipitau în Basarabia: formarea Partidului Naþional Moldovenesc, care pleda pentru autonomia administrativã, juridicã, bisericeascã, ºcolarã, economicã a Basarabiei (a fost ales
secretar al PNM), Congresul învãþãtorilor, unde împreunã cu
Vladimir Herþa insistã pentru ºcoala naþionalã în limba românã, Congresul cooperatorilor, Adunarea ostaºilor moldoveni din Rusia, þinutã la Odesa la 18 aprilie, Congresul clerului
de la 20 aprilie, Congresul þãranilor, la care este ales delegat
pentru Congresul þãrãnesc panrus.
Participã la Congresul învãþãtorilor moldoveni (20-25
mai 1917), la care se decide naþionalizarea învãþãmântului din
Basarabia ºi introducerea alfabetului latin în locul celui rus. La
20 octombrie 1917 este cooptat, prin hotãrârea Congresului
militarilor moldoveni, în Biroul de organizare al Sfatului Þãrii.
La prima ºedinþã a Sfatului Þãrii (21 noiembrie 1917)
este ales vicepreºedinte al legislativului basarabean, funcþie pe
care o deþine pânã la 25 noiembrie 1918, când este ales pre-
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ºedinte al Sfatului Þãrii. La 2 decembrie 1917, Pantelimon
Halippa redacteazã ºi citeºte de la tribuna Sfatului Þãrii declaraþia prin care Basarabia este proclamatã republicã moldoveneascã autonomã, iar la 24 ianuarie 1918, data fiind aleasã
tot de el, republica moldoveneascã autonomã îºi proclamã
independenþa.
La 27 martie (9 aprilie) 1918 îl gãsim în prezidiul
ºedinþei, în cadrul cãreia Republica Democraticã Moldoveneascã, prin votul Sfatului Þãrii, se uneºte cu patria-mamã România. La aceastã ºedinþã istoricã a votat pentru unirea
Basarabiei cu þara.
La 30 martie o delegaþie a Sfatului Þãrii, condusã de Ion
Inculeþ, Pan Halippa ºi Constantin Stere, a înmânat, la Iaºi,
regelui României actul unirii Basarabiei cu statul român.
În ºedinþa Sfatului Þãrii din 27 noiembrie 1918, Pantelimon Halippa este ales preºedinte al Sfatului Þãrii, funcþie
pe care o deþine pânã la 18 februarie 1919. Sub preºedinþia sa
se voteazã legea despre reforma agrarã în Basarabia - lege
care, pentru perioada respectivã, a fost cea mai democraticã
din lume - ºi unirea necondiþionatã a Basarabiei cu România,
document aproape la fel de important ca ºi actul unirii de la 27
martie 1918.
La 28 noiembrie 1918, în fruntea unei delegaþii de
basarabeni, participã la Congresul General al Bucovinei, for în
care se voteazã unirea necondiþionatã a Bucovinei cu România, iar la 1 decembrie 1918 îl gãsim la Alba Iulia, unde
participã la Marea Adunare Naþionalã care a decis unirea
românilor din Transilvania, Banat, Criºana ºi Maramureº cu
Regatul României.
În 1919, funcþioneazã ca profesor secundar de istorie-geografie la ªcoala Normalã din Chiºinãu. În acelaºi an, în
august, participã la rãzboiul din Ungaria.
Dupã dizolvarea Sfatului Þãrii, a fost deputat ºi senator
în Parlamentul României Mari în toate legislaturile, începând
din 1918 ºi pânã în 1944. A fost ministru al Basarabiei în mai
multe guverne (1919–1927), ministru al Lucrãrilor Publice ºi
Comunicaþiilor (1927, 1929–1930) ºi ministru al Sãnãtãþii
(1930), ministru de stat (1929–1930, 1932, 1933).
A fondat Universitatea Popularã din Chiºinãu, a organizat Conservatorul din capitala Basarabiei, a întemeiat Societatea de editurã ºi librãrie „Luceafãrul” din Chiºinãu, Societatea
scriitorilor ºi publiciºtilor basarabeni (24 martie 1940).
La 15 octombrie 1918 a fost ales membru-corespondent
al Academiei Române. A fost Membru al Uniunii Scriitorilor
din România.
În noaptea de 5 spre 6 mai 1950, este arestat ºi dus la
Ministerul de Interne. Aici, timp de o noapte, a fost încarcerat
în celula 43, de la subsolul clãdirii. Spre închisoarea din
Sighet, a fost transportat în aceeaºi dubã cu Constantin C.
Giurescu, Napoleon Creþu, Radu Portocalã, Gheorghe Vântu,
Ion Manolescu-Strunga, Gheorghe Brãtianu, Constantin Dinu
Brãtianu ºi alþii.
Îndurã ororile temniþelor comuniste din România pânã
în 1952, an în care este predat autoritãþilor sovietice. La vârsta
de 69 de ani, un tribunal militar din Chiºinãu îl condamnã la 25
de ani muncã silnicã în Siberia pentru vina de a fi fost „trãdãtor
al þãrii sovietice”.
În urma morþii cãlãului de la Kremlin (5 martie 1953) a
slãbit regimul de detenþie din URSS. „Norocul meu a fost cã
Stalin a murit ºi eu am fost readus în þarã, dupã 3 ani de muncã
grea, dar foarte utilã pentru deþinuþi, cãci am condus în exilul
meu serviciul sanitar din 11 lagãre, curãþându-le de
murdãrie ºi infecþii, ºi insecte, ºi organizând ore de petreceri
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intelectuale: citiri comune, coruri, redactarea gazetei de perete, adunare de folclor ºi altele.” (Iurie Colesnic, Basarabia
necunoscutã, vol. I, Chiºinãu, 1993, p. 77). Din adâncurile
siberiene adreseazã memorii ambasadorului României la Moscova, Iorgu Iordan, în care repetã de fiecare datã: „Subsemnatul [...] neam de neamul meu români [...] mã aflu în Siberia,
condamnat de un tribunal sovietic. Înþeleg sã fiu pedepsit
pentru vreo nelegiuire de þara mea, prin legile þãrii mele. Dar
dacã mã aflu aici întreb: de când Siberia este colonie româneascã?”
În 1955 este amnistiat ºi se înapoiazã în þarã. Este
condamnat de autoritãþile române ºi deþinut în închisoarea din
Gherla pânã în 1957, când revine la Bucureºti.
S-a stins din viaþã la 30 aprilie 1979, la Bucureºti, la
vârsta de 96 de ani. A fost înmormântat la cimitirul de la
mãnãstirea Cernica, locul de veºnicã odihnã a mai multor
fruntaºi basarabeni.

Daniel CIUGUREANU
(1885–1950)
S-a nãscut la 9 decembrie 1885, în comuna ªirãuþi din
judeþul Hotin. Este fiul preotului Alexandru Ciugureanu ºi al
Ecaterinei. Studiile primare le-a fãcut, probabil, la ºcoala din
satul natal, dupã care a urmat liceul din Bãlþi ºi Seminarul
Teologic din Chiºinãu.
A studiat la Facultatea de Medicinã a Universitãþii din
Kiev, obþinând ºi doctoratul în acest domeniu. În 1909, participã, probabil din iniþiativa lui Simion Murafa, împreunã cu
Alexei Mateevici, Dumitru Bogos, Grigore Cazacliu, ªtefan
Ciobanu ºi alþii, la înfiinþarea Asociaþiei studenþilor moldoveni
„Deºteptarea”, fiind ales preºedinte al acesteia. Obiectivele
Asociaþiei vizau lupta pentru drepturile naþionale ºi sociale ale
românilor basarabeni. Dupã arestarea lui Daniel Ciugureanu
de ohranca þaristã (poliþia politicã), în mai 1912, cercul îºi
camufleazã activitatea naþionalã, dar rezistã pânã la revoluþia
rusã din februarie 1917. Dupã câteva luni petrecute în Siberia
evadeazã ºi se înapoiazã la Kiev, absolvã facultatea ºi, în
acelaºi an, 1913, este repartizat ca medic-ºef la spitalul din
satul Vorniceni, judeþul Lãpuºna.
În inima lui Daniel Ciugureanu clocotea toatã tragedia
deznaþionalizãrii Basarabiei ºi s-a hotãrât sã se consacre luptei
pentru libertate ºi întregire.
În mai 1913, la Chiºinãu, apare revista „Cuvânt moldovenesc”, mai întâi lunar, apoi, din 1914, bilunar ºi tot în
1914 apare ºi ziarul „Cuvânt moldovenesc”, iniþial sãptãmânal, apoi bisãptãmânal. Ambele publicaþii erau finanþate de
Vasile Stroescu ºi se editau prin grija unui grup alcãtuit din
Nicolae Alexandri, Pan Halippa, Simion Murafa, Gheorghe
Stârcea, Daniel Ciugureanu, Vasile Ghenzul ºi dr. Pavel
Grosul.
În anul 1914, Daniel Ciugureanu se transferã la Spitalul
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din Hânceºti, unde funcþioneazã pânã la sfârºitul anului 1915.
Este urmãrit de poliþia politicã rusã, pentru atitudinea sa criticã
în problema raporturilor dintre Rusia ºi România. Fiind considerat promotor al miºcãrii naþionale româneºti din Basarabia,
fuge ºi se ascunde, nu se ºtie unde, pânã în 1917. La izbucnirea
revoluþiei, reapare, participând activ la toate transformãrile,
din aceastã perioadã istoricã, în Basarabia.
Dându-ºi seama de importanþa momentului, Daniel
Ciugureanu a închegat toate forþele patriotice în vederea scoaterii Basarabiei din haosul rusesc ºi în vederea pregãtirii renaºterii naþionale.
La 16 mai 1917, în calitate de preºedinte al comitetului
de voloste, organizeazã o mare adunare a delegaþiilor din plasa
Lãpuºna, la care s-au dezbãtut „nevoile neamului nostru moldovenesc din Basarabia”. Adunarea a îmbrãþiºat programul
Partidului Naþional Moldovenesc recent creat. Cu aceastã ocazie, se organizeazã secþia de plasã a Partidului Naþional Moldovenesc, principala forþã politicã româneascã din Basarabia.
Daniel Ciugureanu a contribuit substanþial la constituirea Sfatului Þãrii, a fãcut parte din Biroul de organizare a
acestuia, fiind ales de Congresul militarilor moldoveni din
20-28 octombrie 1917. Biroul de organizare a Sfatului Þãrii se
ocupa de înfiinþarea ºi pregãtirea ºedinþei inaugurale a parlamentului basarabean din 21 noiembrie 1917. În Sfatul Þãrii a
fost ales deputat din partea Partidului Naþional Moldovenesc.
A participat activ la declararea autonomiei Basarabiei, proclamarea Republicii Democratice Moldoveneºti ºi formarea
primului guvern.
Din cauza acþiunilor Frontotdelului, Sfatul Þãrii, organul democratic ales al Basarabiei, nu-ºi putea exercita misiunea. Pentru acest motiv, în noaptea de 6 spre 7 ianuarie
1918, s-a þinut, la zemstvã, o ºedinþã secretã, sub preºedinþia
lui Daniel Ciugureanu, în care s-a hotãrât plecarea unor echipe
spre Iaºi, pe cãi diferite, pentru a grãbi ajutorul din partea
României.
La 13 ianuarie 1918, preºedintele Sfatului Þãrii, Ion
Inculeþ, primul director, Pantelimon Erhan, ºi locþiitorul directorului de Rãzboi, Gherman Pântea, sunt învinuiþi cã au dus
tratative cu reprezentanþii Frontotdelului, Levenzon, Kaabak,
Roskov, Perper, Roºali ºi alþii, cãrora le-ar fi fãcut concesii
nepermise, le-ar fi dat declaraþii mincinoase privind demisia
unor directori, i-ar fi denunþat pe unii directori (ca, de exemplu, pe ªtefan Ciobanu). Drept urmare, începe criza de guvern,
care dureazã pânã la 16 ianuarie 1918.
La 14 ianuarie, Daniel Ciugureanu este însãrcinat cu
formarea celui de-al doilea guvern al Republicii Democratice
Moldoveneºti, din care vor face parte: Mihail Savenco - la
Justiþie, Vlad Cristi - la Interne, colonelul Constantin Brãescu la Rãzboi, Teofil Ioncu - la Finanþe, Nicolae Bosie-Codreanu la Comunicaþii, Ion Pelivan - la Externe, Pantelimon Erhan - la
Instrucþie, Podvinschi - la Control ºi Anton Crihan - la Agriculturã. Dupã îndelungi discuþii, la 19 ianuarie 1918, Sfatul
Þãrii va accepta componenþa nominalã a guvernului propus de
Daniel Ciugureanu.
În timpul mandatului sãu de preºedinte al Consiliului de
Miniºtri, Chiºinãul devine centrul principal al miºcãrii pentru
unirea tuturor românilor. În capitala Basarabiei îºi dãduserã
întâlnire refugiaþi din Transilvania, Bucovina, Serbia, Macedonia ºi Vechiul Regat. La 24 ianuarie 1918, zi în care se
sãrbãtorea Unirea Principatelor de la 1859, Sfatul Þãrii a
declarat independenþa Republicii Democratice Moldoveneºti,
acþiune prin care Basarabia se rupe definitiv de Rusia. La
recepþia festivã în cinstea zilei de 24 ianuarie, prim-ministrul
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Daniel Ciugureanu a þinut o frumoasã cuvântare „despre legãturile strânse dintre toþi fiii neamului nostru”. În aceeaºi zi, o
seamã de refugiaþi din toate pãrþile locuite de români lanseazã
primul manifest de unire politicã a tuturor românilor, în care
se menþiona: „poporul nostru, lipsit de o unire politicã, a fost
osândit la veºnicã umilire ºi apãsare..., þara de mâine a românilor trebuie sã cuprindã întreg pãmântul locuit de ei, de la
Tisa ºi pânã la Nistru”.
La 25 ianuarie 1918, dr. Daniel Ciugureanu, preºedintele Consiliului de Miniºtri, publicã actul diplomatic, primit
de Guvernul Republicii Moldoveneºti, prin consulul francez la
Chiºinãu, Sarre, de la guvernul francez ºi guvernele altor þãri
aliate, act în care, printre altele, se spune: „Toþi colegii ambasadori ai þãrilor aliate, precum ºi eu, suntem însãrcinaþi reciproc a declara oficial cã intrarea armatelor române [în Basarabia] se prezintã ca o mãsurã exclusivã de rãzboi, ce are ca
scop sã funcþioneze normal rezerva frontului ruso-român,
conform cu regulamentele ºi legile aplicabile tuturor þãrilor
aflate în acþiunea rãzboiului. Aºadar, intrarea armatelor române nu poate sã aibã nici o influenþã, nici asupra situaþiunii
interne politice a þãrii, nici [vreo] influenþã asupra viitorului
politic al Basarabiei [...]” (semnat Ambasadorul [Franþei] în
România, Saint Aulaire.)
„În felul acesta, continuã comunicatul, armatele române au venit la noi nu ca ºi cuceritori ºi inamici, ci ca
prieteni ai poporului Republicii Moldoveneºti, pentru a da
ajutor în luptele cu jefuitorii ºi siluitorii ce tind a distruge ºi a
sugruma a noastrã republicã tânãrã ºi libertatea ei” (semnat
D. Ciugureanu).
La 18 februarie 1918, dr. Daniel Ciugureanu, împreunã
cu Ion Inculeþ ºi Emanuil Catelli fac parte din delegaþia Republicii Moldoveneºti ce pleacã la Iaºi, pentru a lua parte la
Conferinþa de Pace de la Bucureºti. Cei trei delegaþi se întâlnesc mai întâi cu prim-ministrul României, generalul Alexandru Averescu, în faþa cãruia susþin cã Basarabia are dreptul
moral ºi juridic sã-ºi aleagã singurã soarta, iar pretenþiile
anexioniste ale Ucrainei nu pot fi decât repudiate.
Delegaþia de la Chiºinãu intrã în legãturã cu membrii
guvernului în funcþiune, precum ºi cu cei ai guvernelor anterioare, cu preºedinþii corpurilor legiuitoare ºi cu marii demnitari ai statului român. La una dintre întâlniri, Daniel Ciugureanu
spune: „N-am venit aici ca reprezentanþi ai clasei bogate care,
în mare parte, ºi-a renegat naþionalitatea. Singurii care au
pãstrat limba sunt þãranii. Dacã noi, basarabenii, suntem
astãzi pe calea de unire a neamului, datorãm aceasta numai
þãranului moldovan”. Delegaþia este primitã în audienþã ºi la
Palat. La Iaºi, delegaþia de la Chiºinãu poartã tratative ºi cu
reprezentanþii puterilor europene, aflaþi acolo, cu miniºtrii
Antantei. Aceºtia promit cã vor informa guvernele þãrilor lor
despre constituirea noului stat independent.
La 16 martie 1918, Sfatul Þãrii primeºte, prin delegat,
hotãrârea Adunãrii Zemstvei din Bãlþi, adoptatã la 3 martie, cu
privire la unirea judeþului cu România. În ºedinþa Sfatului
Þãrii, Fracþia Þãrãneascã, prin deputatul Vladimir Þîganko,
interpeleazã guvernul asupra politicii externe. La interpelare
rãspunde preºedintele Consiliului de Miniºtri Daniel Ciugureanu, care precizeazã cã primejdia nu vine din partea României, care nu se amestecã în treburile interne ale republicii,
ci din partea Ucrainei, care râvneºte [mãcar] la douã judeþe:
Cetatea Albã (Akkerman) ºi Hotin, Ucraina fiind în tratative cu
Germania, cãreia îi declarã cã „stãpânirea ucraineanã e mult
interesatã de soarta provinciei vecine, Basarabia”, ºi cã „Ba-
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sarabia ar putea fi un punct de discuþie la Conferinþa de Pace
din Bucureºti”.
Reacþia a fost neaºteptatã ºi penibilã pentru Fracþia
Þãrãneascã. „Dumneavoastrã, spune Daniel Ciugureanu, adresându-se reprezentanþilor minoritãþilor, nu cunoaºteþi istoria ºi
nici nu v-aþi interesat vreodatã de istoria acestei þãri, cãci pe
toþi v-a mânat încoace numai dorinþa de îmbogãþire.” În continuare, Daniel Ciugureanu respinge toate învinuirile tendenþioase la adresa guvernului, arãtând cã lucrurile au fost puse la
cale de cãtre Fracþia Þãrãneascã, pentru a provoca o crizã de
guvern.
La 20 martie, Ion Inculeþ, preºedintele Republicii Democratice Moldoveneºti, ºi Daniel Ciugureanu, preºedintele
Consiliului de Miniºtri al RDM, pleacã din nou la Iaºi, fãrã a
mai participa, din motive politice, la Conferinþa de Pace de la
Bucureºti.
Daniel Ciugureanu participã, cu tot entuziasmul ce-l
caracteriza, la ºedinþa din 27 martie a Sfatului Þãrii, desigur
fãrã a vota, nemaiavând mandat valid la acea datã, ca ºef de
guvern.
Imediat dupã unire, Daniel Ciugureanu va face parte
dintr-o delegaþie, împreunã cu ªtefan Ciobanu, Ion Pelivan ºi
Pan Halippa, care a plecat din nou la Iaºi, pentru a lua legãtura
cu guvernul român. Rolul lui Daniel Ciugureanu în unirea
Basarabiei cu þara-mamã este comparabil cu cel al lui Iuliu
Maniu în unirea Transilvaniei cu România.
Dupã 27 martie 1918, Daniel Ciugureanu este numit
ministru secretar de stat, fãrã portofoliu, pentru Basarabia, în
guvernul condus de Alexandru Marghiloman (5 martie 24 octombrie 1918); deþine aceastã funcþie în alte trei guverne,
care au fost conduse de generalul Constantin Coandã
(24 octombrie - 29 noiembrie 1918, stil vechi), de Ion I.C.
Brãtianu (29 noiembrie 1918 - 12 septembrie 1919) ºi generalul Arthur Vãitoianu (27 septembrie - 28 noiembrie 1919).
A fost parlamentar în mai multe legislaturi din perioada
interbelicã: în 1919 - deputat de Chiºinãu; în 1922 - deputat de
Cetatea Albã; în 1922-1923 - vicepreºedinte al Camerei Deputaþilor; în 1926 - deputat de Lãpuºna; în 1931 - deputat de
Hotin; în 1933 - senator de Tighina.
În 1932, se stabileºte la Bucureºti. În anii 1934-1936
activeazã ca medic chirurg la Spitalul dr. Cantacuzino. În vara
anului 1940 organizeazã Cercul basarabenilor, cu sediul la
ªcoala „Ciovica”, de pe bd. Titulescu, având drept scop susþinerea refugiaþilor din Basarabia, dupã ocuparea din 28 iunie
1940.
În 1941 a fost mobilizat ca medic colonel la Spitalul dr.
Cantacuzino. În 1946 se pensioneazã.
A publicat lucrãri în þarã ºi peste hotare, arãtând, încã în
anii 1919-1920, pericolul pe care îl constituia comunismul
pentru þãrile europene ºi pentru România.
În noaptea de 5 spre 6 mai 1950, Daniel Ciugureanu este
ridicat de la locuinþa sa de cãtre organele securitãþii române.
Împreunã cu alte mari personalitãþi politice ºi intelectuale, este
întemniþat la închisoarea din Sighetu Marmaþiei.
Despre umilinþele ºi calvarul prin care a trecut Daniel
Ciugureanu în ultimele clipe de viaþã scrie în amintirile sale
istoricul Ion Nistor, unul dintre foarte puþinii supravieþuitori ai
închisorii din Sighet.
În dimineaþa zilei de 6 mai, dupã noaptea petrecutã în
sediul Ministerului de Interne, „când se fãcu bine ziuã, se
deschise uºa ºi-ºi fãcu apariþia un comisar cu o listã în mânã,
ordonându-ne sã ieºim în curte. Acolo se gãseau mai multe
camioane-dube. Comisarul pronunþã numele deþinuþilor,
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dispuse sã se dea fiecãruia o pâine, mici pachete de brânzã ºi
de marmeladã, precum ºi o cutie de conserve pentru patru persoane. Cu merindele acestea în mânã, furãm invitaþi în dubã,
unde încãpeau 18-20 persoane. Dubele erau fãrã fereºti, lumina intra printr-o ventilaþie de sus. În duba în care intrai,
eram înghesuiþi 10 inºi, fiecare cu merindele în mânã. O
gãleatã cu apã se gãsea la uºa de intrare bine pãzitã de doi
gardieni zdraveni ºi foarte scumpi la vorbã; nouã însã nu ni se
oprise sã vorbim împreunã. Eram toþi cunoscuþi. Reþin numele
câtorva tovarãºi de suferinþã: Teofil Sauciuc Sãveanu, Ion
Pelivan, Daniel Ciugureanu, Sever Dan, Voicu-Niþescu, generalul Cihoski, doctorul Marinescu, Gheorghe Leon, Radu
Portocalã º.a. Dupã cât am putut afla mai apoi, era ºi o dubã
cu celule, în care intrarã Gheorghe Tãtãrescu, Dinu Brãtianu,
Gheorghe Brãtianu, I.Gh. Gigurtu, Constantin Argetoianu
º.a., care erau pãziþi sã nu comunice întreolaltã. Îmbarcarea
în dube a þinut mai bine de o orã. În sfârºit, duba noastrã fu
pusã în miºcare, dar fãrã ca noi sã putem ºti în care direcþie.
Din merindele cu care fuseserãm aprovizionaþi conchidem cã
drumul nostru trebuie sã fie mai lung. Unii credeau cã ne duce
la Vãcãreºti sau Jilava. Dar, prin o crãpãturã la uºa de
intrare, am putut vedea teii de la ºosea. Eram deci în drum
spre Câmpina ºi Doftana. Ceas nu avea nimeni asupra sa, dar
totuºi vãzând cã timpul înainteazã ºi duba urcã greu la deal,
ne-am convins cã am trecut de Doftana ºi cã înaintãm spre
penitenciarele din Transilvania. Am trecut Braºovul, am ajuns
la Sibiu ºi de acolo, dupã ce dubele se aprovizionarã cu
benzinã, am pornit spre Aiud, credeau cu toþii cã vom fi
reþinuþi acolo.
Ne-am înºelat însã în presupunerile noastre. Dupã un
ceas ºi mai bine, dubele au pornit înainte spre Cluj, unde au
oprit din nou, mai bine de douã ore. Aºteptam sã fim încarceraþi la penitenciarul de acolo. Dar am pornit înainte, noaptea târziu, neºtiind încotro mergeam. Unii credeau cã suntem
în drum spre Gherla, cu faimoasa închisoare. Alþii susþineau
cã am luat drumul spre Huedin ºi Ciucea. La revãrsarea
zorilor s-a dovedit cã aceºtia aveau dreptate. Undeva între
Huedin ºi Ciucea convoiul dubelor s-a oprit pe loc, la marginea unei pãduri, unde ni se încuviinþase sã ieºim din dube
pentru nevoile noastre. Oprirea aceasta ni se pãru foarte suspectã. Unii se temeau sã nu fim duºi în pãdure pentru a fi
împuºcaþi! Se fãureau planuri de rezistenþã ºi de apãrare. Cei
mai mulþi dintre noi ne pãstram cumpãtul, fiindcã ne dãdeam
seama cã nu putea fi vorba de o execuþie în masã, fãrã nici o
sentinþã judecãtoreascã. Iar când ni s-a ordonat sã reintrãm în
dubã, s-au convins cu toþii cã avurãm dreptate. În zori am
plecat mai departe ºi pe la prânz am ajuns la Oradea, unde am
fãcut iarãºi un popas mai lung, în aºteptarea de a fi vãrsaþi în
penitenciarul de acolo. În drum, doctorul Ciugureanu suferind
de atac de cord, fu chemat medicul care însoþea convoiul
într-un automobil. I s-au fãcut injecþii. Cum însã starea
bolnavului se agravase, sosi medicul din nou spre a-l muta în
automobilul sãu. Se pare cã sucombase în drum, fiindcã din
momentul acela, Ciugureanu n-a mai fost vãzut”.
Constantin C. Giurescu, un alt istoric arestat în aceeaºi
noapte ºi care a fãcut parte din acelaºi convoi în drumul spre
Sighet, dar transportat într-o altã dubã, menþioneazã, în cartea
sa de memorii Cinci ani ºi douã luni în penitenciarul Sighet, cã
1
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Daniel Ciugureanu a murit în drum spre Sighet, la spitalul din
Turda.
Date interesante despre modul cum au fost încarceraþi
arestaþii la închisoare, inclusiv despre sfârºitul lui Daniel
Ciugureanu, oferã însuºi comandantul Penitenciarului din Sighet, locotenent-major Vasile D. Ciolpan. Într-o declaraþie
fãcutã la 4 iunie 1955, printre alte amãnunte, el scrie ºi urmãtoarele: „În anul 1950, la 1 mai am fost numit Director al
Penitenciarului Sighet Principal, plecînd din Bucureºti cu un
numãr de 17 miliþieni, venind la Sighet, am gãsit aici pe fostul
Inspector ºi mai tîrziu Maior Dumitraºcu care în prezent este
pensionar, am stat cîteva zile ºi pe data de 5-6 mai 1950 a
început sã soseascã Dube cu deþinuþi, odatã cu deþinuþii au
venit ºi fostul ministru Jianu Marin împreunã cu fostul colonel
Baciu Ion, care a stat vreo douã zile aici în localitate, însãºi
fostu ministru a repartizat deþinuþii pe camere, la una din dube
a venit un deþinut deja mort ºi unu nebun1, pe cel mort au dat
ordin ca sã vie cãruþa de la spital ºi a fost dus la spital pentru a
fi îngropat, ºi a spus ca sã se facã un proces verbal de
constatarea morþii ºi sã semneze doi medici dar sãse pãstreze
secretul, întrebînd cã pe viitor cum sã procedez misa spus cã
tot la fel sã se facã proces-verbal ºi sã semneze doi medici dar
sã se pãstreze secretul a mai spus cã împreunã cu comandantu
Securitãþii din oraº sã cãutãm un loc pentru a putea înmormînta dar în timpul nopþii ºi sã nu anunþãm necãieri moartea
lor”2.
Întrerupem aici textul declaraþiei torþionarului nr. 1 al
României comuniste, subliniind faptul cã din mãrturisirile sale
reiese clar cã Daniel Ciugureanu a decedat în drum spre închisoarea din Sighet ºi cã de la penitenciar cadavrul sãu a fost
dus la spitalul orãºenesc.
În continuare, Vasile Ciolpan oferã unele detalii despre
locul unde probabil a fost „îngropat” Daniel Ciugureanu...
„Fostu colonelu Baciu a fost defaþã cînt sa hotãrît de felu cum
va trebui în viitor sã se procedeze cu cei morþi ºi in felu acesta
am stabilit locul cu fost cãpitan de securitate ºi comandant al
securitãþii judeþene din Sighet Mureºan Alexandru unde am
stabilit unde trebuie sã fie înmormîntati, în anul 1950–51 ºi 52
pînã întrun timp în cimitirul oraºului, datoritã faptului cã la
orice orã din noapte mai circula noapte am intervenit din nou
pe lîngã comandantul securitãþii din oraº pentru a stabili un
loc mai ascuns ºi dupã cîteva zile dela intervenþia mea am fost
chemat de cãpitanul Stern în prezent maior la Reg. Baia Mare
ºi mia indicat locul unde trebuia sã-i transport pe cei morþi
adicã în cimitirul spitalului care este în afarã de oraº”.
Cimitirul spitalului despre care se aminteºte în declaraþie era
poziþionat în partea de vest a localitãþii, la ieºirea din oraº, pe
partea stângã a drumului naþional ce duce spre Satu Mare.
Acest cimitir existã ºi astãzi ºi poartã numele Cimitirul Sãracilor, Cimitirul fãrã morminte sau, în limbaj oficial, Cimitirul de la Cearda. O inscripþie afiºatã la intrarea în cimitir
anunþã vizitatorul cã în acel loc au fost înmormântaþi între anii
1950 ºi 1955, în gropi anonime, fãrã cruce sau un alt semn
distinctiv, deþinuþi politici, între care Iuliu Maniu, Constantin
(Dinu) Brãtianu, Gheorghe Brãtianu, episcopii Ioan Suciu,
Anton Durcovici, Tit Liviu Chinezu, Valeriu Traian Frenþiu.
Moartea lui Daniel Ciugureanu nu a fost constatatã
printr-un act de deces, ci printr-un proces-verbal, aºa cum

Deþinutul „nebun” era generalul Henry Cihoski.
Documentul este scris de mânã, cu cernealã roºie, de cãtre Vasile Ciolpan. Sublinierea în document. Am respectat
ortografia ºi originalul documentului. Vezi documentul în De ce trebuie condamnat comunismul. Anuarul Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului în România, vol. I, Bucureºti, 2006, p. 197–199.
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mãrturiseºte directorul închisorii din Sighet: „cã aºa ni sa dat
ordine verbale de cãtre fost ministru Jianu ºi de fostu colonel
Baciu. Constituind pentru noi o sarcinã de partid ºi de stat ºi
normal un secret de stat”.
Astfel, locul înmormântãrii lui Daniel Ciugureanu rãmâne ºi astãzi un mare „secret de stat”.
Fiul sãu, Gheorghe, necunoscându-i soarta ºi negãsindu-i mormântul, a ridicat la Sighet, în Cimitirul Sãracilor, o
cruce comemorativã, iar la cimitirul Mãnãstirii Cernica de
lângã Bucureºti, unde-ºi dorm somnul de veci mulþi foºti
deputaþi din Sfatul Þãrii, i-a ridicat un cenotaf.

Ion PELIVAN
(1876–1954)
S-a nãscut la 1 aprilie 1876, în comuna Rezeni din
judeþul Lãpuºna. Învaþã la ºcoala primarã în satul natal, apoi
urmeazã Seminarul Teologic din Chiºinãu. Studiazã la Facultatea
de Drept a Universitãþii din Dorpat (azi - Tartu, Estonia).
În 1898–1899, organizeazã ºi conduce prima grupare
studenþeascã moldoveneascã având caracter naþional. Membrii
grupãrii poartã corespondenþã cu patrioþi basarabeni refugiaþi
mai de mult timp în þarã, precum Zamfir C. Arbore, dr. Petre
Cazacu, dr. Guþu, Gheorghe Madan ºi alþii. Mulþi dintre membrii acestei organizaþii deþineau nu numai literaturã revoluþionarã rusã, ci ºi cãrþi în limba românã, lucru ce nu cadra
câtuºi de puþin cu canoanele politice din Rusia. Drept urmare,
prin 1902-1903, gruparea studenþeascã moldoveneascã de la
Universitatea din Dorpat este descoperitã, iar membrii ei sunt
închiºi: unii în închisoarea din localitate, alþii într-o închisoare
din Lituania (Wenden), iar fruntaºii studenþilor basarabeni
sunt surghiuniþi în gubernia Arhanghelsk: Ion Pelivan - la
Mezen, Alexandru Oatu - la Pinega, iar Griºcov - la Onega, sub
grava învinuire de tendinþe separatiste româneºti(!).
În 1904, Ion Pelivan este trimis pe frontul din Manciuria. În 1905, dupã înfrângerea Rusiei de cãtre japonezi, în
Basarabia, în jurul marelui patriot Emanuil Gavriliþã, se organizeazã prima grupare naþionalã democraticã moldoveneascã.
Din aceastã grupare fãceau parte Constantin Stere, Ion Pelivan, Pan Halippa, Iustin Frãþiman ºi alþii, unii dintre ei erau de
curând proaspãt eliberaþi din închisorile ruseºti.
Din 1906, când sub conducerea lui Emanuil Gavriliþã
apare gazeta „Basarabia”, Ion Pelivan este colaborator fidel al
acestui prim periodic în limba românã în cuprinsul dintre Prut
ºi Nistru.
În cursul anului 1907, dupã mari eforturi, reuºeºte sã
obþinã postul de judecãtor de ocol la Bãlþi, unde va rãmâne
pânã în 1912. În acest an, cu ocazia serbãrilor centenarului
eliberãrii Basarabiei de cãtre ruºi de sub jugul turcesc, Ion
Pelivan, în calitate de slujbaº al statului, nu numai cã nu a luat
parte la solemnitãþi, dar a ºi purtat o cocardã tricolorã cernitã
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trimisã de sora sa Ecaterina, studentã la Facultatea de Medicinã din Iaºi. Pentru asemenea manifestare a sentimentelor
naþionale, Ion Pelivan a fost destituit din funcþie.
Dupã izbucnirea primului rãzboi mondial este mobilizat pe front, fiind mutat din garnizoanã în garnizoanã, pentru
ca, în cele din urmã, în primãvara anului 1917, sã ajungã la
Bolgrad, unde va lucra pe plan naþional împreunã cu ªtefan
Ciobanu aflat acolo, ºi de unde, cu ocazia revoluþiei ruseºti din
februarie, va pleca la Chiºinãu ºi va lua parte la toate manifestãrile naþionale.
La 3 aprilie 1917, face parte din Comitetul de organizare al Partidului Naþional Moldovenesc, partid renãscut sub
preºedinþia lui Pavel Gore. Participã, în continuare, la congresele din aprilie ºi mai 1917 ale învãþãtorilor, unde susþine
propunerile lui ªtefan Ciobanu de naþionalizare a învãþãmântului, precum ºi la alte manifestãri cu caracter naþional. La
ºedinþa de reactivare a Societãþii Culturale Moldoveneºti (înfiinþatã în 1905), este ales în comitetul de conducere. În iunie
1917 publicã broºura Adunarea Întemeietoare, în limba românã, care a constituit o bunã propagandã pentru viitorul Sfat
al Þãrii. La începutul lui octombrie 1917, îºi prezintã candidatura pentru Constituanta Rusã, din partea cooperaþiei moldoveneºti.
Conform hotãrârii Congresului militarilor moldoveni
(20-28 octombrie 1917), Ion Pelivan este cooptat în Biroul de
organizare al Sfatului Þãrii. În Sfatul Þãrii a fost ales deputat
din partea Partidului Naþional Moldovenesc.
La 21 noiembrie 1917, în ºedinþa de inaugurare a lucrãrilor Sfatului Þãrii, a fost înaintat la funcþia de preºedinte al
Sfatului, în final fiind ales Ion Inculeþ. În discursul rostit la
ºedinþa de deschidere a Sfatului Þãrii, face, printre altele, un
succint istoric al Basarabiei începând cu nedreptul rapt din
1812: „În anul 1812 noi am fost rupþi din trupul Moldovei ºi
anexaþi la statul rus. Conducãtorii poporului de atunci s-au
îngrozit, fiindcã, cu toate cã Moldova se gãsea sub protectorul
turc, ea era liberã. Este drept, turcii luau a zecea parte din
munca poporului, dar turcul era cinstit: el ne prãda, dar nu-ºi
bãga cismele murdare în sufletul nostru. Turcul ne dãdea
voie sã ne rugãm lui Dumnezeu în limba noastrã [...] ne-a
lãsat ºcoala în forma în care am moºtenit-o de la bunici cu
predare în limba natalã; el nu ne forþa sã învãþãm turceºte”.
La fel era ºi în justiþie ºi în administraþie, spune Ion Pelivan.
Apoi: „Strãmoºii noºtri ºtiau cã în Rusia þãranii se gãsesc în
robie, cã ei se vând ca dobitoacele. De o mult mai mare
libertate se bucurau þãranii din Moldova [...] D-voastrã aþi
auzit de marele nostru scriitor Alecu Russo, care a prezis cã va
veni revoluþia mare ºi va declara cã ºi noi avem dreptul la
autodeterminare naþionalã. Aceastã idee a fost însuºitã de
cãtre soldaþii noºtri - face aluzie la Congresul militarilor moldoveni. Numele ostaºilor trebuie sã fie înscris cu litere de aur
în istoria poporului nostru. Dacã n-ar fi fost Congresul lor din
octombrie, care a proclamat autonomia Basarabiei, deschiderea Sfatului Þãrii n-ar fi avut loc. [...]
Sã nu uitãm cã, dacã noi, moldovenii, am fi uitat limba
noastrã, noi am fi fost ºterºi de pe pãmânt”.
În primul guvern al Republicii Moldoveneºti (7 decembrie 1917 - 14 ianuarie 1918), prezidat de Pantelimon
Erhan, precum ºi în cel de-al doilea (19 ianuarie 1918 - 27
martie 1918), prezidat de Daniel Ciugureanu, Ion Pelivan a
deþinut funcþia de director general (ministru) la Externe. În
aceastã calitate, în zilele de 14 ºi 15 decembrie 1917, pleacã,
împreunã cu Vladimir Cristi, ministru la Interne, la Iaºi, pentru
a cere ajutorul Armatei române, deoarece unele minoritãþi ºi
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unele formaþiuni politice proruse, nu neapãrat de extrema
stângã sau numai stângã, apelaserã la forþele armate ale Rumcerodului. La întoarcerea spre Chiºinãu, ambii miniºtri sunt
arestaþi în gara Socola, de lângã Iaºi, de cãtre membrii Frontotdelului, dar scapã ca prin minune.
La 22 decembrie 1917, împreunã cu Pantelimon Erhan
ºi Vladimir Cristi, semneazã un demers cãtre ministrul de
Rãzboi al României, ca Basarabia sã fie ajutatã cu un regiment
de foºti prizonieri ardeleni. La 26 decembrie toþi directorii
(miniºtri) semneazã o telegramã prin care se cerea ajutorul
Armatei române.
În urma consfãtuirii secrete care a avut loc în casa lui
Nicolae N. Bosie-Codreanu, la 7 ianuarie 1918, unde s-a aflat
de telegrama de protest a lui Ion Inculeþ ºi Pantelimon Erhan
împotriva intrãrii Armatei române în Basarabia (telegramã
rãmasã neexpediatã), se hotãrãºte plecarea la Iaºi a mai multor
delegaþii, pentru a grãbi ajutorul din partea României. Ion
Pelivan va pleca la Iaºi, în aceeaºi zi, împreunã cu Nicolae
Suruceanu, Ion Buzdugan ºi Vasile Gafencu, prin Suruceni ºi
Leova. Interpelat de unii membri ai Sfatului Þãrii, Pantelimon
Erhan va spune cã el nu ºtie nimic, va arunca vina asupra unor
directori generali ºi, ceva mai târziu, va publica destituirea
unora dintre ei, printre care ºi a lui Ion Pelivan. Faptul nu a fost
adevãrat, a fost doar un joc politic.
Abia dupã instalarea guvernului condus de Daniel Ciugureanu, avându-l pe Ion Pelivan la Externe, se aflã cã, datoritã
dezagregãrii Imperiului rus, a anarhiei locale etc., a fost necesarã intervenþia aliaþilor occidentali pentru menþinerea frontului ruso-român, ceea ce l-a determinat pe generalul ªcerbacev,
în lipsa forþelor organizate ruseºti, sã cearã guvernului român
sã trimitã trupe române în Basarabia. La 13 ianuarie 1918, Ion
Pelivan revine la Chiºinãu împreunã cu unitãþi ale Armatei
române.
La 24 ianuarie 1918, Sfatul Þãrii voteazã independenþa
Republicii Moldoveneºti. Ion Pelivan rosteºte o cuvântare
înãlþãtoare, spunând cã „acum suntem în ajunul întregirii
neamului”.
A fost deputat în Sfatul Þãrii de la 21 noiembrie 1917
pânã la 27 noiembrie 1918. În cadrul Sfatului Þãrii, a fost
membru în comisiile: Declaraþii ºi Statute, Administrativã,
Regulamente. La 27 martie 1918, a votat pentru unirea Basarabiei cu România.
Dupã Unire, a fost deputat în Parlamentul României
Mari ºi ministru al Justiþiei.
În iulie 1919, Congresul þãranilor din Basarabia îl împuterniceºte sã apere interesele Basarabiei la Conferinþa de
Pace de la Paris (1919-1920). Ion Pelivan conduce delegaþia
din Basarabia compusã din Ion Codreanu, Sergiu V. Cujbã ºi
Gheorghe Nãstase. În timpul aflãrii sale la Paris, a editat ziarul
„La Bessarabie” ºi a colaborat la gazetele: „Le Temps”, „La
Victorie”, „La Patrie”.
În guvernul condus de Alexandru Vaida-Voevod (1
decembrie 1919 - 13 martie 1920) a deþinut postul de ministru
al Justiþiei.
În 1940 se refugiazã la Bucureºti. În 1941 revine în
Basarabia, pentru a se refugia din nou, în vara anului 1944.
În noaptea de 5 spre 6 mai 1950, a fost ridicat de
organele securitãþii de stat ale României, de la domiciliul sãu
din Bucureºti (str. I.L. Caragiale nr. 7). Într-o notã informativã
întocmitã de cãtre consilierii sovietici aflaþi la Bucureºti, imediat dupã operaþiunea de arestare a foºtilor demnitari români, ºi
expediatã ministrului Securitãþii de la Moscova, referitor la Ion
Pelivan se menþiona urmãtoarele: „Între anii 1941–1944 -
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ministru al Justiþiei; l-a sprijinit activ pe Antonescu”, afirmaþie ce nu corespunde adevãrului. În închisoarea de la Sighet,
a stat în aceeaºi celulã cu Ion Nistor (marele patriot ºi istoric
bucovinean) ºi Constantin Tomescu (profesor la Facultatea de
Teologie din Chiºinãu). Ion Nistor, în lucrarea memorialisticã
Note autobiografice. Amintiri din închisoare, consemneazã:
„La raportul de dimineaþã ºi de searã stãruiam mereu asupra
aerului insuportabil din celula noastrã, cerând o camerã mai
mare pentru colectivul nostru. Dupã multe reclamaþii ºi inspecþii s-a convins în sfârºit ºi direcþia închisorii de îndreptãþirea cererii noastre: cererea noastrã a fost luatã în seamã ºi
jumãtate din colectivul nostru fu ridicat ºi mutat în altã celulã... Noua celulã avea trei ferestre spre curtea cu plantaþii a
închisorii ºi cu o vedere peste zidul închisorii, de unde se
vedea turnul cu orologiu al bisericii catolice, de unde se
auzeau clopotele mai bine, la semnalul cãrora generalul cãdea în genunchi ºi rostea în tainã rugãciuni fierbinþi.
Am mai schimbat de câteva ori celula, cu mici modificãri în compunerea colectivului nostru. În celula spaþioasã
de la etajul întâi, unde am fost mutaþi în primãvara anului
1952, am rãmas pânã în 1954... În celula aceasta au murit:
Portocalã, Pelivan, Burileanu, Bornemisa ºi Popovici Taºcã
ºi gen. Mihai Racoviþã.” Camarazii de suferinþã au fost ºi
singurii martori la decesul lui Ion Pelivan, întâmplat la 24
ianuarie 1954, la vârsta de 78 de ani.
A fost reînhumat la Cimitirul de la Cernica mult mai
târziu, la 4 aprilie 1976, prin intervenþiile ºi grija lui Elefterie
Sinicliu, la cererea soþiei sale, Maria Pelivan.

Generalul Ioan RÃªCANU
(1874–1952)
S-a nãscut la 4 (dupã alte date, la 14) ianuarie 1874 în
oraºul Cahul, din sudul Basarabiei. La 16 iulie 1891 a intrat la
ºcoala de ofiþeri de Artilerie ºi Geniu, a studiat la Înalta ªcoalã
de Rãzboi din Bucureºti.
A obþinut treptat toate gradele militare: la 16 iulie 1893
a primit gradul de sublocotenent, la 1 aprilie 1896 a avansat la
gradul de locotenent; la 10 mai 1903 a obþinut gradul de
cãpitan. Peste ºapte ani, la 10 mai 1910, a obþinut gradul de
maior. Între anii 1907 ºi 1911 a fost ataºat militar al României
la Berlin. Între anii 1910 ºi 1912, când Ministerul Apãrãrii
Naþionale al României era condus de Nicolae Filipescu, a fost
ofiþer de Mare Stat-Major. La 1 aprilie 1914 i s-a acordat
gradul de locotenent-colonel. În 1916 a fost avansat la gradul
de colonel; în acelaºi an, în noiembrie, a fost ataºat pe lângã
Marele Stat-Major Francez. A fost comandant de brigadã în
eroicele lupte de la Mãrãºeºti din vara anului 1917. La 1
septembrie 1917 i s-a conferit gradul de general de brigadã. A
reprezentat Armata românã la armistiþiului de la Focºani, semnat la 7 decembrie 1917 între armatele româno-ruse ºi cele ale
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Puterilor Centrale. Numele lui Ioan Rãºcanu este înscris alãturi
de cele ale marilor generali ai României.
Originar din Basarabia, generalul Ioan Rãºcanu a purtat
o deosebitã dragoste poporului dintre Prut ºi Nistru. În primãvara anului 1918 a venit în calitate de comandant al Diviziei I
Vânãtori. Un fost subordonat al generalului descria astfel impresia ce i-a fãcut-o noul comandant, cu prilejul trecerii Divizei I Vânãtori în Basarabia:
„Nu voi uita niciodatã prima prezentare a acestui distins ºi energic comandant de mare unitate, în faþa regimentului nostru ºi înflãcãrata sa cuvântare, care cãdea ca un
balsam pe inimile noastre greu încercate:
– Ofiþeri, subofiþeri, caporali ºi soldaþi! De azi înainte,
eu vã sunt comandantul vostru ºi al tuturor bravilor vânãtori
ai M.S. Regelui Ferdinand, din cuprinsul scumpei noastre
Patrii române.
Avem o nobilã misiune de îndeplinit în Basarabia strãmoºilor noºtri, în Basarabia lui ªtefan ºi atâtor altor glorioºi
voievozi ai Moldovei.
Vom trece Prutul ºi ne vom face datoria de fraþi pentru
liniºtirea spiritelor ºi întronarea imediatã a ordinii.
Sã mã ascultaþi ºi sã mã urmaþi!
Sã vã ascultaþi ofiþerii ºi gradaþii ºi sã le urmaþi cu
dragoste poruncile ºi sfaturile. Trãiascã Patria! Trãiascã iubitul ºi Marele nostru Rege! Trãiascã dinastia românã!
Urale nesfârºite ºi îndelung repetate, ieºite din miile de
piepturi ostãºeºti prezente, în acel înãlþãtor moment, i-au
acoperit ultimele sale cuvinte”.
Alãturi de Daniel Ciugureanu, Ion Inculeþ, Ion Pelivan,
ªtefan Ciobanu, Pantelimon Halippa, generalul Ernest Broºteanu, Alexandru Marghiloman ºi alþii, generalul Ioan Rãºcanu a
avut o importantã contribuþie la unirea Basarabiei cu România.
Divizia I Vânãtori, comandatã de general Ioan Rãºcanu, la 1 martie 1918, a înlocuit Detaºamentul General Ernest
Broºteanu în Chiºinãu ºi în Basarabia de mijloc. Trupele Detaºamentului General Ioan Rãºcanu au asigurat ordinea publicã
în Basarabia în timpul acþiunilor pentru unirea acestei provincii cu România. La 27 martie 1918, când Sfatul Þãrii a votat
unirea Basarabiei cu România, trupele Detaºamentului General Ioan Rãºcanu se aflau la Chiºinãu: ele au constituit unitãþile de paradã ºi gãrzile de onoare participante la marele
eveniment. Ulterior a comandat Detaºamentul General Ioan
Rãºcanu, compus din ºase regimente de vânãtori, cavalerie,
artilerie ºi unitãþile auxiliare respective.
Dupã Marea Unire, prin acþiuni ºi misiuni de mare
importanþã ºi rãspundere, a susþinut ºi apãrat integritatea teritorialã ºi unitatea naþionalã a þãrii, a contribuit la buna gospodãrire a provinciilor întregite.
Dupã ce ºi-a dat demisia din armatã (militarii nu puteau
desfãºura activitate politicã), generalul Ioan Rãºcanu a fãcut o
bogatã carierã politicã. A fost membru de frunte al Partidului
Naþional Liberal. A fost deputat (1920, 1926, 1928, 1931) ºi
secretar (1920 ºi 1930) în Parlamentul României. A contribuit
la elaborarea mai multor legi, la buna organizare ºi conducere a
Armatei române, la luarea deciziilor privitoare la apãrarea
naþionalã.
A deþinut cea mai înaltã funcþie militarã. A fost ministru
al Apãrãrii Naþionale în mai multe rânduri: în guvernul condus
de generalul Arthur Vãitoianu (27 septembrie - 28 noiembrie
1919); în guvernul prezidat de Alexandru Vaida-Voevod
(1 decembrie 1919 - 13 martie 1920); în guvernul de sub preºedinþia generalului Alexandru Averescu (13 martie 1920 - 13
decembrie 1921). Între 30 martie 1926 ºi 4 iunie 1927, a
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deþinut demnitatea de ministru de stat pentru Basarabia ºi
Bucovina, în guvernul condus de generalul Alexandru Averescu. Funcþia de ministru de stat (cu reºedinþã în Chiºinãu) a
mai deþinut-o în guvernul condus de Nicolae Iorga (18 aprilie
1931 - 31 mai 1932).
În 1931 a organizat la Chiºinãu o grandioasã expoziþie a
Basarabiei, fapt pentru care Nicolae Iorga, preºedintele Consiliului de Miniºtri, l-a felicitat printr-o telegramã publicatã în
ziarul „Neamul românesc” (anul XXVI, nr. 217 din 28 septembrie 1931): „Mulþumind colegului ºi prietenului nostru
pentru opera spornicã fãcutã în Moldova de Rãsãrit, unesc în
mulþumirile mele pe toþi aceia care-i dau un sincer ajutor în
unirea frãþeascã pentru binele acestei scumpe pãrþi a þãrii.”
Nicolae Iorga i-a recunoscut generalului întotdeauna meritele
privitoare la ceea ce a realizat în Basarabia. Cu ocazia terminãrii lucrãrilor de construcþie a ºoselei Cahul-Oancea, lucrare iniþiatã ºi coordonatã de generalul Ioan Rãºcanu, marele
istoric ºi prim-ministru al României aprecia într-o altã telegramã cã „opera de creaþiune pentru binele populaþiei din
Moldova de Rãsãrit, care a fost odatã Basarabia pentru uzurpatorii strãini, aratã scopul dreptei noastre stãpâniri ºi sunt
recunoscãtor tuturor care au lucrat la dânsa”.
Generalul Ioan Rãºcanu este autorul unor lucrãri de
teorie militarã. În scrierile sale trateazã teme privitoare la
starea armatei naþionale ºi activitatea Ministerului Apãrãrii
Naþionale, abordeazã aspecte din istoria mausoleului eroilor de
la Vaslui (Mãrãºeºti), subiecte din istoria neamului românesc,
propune instrucþiuni pentru organizarea unor cantine speciale.
A fãcut ºi traduceri în româneºte de lucrãri din domeniul
militar (Instrucþiuni, Bucureºti, 1912).
Dupã instaurarea comunismului în România, a cunoscut ororile noului regim. În noaptea de 5 spre 6 mai 1950 a fost
arestat de la domiciliu. A fost dus la Ministerul de Interne,
unde a petrecut o noapte în subsolul clãdirii (celula 72). A doua
zi, foºtii demnitari au fost îmbarcaþi în dube, cu care au fost
duºi la penitenciarul din Sighet. Printr-o singurã operaþie brutalã, desfãºuratã în „noaptea demnitarilor”, autoritãþile comuniste au arestat simultan în Bucureºti ºi în alte localitãþi cca 90
de mari personalitãþi: prim-miniºtri, miniºtri, deputaþi, lideri
politici, academicieni, ofiþeri superiori etc.
A fost încarcerat, împreunã cu alþi înalþi demnitari ai
armatei, la închisoarea din Sighetu Marmaþiei: fostul ministru
de Rãzboi, generalul Henry Cihoski; fostul secretar de stat
pentru Aviaþie la Ministerul Aerului ºi Marinei, generalul
Achille Diculescu; fostul ministru al Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale, general dr. Nicolae Marinescu; fostul comandant al Jandarmeriei, generalul Mihai Racoviþã-Cehanu; fostul
ministru al Apãrãrii Naþionale, generalul Nicolae Samsonovici; fostul preºedinte al organizaþiei PNL din judeþul Gorj,
generalul Alexandru Tãtãrescu, arestat ca frate al fostului premier Gheorghe Tãtãrescu; fostul subsecretar de stat pentru
Aviaþie, la Ministerul Apãrãrii Naþionale, generalul Gheorghe
Vasiliu; fostul ministru al Apãrãrii Naþionale, generalul
Constantin Ilasievici; fostul subsecretar de stat pentru Aviaþie
la Ministerul Apãrãrii Naþionale, generalul Emil Gheorghiu
etc.
Ulterior lotul celor încarceraþi la penitenciarul din Sighetu Marmaþiei a fost completat cu alþi înalþi demnitari ai
armatei: viceamiralul Ion Georgescu, fost subsecretar de stat
pentru Marinã în Ministerul de Rãzboi; generalul Mihail Racovitzã, fost subsecretar de stat la Ministerul Apãrãrii Naþionale;
generalul Alexandru Glatz, fost subsecretar de stat pentru
Românizare ºi Inventar, în timpul rãzboiului; generalul Eugen
Zwiedenek, fost ministru al Apãrãrii Naþionale; generalul Ioan
Ilcuº, fost ministru al Lucrãrilor Publice ºi Comunicaþiilor;
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generalul Grigore Georgescu, fost subsecretar de stat pentru
Marinã la Ministerul Apãrãrii Naþionale; amiralul Nicolae
Pãiº, fost subsecretar de stat pentru Marinã la Ministerul Apãrãrii Naþionale, în guvernul condus de mareºalul Ion Antonescu (27 ianuarie 1941 - 13 august 1944).
Viaþa generalului Ioan Rãºcanu s-a stins într-o celulã
sumbrã din penitenciarul din Sighet, în ziua de 25 februarie
1952. Este al douãzeci ºi unulea decedat din rândul marilor
demnitari închiºi în închisoarea sigheteanã. Din totalul celor
180 de deþinuþi în închisoarea de la Sighet, au murit 53. Mulþi
au fost îngropaþi noaptea, pe ascuns. Locul unde zac rãmãºiþele
pãmânteºti ale multora nici pânã astãzi nu se cunoaºte cu
exactitate.
Arestarea ºi lichidarea fizicã ºi moralã, executarea înalþilor
demnitari militari se înscria în planul Uniunii Sovietice de distrugere a Armatei române pentru a slãbi capacitatea de rezistenþã a
þãrii la presiunea sovieticã. Numai în penitenciarul de la Sighet au
fost duºi spre exterminare 23 de generali, mulþi ºi-au gãsit acolo
sfârºitul, printre care ºi Ioan Rãºcanu, pãmânteanul nostru.

Constantin TOMESCU
(1890–1983)
S-a nãscut la 20 februarie 1890, în Constanþa. A absolvit Seminarul „Veniamin Costache” din Iaºi (1912), apoi
ºi-a continuat studiile la Facultatea de Teologie din Bucureºti
(1912-1916), care-i va conferi ºi doctoratul în teologie (1927).
A participat ca voluntar în primul rãzboi mondial (1916–1918).
Dupã Unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918)
se stabileºte la Chiºinãu, unde o perioadã îndelungatã (1919–
1942) deþine funcþia de director al Cancelariei (secretar general) Arhiepiscopiei Chiºinãului ºi consilier cultural. Desfãºoarã activitate didacticã - profesor suplinitor (1926), agregat
(1927) ºi titular (l930) la Catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe
Române de la Facultatea de Teologie din Chiºinãu (1926-1941),
încadrat apoi la cea din Cernãuþi-Suceava (1941–1946); a fost
primul prodecan al Facultãþii de Teologie din Chiºinãu; membru din partea mirenilor în Adunarea eparhialã a Arhiepiscopiei Chiºinãului ºi în Congresul Naþional Bisericesc.
În capitala Basarabiei, împreunã cu Toma Gh. Bulat, a
întemeiat ºi condus activitatea „Arhivelor Basarabiei”, revistã
de istorie ºi geografie a moldovenilor dintre Prut ºi Nistru
(1929-1938). A colaborat la „Luminãtorul”, „Misionarul” ºi
„Revista Societãþii Istorico-Arheologice Bisericeºti” din Chiºinãu. În paginile acestor ediþii periodice, a publicat o mulþime
de articole, studii, recenzii, loturi de documente, adnotãri etc.
Constantin Tomescu este autor a numeroase lucrãri de
istorie a Bisericii Ortodoxe Române: Episcopia Hotinului.
Date istorice ºi statistice, Chiºinãu, 1925, 200 p.; Rolul Bisericii Ortodoxe în viaþa neamului românesc. Curs de inau-
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gurare, Chiºinãu, 1926, 19 p.; Mitropolitul Grigorie IV al
Ungrovlahiei, tezã de doctorat, Chiºinãu, 1927, IV + 307 p.;
Înfiinþarea Episcopiei Chiºinãului ºi Hotinului (1813), în „Arhivele Basarabiei”, an. I, 1929, nr. l, p. 32-42; nr. 2, p. 31-53;
nr. 3, p. 31-38 ºi nr. 4, p. 7-23; Exarhul Gavriil ºi mitropolitul
Ignatie al Ungrovlahiei, 1810, în „Arhivele Basarabiei”, an. II,
1930, nr. 2, an. III, 1931, p. 258-271; ªtiri catagrafice din
Biserica Moldovei din 1809, în „Arhivele Basarabiei”, an. III,
1931, nr. 2, p. 177-185; Tipografia duhovniceascã exarhalã
din Chiºinãu, în „Arhivele Basarabiei”, p. 73-90; ªtiri catagrafice din Bisericile Principatelor la 1810, în „Arhivele Basarabiei”, an. IV, 1932, nr. 4, p. 204-214; Iarãºi despre
detronarea mitropolitului Ungrovlahiei Dositei Filitti, în „Arhivele Basarabiei”, an. IV, 1932, nr. 3, p. 169-178; Diferite
ºtiri din Arhiva Consiliului eparhial Chiºinãu, în „Arhivele
Basarabiei”, anii IV-X, 1932-1938, mai multe numere; Conducãtori bisericeºti din Principate la 1811 ºi din Basarabia
între 1816-1837 inclusiv, în „Arhivele Basarabiei”, an. V,
1933, nr. l, p. 58-64; Puþine cuvinte despre strãdania cãrturãreascã a mitropolitului Grigorie Dascãlul al Ungrovlahiei,
în „Biserica Ortodoxã Românã”, an. LII, 1934, nr. 5-6, p.
326-340; Scurtã povestire istoricã despre sfânta mãnãstire
Neamþu ºi despre aºezãrile monahale supuse ei (mãnãstirea
Secu ºi schiturile Vovidenia, Pocrov, Sihãstria, Sihla ºi Icoana), Mãnãstirea Neamþ, 1942, XIV + 179 p.
A editat prestigioase colecþii de documente: Documente basarabene, 2 vol., Chiºinãu, 1928-1938 (în colaborare cu
Visarion Puiu, ªtefan Berechet, ªtefan Ciobanu ºi Leon T.
Boga); Documente ºi scrisori din familia Andronachi Donici,
Chiºinãu, 1928, 57 p.
Împreunã cu preotul prof. Serghie Bejan, a tradus lucrarea
protoiereului Pavel Svetlov: Învãþãtura creºtinã în expunere apologeticã, 2 vol., Chiºinãu, 1935-1936, V + 648 + 116 p. (I) ºi IV +
625 p. (II). A publicat diferite Rapoarte (dãri de seamã) asupra
vieþii bisericeºti din cuprinsul Eparhiei Chiºinãului.
Prin activitatea sa didacticã ºi ºtiinþificã, Constantin
Tomescu a contribuit la documentarea istoriei Basarabiei în
diferite etape, reliefând în mod special dãinuirea spiritului
românesc chiar în perioadele mai puþin prielnice pentru astfel
de fapte.
A fãcut cãlãtorii de studii în Turcia, Palestina, Siria,
Liban, Mesopotamia, Persia.
A organizat ºi condus pelerinaje la Muntele Athos ºi în
Þara Sfântã, fapt pentru care i s-a conferit titlul de „mare
dicheofilax” al Patriarhiei Ecumenice ºi Crucea Sf. Mormânt a
Patriarhiei Ierusalimului.
A fost ministru (subsecretar de stat la Ministerul Culte
ºi Arte) în guvernul Octavian Goga.
În anii regimului totalitar a cunoscut ororile închisorilor
comuniste. În noaptea de 5 spre 6 mai 1950 a fost arestat ºi
întemniþat în închisoarea din Sighet. A stat în aceeaºi celulã cu
istoricul bucovinean Ion Nistor, patriotul basarabean Ion Pelivan ºi alþi oameni de ºtiinþã ºi culturã. Peste ani, supravieþuitorul Ion Nistor avea sã-ºi aducã aminte: „Cum ne nimerisem mai mulþi istorici, teologi, psihologi, economiºti ºi agronomi, ne treceam timpul cu referate ºi discuþii din
domeniul specialitãþii fiecãruia. Avocatul Dumitru Nistor din
Timiºoara ºi profesorul Constantin Tomescu din Chiºinãu ne
delectau cu cântãrile lor în surdinã.”
A fost eliberat în 1955.
A decedat la 5 iulie 1983, la Bucureºti.
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Artileriºti Români - cãzuþi la datorie la
porþile Herþei la 29 iunie 1940
O comemorare a 67 ani de la sângerosul eveniment1
Vasile ILICA
De curând a apãrut la Cernãuþi o cãrticicã scrisã de
veteranul de rãzboi Gheorghe N. Pavel intitulatã „Proboteºti un sat martir din Þinutul Herþei” este vorba de un fel de
monografie a satului din care provine autorul, sat care a trecut
prin multe încercãri ºi tragedii din momentul în care a devenit
sat de graniþã între URSS ºi România, dupã 28 iunie 1940.
Autorul, care la acea datã avea doar 12 ani, îºi aduce
aminte de împrejurãrile în care au fost împuºcaþi, de servanþii
unui tanc sovietic, la intrarea în oraºul Herþa: cap. Ion Boroº,
slt. Alexandru Dragomir ºi soldat Iancu Solomon, militari ce
fãceau parte dintr-un divizion de artilerie ce provenea din
garnizoana oraºului Bacãu, fiind detaºaþi în zona Herþa.
Autorul evocã în amintirile sale împrejurãrile în care a
avut loc acest tragic eveniment, legat de intrarea „eliberatorilor
sovietici”, pe data de 29 iunie 1940, în oraºul Herþa.
Din capul locului se face precizarea cã Bucovina nu a
fãcut obiectul odiosului pact Ribbentrop - Molotov, din 23 august 1939 ºi, cu atât mai mult, zona Herþei cu cele 9 comune cu
35 de sate, în suprafaþã de 304 kmp, ce nu intrau în componenþa
Bucovinei, ci aparþineau de fostul judeþ Dorohoi din Moldova.
Aici considerãm cã este momentul sã facem câteva
precizãri legate de unele antecedente istorice ce au premers
„raptului Bucovinean”.
1. Activitãþi comuniste în Basarabia ºi Bucovina, în
perioada 1920-1940.
La semnarea tratatului de pace dupã încheierea primului rãzboi mondial, România a fost obligatã sã accepte pe
teritoriul sãu naþional, rezultat dupã referendumurile din 1918,
pe toþi „apatrizii” proveniþi din fostul imperiu Austro-Ungar.
(A se vedea art. 7 din Protocolul pentru minoritãþi semnat la 9
decembrie 1919, la propunerea americanã.)
Ori este bine ºtiut faptul cã singurii apatrizi din
Austro-Ungaria erau evreii.
Profitând de aceastã „gãselniþã” diplomaticã, URSS
ºi-a plasat din timp în Basarabia ºi Bucovina, teritorii ce s-au
gãsit întotdeauna în „atenþia” organelor informative ale URSS,
o serie de agenþi comuniºti valoroºi proveniþi din fosta Internaþionalã a 3-a ºi din garda de activiºti comuniºti revoluþionari
a lui Bella Kun, din 1919, de la Budapesta. Aceºtia, odatã
ajunºi în noile teritorii de destinaþie, s-au pus pe treabã
înfiinþând numeroase organizaþii comuniste ce nu aveau nici
un fel de legãturã organizatoricã cu fostul Partid Comunist din
România, ele fiind dirijate direct de la Moscova.
În felul acesta au apãrut, atât în Basarabia cât ºi în
Bucovina, o serie întreagã de organizaþii comuniste ce desfã1

ºurau o intensã activitate de spionaj în detrimentul intereselor
naþionale ale României. În Bucovina existau asemenea organizaþii la Cernãuþi (unde funcþionau mai multe organizaþii), la
Sadagura, la Hotin, la Storojineþ, la Hliboca, la Vijniþa ºi,
bineînþeles, la Herþa care, dupã cum spuneam, nu fãcea parte
din Bucovina.
La „eliberarea” Basarabiei ºi a Nordului Bucovinei,
unitãþile de ocupaþie ale armatei sovietice dispuneau de un
bogat arsenal de informaþii atât militare cât ºi economice, ce
reprezentau o muncã asiduã ºi laborioasã desfãºuratã de organizaþiile comuniste în decursul anilor de ilegalitate, care a
devenit extrem de intensã în perioada 1936-1940.
2. Modul în care acþionau în ilegalitate organiza þiile comuniste din Bucovina.
Din unele mãrturii sporadice ce ne-au parvenit, putem
afirma cã aceste organizaþii comuniste activau cu mult profesionalism, respectând cu stricteþe regulile conspirative ce se
impuneau în asemenea situaþie. Organizaþiile comuniste nu
dispuneau de personal numeros, dar activiºtii comuniºti angrenaþi în reþeaua conspirativã erau extrem de bine pregãtiþi,
fiind deosebit de valoroºi din punct de vedere ideologic.
Se pune întrebarea de ce tocmai evreii au fost aceia care
s-au înrolat voluntar în aceste activitãþi subversive, în detrimentul statului român, care avea, cât de cât, o structurã democraticã ºi a promovat o serie de legi foarte permisive în
favoarea dezvoltãrii activitãþilor comerciale ºi economice ale
etniei evreieºti trãitoare în România?
Rãspunsul la aceastã întrebare trebuie cãutat în dezvoltarea nazismului în Germania ºi a faptului cã Reichul german, în 1939, ocupase o mare parte din Europa.
Deºi pactul Ribbentrop-Molotov era strict secret, conþinutul acestui pact era perfect cunoscut de cãtre activiºtii
comuniºti evrei din Bucovina, în sensul cã aceasta nu a fãcut
nici cel puþin obiectul negocierilor acestui pact. În aceastã
situaþie, activiºtii evrei, bãnuind cã Hitler, ca austriac, este ºi el
interesat de Bucovina, unde trãiau, la acea datã, peste 80.000
de germani, au cãutat sã se foloseascã de „influenþa” lor la
Moscova ºi sã insiste, pe toate cãile ºi pe toate canalele posibile, ca URSS, odatã cu „eliberarea” Basarabiei sã forþeze ºi
„eliberarea Bucovinei”.
Cum în conducerea PCUS de la Moscova existau o
serie de revoluþionari evrei ce întreþineau legãturi cu omologii
lor din Bucovina, aceºtia au reuºit sã convingã conducerea
URSS ºi în special pe Stalin sã nu se grãbeascã sã ocupe
Basarabia pe care Hitler o „cedase” Moscovei prin tratatul
Ribbentrop-Molotov în schimbul „neutralitãþii” în cazul

Aceastã recenzie a fost publicatã în ziarul „ARCAªUL” din Cernãuþi, în iulie 2007, ºi a fost prezentatã
grupului de profesori din Transnistria, Republica Moldova ºi din Cernãuþi, invitaþi la cursurile de varã de la
Oradea, cursuri organizate de Societatea Culturalã „Pro Basarabia ºi Bucovina”.
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declanºãrii de cãtre Germania a rãzboiului contra Franþei ºi
Angliei, conflict ce a devenit efectiv dupã 1 septembrie 1939.
3. Ultimatumul adresat României - legat de ocu parea Basarabiei ºi a Nordului Bucovinei.
Evenimentele ce au urmat justificã de ce URSS a adresat „Nota ultimativã” pentru Bucureºti abia pe data de
26/27 iunie 1940. Este vorba de:
- începerea operaþiunilor militare ale Reichului German
împotriva Franþei (10 mai 1940);
- retragerea trupelor combatante ale Germaniei din Polonia
spre a fi utilizate în operaþiunile militare împotriva Franþei;
- convingerea conducerii URSS ºi în special a lui Stalin
cã Germania, ocupatã cu rãzboiul împotriva Franþei, va fi
nevoitã sã fie „concesivã” la pretenþia URSS asupra
Bucovinei.
Drept urmare, la data de 23 iunie 1940, URSS înºtiinþeazã Berlinul cã, în ceea ce o priveºte, este pregãtitã sã ocupe
Basarabia, potrivit prevederilor pactului Ribbentrop-Molotov,
dar solicitã „îngãduinþa” Reichiului German de a accepta ºi
ocuparea Bucovinei, unde trãieºte o importantã minoritate
ucraineanã ce este „extrem de prigonitã” de administraþia româneascã.
Pretenþia URSS asupra Bucovinei (trebuie precizat faptul cã în telegrama respectivã era vorba despre întreaga Bucovinã) a supãrat extrem de mult pe Hitler, în sensul cã acesta a
considerat, pe bunã dreptate, cã în acel moment URSS a
încãlcat înþelegerile stabilite prin pactul Ribbentrop-Molotov,
folosindu-se de împrejurarea cã Germania era ocupatã din
punct de vedere militar cu rãzboiul din Apus, ce era în plinã
desfãºurare. În consecinþã, în perioada dintre 23-26 iunie
1940, se desfãºoarã negocieri dure ºi intense între Berlin ºi
Moscova, în urma cãrora s-au stabilit urmãtoarele:
- frontiera ce urma sã despartã Nordul Bucovinei de
Regatul României, mai puþin zona Herþei;
- URSS acceptã ca Germania sã repatrieze toþi etnicii
germani din Nordul Bucovinei ºi din Basarabia în termen de 6
luni.
Ne putem da seama cã pretenþia Moscovei asupra
Bucovinei a pus la grea încercare relaþia acesteia cu Berlinul ºi cã acest gest a lui Stalin nu va ramâne nepedepsit de
cãtre Hitler.
Istoricii germani confirmã faptul cã „lumina verde”
pentru punerea în miºcare a planului „BARBAROSA” a fost
dat de cãtre Hitler imediat dupã încheierea negocierilor pentru
Bucovina, iar atacarea URSS s-a produs exact dupã un an de
zile.
În mod logic, ajungem la constatarea cã istoriografia
noastrã în ceea ce priveºte Bucovina consemneazã doar efectele ocupaþiei sovietice în perioadele 1940-1941 ºi 1944-1990,
însã în ceea ce priveºte cauzele care au determinat aceastã stare
de fapt, acestea nu ne sunt cunoscute. Ele trebuie cãutate în
activitãþile comuniste ce au avut loc în Bucovina în perioada
1920-1940, consemnate în arhivele fostului partid comunist
din Cernãuþi. Mai trebuie menþionat faptul cã, pe timpul ocupaþiei sovietice, s-au fãcut ample studii ºi cercetãri pe aceastã
temã ºi s-au publicat lucrãri ºi broºuri în care s-au arãtat, cu lux
de amãnunte, însoþite ºi de multe exagerãri, activitãþile în
condiþiile de strictã ilegalitate a activiºtilor comuniºti din Bucovina. Cred cã, fãrã aprofundarea acestor fapte, istoria Bucovinei rãmâne în mare dificultate.
1
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Dupã aceastã incursiune istoricã cu privire la „antecedentele” raptului bucovinean, este cazul sã revenim la evenimentele ce s-au consumat la Herþa, în preajma zilei de 28
iunie 1940, relatate de dl Gh. Pavel. Chiar la aceastã datã, la
Cernãuþi au loc mari agitaþii ºi un miting organizat de activiºtii
comuniºti, care au mobilizat populaþia ucraineanã ºi evreiascã
în vederea primirii „glorioasei armate sovietice eliberatoare a
poporului muncitor din Bucovina de sub jugul burghezo-moºieresc al României”.
În cursul zilei respective, ajunge la Cernãuþi prima
brigadã de tancuri a Armatei Roºii, ce este primitã cu aplauze,
flori, muzici ºi lozinci cu conþinut „revoluþionar” extrem de
mobilizator. În oraºul Herþa exista o comunitate evreiascã
foarte numeroasã în mijlocul cãreia activa o puternicã organizaþie comunisto-bolºevicã, condusã de Aron Hunea, fiul lui
Iancu Hunea, unul din oamenii bogaþi ai Herþei, ce se ocupa cu
comerþul de cereale. Evreii din Herþa s-au pregãtit ºi ei sã-i
primeascã pe „eliberatorii” sovietici, arborând steaguri roºii,
tablouri ale lui Lenin ºi Stalin ºi tot felul de lozinci cu conþinut
extrem de provocator la adresa autoritãþilor ºi a armatei române, care era încã prezentã în zonã ºi executa tot felul de
lucrãri genistice de apãrare. Autorul vorbeºte de Regimentul
27 Dorobanþi din Bacãu, de sub comanda colonelului Gh.
Atanasiu ºi mai pomeneºte numele maiorului V. Angelescu, ce
avea funcþia de comandant de batalion.
În ceea ce-l priveºte cãpitanul I. Boroº, ardelean de
origine, acesta era comandantul divizionului de artilerie ºi
provenea tot din garnizoana din Bacãu, el îºi amplasase bateria
de tunuri în poziþie de apãrare, la intrarea în oraºul Herþa.
Între timp, reprezentanþii comuniºti din Herþa, auzind
cã oraºul Cernãuþi a fost „eliberat” de armata sovieticã, iar
Herþa, oraºul lor, este posibil sã rãmânã la România, au trecut
imediat la acþiune.
S-au urcat într-un autobuz ºi au pornit spre Cernãuþi cu
gândul cã nu se vor întoarce decât împreunã cu „eliberatorii”.
La Cernãuþi, reuºesc sã-i convingã pe tovarãºii lor comuniºti din organizaþia regionalã ºi comandamentul brigãzii
de tancuri ale Armatei Roºii sosit acolo, sã repartizeze câteva
tancuri care sã procedeze ºi la „eliberarea” oraºului Herþa, ce
se gãsea la distanþa de cca. 20 km de reºedinta bucovineanã. La
sosirea „eliberatorilor” la Herþa, în dupã masa zilei de 29 iunie
1940, aceºtia sunt întâmpinaþi de cap. Ion Boroº, slt.(r) Alexandru Dragomir ºi de soldatul Iancu Solomon, evreu de
origine, ce a fost cooptat la grupul ofiþerilor deoarece cunoºtea
puþin limba rusã ºi urma sã fie folosit ca „pirivodcic” (traducãtor) la discuþia ce urma sã aibã loc cu tanchiºtii sovietici.
Nu dispunem de martori care sã confirme cum a decurs dialogul între grupul de artileriºti români ºi tanchiºtii sovietici,
dar este bine cunoscut „rezultatul” acestui dialog care s-a
soldat cu împuºcarea întregului grup de ofiþeri, care s-au prezentat neînarmaþi la respectiva întâlnire.
Bunul simþ ne obligã sã tragem concluzia cã, în acest
caz, tanchiºtii sovietici au fost puternic „influenþaþi”1 de grupul
de provocatori comuniºti ce i-au însoþit de la Cernãuþi.
În legãturã cu provocãrile evreilor din Herþa, autorul
face urmatoarea afirmaþie: „Evreii din Herþa (comunitate ce
numãra peste 2500 de oameni) au arborat steaguri roºii pe
principalele clãdiri din oraº, au aruncat cu tot felul de murdãrii
în capetele ostaºilor români, ce se retrãgeau din oraº, îi
scuipau, îi batjocoreau ºi le rupeau însemnele ºi galoanele.

Unele informaþii susþin cã respectivii tanchiºti se aflau în stare de ebrietate, fiind îmbãtaþi de cãtre activiºtii

evrei ce-i însoþeau.
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Troiþa de la Herþa
Gheorghe PAVEL,
preºedintele Societãþii veteranilor de rãzboi
din regiunea Cernãuþi „TRICOLORUL”
La 29 iunie 1940, când în Herþa ºi-a fãcut apariþia o coloanã de tancuri sovietice, care înaintau în direcþia
Dorohoiului, nebãnuind cã detaºamentul aflat pe Prut, la Mamorniþa, a fost dezarmat de ruºi, un grup de militari români au
încercat sã opreascã tancurile ºi sã le explice „eliberatorilor” cã pãtrunseserã pe un teritoriu pe care Moscova nu-l
revendicase. În loc de rãspuns, a urmat þãcãnitul unei mitraliere ºi cãpitanul I. Boroº (avansat post-mortem în gradul de
maior) ºi alþi doi soldaþi români au cãzut seceraþi de gloanþe. Ca urmare a rãnilor grave, avea sã decedeze, la foarte scurt
timp, ºi sublocotenentul Alexandru Dragomir. La intervenþia colonelului Atanasiu, comandantul Grupãrii Tactice de pe
Masivul Pãduros Herþa, care a luat legãtura cu comandamentul unitãþilor sovietice ce s-a instalat la Cernãuþi ºi întrebând de
ce ruºii au depãºit punctul „Mamorniþa” de pe harta ce însoþea textul ultimatumului lui Molotov, s-a primit ºi rãspunsul.
Adicã soldaþii sovietici au comis o greºealã intrând în Herþa. Evident, trupele sovietice au oprit înaintarea spre Dorohoi,
dar nu au pãrãsit acest vechi târg moldovenesc, nici împrejurimile sale.
La 28 septembrie 1942 la Herþa a avut loc sfinþirea Troiþei, înãlþate în memoria celor ce ºi-au jertfit vieþile pentru
apãrarea þãrii. Îndureraþi, cerniþi de amintirile evenimentelor, mii de bãrbaþi, tineri ºi bãtrâni, femei si copii au pornit spre
locul sacrificiului de sânge al ostaºilor români. Textul de pe Troiþa înãlþatã în 1942 era urmãtorul: ,,În amintirea maiorului
Ion Boroº, a sublocotenentului A. Dragomir ºi a bravilor soldaþi cãzuþi la 29 iunie 1940, împotrivindu-se încãlcãrii
pãmântului nostru”. Troiþa fost construitã cu mijloacele lui Constantin Manoliu proprietarul fabricii de mobilã „Incoma”.
Dar în 1944, la cea de a doua venire a sovieticilor, ea a fost demolatã.
Timp de peste jumãtate de veac acest loc sfânt pentru românii herþeni a fost lãsat în paraginã, uitat ºi
batjocorit. Dar ne-am gândit, împreunã cu domnul Octavian Bivolaru, ºi îndemnaþi de domnul Dumitru Covalciuc, sã
reaºezãm Troiþa comemorativã acolo unde ea s-a aflat doar timp de numai doi ani. Am gãsit înþelegere la regretatul domn
Mihai Tutunaru, directorul întreprinderii „Bucuria” din Herþa, la domnul Gheorghe Apetri, ºeful ocolului silvic Târnãuca,
precum ºi la domnul Eugen Avasiloaie, fostul primar al acestei localitãþi, plecat ºi el de tânãr în lumea umbrelor. Aceºtia
ne-au ajutat cu ce le-a stat în puteri sã realizãm, în centrul Herþei, Troiþa în memoria ostaºilor români masacraþi de bolºevici.
ªi aceastã Troiþã putea fi sfinþitã încã în vara anului 1996, dar cineva dintre ºefi s-a împotrivit. Nu le plãcea un singur lucru:
textul de pe monument. Dacã scoteam tãbliþa, Troiþa putea fi sfinþitã în orice duminicã. N-am scos-o, am pãstrat textul
iniþial, ºi sfinþirea noii Troiþe a avut loc abia la 29 iunie 1997, adicã dupã 57 de ani de la invazia bolºevicã. Datoritã
sprijinului acordat de cãtre Societatea regionalã a victimelor regimului stalinist „Golgota”, am avut posibilitatea sã invit la
acest eveniment ºi oaspeþi mari de la Dorohoi ºi Botoºani, printre care ºi un grup de ofiþeri români din cadrul trupelor de
grãniceri. Prezenþa lor, în rândurile sutelor de oameni care au venit sã cinsteascã memoria militarilor cãzuþi la datorie, a
stârnit un deosebit entuziasm.
Þinutul Herþa a pãstrat încrustate în trupul sãu douã evenimente tragice. În primul rând, el a trebuit sã fie martorul
celor dintâi masacre, dezlãnþuite de bolºevici, prin împuºcarea maiorului Boroº, sublocotenentului Dragomir ºi a
camarazilor lor aflaþi la datorie. Apoi, aceste plaiuri au fost martore ale executãrii miºeleºti a fraþilor ºi a pãrinþilor noºtri,
care, vroind sã scape de bolºevicii ce le-au pângãrit cãminele, au încercat sã treacã în România. Tot am tãcut, cã aºa ne e
firea, dar acum o spunem rãspicat cã toþi aceºtia sunt adevãraþi martiri ºi eroi ai neamului românesc. Aceºtia, chiar
dacã au cãzut victime ale represiunii sovietice, au ridicat neamul nostru pe culmile gloriei.
Cum am putea, în condiþiile în care ne-am pomenit, sã urmãm pilda eroilor neamului? În primul rând, cred, avem
sacra datorie de a le pãstra întru veºnicie memoria. Astfel, trebuie sã le povestim urmaºilor cine sunt adevãraþii noºtri eroi.
E modestã Troiþa de la Herþa, dar este impunãtoare prin prezenþa ei acolo. Ea este semnul întoarcerii noastre cu
faþa spre zbuciumata istorie a neamului românesc, semnul dârzeniei noastre. O Troiþã în memoria ostaºilor români care
au apãrat Herþa de invazia bolºevicã este ºi Troiþa înãlþãrii noastre spirituale.
(Articol publicat în „Gazeta de Herþa”, nr. 27, 1 iulie 2006)
Militarii nu rãspundeau în nici un fel la acele acte de violentã ºi
injosire.”
Asemenea provocãri nu sunt singulare, deoarece ele au
avut loc în toate oraºele ºi localitãþile unde existã populaþie
evreiascã. Personal, elev fiind la Liceul „Regele Ferdinand I”
din oraºul Storojineþ, am avut prilejul sã vãd cum se comportau
activiºtii comuniºti-evrei ce fãceau parte din grupurile de militari ai Armatei Roºii, ce aveau misiunea de a dezarma unitãþile
armatei române care se retrãgeau, fiind surprinse în zona de
ocupaþie. Reprezentanþii partidului comunist purtau pe braþ o
banderolã roºie ºi serveau ca „pirivodcichi” (traducãtori), deoarece soldaþii sovietici nu cunoºteau limba românã. Scenariul

„dezarmãrii” unitãþilor armatei române decurgea în felul
urmãtor: mai întâi erau scoºi în faþã ofiþerii ºi subofiþerii, care
trebuiau sã depunã tot armamentul ce-l aveau asupra lor, erau
chestionaþi asupra numelui ºi gradului ce-l aveau ºi erau trecuþi
pe o listã ce era scrisã de activistul comunist prezent acolo. Dar
acþiunile activiºtilor comuniºti, ce în general erau evrei, nu se
rezumau la acest „protocol”, ei începeau, în mod provocator,
sã aducã tot felul de injurii ºi insulte ofiþerilor ºi subofiþerilor,
calificându-i ca reprezentanþi ºi apãrãtori ai regimului burghezo-moºieresc din România, vinovaþi pentru asuprirea ºi
exploatarea muncitorilor ºi a þãranilor sãraci.
În cazul când unii din ei protestau, socotind cu totul
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Troiþa de la intrarea în oraºul Herþa - Nordul
Bucovinei - ridicatã de Societatea „TRICOLORUL”
- a veteranilor de rãzboi - români din regiunea
Cernãuþi, în amintirea cap. Ion Boroº, slt.(r)
Alexandru Dragomir ºi a soldatului Iancu
Solomn - ce fãceau parte dintr-un divizion de
artilerie din Bacãu ºi au cãzut la datorie în ziua
de 29 Iunie 1940, fiind împuºcaþi de
„eliberatorii” sovietici instigaþi de organizaþia
comunistã din Herþa. Pe frontispiciul troiþei de la
Herþa se poate citi urmãtorul text: „Eternã
amintire maiorului – Ion Boroº, slt.(r) Alexandru
Dragomir ºi bravilor ostaºi români cãzuþi eroic
în 29 Iunie 1940, împotrivindu-se încãlcãrii
pãmântului nostru.” Troiþa a fost restauratã în
1995, la iniþiativa d-lui Gheorghe Pavel - preºedintele Societãþii „TRICOLORUL” ºi cu sprijinul
Societãþii „GOLGOTA” din Cernãuþi, sponsori:
Gheorghe Apetrei - ºeful Ocolului silvic „Tarna”
ºi M. Tutunaru - director al firmei „Bucuria”
din Herþa.
nedrepte asemenea învinuiri gratuite, erau scuipaþi ºi li se
rupeau gradele ºi însemnele militare. Am vãzut ofiþeri ºi subofiþeri plângând de ciudã, din cauza umilinþelor la care erau
supuºi. De remarcat faptul cã militarii sovietici nu se implicau
în nici un fel în scenele provocate de activiºtii comuniºti. Dupã
acest prim contact, ofiþerii ºi subofiþerii erau dirijaþi la o ºcoalã
din apropiere, unde erau þinuþi sub stare de arest timp de cca.
douã sãptãmâni, perioadã în care erau cercetaþi în continuare
de cãtre activiºtii comuniºti, care dupã ce primeau informaþii
despre comportamentul acestora în zona lor de dislocare, hotãrau care din ei puteau fi predaþi, la frontierã, autoritãþilor
române ºi care din ei urmau sã fie reþinuþi pentru a fi cercetaþi ºi
eventual judecaþi pentru diverse învinuiri ce li se aduceau.
În ceea ce priveºte armamentul (tunurile, mitraliere,
armele din dotare), caii, cãruþele cu alimente ºi aprovizionare,
sau arhiva unitãþii, ele erau preluate de cãtre soldaþii delegaþi ai
Armatei Roºii. Soldaþii, caporalii ºi sergenþii, dupã ce-ºi depuneau armamentul ce-l aveau asupra lor, erau puºi în libertate,
deci desconcentraþi ºi fiecare putea sã-ºi continue drumul spre
casã. Mulþi din aceºti ostaºi bucovineni ºi basarabeni, ce erau
concentraþi în zona de frontierã de mai multe luni, erau bucuroºi cã, în sfârºit, se pot întoarce la familiile lor.
Dar sã revenim la momentul „eliberãrii” oraºului Herþa
- respectiv la data de 29 iunie 1940. Dupã cum afirmã dl.
Gheorghe N. Pavel în lucrarea sa, în zona Herþei se gãseau dislocate Regimentul 27 Dorobanþi precum ºi alte unitãþi militare
româneºti constituite în „Gruparea Tacticã a Masivului
Pãduros Herþa” - grupare condusã de colonelul Gh. Atanasiu,
care a fãcut parte ºi din comisia mixtã româno-sovieticã, ulterior aceasta a stabilit noua frontierã ce a fost fixatã dupã 29
iunie 1940, între România ºi URSS, potrivit cãreia satul Proboteºti a fost împãrþit în douã: cea mai mare parte a fost
reclamatã de URSS, iar cãtunul Racovãþ, situat în partea de
rãsãrit a comunei, a rãmas în România.
În afara acestei împãrþiri aleatorii, grãnicerii sovietici
au mai marcat, în noua zonã de frontierã, o fâºie ce se desfãºura
pe o lãþime de 800 m, zonã ce a fost complet evacuatã - oameni
ºi case - în iarna anului 1941 ºi mutatã în localitatea Molodia
de lângã Cernãuþi, unde rãmãseserã gospodãrii pãrãsite de
populaþia germanã ce a fost repatriatã în Germania, în toamna

anului 1940. Dupã documentarea ce o prezintã autorul, satul
Proboteºti, ce a avut neºansa sã devinã în 1940 sat de frontierã
între URSS ºi România, a fost în mod practic distrus ºi depopulat.
Astfel cã, dacã în 1940 în satul Proboteºti trãiau 2416
locuitori, în 1947 numãrul acestora a scãzut la 780 ºi se aratã în
continuare motivele pentru care s-a ajuns la asemenea situaþie
dezastruoasã:
- deportaþi în 1941
- împuºcaþi la frontierã

45 locuitori
7 locuitori

- tineri ºi tinere trimiºi la
minele de cãrbuni din Dombas

36 locuitori

- morþi în rãzboi

54 locuitori

- dizlocaþi din zona de frontierã

283 locuitori

- refugiaþi în România

693 locuitori

- rãmaºi în cãtunul Racovãþ, dincolo de
gardul de sârmã ghimpatã

130 locuitori

Dupã dezmembrarea URSS, autorul înfiinþeazã, la Cernãuþi, Asociaþia Veteranilor de Rãzboi români - „TRICOLORUL”, care-ºi propune ca, pentru veteranii de rãzboi ce au
luptat ºi au murit pe diverse fronturi, în cadrul unor unitãþi ale
armatei române, sã obþinã recunoaºterea ca atare din partea
Statului Român. Dar toate eforturile sale ºi nenumãratele deplasãri fãcute la Bucureºti, la Ministerul Apãrãrii ºi la Asociaþia Naþionalã a Veteranilor de Rãzboi, în perioada când se
elabora Legea 44/1994, au rãmas fãrã rezultat, deoarece Parlamentul României nu a fost de acord sã recunoascã calitatea de
veteran de rãzboi, decât cetãþenilor români trãitori în România.
În amintirea eroilor - militari români împuºcaþi de cãtre
„eliberatorii” sovietici la porþile Herþei, Asociaþia „TRICOLORUL”, la iniþiativa ºi cu suportul financiar al preºedintelui
acestei asociaþii, dl. Gheorghe N. Pavel, a ridicat pe locul unde
în 29 iunie 1940 s-a consumat drama militarilor români cãzuþi
la datorie, o frumoasã troiþã. (Oradea - 11 iunie – 2007. A
consemnat: Lt. col.(r) Vasile Ilica veteran de rãzboi ºi membru
al Societãþii „Mihai Eminescu” din Cernãuþi.)
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Spada de la Obcina/Topcino
(Maramureºul din dreapta Tisei)
Liviu MARTA
În vara anului 2006 un grup de copii din Strâmtura, în
timp ce îngrijeau vitele pe pajiºtea dintre localitãþile Obcina,
Strâmtura ºi Apºa de Jos au descoperit o spadã de bronz. (fig.
1). Locul se aflã în apropiere de baza unei coaste de deal, cu
expunere sud - vesticã, situatã în apropiere de gura Vãii
Peºterii. La punctul de descoperire sunt vizibile urmele unor
alunecãri de teren recente, fiind evident cã datoritã lor sabia a
ajuns la lumina zilei (fig. 2). Chiar dacã pe coasta dealului,
înspre vârf sunt prezente ºi urmele unor alunecãri de teren mai
vechi, locul de descoperire a spadei este acelaºi cu locul în care
ea fost îngropatã cu aproximativ 3500 de ani urmã. Acest fapt
este confirmat de descoperirea la o datã ulterioarã, de cãtre
Dan Ion din Strâmtura, pe locul de descoperire a spadei, a douã
mici fragmente din aceeaºi piesã (vârful ºi capãtul mânerului).
Spada a ajuns în posesia cetãþeanului Vasile Rudac, care cu
amabilitate ne-a permis fotografierea ºi desenarea piesei.
Documentarea descoperirii am realizat-o împreunã cu dr.
Viorel Ciubotã ºi dr. Gindele Robert (Muzeul Judeþean Satu
Mare), informaþiile referitoare la descoperire fiindu-ne oferite
de Ion Dan din Strâmtura.
Încadrarea tipologicã ºi decorul. Dimensiunile piesei
descoperite la Obcina o încadreazã în categoria spadelor1, în
aºa numita grupã a spadelor cu mâner plin de tip Apa. Numãrul
spadelor de acest tip descoperite pânã acum este de 212(fig. 3).
Rãspândirea lor cuprinde o zonã largã a continentului euroFig. 1

1
2

3
4
5
6
7

pean, ce se întinde spre sud pânã în nordul Greciei, Bosnia ºi
Moldova ºi ajunge în nord ºi pânã în sudul Peninsulei Scandinave. În aceastã largã arie de rãspândire, descoperirile de
pânã acum cunosc douã arii de concentrare, reprezentate în
nord de teritoriul Danemarcei ºi în sud de partea esticã a zonei
central-nordice a Bazinului Carpatic, zonã aflatã între izvoarele Tisei ºi cursul mijlociu al Dunãrii. În aceastã ultimã zonã
de concentrare a spadelor, descoperirea de la Obcina aflatã în
Depresiunea Maramureºului, reprezintã cel mai estic exemplar. Spadele de tip Apa sunt cele mai timpurii spade din
centrul ºi nordul Europei, fiind considerate a fi la originea
dezvoltãrii spadelor europene.
Cele mai apropiate analogii ale spadei de la Obcina, atât
în privinþa formei, cât ºi a decorului de pe lamã ºi mâner, sunt
reprezentate de descoperirile de la Téglás3 (zona Hajdu din
Ungaria) ºi una dintre spadele de la Apa (judeþul Satu Mare)4.
Acestea fac parte, împreunã cu spada de la Oradea5 ºi
exemplarul recent descoperit la Piatra ªoimului6 (jud. Neamþ),
din varianta Oradea a spadelor de tip Apa7 (fig. 4). Vãzutã ca o
dezvoltare ulterioarã a variantei Hajdúsámson, caracteristicile
generale stabilite de Tiberiu Bader pentru varianta Oradea
sunt: o lamã îngustã ºi zveltã, un mâner mai alungit faþã de
acelea ale variantei predecesoare; garda mânerului prevãzutã
cu patru nituri, dintre care cele douã nituri din partea
superioarã sunt nituri aparente, iar acelea de sub ele sunt nituri
adevãrate; mânerul are secþiune transversalã ovalã; capãtul
Fig. 2

În funcþie de dimensiuni se disting urmãtoarele grupe de obiecte: pumnal, pumnal lung, spadã scurtã, spadã, spadã lungã
(rapierã).
Faþã de 15 spade menþionate la Tiberiu Bader în 1991, alãturi de exemplarul pe care îl prezentãm, au mai fost
descoperite spade la: Dunavecse ºi Fajsz (Kovács, 1994), 2 exemplare la Nebra (M) ºi o spadã de la Piata-ªoimului
(descoperire recentã din Moldova, despre care am primit informaþii amabile de la G. Dumitroaia).
Máthé 1971, 1 kép.
Popescu 1940.
Cséplõ 1901, 78f; Bader 1991, 39, Nr. 27, Taf. 6-7.
Munteanu, – Dumitroaia 2008.
Bader 1991, 37ff.; David (2002, 369ff), la care variantele Hajdúsámson ºi Oradea sunt considerate tipuri aparte.
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Fig. 3 (Desene realizate
de R. Gindele, Z. ªoncutean)
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plat al mânerului este oval sau rotund, cu o gaurã alungitã în
mijloc (pentru o mãciulie de mâner arcuitã în profil); lama
decoratã cu grupe de linii ºi arcuri dispuse în formã de vârf de
lance, iar mânerul ºi garda decorate cu triunghiuri umplute cu
incizii ºi de arcuri ºi puncte înºirate, alãturi de fascicule de
linii.
Întreaga gamã de elemente constitutive dar ºi decorative specifice variantei Oradea sunt prezente ºi pe spada de la
Obcina. Forma rotundã a gãrzii este uºor alungitã, la fel ca ºi
garda spadei a 2-a de la Apa ºi a spadelor de la Téglás ºi
Dunavece. Aceastã formã uºor alungitã este una de tranziþie
între forma de semicerc a gãrzii spadelor cu 5 nituri (spadele
scurte1 ºi spadele variantei Hajdúsámson) ºi forma trapezoidalã ce se contureazã la spada de la Livada ºi este deplinã la
spadele de la Zajta sau la spada ce provine dintr-un loc neprecizat de pe teritoriul fostului comitat Satu Mare2. Capetele
gãrzii piesei de la Obcina sunt uºor oblice, la fel ca ºi ale
spadelor de la Oradea, Sarkadkeresztúr, Téglás ºi a celei de a
2-a spade de la Apa3. Capetele gãrzii acestor spade reprezintã
formã intermediarã între capetele drepte ale gãrzilor spadelor
scurte, cum sunt acelea din Ungaria4 ºi din Sebeº5 ºi capetele
foarte oblice ºi arcuite cum sunt acelea a spadelor mai târzii de
la Livada ºi Zajta.
Decorul bogat al spadei de la Obcina conþine motive
care, în cea mai mare parte a lor se întâlnesc pe spadele de tip
Apa. Existã câteva motive ce nu sunt prezente pe spadele din
regiune (de exemplu motivul clepsidrei încadrate de douã
puncte mari, al ghirlandei de pe gardã sau al vârtejului de pe
capãtul mânerului). Acestea sunt întâlnite însã pe alte obiecte
de bronz din spaþiu carpatic, datate în epoca mijlocie a bronzului. Ca urmare decorul bogat al spadei nu trebuie privit ca un
produs al unei fantezii debordante a meºterului care a realizat-o,
ci ca o suitã de motive ce respectã un canon ornamental.
Datarea. Poziþia cronologicã a spadelor de tip Apa a
fost îndelung discutatã pornind de la asocierea cu alte obiecte
în depozite de bronzuri (Hajdúsámson, Apa, Téglás, Oradea,
Rosenfelde ºi, recent, Nebra) sau într-un singur mormânt
(Rastorf). Evoluþia diferitelor pãrþi componente ale spadelor ca
ºi motivelele decorative ºi modul lor de amplasare pe spade
sunt discutate în contextul prezenþei lor pe alte piese metalice
ºi nemetalice, sunt luate în calcul pentru fixarea cronologicã a
spadelor de tip Apa - mai ales în cazul descoperirilor izolate,
cum este cazul spadei de la Obcina.
Numãrul mare de spade descoperite în zona Carpaþilor,
dar ºi alte câteva elemente ce le vom discuta mai jos face ca
acest teritoriu sã fie considerat teritoriul în care au fost create.
Se considerã cã spadele ar fi apãrut ca o consecinþã a unor
influenþe egeice. Ca urmare se foloseºte cronologia de contact
cu civilizaþii din Orient cu o cronologie bine precizatã, unele
dintre aceste civilizaþii folosind deja scrierea. În acest cadru,
un element de sprijin complementar este jucat de faptul cã
mânerul uneia din spadele descoperite la Apa are o formã
asemãnãtoare cu acela al spadei faraonului egiptean Apossis.

Fig. 4 - Spadele de la Oradea (1), Apa (2), Téglás (3)
1
2
3
4
5

„Ungarn” (Hampel 1878, 292, fig. 3, Kovács 1992, fig. ab. 1/1), Sebeº (Totoianu 2005, 396, pl. 2).
Donatã de familia Iriny Muzeului Naþional de la Budapesta, spada provine din zona aflatã între oraºele Carei, Tãºnad ºi
Nyirbátor, în care se aflau moºiile familiei, ce îºi avea centru în satul Irina.(com. Andrid)
Excepþie fac însã prima spadã de la Apa ºi mai ales spada de la Hajdúsámson , ale cãror capete ale gãrzii sunt înclinate
destul de accentuat.
Hampel, 1978, 292, fig. 3, Kovács 1992, fig. ab. 1/1.
Totoianu 2005, 396, pl. 2.
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Aceasta a fost gãsitã în mormântul mamei sale Ahhotep, spada
fiind consideratã la rându-i ca fiind de inspiraþie micenianã.
Luând în calcul elementele anterioare, specialiºtii plaseazã perioada de folosire a spadelor de tip Apa în intervalul de
timp cuprins între secolele 17 ºi 15 î.H. Obiectele cu care apar
spadele sugereazã o datare pe cca. douã sute de ani, datoratã
probabil faptului cã aceste arme au fost utilizate mai multe
generaþii.

Fig. 5 - Scene de luptã de pe inelul de aur de la Micene
(mormântul cu puþ IV)
Spadele din epoca bronzului ºi purtãtorii lor. Spadele de tip Apa sunt considerate a fi printre primele între
spadele ºi sãbiile din centrul ºi nordul Europei. Raritatea lor,
decorul bogat ºi minuþios realizat, uneori completat cu foiþe de
aur, ca ºi în cazul spadelor de la Nebra (Germania), a determinat ca aceste arme sã fie considerate piese specifice
elitelor conducãtoare ale vremii. Datã fiind scurtimea lor este
evident cã ele erau folosite în lupta de angajare corp la corp,
dupã aruncarea suliþelor sau în cazul unor incursiuni nocturne,
situaþii descrise în Iliada. Existenþa spadelor de bronz frumos
decorate este de asemenea atestatã în Iliada prin menþionãri de
felul: „spadã de-aramã þintatã-n argint”, „arme frumoase” ºi
chiar „armele cele-nflorate-n aramã”. Modul de folosire a
spadelor scurte este atestat ºi iconografic de imaginea unui
duel gravat pe un inel de aur descoperit în grupul A al
mormintelor de la Micene. Acesta dateazã din secolul XVI
î.H., perioadã în care erau în folosinþã ºi spadele de tip Apa. O
sumarã analizã a acestei scene sugereazã câteva observaþii (fig.
5). Figura ce dominã câmpul de bãtãlie atât prin poziþia sa
centralã dar ºi prin dimensiuni ºi forþã este un rãzboinic
înarmat cu o spadã scurtã ce are pe cap un coif. Duºmanii cu
care se luptã sunt mult mai bine înarmaþi, unul având o spadã
lungã, iar cel situat mai în spate, o lance ºi un scut. În mod
firesc lupta ar trebui sã fie inegalã. Totuºi, datã fiind poziþia
îngenuncheatã, evident dezavantajoasã a duºmanilor, bãrbatul
înarmat mai slab pare a câºtiga confruntarea. Printr-un act
suprem de vitejie el atacã duºmanii mai bine înarmaþi ce se aflã
în defensivã. Practic scena de pe inelul din mormântul de la
Micene proslãveºte faptele de arme ale bãrbatului cu coif din
centrul imaginii, în jurul cãruia graviteazã celelalte personaje.
Este clar cã el este un reprezentant al elitei rãzboinice a vremii,
ce avea un adevãrat cult pentru faptele de arme, ºi în
consecinþã manifesta un interes deosebit pentru armele cu care
lupta. Aceste arme fãurite de meºteri destoinici sau, potrivit
Iliadei chiar de zei, moºtenite adesea din tatã în fiu, erau
mândria rãzboinicilor ce le purtau. Ele erau folosite nu doar
pentru a doborî adversarii ci ºi în contextul unor schimburi de
daruri menite a pecetlui relaþii sociale speciale (în Iliada,
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despãrþindu-se ca prieteni dupã o luptã crâncenã, Hector ºi
Aias îºi dãruiesc o spadã „þintatã-n argint” respectiv „un
ºerpar de porfirã”).
Aceastã lume de regi rãzboinici cu suite de vasali credincioºi ºi eroi cu însuºiri supranaturale, posesori ai unor arme
cu puteri magice, a fost conturatã cu nostalgie de Homer pe
baza unor legende care pe vremea sa erau încã nestinse. Nu
aceeaºi a fost soarta frumoaselor spade din restul continentului
european, pentru care, în lipsa unui Homer, sondarea universul
mitic ce le învãluie are ca sprijin doar arheologia, care arareori
dezvãluie identitatea purtãtorilor, ca sã nu mai vorbim de
sentimentele sau dramele care au dus la îngroparea acestor
arme în pãmânt.
Cele mai numeroase spade de tip Apa au fost descoperite izolat, la fel ca ºi în cazul spadei de la Obcina. Situaþia
cea mai frecventã este aceea în care ele au fost culese de pe
fundul unor râuri, cu ocazia drenãrii lor (aceasta este ºi situaþia
spadei de la Livada, jud. Satu Mare). Descoperirea unei spade
de tip Apa într-un mormânt princiar preistoric din Germania
atestã însã foarte clar cã acest tip de armã era purtat de oameni
cu un înalt statut social. Acelaºi lucru este sugerat ºi de rarele
cazuri în care spade de tip Apa sunt descoperite împreunã cu
alte obiecte de bronz, în aºa numitele depozite de bronzuri.
Sugestiv este cazul depozitului de bronzuri de la Hajdúsámson
care pare a fi un ansamblu de obiecte îngropat în cadrul unui
ceremonial festiv. Spada a fost descoperitã împreunã cu 11
topoare de bronz, piesele fiind poziþionate simbolic: spada era
aºezatã culcatã cu vârful spre sud, iar topoarele erau înºirate
de-a lungul lamei sale, poziþionate toate cu muchiile spre
rãsãrit. Descoperit cu ocazia sãpãrii unor tranºee militare în
anul 1939, asupra depozitului de la Apa nu s-au fãcut observaþii referitoare la o aranjare specialã a pieselor. Însã depunerea împreunã cu cele douã spade a unui apãrãtor de braþ ºi
3 topoare speciale, dintre care 2 frumos decorate, trimite tot la
o depunere ritualã. Este foarte probabil ca aceste piese sã
reprezinte echipamentul militar a doi rãzboinici de rang înalt.
Asemenea apãrãtoare de braþ ca ºi cele de la Apa, menite a para
loviturile de spadã au fost descoperite ºi în zona Maramureºului istoric, la Biserica Albã ºi la Sãpânþa. Depunerea ritualã a frumoaselor spade de tip Apa este atestatã ºi de
descoperirea recentã a douã astfel de piese la Nebra în
Germania. Spadele erau depuse într-un aranjament de plãci de
piatrã împreunã cu o brãþarã spiralicã, menitã a proteja braþul
în luptã. Împreunã cu armele a fost depusã o placã de bronz
mare ce avea ornate cu aur discul solar, luna ºi un numãr mare
de stele ce reprezintã anumite constelaþii. Placa de bronz gravatã cu însemne astronomice, îngropatã împreunã cu armele
face trimitere directã la clare motivaþii religioase ale depunerii
în pãmânt a ansamblului de piese.
Valenþe religioase ºi rituale au fost atribuite ºi depunerii
spadelor descoperite în râuri. Obiceiul depunerii în râuri a unor
ofrande-arme este bine documentat în Europa Anticã, iar numeroasele descoperiri preistorice sugereazã originile vechi ale
acestui obicei. Depunerea ritualã este atestatã ºi pentru unele
spade depuse în mediu uscat. Sugestiv este cazul spadelor din
epoca târzie a bronzului depuse vertical cu vârful în jos, fie
înconjurate de topoare aranjate în cerc cum este cazul amintit
din zona Braºovului (satul Drãuºeni) sau a unor spade descoperite izolat, ca spada de la Rupea, sau a recent descoperitei
spade de la Nyiregyháza. Pentru spada de la Obcina, datã fiind
descoperirea sa dupã surparea zonei, nu poate fi ºtiutã poziþia
în care a fost îngropatã. Însã un indiciu important este acela cã
ea a fost îngropatã în apropierea gurii vãii, la 70-80 de metri de
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izvoarele Pârâului Peºterii. Chiar dacã este prima spadã de tip
Apa descoperitã în apropierea unui izvor, acest tip de depunere
este bine atestat. La Orospuszta (Ungaria) lângã un izvor au
fost descoperite douã spade îngropate vertical, iar la Alma
(jud. Sibiu) a fost descoperitã o spadã, tot în preajma unui
izvor. În spaþiul carpato-dunãrean, depunerea unor ofrande de
arme sau podoabe lângã izvoare este un obicei larg rãspândit,
fiind bine documentat caracterul sacral al spaþiului cu izvoare
de apã (lucrarea lui T. Soroceanu). În acest context meritã a fi
amintit cã obiceiul este prezent ºi în Maramureº, prin piesele
de bronz gãsite lângã un izvor cu apã mineralã la Ieud ºi prin
acelea descoperite, în 1985, lângã izvorul pârâului Spicu de pe
dealul Solovan din Sighetu Marmaþiei.
În concluzie putem observa cã fie prin piesele cu care
au fost îngropate, fie prin poziþiile speciale sau locaþiile
deosebite în care au fost aºezate, spadele de tip Apa ne apar ca
fiind abandonate intenþionat, ele reprezentând ofrande depuse
în pãmânt sau în râuri. Natura acestor ofrande este greu de
descifrat în lipsa unor informaþii scrise din epocã. Scrierile
antice ulterioare ne povestesc, pe de o parte, despre o infinitate
a motivaþiilor care genereazã depunerea unor ofrande, iar pe de
altã parte, despre existenþa unor reguli stricte ce se respectã
referitor la alegerea ofrandelor, depuse cu anumite ocazii.
Date fiind contextele speciale în care au fost descoperite, dar ºi dimensiunile mici ale mânerului, s-a pus chiar
problema ca spade de tip Apa sã nu fi fost folosite în luptã, ci
ele sã fi fost create special pentru a fi utilizate ca ofrande. Însã
referitor la modul de folosire a acestor arme trebuie pornit de la
analizele antropologice care atestã cã înãlþimea medie a bãrbaþilor din acea vreme era de 1,60 m. Experimentele practice
aratã de asemenea cã un mâner scurt în care pumnul stã presat,
cu partea din faþã uºor urcatã peste gardã, permite o manevrare
mai uºoarã ºi aplicarea unor lovituri mai precise. De altfel,
analizele realizate asupra spadelor descoperite aratã cã ele erau
intens folosite în lupte, atât pentru lovit cu tãiºul cât ºi pentru
strãpungere cu vârful. Numeroase spade pãstreazã urmele de
parare a unor lovituri (pentru care se folosea partea dinspre
mâner), sau urmele unor lovituri de atac (pentru care se folosea
partea dinspre vârf). Adesea partea lamei de lângã mâner este
mult îngustatã, ca urmare a repetatelor reascuþiri, necesare
pentru a repara urmele numeroaselor lovituri de parare. Unele
spade au vârful rupt, urmare a faptului cã loviturile de strãpungere au fost parate cu scuturi sau cu alte echipamente de
protecþie. De altfel, pe coiful în formã de clopot de la Hajdúböszörmény (nord-estul Ungariei) se disting cu claritate urme
lãsate de lovituri de spadã, de topor ºi de sãgeatã sau suliþã.
Numãrul mare de îngropãri a unor arme fastuoase (spade, topoare, apãrãtoare de braþ) din estul Bazinului Carpatic a
fost pus pe seama bogãþiei de resurse de minereuri neferoase
din zonã1. Împreunã cu aceasta, un alt posibil element ce poate
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fi pus în discuþie în cazul spadei de la Obcina este acela al
bogatelor resurse de sare din zonã. La doar câþiva kilometri de
Obcina se aflã localitatea Slatina/Solotvino, în care se gãseºte
o importantã resursã salinã, în apropierea cãreia existã o cetate
ce a funcþionat în perioada din care provine ºi spada. Pe
parcursul secolului al XIX-lea în Valea Regelui/Királyvölgyi
din Ocna Slatina, cu prilejul sãpãrii unor galerii de drenaj, în
mai multe rânduri au fost descoperite galerii ºi unelte rãmase
în urma unor exploatãri strãvechi de sare2. O parte din obiectele descoperite în salinele vechi de la Valea Regelui au fost
salvate ºi transportate la Budapesta. Chiar dacã s-a considerat
cã ar fi posibil sã provinã din epoca bronzului, acest lucru nu
putea fi afirmat cu certitudine, ele putând proveni ºi din alte
perioade vechi. Însã recent descoperita exploatare de sare de
lângã Beclean, ce dateazã din epoca târzie a bronzului, atestã o
serie de similitudini în ce priveºte uneltele folosite, cât ºi în ce
priveºte metodele de exploatare3.
Pentru existenþa exploatãrilor de sare din Maramureº
încã din epoca bronzului, pledeazã descoperirea unor grupuri
de piese de bronz descoperite în vechi ocne de sare sau în
imediata lor apropiere. Un astfel de depozit de bronzuri a fost
descoperit într-o salinã de lângã localitatea Nereºniþa4 iar un al
doilea depozit a fost gãsit la Coºtiui într-o minã, la adâncimea
de 16 m5. Semnificativã este ºi descoperirea depozitului de la
Ieud, care era depus într-un vas de lut, lângã un izvor cu
hydrotion, având în imediata apropiere urmele unor ocne vechi
prãbuºite6. Pe lângã aceste descoperiri de bronzuri legate direct de exploatãri de sare, mai multe depozite de bronzuri au
fost descoperite pe raza localitãþilor Coºtiui7 ºi Slatina8. Aceste
depozite de bronzuri pot fi apreciate a fi în legãturã cu resursele de sare în zona cãrora au fost descoperite, situaþie ce ar
da exemple în Transilvania9.
Descoperirile menþionate sugereazã posibilitatea exploatãrii sãrii maramureºene încã din epoca mijlocie a bronzului. Aceastã posibilitate este sugeratã ºi de prezenþa în zona
resurselor de sare din Slatina a aºezãrii de pe dealul Cetate.
Datoritã reamenajãrilor ulterioare intense, nu este certã fortificarea aºezãrii încã din epoca bronzului. De asemenea, date
fiind amplele lucrãri de terasare, realizate în vremea dacilor, a
fost distrusã o mare parte a stratului de culturã ºi a construcþiilor din epoca bronzului. Cu toate acestea, pe o treime
din suprafaþa aºezãrii au fost descoperite 10 locuinþe, ce erau
dispuse unele faþã de altele aliniate, câte douã sau câte trei10.
Ca urmare, pare foarte probabil ca aceastã aºezare sã fi fost
intens locuitã în epoca bronzului. Alegerea amplasamentului
sãu pe un promontoriu bine apãrat natural îºi avea rostul doar
dacã ar fi fost fortificatã zona îngustã de la intrarea în aºezare.
Dacã era fortificatã, aceastã aºezare pare sã fi avut rolul de a
supraveghea ºi apãra resursele de sare de la Slatina.
În acest context, poate sã fie presupusã existenþa unei

David 2002, 416.
Wollman 1996, 244–246.
Harding – Cavriuc 2006.
Kacsó 2006, 101
Dupã Petrescu-Dîmboviþa (1977, 56, pl. 37,1-6); recent C. Kacsó a reconstituit compoziþia originalã a
depozitului (Kacsó 2006, 100).
I. Mihályi, A történet elõtti Máramaros (mss., 1883 ?), 16, (apud Kacsó 2006, 111, notele 75-76).
Kacsó 2006, 101
Din Solotvino provin douã depozite de bronzuri ºi o spadã cu limbã la mâner (Kacsó 2006, 101; Vulpe
1970, 65, 81, 84, pl. 25/349-358, pl. 27/385, unde sunt considerate ca provenind dintr-o localitate
necunoscutã din Maramureº).
Recent rezumatã discuþia la Cavruc-Ciugudean-Harding 2006 ºi Ciugudean, Luca, Georgescu 2006, 49-51.
Vasiliev 2002, 30-31.
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elite rãzboinice în zonã. Puterea ei se baza pe exploatarea ºi
comerþul cu vitalele resurse de sare1, fãrã a mai lua în calcul ºi
existenþa metalelor neferoase. Spada de la Obcina alãturându-se altor descoperirilor de arme fastuoase ce provin de la
Sãpânþa2 ºi Biserica Albã, vine sã ateste existenþa rãzboinicilor
bogaþi.
Aceastã elitã rãzboinicã, ce reprezenta o clientelã pretenþioasã pentru meºteºugarii de arme, ne rãmâne încã învãluitã de mister. O parte din acest mister ni se relevã cu fiecare
piesã de lux nou descoperitã. Motivele decorative de pe spada
de la Obcina, sunt prezente într-o combinaþie unicã, ce individualizeazã fiecare piesã cu decoraþie complexã din orizontul
Hajdúsámson - Apa. Însã ºi în acest caz, la fel ca ºi la celelalte
piese, fiecare dintre motive se regãseºte pe alte piese (spade,
topoare etc.). Studiul acestei ornamentaþii aratã cã originea sa
este în zona cuprinsã între nordul Transilvaniei ºi Bazinul superior al Tisei, de unde ajunge sã se rãspândeascã în centrul ºi
nordul Europei. Argumentele se bazeazã nu doar pe numãrul
mare de descoperiri din acest teritoriu, ci ºi pe faptul cã în
zonele mai îndepãrtate de centrul de iradiere evoluþia motivelor este mai lentã, adesea anumite ornamente rãmânând în
folosinþã pe piese mult mai târzii. Nu de puþine ori decorurile
sunt executate într-o manierã mai simplistã sau chiar mai
stângace în comparaþie cu mãiestria cu care sunt realizate
motivele ornamentale ale pieselor din zona de origine.
Unitatea motivelor ornamentale a pus în discuþie mãsura în care stilul decorativ Apa - Hajdúsámson - Gaura (Valea
Chioarului) - Zajta are doar valoare esteticã sau este ºi purtãtor
al unor simboluri3 ce ar reprezenta „un limbaj codat”. Chiar
dacã unele motive decorative simple (punctele, cercurile, triunghiurile etc.) sunt semne ce pot fi universal valabile, alte
semne mai complexe au fost supuse unor atare analize. Un
astfel de motiv este acela al bãrcii, care prin discul de la Nebra,
a fost comparat cu fasciculele de linii arcuite de pe topoarele cu
disc. Motivul bãrcii este unul foarte rãspândit în epoca bronzului, la fel ca ºi acela al pãsãrii de apã sau al soarelui. Toate
fac aluzie la cãlãtoria soarelui pe cer ºi sunt legate de cultul solar, respectiv al lui Apollo Hyperboreanul. Un alt motiv ce
necesitã a fi luat considerare în cazul spadei de la Obcina este
aºa numitul decor vârf de lance4 desenat împreunã de liniile ºi
rândurile de arcuri de pe lamã. Acest decor apare pe toate
spadele, fiind prezent ºi pe numeroase topoare. El apare ºi în
câmpul frontal al unor diademe (coroane)5, dar ºi pe alte
categorii de piese metalice ºi nemetalice. Acest motiv s-a
considerat a face aluzie directã la forma sãbiilor-scurte din aur
de la Mãcin ºi Perºinari, descoperite în sudul României6.
Motivul spadelor-pumnale de aur - obiecte de prestigiu
(sau de cult?) desenat pe armele ºi coroanele din epoca mijlocie a bronzului, alãturi de teme religioase, pune problema
existenþei unor mituri sau credinþe referitoare la vechile sãbii
magice. Aceste mituri, reflectate de poemele homerice, le-
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gendele celtice ºi scandinave sau povestirile despre sciþi, par a
fi a avut o largã rãspândire în vechea Europã. Ele sunt fragmente ale mitologiei ºi ideologiei vechilor caste de rãzboinici,
care se reflectã într-o manierã splendidã ºi în rigoarea motivelor decorative de pe armele din orizontul Apa. Cu aceste
arme rãzboinicii îºi salvau viaþa proprie ºi a semenilor sau
luptau pentru a obþine ºi apãra valori materiale sau prestigiu.
Purtând la brâu aceste arme frumoase îºi etalau statutul social,
iar lãsându-le moºtenire, copiilor, erau transmise generaþilor
viitoare valorile ºi mitologiile proprii. Parte a acestei mitologii
este ºi îngroparea spadei de la Obcina, de care rãzboinicul ce o
deþinea s-a despãrþit într-un gest de mare sacrificiu. Acesta a
fost fãrã îndoialã un moment dramatic al existenþei sale, pe
care îl mai ºtiu cu certitudine doar pietrele din Valea Peºterii.

În legãturã cu elitele din epoca mijlocie a bronzului ce controleazã comerþul de sare este consideratã ºi recent
descoperita sabie scurtã de la Sebeº (Totoianu 2005)
Popescu - Rusu 1966, R 8 a–b.
David 2002, 404f.
Kroeger-Michael 110f; David 2002, 120f.
David 2002, Ab. 8.3: 1.
Jockenhövel 2005.
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Frontierele spaþiului românesc
în context european
Conf. univ. dr. Constantin MÃLINAª
Sub acest generic atrãgãtor s-a desfãºurat la Facultatea
de Istorie a Universitãþii din Oradea, între 8-11 mai 2008,
cel mai important simpozion de istorie vie, la o temã de interes
românesc, socotind astfel dupã participare ºi prin virtualitatea
de regãsire în real a celor comunicate ºi discutate.
1. Participarea. Au þinut comunicãri ºi vorbiri 32 de
istorici români de la Oradea, Cluj-Napoca, Bucureºti, respectiv de la Udine ºi de la Chiºinãu, adicã a fost o întâlnire
româno-românã, având totodatã caracter internaþional accentuat, sub genericul din titlu ºi întreg conþinutul manifestat.
Parcã ne gãseam, prin gravitatea aserþiunilor, în anticamera
unor hotãrâri importante ºi discutam despre spaþiul ºi unitatea
românilor, precum dupã Rãzboiul Crimeii (1856), Unirea Principatelor (1859), sau dupã Primul Rãzboi Mondial (19141918), când au circulat ºi s-au purtat idei asemãnãtoare ºi
când chestiunea româneascã devenea subiect de drept internaþional, încât trebuiau numãraþi românii ºi trebuia mãsurat
spaþiul lor de existenþã. Aceeaºi este urgenþa ºi acum, deºi în cu
totul alte condiþii interne ºi internaþionale, dar pe o încãrcãturã
intelectualã ºi nemulþumire asemãnãtoare: La peste o sutã de
ani dupã pornirea mai pe þintã a procesului de unire, românii se
aflã în cea mai mare neunire, în cea mai mare dispersare
geograficã, în cea mai gravã risipire psihologicã, în care preocuparea de unire este slabã, voinþa lor este grav oxidatã de
mentalitãþi interne centrifuge, este subminatã ºi descurajatã de
politicile imperiale nostalgice, sau reale, care ne înconjoarã, cu
un puternic efect de sugativã.
Românii înºiºi, în special cei din þarã, dovedesc un
spirit critic înºelãtor, adesea greºit direcþionat, deoarece se
autodenigreazã prea mult, prelungind nefericit succesul diversiunilor de denigrare, puse în circulaþie de tacticile perverse
ale serviciilor din imperiile veacului al XIX-lea. Asemenea
lunecare pe un tobogan revolut este timpul sã înceteze, joaca
nu este fastã ºi un proces de reevaluare criticã, fãcut cu bunã
credinþã, este foarte necesar. Fãrã a avea aceastã pretenþie,

simpozionul de la Oradea poate sta cu brio la începutul unui
astfel de proces, deoarece tematica lui vine din însuºi fundamentul românitãþii, care este teritoriul ei est-vest, iar participarea ºi puntea Oradea-Chiºinãu, deschisã cu acest prilej,
devine emblemã, dacã se va persevera, sau va rãmâne efemerã,
dacã se va renunþa.
2. Misiunea ºi mesajul simpozionului. Întâlnirea de la
Oradea a pornit din dificultatea coeziunii româno-române,
care are acum Prutul ca barierã politicã europeanã, o realitate
nouã ºi dureroasã, care impune. Devine fireascã acum ºi presantã nevoia de a ne ridica genele cu degetele ºi de a privi, de a
vedea frontierele, grele sau uºoare, opace sau permisive, de a
vedea cã frontierele sunt de mai multe feluri, cã nu sunt egale
pentru români. De a vedea cã românii existã între mai multe
feluri de frontiere ºi pe ce spaþii se întind aceºtia, fiind trataþi în
chip diferit. Devine presantã nevoia de a defini ºi a descrie
curat fenomenul acestei discriminãri nefireºti.
Dincolo de diversitatea destul de mare a comunicãrilor,
dintre care cele ale fraþilor moldoveni au fost pregãtite mai pe
þintã ºi mai la atitudine, s-a discutat mult. Despre frontiere în
mod prioritar. Ce sunt ele acum ºi ce vor deveni? S-a discutat
despre difuziunea românilor în amestecuri de populaþie, uºuratã de dispariþia frontierelor, despre miºcãri de populaþie,
despre acel mixtum compositum, cãtre care se îndreaptã o
societate internaþionalã fãrã frontiere naþionale de tip statal.
Urmând proceselor deja reale, noþiunea de frontierã îºi schimbã total conþinutul ºi funcþiile în interiorul Uniunii Europene,
dar se menþine ºi se face mai durã la marginile Uniunii. Românii au situaþia paradoxalã, cã sunt beneficiarii ºi victimele
acestei situaþii, deoarece se aflã parþial în interiorul Uniunii,
parþial în exteriorul ei, Prutul fiind o graniþã, care se întãreºte ºi
se securizezã tot mai mult, o graniþã care am vrea sã uneascã,
dar ea desparte.
Acesta este faptul real al acestor ani. Istoricii l-au discutat, dar mai de la distanþã, mai de sus, evitând paradigma
politicã, rãmânând în cea culturalã ºi
naþionalã.
Prof. univ. dr. Ioan HORGA,
Prorector al Universitãþii Oradea:
„Noþiunea de frontierã este o noþiune în vogã, ca un paradox, tocmai acum, când frontierele fizice
sunt pe cale de a fi lichidate…
Frontiera a fost la timpul trecut în
faþa noastrã, acum trece în spatele
nostru… Astfel cã interpretarea
frontierei din mai multe puncte de
vedere este o necesitate actualã, deoarece vedem cã frontierele se
schimbã, cele fizice cad, apar altfel
de frontiere, culturale, lingvistice,
religioase… Frontierele religioase
devin mult mai importante, decât
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vrem sã credem, la fel frontierele culturale, mentale, sociale!… Este necesarã tratarea frontierelor din perspectivã
culturalã, fenomenologicã ºi chiar epistemologicã!… Termenul ºi terenul de lucru în problematica frontierelor este
foarte greu ºi labil.” Prorectorul dr. Ioan HORGA a arãtat cã
au format la Universitatea din Oradea, tocmai pentru a rãspunde nevoii de informare ºi studiu, în acest domeniu, Institutul de Studii Euroregionale, care editeazã revista „Eurolimes”, cu titlul programatic, spre a coopera de pe o frontierã
pe alta în Europa.
Vorbind despre conceptul de frontierã esticã a Uniunii
Europene, care ne intereseazã, deoarece cade pe Prut, între
români, formând ca o ghilotinã, a doua barierã, ce cade între
români, dupã aceea religioasã, de pe linia Carpaþilor, profesorul Ioan HORGA ne-a sugestionat foarte bogat, ºi anume,
cã numai cooperarea universitarã ne poate ajuta, ca Uniunea
Europeanã sã nu devinã o fortãreaþã nouã, dupã ce Europa prea
mult a dus ºi a suportat vicisitudinile unei frontiere ideologice,
care a fost „Cortina de fier”. Europa unitã tinde sã se deschidã în interior ºi sã se închidã în exterior, datoritã unor
adversitãþi ºi ameninþãri noi, precum terorismul ºi migraþia
ilegalã. Românii cad la mijloc, fiind partajaþi între ºi în afara
U.E., ceea ce creeazã agitaþie psihicã în rândul lor. La calmarea
situaþiei pot contribui universitãþile, prin programe de colaborare, prin cercetare în comun ºi primirea tinerilor de dinafarã
la studii în interior, adicã în România. În discuþii s-a sugerat cã
ar fi motivatã o selecþie de spaþii, de inclus în U.E., ca tip de
frontierã. Dacã pânã acum frontierele au fost de tip „hard”,
închise, de separare prin vize, de acum vine timpul ca frontierele sã fie de tip „soft”, adicã sã fie deschise, de comunicare
fãrã vize. Între acestea ar trebui inclusã ºi frontiera U.E. cu
Basarabia, care este mai mult decât Republica Moldova, sub
mai multe aspecte, unde sã fie o frontierã de tip „soft”, de
includere, nu de separare, de excludere, datã fiind organicitatea acestei provincii cu România.
Revista „Eurolimes”, lansatã la Oradea cu acest prilej,
pledeazã pentru noul proiect ºi crede cã românii au suportat
prea mult ºi destul rigorile unei frontiere de excludere a unei
pãrþi din ei, este cazul ºi este oportun sã se treacã la formarea
unei frontiere permisive, de includere, la Prut, pentru ca sã nu
aparã o nouã „Cortinã de fier” mai la est, care sã taie în douã
fiinþa românilor.
Pentru noua situaþie s-a creat ºi se poate apela o colaborare interuniversitarã, Asociaþia Universitãþilor de Margine, cu centrul la Oradea ºi parteneri din ºase þãri, apoi reþeaua
de la Marea Neagrã, cu 110 universitãþi din 11 þãri, sau Conferinþa Rectorilor din regiunea Dunãrii. E în curs de formare
grupul de 150 de bursieri „Jean Monnet”, care sã vinã ºi sã
studieze la Oradea, este în curs de formare grupul de cercetãri
interromâneºti Oradea – Chiºinãu. Toate pot însemna trecerea
de la frontiera închisã de tip „hard”, la cea deschisã de tip „soft”.
Prof. univ. dr. Sorin ªIPOª, care a fost fãptuitorul
principal al întâlnirii ºi rezonatorul simpozionului, a vorbit
mereu ºi a subliniat în felurite imagini cã acesta exprimã ideea
de cercetare, ideea de unire a istoricilor de la Oradea ºi Chiºinãu, sub egida celor douã Universitãþi de Stat din Chiºinãu ºi
Oradea, având sprijinul Academiei Române, de faþã prin
Acad. dr. Ioan Aurel POP, director la Institutul de Studii
Transilvane din Cluj-Napoca. Domnia sa a fãcut numeroase
intervenþii, cu care a pãstrat direcþia discuþiilor pe þinta înþelegerii comune ºi pe programul virtual anunþat. Am mai remarcat sprijinul Asociaþiei „Gheorghe ªincai” a Studenþilor
în Istorie ºi al Primãriei Oradea, care a finanþat acþiunea.
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Coeziunea tuturor a dat întâlnirii un început de program de
cercetare, tematica de urmat, pentru care universitãþile sunt
pionii principali.
Acad. dr. Ion Aurel POP a intervenit, pentru a tempera, sau pentru a încuraja. În mod deosebit am remarcat
preocuparea Domniei sale pentru echilibru în pãreri polemice
ºi a proteja reuniunea de exagerãri. În preambul a atras atenþia
cã acest an este cu totul special, cu multe aniversãri culturale
mari, precum 2000 de ani de la Ovidiu la Tomis, 550 de ani de
la Iancu de Hunedoara, 500 de ani de tipar slavon în mijlocul
unui popor latin, cu alte asemenea aniversãri ale cifrei opt:
1688, 1858, 1878, 1918. La toate, din retrospectiva timpului:
„Spaþiul de frontierã nu este un spaþiu care desparte, ci
unul care uneºte.” Academicianul a aplicat apoi ideea la
frontiera realã, sau închipuitã, dintre catolicism ºi ortodoxie,
care trece cam prin mijlocul românilor ºi se cade sã fie de
unire, nu de dezbinare. A luat astfel atitudine la un atac din salã
împotriva bisericii greco-catolice, spunând cu argumente, cã:
„Unirea cu Roma a fost o posibilitate de existenþã pentru
românii din Transilvania”, a fost un fapt de progres în acel
spaþiu ºi timp, deci nu a fost o soluþie de privilegiere, cum s-a
mai spus, ci una de salvare. Ca atare, este de dorit, ca sã fim cu
toþii mai permisivi, deci mai uniþi ºi sã nu folosim termeni
peiorativi ºi exageraþi, precum aceia de „schismatici” ºi „uniaþi.”
Trebuie o mai bunã cunoaºtere, deoarece numai ignoranþa
aduce exagerare ºi cine nu cunoaºte, cade în exagerare.
Prof. univ. dr. Alexandru NICULESCU, de la Universitatea din Udine, a þinut cea mai interesantã comunicare,
în care a analizat modul de vedere a romanitãþii românilor
dinspre vest, care este altfel decât o vedem noi de acasã, având
de suport limba românã, pe care a definit-o ca fiind „o altfel de
latinitate”. Dar iatã câteva din ideile lingvistului român din
Italia: Centura Carpaþilor, despre care s-a vorbit mai nou
cã este o graniþã religioasã a Europei, între catolici ºi
ortodocºi, de fapt e din vechime un ax vertebral al românilor, un ax al conservãrii, care a legat cultural ºi lingvistic, nu a despãrþit niciodatã românii din sud de cei din
nord. De ce acum sã fie altfel! A dat exemple de legãturã, a
amintit de Patriarhul Chiril Lukaris, care scria în secolul 17
despre români, cã sunt de aceeaºi rasã de o parte ºi de alta a
Carpaþilor, a amintit de Braºov, care sute de ani a fãcut legãtura
între nord ºi sud, ca oraº economic ºi comercial, încât nu a fost
numai un oraº ardelean, a fost internaþional. – Ce sunteþi voi,
slavi sau latini?, îl întreabã colegii italieni pe profesor. – Da
de ce mã întrebaþi? – Pentru cã vorbiþi italiana cu accent
slav! Italienii zic fer, voi ziceþi fier! A memorat cazul
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a Oradea, între 8-11 mai 2008, s-a desfãºurat
Simpozionul Frontierele spaþiului românesc în
context european, sub auspiciile Facultãþii de Istorie,
Geografie ºi Relaþii Internaþionale de la Universitatea din
Oradea, a Facultãþii de Istorie ºi Psihologie de la Universitatea de Stat din Republica Moldova, iar prof. univ. dr.
Sorin ªipoº a fost preºedintele executiv al simpozionului.
Printre organizatori a fost ºi Centrul de Studii Transilvane
din Cluj-Napoca, filialã a Academiei Române, reprezentat
la Oradea de prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, directorul
respectabilei instituþii ºi membru corespondent al Academiei Române.

L

Ideea simpozionului ne-a venit anul trecut chiar la
Chiºinãu, unde am participat la un simpozion despre metoda comparativã în cercetarea istoricã. Multe lucruri care
priveau istoria Transilvaniei ni s-au clarificat, în mod paradoxal, la Chiºinãu, unde colegii din Republica Moldova au
prezentat realitãþile politice, religioase ºi culturale de la
frontiera esticã a spaþiului românesc. Acolo am putut sã
constat identitatea dintre politica þaristã în Basarabia ºi
politica dusã de Habsburgi în Transilvania. Sigur, sunt
anumite nuanþe, dar în fond este politica unor imperii faþã
de provinciile cucerite ºi are ca scop integrarea lor în noua
entitate politicã.
La Oradea, s-a urmãrit, în primã instanþã, luarea de
contact cu istoriografia din Republica Moldova, cu noile
direcþii de cercetare. Am constatat cu vãditã plãcere cã
temele de cercetare ale colegilor din Republica Moldova
sunt de maxim interes pentru specialiºtii din Oradea, Cluj
ºi Bucureºti, prezenþi la simpozion. Comunicãrile prezentate, discuþiile purtate pe marginea comunicãrilor, intervenþiile invitaþilor au fost de înalt nivel ºtiinþific. Meritã
remarcate comunicãrile susþinute de prof. univ. dr. IoanAurel Pop, dr. Alexandru Niculescu, prof. univ. dr. Sorin
ªipoº, prezentate în sesiune plenarã în dimineaþa zilei de
8 mai, în Sala Mare a Primãriei Municipiului Oradea. De
asemenea, comunicãrile prezentate de conf. univ. dr. Ion
Gumenâi, conf. univ. dr. Emil Dragnev, conf. univ. dr.
Gheorghe Palade ºi de alþi colegi. Simpozionul a fost
complinit, într-o manierã fericitã, de lansãri de carte din
cele trei centre universitare ºi de cercetare, precum ºi de
vernisarea unei expoziþii intitulate Oradea în cãrþi poºtale.
Aceste lucruri i-au determinat pe organizatori sã
facã toate eforturile pentru a permanentiza întâlnirile ºtiinþifice. Astfel, s-a convenit ca la mijlocul lunii septembrie
2008, la Chiºinãu, sã fie lansat volumul ce conþine comunicãrile susþinute, volum care este pe cale sã fie predat la
tipar. Cu aceastã ocazie s-a mai convenit sã se organizeze
un grup de lucru alcãtuit din colegii din Republica Moldova
ºi de la Universitatea din Oradea, precum ºi de la Centrul
de Studii Transilvane, pentru a realiza un raport privind
stadiul istoriografiei din cele douã þãri ºi în ce mãsurã
politicul se implicã în cercetarea istoricã, urmând sã se
poarte discuþii pe marginea acestor douã rapoarte. De
asemenea, în luna mai 2009, la Chiºinãu sã fie organizatã
ediþia a doua a Simpozionului.
Toate aceste proiecte de viitor aratã cã simpozionul a fost un succes ºtiinþific.

Prof. univ. dr. Sorin ªIPOª
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savantului Gustav Weigand de la Leipzig, care ne-a þinut latini,
pânã când a fost plãtit ca profesor din România, când nu a mai
fost plãtit, ne-a fãcut slavi! Deci, românii sunt un fel de mizã!
Cine dã, cine primeºte mai mult, ne are! Atunci, trebuie sã
ne gândim chiar noi, ce suntem! Cum facem chiar în acest
simpozion. Suntem un neam ºi o limbã romanicã la Dunãre, limba Romei, legaþi de ocupaþia romanã în peninsula
Balcanicã ºi la nordul Dunãrii. Dar definiþia aºa nu e
completã. Mai trebuie ceva. Deoarece fraþii basarabeni zic
cã sunt latini, dar cum au ajuns latini, cãci nu a cãlcat
picior de roman pe acolo. Atunci, cum au devenit ei latini! –
Voi sunteþi români!, exclamã profesorul de la Udine, arãtând
în direcþia grupului de la Chiºinãu. Noi suntem latini, dar voi
aþi fost ºi sunteþi români. Adicã, sugestiv, ei sunt români
dinainte de a fi latini, cãci au avut substratul dacilor liberi, care
au fost români! Eu, cel puþin aºa am înþeles pledoaria profesorului Niculescu, de reapelare în formulãri proaspete la teoria
protolatinitãþii dacilor, ca protoromâni, cu referire la Basarabia
ºi la celelalte zone ale dacilor liberi, din Maramureº ºi Bihor.
— Voi sunteþi rezultatul expansiunii limbii române
spre est, a expansiunii românitãþii spre est!, exclamã profesorul Niculescu. Cât priveºte, frontierele românilor, sunt
aproape infinite în lume, pânã la Vladivostok spre est, cu
atlas lingvistic, cu puncte de anchetã, pânã acolo gãsim
limba românã!… ªi din acest spaþiu am tot pierdut mereu!… A venit timpul sã-l vedem din nou ºi sã-l reocupãm
cultural! ªi Italia a pierdut la graniþa cu Croaþia, dar nu a
pierdut cât noi. Definirea frontierelor spaþiului românesc e
foarte necesarã acum ºi totdeauna. E un spaþiu uriaº, mondial, de la est la vest, de la nord la sud, este spaþiul limbii
române! De aceea, ideea simpozionului e binevenitã. Sã
definim spaþiul internaþional românesc! Ideea de a defini
este foarte importantã, pentru cã am fost în ochiul ciclonului istoric, pentru ideile acestea s-a luptat, pentru ideile
acestea s-a murit. Spaþiul românesc este altceva, decât
celelalte spaþii romanice. Retragerea romanã din anul 271
nu a însemnat practic nimic, cãci a lãsat românii liberi,
priveºte imperiul roman, dar nu pe noi. În fapt, a fost
prima abandonare a noastrã de cãtre Occident!!! - Înfluenþa slavã? - E foarte importantã, dar e puþin cercetatã.
Avem de la ei cuvinte multe, dar nu s-a spus cã avem ºi
forme gramaticale. Aºa avem de la ei un vocativ de tipul
mamo, bunico, avem un vocativ foarte dezvoltat, atât latin,
cât ºi slav, cu forme paralele, de tipul lupe ºi lupule! Sau
Maria, Mãrie, Mãrio! Avem de la ei verbele reflexive (a
ruga spun occidentalii, a se ruga spun românii, de la slavi).
Între conjuncþiile ªI ºi DAR avem conjuncþia IAR, care
vine din slavonã, formând un lanþ bogat ºi elastic, cu sens
afirmativ, copulativ, adversativ.
ªi influenþa greacã este importantã!
Prin urmare, ce am fost? O latinitate la început fãrã
orgolii latine!
Acest orgoliu s-a nãscut în ªcoala Ardeleanã din
Transilvania, cu emfaza de a fi latin. Nu izbucnea ªcoala
Ardeleanã, ca miºcare naþionalã, dacã nu era creuzetul
catolic de la Viena! Acolo s-a aflat ºi s-a învãþat. Dacã nu ar
fi fost explozia aceea, a ideii de latinitate, în veacul 18, nu
am mai sta noi acuma de vorbã româneºte în sala asta!
Latinitatea a fost atunci armã de salvare în comunitãþi ºi
trebuia apãratã. Latinitatea a fost ca un scut împotriva
deznaþionalizãrii. Ei au apãrat limba din pãrinþi. Pãrinteasca demândare!, cum au zis frumos aromânii.
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Deci, 165 de ani nu explicã pãstrarea latinitãþii deasupra Dunãrii, explicã însã comunitãþile latine nord-dunãrene. Ele au existat. De cãutat resturile lor în limbã ºi de
format atlas cu ele!
Eu vorbesc nu despre latinitatea, ci despre romanitatea românilor, termenul îmi aparþine. Ce înseamnã? E
un alt fel de latinitate. De întâlnire. Creºtinismul nostru e
greco-latin: A scrie e latin, a citi este slav. Neamul nostru a
trãit mai multe culturaþii în timp: romanã, slavã, greacã,
maghiarã, turcã, deoarece romanitatea ce o avea era receptivã, accepta incluziunile. Izolarea noastrã a venit
odatã cu scrierea chirilicã! De atunci, elitele românilor au
fost rupte de þãrani, care nu s-au culturalizat de aceleaºi
influenþe. Au evoluat diferit. Avem o dualitate în limbã,
care dã posibilitãþi de studiu, limba popularã relicvarã ºi
limba literarã. Suntem încã pe o latinitate de descoperit,
cea mai complexã latinitate!
Cu speranþa cã am auzit bine ºi am rezumat corect,
aºteptãm cu cel mai mare interes volumul colectiv, ca sã putem
citi ºi înþelege mai amãnunþit aceastã lucrare atât de academicã
ºi atractivã, despre teoria protolatinitãþii, actualizatã ca teoria
protoromânitãþii dacilor, a limbii ºi a spaþiului lor, de la Nistru
pânã la Tisa, precum Eminescu a zis în poezie.
Conf. univ. dr. Ion GUMENÂI, ºeful delegaþiei de
istorici de la Chiºinãu, citeºte mai întâi mesajul cald de salut al
Rectorului Universitãþii de Stat din Chiºinãu, prof. univ. dr.
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Gheorghe CIOCAN, apoi explicã de ce au întârziat sosirea la
Oradea, tot din cauza frontierelor de pe Prut, unde au fost þinuþi
în loc ore întregi, în problema vizelor de intrare în spaþiul
restrictiv al U.E. Cere scuze! Dar, pentru ce?, mã întreb eu, cã
nu ei au cauzat oprirea, ci politica! Salutã simpozionul, ca un
moment unic, nu cunoaºte altul, care sã adune extremele
est-vest ale românilor. Reprezintã principalele instituþii de
promovare a istoriei în republica Moldova, ne spune cã acestea
doresc colaborarea, vor revederi, vor cercetare împreunã,
deoarece: „Avem o istorie unicã, o istorie a românilor.” Nu
doresc izolarea dincolo de Prut, ci venirea prin România în
Europa. Doresc sã facã cercetare împreunã cu grupul de la
Oradea ºi aflarea împreunã a adevãrului diacronic, prin istorie
transfrontalierã. Au plecat din Chiºinãu miercuri la amiazã,
spre Oradea, au fost stopaþi la Prut, au ajuns în Oradea joi dupã
amiazã. Din câte am aflat, au fost stopaþi în graniþã sub diferite
pretexte, de amândouã pãrþile Prutului, ºi la moldovenii lor ºi
la moldovenii noºtri.
— Greu a fost drumul încoace, dar sunt rezultate!
Lucrãrile de douã zile au arãtat cã este nevoie de mai mult
timp pentru discuþii ºi aprofundãri, este nevoie de alte
simpozioane de acest fel, în viitor, este nevoie de publicarea
reciprocã a comunicãrilor. Sã creãm o colaborare, care sã
conþinã preocupãrile ºi interesul istoric de la Oradea ºi
Chiºinãu, problemele de frontiere ale spaþiului românesc ºi
în ce au fost implicate aceste teritorii.

impozionul ªtiinþific „Frontierele spaþiului românesc în context european”, ce s-a desfãºurat la Universitatea din
Oradea în perioada 8-10 mai a fost o manifestare - rod al colaborãrii dintre profesorii instituþiei gazdã ºi ai
Universitãþii de Stat din Moldova, rezultat al convenþiei de colaborare semnatã de aceste douã instituþii de învãþãmânt
superior.
Cu toate acestea, importanþa pe care a avut-o acest for ºtiinþific este cã a adunat în componenþa delegaþiei de la
Chiºinãu reprezentanþi ai principalelor instituþii ce se preocupã de cercetarea istoricã, cum ar fi: Universitatea de Stat din
Moldova, Universitatea Pedagogicã „Ion Creangã”, Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova sau Institutul de Istorie,
Stat ºi Drept a Academiei de ªtiinþe din Republica Moldova.
Totodatã ne bucurã faptul cã aceastã delegaþie a fost reprezentatã atât de nume deja consacrate în lumea istoricilor
aºa cum ar fi Gh. Palade – Preºedintele Asociaþiei Istoricilor din Republica Moldova, E. Dragnev - ªeful Catedrei
U.N.E.S.C.O. de Studii Sud-Est Europene U.S.M., O. Þâcu - ªeful Catedrei Istorie ºi Relaþii Internaþionale U.L.I.M., ca ºi de
tineri doctoranzi cum ar fi N. Timohin, T. Ciobanu, E. Cernenchi, cãrora le revine datoria de a menþine ºi continua acest bun
început de colaborare dintre cele douã centre situate la extremitatea vesticã ºi esticã a spaþiului românesc, ce au avut rolul ºi
locul lor în evoluþia destinului ºi istoriei neamului românesc.
Trebuie sã menþionãm cã acest simpozion nu a rãmas izolat, cu participarea numai a oamenilor de ºtiinþã din Oradea
ºi Chiºinãu, la acesta participând ºi personalitãþi marcante ale mediului academic cum ar fi prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop,
membru corespondent al Academiei Române sau dr. Alexandru Niculescu, profesor emerit al Universitãþii din Udine, fapt
care, dupã pãrerea noastrã, demonstreazã interesul ridicat de acest for ºtiinþific.
Formatul propus de cãtre organizatorii simpozionului, este unul inedit, deoarece este cunoscut faptul cã, în linii
generale, cercetãtorii din Chiºinãu þineau mai mult legãtura cu centrele universitare din Iaºi, Suceava, Galaþi, Bucureºti,
legãturile cu universitãþile ºi centrele de cercetare de la hotarele vestice ale României fiind mult mai slabe, datoritã unor
condiþii mai mult sau mai puþin obiective care, însã, considerãm cã se vor schimba radical datoritã interesului trezit de cãtre
acest simpozion în rândul istoricilor din Republica Moldova, a bunei organizãri ºi primirii impecabile din partea gazdelor.
În ceea ce priveºte lucrãrile prezentate, acestea au cuprins atât toate perioadele istorice cât ºi diferite domenii cum ar
fi: relaþii internaþionale, studii de politologie, jurnalisticã ºi geografie. Studiile ºi materialele prezentate au demonstrat fondul
comun de cercetare ce poate sã existe pentru specialiºtii din cele douã centre universitare, amplasate la extremitãþile de vest
ºi de est ale spaþiului românesc, cu atât mai mult cu cât ºi Transilvania ºi Basarabia s-au aflat sub diferite regimuri imperiale,
fapt ce dã posibilitatea de iniþiere a unor serii de studii de istorie comparativã.
Principalul rezultat al simpozionului „Frontierele spaþiului românesc în context european”, însã, a fost demonstrarea, o
datã în plus, a existenþei unei evoluþii unice a istoriei neamului românesc, evident cu anumite particularitãþi ale diferitelor
regiuni ale spaþiului românesc ce s-au dezvoltat într-un context general-comun, ºi nu existenþa a douã sau mai multe istorii,
afirmaþie nulã ºi absurdã ce aparþine unor politicieni ºi pseudoistorici din stânga Prutului, ce doresc sã fie pe placul actualei
conduceri a Republicii Moldova.
Simpozionul de la Oradea a fost un început de bun augur ºi va continua cu o serie de manifestãri ºtiinþifice ce se vor
organiza în continuare, atât la Chiºinãu cât ºi la Oradea, ºi care vor fi argumente inexpugnabile în existenþa unei singure
istorii a Românilor.”

S

Conf. univ. dr. Ion GUMENÂI, Chiºinãu
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În ce priveºte selecþia tinerilor din Republica Moldova
pentru studii în România, istoricul a admis cã sistemul preuniversitar este prea permisiv, e chiar parþial corupt ºi atunci
capãtã acces unii tineri slabi la studii în România. Deci, trebuie
o mai bunã selecþie, cu adevãrat calitativã în totalitatea ei.
Prof. dr. O. ÞÂCU a vorbit foarte interesant despre
moldovenismul sovietic, vãzut ca o construcþie metodicã ºi artificialã, datã de la Moscova, ca rãspuns la tendinþele de unire,
încurajate pe timpul lui Ceauºescu. S-a referit la chestiuni de
teritorialitate, formarea de instituþii în Moldova, indigenizarea
elitelor rusofone ºi la rolul acaparator al Transnistriei sovietizate în materie de resurse umane, care a transportat în
acele timpuri, la Chiºinãu, atâtea cadre, încât a ieºit proverbul:
„Dacã vrei sã fii ministru, trebuie sã fii înalt, prost ºi de
peste Nistru!” Ca participant în diferite comisii de negociere,
a aflat de cerinþa indusã la vedere de partea rusã:
— „Dacã readeraþi la Rusia, punem capãt separãrii
Transnistriei!”, ceea ce este atât de clar, încât ne scuteºte de
orice comentariu, dar nu ne opreºte sã ne exprimãm revolta ºi
dezacordul cu asemenea metode relicvare în diplomaþie.
Prof. univ. dr. Emil DRAGNEV, autor al unor cãrþi ºi
tratate importante de istorie, lansate la Oradea, s-a referit în
mod special la modelul de ansamblu al României, cum este
acesta prezentat la Chiºinãu prin televiziune. Este foarte prost
prezentat. Acolo au, de fapt, o ofertã cu patru modele de tele-
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viziune: ruseascã, cea mai tare, ucraineanã, moldoveneascã ºi
româneascã. Aceasta din urmã este datã de preluarea postului
PRO TV Bucureºti, care e cea mai dezastruoasã. Prezintã din
România numai crime peste crime: „E mai grav ca efect,
decât scãderea natalitãþii, e un dezastru!”
Conf. univ. dr. Gheorghe PALADE, Preºedintele
Asociaþiei istoricilor din Moldova, a prezentat preocupãrile lor
de a scoate din uz manualele de istorie separatistã, de a le
înlocui cu o carte de „istorie integralã” a românilor, ceea ce
au ºi fãcut ºi vor continua sã facã, având nevoie de sprijin ºi
solidaritate, pentru a izbuti ºi a asigura cartea cu idei ºi litere
latine în Republica Moldova, unde nouãzeci la sutã din colecþiile bibliotecilor sunt cu idei ºi litere chirilice.
Cum nu putem rezuma toate lucrãrile, mai facem menþiune despre comunicarea Valentinei SAMOILENCO, în care
a studiat boierimea basarabeanã ºi boierirea strãinilor rusofili.
Se aduceau ruºi ºi nemþi, de cãtre autoritãþile ruseºti de ocupaþie, dupã 1812, care erau împroprietãriþi abuziv în Basarabia, în special în sud, în Bugeac, apoi erau înnobilaþi. Tot ei
cãpãtau ºi funcþiile administrative principale, politica aceasta
având efect pânã în zilele noastre. Ceva asemãnãtor cu politica
habsburgicã în provincii. Dr. Tudor CIOBANU a expus o
lucrare temeinic documentatã despre încartiruirea armatei þariste în Basarabia, care a fost asiduã ºi abuzivã, povarã pentru
populaþie. Dupã 1824, þarismul a vrut sã facã din Basarabia
grânarul de bazã al sãu ºi forþã de tracþiune pentru armatã, prin
adunarea cãruþelor cu cai, respectiv a fãcut peste Basarabia
drumuri cu scop militar.
Am încercat sã rezum, din ceea ce am ascultat ºi mi s-a
pãrut mai interesant, dar am reuºit numai parþial, cãci nu am
putut asculta totul, iar multul abia urmeazã, îl vom vedea doar
în volumul promis de cãtre organizatorii orãdeni ºi pe care îl
aºteptãm cu cel mai mare interes. Cert este cã discuþiile au fost
mai bune, adicã mai deschise, decât lucrãrile, ele au crescut
partea novatoare a simpozionului ºi le-am consemnat aici mai
pe larg. Dar ele aratã cel mai bine utilitatea iniþiativei de la
Oradea ºi Chiºinãu ºi ne fac sã credem în ediþia urmãtoare a
simpozionului, care se dovedeºte foarte motivat, actual ºi folositor din punct de vedere istoriografic.
Autoarea fotografiilor: Raluca Negruþ
de la Universitatea din Oradea
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Declaraþia Adunãrii Solemne închinatã
aniversãrii a 90 de ani de la votarea
Actului Unirii Basarabiei cu România
la 27 martie 1918
Cu 90 de ani în urmã, la 27 martie 1918, cei mai
curajoºi ºi mai responsabili politicieni pe care i-a avut
Basarabia au votat democratic, în organul legiuitor Sfatul
Þãrii, cel mai mãreþ act politic al Basarabiei – ACTUL
UNIRII BASARABIEI CU PATRIA-MAMÃ, ROMÂNIA – prin care s-a declanºat Marea Unire a întregului
neam românesc.
Prin acel act istoric s-a reuºit unirea tuturor românilor într-un singur stat, realizatã pentru prima datã de
Mihai Viteazul la 1600, dar ºi înfãptuirea aspiraþiilor
unioniste de sute de ani ale poporului nostru. Tot prin
acel act politic, inclusiv prin reformele politice, economice, educaþionale, culturale de mare amploare pe care
le-a propus regatului României, atât Basarabia, cât ºi
Bucovina ºi Ardealul, dar ºi ambele principate au fost
salvate pe moment de ciuma revoluþiei bolºevice ºi au
modernizat România Mare. Acele acþiuni perfect democratice au fost însã stopate cu neruºinare ºi cruzime de
cãtre cei care au semnat Pactul Ribbentrop-Molotov ºi au
declanºat cel de al Doilea Rãzboi Mondial, una din crimele cele mai monstruoase împotriva umanitãþii. Cu pãrere de rãu, consecinþele acelui dezastru umanitar, inclusiv
pentru România, nu au fost evaluate ºi condamnate nici
pânã astãzi de cãtre forurile internaþionale.
În numele a sute de mii de cetãþeni, care au cerut
prin semnãturile lor integrarea europeanã a Republicii
Moldova împreunã cu patria noastrã, România, ºi care au
depus o cerere în acest sens la Uniunea Europeanã, Adunarea Solemnã închinatã împlinirii a 90 de ani de la
votarea Actului Unirii Basarabiei cu România reaminteºte cã acel act epocal, care a exprimat politic dreptul
natural al milioanelor de români de a trãi într-un singur
stat, nu a fost ºi nu poate fi declarat nul de cãtre nimeni ºi,
deci, valabilitatea lui este de neclintit. În pofida consecinþelor tragice pe care le-a declanºat Pactul dintre
Hitler ºi Stalin, a genocidului fizic ºi spiritual practicat de
fosta URSS împotriva Basarabiei ºi a Bucovinei de Nord,
aceste teritorii au fost, sunt ºi vor rãmâne þinuturi româneºti. Basarabia a fost, este ºi va fi pãmânt românesc ºi
european, Basarabia a fost, este ºi va fi parte a României,
deci ºi a Uniunii Europene, basarabenii au fost, sunt ºi
vor fi cetãþeni români ºi europeni.
Adunarea Solemnã constatã cã ºi la 27 martie
2008, dupã cãderea comunismului ºi prelungita perioadã
de tranziþie a poporului român spre democraþie ºi pro-

speritate, soluþiile pe care Actul Unirii din 1918 le-a
propus pentru reîntregirea ºi modernizarea României rãmân ºi azi valabile: toþi românii de pe strãvechile teritorii
româneºti au dreptul natural sã se reuneascã într-un singur stat democratic, România! Sã fie asigurate, aºa cum
stipula Actul Unirii la 27 martie 1918, votul liber, secret
ºi universal, dreptul la opinie, la muncã, la educaþie ºi
culturã, drepturi religioase, drepturi ale minoritãþilor etnice egale cu ale majoritãþii româneºti, dreptul la reforme
economice benefice pentru toþi cetãþenii, inclusiv armonizarea cu noile condiþii geopolitice ºi tehnologice ale
lumii. Soluþiile pe care le-a propus României ºi poporului
român Actul Unirii de la 27 martie 1918 sunt valabile,
însã o adãugire esenþialã ºi imperativã ar aduce-o condamnarea internaþionalã a consecinþelor Pactului dintre
Hitler ºi Stalin din 23 august 1939, reîntregirea necondiþionatã a României (ca ºi în cazul Germaniei) ºi cererea
ca succesorul politic al URSS sã plãteascã cetãþenilor
români ai Basarabiei despãgubiri materiale pentru genocidul fizic, material (sechestrarea prin teroare a întregii
proprietãþi private) ºi spiritual, care continuã ºi astãzi.
Þinând cont de faptul cã consecinþele tragice ale
înþelegerii dintre Hitler ºi Stalin de la 23 august 1939 nu
au fost apreciate ºi condamnate politic ºi juridic de cãtre
comunitatea internaþionalã, cã genocidul fizic ºi spiritual
împotriva românilor din Basarabia nu a fost încã evaluat,
cã dezmembrarea României în vara anului 1940 a fost
ilegalã sub toate aspectele dreptului internaþional, Adunarea Solemnã propune ca Preºedintele, Parlamentul ºi
Guvernul României sã condamne deschis consecinþele
Pactului Ribbentrop-Molotov, inclusiv ilegalitatea Tratatului de la Paris din 10 februarie 1947, ca fiind semnat
de România ca stat ocupat de URSS, ºi sã cearã comunitãþii politice internaþionale dreptul la reunificarea
paºnicã a teritoriilor româneºti, inclusiv a Basarabiei ºi
Bucovinei.
În acelaºi context Adunarea Solemnã mai propune:
1. Omagierea în Parlamentul României a Sfatului
Þãrii ca organ democratic legiuitor care a declanºat Marea Unire a tuturor românilor la 1918. Comemorarea
deputaþilor - mulþi dintre ei fiind ºi deputaþi în Parlamentul României - care au murit în gulaguri. Înãlþarea
unor monumente reparatorii, pentru a se cinsti jertfa lor
pe altarul Patriei.
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2. Reconfirmarea prin vot simbolic de cãtre Parlamentul României, în aceeaºi ºedinþã solemnã, a Actelor
de la 27 martie ºi 27 noiembrie 1918.
3. Alegerea din partea comunitãþii româneºti din
Basarabia ºi Bucovina - de circa 4 milioane de oameni - a
unui grup de senatori ºi deputaþi în Parlamentul României.
4. Repunerea imediatã a celor circa 4 milioane de
basarabeni ºi bucovineni în drepturi egale cu ceilalþi
cetãþeni ai României.
5. Legalizarea condiþiilor de reunire necondiþionatã a celor douã state româneºti dupã modelul german,
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pentru a se lichida cea mai gravã consecinþã a Pactului
dintre Hitler ºi Stalin din 23 august 1939. Pentru realizarea acestui deziderat - printr-o hotãrâre specialã - FDRM
a lansat acþiunea „Jos sârma ghimpatã de pe Prut!”
Sã cinstim mereu Actul Unirii Basarabiei cu
mama sa, România, din 27 martie 1918. Sã respectãm
ºi sã cerem respectarea acestui act de cãtre tot poporul
român, de cãtre întreaga comunitate politicã internaþionalã. Sã ne reunim paºnic ºi necondiþionat cu Patria
noastrã, România, în cadrul democratic al Europei
Unite. Trãiascã Actul Unirii Basarabiei cu România!
Trãiascã România!

În numele Adunãrii Solemne,
Nicolae Dabija, preºedintele Forului Democrat al Românilor din Moldova,
Mihai Ghimpu, preºedintele Partidului Liberal,
Mihai Cimpoi, preºedintele Uniunii Scriitorilor,
Gheorghe Palade, preºedintele Asociaþiei Istoricilor,
Veaceslav Untilã, prim-vicepreºedinte al Partidului „Alianþa Moldova Noastrã”,
Valeriu Saharneanu, preºedintele Uniunii Jurnaliºtilor,
Vladimir Filat, preºedintele Partidului Liberal-Democrat,
Timotei Melnic, preºedintele Ligii Pedagogilor,
Anatol Petrencu, preºedintele Miºcãrii „Acþiunea Europeanã”,
Valentina Sturza, preºedintele Asociaþiei Deportaþilor Regimului Totalitar Stalinist,
Vitalia Pavlicenco, preºedintele Partidului Naþional Liberal,
Gheorghe Viþã, preºedintele Uniunii Românilor din Basarabia, Bucovina de Nord ºi Þinutul Herþa,
Alecu Reniþã, preºedintele Miºcãrii Ecologiste,
Nina Josu, preºedinta Asociaþiei pentru Literatura ºi Cultura Românã „Astra” – „O. Ghibu”,
precum ºi
Grigore Vieru, Alexandru Moºanu, Petru Soltan, Gheorghe Ghidirim, Sergiu Chircã, Ion Ungureanu,
Ion Costaº, Andrei Vartic, Constantin Tãnase, Valeriu Dorogan, Ion Buga, Valeriu Dulgheru, Aurel Marinciu, Mihai Morãraº, Gheorghe Cernea, Petru Munteanu, Ion Melniciuc, preot Ioan Ciuntu, Ion Mãrgineanu, Boris Movilã, Ion Golovatâi, Dumitru Apetri, Eleonora Cercavschi, director al Liceului „ªtefan cel
Mare ºi Sfânt” din Grigoriopol, º.a. (lista este deschisã).
Declaraþia a fost votatã unanim de cãtre toþi participanþii la Adunarea Solemnã.
27 martie 2008
Chiºinãu
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Recursul la moralitate
Vasile MALANEÞCHI
Redactor ºef al revistei „Atelier”, Chiºinãu
Premiza obiectivã pentru soluþionarea echitabilã a diferendului transnistrean ar fi lichidarea – de iure ºi de facto – ºi
pentru þara noastrã, aºa cum s-a fãcut deja în cazul altor state, a
consecinþelor pactului Molotov-Ribbentrop, încheiat la 23 august 1939 între guvernele U. R. S. S. ºi Germaniei. Nu trebuie
sã ne sperie modul radical de a pune problema, chiar dacã mai
trãim încã în contextul relaþiilor internaþionale post-Helsinki.
Or, acest mãr – otrãvit – al discordiei, aruncat de tãtuca Stalin
în apele însângerate ale Nistrului, acest nod gordian reînnodat
cu atâta dibãcie de pãpuºari cu ºcoalã ºi îndelungatã experienþã
enkavedistã, va trebui, odatã ºi odatã, tãiat, spre binele pãcii ºi
al stabilitãþii pe termen lung în aceastã parte a Sud-Estului
Europei.
Sunt inconsistente ºi nu mai þin, de acum încolo, argumentele gen „ca sã nu-i supãrãm pe ruºi” sau „ca sã-i menajãm
pe occidentali”, care, ºi unii ºi alþii, zice-se, ne vor binele.
Pentru cã ºtim exact ce ºi cât bine doresc sã ne facã, mai ales,
cei ce dintâi care, sfidând cinic normele tratatelor internaþionale ºi chiar propriile angajamente asumate la summitul de
la Istanbul, îºi menþin ostentativ-ameninþãtor trupele de ocupaþie pe teritoriul statului nostru. ªi mai ales pentru cã, dupã 11
septembrie 2001, mai mult ca oricând, lumea are nevoie de
modele viabile de convieþuire paºnicã, ce nu pot fi axate decât
pe autentice principii morale, în deplinã concordanþã cu valorile spiritului democratic, frate bun cu sinceritatea ºi cu
adevãrul. Astfel încât, pentru început, ca un semn de bun augur, cel puþin pãguboasa politicã a standardelor duble de care
au tot fãcut ºi mai fac încã uz unele þãri în detrimentul altora,
mai mici, sã fie datã uitãrii ca una ce ºi-a demonstrat nu doar
inconsistenþa, ci ºi nocivitatea.
Nici una dintre þãrile de pe glob ºi nici unul dintre
organismele internaþionale nu se apucã doar sã se amestece în
treburile interne ale Turciei, bunãoarã, elaborând apriori scenarii ºi impunând acestui stat acorduri de federalizare, prin
care li s-ar oferi autonomie teritorial-administrativã kurzilor,
al cãror numãr se ridicã la 18 milioane ºi care locuiesc pe
pãmântul ce le aparþine din moºi-strãmoºi. Norocul Turciei e
cã nu are pe teritoriul ei o armatã strãinã care sã sprijine direct,
prin militari ºi arme, forþele separatiste; cã nu s-au gãsit state
garante cu interese în zonã, bucuroase sã se implice ºi cã nu
existã o fostã metropolã care sã o ºantajeze ºi sã o þinã în frâu,
aºa cum se comportã Moscova cu naþiunile ce ºi-au redobândit
independenþa dupã destrãmarea colosului roºu dirijat de la
Kremlin. În aceste circumstanþe, guvernul de la Ankara are
libertate deplinã de acþiune ºi nu pregetã sã suprime prin toate
mijloacele posibile tendinþele secesioniste ºi sã-i vâneze fãrã
fricã pe militanþii separatiºti, oriunde îi poate ajunge, inclusiv
pe teritoriul suveran al Republicii independente Moldova.
Turcia, ca sã fac uz în continuare tot de acest exemplu, îºi apãrã
integritatea teritorialã ºi, cel puþin din punctul de vedere al
constituþiei ei, al legii ei fundamentale, are dreptate ºi nici un
alt stat din lume nu cuteazã sã o acuze barem de reprimarea
drepturilor unei importante pãrþi a populaþiei ori, cu atât mai
mult, sã-i pretindã fãrâmiþarea, pe principii etnice, în câteva
structuri teritorial-administrative autonome.

De ce însã, mã întreb, în raport cu Republica Moldova,
unele þãri cu care aceasta are încheiate tratate de prietenie ºi de
parteneriat strategic, îºi permit sã traseze planuri ce au drept
obiectiv federalizarea ºi, ulterior, dispariþia ei ca stat unitar?
Nu are, cumva, ºi Moldova o constituþie, o lege supremã, prin
care sã-ºi apere, aidoma Turciei, suveranitatea de stat, inalienabilitatea ºi indivizibilitatea teritoriului ei naþional?
Sunt conºtient de faptul cã, abordând în acest mod,
adicã deschis ºi tranºant, problema diferendului transnistrean,
voi fi acuzat de adepþii înfocaþi de pânã ieri ai statalitãþii
(inclusiv ai caracterului ei unitar ºi indivizibil), deveniþi peste
noapte curajoºi partizani ai federalizãrii, cã aº milita pentru
lichidarea Republicii Moldova prin unirea ei cu România. Or,
ce altceva ar presupune, în cazul nostru, lichidarea de iure ºi de
facto a consecinþelor pactului Molotov-Ribbentrop? Mãrturisesc sincer cã doresc sã se întâmple cât mai curând acest
lucru. ªi el, acest act justiþiar, se va produce, cu certitudine,
mai devreme sau mai târziu, nu însã neapãrat de dragul dorinþei
mele sau în ciuda voinþei altcuiva. Pentru cã, aºa cum locuitorii
vechii Moldove dintre Prut ºi Nistru n-au fost întrebaþi în 1812,
precum basarabenilor nu li s-a cerut nici în 1940 ºi nici în 1944
pãrerea dacã vor sau nu sã fie rupþi, cu tot cu pãmânt, din trupul
þãrii lor (Moldova-România), aºa ºi Reîntregirea va avea loc
într-o bunã zi ºi va veni sã încununeze, ºi în aceastã parte a
bãtrânei Europe, triumful unei noi politici globale cu adevãrat
echitabile pentru toþi ºi care nu poate fi aºezatã statornic decât
pe principiile morale ale sinceritãþii ºi adevãrului – singurele
apte, dupã atâtea secole de confruntãri sângeroase între popoare, confesiuni ºi civilizaþii, sã asigure pacea, stabilitatea ºi
prosperitatea în lume, prin instaurarea unor raporturi de bunã
vecinãtate ºi convieþuire paºnicã, în spiritul respectului reciproc, între naþiuni.
Bineînþeles, nu sunt naiv sã cred cã un asemenea mod
de abordare a problemelor spinoase ale istoriei s-a ºi instaurat,
imediat dupã 11 septembrie 2001, în relaþiile dintre state ºi cã,
sã zicem, Excelenþa Sa Vladimir Putin, fostul preºedinte al
Federaþiei Ruse, liderul uneia dintre marile puteri de pe mapamond care, în pofida divergenþelor ce mai persistã încã între
þara sa ºi Statele Unite ale Americii dupã încheierea rãzboiului
rece, a avut curajul sã se alãture cruciadei declanºate de acestea
împotriva terorismului mondial, a ºi ordonat încetarea genocidului în Cecenia ºi a dispus rechemarea ostrovarilor trimiºi
de predecesorii sãi, prin filierele K.G.B.-ului, sã ne dezmembreze þara, sã punã stãpânire pe cea mai bogatã parte a ei,
Transnistria, pe care clanul mafiot-criminal instaurat acolo o
jefuieºte într-o manierã de-a dreptul înspãimântãtoare.
Cu toate acestea, înþelegând cã dl. Putin, deºi este om
politic de facturã nouã, n-a izbutit încã sã se debaraseze definitiv de ticul dezonorant al duplicitãþii pe care i l-au lãsat drept
moºtenire vechii stãpânitori de la Kremlin, rãmânem în continuare cu speranþa cã acestei bucãþi de pãmânt i se va oferi
posibilitatea sã-ºi regãseascã liniºtea ºi pacea în comuniune cu
întreg poporul Republicii Moldova din care face parte ºi din
sânul cãruia a fost smulsã prin puterea armelor ºi, acum, prin
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minciunã ºi viclenie, e menþinutã în sclavia unui regim criminal.
Progresul în evoluþia moral-spiritualã a umanitãþii e
unul lent ºi de duratã. Salturile de ordin calitativ se produc,
totuºi; sunt o certitudine ºi, chiar dacã va mai trece, presupun,
ceva timp pânã când omenirea va conºtientiza faptul cã a ºi
intrat într-o altã erã, noua mentalitate va ajunge – ºi nu este
mult pânã atunci – o stare fireascã de spirit în raporturile
interumane ºi, deopotrivã, internaþionale. Între timp, s-ar putea
ca ºi Ucraina sã se trezeascã din visele-i de mãrire ºi sã ia act cu
toatã seriozitatea de consecinþele monstruoase cu care s-a ales
din concubinajul forþat cu fratele mai mare. Însuºirea în proporþii uriaºe a unor avuþii strãine – oameni, pãmânturi ºi ape
care nici odatã nu i-au aparþinut – este un pãcat strigãtor la cer,
unul pentru care nu existã iertare ºi pentru care, odatã ºi odatã,
va trebui sã plãteascã, iar preþul, trebuie sã o ºtie, va fi pe
mãsura fãrãdelegii.
Dar sã revenim, cum se zice, la oile noastre. Adicã la
necesitatea, posibilitatea ºi oportunitatea soluþionãrii diferendului transnistrean prin lichidarea de iure ºi de facto a consecinþelor pactului Molotov-Ribbentrop. Nu se poate, îmi vor
reproºa unii ºi vor avea dreptate. Încã nu se poate, ºtiu, pentru
cã, ºtiu, încã nu s-au copt premizele pentru un atare mod radical de abordare. Ei bine, dar nu se poate sã ne gândim, cel
puþin, la o astfel de virtualitate? Problema, ca ºi oportunitatea,
sunt ale noastre ºi nu se cade sã lãsãm, nepãsãtori, sã ne poarte
alþii de grijã. Fiecare e preocupat, în chip absolut firesc, de
interesele sale. Dar, ziceam, intrãm într-o fazã nouã de evoluþie
a omenirii, fazã în care naþiunile, toate pânã la una, urmeazã sã
se legitimeze la modul cel mai serios posibil prin testul la
moralitate ºi sã-ºi armonizeze, pe aceastã bazã, conduita în totalã consonanþã cu opþiunile clar exprimate ale întregii comunitãþi, iar cuvintele de ordine acum sunt sinceritatea, adevãrul,
dreptatea.
Suntem ca ºi în ceasul al doisprezecelea ºi nu ne-au
rãmas decât clipe numãrate pentru a ne face auziþi. A sosit
timpul sã ne exprimãm ferm dorinþa de a fi ºi trebuie sã ne
strigãm dreptul la existenþã neatârnatã în propria noastrã þarã.
Ce motive avem aºadar pentru a refuza cel puþin sã luãm în
discuþie problema necesitãþii soluþionãrii diferendului transnistrean prin lichidarea de iure ºi de facto a consecinþelor
pactului Molotov-Ribbentrop? Nu cred cã existã raþiuni în
virtutea cãrora ar trebui sã o facem pe mortul în pãpuºoi ºi sã
respingem din start o atare oportunitate.
E adevãrat, soluþionarea pe aceastã bazã a diferendului
presupune, inevitabil, aºezarea la masa tratativelor a pãrþii
lezate în drepturi (România) ºi a statelor succesoare ale defunctei Uniuni Sovietice (Republica Moldova, Ucraina, Rusia)
care au moºtenit, peste ani, zestrea odiosului târg din 1939.
Dar întrucât o atare abordare azi încã nu este posibilã, trebuie
sã apãrãm cu toate puterile statutul pe care îl are acum de iure
ºi, din pãcate, mai puþin de facto, Republica Moldova – acest
stãtuleþ-fantomã moºit în 1924 de Iosif Vissarionovici, întins
tot de el pânã la Prut în 1940 ºi apãrat azi cu dârzenie tocmai de
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pretinºii patrioþi care, în 1989-1992, când se decidea soarta lui
viitoare, s-au pronunþat deschis, au lucrat ºi uneltesc în continuare împotriva independenþei lui de fosta metropolã.
Unul din dezideratele ce stau acum în faþa oamenilor de
bunã credinþã este sã deschidã orizonturile asupra farsei politice în care suntem atraºi – federalizarea Republicii Moldova –
ºi sã contribuie la diminuarea nefastelor consecinþe ale crizei
de identitate (etnicã, culturalã, moral-spiritualã etc.) cu care,
prin voia celor de la Kremlin, se confruntã azi clasa conducãtoare de la Chiºinãu. În opinia mea, identitatea Republicii
Moldova, cel de al doilea stat românesc – acest spaþiu
geografic disputat acum, iarãºi, atât de aprig, între Est ºi Vest –
urmeazã a fi stabilitã nu în mod arbitrar, printr-un tratat de
reîngenunchere, de tip conjunctural-conjuraþional, pe care ni-l
impune, prin intermediul OSCE, fosta metropolã, ci exclusiv
þinându-se cont de tradiþiile ei seculare de dezvoltare (istorie,
limbã, culturã materialã ºi spiritualã, patrimoniu cultural etc.)
ºi de opþiunile liber exprimate ale pãrþii conºtiente a populaþiei
autohtone majoritare. Deciziile de ordin politic ce vor fi adoptate fãrã luarea în considerare a realitãþii obiective, concretistorice nu vor face decât sã conducã la aprofundarea ºi perpetuarea la nesfârºit a stãrii de incertitudine în plan socialmoral-spiritual, la instabilitate politicã, anarhie în administrarea treburilor publice ºi haos în economie. Patrimoniul cultural, moral-spiritual ºi sufletesc al Republicii Moldova,
românesc în esenþã, este oglinda fidelã a obârºiilor ei istorice, a
evoluþiei pe toate planurile. Cine priveºte la noi cu vãzul
nealterat, dacã e om (inclusiv om politic sau diplomat-negociator neangajat politic din structurile organismelor internaþionale) de bunã credinþã, nu poate sã nu constate acest
adevãr.
Post-scriptum
Þin însã sã îi liniºtesc pe înfocaþii promotori ai moldovenismului deºãnþat contrapus românitãþii întruchipaþi de
oastea unor duracovi cu mintea tulbure sau încuiatã în raniþe
grãnicereºti de producþie sovieticã, deopotrivã pe stativii
zãpãciþi, pe gonþii rãtãciþi sau pe celelalte elemente kaghebiste
ce se vãd în rol de pietre de temelie în (slavã Domnului, cãzute)
ziduri berlin(ski)eze sau de inele cu rol de contrafort în sârma
ghimpatã întinsã de-a lungul p(r)uturilor, sã citeascã pânã la
sfârºit aceste rânduri. Sã nu se grãbeascã sã atace orbeºte,
insinuând grosolan cum cã, de dragul unirii cu Þara, suntem
gata sã renunþãm la Transnistria. Pentru cã nu renunþãm ºi, de
bunã seamã, nu vãd de ce ar trebui sã o facem. Or, Transnistria
a fost ºi, prin populaþia ei bãºtinaºã majoritarã, mai este încã a
noastrã, chiar dacã de circa un deceniu e cârmuitã de o grupare
criminalã subordonatã intereselor geo-strategice ale Federaþiei
Ruse. Asta e problema. ªi, atunci, ce facem? Ne lãsãm atraºi în
capcana federalizãrii, pe care ne-a întins-o acum, abil, prin
intermediul OSCE, Rusia ºi purcedem la transnistrizarea
Basarabiei sau mai îngãduim, apãrând statu-quo-ul actual al
Republicii Moldova cu speranþa cã vom recupera, în cele din
urmã, teritoriile din stânga Nistrului?

FAMILIA ROMÂNÃ

CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

59

Cronicile sudului: mileniul trei
Sudul Basarabiei (regiunea Odesa) pãmânt uitat de oameni ºi de Dumnezeu...
Vadim BACINSCHI
Jurnalist, Odesa, Ucraina
Sã ºtiþi cã aprecierea din titlul de mai sus nu-mi aparþine. Ea aparþine Preºedintelui Ucrainei, Victor Iuºcenko. Aflat
pe 6 noiembrie 2007 la Vilkovo, în raionul Chilia, în timpul
unei consfãtuiri cu conducãtorii raioanelor de la Dunãre, el
anume aºa a caracterizat aceste teritorii: þinut uitat de Dumnezeu ºi de oameni, ce nu are legãturã cu centrul (de la Kiev),
la nivel de infrastructurã, nici în domeniul transportului, nici în
cel al comunicaþiilor.
În special, pe Iuºcenko l-a supãrat faptul cã locuitorii
din stânga Dunãrii recepþioneazã zeci de canale radio ºi TV din
România ºi Republica Moldova, în limba românã ºi prea puþine, sau niciunul, în limba ucraineanã, de la Kiev. A rãmas
nemulþumit ºeful statului ºi de gradul implementãrii limbii
ucrainene, ca limbã de predare în ºcolile de culturã generalã
din sudul regiunii Odesa: A promis cã încoace vor fi repartizate, suplimentar, cadre didactice pregãtite la Kiev ºi în alte
regiuni ale Ucrainei. Fireºte, pentru a ucrainiza cu desãvârºire
toate ºcolile din þinut, noi înþelegând prea bine cã ucrainizarea
ºcolilor va duce, în mod sigur, la deznaþionalizarea viitoarelor
generaþii de etnie neucraineanã.
1. Minoritari majoritari
Drama Basarabiei istorice, din actuala componenþã a
regiunii Odesa, este de o vechime de secole. Actul ei contemporan are un specific aparte ºi anume: din mai multe
puncte de vedere, acest þinut nu se încadreazã în concepþia
unei Ucraine care sã vorbeascã, sã gândeascã ºi sã simtã
eminamente ºi numaidecât ucraineºte, cum o vrea conducerea de vârf de la Kiev. Din simplul motiv cã aici, în mai
multe raioane ºi localitãþi aparte (în special, zona Reni – Ismail
– Bolgrad – Sãrata –Tarutino), majoritatea dominantã o constituie nu etnicii ucraineni, ci românii (moldovenii), bulgarii,
ruºii, gãgãuzii. Aceasta este realitatea obiectivã, pe care autoritãþile de toate nivelurile o neglijeazã în mod deschis, impunând, uneori într-un mod chiar brutal, elementul ucrainean,
în cele mai diverse variaþiuni.
Vã aduc un exemplu, în acest sens. În aprilie 2007, s-au
împlinit 70 de ani de la naºterea regretatului actor basarabean
Dumitru Caraciobanu, originar din Satu Nou, raionul Reni.
Împreunã cu Centrul pentru Comunicare ºi Dezvoltare „Pro
Europa” din Reni (director V. Cojocaru) am venit cu iniþiativa
de a comemora aceastã datã în Cãminul Cutural din Satu Nou.
Autoritãþile raionale au acceptat-o ºi ºi-au anunþat ºi ele participarea, cu câteva colective din Reni. ªtiþi de ce au fãcut-o?
Pentru a ieºi în scenã cu mai multe cântece ºi versuri în limba
ucraineanã, cu care marele actor Dumitru Caraciobanu n-a
avut nici în clin, nici în mânecã. Ni s-a dat de înþeles foarte clar
cine este stãpân în casã. În casã la noi, fiindcã în acelaºi raion,
Reni, mai bine de 50% din locuitori sunt moldoveni (români),
iar din totalul de 7 localitãþi rurale nu este nici una ucraineanã:
cinci sunt populate compact de confraþii noºtri, unul de bulgari
ºi unul de gãgãuzi.

Repet: asta-i realitatea, oricât de mult ar vrea-o cineva
altfel. Anume din acest considerent obiectiv, îmbinarea de
cuvinte „ucrainsike Podunavie” („pãmânturi de la Dunãre,
ucraineºti”), poartã un caracter mai mult formal, politizat ºi
sofisticat, fãrã a reflecta realitatea etno-naþionalã din aceste
teritorii. Îmbinarea „ucrainsike Podunavie” a devenit cu adevãrat proverbialã, utilizatã la fiecare pas de mediile de informare ucrainene de la Odesa ºi Kiev ºi de actuala clasã politicã
ucraineanã.
2. Statisticile oficiale spun aºa...
Ar fi momentul potrivit sã ne referim la statistica oficialã ucraineanã, mai bine zis, la totalurile recensãmântului
populaþiei din 2001, primul de acest fel în perioada postsovieticã. Potrivit lor, cãtre finele anului 2001, când a avut loc
recensãmântul, din 40,7 mii de locuitori ai raionului Reni s-au
declarat ucraineni doar 7,2 mii, adicã 17,7%.
În raionul Ismail, din totalul de 54,7 mii de locuitori,
doar 15,8 mii de persoane (28,9%) erau etnici ucraineni.
Dintre celelalte raioane ale Basarabiei istorice, doar în
Belgorod-Dnestrovski (Cetatea Albã) ºi Tatarbunar, spun totalurile recensãmântului, etnicii ucraineni formau o majoritate
clarã (81,9%, respectiv 71,3%). În raioanele Sãrata ºi Tarutino
ei reprezentau doar 43,9%, respectiv 24,5% din populaþie.
Potrivit unor aprecieri, cãtre anul 2000, în ansamblu, în
sudul regiunii Odesa (Basarabia istoricã), etnicii ucraineni
reprezentau doar 35,8% din numãrul total al populaþiei. Luate
împreunã, raioanele dintre Nistru, Dunãre ºi Marea Neagrã
formeazã un teritoriu dominat, din punct de vedere etnic, de
minoritãþi ºi nu de naþiunea titularã.
În raionul Reni, cum spuneam mai sus, aceºtia-s conaþionalii noºtri. Tot ei constituie cam un sfert din populaþia
raioanelor Ismail ºi Chilia.

Poeta Eufrosinia Cojocaru, din s. Barta, raionul Reni, în timpul
lansãrii cãrþii sale de versuri „Exod”, în ºcoala medie cu predare
în limba românã din Borisãuca, raionul Tatarbunar
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Omagierea poetului Mihai Eminescu la Odesa, Ucraina
În raionul Bolgrad majoritari sunt bulgarii (mai bine de
50% din populaþie), care mai au o prezenþã masivã în raioanele
Sãrata ºi Tarutino.
La Vilkovo, bunãoarã, dominã ruºii.
Ca sã vorbeascã ucraineºte, sã gândeascã ucraineºte ºi
sã simtã ucraineºte, sudul Basarabiei, fireºte, trebuie ucrainizat, adicã deznaþionalizat. Concluzia, în mod logic, se
impune de la sine. Se pare uneori chiar cã ucrainizarea este
pusã pe prim-plan, în detrimentul problemelor social-economice ale þinutului din stânga Dunãrii. Probleme grave ºi
esenþiale, despre care vom vorbi în continuare.
O confirmare a acestor presupuneri a fost vizita din
noiembrie 2007 a Preºedintelui Ucrainei, V. Iuºcenko, în sudul
Basarabiei.
3. Care sunt prioritãþile?
Marea majoritate a problemelor cu caracter social-economic, de dragul soluþionãrii cãrora se pãrea cã a ºi venit în sud
ºeful statului ucrainean, a fost abordatã de el foarte precaut, iar
unele au fost chiar ignorate. Excepþie a fãcut construcþia autostrãzii Odesa-Reni, din cadrul pregãtirilor Odesei pentru finala
Campionatului European de Fotbal din 2012. Cu lungime de
peste 200 km, ea urmeazã sã uneascã frontiera de vest a
Ucrainei (româno-ucraineanã ºi moldo-ucraineanã) cu oraºul
Odesa, trecând în exclusivitate prin teritoriul ucrainean ºi
evitând porþiunea de 7 km de lângã localitatea Palanca (Republica Moldova).
Aflat la Vilkovo, Iuºcenko a accentuat cã va insista ca
alocãrile financiare pentru noua autostradã sã fie prevãzute de
cãtre Cabinetul de Miniºtri în bugetul pentru 2008. Anticipând
evenimentele, vom spune cã lucrul acesta nu s-a întâmplat.
Bani din buget nu s-au gãsit nu numai pentru autostrada ReniOdesa, dar nici pentru alte activitãþi cu caracter economic ce
þin de sudul Basarabiei ºi fac parte dintr-un decret prezidenþial,
semnat de Iuºcenko la începutul anului curent, dupã vizita sa
pe Insula ªerpilor. Decretul a fost emis, planurile s-au fãcut,
fãrã însã a prevedea bani în bugetul de stat pentru realizarea
celor preconizate.
La Vilkovo, nici conducãtorii locali ºi regionali, nici
jurnaliºtii adunaþi n-au aflat nimic concret în legãturã cu perspectivele soluþionãrii unor probleme de importanþã majorã
pentru sudul Basarabiei. Una dintre acestea este construcþia
liniei de cale feratã Ismail-Reni, fãrã de care portul Reni, în
noile condiþii, promite sã-ºi dea duhul cu desãvârºire. El este în
prezent folosit doar în proporþie de 25% din capacitãþile sale,
neavând legãturã directã, pe cale feratã, cu restul Ucrainei.
Pentru a ajunge încoace, trenurile trec prin teritoriul Republicii
Moldova, iar costul transportãrii încãrcãturilor creºte cu mult.
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Altã problemã este consolidarea zãgazului de-a lungul
Dunãrii, în imediata vecinãtate a ºoselei Reni-Ismail, pe sectorul Reni-Cartal. Inundaþiile de acum câþiva ani au demonstrat
cã o ridicare considerabilã a nivelului apelor Dunãrii ar putea
face imposibilã circulaþia pe sectorul dat, cu consecinþe grave
pentru agenþii economici ºi populaþie (aceastã ºosea este singura arterã de transport, care leagã oraºul Reni cu Ismailul,
Odesa ºi restul Ucrainei).
Asemenea „detalii” nu l-au interesat pe ºeful statului
ucrainean. Dumnealui n-a pomenit mãcar despre Programul
complex de dezvoltare a raioanelor de la Dunãre pânã în anul
2010, adoptat de Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei în 2004.
Finanþarea programului a fost suspendatã dupã jumãtate de an
de la aprobare, iar odatã cu ea speranþele miilor de locuitori ai
þinutului la o viaþã mai bunã. S-a scris pe la noi cã Programul
complex de dezvoltare a raioanelor de la Dunãre, adoptat
în 2004, a stat, în schimb, la baza decretului prezidenþial
semnat nu demult, despre care pomeneam mai sus ºi pentru
care n-au fost prevãzuþi bani în bugetul de stat. Aceasta sã
fie „continuitatea” politicii de stat privind perspectivele social-economice ale raioanelor de la Dunãre?
4. Trecutul care e cu noi
În noiembrie 2007, la Vilkovo, V. Iuºcenko a demonstrat cã preocupãrile sale majore, legate de Basarabia istoricã,
sunt de altã naturã, decât cea social-economicã. Menþionam
mai sus: el a avut grijã sã aducã încoace cât mai mulþi profesori
de limba ºi literatura ucraineanã, adaos la cei pregãtiþi în
instituþiile superioare de învãþãmânt din Odesa ºi Ismail; sã
facã posibilã recepþionarea, la Dunãre, a canalelor de radio ºi
TV de la Kiev. Funcþionarilor, adunaþi de prin raioane la
întâlnirea cu el, le-a cerut sã vorbeascã nu ruseºte, ci ucraineºte, cum o face anturajul sãu.
În sud, ºeful statului ucrainean a venit obsedat de ideea
comemorãrii jertfelor foametei din 1932-1933 organizatã de
regimul bolºevic. El le-a cerut conducãtorilor de la nivel local
ºi raional sã imortalizeze memoria jertfelor foametei, la care i
s-a rãspuns cã, în anii respectivi, în sudul Basarabiei foamete
n-a fost. Din simplul motiv cã pe atunci aceste pãmânturi
aparþineau României. „Nu putem neglija tragedia poporului
ucrainean” - a opinat ºeful statului.
Aºa este: nu putem neglija istoria þãrii, dar bine ar fi
dacã ºi conducãtorii acestei þãri ar cunoaºte-o sub toate
aspectele, inclusiv ºi sub cele incomode (sã le spunem aºa)
pentru ei. Conducerea de azi de la Kiev, când ajunge la
Dunãre, vine încoace cu mãsurãtoarea sa, necunoscând
(sau cunoscând prea bine) cã, pânã în 1940, aceste teritorii
au aparþinut nu numai o datã României ºi cã etnicii ucraineni, de fapt, sunt aici minoritari, în raport cu românii
(moldovenii), bulgarii, gãgãuzii, luaþi în ansamblu.
Contrapunând ºi analizând lucrurile, ajungi la concluzia cã, atâta timp cât în raioanele Reni, Ismail, Chilia, Bolgrad,
nu ucrainenii, ci alte etnii sunt majoritare, e greu de presupus
cã încoace ar putea sã ajungã marile investiþii de stat de la
Kiev. În prim-plan, cum ne-am convins, stã problema ucrainizãrii populaþiei neucrainene de aici.
Aspectele economice intervin, azi mai mult ca oricând,
având subtexte geopolitice foarte clare, în cadrul relaþiilor
Ucrainei cu România ºi Republica Moldova. Practic toate
proiectele economice iniþiate de Kiev în zona de la Dunãre au o
motivare întâi de toate geopoliticã ºi nu legatã de dorinþa
fierbinte de a scoate din impas acest þinut. Vom vorbi despre
aceasta în continuare, având exemplul canalului ucrainean de
mare adâncime din Dunãre în Marea Neagrã. ªi nu numai.
(va urma)
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Manifestarea Cultural-ªtiinþificã

„MULTICULTURALITATE ÎN

BASARABIA DE SUD”
Ismail, 10-11 Mai 2008

DECLARAÞIE
Cãtre:
COMISIA PREZIDENÞIALÃ MIXTÃ ROMÂNO-UCRAINEANÃ
COMISIA MIXTÃ ROMÂNO-UCRAINEANÃ DE MONITORIZARE A
RESPECTÃRII DREPTURILOR MINORITÃÞII NAÞIONALE ROMÂNE
DIN UCRAINA
COMITETUL DE STAT PENTRU NAÞIONALITÃÞI ªI RELIGII DIN UCRAINA
MINISTERUL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI ªI ªTIINÞEI DIN UCRAINA
MINISTERUL CULTURII ªI TURISMULUI DIN UCRAINA
ADMINISTRAÞIA REGIONALÃ DE STAT ODESA
CONSILIUL REGIONAL ODESA
Comunitatea româneascã din regiunea Odesa, întrunitã în zilele de 10 -11 Mai 2008 în cadrul Manifestãrii Cultural-ªtiinþifice „Multiculturalitate în Basarabia de Sud”,
luând în considerare poziþia exprimatã de reprezentanþi ai societãþii civile ºi cadre didactice din ºcolile cu
predare în limba românã din regiunea Odesa,
bucurându-se de sprijinul cadrelor didactice de un înalt nivel ºtiinþific din cadrul Universitãrþii Umaniste de
Stat din Ismail, Universitãþii „B. P. Haºdeu” din Cahul, Republica Moldova, Universitãþii „Dunãrea de Jos” din
Galaþi, România, precum ºi a Institutului pentru ªtiinþele Educaþiei din Chiºinãu, Republica Moldova,
prezente la manifestare,
bucurându-se de sprijinul conducerii ºi reprezentanþilor Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, prezenþi
la manifestare,
solicitã sprijinul autoritãþilor menþionate în ceea ce priveºte:
1.renunþarea la practicile ºi presiunile autoritãþilor ucrainene la toate nivelurile de divizare artificialã între
români ºi moldoveni în regiunea Odesa;
2.respectarea la nivel oficial ºi mai ales în domeniul învãþãmântutui din Ucraina a adevãrului ºtiinþific conform
cãruia existã o singurã denumire a limbii literare - limba românã, din care, printre altele, face parte ºi graiul
moldovenesc al acestei limbi, fapt constatat ºi repetat în nenumãrate rânduri de academicieni ºi savanþi de
renume mondial din România, Republica Moldova ºi Ucraina;
3. respectarea angajamentelor asumate de Ucraina la nivel european ºi bilateral în ceea ce priveºte protecþia
persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale, cu accent pe Carta limbilor regionale ºi minoritare ºi
Convenþia cadru privind protecþia persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale;
4.reluarea cadrului de colaborare în baza celor douã acorduri de învãþãmânt dintre Ucraina ºi România,
respectiv Ucraina ºi Republica Moldova;
5.finanþarea corespunzãtoare a ºcolilor cu predare în limba românã din regiunea Odesa, mai ales pentru
creºterea calitãþii procesului de învãþãmânt;
6.dotarea cu manuale pentru disciplinele cu predare în limba românã ºi cu literaturã metodicã, artisticã,
beletristicã;
7.asigurarea ºi finanþarea abonamentelor de presã de specialitate din Republica Moldova ºi România pentru
ºcolile cu învãþãmânt în limba românã din regiunea Odesa;
8.simplificarea procedurii de nostrificare (echivalare) a diplomelor pentru absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt din Republica Moldova ºi România. Respectarea acordurilor interstatale bilaterale în acest domeniu;
9.garantarea posibilitãþii susþinerii examenelor de absolvire a ºcolii în limba maternã pentru elevii din ºcolile
cu învãþãmânt în limba românã;
10.reluarea efectuãrii ºi recunoaºterea cursurilor de perfecþionare a profesorilor de limbã românã ºi a
profesorilor de alte discipline din cadrul ºcolilor cu predare în limba maternã la institutele de perfecþionare a
cadrelor didactice din Republica Moldova ºi România. Recunoaºterea diplomelor obþinute la cursurile de
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perfecþionare din Republica Moldova ºi România ºi decontarea cheltuielilor întreprinse de cãtre profesorii,
învãþãtorii din ºcoli ºi educatorii din cadrul grãdiniþelor de copii;
11.conceperea ºi omogenizarea unei noi programe de învãþãmânt la disciplinele limbã românã ºi literaturã
românã pentru toate ºcolile cu învãþãmânt în limba maternã din regiunile Transcarpaticã, Cernãuþi ºi
Odesa. Încetarea practicii de separare a programei de învãþãmânt pentru ºcoli cu predare în limbã românã
ºi „limbã moldoveneascã”;
12.implementarea de urgenþã a programului naþional de informatizare a ºcolilor pentru ºcolile cu învãþãmântul
în limba maternã din localitãþile cu populaþie majoritarã românofonã din regiunea Odesa;
13.introducerea în programul de învãþãmânt pentru ºcolile cu predare în limba maternã a disciplinei „Istoria
þinutului natal”, cu predare în limba românã;
14.dezideologizarea învãþãmântului;
15.efectuarea unui studiu privind starea materialã ºi dotarea ºcolilor cu învãþãmânt în limba românã din
regiunea Odesa, analizarea ºi publicarea studiului;
16.neadmiterea manualelor neacreditate de Ministerul Învãþãmântului ºi ªtiinþei din Ucraina în procesul
educaþional din ºcolile cu predare în limba românã din regiunea Odesa;
17.finanþarea corespunzãtoare ºi sistematicã a ziarului „Concordia” al minoritãþii române din Ucraina;
18.introducerea emisiunilor în limba românã la posturile publice de radio ºi televiziune din regiunea Odesa;
19.simplificarea regimului donaþiilor transfrontaliere de carte;
20.impulsionarea colaborãrii transfrontaliere în domeniul cultural, ºtiinþific, educaþional, tineretului ºi sportului
În cadrul Euroregiunii „Dunãrea de Jos”;
21.asigurarea cu spaþii pentru sediile organizaþiilor non-guvernamentale româneºti din regiunea Odesa ºi
finanþarea activitãþii acestora;
22.publicarea ºi afiºarea la sediile consiliilor locale din localitãþile cu populaþie majoritarã românofonã a unui
pachet cu extrase din legislaþia naþionalã a Ucrainei, referitor la drepturile persoanelor aparþinând minoritãþii naþionale (române/moldoveneºti) din Ucraina, în limbile ucraineanã ºi românã;
23.garantarea dreptului la afiºarea liberã a simbolicii naþionale alãturi de simbolica de stat a Ucrainei în
localitãþile cu populaþie majoritarã românofonã, conform art. 6 din Legea Ucrainei privind minoritãþile
naþionale;
24.deschiderea ºi finanþarea unui Centru Regional de Culturã Româneascã la Ismail, în mod echitabil ºi
asemãnator cu Centrul Regional de Culturã Bulgarã din Bolgrad;
25.ÎNCETAREA practicilor de:
a) intimidare a cadrelor didactice pentru a aigura folosirea sintagmei „limbã moldoveneascã” în
procesul de învãþãmânt, împotriva voinþei acestora;
b) intimidare a pãrinþilor cu scopul ca aceºtia din urmã sã-ºi înregistreze copiii în clase cu altã
limbã de predare decât cea maternã;
c) recomandare de a nu se încuraja utilizarea liberã a repertoriilor româneºti (inclusiv moldoveneºti); dimpotrivã, va fi apreciatã sprijinirea participãrii ansamblurilor artistice la manifestãrile culturale de nivel regional ºi naþional;
d) favorizare a învãþãmântului în limba de stat pentru a-I face neatractiv pe cel în limba minoritãþilor naþionale;
e) intimidare a membrilor comunitãþii româneºti din regiunea Odesa care participã la activitãþile
asociaþiilor din mediul societãþii civile.
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Românii din Transcarpatia în oglinda
mass-media Ucrainei independente
simpozion internaþional,
Apºa de Jos - Slatina,
7-8 iunie 2008
ªtefan SELEK
În perioada 7-8 iunie 2008 a avut loc la Apºa
de Jos - Slatina (Ucraina) un simpozion internaþional,
organizat de Uniunea Interregionalã „Comunitatea
româneascã din Ucraina” ºi Uniunea Regionalã a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, intitulat
„Românii din Transcarpatia în oglinda mass-media
Ucrainei independente”. Acest eveniment a avut
oaspeþi din România (Baia Mare, Sighetu Marmaþiei,
Oradea, Satu-Mare) ºi reprezentanþi ai comunitãþilor
româneºti din Ucraina (Transcarpatia, regiunile
Cernãuþi ºi Odesa).
Sîmbãtã, informare „pe teren”. Programul primei
zile a simpozionului a cuprins o vizitã la Muzeul de istorie ºi
etnografie „Dacia liberã”, muzeu privat organizat de dr. Ion
Botoº, preºedintele Uniunii „Dacia”, fervent promotor al
culturii ºi tradiþiilor româneºti în Ucraina, corespondent al
postului Radio Sighet pentru românii din dreapta Tisei, redactor al sãptãmânalului „Maramureºenii”. Muzeul conþine patru
secþiuni: o bibliotecã de carte, ziare ºi reviste, cu publicaþii cu
ºi despre românii din Transcarpatia, o colecþie de numismaticã
ºi una de ceramicã tradiþionalã. Urmãtorul moment în cadrul manifestãrilor a fost vizita efectuatã la mãnãstirea Uglea, lãcaº de cult
gospodãrit de mãicuþe ortodoxe, unde este înmormântat ultimul
episcop ortodox al maramureºenilor din dreapta Tisei, Dosifei,
mort în 1735.
Cu aceastã ocazie participanþii au þinut o adevãratã
lecþie de istorie, urmãrind traseul românilor din afara graniþelor, de-a lungul timpului. Am aflat multe date despre comunitãþile româneºti care alcãtuiesc „cununa de aur” a României, de la vlahii din Valea Timocului, la volohii din îndepãrtatele sate Mircea ºi Poroºkovo, aflate la graniþa Ucrainei
cu Polonia ºi Slovacia, sau la românii din Cantemirov sau
Cantacuzinca, denumiri care provin de la domnitorii Dimitrie
Cantemir, respectiv ªtefan Cantacuzino, exilaþi de otomani în
acele pãrþi, în secolul al XVIII-lea.
Donaþie de cãrþi ºi reviste. Ziua urmãtoare a început cu
vernisajul unei expoziþii documentare la ªcoala de Artã din
Apºa de Jos, care a cuprins cãrþi ºi reviste româneºti, publicaþii
periodice din Satu Mare ºi Maramureº, ce reflectã activitatea
românilor din dreapta Tisei. Cu aceastã ocazie, reprezentanþilor comunitãþii româneºti din Crimeea, conduºi de preºedintele „Asociaþiei Moldo-Române din Crimeea”, domnul
Nicolae Untilã, le-au fost dãruite, cu titlu de donaþie, de cãtre
filiala din Ujgorod a Bibliotecii „Petre Dulfu”, cãrþi ºi o sutã de
exemplare din revista „Familia românã”.
Apel pentru îmbogãþirea muzeului privat Ion Botoº.
A urmat deschiderea lucrãrilor simpozionului cu cuvinte de

salut ºi mesaje din partea participanþilor. Pentru început,
domnul consul general al României la Cernãuþi, Romeo
Sãndulescu, a salutat iniþiativa organizãrii simpozionului ºi a
înmânat diplome de excelenþã primarilor ºi profesorilor localitãþilor în care se vorbeºte ºi se învaþã în limba românã, din
Ucraina. Domnia sa a mai vorbit ºi despre valoarea ºi importanþa muzeului „Dacia liberã” care înglobeazã elemente de
istorie, culturã ºi tradiþie româneascã, apreciind bunãvoinþa ºi
migala de care a dat dovadã organizatorul acestuia ºi fãcând
totodatã un apel cãtre participanþi pentru completarea ºi îmbogãþirea fondului muzeului.
Lansarea revistei „Familia românã”. Un moment
important al simpozionului l-a constituit lansarea primului
numãr, serie nouã, al revistei „Familia românã”. Lansatã oficial la Baia Mare, revista a trezit interesul românilor din
dreapta Tisei, care s-au bucurat la auzul veºtii cã aceastã
publicaþie va reflecta în paginile ei viaþa ºi frãmântãrile
comunitãþii lor ºi a românilor de pretutindeni. Cu aceastã
ocazie a luat cuvântul domnul director al Bibliotecii Judeþene
„Petre Dulfu”, redactor-ºef al revistei, Teodor Ardelean, care
a vorbit despre istoricul editãrii acesteia ºi împrejurãrile care
au dus la tipãrirea ei la Baia Mare, despre ecourile pe care
revista le-a trezit în toate colþurile lumii, fiind disponibilã ºi
în variantã electronicã pe Internet. Despre oportunitatea
revistei s-au mai pronunþat ºi Tiberiu Moraru, preºedintele
Asociaþiei „Morãriþa” din Oradea, care a salutat iniþiativa
domnului Teodor Ardelean de a prelua ºtafeta editãrii revistei
de la domnul Constantin Mãlinaº, directorul fondator ºi
Vasile Ilica, membru al Asociaþiei „Pro Basarabia ºi
Bucovina”, care a vorbit despre însemnãtatea aniversãrii
celor 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu Þara. Alocuþiunile
ºi comunicãrile au continuat, luând cuvântul, rând pe rând,
prof. dr. Mihai Dãncuº, directorul Muzeului Maramureºului
din Sighetu Marmaþiei, Ion Mihalca, jurnalist din Apºa de
Jos, prof. Ion Huzãu, jurnalist din Slatina, dr. Ion Botoº, prof.
drd. Ioan Dorel Todea, director Radio Sighet, dr. Vasile
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Iovdi, preºedintele Asociaþiei „Ioan Mihalyi de Apºa”, Elvira
Chilaru, jurnalist, ºefa secþiei în limba românã a Televiziunii
de stat din Transcarpatia, Ujgorod, Adrian Marchiº, jurnalist
la Radio România Actualitãþi ºi alþii.
România trebuie sã îi sprijine pe fraþii de peste Tisa.
În privinþa problemelor de comunicare mediaticã s-a apreciat
ca imperios necesarã sprijinirea pe plan local a unor posturi de
radio ºi televiziune ºi a presei scrise, apreciindu-se cã aceastã
comunitate trebuie sã aibã o conºtiinþã comunã a istoriei ºi
culturii româneºti. S-a vorbit, de asemenea, despre necesitatea
organizãrii unei arhive pentru pãstrarea memoriei colective a
etnicilor români din Ucraina ºi de organizarea celor 24 de
asociaþii româneºti într-o singurã uniune.
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S-a adus în discuþie ºi problema lipsei fondurilor pentru
asigurarea bunei funcþionãri a mijloacelor de informare în
masã, presã scrisã ºi audiovizual, dintre care menþionãm sãptãmânalul „Maramureºenii”, redactor ºef Ion Huzãu, revista
„Concordia” de la Cernãuþi, condusã de Simion Gociu,
„Apºa”, gazeta românilor din Transcarpatia, condusã de Ion
Botoº, postul de televiziune în limba românã de la Ujgorod, redactor Elvira Chilaru. S-a amintit ºi activitatea posturilor Radio Sighet, redactor Ion Dorel Todea ºi Radio România,
corespondent Adrian Marchiº, în difuzarea de emisiuni cu ºi
despre românii din dreapta Tisei.

Interviu cu domnul Romeo Sãndulescu,
consul general al României la Cernãuþi
— Domnule consul general, vã rugãm sã împãrtãºiþi
cititorilor revistei „Familia românã” câteva date privitoare la
mandatul dumneavoastrã în Ucraina.
— În primul rând aº dori sã precizez cã nu am avut un
mandat foarte uºor. Ultimii aproape ºase ani au fost o perioadã
frumoasã, dar care a implicat ºi foarte multã muncã, lucru la
care mã aºteptam la plecarea din þarã, cu foarte multe satisfacþii, dar ºi cu probleme pe care a trebuit sã le rezolv. În
virtutea faptului cã anterior am fost director în cadrul Ministerului de Externe al României, la Direcþia pentru românii
din vecinãtate, îmi erau cunoscute problemele comunitãþilor
din jurul României. Dar, aici, realitatea mi-a dovedit cã sunt
foarte multe nuanþe care trebuie înþelese ºi cã problemele reale
ale comunitãþilor româneºti din Ucraina sunt extrem de importante.
Aº dori sã subliniez cã aceastã comunitate este cea mai
mare comunitate de români din vecinãtatea României, exceptând cetãþenii Republicii Moldova, care este stat independent. Românii din Transcarpatia, Bucovina ºi din regiunea Crimeea reprezintã, la nivelul Ucrainei, o comunitate de
aproximativ 700.000 de persoane, deºi în statisticile oficiale
numãrul lor este semnificativ diminuat pentru cã mulþi dintre ei
au fost declaraþi moldoveni cu ocazia recensãmintelor. Existã
o greºealã pe care cei veniþi din România la Cernãuþi o fac
frecvent, adresându-se celor de acolo cu apelativul „diaspora”,
ceea ce este fals, deoarece locuitorii acestor meleaguri sunt
stabiliþi din moºi-strãmoºi acolo, precum maramureºenii din
dreapta Tisei sunt mândri cã fac parte din Maramureºul istoric.
Principalele probleme cu care se confruntã oamenii de

aici sunt legate de pãstrarea limbii, culturii ºi istoriei lor. A
reuºi sã-þi pãstrezi identitatea etnicã ºi culturalã în condiþiile
moderne nu e puþin lucru, datoritã mass-media agresive ºi a
unui proces de asimilare, care este caracteristic tuturor
comunitãþilor de graniþã indiferent unde s-ar afla ele.
— Care au fost, concret, activitãþile pe care le-aþi
derulat în timpul mandatului?
În ceea ce priveºte domeniul prezervãrii folclorului ºi a
tradiþiilor acestei comunitãþi, existã câteva activitãþi ºi proiecte
culturale care au gãsit ecou în conºtiinþa comunitãþii. Sunt
tradiþionale manifestãrile organizate cu ocazia Crãciunului ºi
obiceiurilor de iarnã. La Cernãuþi se desfãºoarã anual un festival de folclor intitulat „Florile dalbe”, la care cele mai importante formaþii ºi interpreþi populari îºi aduc contribuþia
privind valorificarea tradiþiilor ºi obiceiurilor de iarnã laice ºi
religioase: Pluguºorul, Steaua, Viflaimul, Irozii, colindatul. La
acest festival participã invitaþi atât din Ucraina cât ºi din
România, pe scena festivalului perindându-se în jur de 500 de
artiºti amatori ºi profesioniºti.
În sezonul de primãvarã are loc Festivalul „Mãrþiºor”,
în Transcarpatia, în regiunea Cernãuþi ºi, recent, în regiunea
Odesa ºi în Crimeea.
Pe plan cultural existã câteva proiecte în derulare, cum
ar fi „Zilele Eminescu”, care se desfãºoarã în datele de 15
ianuarie, cu ocazia aniversãrii naºterii ºi 15 iunie, data trecerii
în eternitate a poetului naþional. Sunt organizate, cu acest
prilej, o serie de manifestãri în colaborare cu Complexul muzeal Ipoteºti, dar ºi cu Muzeul de la Cernãuþi, care deþine
documente importante referitoare la perioada petrecutã de
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Eminescu aici, care vor fi puse în valoare într-un muzeu
separat, probabil în Casa memorialã „Aron Pumnul” din
Cernãuþi.
Am lansat ca proiect în 2006, „Paºtele în Bucovina”,
eveniment aflat anul acesta la a treia ediþie. Am pus în valoare
obiceiurile tradiþionale de Paºte, cum ar fi: încondeierea ouãlor, pictarea icoanelor pe sticlã, precum ºi alte datini cu caracter religios. Participã public românesc ºi ucrainean, care apreciazã în mod deosebit aceste tradiþii.
Un alt proiect interesant este Salonul de Artã Plasticã
din cadrul Consulatului General al României „DiplomatArt”,
care funcþioneazã de 4 ani. Au fost vernisate pânã în prezent
circa 30 de expoziþii de toate genurile, cu participarea unor
artiºti atât din Ucraina cât ºi din România, pictori, sculptori,
meºteri tapiseri ºi ceramiºti. Acest proiect are douã evenimente majore: Bienalele de toamnã ºi primãvarã ale artelor
plastice, cu artiºti profesioniºti din Ucraina ºi România, care
au loc sub egida Consulatului, la Muzeul de Artã din Cernãuþi.
În plan literar este stimulatã creaþia cenaclurilor, precum cel de la Universitatea din Cernãuþi „Mircea Strãinu”.
Apoi am avut în vedere editarea unor cãrþi ale unor tineri
scriitori, cum este de exemplu Anatol Vieru, student la Universitate, care a publicat deja trei volume, realizate ºi cu
sprijinul Consulatului.
De patru ani susþin, lunar, un curs de Culturã ºi civilizaþie româneascã, la Universitate ºi, mai recent, unul de
Informaþie ºi comunicare pentru tinerii studenþi care învaþã în
limba românã. Este un curs foarte apreciat ºi foarte util celor de
acolo.
În domeniul artelor spectacolului ºi audiovizualului am
reuºit sã reactivez contactul publicului cernãuþean cu teatrul
din România. Am invitat de câteva ori Teatrul Naþional din Iaºi
ºi Teatrul „Nottara”, care au fost bine primite de spectatori,
care nu mai vizionaserã de 60 de ani o piesã de teatru în limba
românã. Tot la acest capitol aº dori sã menþionez cã am determinat Teatrul de Stat din Lvov sã joace douã piese româneºti,
scrise de Mihail Sebastian ºi Aurel Baranga. A fost un lucru
deosebit, deoarece nu este uºor sã convingi un teatru ucrainean
sã adopte un repertoriu ºi o problematicã de esenþã româneascã.
Acestea sunt aspectele culturale, dar ar trebui menþionate ºi cele social-economice. Astfel, putem enumera nu
mai puþin de 42 de proiecte de cooperare transfrontalierã ce se
deruleazã între cele patru judeþe de graniþã (Satu Mare,
Maramureº, Suceava ºi Botoºani) ºi regiunile Transcarpatia,
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Teodor Ardelean, Nicolae Untilã,
Romeo Sãndulescu, Ion Botoº
Cernãuþi, Ivano-Frankivsk. Foarte importante sunt ºi relaþiile
interumane între cetãþenii celor douã þãri, existând un numãr de
35 de localitãþi din România înfrãþite cu localitãþi din Ucraina,
iar în ceea ce priveºte învãþãmântul, un numãr similar de ºcoli
ºi licee au iniþiat parteneriate stabile, care se deruleazã ºi în
prezent în bune condiþii.
Fãcând o retrospectivã, sunt ºi lucruri pe care nu am
reuºit sã le realizãm. De exemplu, problemele care apar în
învãþãmânt în legãturã cu ºcolile româneºti care-ºi pierd
profesorii, în legãturã cu lipsa manualelor în limba românã,
astfel multe dintre ºcoli devenind mixte. În ciuda procesului
asimilãrii, tinerii români ar trebui ajutaþi sã-ºi pãstreze
identitatea culturalã. Acelaºi fenomen se petrece ºi în
mass-media, existã puþine posturi de radio ºi de televiziune în
limba românã, emisiunile sunt plasate la ore nepotrivite, când
oamenii nu le pot viziona pentru cã sunt la muncã. Ar trebui
formatã o generaþie de jurnaliºti dupã sistemul românesc, care
sã revinã apoi ºi sã lucreze în Bucovina, Transcarpatia ºi
celelalte regiuni în care trãiesc români.
— Sunt mulþi tineri care au plecat la studii în România
ºi apoi au revenit sã lucreze în Ucraina?
Sunt destul de puþini cei care se întorc, deoarece salariile oferite de statul ucrainean sunt foarte mici ºi mai existã
ºi o anumitã reþinere a autoritãþilor ucrainene faþã de tinerii
formaþi în România. Diplomele sunt recunoscute oficial, dar
greutatea recunoaºterii este creatã de un sistem birocratic care
trebuie traversat pe parcursul unui an sau doi, uneori chiar cu
reluarea unei pãrþi din studiile deja efectuate. Sunt foarte mulþi
tineri care preferã sã rãmânã în România sau care acceseazã ulterior burse europene.
— În concluzie, misiunea de la Cernãuþi a fost una
destul de dificilã, dar cu multe satisfacþii personale ºi profesionale...

Simona Dumuþa, redactor „Familia româmã”, vizitând
Muzeul de istorie ºi etnografie „Dacia liberã”

— Da ºi cred cã las în urmã proiecte bune ce trebuie
dezvoltate ºi cred cã mai este loc, în continuare, de imaginaþie
ºi iniþiativã din partea colegilor care vor urma în diplomaþia de
la Cernãuþi. Sperãm ca ºi Ucraina sã facã paºi energici spre
lumea democraticã, europeanã ºi ca foarte multe din lucrurile
care au acum un aspect birocratic sã se dezvolte în sensul
democraþiei ºi al schimburilor de valori europene, pentru cã
vecinãtatea cu Ucraina trebuie înþeleasã astfel încât minoritãþile celor douã state, de ambele pãrþi, sã se bucure de
valorile culturale pe care le deþin.
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Scurt istoric al activitãþii Companiei de
Stat de Televiziune ºi Radiodifuziune
Transcarpatia din Ujgorod
„Am fost, º-om fi!”
Elvira CHILARU
Redactor de televiziune, Ujgorod, Ucraina
Realitatea virtualã ne-a deschis o fereastrã magicã spre
alte lumi. La sfârºitul secolului XX, realitatea a dispãrut în
spatele unui ecran. Duhul a ieºit din sticlã cu un deceniu în
urmã ºi nu se va mai întoarce înapoi vreodatã. Aºa a apãrut
televiziunea, ochiul magic care vegheazã asupra omenirii cãci,
dintre mijloacele de comunicare, televiziunea are cel mai mare
impact asupra vieþii noastre. Celor nedreptãþiþi, televiziunea le
dã speranþã ºi ajutor, celor care au ºtiut sã-ºi apere identitatea,
le oferã spaþiu pentru promovarea valorilor poporului din
care-ºi trag obârºia. Televiziunea înlãturã barierele dintre naþiuni, fiind o fereastrã deschisã spre lume, o reflectare a lumii,
dar mai ales - o lume în sine. Jurnaliºtii redacþiei noastre
realizeazã programe atât de radio, cât ºi de televiziune, de
aceea nu le vom separa în discursul nostru.
De patru decenii, românii din Transcarpatia beneficiazã
de dreptul de a vedea, audia programe televizate ºi radiofonice
în limba maternã ºi de a comunica cu jurnaliºtii redacþiei
emisiunilor în limba românã.
Cu ezitãrile ºi imperfecþiunile inerente oricãrui început,
în februarie 1968, cu ambiþii ºi deziderate uneori mai înalte
decât puterile, redacþia emisiunilor în limba românã, prin voinþa ºi eforturile domnului Andrei Postolachi, ºi-a croit drum
cãtre inima ºi mintea telespectatorilor sãi, în cadrul Companiei
de Stat de Televiziune ºi Radiodifuziune Transcarpatia. În
aceºti ani de existenþã, redacþia, numitã la început cu glotonimul „moldoveneascã”, a încercat sã se apropie de telespectatori ºi radioascultãtori, realizând programe televizate ºi
radiofonice despre ei ºi pentru ei. În perioada de existenþã
amintitã, redacþia a dispus de un personal redacþional calificat.
Andrei Postolachi, Valentina Pospelova, Vasile Damean,
Lidia Vasilevsky sunt numele celor ce au rostit pentru prima
datã, cu emoþii ºi bucurie, româneºte: „Bine v-am gãsit, stimaþi
telespectatori ºi radioascultãtori”. Cum abordeazã fenomenul
mass-media telespectatorii ºi radioascultãtorii noºtri? - o întrebare care nu a încetat sã ne frãmânte în toþi anii de activitate!
Cu sentimente ambivalente de dragoste ºi urã? Iubesc, le plac
ºi aºteaptã cu plãcere programele noastre, sau sunt dezamãgiþi
ºi dezgustaþi de ele? Le iubesc sau le detestã – oricum.
E clar un singur lucru, programele în limba românã au
devenit de mult timp o parte a fiinþei românilor noºtri, le-au
conferit identitate. Le aratã cum sã devinã ce ºi-au propus, sã
rãmânã aºa precum sunt ºi sã perpetueze în timp, în pofida
oricãror vremuri nefavorabile care mai trec uneori peste ei. E
greu sã te afirmi în comunitatea românilor din dreapta Tisei, ei
sunt oameni care trateazã cu multã neîncredere tot ce este nou,
necunoscut, ce le poate bulversa tradiþionala lor existenþã. Dar
odatã acceptat, te bucuri de întreaga lor consideraþie ºi dra-

goste. Astfel, decenii la rând i-au trebuit redacþiei pânã sã audã
la adresa sa cel mai dulce calificativ - redacþia noastã.
La început, colectivul redacþional ºi-a însuºit arta traducerii. ªtirile, comentariile, documentarele erau traduse din
limbile rusã ºi ucraineanã ºi puse pe post. Se lucra în direct, dar
eficienþa emisiunilor era neînsemnatã, cãci telespectatorul e
întotdeauna interesat de ºtirile de pe strada lui, din satul lui ºi
din comunitatea cãreia îi aparþine. Circumstanþele însã nu erau
prielnice, existau interdicþii, cenzorii nu cunoºteau limbile
naþionale, de aceea decenii la rând toate redacþiile naþionale din
cadrul Companiei au fost de traducere, jurnaliºtii erau astfel
privaþi de dreptul de a-ºi valorifica potenþialul creator.
S-au schimbat vremurile, Ucraina a devenit stat suveran
ºi independent ºi minoritãþile naþionale din Transcarpatia beneficiazã din plin de dreptul de a avea mass-media scrisã ºi
electronicã în limbile materne.
În cãutare de teme, subiecte, eroi ai emisiunilor, jurnaliºtii noºtri au cutreierat satele româneºti din dreapta Tisei.
Programele realizate de noi în repetate rânduri au obþinut
distincþii importante la Festivalul Internaþional de programe
televizate ºi radiofonice pentru minoritãþi „Plaiul meu natal”,
ajuns în acest an la cea de-a X-a ediþie, la Festivalul „TeleVest”, Timiºoara. Existã o strânsã colaborare a redacþiei cu
asociaþiile social-culturale ale românilor din Transcarpatia, în
special cu „Dacia”, condusã de dr. Ion M. Botoº. Trebuie de
menþionat cã jurnaliºtii pãstreazã un contact permanent cu
membrii comunitãþii ºi avem exemple elocvente ale colaborãrii
prodigioase dintre redacþie ºi oamenii de bunã credinþã din
comunitate. Astfel, în cadrul celei de-a IX-a ediþii a Festivalului Internaþional „Plaiul meu natal” a fost marcatã „Ziua
României”, o manifestare de mare amploare, la care ºi-au dat
concursul românii noºtri, susþinând evenimentul atât material,
logistic dar ºi sufleteºte. „Veni, vedi, vici” – astfel au comentat
colegii noºtri, jurnaliºtii din cele 11 þãri participante la Festival
prezenþa liderilor asociaþiilor, primarilor, deputaþilor ºi oamenilor de afaceri la manifestarea amintitã. Au cucerit inimile
tuturor prin generozitatea, ospitalitatea ºi þinuta demnã de
adevãraþi urmaºi ai dacilor liberi!
De menþionat cã ºi fraþii din Patria istoricã ne-au acordat întotdeauna sprijinul de care am avut nevoie pentru a exista
ºi funcþiona conform cerinþelor timpului. Primii, ca întotdeauna, de altfel, colegii de la Radio România au venit cu un lot de
calculatoare, telefoane, dictafoane, apoi a urmat Consiliul Judeþean Maramureº, care, împreunã cu Biblioteca Judeþeanã
„Petru Dulfu”, ne-a oferit în dar o mini-bibliotecã. Primãria
Satu Mare a adus mult râvnita camerã de luat vederi ºi calculatorul de montaj. Relaþii de colaborare strânsã s-au stabilit
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între redacþie ºi Consulatul general al României la Cernãuþi.
Toate demersurile fãcute de jurnaliºti pe lângã structurile de
stat ºi organizaþiile neguvernamentale din România au avut un
susþinãtor ferm în persoana consulului general al României,
domnul Romeo Sãndulescu.
Cu ocazia acestui simpozion internaþional, le mulþumim
tuturor în numele redacþiei ºi a conducerii Companiei noastre,
pentru cã suntem siguri cã nu vorbim în van în faþa pâlniei
fermecate a microfonului, ci cã de cealaltã parte a firului, în
unison cu inimile noastre, bat inimile a 40 de mii de telespectatori ºi ascultãtori receptivi.
De circa doi ani, Compania de TV ºi Radiodifuziune
emite pe satelit ºi are propriul canal, de aceea aria de acoperire
a postului este foarte mare. Despre românii din Transcarpatia
putem spune cã tradiþiile ºi obiceiurile lor sunt cunoscute nu
numai în Ucraina, ci departe peste hotarele ei. E o plãcere sã
auzi la frontiera cu Republica Moldova cã urmãresc cu plãcere
emisiunile despre românii din partea locului. Potenþialul de
audienþã al Televiziunii ºi Radiodifuziunii Transcarpatia depãºeºte 1.000.000 de telespectatori ºi ascultãtori.
Ca viziune editorialã, Televiziunea Transcarpatia este
un post de televiziune echilibrat, puternic ºi dotat cu tehnicã de
ultimã orã, orientat cu precãdere spre analiza ºi rezolvarea
problemelor comunitãþii, cu accent pe producþia de reportaje,
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schiþe, documentare. O echipã profesionistã, selectatã pe criterii exclusiv valorice, propune telespectatorilor ºi ascultãtorilor de douã ori pe sãptãmânã, marþea ºi joia, emisiunile
„Telecurierul românilor din Transcaraptia”, respectiv „Cuvânt
românesc”, cu o duratã de câte 40 minute fiecare, cu reluare a
doua zi dupã emisie, iar la radio, pe unde medii, „Meridiane
româneºti”, 20 de minute zilnic, în afarã de sâmbãtã ºi duminicã iar miercurea, la Radio FM, „Mediateca” - 30 de minute.
În emisiunile noastre puteþi urmãri înregistrãri ºi comentarii
despre evenimentele petrecute în comunitatea din partea dreaptã
a Tisei, cât ºi la românii din Odesa, Cernãuþi, Maramureº, Satu
Mare.
Redacþia emisiunilor în limba românã îºi menþine preocuparea de a media relaþia dintre cetãþeni ºi factorii de rãspundere la nivel local, cãutând soluþii pentru depãºirea
dificultãþilor, dar strategia redacþiei constã în a reda imaginea
pozitivã a românilor transcarpatieni, pentru cã numai prin
intermediul „Ochiului magic” al televiziunii românii noºtri se
pot afirma printre alte popoare convieþuitoare, pot obþine respectul ºi admiraþia celor ce-i cunosc.
În platoul Televiziunii de la Ujgorod au poposit, ca
protagoniºti ai emisiunilor difuzate, cetãþeni ºi oaspeþi de seamã, fie ei lideri politici, oameni de afaceri, universitari ºi
oameni de culturã din Transcarpatia cât ºi din Patria istoricã.
Nu au lipsit însã nici oamenii obiºnuiþi - cu preocupãrile ºi
opiniile lor. Televiziunea Transcarpatia s-a dorit a rãmâne o
televiziune activã, ce se dezvoltã odatã cu vremea sa, care se
implicã în toate marile probleme ºi evenimente ale comunitãþii,
care cautã sã ofere rãspunsuri.
Astfel, cu respect ºi devoþiune pentru telespectatorii ºi
radioascultãtorii noºtri vom fi alãturi de ei ºi în viitor: de cei
vârstnici, plini de înþelepciune, de tineri, clocotind de entuziasm, de oameni cãrora ºtim sã le dãruim inteligenþa ºi sufletul nostru, de semenii de dincolo de micul ecran ºi aparatul de
radio. Cele bune îºi vor gãsi multiplicarea iar cele mai puþin
bune sã se ducã pe apa Tisei.
Împliniri tuturor, reuºita proiectelor ce vi le-aþi propus,
felicitãri pentru aportul lor la prosperarea comunitãþii românilor din dreapta Tisei, sãnãtate ºi succese organizatorilor
simpozionului.
(Lucrare prezentatã la simpozionul „Românii din Transcarpatia în oglinda mass-media Ucrainei independente”)
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De la surse la resurse – proiect de colaborare
transfrontalierã între România ºi Ucraina
Corina ªANDOR-MARTIN
Fundaþia Social-Culturalã pentru Democraþie „identitate, unitate, generozitate, acþiune” a fost constituitã la data de
28 martie 1996 ºi reprezintã deja o prezenþã bine cunoscutã în
peisajul cultural al Maramureºului din stânga ºi din dreapta
Tisei. Obiectivul declarat al fundaþiei este de a influenþa pãstrarea identitãþii sociale ºi culturale a personalitãþii umane, a
unitãþii de acþiune democraticã ºi a generozitãþii sale. Acþiunile
propuse vizeazã promovarea valorilor culturale, morale ºi sociale, implicarea societãþii civile în sprijinirea copiilor fãrã
mijloace materiale, promovarea talentelor autentice, sprijinirea cercetãrii etnologice ºi a turismului cultural.
Formatã din 15 membri activi, sub coordonarea inspiratã a doamnei Georgeta Maria Iuga, muzeograf, pictor de
icoane pe sticlã, fundaþia s-a implicat în numeroase acþiuni de
conservare a patrimoniului ºi identitãþii culturale a românilor
prin simpozioane, colocvii, schimburi de experienþã.
Fundaþia desfãºoarã în prezent un proiect PHARE, intitulat „DE LA SURSE LA RESURSE. Transformarea memoriei culturale ºi a patrimoniului imaterial în resurse de bunã
cooperare ºi dezvoltare durabilã în regiunea transfrontalierã
româno-ucraineanã din Bazinul superior al Tisei”, finanþat
prin Programul de vecinãtate România-Ucraina, cod perseus
RO2005/017-539.01.02.16. Scopul proiectului este de a stimula dezvoltarea cooperãrii în regiunea transfrontalierã româno-ucraineanã de pe cursul superior al Tisei, prin relevarea
resurselor de dezvoltare a patrimoniului imaterial ºi a memoriei culturale ºi transformarea acestora în factori de cordialã
vecinãtate ºi dezvoltare durabilã a zonei.
În cadrul acþiunilor proiectului a avut loc în perioada
25-27 iulie 2008, la Topcina (Ucraina) un simpozion în colaborare cu partenerii fundaþiei: Uniunea Regionalã din Transcarpatia „Dacia”, Muzeul Judeþean de Etnografie Baia Mare,
ºi asociatul Fundaþiei CARPATICA – Fondul de Dezvoltare a
Euroregiunii Carpatice. Simpozionul intitulat „DECIDE. Dezvoltare ºi Cooperare Intercomunitarã Durabilã” are tema „Tradiþia care ne uneºte. Strategii creatoare pentru dezvoltarea
localã ºi transfrontalierã prin folosirea resurselor memoriei
culturale ºi a patrimoniului imaterial”. Din Maramureºul din
stânga Tisei a participat o delegaþie de 20 de persoane, formatã din
etnografi, etnologi, profesori universitari, muzeografi, istorici,
meºteri artizani, rapsozi populari, preoþi, ziariºti ºi bibliotecari.
Invitaþia de a participa la acest simpozion a venit din
partea doamnei Georgeta Iuga, cu ocazia lansãrii antologiei de
folclor „Maramureº, Þarã veche”, care a avut loc în data de 14
iulie 2008, lucrare tipãritã tot în cadrul proiectului „DE LA
SURSE LA RESURSE”.
Am primit invitaþia cu bucurie fiind curioasã sã cunosc o
þarã atât de aproape ºi totuºi necunoscutã pentru mine, Ucraina.
Plecarea s-a stabilit a fi pe 25 iulie 2008, ora 13:45 din faþa
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare. La ora stabilitã, 12 persoane am urcat în microbuz ºi am pornit la drum.
Unii ne cunoºteam între noi, alþii nu, aºa cã doamna Georgeta
Iuga a fãcut oficiile de gazdã ºi ne-a prezentat pe fiecare.
Ca întotdeauna atunci când trebuie sã împarþi acelaºi
spaþiu ºi timp cu alte persoane, dacã la început de drum nu prea
comunicam, pânã la sfârºitul cãlãtoriei aveam sã ne împãr-

Georgeta ºi Dumitru Iuga (primii din dreapta) alãturi de
participanþi la simpozionul de la Topcina (Ucraina).
tãºim multe lucruri, sã ne cunoaºtem mai bine ºi chiar sã ne
împrietenim.
În jurul orei 16:00 ne-am întâlnit în Sighet, la vamã, cu
restul grupului ºi ne-am pregãtit sã trecem Podul peste Tisa,
adicã graniþa cu Ucraina (19 persoane).
Microbuzul ne-a trecut podul, unde am coborât, urmând sã trecem prin vama ucraineanã pe jos. Dincolo ne
aºtepta Nuþu Mihali, un tânãr ucrainean de 27 de ani, de origine
românã cu microbuzul lui. Priveliºtea vãmii m-a dus cu gândul
în urmã cu 10-15 ani când, pentru noi românii, orice ieºire
peste graniþã era un exerciþiu de rãbdare ºi umilinþã la care ne
supuneau toþi vameºii la toate graniþele în drumul cãtre Occident. O coadã lungã de oameni ºi de partea românã ºi de partea
ucraineanã aºtepta cu rãbdare ca vameºul român sau ucrainean
sã-i cheme câte doi sau trei sã se înregistreze la vamã. Totul
mergea extrem greu.
Am ajuns în vama ucraineanã unde am fost luaþi peste
rând, delegaþia de proiect fiind privilegiatã. Oficialitãþile vamale au fost informate ºi, dupã ce am completat câte un
formular cu datele personale ºi scopul vizitei, ni s-a pus ºtampila în paºaport ºi am urcat în microbuzul lui Nuþu. Cei care nu
mai fuseserãm niciodatã în Ucraina nu ºtiam la ce sã ne aºteptãm. Primele lucruri care ne-au izbit privirea au fost casele
extrem de mari, gardurile din fier forjat ºi inox ºi construcþiile
noi întâlnite de-a lungul drumurilor de la Slatina pânã în
Topcina. Slatina este prima localitate de lângã graniþã, la 2 km
de vamã, urmatã de Ocna ºi Apºa de Jos. Din Apºa de Jos am
cotit dreapta spre Topcina, un sat înfiinþat, ca administraþie,
doar în 1991. Pânã atunci Topcina a fost un cãtun al Apºei de
Jos. Un alt aspect care ne-a surprins (neplãcut) au fost drumurile extrem de proaste ºi clãdirile instituþiilor publice, vechi
ºi neamenajate. Limbajul românilor din Transcarpatia este
foarte colorat, o combinaþie între limbile românã, cu multe
arhaisme, rusã, ucraineanã ºi chiar maghiarã. Am întâlnit expresii de genul: „colo hãt” - mai departe, mai încolo; „no-
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vicioc” - novice, începãtor; „presuit” - presat, „ungheraºul
metodic” - colþul metodic; „i-or nãpusti” - duºi la destinaþie,
ajunºi la destinaþie; „hârb” - parbriz; „nu-i slobod”- nu-i voie;
„ºogor” - cumnat; „haluºte”, „curechi” - sarmale; „porodici” roºii; „hadaburci” - cartofi; „harbuz roºu”- pepene roºu; „pepeni” - castraveþi; „dânã” - pepene galben; „atunci darã nu-i
spune”; „stroica” - construcþie; „un poc” - un pachet; „Tisa
rumpe de la români ºi tomneºte la ucraineni”, „da vai” - la
revedere, sau am încheiat convorbirea; „sui colo pã ºurdã” urcã pe ridicãturã.
Programul primei zile a simpozionului a cuprins o vizitã la ºcoala din Topcina unde primarul Mihai Dan a fãcut o
micã prezentare a localitãþii, apoi s-a vizitat o frumoasã expoziþie de obiecte de artizanat ºi artã popularã tradiþionalã realizatã de echipa de proiect de pe ambele maluri ale Tisei. Urmãtorul
moment al zilei a fost spectacolul folcloric organizat ca un dialog muzical între ceteraºii din Maramureº ºi Transcarpatia,
ªtefan Petreuº ºi fiul sãu, Andrei Petreuº (Maramureº) ºi
violonistul Mihai Bãran cu trupa sa din Apºa de Jos.
Colocviul propriu-zis s-a desfãºurat a doua zi, lucrãrile
interesante acoperind o arie tematicã vastã de la educaþia cu
privire la mediul înconjurãtor, la obiceiuri de nuntã, patrimoniul imobil maramureºean, culegerea folclorului în aceastã
zonã, covoarele în culori vegetale din Botiza, toleranþa interetnicã, circulaþia cãrþii româneºti pe malul drept al Tisei, cunoaºterea zestrei culturale prin intermediul marionetelor, pãstrarea ºi valorificarea identitãþii zonelor etnografice din
Maramureº, diseminarea informaþiei culturale în mass-media.
Au luat cuvântul, pe rând, doamna Georgeta Iuga, manager de
proiect, Mirela Coman de la Universitatea de Nord Baia Mare,
Rodica Carmezan, directoarea ºcolii din Topcina, Natalia
Fornvald, Ana Mojolic de la Direcþia pentru Culturã, Dumitru
Iuga de la Fundaþia i.ug.a., Victoria Berbecaru, Iulia Wilhelm
din Sãcuieni, Olga Iuga, actriþa Rodica Alboiu din Bucureºti,
Janeta Ciocan ºi Gheorghe Robescu de la Muzeul de Artã
Popularã din Baia Mare, Corina ªandor de la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, Gheorghe Opriº, preºedintele Asociaþiei
„George Coºbuc” din Slatina (Ucraina), Aurel Bodnar din
Slatina, Elvira Chilaru, redactor la Secþia românã a Televiziunii din Ujgorod, Ion Huzãu, redactor ºef al sãptãmânalului „Maramureºenii” ºi Florentin Nãsui, redactor la
cotidianul „Graiul Maramureºului”.
A urmat stabilirea unei strategii de colaborare culturalã
pe mai multe planuri. Astfel s-a propus conturarea unui parteneriat educaþional care sã cuprindã contacte între cadrele
didactice, întâlniri între copii (cursuri de varã, dans popular,
film, picturã), donaþii de cãrþi ºi documente audio-video, burse
de studii în România pentru tinerii din dreapta Tisei, toate
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aceste activitãþi având ca scop mai buna cunoaºtere, înþelegere,
dezvoltarea creativitãþii ºi regãsirea autenticitãþii.
Se urmãreºte implicarea mai activã a comunitãþii locale
prin formarea unor parteneriate, constituirea unor grupuri de
lucru funcþionale care sã ducã la dezvoltarea unei mentalitãþi
comune.
În ce priveºte parteneriatul între instituþiile mass-media
s-a propus realizarea de emisiuni radio-TV comune, editarea
unor publicaþii care sã reflecte viaþa, preocupãrile ºi aspiraþiile
maramureºenilor ºi înfiinþarea unui Centru cultural la Sighet,
în Palatul Culturii.
În ceea ce priveºte paritatea activitãþilor culturale s-a
urmãrit armonizarea ºi sincronizarea în derularea proiectelor
comune, prin cunoaºterea obiectivelor culturale ºi consilierea
ºi informarea reciprocã cu privire la scrierea proiectelor ºi
accesarea surselor de finanþare. De asemenea, în vederea regãsirii ºi renaºterii autenticitãþii regiunii s-a propus un parteneriat
de cercetare comparativã, ºi înfiinþarea unui muzeu al Maramureºului.
În materialul difuzat pe postul local de televiziune TL+,
în cadrul emisiunii „La bine ºi la greu”, din data de 29 iulie
2008, am cuprins o serie de interviuri cu participanþi la simpozion din care selectãm în continuare:
Conf. univ. dr. Nicolae Iuga - Universitatea de Vest
„Vasile Goldiº” Baia Mare
— Ce asemãnãri regãsiþi între maramureºenii din stânga ºi cei din dreapta Tisei?
— Am fost surprins ascultând un pãcurar din Topcina,
care ne-a cântat dintr-un instrument ce semãna cu buciumul, o
temã muzicalã care este aceeaºi în toate þinuturile locuite de
români, în Bucovina, la Borºa ºi în Apuseni. Elementul de
substrat pe o temã muzicalã comunã solidarã cu naºterea unui
mit fondator ºi fundamental al culturii române, cel al Mioriþei.
Forma muzicalã arhaicã a acestui mit se regãseºte intactã ºi aici.
— Care sunt lucrurile care ne separã?
— M-aº referi cu amãrãciune la un singur element.
Existã o convenþie europeanã în virtutea cãreia publicaþiile în
limbile minoritãþilor naþionale sunt subvenþionate de stat. Statul român subvenþioneazã mai multe publicaþii în limba ucraineanã în timp ce în Transcarpatia existã o singurã publicaþie în
limba românã pe care, teoretic, o finanþeazã statul ucrainean,
dar practic apariþia sãptãmânalului „Maramureºenii”, redactor
ºef Ion Huzãu, este zãdãrnicitã de lipsa de fonduri care abia
ajung pentru primele 4 luni de apariþie.
Mihai Dan – primarul satului Topcina (Ucraina)
— Satul Topcina s-a înfiinþat în 1990, are peste 2400 de
locuitori ºi peste 300 de copii care merg
la ºcoalã. Aici lumea e plecatã la muncã
în toatã Ucraina, prin Portugalia, Spania, Italia iar cei rãmaºi acasã lucreazã
în construcþii sau comerþ. Femeile sunt
duse ºi ele. Cei ce rãmân acasã sunt
bãtrânii sau mamele cu copii mici.
Maria Dan – bibliotecar la Biblioteca sãteascã din Topcina
— Nu am primit deloc cãrþi noi
ºi cele pe care le avem sunt în limba
moldoveneascã.
— Aveþi cereri pentru cãrþi în
limba românã?
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— Copiii vin de la ºcoalã ºi cer cãrþi în limba românã.
Atunci eu le citesc din cãrþi în limba moldoveneascã. Copiii în
ºcoalã învaþã din cãrþi în limba românã cu litere latine de vreo
15 ani. Avem nevoie de cãrþi de poveºti pentru cei mici ºi de
bibliografie pe mai multe domenii, pentru studenþii plecaþi cu
burse la universitãþi din România, care vor sã se pregãteascã
pentru examene.
Gheorghe Opriº – preºedintele Asociaþiei „George
Coºbuc” Slatina (Ucraina)
— Cum vi s-a pãrut acest început de colaborare în
proiectul familiei Iuga?
— Foarte promiþãtor, trebuie sã profitãm de aceastã
ocazie ambele pãrþi, atât românii din dreapta, cât ºi cei din
stânga Tisei. Trebuie sã învãþãm unii de la alþii pentru a pãstra
acele obiceiuri ºi tradiþii care existã încã la noi, sã primim
sprijinul dumneavoastrã ºi dorim ca acest început sã aibã
continuitate într-un parteneriat cât mai fructuos.
— Cum vedeþi dumneavoastrã colaborarea concretã
între comunitãþi?
— Colaborare concretã în domeniile cultural, so cial,
învãþãmânt, colaborare între ºcoli prin competiþii sportive,
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concursuri, muzicã popularã ºi uºoarã, vizionare de filme
istorice pentru ca cei mici sã înveþe câte ceva din istoria
poporului român. Statutul organizaþiilor româneºti din
Ucra ina este acelaºi, fiecare ºi-a propus ca obiective pãstrarea limbii române, a identitãþii româneºti, pãstrarea tra diþiilor ºi obiceiurilor, îmbunãtãþirea nivelului de trai, a
învãþãmântului ºi sprijinirea acelor tineri care vor sã studieze în România.
În loc de concluzii.
Românii din Ucraina sunt preocupaþi de situaþia lor materialã, au case frumoase ºi impunãtoare, educaþia fiind încã o
„cenuºãreasã” în ierarhia prioritãþilor pe care le au. Pe de altã
parte, intelectualii din Transcarpatia, cunoscãtori ai istoriei
Maramureºului Voievodal, vorbesc cu nostalgie (ca ºi cum ar
fi trãit chiar ei separarea) despre Maramureºul frânt în douã de
politicile oculte ºi-þi mãrturisesc cu o oarecare mândrie cã de
fapt douã treimi din Maramureºul Voievodal sunt în Ucraina.
Ei ºi-ar dori sã le stãm aproape ºi sã-i sprijinim sã-ºi pãstreze
valorile tradiþionale, pe de o parte, ºi sã poatã gusta din modernitate, pe de altã parte.

Câteva informaþii despre „Maramureº, Þarã Veche”, antologie de folclor de
pe Cursul Superior al Tisei (1672-1908), alcãtuitã de Dumitru Iuga (Baia Mare :
Editura „Cybela”, 2008)
Apãrutã în cadrul aceluiaºi proiect, „De la surse la resurse”, antologia de folclor
„Maramureº, Þarã Veche” ºi vorbim aici despre Maramureºul întreg, din dreapta ºi stânga
Tisei, aºa cum era în perioada din care dateazã culegerile de folclor antologate, 1672-1908,
a vãzut lumina tiparului la Baia Mare ºi a fost lansatã la Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu”. Volumul, valoros prin conþinut ºi având o þinutã editorialã impecabilã, reproduce,
în ordine cronologicã, pe parcursul celor 372 de pagini ale sale, neasemuite comori din
extraordinara bogãþie a folclorului maramureºean, selectate din cele mai consistente ºi
valoroase culegeri, manuscrise sau tipãrite, fiind reproduse circa 22.973 de versuri. Unele
dintre acestea vãd pentru prima datã lumina tiparului, altele sunt alese din presa vremii, cea
mai mare parte fiind valoroase reeditãri ale unor vechi ºi celebre culegeri de folclor, pentru
cã creaþia folcloricã a Maramureºului s-a bucurat, de-a lungul timpului, de cercetãtori de
excepþie.
Lucrarea vine sã se adauge, cu o contribuþie distinctã, la numeroasele lucrãri dedicate creaþiei populare orale de pe
meleagurile maramureºene, creaþie ce încã suscitã un deosebit interes. Autorul antologiei ºi-a propus, dupã propria
mãrturisire, sã aducã „o contribuþie la o mai bunã cunoaºtere a acestui Þinut Românesc, a poeziei sale, a virtuþilor pe care,
prin secole, le-a pãstrat, Maramureºul fiind considerat memoria ancestralã, încã vie, a Europei”.
Iatã câteva dintre cele mai frumoase cântece de cãtãnie ºi înstrãinare:
De cãtãnie
Suflã vântul vinerea,
Trec feciorii Dunãrea
Câte zece-alãturea,
Blãstãmându-ºi maicele:
- Fire-ai, maicã, blãstãmatã
De ce nu m-ai fãcut fatã
Sã ºed cu furca pe vatrã!
Dar tu m-ai fãcut fecior,
Sã trãiesc cu mare dor
În þara strãinilor,
Sã calc drumul iarnã, varã
ªi sã trec din þarã-n þarã;
Sã calc drumuri depãrtate,
ªi de bine sã n-am parte.
(Colecþia I. Scipione Bãdescu, 1869)
De amãrãciune ºi necaz
Aºa-mi vine câteodatã
Sã mã urc pe munþi de piatrã,
Sã mã uit în lumea toatã;

Aºa-mi vine uneori
Sã mã urc pe munþi cu flori,
Sã-mi petrec vremea cu hori.
Cine-a fãcut horile
Fie-n rai cu florile,
Cã hore-s de trãbuialã
La omul strãin în þarã.
(Colecþia Florian Danciu, 1886)
De-ale streinãtãþii
Vai de lin ºi de pelin
ªi de omul cel strein.
Hodina dintre streini
Îi ca ºi umbra de spini:
Vrei sã te ascunzi de soare
ªi pinii te-mpung mai tare,
Nicicât n-ai alinare.
Sãracul omul strein
Mult trãieºte cu suspin.
Biata inimã streinã
Mult jeleºte ºi suspinã.

***
Streinã, streinãtate,
Nu mã-nstreina departe,
Cã n-am sorori sã mã cate,
Nici fraþi sã-mi trimeatã carte.
***
Decât în þarã streinã
Cu pâne de grâu a mânã,
Mai bine-i în satul meu
Cu pita de mãlai rãu!
***
Batã-te focul, urât,
Mult mi-ai fost rânduluit!
Batã-te focul, necaz,
De tânãr în tine-am tras!
Batã-te focul, bãnat,
Mult mi-ai fost tu mie dat,
Sã trãiesc înstreinat!
(Colecþia Petru Bilþiu
alias Dãncuº de Ieud, 1893)
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Discuþii frãþeºti
Gavril BABICIU
Eram pentru a treia oarã în Ucraina. Prima cãlãtorie la
fraþii de peste Tisa o datorez prietenului ºi colegului meu Ioan
Turda din Sãpânþa. Pe baza unui paºaport de mic trafic, am
trecut cu trenul la Slatina. Aici, am petrecut o minunatã zi de
Duminicã, încercând sã desluºesc cât mai bine viaþa românilor
lãsaþi afarã din Þarã la 1920. Acum fãceam parte din Delegaþia
oficialã a Inspectoratului Judeþean de Poliþie Maramureº, al
Ministerului de Interne, invitatã de ªeful Miliþiei regiunii IvanoFrankivsk, sã participe la sãrbãtorirea Zilei Miliþiei din Ucraina.
Prima surprizã o avem la vama Halmeu. Aici nu mai
suntem aºteptaþi de reprezentantul gazdelor. Uzanþa era ca un
echipaj din Ivano-Frankivsk sã aºtepte delegaþia noastrã la
vamã, iar de aici, în vitezã, pe sistem de plecare în misiune, cu
turelele aprinse, ajungeam rapid la destinaþie. Cãlãtoria s-a
derulat în condiþii de trafic normale. Ne-am oprit când ºi unde
am dorit ºi am ales noi ruta de deplasare. Aºa cã, de data
aceasta, nu am mers prin Muncaci, centrul regiunii vecine,
Ujgorod, ci am preferat sã mergem pe la Kilometrul 0 al
Europei, pe malul drept al Tisei.
Tãbliþele bilingve, aºezate pe indicatoarele de localitãþi,
ne confirmã cã în Ucraina lucrurile încep sã se schimbe ºi
credeam, la vremea aceea, anul 1999, cã populaþia de origine
românã va avea o altã soartã în viitor.
Ajungând în satele româneºti, am început sã observãm
lucruri ce seamãnã ºi care se deosebesc de cele ºtiute în satele
de pe malul stâng al nemilosului fluviu, care desparte fraþi de
fraþi ºi neam de neam. Apoi le-am spus colegilor mei despre
Mãnãstirea ,,Sf. Arhanghel Mihail” de la Peri. Le-am vorbit de
lucrurile interesante aflate la Simpozionul organizat în Sala
Micã a Palatului Administrativ din Baia Mare, în anul 1991, cu
ocazia împlinirii a 600 de ani de la atestarea documentarã a
acestei mãnãstiri.
Consider cã meritã reamintite aceste lucruri. Mãnãstirea ,,Sf. Mihail” de la Peri se considerã a fi, ctitoria lui Sas
Vodã, fiul lui Dragoº, primul ,,descãlecãtor” în Moldova. Aici
se gãsea, în secolul al XIV-lea, un important centru cultural ºi
spiritual românesc. Unii specialiºti considerã cã la tipografia
de la aceastã Sf. Mãnãstire s-a scris lucrarea ce este cunoscutã
sub denumirea de ,,Codicele de la Ieud”, care ar constitui
prima carte scrisã în limba românã. Dacã aceste lucruri nu sunt
însuºite de cãtre toþi istoricii ºi lingviºtii români, trebuie sã
precizãm cã, privitor la spiritualitatea româneascã din Maramureºul sfârºitului de veac XIV, nu mai sunt dubii. Existã un
document1 primit la 1391 de cãtre Baliþã ºi fratele sãu Drag, fiii
lui Sas Vodã, de la Patriarhul de Constantinopol, Antoniu,
privitor la ridicarea la rang de Stavropighie, a Mãnãstirii ,,Sf.
Mihail” din Peri. Acest document a fost primit de cãtre cei doi
voievozi maramureºeni cu ocazia misiunii diplomatice la
curtea de la Bizanþ, încredinþatã lor de regele Ungariei, dupã
bãtãlia de la Cassovia, 13892, ocazie cu care au cerut ºi
binecuvântarea Patriarhului. Astfel cã, în baza acestui hrisov,
egumenul Pachomiu, capãtã rang de episcop ºi avea jurisdicþie
în regiunile: Selagiu, Medieº, Ugocia, Berºava, Ciceu, Balvanos
(Unguraº) ºi Almazigy (în comitatul Bihor)3, teritorii în care
1
2
3
4

locuitorii, în marea lor majoritate, erau români iar ,,domnul”
lor erau voievozii Balc ºi Drag. (Documentul în anexã.)
Profesor dr. în istorie, Aurel Socolan, m-a avertizat cã
în istoriografia maghiarã sunt voci care spun cã acest document ar fi fals, opinie care s-a încercat sã fie acceptatã ºi de
românii din teritoriile ocupate de regatul ungar. Consider cã
orice dubii sunt eliminate dacã avem în vedere documentul
emis la 1494, 14 Mai, Cassovia, de cãtre regele Ungariei,
Uladislau, dupã un secol deci, care înnoeºte ºi confirmã literile lui Antoniu, patriarchul Constantinopolei, despre drepturile ºi libertãþile numitei mãnãstire4, adicã reconfirmã privilegiile acordate maramureºenilor prin documentul Patriarhului Constantinopolului.
În urma celor discutate s-a luat hotãrârea ca, la întoarcerea spre casã, sã intrãm în localitatea Peri, pentru a vedea
mãnãstirea sau ce a mai rãmas din ea. Eu citisem relatarea unui
pelerin care spunea cã pe dealul unde a fost Mãnãstirea s-a
fixat o cruce care sã aminteascã de vremurile de altã datã, dar
vroiam sã mã conving personal.
Ajunºi la destinaþie, la hotelul în care am fost cazaþi am
avut alte surprize plãcute. M-am reîntâlnit cu prietenul meu din
delegaþia polonezã, pe care îl cunoscusem cu ocazia vizitei din
anul precedent, singurul ofiþer care cunoºtea limba francezã,
dintre toþi membrii delegaþiilor din þãrile vecine Ucrainei,
prezenþi la manifestãrile organizate, iar noutatea absolutã era
prezenþa delegaþiei din Republica Moldova. Am aºteptat cu
nerãbdare prezentarea delegaþiilor pentru a cunoaºte pe colegul ºi fratele nostru din judeþul Edineþ. L-am salutat cu prietenie ºi afecþiune. Am încercat sã înlãturãm orice suspiciune
ori lipsã de încredere pentru a avea o discuþie deschisã cu el.
Era un ofiþer fain, atletic, isteþ ºi umblat prin lume. Fusese în
misiuni dificile, chiar periculoase, inclusiv în Georgia. Totuºi
conversaþiile noastre nu se pot înscrie în discuþii deschise,
bazate pe încredere totalã, ci mai mult rezervate. Personal, mai
avusem ocazia sã discut cu ofiþeri superiori din Republica
Moldova, în cadrul unor activitãþi legate de Asociaþia Internaþionalã a Poliþiºtilor, dar în discuþiile cu aceºtia, inima
noastrã bãtea la unison ºi de aceea, rãceala noului interlocutor
nu mi-a prins bine.
O primã constatare a lui, lucru care se pare sã nu fi intrat
în „canoanele” cunoscute de el, a fost întrebarea: De ce este aºa
numeroasã delegaþia voastrã? Pentru noi acest lucru era normal. Am plecat cu o maºinã de serviciu ºi era bine sã folosim
acest prilej, mai ales cã era week-end ºi nu lipseam de la
serviciu, pentru a merge mai mulþi sã vedem modul în care
sãrbãtoresc colegii noºtri ucraineni ziua lor aniversarã.
Discuþiile noastre se derulau sporadic, în pauzele unor
activitãþi, dar cel mai adesea în autobus, îi þineam loc când
fãceam diferite deplasãri. Am încercat sã aflu mai multe aspecte legate de rãzboiul cu aºa numita republicã de la Tiraspol. Nu
m-am edificat. Nici alte probleme de ordin profesional nu au
depãºit barierele unui secret de serviciu. Totuºi, nu m-am dat
bãtut, deºi colegii mei mi-au spus sã-l las în pace. Trebuie sã
mãrturisesc cã întâlnirea cu el mi-a întãrit unele convingeri pe

Dr. Ioan Mihalyi de Apºa, Diplome Maramureºene din secolele XIV ºi XV, ediþia a II-a, Editura Dragoº Vodã, Cluj-Napoca, 2000,
p. 109.
N. Iorga, Documente greceºti privitoare la Istoria Românilor publicate dupã originale, copiile Academiei Române ºi tipãrituri, Partea I,
1320-1716, p. 13.
Dr. Ioan Mihalyi de Apºa, op. cit., p. 109.
Dr. Ioan Mihalyi de Apºa, op. cit., p. 606.
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care mi le formasem despre starea lucrurilor în Republica
Moldova.
În primul rând, mi-am dat seama cã mulþi români din
Republica Moldova, chiar dintre cei cu studii superioare ºi în
funcþii administrative importante, nu cunosc istoria românilor.
Deplasarea cu autobusul pânã la „Centrul Europei” mi-a permis o discuþie mai amplã pe aceastã linie. Nu cunoºtea cã
Centrul Europei este pe teritoriu Maramureºan, românesc ca
populaþie din vechime. Nu ºtia cã dincolo de Tisa existã populaþie de acelaºi neam, de aceeaºi etnie cu cea de dincolo de Prut
ºi Nistru. Dar cea mai interesantã situaþie mi s-a pãrut a fi
urmãtoarea: la un popas fãcut pe drum, de grupul nostru, în
totalitate românesc, s-a apropiat gazda, ºeful miliþiei regiunii
Ivano-Frankivsk, cu grad de general. Acesta, foarte jovial,
ne-a întrebat cum ne simþim ºi dacã ne mai întoarcem cu ei
dupã vizitarea obiectivului propus. Mihai, colegul nostru, ne-a
tradus vorbele lui; ofiþerului din Republica Moldova nu-i trebuia interpret, deoarece cunoºtea bine limba rusã. Apoi generalul i-a adresat ºi acestuia câteva cuvinte, dupã care a urmat
o discuþie liberã. Generalul, vãzând sensul discuþiilor, a crezut
cã ofiþerul moldovean este lãsat pe dinafara lor ºi a chemat
traducãtorul din românã în rusã. Atunci a intervenit colegul
nostru din Moldova ºi i-a spus cã nu este nevoie deoarece el
cunoaºte limba românã. Generalul s-a mirat, a fost surprins de
acest fapt, dar a fãcut semn traducãtorului cã nu mai este
nevoie prezenþa lui la discuþiile noastre. Nedumerirea mea era
ºi mai mare. Cum este posibil ca un aºa înalt ºi important
funcþionar al statului Ucraina, care invitase delegaþii din
judeþele vecine, care erau ºi în þãri vecine, sã nu ºtie cã noi ºi
moldovenii suntem acelaºi neam? Trebuia sã mã lãmuresc.
Domnule general, cum sã nu ºtie limba româneascã, dacã este
român, iar noi îi suntem fraþi? a fost observaþia imediatã pe
care i-am adresat-o. Fãrã sã se mai facã referire la acest aspect,
discuþiile au continuat pânã la pornirea autobusului. M-am
întrebat, mã întreb ºi vã întreb: Nu cumva suntem noi, românii
din toate teritoriile în care locuim, vinovaþi cã strãinii au o
percepþie departe de adevãr cu privire la neamul românesc?
Din nou la drum. Eu am urcat ºi de data aceasta în
autobus, alãturi de fratele meu moldovean, pentru a-i putea
spune cât mai multe lucruri despre românii de pe ambele
maluri ale Tisei, de care ne apropiam; colegii mei au venit cu
maºina, deoarece plecam spre casã. Ajunºi la ,,Centrul Europei” i-am spus: „Dragul meu frate eu sunt acasã, nu mã mai
întorc cu voi la Ivano-Frankivsk. Sper cã într-o zi toþi românii
vor avea aceeaºi casã.” L-am îmbrãþiºat cu drag ºtiind cã n-am
sã-l mai întâlnesc.
Venind spre casa noastrã, aºa cum am hotãrât cu o zi
înainte, am cãutat drumul spre Peri. N-a fost greu deoarece
eram singuri, timpul nu ne zorea, soarele ne zâmbea sus pe cer.
Ajunºi în aceastã localitate, ne opream de câte ori vedeam câte
o persoanã, pentru a cere lãmuririle necesare. Din discuþiile
purtate de Mihai cu localnicii, dar mai ales din gestica lor,
înþelegeam cã cei întrebaþi nu aveau nici un fel de rãspuns. Am
ajuns în sat ºi am oprit la Bisericã. Poarta curþii era cu lacãt,
deºi era Duminicã, iar pe o bancã, la drum, erau câteva per1
2

3
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soane. Întrebãrile noastre au pãrut absurde pentru interlocutori. Ne-am lãsat pãgubaºi. Ne-am ales totuºi cu ceva. Am
aflat cã nimeni în aceastã localitate nu mai vorbeºte româneºte
iar despre vechea mãnãstire, ucrainenii, trãitorii de azi ai acestei
localitãþi, Perii româneºti de altãdatã, nu cunosc nimic.
Aceasta a fost acaparatã de cãtre episcopia de la Muncaci ºi
rutenizatã aºa cum s-a fãcut ºi cu alte localitãþi, biserici ºi
mãnãstiri din zona subcarpaticã, de dincolo de Tisa, a Maramureºului.
Aceastã tristã constatare m-a fãcut sã-mi reamintesc de
prima mea vizitã în Slatina ºi mi-am zis: „Mare minune s-a
produs în unele sate româneºti situate pe malul drept al Tisei,
cum este ºi Slatina! Când am asistat la Sfânta Liturghie, în
frumoasa Bisericã de acolo, mi s-a pãrut cã sunt în Biserica din
Breb, de sub Gutâi ºi nu în Ucraina.
Anexã
Documentul 62.1
1391, 13 August, Constantinopole. Antoniu, patriarchul Constantinopolei, primeºte ºi binecuvântã darul fãcut
prin Balicza vodã ºi Drag Meºter mãnestirei din Maramureº,
fundate în numele St. Archangel Michail. Beserica o ia sub
protecþiunea sa, pe egumenul Pachomiu lu-îndrepteþeºte se
primeascã venitele þinuturilor: Selagiu, Medieº, Ugocia, Berºava, Ciceu, Balvanos ºi Almazigy, se aibã deplinã autoritate
peste toþi preuþii ºi credincioºii de acolo, se-i înveþe, se-i
judece în cause besericeºti ºi în toate serviciile dumnezeesti se
aminteascã pe patriarchul seu. Ear dupã moartea egumenului
Balicza ºi Drag Meºter, cu toþi credincioºii din acele þinuturi,
cu mici cu mari, se aleagã alt egumen, asemene îndreptãþit ca
predecessorul.
Antonius Dei gra tia civitatis Constan tino po li ta nae, No vae Romae, ac totius Orbis Patriarcha. Bene bea teque progeniti, et in Deo honorati bonique Christiani
humilitati nostrae, secundum confirmationem Sancti Spiritus, dilecti filii et generosi Vajvoda Balicza et Drag Mester,
qui habent Ecclesiam2, sive monasterium perpetuum in Maromaras in nomine Sancti Michaelis Archangeli fundatum, qui
venerunt ad nos et humilitati nostrae, infelici et urgente Imperii Constantinopolitani statu3 supplicarunt, ac in beatitudine, obedientia, quam habuerunt pro consuetudine
Christianae Religionis praestiterunt, humilitatique omne ac
Ecclesiae... haereditatem de propriis bonis, et bene
acquisitis Ecclesiam videlicet in nomine Sancti Michaelis
Archangeli fundatum donarunt, ac obtulerunt, ita quod ad
Ecclesiam humilitatis nostrae respectu habeat, eidemque
obediat. Nos autem videntes justum eorum desiderium, ac
integram fidem considerantes, donationem eiusmodi gratam
accepimus voluntatique eorum condescendimus, ac Drag
Mester, velut humilitatis nostrae filium nostra authoritate, qua
fungimur, benediximus patriarchali, itaque quem Deus eliget
in dicto monasterio Priorem, quod talis etiam habeat nostram
benedictionem, qua valeat omnes Ecclesias, quae sunt in
pertinentiis praedicti Monasterii consecrare. Ad haec siquis

Dr. Ioan Mihalyi de Apºa, op. cit., pp. 109-111.
Religiunea creºtinã în genere, dar mai ales cea de ritul oriental este religiunea celor asupriþi, cãtrã denºii e adresat cuventul: „Fericiþi sunt cei
ce plãng, cã aceia se vor mãngãia” (Mateiu 5. 4.) De aci se esplicã cã în secolii trecuþi bãrbaþi ajunºi la potere, de esemplu urmaºii lui Drag
Meºter, au pãrãsit legea reseriteana, dupã un secol ºi cea catholicã, de altã parte oameni strîmtoraþi au îmbrãþosat-o, chiar dintre Unguri ºi Saºi, cum
vedem în bulla papei Gregorie IX din anul 1234. (Theiner Monumenta, I, 131) La cele mai multe popoare, d.e. Unguri, Germani, Poloni, Ruºi,
Bulgari etc, religiunea creºtinã s-a propagat prin domnitori, la romani, din contra, evangeliul l-au vestit oameni de rând, muncitori, coloni din
Dalmaþia, Syria, Africa ºi cu de-a dânsul legionarii. Se ºtie cã de esemplu legiunea XII (legio fulminatrix) care s-a luptat în nordul Ungariei de
azi la anul 170, sub împeratul Marcu Aureliu, în contra Quazilor ºi Marcomanilor, a fost de tot creºtinã. Situaþiunea geograficã, originea poporului roman au adus cu sine, cã imperiul bizantin, ºi dupã aceea cel bulgãrersc, au avut la noi oareºcare influinþia, ce se aratã ºi din acest chrisobul. Precum a
fost serac pãmântul cu locuitorii sei, asia era seracã ºi beserica. Dear prin organisarea sa presbiterianã fiind legatã de soartea poporului din
care a eºit, era de ajuns pentru trebuinþele spirituale de atunci. (notã în text)
Urbea împeratului Constantin era ameninþatã, ba împresuratã atunci de oºtirile sultanului turcescu Baiazeth, numit „Fulgerul" (lldirim).
(notã în text)
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ostro rum subditorum Archiepiscopus, aut Episcopus in
dicto monasterio aut pertinentiis eiusdem inveniretur,
quod eiusmodi dicto Priori esset in adiutorium velut haec
humilitatis nostrae Litterae ostendunt, sigillo nostrae Ecclesiae
munitae. Quia nos Ecclesiam istam, ex sincero corde, ac cum
magno honore, in nostram protectionem suscepimus, ac pro salute
Christianitatis, et concedimus eiusmodi Priori, ac donamus
authoritatem super omnes proventus dicti monasterii, ac pertinentiarum, quae hic infra inseruntur, velut: Zilagysag,
Megyesalya, Ugotsa, Berzava, Chicho, Bolvanus Almazigy1, et in
omnibus his nominatis Pachomius Prior et Abbas plenariam autoritatem habeat, ac respectum ad omnes sacerdotes, et ad alios omnes
homines, in dicto Monasterio, ac eiusdem pertinentiis existentibus,
ita ut eos ad bona opera indicet, et erudiat animae et corporis, et
habeat judicare omnes causas, ad sedem Ecclesiasticam spectantes, in dicto Monasterio et pertinentiis eiusdem. Et quod omnes
Ecclesias in pertinentiis dicti Monasterii, ac omnes earundem, et
dicti Monasterii proventus ac sacerdotes sub potestate sua habeat et
manibus. Et quod in omnibus divinis officiis, pro suo Patriarcha
faciet commemorationem. Quamobrem vobis has litteras
nostras dedi, et quod si Priori mori (ut omnes mortales
sumus) contigerit, omnes fratres spirituales tune, et Balicza
ac Drag mester cum omnibus hominibus parvis et magnis, in
dictis pertinentiis residentibus, ac congregatis aperte ut ita
congregati Priorem eligant nos tra authoritate et bene dic tione 2. Qui ita electus omnimodam potestatem super
omnes proventus Abbatiae praedictae eodem pacto, sicut et
Praedecessor suus a Nobis ad honorem sancti Michaelis Archangeli habeat concessimus. Et pro maiori fide, et veritate
ac confirmatione loci sancti has litteras nostras dedimus.
Et haec scripta sunt XIII die mensis Augusti anno, in quo
scribebantur millenarii VI et CCCCCCCC ac LXXXX nono.3
Documentul 352.4
1494, 14 Mai, Cassovia. Regele Uladislau, la suplica
lui Hilariu, egumenul mãnãstirei închinate sântului Michail
Archangel din Maramureº, înnoeºte ºi confirmã literile lui
Antoniu, patriarchul Constantinopolei, despre drepturile ºi
libertãþile numitei mãnãstire ºi stãtoreºte cã egumenul Hilariu
se fie cu reverenþiã cãtrã episcopul din Munkacs, ear cãtrã
Archiepiscopul din Transilvania, ca ºi superiorul seu, cu supunere ºi ascultare.
Nos Vladislaus Dei gratia rex Hungariae et Bohemiae etc.
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memoriae commendamus tenore praesentium significantes
quibus expedit universis. Quod venerabilis et religiosus frater
Hilarius prior claustri sive monasterii ecclesiae beati Michaelis
Archangeli in Maromarus fundati, Graecae fidei professor,
nostrae maiestatis accedens in praesentiam, exhibuit et praesentavit nobis quasdam litteras privilegiales reverendissimi
patris quondam Antonii civitatis Constantinopolitanae, Novae
Romae, ac totius orbis
Patriarchae, in pergameno graecis litteris exaratas sigilloque suo plumbeo impendenti consignatas. Et cum hoc, etiam
earumdem litterarum exemplum verbotenus in latinum traductum,
de et super nonnullis indultis luribusque et libertatibus eidem
ecclesiae Sancti Michaelis pereundem concessis, inferius in tenore eiusdem exempli denotatis et specificatis. Supplicans
maiestati nostrae, ut litteras huiusmodi patriarchales, ac omnia
in eisdem contenta, rata, et accepta habere, ac pro eodem fratre
Hilario suisque successoribus universis, ecclesiaeque praenotatae
innovantes perpetuo valituras gratiose dignaremur confirmare.
Quarum quidem litterarum, et earundem exempli tenor sequitur in
haec verba: Antonius Dei gratia etc. (vide sub No. 62) Nos igitur
huiusmodi supplicatione memorati fratris Hilarii exaudita et clementer admissa, praescriptas litteras dicti patriarchae non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte viciatas conspeximus,
praesentibusque litteris nostris similiter privilegialibus, earundem
exemplum de verbo ad verbum inseri, et inscribi facientes, eas et
omnia in eis contenta, eatenus quatenus eaedem rite et ligitime
existunt emanatae, viribusque earum veritas suffragatur, acceptamus, approbamus et ratificamus, ac pro eodem claustro
Sancti Michaelis Archangeli, et consequenter pro fratre Hilario
suisque successoribus universis innovantes perpetuo valituras
confirmamus. Ita tamen quod ipse frater Hilarius Prior, et sui
successores episcopo de Munkats sui ordinis reverentiam,
archiepiscopo vero de Transsilvania, modernis et futuris, veluti
superioribus suis debitam subjectionem, et obedientiam praestare
debeant, et teneantur5. Harum nostrarum, quibus secretum sigillum
nostrum, quo ut rex Hungariae utimur, est appensum, vigore et
testimonio litterarum mediante. Datum Cassoviae per manus
reverendi in Christo patris domini Thomae episcopi ecclesiae
lauriensis et postulati Agriensis, Aulae nostrae summi et Secretarii
Cancellarii ac fidelis nostri dilecti, quarta decima die mensis Maii,
anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto.
Regnorum nostrorum Hungariae etc. anno quarto, Bohemiae vero
vigesimo quarto6.

Megyes, în comitatul Satmariu, Bersava în Bereg, Ciceu ºi Balvanos (Unguraº), lângã Deeº, Almaszeg, în comitatul Bihar. Aceste locuri
nu erau moºii dãruite mãnãºtirei, ci au fost þinuturi stãpânite în mare parte prin Balc ºi Drag, panã unde s-a întins jurisdicþiunea besericei.
Cu ce se fie înzestrat Balc ºi Drag aceasta mãnãstire? nu se ºtie, deoarece satul de lãngã ea, numit Peri (Kortvelyes, Hrusova) se þinea ºi
înainte de aceea de s. mãnãstire, cum am vezut în literile metale din anul 1389, 2 Februar. (notã în text)
Având egumenul dreptul de a consecra beserici, de a ave autoritate deplinã peste toþi preuþi, de a judeca în toate causele besericeºti, se
poate deduce cã abbatele avea jurisdicþiunea episcopeascã, ca ºi cel din muntele Pannoniei (Panonhalma), ca atari erau recunoscuþi ºi
urmaºii lui Pachomiu panã la penultimul episcop reseritean al Maramureºului, Dositheu, care ancã ºi la anul 1728 ordinase preuþi de
origine din Transilvania (vezi la N. Nilles: Symbolae, I, 494) Despre densul vezi multe frumoase la Eudoxiu Baron de Hurmuzaki:
Fragmente zur Gesichte der Romãnen, tom. II. Participarea mirenilor la alegerea dovedeºte cã alesul nu era numai calugher, dear era
deodatã ºi capul preuþilor mireni; papa Grigorie IX numeºte în bulla amintitã din anul 1234 pe episcopi romãni de pseudoepiscopi, dear
pentru aceea tot episcopi erau la poporul lor.
Acest document era scris în limba greacã modernã, cãnd s-a întãrit prin regele Uladislau II (vezi la anul 1494) s-a tradus în acest text
latin. Textul grecesc, aflat oare undeva în Moldova, s-a publicat prin Michail Cogãlnicean în „Archiva romanã". Ivan Telfy, professor de
limba grecã la universitate din Pesta, s-a dechiarat cã textul latin e traducere fidelã. Din transscrisul fãcut în anul 1721 prin requisitorii
literilor Capitlului (rom. cat.) din Alba lulia, publicat prin A. T. Laurian: Magasin Istoric, t. III, pag. 173 ºi prin episcopul A. ªaguna în
„Adaus la promemoria", 1850.
Dr. Ioan Mihalyi de Apºa, op. cit., pp.606-608.
Precum în secolul XIV, episcopii catolici din Agria ºi Transilvania, astfeliu acum cei de legea reseritenã, nu erau în chiar despre
jurisdicþiunea în privinþa Maramureºului; regele Uladislau a decis cu astã datã în favorul metropolitului transilvan, dear dupã multe
sbuciumãri în aceasta privinþa, era reservat inþelepþiunei Sãnþiei Sale papei Piu IX ºi Maiestãþei sale împeratului ºi regelui apostolic
Francisc Josif I, a resolvi causa definitiv, încorporând în anul 1853 pe romanii în diecesa Gherlei, ear pe ruthenii în cea a Muncaciului.
Confirmarea literilor patriarchului reseritean era pe atunci un favor rar, poate fãrã exemplu, din partea unui domnitor romano-catolic; e
probabil cã acest favor l-a mijlocit însuºi cancellariul Thoma Bakacs, episcopul Agriei, de naºtere din Erdod. Din transscrisul fãcut în
anul 1721 prin requisitorii literilor Capitlului (rom. cat.) din Alba lulia ; publicat prin A. T. Laurian : Magasin istoric, t. III, p. 172 ºi prin
episcopul A. ªaguna, în „Adaus la promemoria”, 1850.
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Cu 80 de tablouri
la capãtul lumii
ªtefan SELEK
Comisia Naþionalã a României pentru UNESCO împreunã cu Institutul Cultural Român au organizat o expoziþie
itinerantã a unui grup de artiºti plastici români în Rusia,
Kazahstan ºi Kârghâzstan. Traseul a cuprins oraºele: Astana,
Karaganda, Alma Ata (Kazahstan), Biºkek (Kârghâzstan), Novosibirsk, Irkuþk, Vladivostok, Sankt Peterburg, Moscova
(Federaþia Rusã). Horaþiu Rusu (redactor) ºi Viorel Nicolau
(director de imagine) au realizat pentru TVR o serie de reportaje - concepute ca un jurnal de cãlãtorie - pe acest itinerar
deosebit de interesant, dar puþin cunoscut.
Prin durata sa (unsprezece sãptãmâni), spaþiul strãbãtut
(aproximativ 28.000 km) ºi prin modul de deplasare (numai cu
trenul), aceastã cãlãtorie a fost o adevãratã expediþie în Asia a
grupului de artiºti plastici români, cu cele 80 de tablouri. Pe
lângã componenta pur culturalã, turneul a fost gândit de aºa
manierã încât traseul sã parcurgã oraºe cu comunitãþi româneºti - mai vechi sau mai noi - pe acele meleaguri1. Scopul
expoziþiei cultural-itinerante a fost prezentarea unei selecþii de
lucrãri de artã contemporanã româneascã publicului din oraºele amintite, ºi organizarea de întâlniri cu artiºti locali ºi
studenþi, pentru a se cunoaºte ºi a schimba idei.
Echipa de expediþie a fost compusã din: George Petrescu,
expert UNESCO, ªtefana Mãrmureanu, grafician la Institutul
Cultural Român - iniþiatorii proiectului, Andrei Constantin,
pictor, Adriana Badea, pictor icoane, Ionela Gavriliu, ziaristã,
Viorel Nicolau, cameraman TV, Maxim Trihanov, ghid rus ºi
Horaþiu Rusu, redactorul ºi producãtorul emisiunii.
Episodul 1: Astana
Primul episod al acestei veritabile expediþii culturale în
Asia s-a consumat în noua capitalã a Kazahstanului, Astana,
un oraº modern construit din temelii în inima stepei. Delegaþia
a fost întâmpinatã de ambasadorul României în Kazahstan din
acea vreme, Vasile Soare, soþia sa, Cecilia ºi directorul Centrului prezidenþial de artã ºi culturã al Kazahstanului unde urmau
sã fie expuse cele 80 de tablouri purtând semnãturile unor
artiºti precum: Ilie Ardeleanu, Adriana Badea, Anca Boeriu,
Vasile ºi Nicoleta Carp, Marcel Chirnoagã, Vlad Ciobanu,
Mihai Dumitru, Ion Grigore, Felix Lupu, Eugen Palade,
Cristian Tarbã, Simona Tãnãsescu ºi mulþi alþii.
La vernisaj a participat un public numeros, ocazie cu
care domnul ambasador Vasile Soare a apreciat iniþiativa echipei venitã din România subliniind cã scopurile acestui proiect
corespund idealurilor UNESCO în domeniul dezvoltãrii interculturale. Organizatorii turneului au avut ca scop realizarea
unui dialog cultural Est-Vest, în mijlocul unei zone unde
cultura Islamului este predominantã.
Muzeul Centrului prezidenþial de artã ºi culturã al Kazahstanului conþine peste 14.000 de exponate arheologice,
etnografice, istorice, culturale ºi artistice organizate în expoziþii permanente sau temporare.
Dupã cum remarca ambasadorul Vasile Soare, toleranþa
este prima calitate a locuitorilor stepei kazahe, aflaþi la con1

sursa: http://romaniidinkazahstan.info/
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fluenþã între culturi ºi religii. Dupã deportãrile ºi prizonieratele
de dupã al doilea rãzboi mondial, în Kazahstan trãiesc peste
120 de naþionalitãþi: kazahi, ruºi, uzbeki, germani, români etc.
fiecare având povestea lui despre cum a ajuns în stepã.
Episodul 2: Karaganda
Cãlãtoria ºi-a urmat cursul pe autostradã, prin stepa
kazahã, cãtre oraºul Karaganda, aflat la 250 de kilometri de
capitalã. Oraº muncitoresc, în Karaganda este vizibilã moºtenirea urbanisticã sovieticã cu bulevarde largi, mãrginite de
blocuri cenuºii, având la periferie coºuri ºi furnale de uzine, iar
în centru monumente închinate eroilor cãzuþi în rãzboi. La
organizarea expoziþiei echipa românã a fost ajutatã de directorul Muzeului de artã ºi de artiºti plastici din Karaganda.
Expoziþia reprezenta un mare eveniment în acest oraº de provincie, fiind prezenþi ºi numeroºi reprezentanþi ai comunitãþii
româneºti din Karaganda. N-au lipsit nici elementele tradiþionale ale unei primiri româneºti autentice: pâinea ºi sarea,
costumele populare sau poeziile româneºti.
Apoi carul de filmare s-a mutat la sediul Asociaþiei
culturale „Dacia” a românilor din Karaganda unde cei prezenþi
au schimbat impresii ºi amintiri legate de þarã ºi de apropiaþi.
S-a schiþat ºi un mic istoric al venirii românilor pe acele
meleaguri. Astfel primilor români-moldoveni care au ajuns la
Karaganda la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX, în timpul Imperiului Þarist, li s-a promis pãmânt, dar
n-au gãsit plaiuri roditoare, ci stepã rece ºi neprimitoare ºi cu
toate acestea n-au fãcut drumul înapoi, deoarece le luase ºase
luni sã ajungã pe acele meleaguri. Din mãrturiile celor prezenþi
am reþinut câteva foarte sugestive. ªtefan Ciurescu, stabilit în
Karaganda de 45 de ani, îºi aduce aminte cu nostalgie de un
episod din viaþa lui, legat de o întâlnire cu sora mai mare,
profesoarã universitarã, stabilitã la Craiova, azi în vârstã de
aproximativ 70 de ani.
În Kazahstan trãiesc aproximativ 20.000 de români, din
care 3.500 la Karaganda, veniþi în valuri succesive ºi dupã anii
’70-’80, prin repartiþie sau prin cãsãtorii mixte.
Simion Plãmãdealã, venit în 1956 pe acele meleaguri,
mãrturisea: „Sper sã nu uit nici un cuvânt din limba mamei
mele, limba acestei þãri pe care o iubesc!”
Cotoi Alexandru, nãscut în 1953, fiu de soldat român
cãzut prizonier în 1940, a mulþumit Ambasadei pentru ocazia
acestei întâlniri ºi a adresat o rugãminte de a i se aduce o bucatã
de pãmânt de la Constanþa, unde s-a nãscut tatãl sãu, pentru a o
pune pe mormânt.
Activitatea ambasadei este susþinutã, încearcã sã menþinã legãturile dintre românii aflaþi în aceste oaze pierdute din
spaþiul ex-sovietic prin donaþii de carte, costume populare,
CD-uri muzicale, icoane ºi mai ales burse gratuite pentru
tinerii studenþi de origine românã dornici sã înveþe la universitãþile din România.
Episodul 3: Spassk
Spassk 99 a fost cel mai mare lagãr de concentrare
pentru prizonierii strãini, construit pe teritoriul unei foste uzine de prelucrare a cuprului. Prin acest lagãr au trecut peste
66.160 de prizonieri, din care 6.740 români ºi alþi 1.000 cetãþeni români de alte naþionalitãþi, înrolaþi la acea datã în armata
românã. Din aceºtia peste 1000 ºi-au aflat sfârºitul ºi au fost
înmormântaþi în tranºee, iar restul au fost eliberaþi în anii ’50.
Reportajele au fost difuzate începând cu 1 iulie 2008,
marþea de la orele 15:30 pe programul TVR1 ºi au putut fi
vizionate ºi de românii din afara graniþelor care recepþioneazã
postul TVR Internaþional.

FAMILIA ROMÂNÃ

CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

75

Prima ediþie a Conferinþei internaþionale de studii
interculturale ºi comparatism

„Spaþii culturale ºi fond arhaic”
Baia Mare, 8-10 mai 2008
ªtefan SELEK
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Maramureº în colaborare cu Universitatea de Nord au organizat, în perioada 8-10 mai 2008, la Baia
Mare, prima ediþie a Conferinþei internaþionale de studii interculturale ºi comparatism „Spaþii culturale ºi fond arhaic” deschisã cercetãtorilor care doresc sã participe la schimbul de idei
asupra diversitãþii culturale la nivel internaþional.
Acest eveniment a fost gazda unui numãr impresionant
de personalitãþi din diverse domenii înrudite cu etnologia ºi
folclorul. Un numãr de 23 de persoane din strãinãtate (Franþa,
Germania, Belgia, Italia, Ucraina, Ungaria, Serbia, Republica
Moldova, Polonia, Norvegia) au fost prezente cu lucrãri la
aceastã conferinþã. Au participat ºi 28 de persoane de la centre
universitare din þarã (Bucureºti, Cluj, Timiºoara, Craiova, Iaºi,
Oradea, Drobeta Turnu Severin) ºi 32 de cadre didactice de la
Universitatea de Nord din Baia Mare, gazdele evenimentului.
La deschiderea lucrãrilor au luat cuvântul oficialitãþile
locale ºi organizatorii manifestãrii printre care: ªtefan Mariº,
directorul Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Maramureº, Dan Cãlin Peter, rectorul Universitãþii de Nord, Petru Dunca, decanul Facultãþii de
Litere, Cristian Anghel, primarul urbei, Marinel Kovacs, preºedintele Consiliului Judeþean Maramureº. Vorbitorii au
evidenþiat oportunitatea organizãrii acestei conferinþe ºi importanþa salvãrii patrimoniului cultural ancestral în comunitãþile din Maramureºul istoric.
ªtefan Mariº a vorbit despre Maramureº ca despre o
moºtenire arhaicã, încã vie „dar care, din pãcate, începe sã
disparã. La noi se mai pãstreazã aura acelor vremuri în care
þãranul trãia cu multã plenitudine ºi profunzime viaþa, într-o
legãturã aproape directã cu divinitatea. Nu ºtiu cât mai existã
din Maramureºul pe care vi-l descriu, dar cert este cã þãranul,
omul simplu, a încercat sã creioneze o lume pe care a populat-o
ºi modelat-o cu ce a avut mai bun în sufletul lui”.
Decanul Facultãþii de Litere, prof. univ. dr. Petre
Dunca, a subliniat aceeaºi idee fãcând, o comparaþie între
Europa occidentalã, dominatã de raþiune ºi cunoaºtere ºi spaþiul est-european presãrat cu tradiþii ºi rituri. „Maramureºul
este un spaþiu marcat de mister ºi transcendenþã. În acest
Heimat spiritual, cum ar spune marele filosof german Martin
Heidegger, existã un limbaj special, o lume a simbolurilor, o
lume care riscã sã se piardã. Dacã în vetrele spirituale ale
Europei a fost sãrbãtorit Logosul, care avea la bazã Principiul,
care, la rândul lui, circumscrie sisteme, toate acestea au dus la
un spirit de raþionalitate al secolului XX. Acest spirit a dat
lumii mari gânditori: Socrate, Descartes, Hegel, Kirkegaard ºi
mulþi alþii. În spaþiul Europei de Est a predominat Mythosul,
forþa paradigmaticã a ritului. De aceea noi am fost poate mai
apropiaþi de poezie ºi artã ºi vreau sã menþionez câteva nume
sugestive: Mihai Eminescu, George Enescu, Constantin Brâncuºi. Existã deci douã perspective în care noi ne-am încadrat,
ca ºi europeni. Nu trebuie sã uitãm aceastã legãturã cu Mytho-

sul, cu ritul, a þãranului din aceste spaþii. El a creat aceastã
culturã ºi civilizaþia materialã ºi spiritualã, care l-au ajutat sã
supravieþuiascã sistemelor totalitare prin care am trecut”.
Filippo Zerilli, profesor la Facultatea de Limbi ºi Literaturi strãine din cadrul Universitãþii Cagliari (Italia), în prelegerea lui prezentatã pe jumãtate în italianã, pe jumãtate în
românã, a vorbit despre conceptul de identitate, definirea ºi
clasificarea lui în funcþie de modele culturale variate. Lucrarea lui
s-a intitulat „Spaþii culturale ale identitãþii. Reflecþii teoretice”.
Marianne Mesnil, profesor la Facultatea de ºtiinþe sociale, politice ºi economice de la Universitatea Liberã din
Bruxelles ºi director al Centrului de cercetare în Etnologie europeanã (Belgia), este o ferventã admiratoare a Maramureºului
pe care l-a vizitat pentru prima datã în anii ’60, rãmânând
profund impresionatã de viaþa, tradiþiile ºi portul locuitorilor.
Ea a prezentat o colecþie de fotografii, fãcând distincþie între
costumul naþional, termen care defineºte modelul folcloric
românesc ºi portul popular specific zonei Maramureºului ºi
ilustrând prelegerea: „A fost odatã... Maramureºul. Cãlãtorie
dus-întors de la regiune la naþiune”.
A fost invitat sã-ºi prezinte prelegerea în plen prof.
univ. dr. Ion Taloº de la Universitatea din Köln (Germania),
care a prezentat un studiu comparativ referitor la integrarea
folclorului românesc în spaþiul romanic. Renumitul profesor ºi
cercetãtor a subliniat: „Baia Mare are o ºansã extraordinarã în
domeniul cercetãrilor de oralitate, prin aceea cã se gãseºte la
intersecþia dintre Maramureºul istoric, Oaº, Sãlaj, Codru,
Chioar ºi chiar nordul Moldovei ºi Bucovina”, zone cu bogat
potenþial etnografic. Dupã ce a salutat iniþiativa organizãrii
conferinþei, Ion Taloº a amintit cã, în acelaºi timp, au avut loc
nu mai puþin de trei manifestãri similare în Transilvania, la
Cluj Napoca, Alba Iulia ºi Sebeº.
Lucrarea propusã de prof. univ. dr. Ion Taloº, „Folclorul românesc în spaþiul cultural romanic”, încearcã sã arate
care este locul folclorului nostru în perimetrul romanic, trasând o micã istorie a folcloristicii româneºti ºi evidenþiind
contribuþia unor cercetãtori care s-au aplecat asupra acestui aspect: Dimitrie Cantemir, corifeii ªcolii Ardelene, Henri Stahl,
Lazãr ªãineanu, Take Papahagi. Este remarcat faptul cã: „În
þarã s-au fãcut cercetãri importante, dar nu din perspectiva
apartenenþei la spaþiul romanic, ci din perspectivã sud-est europeanã sau slavã. Adrian Fochi a cercetat coordonatele balcanice ale baladei populare româneºti ºi constatã cã doar un
procent de 12,95% dintre baladele româneºti au paralele slave
balcanice. Petru Caraman a elaborat o tezã de doctorat despre
colindatul la români, ucrainieni, bulgari ºi alte popoare, în care
face o observaþie, aceea cã obiceiul colindatului vine de la
romani. Dar el nu a fundamentat prin cercetare aceastã afirmaþie. În urma cercetãrilor am reuºit sã dovedesc cã aceastã
teorie este adevãratã, colindatul apare la italieni, francezi,
spanioli etc.”
În continuarea studiului s-a fãcut referire la baladã ºi
basm, domeniile cele mai cercetate din folcloristica europeanã,
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realizându-se o comparaþie între balada popularã „Soarele ºi
luna” ºi „Divina Comedie” a lui Dante, ocazie cu care au fost
scoase în evidenþã similitudini între motivele ºi temele celor
douã texte. Un alt exemplu luat în discuþie provine tot din
spaþiul literaturii medievale europene, „La chanson de
Roland”, poem epic ce a înflorit în Evul mediu timpuriu ºi care
evidenþiazã faptele eroice ale lui Roland, care se sacrificã, conform codului cavaleresc, pentru onoare ºi posteritate. Carol cel
Mare, o cheamã pe Aude, cea care urma sã-i fie soþie lui
Roland, la Breme, ca sã o anunþe cã logodnicul ei e mort. Nu de
consolare e vorba aici, ci de respectarea unor datini. Ion Taloº
descifreazã în aceastã operã motivul morþii ca nuntã, Carol cel
Mare procedând ca un þãran român care ºtie cã un mort nelumit
trebuie sã aibã parte de o nuntã simbolicã.
În concluzia prelegerii, Ion Taloº a spus: „Folclorul
românesc are, fãrã nicio îndoialã, trãsãturi sud-est europene,
influenþe slave, dar nu putem neglija aspectele lui romanice.
Lingviºtii vorbesc despre o comunitate lingvisticã sud-est europeanã, prin urmare putem vorbi ºi de o comunitate folcloricã, ºi iatã cã folclorul românesc conservã ºi explicã anumite elemente ale literaturii medievale franceze, spaniole ºi
meritã sã intre în atenþia cercetãtorilor din domeniu”.
În continuarea conferinþei, lucrãrile s-au împãrþit pe trei
secþiuni:
Secþiunea ETNOLOGIE
+ Constantin Corniþã (Universitatea de Nord, Baia
Mare) - Contribuþii la studiul etnologic al Þãrii
Maramureºului;
+ Laura Ghinea (Universitatea de Artã ºi Design,
Cluj-Napoca) - Câteva repere contemporane ale familiei.
Studiu de caz. Þara Maramureºului;
+ ªtefan Mariº (Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Maramureº) - Imaginarul
creºtin în poezia ceremonialului funerar din Maramureº;
+ Gabriela Boangiu (Institutul de Cercetare
Socio-Umanã „C.S. Nicolaescu-Plopºor”, Craiova) Memorie colectivã ºi interacþiuni culturale în zona urbanã
din Turnu Severin;
+ Delia Suiogan (Universitatea de Nord, Baia Mare) Moartea ritualicã în spaþiul cultural românesc;
+ Aleksandra Djuric (Universitatea din Belgrad, Serbia) - Amintiri, evocãri, reprezentãri. „Muzee private” în
satul românesc din Banatul sârbesc;
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+ Delia Rãchiºan (Universitatea de Nord, Baia Mare)
- Jocul ºi basmul;
+ Daniela Dunca (Universitatea de Nord, Baia Mare)
- Tragicul în ethosul arhaic din Maramureº;
+ Mihaela Bucin (Universitatea din
Seghedin/Szeghed, Ungaria) - Exoduri. Dispersarea
comunitãþilor româneºti din Ungaria, dupã 1920;
+ Ignazio Buttitta (Universitatea din Sassari, Italia) U Circu de Cerami. Un rit de iniþiere în Sicilia ruralã;
+ Antoaneta Olteanu (Universitatea din Bucureºti) Imaginea celuilalt în folclorul românesc;
+ Petru Ursache (Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaºi) Etnobotanica, o etnoºtiinþã contemporanã;
+ Antonii Moisei, Serghei Pivovarov (Cernãuþi,
Ucraina) - Sânziene - Ivan Kupala: prezentare comparativã
(în baza materialelor din satele româneºti ºi ucrainene din
Bucovina);
+ Corina Sârbu (Institutul de Folclor, Cluj-Napoca) De la hora satului la bal ºi discotecã - o privire
antropologicã;
+ Mikkel B. Tin (University College of Telemark,
Norvegia) - O tradiþie veche care leagã România ºi Scandinavia?;
+ Elisabeta Faiciuc Dobozi (Institutul de Lingvisticã,
Cluj-Napoca) - Dragomireºti între tradiþie ºi inovaþie;
+ Georgiy Kozhelyanko (Cernãuþi, Ucraina) Sãrbãtorirea Bobotezei în tradiþia românilor din Bucovina;
+ Ion Cuceu, Maria Cuceu (Universitatea
„Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca) - Un ritual de pomenire a
morþilor. Droºtelele;
+ Otilia Hedeºan (Universitatea de Vest, Timiºoara) Mãrþiºorul. Sau reinventând o tradiþie;
+ Gheorghe ªiºeºtean (Universitatea din Oradea) Imobilism ºi mobilitate culturalã în lumea satului
transilvãnean, în pragul modernitãþii;
+ Natalia Lazãr (Casa Orãºeneascã de Culturã,
Negreºti-Oaº) - Aspecte privind ceremonialul nupþial în Þara
Oaºului;
+ Kleanti Anovska (Institutul de Folclor „Marko
Cepenkov”, Skopje, Macedonia) - Obiceiurile de nuntã la
vlahii (aromânii) din Macedonia;
+ Maria Gavra (Universitatea din Seghedin/Szeged,
Ungaria) - Tendinþe demografice transfrontaliere;
+ Elena Bãrbulescu (Institutul de Folclor,
Cluj-Napoca) - Alimentaþia tradiþionalã din douã sate;
+ Cristina Papa (Perugia, Italia) - Grupuri
folcloristice; cultura popularã ºi capitalul social;
+ Eleonora Sava (Universitatea „Babeº-Bolyai”,
Cluj-Napoca) - Naturã/Culturã în riturile magice din Þara
Oaºului;
+ Daniela Iancu (Muzeul Olteniei, Craiova) Etnologia bãtrânului reflectatã în comunitãþile tradiþionale.
Secþiunea STUDII INTERCULTURALE
+ Gheorghe Mihai Bârlea (Universitatea de Nord, Baia
Mare) - Mutaþii în mentalul colectiv în spaþiul rural;
+ Carmen Dãrãbuº (Universitatea de Nord, Baia
Mare) - Nostalgii cosmogonice: mitul creaþiei;
+ Laura Iancu (Universitatea de Vest, Arad, filiala
Satu Mare) - Virginia Wolf ºi (post)impresionismul;
+ Ion Ghinoiu (Institutul de Etnografie ºi Folclor
„Constantin Brãiloiu”, Bucureºti) - Repere ale civilizaþiei
vechii Europe la Dunãrea de Jos;
+ Petru Weber (Universitatea din Seghedin/Szeged,
Ungaria) - Imaginea românilor din Transilvania ºi Ungaria în
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însemnãrile de cãlãtorie ale englezului John Paget (mijlocul
secolului al XIX-lea);
+ Nicolae Suciu (Universitatea de Nord, Baia Mare) Centrul artistic Baia Mare - un semn cultural pe harta artisticã a coloniilor din Europa centralã ºi de sud-est;
+ George Achim (Universitatea de Nord, Baia Mare)
- Tradiþii ale utopiei româneºti;
+ Petru Dunca (Universitatea de Nord, Baia Mare) Discursul despre transcendenþã la þãranii din Maramureº;
+ Maria Tereza Pirãu (Universitatea de Nord, Baia
Mare) - Structuri arhetipale ºi interculturalitate. Pentru o
apropiere jungianã în educaþia interculturalã;
+ Ana Hoþopan (Universitatea din Seghedin/Szeged,
Ungaria) - Tradiþionalism ºi modernism în evoluþia identitarã
a românilor din Ungaria;
+ Hans Gehl (Institutul de Istorie ºi Etnoculturã,
Tubingen, Germania) - Aforisme din domeniul habitatului în
regiuni din Estul Europei Centrale;
+ Tatiana Potîng (Universitatea „Alecu Russo”, Bãlþi,
Republica Moldova) - Interacþiunea ºi „fertilizarea”
încruciºatã a culturilor în comunitãþile multietnice;
+ Cosmina Berindei (Universitatea „Babeº-Bolyai”,
Cluj-Napoca) - Paradisul popular român ºi paradisul occidental. Studiu comparativ;
+ Alina Branda (Universitatea „Babeº-Bolyai”,
Cluj-Napoca) - Proprietate-memorie-identitate colectivã. Un
studiu de caz;
+ Crina Bud (Universitatea de Nord, Baia Mare) Reprezentãri ale spaþiului ºi timpului în poezia naivã a
secolului XVIII;
+ Duºiþa Ristin (Universitatea din Belgrad, Serbia) Comunicare interculturalã, interdependenþe ºi interferenþe
româno-sârbe în Banat;
+ Florina Achim (Universitatea de Nord, Baia Mare)
- Formarea finalitãþii competenþelor interculturale ale
educaþiei religioase;
+ Herve-Pierre Lambert (Franþa) - Memoria sud-africanã în cultura mexicanã: componenta uitatã;
+ Andrei Achim (Universitatea de Nord, Baia Mare) Contribuþia lui Ioan Petru Culianu la studiul magiei ºi al
fenomenelor religioase;
+ Ligia Tomoioagã (Universitatea de Nord, Baia
Mare) - Imagini ale femeii în istorie: vrãjitoarea ºi
doftoroaia;
+ Claudiu Fãrcaº (Universitatea de Nord, Baia Mare)
- O analizã a miturilor fondatoare ale poporului român;
+ Lucian Bãleanu (Colegiul Naþional „A.T. Laurian”,
Botoºani) - Timpul la nivelul personajelor lui Eliade;
+ Petronela Mureºan (Universitatea de Nord, Baia
Mare) - Cultura iubirii ºi a speranþei - o teorie a valorilor
fundamentale din tradiþia ºi spiritualitatea poporului român;
+ Carmen Mirela Bãleanu (Colegiul Economic
„Octav Onicescu”, Botoºani) - Magia erosului la Vasile
Voiculescu;
+ Izabella Krizsanovszki (Baia Mare) - Simbolul
Cockaigne în literatura europeanã;
+ Mihaela Florentina Tarþa (Baia Mare) - Folclor ºi
originalitate: Miron Radu Paraschivescu ºi Federico Garcia
Lorca;
+ Anca Apostol (Baia Mare) - Jocul ºi structura de
rol;
+ Adriana (Meºter) Vlad (Baia Mare) - Aspecte ale
riturilor de trecere: elemente de practicã folcloricã în
strigãturile de nuntã, în Sãliºtea de Sus, judeþul Maramureº;
+ Valeria Bilþ (Baia Mare) - Forme de compromis la
nivelul tabuurilor în filosofia popularã româneascã;
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+ Marian Gina (Baia Mare) - Semnificaþia jocului în
romanele „Le serpent”, scris de Mircea Eliade ºi „Le
Magicien” de John Fowles;
+ Steluþa Sanislãu-Sãlãjan (Baia Mare)- Androginul
în literaturã;
+ Antoaneta Turda (Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu”, Baia Mare) - Lecturi posibile ale ºarpelui.
Secþiunea LIMBÃ, LIMBAJ, FOND ARHAIC
+ Victor Iancu (Universitatea de Nord, Baia Mare) Þara Chioarului între istorie ºi onomasticã;
+ Mihaela Albu (Universitatea din Craiova) - „La lilieci”
de Marin Sorescu, sau despre o lume arhaicã/regionalã;
+ Daiana Felecan (Universitatea de Nord, Baia Mare)
- Strategii de marcare a politeþii în lucrãrile primilor scriitori
români;
+ Dana-Mihaela Zamfir, Daniela Rãuþu (Institutul de
Lingvisticã „Iorgu Iordan - A. Rosetti”, Bucureºti) Cronologia modificãrilor fonetice ale radicalului ºi a
modificãrilor paradigmei verbului a scuipa „cracher”;
+ Mircea Fãrcaº (Universitatea de Nord, Baia Mare) Derivate verbale cu caracter învechit în subdialectul
maramureºean;
+ Camelia Zãbavã (Universitatea din Craiova) „Vorbele” olteneºti în poveºtile lui C. S. Nicolãescu-Plopºor
- o bogãþie inestimabilã;
+ Luchkanyn Sergii (Institutul de Filologie al
Universitãþii Naþionale „Taras ªevcenco”, Kiev, Ucraina) Iluminismul în concepþiile istorico-filologice în România
(ªcoala Ardeleanã) ºi în Ucraina de Vest (Galiþia ºi Regiunea
Transcarpaticã) la sfârºitul secolului al XVIII-lea - prima
jumãtate a secolului al XIX-lea: studiu comparativ;
+ Gheorghe Pop (Universitatea de Nord, Baia Mare) Câteva observaþii asupra fondului lingvistic arhaic al zonei
Chioar, aºa cum apare în cercetarea „Graiul, etnografia ºi
folclorul Zonei Chioar”, realizatã în anul 1983;
+ Stratanovska Natalia (Ministerul de Afaceri Externe al
Ucrainei) - Unele aspecte lingvistice ale traducerii documentelor
diplomatice cu referire la traducerea Convenþiei consulare între
România ºi Ucraina;
+ Iulia Mãrgãrit (Institutul de Lingvisticã „Iorgu
Iordan – A. Rosetti”, Bucureºti) - Trãsãturile arhaice din
limba comunitãþilor româneºti din estul Bugului (îndeosebi
cu privire la lexic);
+ Rodica Cristina Þurcanu (Universitatea de Nord,
Baia Mare) – „Dragã vere din Hãlchiu einen Brief ich heut’
Dir scriu…” - o privire etnosociolingvisticã asupra unui
produs de folclor nou bilingv român-german din zona
Braºov;
+ Mihaela Munteanu Siserman, Nicoleta Feier
(Universitatea de Nord, Baia Mare) - Structurile lingvistice ºi
nucleele arhaice ale povestirii: premise pentru o analizã
comparativã (francezã-românã);
+ Silvia Pitiriciu (Universitatea din Craiova) Elemente de origine arabã în terminologia matematicã;
+ Ala Sainenco (Universitatea de Stat „Alecu Russo”,
Bãlþi, Republica Moldova) - Interferenþe lingvistice în
comunitãþile multietnice;
+ Adela Stancu (Universitatea din Craiova) Neologisme de origine francezã în frazeologismele arhaice;
+ Georgeta Corniþã (Universitatea de Nord, Baia
Mare) - Studiul sensurilor retorice ale expresiei mimice în
satul maramureºean;
+ Adelina Iliescu (Centrul universitar Drobeta Turnu
Severin) - Consideraþii teoretice asupra categoriilor
antroponimice poreclã ºi nume.
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Adam Puslojiè în Maramureº
Simona DUMUÞA

ADAM PUSLOJIÈ
- fiºã de autor -

„Eu am simþit un dor faþã de limba românã atunci când am înþeles ºi am început sã o
iubesc ºi am început sã pricep poezia românã. [...] Abia atunci când am citit primele
poeme adevãrate, scrise într-o limbã românã puternicã ºi luminoasã, atunci mi s-a deschis
o uºã a destinului ºi un dor imens faþã de limba ºi poezia românã.” (Adam Puslojiè)

Repere biografice:
Nãscut într-o zi de martie a
anului 1943, în Serbia, la
Cobiºniþa, pe Valea Timocului,
primii ani de ºcoalã îi face în
satul natal, iar liceul la
Negotin. Urmeazã apoi
cursurile Facultãþii de Filologie
de la Belgrad.
În anul 1962, la un Festival de
poezie, îl întâlneºte pe Nichita
Stãnescu, de care îl va lega o
lungã ºi durabilã prietenie.
În anul 1963 debuteazã cu
poezie ºi traduceri în revistele
„Razvitak” ºi „Vidici”.
În anul 1967 îi apare primul
volum de versuri „Postoji
zemlja” („Existã pãmânt”). Doi
ani mai târziu, traduce ºi
publicã versuri de Marin
Sorescu. Are publicate pânã în
prezent peste 25 de volume în
limba sârbã ºi 11 în limba
românã. Este tradus în mai
multe limbi.
Crescut de bunicii din partea
tatãlui (mort în rãzboi), valahi
la origine, ia contact încã din
copilãrie cu limba românã, dar
educaþia ºcolarã o va primi în
limba sârbã. Abia mai târziu,
când descoperã literatura
românã ºi poezia în special, îºi
perfecþioneazã cunoºtinþele de
limbã, mai ales prin lecturi.
A tradus peste 60 de volume,
din operele unor scriitori
români ca: Marin Sorescu,
Lucian Blaga, Tudor Arghezi,
George Bacovia, Geo Bogza,
Ioan Flora, Petre Stoica ºi,
bineînþeles, Nichita Stãnescu.
În 1995, la 51 de ani, scrie
prima sa carte în limba
românã, intitulatã „Plâng, nu
plâng”.
Este fondator ºi iniþiator al
unor asociaþii literare ºi grupãri
artistice precum „Laboratorul
literar 9”, Asociaþia de creaþie
„Frãþia Sârbo-Românã” sau

Acest monument de dragoste ºi ataºament pentru poezia românã, poetul sârb Adam
Puslojiè, a poposit de curând în Maramureº.
Vineri, 30 mai, la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare, a fost organizatã
lansarea cãrþii domniei sale: „Hai sã vorbim (poeme mai noi)”, apãrutã la Editura Princeps
Edit, Iaºi, 2008, a cãrþii poetului Gheorghe Pârja: „Poeme din vremea lui Adam”, Editura
Echim, Sighetu Marmaþiei, 2007 ºi a cãrþii altui poet sârb, Radomir Andric: „Umbre
vesperale”, Editura Limes, Cluj Napoca, 2008.
Ceea ce a urmat însã, a fost mai mult decât ceea ce implicã în mod obiºnuit lansarea
unor cãrþi, a fost o fascinantã întâlnire, o electrizantã reuniune a poetului Adam Puslojiè cu
cei care îl cunoºteau deja ºi cu cei care au dorit sã-l cunoascã. Mai mult chiar, a fost o
veritabilã împãrtãºire a amintirilor despre Nichita Stãnescu, marele sãu model poetic.
Pe „scena” evenimentului moderat de dr. Teodor Ardelean, directorul bibliotecii, au luat
cuvântul: scriitorul Gheorghe Pârja, redactor-ºef la „Graiul Maramureºului”, scriitorul
George Vulturescu, directorul Direcþiei pentru Culturã Satu Mare, conf. univ. dr. Gheorghe
Mihai Bârlea, poetul Ion Mureºan ºi alþii. Într-o atmosferã destinsã, s-a dat frâu liber
amintirilor, vorbelor frumoase, trãirilor pline de emoþie, poemelor inspirate, iar în „rolul”
de „erou principal” a fost Adam Puslojiè, personajul fantastic al spaþiului nostru dunãrean,
cum îl defineºte Eugen Simion, iar publicul prezent a fost cel mai câºtigat, deoarece, de la
aceastã „piesã”, a plecat îmbogãþit de trãirile pe care Adam Puslojiè le stârneºte de fiecare
datã, de amintirile dragi despre Nichita, de toatã frumuseþea poeziei pe care o emanã acest
poet-vrãjitor de suflete.
Biografia poetului a fost creionatã în câteva fraze de dr. Teodor Ardelean, remarcând mai întâi „infinita ºi serioasa rãbdare” cu care Adam Puslojiè a venit „cãtre patria
limbii române”.
Poetul Gheorghe Pârja a vorbit de o vocaþie a prieteniei la Adam Puslojiè, despre
felul prudent în care îºi deschide sufletul, dãruind ºi pretinzând sã i se rãspundã cu aceeaºi
monedã a prieteniei, socotindu-l, dealtfel, „un trimis special al memoriei lui Nichita”, iar
prietenia dintre cei doi poeþi - „consecventã ºi fãrã de sfârºit”. „Adam a dus memoria lui
Nichita în Serbia ºi cu aceeaºi forþã ºi rigoare a întors-o înspre România”, a mai adãugat
Gheorghe Pârja, cel care a organizat manifestarea ºi pe care îl leagã o veche prietenie de
poetul sârb, prietenie „concretizatã mai întâi într-o carte” intitulatã „Sub podul lui

Adam Puslojiè înconjurat de Teodor Ardelean, Ioan Mureºan, Gheorghe Pârja,
George Vulturescu. Baia Mare, 30 mai 2008
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Apollodor - despre Nichita Stãnescu ºi alþi poeþi din lume” (Gheorghe Pârja în dialog
deschis cu Adam Puslojiè), volum apãrut la Editura Du Style, Bucureºti, în 1998, în care cei
doi autori încearcã o încadrare în tipar a biografiei întâlnirilor ºi prieteniei dintre Adam
Puslojiè ºi Nichita Stãnescu.
„Peste noi toþi existã o stea adevãratã ºi româneascã, numitã Mihai Eminescu” a
spus Adam Puslojiè, evocându-i generic pe toþi marii poeþi care i-au cãlãuzit devenirea în
poezia românã, precizând din capul locului cã nu face „propagandã” ºi „elogiu”, dezvãluindu-ºi sincer admiraþia ºi preþuirea pentru poeþii ºi artiºtii români. „Numai pentru cã
existã Eminescu, Nichita Stãnescu, Blaga, Brâncuºi, Arghezi, Marin Sorescu, poporului
român îi poate fi iertat orice”, a mai spus poetul, împãrtãºind asistenþei satisfacþia ºi bucuria
de a fi fost de faþã când Nichita Stãnescu a scris 500 de poeme, 10% din opera sa, sau când,
cu atâta naturaleþe, poetul român i-a recitat de o mie de ori, în o mie de feluri, „Odã în metru
antic” de Mihai Eminescu: „Când a început, nu i-a trecut lui prin cap sã fie chiar o mie. A
început sã spunã de 10 ori, de 20 de ori, dar pânã la urmã mi-a spus: „bãtrâne, tu tragi
linioarã ºi, când ajungem la 999, îmi spui”, ºi aºa, dupã 12 ore, i-am spus: „Nichita, 999!”.
ªi el a dispãrut - vedeþi, Nichita a fost într-adevãr un poet naþional, atât de mult l-a respectat
pe maestrul Eminescu - a venit în 5-6 minute îmbrãcat într-o cãmaºã albã, a fãcut un gest
sublim, se plimba prin camerã ca un rege, domnitorul poeziei româneºti, foarte natural dar
într-un fel cosmic, de fapt a spus fãrã cuvinte „Odã în metru antic”...
Au fost evocate multe astfel de momente deosebite, amintiri preþioase despre
Nichita Stãnescu, presãrate cu poeme spuse spontan, care s-au încadrat perfect în atmosfera
emoþionantã creatã de nostalgia vremurilor când „îngerul blond” se afla printre prieteni.
„Cuvântul esenþial care ne uneºte pe noi aici este Maramureºul”, a mai spus poetul
mãrturisindu-ºi dragostea faþã de aceste locuri. La fel ºi Nichita a fost atras ºi îndrãgostit de
Maramureº, aici se simþea ca acasã la el, la Ploieºti, „dar la un Ploieºti mai strãvechi, mai
inspirativ”.
„Unde este Adam, se creeazã o magie extraordinarã”, a catalogat George Vulturescu
întâlnirea, referindu-se la felul cum Adam Puslojiè ºtie sã adune atâþia oameni în jurul lui,
la atracþia pe care acesta o exercitã prin felul lui de a fi, iar pe cei prezenþi i-a fãcut sã
reflecteze la faptul cã sunt „martorii unui lanþ al poeziei”: „gândiþi-vã la ochii lui Nichita
Stãnescu care l-au vãzut pe Arghezi, gândiþi-vã la ochii lui Arghezi care l-au vãzut pe
Eminescu ºi gândiþi-vã cã toþi aceºtia sunt aduºi de ochii lui Adam”.
În final, iubitorii de poezie ºi-au aºteptat rândul la autografele ºi originalele dedicaþii ale poetului aºternute pe cãrþile sale.
„Noi însã, luãm, nu ºtiu de ce, acest gest de destin al lui Adam Puslojiè ca pe ceva
natural. Ca ºi cum acest om, dupã o viaþã trãitã în limba sârbã, trebuia sã se nascã ºi în
limba noastrã ºi sã o ia de la capãt, urcând pe aceastã Golgotã a poeþilor, care este limba
românã.” - Rãzvan Voncu, în prefaþa volumului „Hai sã vorbim (poeme mai noi)”.
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„Clocotrismul” - miºcare
literarã de avangardã a
poeziei sârbeºti din anii ’70, „o
micã ºcoalã poeticã”, cum o
numeºte Eugen Simion. A avut
un rol esenþial în promovarea
scriitorilor români ºi a literaturii
române în Serbia, în special a
lui Nichita Stãnescu, pe care îl
propune, împreunã cu alþi
scriitori sârbi,
pentru Premiul Nobel.
Personalitate culturalã
recunoscutã în Serbia ºi
România, poetul ºi
traducãtorul Adam Puslojiè a
fost distins cu numeroase
premii ºi distincþii. Este
secretar general al Uniunii
Scriitorilor din Serbia, membru
activ al Uniunii Scriitorilor din
România, Doctor Honoris
Causa al Universitãþii de Vest
„Vasile Goldiº” din Arad ºi
membru de onoare al
Academiei Române.

Lucrãri publicate în limba
românã:
Pasãrea dezaripatã,
traducere Nichita Stãnescu,
Bucureºti, 1972;
Apã de bãut, traducere
Nichita Stãnescu ºi Ioan Flora,
Bucureºti, 1986;
Nu-mi amintesc prea bine,
bunul meu prieten, traducere
Ioan Flora, Pancevo, 1986;
Plâng, nu plâng, Timiºoara,
1995;
Adaos, Bucureºti, 1997;
Gradul zero al poeziei - Nulti
stepen poezije, ed. bilingvã,
traducere Nichita Stãnescu ºi
Ioan Flora, Timiºoara, 1998;
Sub podul lui Apollodor.
Despre Nichita Stãnescu ºi
alþi poeþi din lume (Gheorghe
Pârja în dialog deschis cu
Adam Puslojiè), Bucureºti,
1998;
Versuri din mers, Bucureºti,
2003;
Trimitor la vise, Craiova,
2005;
Muritori, ce-i cu voi? sau
Bunavestire de Ipoteºti,
Ipotesti, 2007;
Hai sã vorbim (poeme mai
noi), Iaºi, 2008.
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Apoteoza – Felix Romuliana
Gheorghe PÂRJA
Am ajuns în Valea Timocului. Bunul meu prieten, poetul, traducãtorul, academicianul Adam Puslojiè, mi-a sugerat
sã vãd neapãrat Felix Romuliana. De la Negotin, oraºul cochet
prins în harta sufletului meu de o vreme încoace, strãbatem
vreo cincizeci de kilometri pânã în acest miracol al lumii antice
despre care nu ºtiam aproape nimic. Impresionantã priveliºte
cu temelie veche! Mã întâmpinã domnul Bora Vasilievici,
directorul complexului. Ne rotim, ca dupã un soare ascuns.
Adam, cu barba lui de apostol, ar dori sã cuprindã mileniile
într-o singurã zi. Felix Romuliana mã aºeazã într-o tainã a
istoriei. Ceva din vorba veche, sãpatã pe templul lui Apollo:
Gnoti seauton, cunoaºte-te pe tine însuþi! Nici mãcar acest
înþeles nu-l mai pot ºti. Domnul Bora începe povestea acestui
loc. Un spaþiu de adoraþie pentru oricine se întoarce la izvoarele vremilor.
Pe teritoriul Serbiei actuale, între secolele II ºi IV s-au
nãscut 17 împãraþi romani. Doi sunt cei mai importanþi:
Galerius, care a ridicat aceastã mãreþie anticã ºi marele împãrat
Constantin. Care se ºtie cã a dat edictul de la Milano, în anul
313, prin care începe creºtinarea. Serbia, acum, face eforturi
sã-ºi dovedeascã pentru ea aceastã realitate istoricã. Dar mai
ales sã afle ºi lumea. Mi se aratã o hartã a Serbiei cu localitãþile
unde s-au nãscut cei 17 imperatori. Cu marile drumuri romane.
Cum a început marea descoperire?
Bora Vasilevici, directorul complexului, rupe pe româneºte. Preferã limba sârbã pentru acurateþea informaþiei.
Adam ne desluºeºte înþelesul. Descoperirile au început prin
anul 1953. Dar neliniºti pentru acest loc uluitor al lumii antice
s-au manifestat prin 1864, când Franz Kain, un austriac vestit
care a poposit pe aceste locuri, a avut o viziune a existenþei
marelui palat. A fãcut un desen, rod al imaginaþiei teribile.
Austriacul simþea cã stã pe un mare edificiu. Credea cã a fost
un lagãr militar roman. Dupã aproape un secol, prin 1953 au
început sãpãturile. Lucrare amplã. An dupã an, pãmântul era
înlãturat. Se profilau zidurile unei mari cetãþi. Rând pe rând,
sãpãtorii scoteau la luminã din somnul istoriei, sculpturi, colonade. Dar mai ales vestitul mozaic.
Romula, mama lui Galerius, a venit din Dacia
În 1984 a fost descoperitã inscripþia: Felix Romuliana
de marele arheolog sârb Dragoslav Sevic. Atunci s-a întâmplat
revelaþia. S-a dovedit cã mama împãratului Galerius a fost
Romula ºi a venit din Dacia, prin anul 250. Ea s-a cãsãtorit cu
un pãstor ºi a nãscut un fecior care purta numele de Maximus.
El a plecat la 15 ani spre Roma. S-a înrolat în armatã ºi a avut o
carierã incredibilã. Prin 293 avea gradul de general. În acel an
împãratul Diocleþian, care era nãscut la Split, a inventat formula de conducere: tetrarhia. Galerius Maximus a devenit al
doilea dintre cei patru. Repede Galerius a fost uns Cezar. În
305, când Diocleþian s-a retras de la conducerea imperiului,
Galerius a devenit Augustus, dându-i pe fiica Valeria de soþie.
De ce a ridicat Galerius Felix Romuliana?
Marele palat imperial a fost închinat mamei sale,
Romula. Credea cã, dupã douãzeci de ani de împãrãþie, se va
retrage pe Valea Timocului pentru a trãi în liniºte. Dar liniºte
nu a avut. A murit în 311 în preajma oraºului Sofia de astãzi. A
fost adus la Felix Romuliana ºi ridicat prin ritualul de apoteozã

Ruinele palatului Felix Romuliana
spre zei. Dupã aceea vine creºtinismul. Specialiºtii sârbi îmi
spun, ceea ce lumea nu prea ºtie, cã în 311 Galerius a dat
primul edict de toleranþã a creºtinismului. Edictul nu a prins
viaþã deoarece el a fost semnat în aprilie, iar în mai Galerius a
murit. Aici s-ar gãsi impulsul împãratului Constantin, pentru
Edictul de la Milano.
Aºa ceva nu mai existã în vechea lume romanã, îmi
spune domnul Bora, sã fie laolaltã ºi cetate ºi templu. Este o
priveliºte mãreaþã, palatul imperial, templul lui Jupiter, templul Cybelei. Palatul se întinde pe cinci hectare. Intrarea principalã era dinspre Rãsãrit. De mare preþ istoric sunt sculpturile
descoperite dar mai ales mozaicul. Capul lui Galerius este
sculptat în portif roºu adus din Egipt. Hercul este din marmurã
din insula greceascã Procon. Rând pe rând am trecut pe la
absida lui Galerius, sala de reºedinþã, grãdina prin care se
plimba împãratul cu prietenii. La templul zeiþei Cybela a slujit
ca vestalã mama Romula, venitã din Dacia. Apoi altarul pentru
sacrificiu. Stela funerarã. Pe cal este însuºi Galerius, purtând o
cãciulã pentru tetrarhi. Chipul leului care a ucis un þap, ca
simbol al Rãsãritului. Fragmente de capiteluri ºi arhitrave. O
lume scoasã la luminã de arheologii sârbi. Complexul este
monument UNESCO, fiind considerat un loc unic de construcþie tradiþionalã romanã. Felix Romuliana mi-a inspirat
evlavie. Aplecarea genunchiului în faþa duratei. Am ascultat
duhul istoriei. Lumina ei nevãzutã. Drumuri ale destinului.
Zei, eroi, împãraþi. Aflu cã doar o treime din marea aºezare anticã este pusã în luminã. Restul este încã sub pajiºte verde. Îmi
închipui alte colonade, alte temple, alte statui care sunt sufocate încã de pãmânt. Cu evlavie am oficiat întâlnirea cu
memoria anticã.
Ne retragem de la Felix Romuliana grupul care am fost
în adoraþie. Ne aducem aminte de cele douã dinastii în care
s-au împãrþit cei de la Felix Romuliana: herculienii dinspre
Apus ºi jupiterienii dinspre Rãsãrit. Da, am trãit apoteoza, la
Felix Romuliana. Vedem pãmântul, cerul ºi trecutul.
(Articol preluat din „Graiul Maramureºului”,
24 iulie 2008)
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Retrospectiva anilor 1900-2008
Petrovasâla – Emigrãrile petrovicenilor
Traian TRIFU CÃTA
Redactor ºef al revistei „Familia”, Petrovasâla, Serbia
Odatã cu apariþia revistei „Familia”, (1994) încã de la
primele numere, redactorul Traian Cãta se ocupã cu problematica emigrãrii petrovicenilor pe continentele lumii. Un studiu adevãrat apare în colecþia revistei „Familia” pe anii
1994-2008.
Primele emigrãri ale petrovicenilor au fost pe la începutul secolului XX când în jur de 100 persoane trec oceanul în
intervale diferite de timp (începând cu anul 1905 ºi pânã dupã
primul rãzboi mondial).
Au plecat cu diferite vapoare: „Saxonia”, „Slavonia”,
„Alice”, „Kaiserin Auguste”, „Victoria”, „Franconia”, „Carmania”, „Pannonia”, „Graf Waldersee”, „Carpathia”, „Amerika”, „George Washington”, „Ultonia”, „Laconia”, „Caronia”,
„Majestic”...1
Porturile din care au plecat petrovicenii ºi alþi emigranþi
au fost: Fiume, Hamburg, Trieste, Cherbourg France, Bremen... Au ajuns în America pe vapoare, în condiþii anevoioase,
stabilindu-se într-o lume cu totul nouã, necunoscutã de ei pânã
atunci.
Un mare flux de emigranþi spre America, în primele
douã decenii ale secolului XX, se observã ºi în creaþiile literare
ale scriitorului petrovicean Alexandru Þinþariu, cel mai constant colaborator la „Poporul român” care a fost una dintre cele
mai îndrãgite (citite) gazete între românii bãnãþeni, înainte de
primul rãzboi mondial, apãrutã la Budapesta. Între anii 19031914 are numeroase ºi importante contribuþii despre Petrovasâla. Subiectele sunt luate din lumea realã a epocii.2
Din alte surse de informare gãsim cã, începând cu anul
1912 ºi mai târziu, emigreazã în Canada ºi S.U.A. numai
bãrbaþi, din cauza primului rãzboi mondial: Jifcu, Bieraºu,
Gorui, Rãgia, Cârstei, Topalã, Jivan, Tãrâþã ºi mulþi alþii. Se
amintesc familiile care au emigrat în anul 1906: Draxin, Cârjãu
ºi Momir.3
În perioada dupã primul rãzboi mondial (1920-1930) persistã un val de emigranþi petroviceni pe continentul american.
Pieruþã Topalã emigreazã ºi, în 2-3 mai 1926, ajunge în
America. Acolo îi întâlneºte pe Ticã Cãcina, Stefa Musta,
Marcu Rãgia, Ticã Vreciu, Savu Penþa, Chentã Secheºan Petru
ºi Tita Penþa care erau acolo deja din anul 1907.4
Din Petrovasâla, cu Pieruþã Topalã, au mai plecat con1
2
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4
5
6
7
8

sãtenii: Pera Vreciu, Licã Gâscã ºi Roman Jifcu. Pe meleagurile Canadei, în anul 1926, Pieruþã îi întâlneºte pe consãtenii
lui ºi anume pe Todor Susa, iar la Windsor pe Pãtru Vesei, Ticã
ºi Ghiþã Cizmaºu.5
În anul 1922, Trincu Militariu cu soþia Rãfina ºi copiii
Sofica ºi Petru au emigrat în S.U.A. în oraºul Detroit. Acolo se
întâlnesc cu numeroºi români de pretutindeni. Fiica Stela a lui
Licã ºi Persa Barbu se cãsãtoreºte în anul 1930 cu Trifu
Militariu ºi împreunã emigreazã în S.U.A.6
În perioada 1927-1929, din nou emigreazã un ºir de
familii ºi anume: Traian Barbu ajunge în Canada în anul 1928,
fiul George Barbu cu mamã-sa Alexandra ºi sora Elena emigreazã în Canada, în anul 1929, apoi familiile Ion Omoreanu-Mica, Jifcu, Mitãr, Susa, Cruciu, Rãgia, Golea, (Pavici) ºi
altele.
În perioada anilor 1929-1939, în Canada ºi S.U.A. a
avut loc criza economicã (depression), erau anii treizeci - „anii
flãmânzi”. Petrovicenii cãlãtoreau cu vagoanele (ciumpa)
dintr-o parte sau alta a Canadei.
În cãutare de lucru, George Barbu îºi aminteºte de Cola
Mitãr, Nicolae Iva (Secheºan), vecini care-i vizitau apoi pe
fraþii Buna ºi Ticã Rusu, care erau veniþi singuri, fãrã familie.
În anii 1930-1931, locuia împreunã cu Ticã Bojin, Ion Omoreanu cu Sofia ºi Cola Jivan.7
Se aminteºte cã în anul 1936 erau mai mulþi petroviceni
în Hamilton ºi locuiau câte 4 familii într-o casã: Barbu, Ghiþã
Nicoliþa (Cruciu) ºi mama Coana, Ion Omoreanu (Vidu) ºi Sofia cu fetiþa Elena, Ticã Giula cu Sofia.8
În perioada crizei economice din Canada ºi America,
1929-1939, deºi duc o viaþã grea, rãmân acolo, iar din cauza
celui de-al doilea rãzboi mondial nu se mai înapoiazã acasã.
Dupã terminarea rãzboiului urmeazã o perioadã grea
pentru þãrani, în general, iar vremurile grele, treptat, îndreaptã
gândurile petrovicenilor undeva peste Atlantic, ataºându-se
familiilor plecate mai de demult.
Aceste emigrãri nu erau uºoare ºi inimile lor mereu le
dictau sã-ºi îndrepte gândurile spre cei de acasã. În anul 1956,
emigreazã Ghiþã Omoreanu cu familia, în Canada. Procesul de
emigrare continuã ºi în anii ’50, spre a se intensifica prin anii
’60-’70. La începutul anilor ’60, numeroºi petroviceni trec
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clandestin graniþa spre Italia. Rãmân scurt timp în
centrul de emigranþi, în câmpul din Trieste iar apoi
sunt repartizaþi mai departe, în alte centre din Italia
precum Latina, Capua, unii ajungând ºi la Roma. Dupã
o perioadã de câteva luni sau ºi pânã la un an, pleacã
peste ocean cu vaporul, tot spre petrovicenii care îi vor
sprijini ºi ajuta la început. Cum spune zicala: „Când
ajung în America ºi Canada, român pe român se
cautã”.
Petrovicenii treceau graniþa clandestin în
grupuri mari ºi familiale. În sat, numãrul de locuitori
s-a micºorat simþitor, cãci zeci de familii sau membri
ai familiilor, în cea mai mare tainã, au pãrãsit satul.
Unii au trecut graniþa singuri iar alþii i-au plãtit pe
italieni ca sã-i treacã. Cei care s-au decis sã meargã în
America trebuiau sã-ºi întregeascã familia, în Canada
emigranþii puteau sã plece ºi fãrã membrii familiei.
Numeroºi emigranþi petroviceni au avut invitaþii cu
garanþie ºi chiar bilete plãtite de cãtre rude sau familii din
Canada sau S.U.A. Cei care n-au avut garanþii ºi invitaþii de la
membrii familiei sau rude au mers acolo unde aveau nevoie de
ei în Canada.
Majoritatea emigranþilor au dorit sã plece spre continentul american, mai puþin spre Australia ºi în urmã spre
þãrile scandinave ºi alte þãri din Europa. Statul iugoslav, prin
anii 1962-1963, a început sã elibereze paºapoarte unor cetãþeni
ºi atunci aceia nu mai treceau clandestin graniþa spre Italia.
Ajungând în Italia, aruncau paºaportul ºi se anunþau în câmpurile cu emigranþi.1 Tot prin anii ’60 s-a plecat spre continentul american ºi cu avionul, din Italia.
Alþi emigranþi din câmpuri, care n-au avut invitaþii ºi
garanþii din Canada sau S.U.A. de la rude, instituþii, societãþi,
biserici, fabrici etc., au plecat spre Suedia, Germania ºi alte þãri
din Europa.2
Toþi petrovicenii au plecat cu gândul ºi cântecul de
înstrãinare:
„ªi mã duc pe un an sau doi,
Sã fac bani ºi sã vin ’napoi”
însã nu s-au mai înapoiat acasã. Unii au revenit, dar totuºi s-au
întors în þãrile lor adoptive. Doar câteva familii, pensionari, au
revenit acasã sã-ºi petreacã amurgul vieþii.
Lung este ºirul de emigranþi petroviceni, zeci ºi zeci de
familii care treceau graniþa clandestin ºi cu toþii s-au întâlnit în
câmpurile de emigranþi prin anii 1961-1962, ºi anume: Traian
Gemanþu cu soþia Steluþa Gemanþu, Pieruþã Cijmaºu, Ionel
Ciodran, Ionel Topalã, Ticãluþã Bosa, Petricã Topalã, Maria
Lupu, Ana Bosa, Bobiþa Topalã, Sabina Penþa, Petricã Cecãu
cu copiii Peicu, Ion Velici-Pisli, Petricã Bercia cu familia,
ªteflea Trifu (Ciþu Bãcicanu) cu familia, Pavel Glãvan, Licuþã
Penþa (moalãru), Traian Mioºcu (Morun), Ioniþã Ciodran, Petricã Cruciu, Petru Pavici (Pieruþã Golia)...3
Tot în anul 1962 gãsim petroviceni în câmpul din
Trieste, care au plecat în Franþa: Trifu Cãta (Tincã), Sev
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Þânþari, Laie Chiºãrau, Ilie Musta-Licã lu Ion Moisã Covaciu,
Nicolae Vâlcu...4
Din câmpul din Latina, în anii 1962-1963, enumerãm
câþiva din numeroºii petroviceni: Tami Cãta, Persuica Cruciu
cu fiul Giorgiþã Cruciu-Nicoliþa, Ticãluþã Costoni, Ticãluþã
Gâgiu, Persa Ciodran cu soþul Ioniþã, Lenuþa Clicean împreunã
cu soþul Nicu, Ghiþã Cijmaºu, Ghiþã Susa (Ciodran), Pieruþã
Birgean, familia Clicean, Aurel Penþa cu fiul Dafin...
În câmpul din Capua, în acelaºi an, figureazã ºi familia
Petricã Ambruº cu Minuþa ºi fiul Ionel, Livia Cãta...
În anul 1963 pleacã ºi unica familie spre Rãsãrit în
Ucraina ºi anume Dusan ºi Ana Nica cu fiii Petru ºi Dusan.
Tot un ºir lung de emigranþi petroviceni în câmpurile
din Italia au fost ºi în anul 1965: Adam ºi Ana Crãciun-Glãvan
cu fiica Persa, Maria Bercea, Lenuþa ªteflea (Bãcicanu), Ionel
Olar, Ionel Manciu, Giorgiþã Bacuie, familia Costoni (Ticã,
Piersuica, Pãun, Anuþa, Persa ºi Pãuniþa), Nicu Radia cu soþia
ºi fiicele Sofia, Stela ºi Doina, Nicu Roºu... Aºadar emigrãrile
continuã pânã-n anii ’70 cu aceeaºi dinamicã. Prin anii ’70 -’90
procesul de emigrare a petrovicenilor spre continentul american persistã. Pe de altã parte, prin anii ’70-’80 foarte uºor se
gãsesc posturi de muncã în Europa de Apus ºi petrovicenii
continuã sã plece la aºa numita „muncã provizorie” în Elveþia,
Germania, Austria, Franþa, Suedia.
Odatã cu începutul destrãmãrii þãrii noastre, odatã cu
criza economicã, cu inflaþia galopantã de la începutul ultimului
deceniu al mileniului II, din nou apare un puternic flux de
emigranþi spre Canada. Tensiunea rãzboiului, salariile mici,
fac sã emigreze în genere tinere familii, unele au plecat cu toþi
membrii lor. În ceea ce priveºte altele, a plecat doar câte unul,
ceea ce le-a asigurat o garanþie la ambasade, pentru obþinerea
vizelor de intrare în Canada sau America, copiii rãmânând
acasã.5 În perioada amintitã, 1990-2000, unii tineri pleacã pe
continentul american, încheind cãsãtorii cu persoane aflate
acolo. Din cauza vremurilor vitrege, gãsim printre emigranþi
numeroºi intelectuali cu pregãtire medie ºi superioarã. Au

Emigrãrile petrovicenilor, cu privire la emigrãrile în Canada ºi S.U.A., ing. dipl. Traian Cãta, „Familia”,
Vladimirovaþ-Petrovasâla, iunie 1996, nr. 10, p. 2.
Emigrarea petrovicenilor în Europa, ing. dipl. Traian Trifu Cãta, „Familia”, Vladimirovaþ-Petrovasâla, aprilie, 1996, nr.
9, p. 2.
Traian Gemanþu în valul primilor emigranþi din anii ’60, Traian Trifu Cãta, „Familia”, Vladimirovaþ - Petrovasâla,
septembrie-decembrie, 2007, nr. 7-8 (76-77), p. 9.
Aduceri aminte-emigrãri, „Familia”, Vladimirovaþ - Petrovasâla, iunie 2002, nr. 2 (35), p. 4.
Emigrãrile petrovicenilor (cuprinse în perioada 1991-1998), ing. dipl. Traian Trifu Cãta, „Familia”, iunie 1999, nr. 2
(22), p. 3.
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Canada
Windsor - 20
Wardsville - 1
Woodstock - 2
Princeton - 6
Timmins - 1
Hamilton - 82
Burlington - 3
Kitchener - 95
British Columbia - 1
Montreal - 2
Vancouver - 1
Toronto - 1
Goderich - 2
Total: 217 familii
S.U.A.
New York - 109
Philadelphia - 7
Detroit - 27
Ohio (Cleveland) - 7
Chicago - 20
Florida - 8
Colorado - 1
Arizona - 8
Los Angeles - 9
San Diego (Ca) - 4
New Jersey - 1

CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI
South Carolina - 2
Indiana - 1
Minnesota – 1
America Latinã:
Venezuela - 1
Argentina – 4
Total: 210 familii
Europa
Suedia - 50
Franþa - 8
Austria - 8
Italia - 2
Cipru - 1
Elveþia - 10
Germania - 10
Finlanda - 1
Danemarca - 12
Ucraina - 2
Rusia - 1
Norvegia - 1
Total: 106 familii
Australia:
Melbourne-15
Brisbane-8
Total: 23 familii
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existat ºi familii care au plecat în S.U.A. în urma tragerii la
sorþi, dacã le surâdea norocul.
Dinamica emigrãrii în ultimul deceniu al mileniului II
este urmãtoarea: în Canada au emigrat 20 de familii, în S.U.A.
- 8 familii, în Australia - 3 familii, în Europa - 2 familii. Pe
lângã aceste 33 de familii, au emigrat încã 13 familii, care
aveau deja membri în Canada.
În intervalul de timp 2001-2008 au emigrat 9 familii (ºi
încã o familie emigreazã în prezent spre membrii ei din
Canada), dupã cum urmeazã: în Canada - 5 familii, în S.U.A. 3 familii, în Europa - 1 familie.
Petrovicenii sunt dispersaþi în zeci de oraºe de pe continentele lumii. Histograma de repartiþie pe mapamond a familiilor emigrate pânã-n jumãtatea anului 1999 înlesneºte tuturor
înþelegerea mai bunã a acestui proces de emigrare, care
persistã de mai bine de un secol la Petrovasâla.1
De la jumãtatea anului 1999 pânã la începutul anului
2008 au emigrat 16 familii de petroviceni din care: în Canada - 8
familii, S.U.A. - 6 familii, Europa - 2 familii, iar 2 familii s-au
alãturat membrilor deja stabiliþi în Canada.

Note: În tabelul alãturat sunt cuprinse familiile care
au emigrat pânã la începutul anului 2008. Datele sunt extrase
din colecþia revistei „Familia”, nr. 5, 6, 9, 10, Vladimirovaþ Petrovasâla.

Pe vapor, în drum spre
America la începutul
secolului XX, unguri,
slovaci, români, saºi ºi
alte naþii (Sursa: Gelu
Neamþu, Ciobani români
în Montana, Statele Unite
ale Americii 1907-1913)

1

Emigrãrile petrovicenilor, ing. dipl. Traian Trifu Cãta, „Familia”, Vladimirovaþ-Petrovasâla, iunie 1999, nr. 2 (22),
p. 2-3.
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Petrecându-l cu gândul cel bun ºi cu pioasã
recunoºtinþã pe Pãrintele Ioan Iovan
de la Mãnãstirea Recea - Mureº
Drd. Stelian GOMBOª
În urmã cu ceva timp am fost la Mãnãstirea Recea –
acest veritabil tezaur al spiritualitãþii ortodoxe ºi a celei româneºti autentice. Am fost de foarte multe ori la aceastã sfântã
aºezare, care cuprinde atâtea comori ale spiritualitãþii noastre
eterne, româneºti ºi ortodoxe, de fiecare
datã fiind foarte impresionat de toate cele
vãzute ºi auzite în acest loc sfânt - în care
trebuie sã ne lepãdãm de încãlþãmintea
netrebniciei ºi a cerbiciei noastre! Acolo
am vãzut încununarea întregii activitãþi
ºi osteneli purtatã de cãtre obºtea acestui
complex monastic de-a lungul anilor, de
la înfiinþarea lui în 1991 ºi pânã acum,
ostenealã ce a stat, îndeosebi pe umerii
Pãrintelui Ioan Iovan - Duhovnicul ºi a
Maicii Cristina Chichernea - Stareþa
acestei sfinte mãnãstiri - douã personalitãþi care au marcat acest loc strãvechi
românesc al Transilvaniei ºi important
centru de pelerinaj, punctând curgerea
timpului ºi a spaþiului nostru sacru ce
alunecã spre veºnicie, cu acest pridvor al
eternitãþii ºi cu aceastã anticamerã a Împãrãþiei - care este
chinovia ce stã în calea diminuãrii ºi a deteriorãrii tradiþiei
noastre sfinte ºi autentice!
De fiecare datã când am ajuns acolo am gãsit o sãrbãtoare a întregii suflãri româneºti transilvane care se bucurã
la modul cel mai sincer de izbânda Bisericii noastre strãmoºeºti, de lucrarea ºi înrâurirea Bisericii sfinte a neamului
nostru românesc, în aceastã zonã care a fost de-a lungul istoriei
aspru vitregitã, monumentul ºi obiectivul acesta fiind perceput
ca un triumf al nostru constatând, încã o datã dacã mai era
cazul, cã Dumnezeu ne-a purtat ºi ne poartã de grijã prin
nemãrginita Sa dragoste ce o are pentru noi oamenii ºi pentru a
noastrã izbãvire!
ªi aici, în duhovniceasca lavrã a spiritualitãþii noastre
dreptmãritoare, am stat de vorbã cu Preacuviosul Pãrinte Ioan
Iovan - originar din pãrþile Bihorului, care a suferit martiriul
închisorilor comuniste, despre Euharistie ºi Mântuire, despre
necesitatea existenþei acesteia într-un mod cât se poate de
indispensabil, pe drumul nostru cãtre îndumnezeire...
Sâmbãtã - 17.05.2008, orele 21,00 primesc un telefon
care mã înºtiinþeazã cã în acea dupã amiazã s-a nãscut în cer,
ajungând alãturi de viii din cealaltã lume Pãrintele Ioan - care
la 22 iunie ar fi împlinit vârsta de 86 de ani. ªi atunci mi-am
adus aminte ºi m-am gândit îndelung cã Pãrintele Ioan Iovan
a fost un mãrturisitor al lui Hristos, care a purtat cu vrednicie
jugul preoþiei atât în vremea regimului comunist, înfruntând 9
ani de temniþã, cât ºi dupã anul 1990, de când a slujit ca preot ºi
duhovnic la aceastã sfântã mãnãstire. IPS Pãrinte Andrei Arhiepiscopul Alba Iuliei, a spus despre Pãrintele Ioan: „A
fost un mãrturisitor al lui Hristos. Cu orice risc ºi-a exprimat

crezul sãu, fiind un mare misionar. Misiunea lui ºi-a întemeiat-o datoritã convingerii pe care o avea, ºi anume cã se
poate regenera viaþa noastrã duhovniceascã printr-o regãsire
a comuniunii cu Hristos în Sfânta Euharistie. A fost un misionar care l-a propovãduit pe Domnul
Hristos Euharistic, iar noi nãdãjduim cã
Domnul Hristos îl va face pãrtaº al ospãþului credinþei cel veºnic”.
Ce sã mai zic într-o astfel de situaþie: cã în ultima vreme am petrecut
destul de mulþi pãrinþi duhovniceºti, mai
cu seamã în ultimii doi ani ºi iatã acum a
sosit ceasul sã facem acelaºi lucru ºi cu
Pãrintele Ioan - care va rãmâne în amintirea ºi în conºtiinþa noastrã cu multe învãþãturi ºi fapte minunate, printre care, la
loc de frunte stã aceea cã a încurajat ºi
ajutat o mulþime de tineri teologi sã se
pregãteascã pentru apãrarea ºi promovarea credinþei ortodoxe în anii grei ai dictaturii comuniste. A fost în acelaºi timp
un bun pãstrãtor al Tradiþiei ºi un pãstor
receptiv la noile probleme apãrute în societate. Era elegant ºi
ordonat, ospitalier ºi erudit. Un preot distins al cultului ortodox ºi un om al culturii înþelepte, un slujitor al Bisericii ºi al
poporului român. Apoi mai rãmâne în sufletul nostru prin
caracterul, onoarea ºi demnitatea lui, apoi prin vocea sa caldã,
dar în acelaºi timp hotãrâtã ºi fermã; dupã aceea prin cultura
teologicã, ºi nu numai, cu care a fost înzestrat datoritã muncii
ºi tenacitãþii prea cuvioºiei sale; prin luciditatea ºi spiritul sãu
critic însoþit de foarte multã înþelegere ºi condescendenþã; prin
spiritul de disciplinã, în primul rând cu el însuºi, de rigoare academicã, doctrinarã, liturgicã ºi canonicã revelatã cu fiecare
slujire a sa ori cu fiecare predicã sau cuvântare, susþinute
într-un mod foarte coerent ºi elevat, în diferite împrejurãri ºi cu
diferite ocazii; prin comportamentul, felul sãu de a fi ºi de a se
raporta la semenii sãi, la fiecare în parte într-un mod deosebit
ºi unic, fiind foarte respectuos, accesibil ºi deschis, toate
acestea ducând la descoperirea în persoana sa a eticii bunului
simþ, pe care a cultivat-o de-a lungul întregii sale vieþi ºi care
astãzi o întâlneºti tot mai rar! Pãrintele Ioan Iovan a mai avut
ºi calitatea de a fi un om de o sinceritate, discreþie ºi modestie
ieºite din comun, care mi-au inspirat foarte multã încredere,
confort sufletesc ºi dragoste faþã de valorile perene ale spiritualitãþii ºi culturii noastre autentice!
ªi, ca o exemplificare concretã în acest sens, ne vom
aduce aminte de folositoarele sesiuni ale Universitãþii de Varã
conduse de cãtre Pãrintele Ioan ºi distinsul Pãrinte Profesor de
Moralã ºi Spiritualitate profund ortodoxã ºi autentic româneascã Ilie Moldovan - toate sub auspiciile cãlãuzitoare ale
vrednicului de pomenire ierarh ºi slujitor fidel al Bisericii
noastre din perioada interbelicã - Episcopul Nicolae Popoviciu
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al Oradiei. De aceea, aici ºi acum, mã gândeam ºi la vestita
Academie Teologicã ºi Duhovniceascã de la Mãnãstirea
„Sfântul Constantin Brâncoveanu” din Þinutul Fãgãraºului
nostru transilvan, ctitoritã de mitropolitul ºi cãrturarul de pie
memorie Dr. Antonie Plãmãdealã al Ardealului, la rosturile ºi
importanþa ei, care au fost preluate ºi dezvoltate ºi de cãtre
aceastã sorã a ei - Academia Spiritualã „Episcop Dr. Nicolae
Popoviciu - Martirul ºi Mucenicul Credinþei” de la Sfânta
Mãnãstire Recea – unde, iatã, a mai vieþuit unul dintre apropiaþii, discipolii ºi ucenicii cei iubiþi ai vrednicului ierarh, în
persoana Preacuviosului Pãrinte Ioan, care l-a pomenit cu
atâta veneraþie, respect ºi recunoºtinþã! Nu în ultimul rând
trebuie menþionat muzeul ctitorit ºi organizat în cinstea aceluiaºi distins ierarh, martir ºi slujitor al bisericii din perioada
interbelicã - Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei...
De fiecare datã când ne întâlneam, îmi vorbea mult ºi
profund despre anii închisorii comuniste, despre prigoana ºi
urgia comunistã ce s-a abãtut asupra neamului nostru timp de o
jumãtate de veac, despre anii copilãriei din satul sãu natal Husasãu de Criº ºi de consãtenii lui, de „bihorenii lui” cu care
vorbea în graiul specific locurilor sale natale, de tatãl sãu care a
fost tot slujitor al altarului, apoi de anii de studii de la Oradea ºi
Cluj, de Episcopul care l-a hirotonit ºi marcat pozitiv ºi plenar
- Nicolae al Oradiei, de împlinirile ºi neîmplinirile pe care le-a
avut de-a lungul vieþii, de realizãrile ºi bucuriile duhovniceºti
de care s-a împãrtãºit în ultimii 17 ani, la Mãnãstirea Recea, ºi
mai ales, despre Sfânta ºi Dumnezeiasca Împãrtãºanie, cu
alte cuvinte, de prezenþa permanentã ºi pururea a Mântuitorului
nostru Iisus Hristos - Euharistic în viaþa noastrã, ca fiind condiþie
indispensabilã mântuirii ºi înveºnicirii noastre cu Domnul!
ªtiind, din propria-mi experienþã, cã fiecare întâlnire cu
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Pãrintele Ioan a fost un prilej de mare înãlþare sufleteascã ºi de
sãrbãtoare, asemeni întâlnirilor învãþãceilor cu marii filozofi ai
vremii antice precum: Platon, Plotin, Socrate, Aristotel, fiindu-ne pildã demnã de urmat, de înþelepciune, abnegaþie ºi
dãruire, mã (mai) gândesc ce repede îi uitãm noi pe aceºti
oameni, pe aceste personalitãþi ale culturii ºi spiritualitãþii
noastre, fiindu-le prea puþin recunoscãtori pentru toate câte
ne-au fãcut ºi ne-au dãruit ei nouã!
ªi totuºi, în dimineaþa înmormântãrii ºi, mai cu seamã,
la sfânta slujbã a participat foarte multã lume care l-a cunoscut
ºi l-a preþuit în mod deosebit pe pãrintele lor duhovnicesc Ioan Arhimandritul! Au fost multe coroane, multe flori, multe
lacrimi pline de recunoºtinþã ºi (de) nãdejde cã pãrintele s-a
mutat de la moarte la viaþã, acolo unde nu mai este nici
suferinþã, nici întristare, nici suspin ci viaþã fãrã de sfârºit!
Eu personal, mã simt foarte onorat de faptul cã am avut
fericitul prilej ºi marea ºansã de a-l întâlni ºi (de) a-l cunoaºte
pe Pãrintele Ioan Iovan - mare personalitate a culturii ºi spiritualitãþii acestor þinuturi, ºi nu numai, având convingerea ºi
nãdejdea cã vom ºti cu toþii, pe mai departe, sã ne cinstim
înaintaºii, potrivit meritelor ºi vredniciilor fiecãruia, cu toate
cã în aceste vremuri, preþuim mai mult pe alþii de oriunde ºi de
aiurea, cãci ni se par a fi mai exotici, mai spectaculoºi, mai
senzaþionali! Însã, rãmânem convinºi de faptul cã ce este nobil
rãmâne, iar ce este ieftin, apune!
Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odihneascã!
Veºnicã sã-i fie pomenirea! Amin!
Bucureºti - 19.05.2008, în ziua înmormântãrii Pãrintelui
nostru Ioan, cu aleasã preþuire ºi multã recunoºtinþã

UN ULTIM INTERVIU CU PÃRINTELE IOAN DE LA RECEA:

Împãrtãºania înseamnã
câºtigarea Împãrãþiei lui Dumnezeu!
— Este perceput Hristos ca fiind „ieri, azi ºi în veci
Acelaºi” în lumea de astãzi, în condiþiile secularizãrii la care,
din pãcate, suntem cu toþii pãrtaºi, într-o mai micã sau mai
mare mãsurã?
— Hristos este Acelaºi, noi însã nu. Trebuie sã ne
apropiem mai mult de El, în sensul real, euharistic, prin învãþãtura Bisericii, prin Sfintele Taine ºi prin trãirea creºtineascã în sânul familiei ºi peste tot acolo unde locuim ºi ne
desfãºurãm activitatea, sã simþim cã trãieºte în noi Dumnezeu.
La toate acestea se poate ajunge cu ajutorul catehizãrii de care
suntem încã foarte mulþi, lipsiþi.
— Ce credeþi cã înþeleg oamenii de astãzi prin noþiunea
de Euharistie ºi cum vedeþi raportarea lor la acest termen
teologic care reflectã o realitate duhovniceascã foarte mare,
de fapt, cea mai mare?
— Mai întâi trebuie explicat termenul Euharistie, pentru
ca sã înþeleagã ºi sã conºtientizeze credincioºii importanþa
termenului ºi a faptului pe care el îl conþine, care este ceva
obligatoriu ºi indispensabil mântuirii.

— Mai vedeþi, astãzi, o raportare personalã ºi autenticã a credincioºilor la Sfânta Euharistie, cu alte cuvinte la
Sfânta Liturghie ca fiind „Taina tainelor”?
— În anul 1986, cu prilejul vizitei sale în România,
Patriarhul Ierusalimului – Diodor, dupã participarea sa la mai
multe Sfinte Liturghii a concluzionat cã este impresionat de
numãrul mare de credincioºi participanþi, dar cã este foarte trist
pentru faptul cã a vãzut foarte puþini sau nu a vãzut nici un
credincios care sã se împãrtãºeascã! Nu este voie sã existe
Liturghie fãrã Împãrtãºanie! Mie nu mi-a lipsit Liturghia ºi
Împãrtãºania nici chiar în puºcãrie, unde am cusut pe partea
din spate a maieului, Sfântul Antimis, vinul îl aducea un medic
într-o sticluþã de vin tonic, pâinea ºi apa o reþineam din hrana ºi
din alimentele primite ºi aºa mai departe. Gãsirea unei explicaþii la toatã aceastã situaþie ne duce cu gândul la existenþa
tainei lui Dumnezeu! Astãzi încã nu prea ºtim (cum) sã ne
raportãm la Sfânta Împãrtãºanie, dar suntem în drum spre, cãci
Împãrtãºania înseamnã câºtigarea Împãrãþiei lui Dumnezeu, de
aici, cu alte cuvinte este vorba de îndumnezeirea prin har, care
se face încã din aceastã viaþã.
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— În altã ordine de idei, care vedeþi a fi termenul corect
de abordare a acestei probleme: - acela de deasã împãrtãºanie, rarã împãrtãºanie, cu vrednicie, fãrã, cu pregãtire
sau fãrã, ori continuã împãrtãºanie? Care este, cu alte cuvinte, poziþia Sfinþilor Pãrinþi cu privire la aceastã problemã?
— Rãspunsul meu este: Continuã Împãrtãºanie, iar cât
priveºte vrednicia, noi preoþii sfãrâmãm Sfintele Sfinþilor,
dupã cum citim în rugãciunea de dupã Epicleza Euharisticã ce
zice: „Se sfãrâmã ºi se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce se
sfãrâmã ºi nu se desparte, Cel ce se mãnâncã ºi niciodatã nu se
sfârºeºte, ci pe cei ce se împãrtãºesc îi sfinþeºte” – argument
pentru continua împãrtãºanie. În ce priveºte vrednicia, aceasta
este un dar de la Dumnezeu ºi nicidecum meritul nostru!
Motivele invocãrii nevredniciei, cu canoanele, sã ºtiþi cã sunt
din lipsa de dragoste ºi sã se mai ºtie cã Liturghierul cuprinde
rugãciunile de tainã speciale pe care le citesc preoþii, care
trebuie sã fie concrete, vii, personale, iar nu doar teoretice ºi
abstracte în idei!
— Care este diferenþa de curente, de opinii sau de
abordare referitor la practica împãrtãºirii credincioºilor la
slavi, români ºi greci ºi de ce asistãm la evidenþierea acestor
deosebiri de abordare a aceluiaºi fenomen, dacã pot sã mã
exprim cu aceste cuvinte?
— Este o greºealã de preþuire a lui Hristos, cã dacã Îl
iubeºti cu adevãrat nu te cramponezi în aceste deosebiri, din
moment ce este vorba de unul ºi acelaºi lucru, în fond de
acelaºi text liturgic - cu acelaºi conþinut! Este dureros cã existã
aceste deosebiri ºi, drept urmare, sã ne strãduim ca acolo unde
ne aflãm noi, sã fie desfiinþate, deoarece nu este mai importantã tâlcuirea lingvisticã ºi cea tipiconalã decât receptarea
Harului Divin!
— Este lumea bisericeascã contemporanã suficient de
conºtientã de valoarea ºi supremaþia acestei Sfinte Taine, care
nu abordeazã o simplã practicã liturgicã ci pe ea se sprijinã,
de fapt, toatã viaþa noastrã eclesiologicã, soteriologicã ºi,
îndeosebi, cea eshatologicã?
— Este deplin corigentã din pãcate, de la A la Z, de la
Ortodoxie la Catolicism ºi de la A la S!
— Avem noi, astãzi, bine structuratã ºi articulatã o
teologie a Sfintelor Taine ºi, în special, a Sfintei Liturghii?
— Din nefericire lipseºte evlavia cu privire la trãirea în
Hristos, permanentã, ºi numai Bunul Dumnezeu poate remedia
lucrul acesta!
— Din punct de vedere moral - duhovnicesc cum ne
raportãm noi la Sfânta ºi Dumnezeiasca Împãrtãºanie, în
condiþiile în care, la momentul potrivit din cadrul Sfintei
Liturghii se împãrtãºesc foarte puþini oameni, gândindu-mã,
aici, la situaþia de la noi din þarã?
— Ar trebui sã ne raportãm printr-o durere adâncã ºi
prin începutul unei râvne a mântuirii ce are în centrul ei tocmai
pe Cel care ne mântuie. Dacã El este Centrul, atunci haideþi sã
mergem cu toþii la El! La Dumnezeu nici un lucru nu este cu
neputinþã. Ferice de cel care, indiferent ce vârstã ºi în ce rost al
vieþii se aflã, se întoarce la trãirea cu Hristos, fiindcã prin
aceasta el se face apostol ºi pentru alþii! Ca o concluzie aº
susþine cã, pentru a scoate asemenea apostoli trebuie sã ajungem la sacrificiul apostolic ºi misionar de reunire a Bisericilor
ºi de revenire la trãirea primilor apostoli, astfel încât, Sfânta
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Euharistie trebuie sã fie ºi temeiul unitãþii creºtine a reunirii
Bisericilor, a miºcãrii ecumenice autentice, încununatã fiind
de strãdania îndumnezeirii de pe pãmânt cãtre cer!
— Cine ar trebui sã-ºi asume vina sau responsabilitatea pentru abordarea, de multe ori, destul de superficialã a
acestei probleme fundamentale a spiritualitãþii noastre?
— Sã nu cãutãm vinovaþi ci sã mergem încrezãtori, cu
convingerea cã Dumnezeu ne poate ierta de pãcatul delãsãrii
duhovniceºti ºi rugându-ne ca El sã ne ia de mânã, ca prin potir
sã ajungem acolo unde am fost, în Paradis! Aºadar, Hristos
prin Euharistie ne reîntoarce la El, unde datoritã comuniunii
euharistice vom ajunge la comuniunea (cea veºnicã) cu El.
— Mai este, astãzi, relaþia pãrinte duhovnicesc - fiu
duhovnicesc una sincerã, profundã, într-un cuvânt, autenticã?
— Mai rar, dar este. Sã ne rugãm sã se îndeseascã, sã se
întãreascã!
— Care ar fi soluþia sau modalitatea îndreptãrii acestei
stãri de fapt, a acestei situaþii de compromis?
— Implorând Providenþa Divinã sã priveascã spre noi
cu ochi milostivi ºi povãþuitori, convinºi fiind cã se aplicã ºi
aici cuvântul Scripturii care zice cã „Fãrã de Mine nu puteþi
face nimic”.
— Credeþi cã lucrãrile de învãþãturã ortodoxã, „catehismele” noastre prezintã corect lucrurile cu privire la aceastã problemã sau sunt destul de scolastice?
— Suntem chemaþi sã scoatem scolasticul de aici! Toatã învãþãtura cateheticã are o comoarã de izvoare, mult folositoare, cu toate cã unele au fost schimbate în conþinutul lor ºi
care astfel, nu au fãcut altceva decât sã serveascã modernismului ispitit. În general, Catehismele sunt foarte bune dar ºi
în ele se strecoarã, uneori, pãreri subiective.
— Este nevoie, cumva, de o (re)catehizare a credincioºilor noºtri cu privire la aceastã problemã a Bisericii ºi nu
numai, adicã asistãm, cumva, la o „evoluþie” istoricã a acestei
probleme?
— Repet, numai Providenþa Divinã va face luminã în
privinþa cursului creºtinismului nostru, care nu se poate concepe decât urcând din nou, spre culmile desãvârºirii!
— Vedeþi cumva, o stare de revigorare a acestei situaþii, sunteþi optimist, în acest sens?
— Da, bineînþeles, nu cred, ci sunt convins cã
Dumnezeu Care a creat Biserica ºi pe om, cu promisiunea cã pe
Aceasta „Nici porþile iadului nu o vor birui”, nu va întârzia
aceastã revigorare pânã la sfârºit ci, cu mijlocirea Maicii
Domnului „Biserica cea vie” se va reface Ierusalimul pãmântesc ºi abia apoi se va contopi cu cel ceresc, când va fi „un
cer nou ºi un pãmânt nou”.
— Acum în încheierea acestui interviu v-aº ruga, Prea
Cuvioase Pãrinte Ioan, sã trasaþi câteva concluzii urmate de
câteva sfaturi!
— Dacã dorim ca Dumnezeu sã îndrepte mila Sa spre
noi ºi Biserica Lui, sã fim creºtini ai milei ºi ai iertãrii ºi sã
trãim mai mult în Hristos Euharistic ºi-n evlavie la Maica
Domnului ºi aºa, pururea cu Domnul vom fi pânã la sfârºitul
veacurilor!
— Acestea fiind zise, vã mulþumesc foarte mult, dorindu-vã sã aveþi parte de multã sãnãtate, de mult spor ºi de
multe împliniri duhovniceºti!
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Eveniment editorial de excepþie
Seria de autor „N. Steinhardt” – Editura „Polirom” Iaºi
în colaborare cu Editura Mãnãstirii „Sf. Ana” Rohia
Adelina ULICI
În data de 30 iulie a.c. (cu o zi dupã data la care N.
Steinhardt ar fi împlinit 96 de ani), la Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu” din Baia Mare, în prezenþa unei elevate asistenþe, s-a desfãºurat lansarea primelor cinci volume din Seria
de autor „N. Steinhardt”, eveniment de primã mãrime în viaþa
culturalã maramureºeanã ºi naþionalã.
Obºtea mãnãstirii din Rohia a demonstrat încã o datã cã,
având fericirea de a-l primi în monahism ºi de a-l gãzdui în ultimii
sãi ani de viaþã pe N. Steinhardt, ºtie sã-i preþuiascã cum se cuvine
opera ºi sã-i pãstreze nealteratã amintirea, contribuind prin toate
mijloacele la conservarea ºi promovarea moºtenirii culturale a
acestuia. Muzeului „N. Steinhardt” pe care l-au amenajat în
incinta mãnãstirii, felului în care înþeleg sã conducã destinele deja
celebrei biblioteci, pe care pãrintele Nicolae a îngrijit-o ºi îmbogãþit-o, implicãrii în activitãþile Fundaþiei „N. Steinhardt” li s-a
adãugat iniþiativa editãrii operei integrale a acestui autor, serie ce
se preconizeazã a avea 21 de volume.
Câºtigând prin sentinþã judecãtoreascã drepturile de
editare a lucrãrilor lui N. Steinhardt ºi fiind pe deplin conºtienþi de responsabilitãþile pe care le au, monahii de la Rohia
au cãutat ºi au gãsit în prestigioasa editurã „Polirom” din Iaºi
partenerul ideal pentru ducerea la bun sfârºit, în condiþii de
excepþie, a demersului de editare a operei integrale, la nivelul
exigenþelor pe care le presupune o ediþie criticã.
Totul se desfãºoarã sub atenta ºi competenta supraveghere a prestigiosului colectiv redacþional din care fac parte:
PSS Justin Sigheteanu, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe
a Maramureºului ºi Sãtmarului, preºedinte al fundaþiei „N.
Steinhardt”; Virgil Bulat, coleg de detenþie ºi prieten al lui N.
Steinhardt, care i-a ºi editat pânã în prezent o parte din lucrãri,
lect. univ. dr. George Ardeleanu, care ºi-a dat doctoratul din
opera lui N. Steinhardt, a contribuit la editarea în limba spaniolã a „Jurnalului fericirii” ºi a scris prima monografie dedicatã lui N. Steinhardt; conf. univ. dr. Florian Roatiº, care a
editat, pânã în prezent, patru volume de studii ºi corespondenþã
sub titlul generic „Caietele de la Rohia”; pr. ªtefan Iloaie,
consilier cultural al Mitropoliei Clujului, Alba Iuliei, Criºanei
ºi Maramureºului; Silviu Lupescu, directorul general al Editurii „Polirom” Iaºi; Adrian ªerban, director editorial; protos.
dr. Macarie Motogna, care îngrijeºte impresionanta bibliotecã
a mãnãstirii ºi este secretarul Fundaþiei „N. Steinhardt”; scriitorul George Vulturescu.
Cele cinci volume cu care este inauguratã seria de autor
beneficiazã fiecare de un bogat aparat critic. Ele sunt, în
ordinea numerotãrii:
„Jurnalul fericirii”. Argument de PSS Justin Sigheteanu, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureºului ºi Sãtmarului.
Ediþie îngrijitã, studiu introductiv, repere biobibliografice ºi
indice de Virgil Bulat. Note de Virgil Bulat ºi Virgil Ciomoº. Cu
„Un dosar al memoriei arestate" de George Ardeleanu;
„Dãruind vei dobândi”. Ediþie îngrijitã, note, studiu
introductiv ºi referinþe critice de pr. ªtefan Iloaie. Repere

biobibliografice de Virgil Bulat. Indici de Macarie Motogna.
Volumul are ataºat un CD cu înregistrarea predicii þinute de
pãrintele Nicolae de la Rohia, la „Duminica Ortodoxiei”;
„În genul... tinerilor”. Ediþie îngrijitã, note, studiu
introductiv, referinþe critice ºi indici de George Ardeleanu.
Repere biobibliografice de Virgil Bulat;
„Principiile clasice ºi noile tendinþe ale dreptului
constituþional. Critica operei lui Leon Duguit”. Ediþie îngrijitã, note, studiu introductiv, referinþe critice ºi indici de
Florian Roatiº. Repere biobibliografice de Vir gil Bulat.
Addenda: „Dreptul social”.
„Articole burgheze”. Ediþie îngrijitã, adnotãri, cronologie ºi indice de Viorica Niscov. Studiu introductiv de
Nicolae Mecu.
Lansarea celor cinci volume, care a început aºa cum i-ar
fi plãcut ºi pãrintelui Nicolae, cu o rugãciune, a fost moderatã
de protos. dr. Macarie Motogna de la Rohia. Au participat
înalte feþe bisericeºti, prieteni ºi admiratori ai lui N. Steinhardt,
oameni de culturã veniþi din toate colþurile þãrii. Au luat cuvântul, omagiind opera ºi viaþa lui N. Steinhardt sau evocând
cu dragoste preþioase amintiri: PSS Justin Sigheteanu, Silviu
Lupescu, Virgil Bulat, pr. ªtefan Iloaie, lect. univ. dr. George
Ardelean, conf. univ. dr. Florian Roatiº, dr. Costin Nicolescu,
prof. univ. dr. Ioan Chirilã, decanul facultãþii de Teologie
Ortodoxã din Cluj Napoca, ÎPS. Andrei, Arhiepiscopul de
Alba Iulia, dr. Teodor Ardelean, directorul Bibilotecii Judeþene „Petre Dulfu”, Octavian Butuza, ziarist ºi, în încheiere,
PSS Justinian episcopul Maramureului ºi Sãtmarului, cel care
l-a îndrumat pe N. Steinhardt spre Rohia.
Peste toate a plutit blând duhul pãrintelui Nicolae.
În acelaºi spirit, monahii de la Rohia au decis ca banii
proveniþi din editarea operei lui N. Steinhardt sã intre în contul
fundaþiei care îi poartã numele ºi sã fie folosiþi pentru acordarea de burse pentru tinerii merituoºi.
Cu prilejul lansãrii, pãrintele Macarie Motogna a informat asistenþa cã se aflã într-un stadiu avansat demersurile
pentru editarea „Jurnalului fericirii” în Brazilia, traducerea în
portughezã este deja fãcutã, doar formalitãþile legate de editare
mai trebuie perfectate. Traseul acestei remarcabile opere, tradusã pânã în prezent în limbile: francezã, italianã, greacã,
ebraicã, maghiarã ºi spaniolã, continuã, cum ºi lucrarea pãrintelui Nicolae în lume continuã dupã moartea sa, deschizând
calea spre credinþã pentru noi generaþii.
N. Steinhardt se dovedeºte a fi, dupã cum a subliniat
ºi dr. Teodor Ardelean, în luarea sa de cuvânt, un extraordinar ambasador al românilor ºi ortodoxiei, pe toate meridianele lumii.
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Misionari catolici români
pe meridianele lumii
Ana GRIGOR
„A fi misionar înseamnã a te apleca, precum bunul samaritean, asupra necesitãþilor tuturor,
îndeosebi ale celor mai sãraci ºi mai nevoiaºi, pentru cã acela care iubeºte cu inima lui Dumnezeu nu cautã interesul
propriu, ci doar gloria Tatãlui ºi binele aproapelui.” (Benedict al XVI-lea)
Se ºtie cã existã un numãr impresionant de români care trãiesc în afara graniþelor, unii siliþi de vitregia vremurilor,
ori de voinþa fostelor imperii vecine, alþii, care constituie diaspora, exilul sau emigraþia, plecaþi, voit sau constrânºi, din
motive politice ori economice, urmãrind deseori un trai mai confortabil. Pe lângã aceste tipuri de români trãitori pe alte
meleaguri, mai existã o categorie, ce-i drept, în numãr mic, de români care, ignorând condiþiile dure, sunt dispuºi sã se
consacre în totalitate cauzei importante a Evangheliei, iubindu-l pe Dumnezeu, cu toatã fiinþa, pânã la a-ºi da viaþa pentru
el. Sunt românii misionari care, iubindu-l pe aproapele, înfruntând pericole, ostilitate, se apleacã cu iubire asupra necesitãþilor materiale, dar mai ales spirituale, ale celor mai sãraci, cum sunt cei din þãrile de misiuni.
Înaintea celui de-al doilea rãzboi mondial, Biserica din România a trimis preoþi cãlugãri în colþurile îndepãrtate ale
lumii pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu ºi a zidi fraternitatea universalã. Primii misionari catolici români cunoscuþi au
fost: doi preoþi în China (în 1934) ºi trei cãlugãri pe continentul african (în 1938 ºi 1939), printre care s-a numãrat ºi Iosif
Chelaru, originar din Pildeºti.
Mai aproape de zilele noastre, în 19 noiembrie 1996, dupã finalizarea cursurilor pentru misionari la Verona
(Italia), preotul Valerian Dumea a plecat spre Africa, pentru 3 ani, ca preot „fidei donum”, în parohia Kossou (dieceza de
Yamoussoukro) din Coasta de Fildeº.
Prezenþa unor obstacole de naturã economicã ºi nu numai, face ca numãrul concret de misionari catolici români
sã fie destul de mic în zilele noastre. Totuºi se ºtie cã preoþi, cãlugãriþe ºi laici s-au dedicat, în ultimii ani, acestei
practici apostolice pentru diferite perioade de timp ºi locuri cum ar fi Mexic, Coasta de Fildeº, Kenya, Ecuador, Argentina etc. În ceea ce priveºte formarea necesarã sunt unele diferenþe între misionarii laici ºi preoþi. De exemplu, un laic
are nevoie de o specializare socialã concretã (asistent social, medical, educator, învãþãtor...), iar contractul lui se stabileºte pentru o perioadã variabilã de la o zonã la alta sau de la o specializare la alta. Preoþii pleacã pentru un timp iniþial
limitat însã de cele mai multe ori, ei aleg sã rãmânã pentru o perioadã nedeterminatã.
Preotul romanocatolic Eugen Blaj s-a
nãscut la 28 mai 1960, în
localitatea Gherãeºti, judeþul Neamþ. Dupã absolvirea claselor elementare,
este înscris la liceul agronomic, specialitatea mecanic agricol, dupã absolvire fiind repartizat la
TEM Bucureºti, timp de un an. Din 1980 pânã în 1986 a urmat
cursurile teologice la Iaºi, unde a fost hirotonit preot la 29 iunie
1986. Dupã hirotonire este repartizat ca vicar parohial la Rãducãneni - Iaºi, iar dupã trei ani este transferat tot ca vicar
parohial la Cioplea, în Bucureºti. Atras de vocaþia misionarã,
în perioada 1990-1995, ºi-a desfãºurat activitatea ca preot
misionar în Mexic, între anii 1995-1997 a studiat la Roma
pentru a-ºi lua licenþa în filosofie, iar în perioada 1997-1999 a
fost profesor ºi paroh în Mexic.
În ziua de 24 octombrie 1999, în Catedrala Romano-Catolicã „Adormirea Maicii Domnului” din Iaºi, în cadrul unei
celebrãri speciale, a primit, la cererea arhiepiscopului de Nyeri,
Nicodemus Kirima, mandatul misionar - marcat simbolic prin
înmânarea crucii ºi a Bibliei - pentru a merge în Kenya. În noiembrie 1999 a plecat în Kenya, împreunã cu pãrintele Pavel
Chelaru, la Nyaruru, unde ºi-a desfãºurat pentru început activitatea într-o misiune care aparþine Diecezei de Padova. În
iulie 2000, pãrintele Pavel Chelaru s-a întors în þarã deoarece
organismul lui nu s-a împãcat cu regimul de viaþã ºi clima de
acolo ºi s-a îmbolnãvit de malarie.

„Motivele de a pleca misionar sunt însãmânþate în inima ºi mintea mea din timpul seminarului. Citirea vieþilor
sfinþilor a semãnat în mine dorinþa de a parcurge drumul
sfinþeniei pentru a ajunge la mântuire. Când eram pe punctul de
a pleca în misiune ºi vreunul mã întreba de ce plec, îi rãspundeam:
ca sã mã salvez”, precizeazã pãrintele Eugen Blaj.
În aprilie 2002, preotul Eugen Blaj, împreunã cu preotul Isidor Mârþ, au preluat misiunea Maikona care se aflã în
nordul Kenyei, în dieceza de Marsabit, întinzându-se pe o
suprafaþã de 19.229 km2, cu drumuri dificile, care presupun cel
puþin cinci ore de mers cu maºina pentru a fi strãbãtute.
Maikona este un „orãºel” cu aproximativ douã mii de locuitori,
situat la marginea deºertului pietros Chalbi, într-o zonã nisipoasã, aridã, formatã în jurul unei oaze numitã North Horr, la
o sutã de kilometri de cel mai mare oraº din nordul Kenyei,
Marsabit. Teritoriul misiunii române cuprinde trei filiale fixe
ºi peste douãzeci de maniate. Maniata este un mic sat nomad
care nu are un teritoriu fix ºi se aflã într-o continuã migrare în
cãutare de apã ºi pãºuni pentru animale. Condiþiile de viaþã
sunt extrem de dure, vântul care suflã încontinuu umple totul
de praf, temperaturile pot urca pânã la 56° C, în sezonul
secetos, soarele arzãtor face viaþa pateticã, însã din iubire faþã
de Cristos ºi aproapele, misionarii sunt prezenþi cu regularitate
în comunitãþile pierdute în deºert.
Preoþii misionari asigurã celebrarea sacramentelor, formeazã cateheþi din rândul localnicilor prin care mesajul creºtin
ajunge la nomazi în limba lor maternã. Cateheþii indigeni au un
rol foarte important ºi în educaþia copiilor, ei asigurând
funcþionarea grãdiniþelor de copii. Acestea, iniþial, îºi desfãºurau activitatea la umbra unui copac, actualmente existând
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mai multe grãdiniþe fixe sponsorizate de misionari. Pe lângã
acestea misionarii au un proiect sanitar ce constã în funcþionarea
unui dispensar, singurul de fapt din Maikona. De aici se pleacã
periodic în maniate cu o clinicã itinerantã, ce asigurã imunizarea copiilor ºi tratamentul nomazilor bolnavi. Deºi activitatea misionarilor este aºa de diversificatã, importanþa cea mai
mare este acordatã pastoraþiei. Zilnic în comunitatea Maikona se
recitã rugãciunea de dimineaþã alãturi de cateheþi ºi de credincioºii practicanþi, se celebreazã sfânta Liturghie, iar seara
preoþii merg în maniate pentru rugãciune. Toate aceste momente comunitare sunt însoþite de o scurtã predicã. O altã
prioritate este aceea de a gãsi ºi pregãti cateheþi care sã fie
capabili ºi disponibili sã meargã ºi sã locuiascã în maniate.
Dupã ce preoþii insistã pe lângã bãtrânii satului ca sã-i primeascã
pe cateheþi, aceºtia, împreunã cu familiile lor, se stabilesc în satele
respective. Preoþii viziteazã periodic aceste comunitãþi interesându-se despre eventualele necesitãþi ale grãdiniþelor, ale
cateheþilor ºi ale întregii maniate.
Programele pe care le au în misiune urmãresc emanciparea
integralã a persoanei, fiecare dupã nivelul ºi condiþia ei e viaþã,
adicã recunoaºterea demnitãþii copiilor, care de multe ori sunt
sufocaþi în dezvoltarea lor spiritualã ºi intelectualã, participarea
femeilor la viaþa politicã ºi socialã în comunitatea de care aparþin,
oferirea mai multor posibilitãþi de realizare profesionalã sau maritalã tinerilor. Deseori, din partea misiunii sau a diecezei, se þin
seminarii sau studii pentru a le explica oamenilor drepturile ºi
datoriile ce le au sau se criticã aspecte culturale ce sunt potrivnice
unor categorii de membri ai societãþii Gabra. Se þin unele zile de
reculegere pentru ca la efortul uman sã adauge ºi ajutorul harului
divin. Este inevitabilã transformarea culturalã a acestei societãþi
de pãstori nomazi, transformare ce se sperã sã fie în favoarea
persoanei ºi a comunitãþii.
Pãrintele Eugen Blaj a îndrãgit locurile ºi a primit permisiunea episcopului local de a rãmâne acolo. Lucreazã cu tribul
Gabra, de circa 30.000 de suflete. Enoriaºii sunt practic nomazi,
împãrþiþi între parohia Maikona ºi cele circa 20 de maniate. Casa
lor e pe cãmile, cãmila fiind cea mai mare bogãþie. (Fetele de
mãritat, pânã nu demult, erau vândute pe 3 cãmile, adicã circa 15
euro.) A doua bogãþie este capra; la o sãrbãtoare mai mare, în semn
de bucurie, se sacrificã o caprã, care este împãrþitã cu toatã familia. Familiile pot fi foarte mari, ajungând pânã la o sutã de
copii, pentru cã, în unele locuri, încã se mai practicã poligamia.
Pãrintele Blaj, primul preot care a reuºit sã punã un
catehet în cea mai mare comunitate ºi a putut vorbi în consiliul
local, se gândeºte acum sã introducã electricitatea în sat.
Societatea în care-ºi desfãºoarã activitatea Eugen Blaj
este una de tip patriarhal, în care femeile, chiar ºi fetiþele de 10
ani, fac toate muncile grele, pe când bãrbaþii se ocupã mai mult
cu... statul; preoþii animiºti nu au absolut nici o tangenþã cu
grijile de zi cu zi. În sudul Kenyei mai sunt copþi ºi o Bisericã kenyanã desprinsã din protestanþi, dar foarte mulþi sunt fãrã nici o
religie.
Pentru un misionar, a propune mesajul creºtin într-un
astfel de mediu este o provocare imensã. Pentru pãrintele Eugen
Blaj, succesul operei de evanghelizare depinde de capacitatea
misionarilor de a înþelege ºi interpreta elementele culturale ºi
obiceiurile locale. „Nu suntem noi bogaþii care dãm ºi facem, ci
suntem parte din acea comunitate, simpli ºi umili, învãþãm sã
trãim cu ei, sã transmitem valorile noastre spirituale, sã învãþãm
de la ei valorile lor spirituale ºi sã trãim împãrtãºind cu ei viaþa,
sub toate aspectele ei”, afirmã el.
Unele din momentele cele mai dificile, mai dure, sunt
conflictele etnice între cele douã triburi majoritare din zona
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parohiei Maikona pe care o pãstoresc preoþii români. Prin aceste
conflicte se provoacã rivalitãþi ºi duºmãnii între triburi, se mãreºte
nesiguranþa cãlãtoriilor ºi se demonstreazã cã rasismul este superior fraternitãþii creºtine, ignorându-se în acest context tribal
valorile credinþei în Cristos.
Preotul romanocatolic Isidor Mârþ s-a
nãscut la 17 octombrie
1973, în Rãchiteni, judeþul
Iaºi. A urmat cursurile
Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif”
din Iaºi ºi a fost hirotonit
preot în ziua de 24 iunie
1998.
În anul 1990, când a intrat la seminarul teologic, ºi-a
anunþat profesorii cã vrea sã plece în lume misionar, aºa, ca sã fie
clar care este scopul sãu în viaþã. A primit mandatul misionar din
partea episcopului Petru Gherghel, în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Iaºi, în octombrie 2001. În noiembrie 2001 a
plecat în Kenya, la Maikona, dieceza de Marsabit, unde ºi-a
desfãºurat activitatea misionarã împreunã cu pãrintele Eugen
Blaj, aflat deja acolo de 2 ani. Dupã o perioadã de perfecþionare a
limbii engleze, în capitala þãrii, la Nairobi, a urmat un curs pentru
însuºirea limbii locale - swahili, în Tanzania. Timp de 3 ani, a
lucrat cu dãruire în slujba celor mici ºi sãraci din Kenya. Dupã
întoarcerea în þarã, în decembrie 2004, a activat, timp de un an, ca
vicar în parohia „ Sfântul Nicolae” din Bacãu, cu dorinþa vie de a
se reîntoarce în misiune.
În 26 ianuarie 2006 a plecat din nou în Kenya, misiunea
din Murungaru, Dieceza de Nyaruru, alãturi de preotul Vittorio Grigoletto.
„Necreºtinii vãd în activitatea misionarilor un ajutor
deosebit, oferit tuturor spre a ieºi din izolarea lor trupeascã ºi
sufleteascã”, susþine pãrintele Isidor.
Momentan activeazã alãturi de preoþii Victor Osoloº ºi
Eugen Blaj în misiunea din Maikona.
Izolarea în una din cele mai aride zone de pe pãmânt a
fost un examen dificil pentru pãrintele Mârþ: „În deºert, viaþa
este cumplitã. Cu douã sãptãmâni înainte de plecarea mea spre
România, un copil fusese muºcat mortal de o cobrã. Leii sfâºie
frecvent vacile bãºtinaºilor, iar ºerpii, scorpionii, hienele ºi
pãianjenul rãpitor sunt peste tot. Într-o noapte am fost atacat
de o haitã de hiene, dar având un felinar aprins cu mine, lumina
acestuia le-a fãcut sã se îndepãrteze. Pãianjenul rãpitor este la
fel de veninos ca ºi scorpionii. Atunci când lipsa apei se
resimte cel mai greu, bãºtinaºii beau lapte de caprã, iar dacã
lipseºte ºi acesta, injecteazã venele cãmilelor sau caprelor,
bându-le sângele”.
Preotul romanocatolic Victor Osoloº s-a
nãscut la 21 octombrie
1971, în localitatea
Oituz, judeþul Bacãu ºi a
studiat la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf.
Iosif” din Iaºi. A fost hirotonit preot în ziua de 24
iunie 1998. Pânã în anul
2000 a fost vicar parohial la Mãrgineni, în perioada 2000-2003
a activat ca vicar la Iugani; din anul 2003 pânã în noiembrie
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2004 a fost paroh la Teþcani, judeþul Neamþ. La 7 noiembrie 2004 a
primit mandatul misionar din partea episcopului Petru Gherghel,
împreunã cu seminariºtii Cristian Piºta ºi Ioan Oancea. Pãrintele
Victor a plecat pentru o perioadã de 3 ani, iar seminariºtii, studenþi
în anul IV, la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi, pentru
6 luni, reprezentând anul pastoral, pe care ei îl efectuau ca o
experienþã misionarã. Atât preotul Victor Osoloº cât ºi seminariºtii
au lucrat alãturi de pãrintele Eugen Blaj în Kenya. Cei doi seminariºti
s-au întors în luna mai 2005, foarte entuziasmaþi de experienþa
misionarã pe care au trãit-o acolo.
Pentru pãrintele Victor Osoloº „întâlnirea cu oameni de o
altã rasã, de o altã limbã, de o altã culturã înseamnã de fapt o
îmbogãþire. Aceastã bogãþie constã în faptul cã, în timp ce îi
cunoºti pe ei, te cunoºti mai bine pe tine ºi implicit pe acelaºi
Dumnezeu prezent în tine, preotul din România, ºi în fiecare om,
fie el chiar din Africa.”
Preotul romano-catolic Gabriel-Vasile Cimpoieºu s-a nãscut la 12
ianuarie 1976, la Bãluºeºti,
judeþul Neamþ, într-o familie cu zece copii. A studiat la
Seminarul diecezan din Iaºi,
iar dupã absolvirea anului II
a fost trimis pentru încheierea studiilor superioare la
Seminarul Interdiecezan
din Gorizia (Italia). A fost hirotonit preot în data de 29 iunie
2001, la Roman. Pânã în vara anului 2003 a activat ca vicar în
Parohia Adjudeni. Pãrintele s-a pregãtit pentru misiune timp de
patru ani, în Dieceza de Gorizia, iar din septembrie 2003 a urmat
un curs la Verona. În data de 20 mai 2004, a primit din partea
episcopului de Iaºi, Petru Gherghel, mandatul de misionar „fidei
donum” pentru Coasta de Fildeº.
La 1 iunie 2004, a plecat în Coasta de Fildeº, la Bouake,
unde ºi-a desfãºurat activitatea alãturi de preotul Adrian Stoica,
întors în þarã în 2006. Începând cu 1 octombrie 2004, celor doi
preoþi români le-a fost încredinþat sectorul Djebonoua. Acesta
cuprinde 53 de sate, dintre care 4 comunitãþi mari unde celebreazã
Liturghia duminica, 7 comunitãþi mai mici unde celebreazã Liturghia în cursul sãptãmânii, apoi alte 14 comunitãþi unde încep
evanghelizarea. Rãmân alte 28 de comunitãþi... unde, încetul cu
încetul, se va începe evanghelizarea.
Preotul român a mãrturisit: „Ca oricãrui misionar, la
început mi-a fost un pic fricã de þânþari ºi de rãzboi, dar acum
dupã aproape trei sãptãmâni m-am obiºnuit. Apoi este un pic
dificultatea alimentaþiei, a cãldurii ºi a limbii. Dar toate problemele dispar în faþa dorinþei lor puternice de a ajunge la pace ºi
pentru cã este o lume foarte religioasã”. Gabriel Cimpoieºu crede
cã este important sã fie „o persoanã liberã de toate siguranþele
pãmânteºti, pentru a-i rãmâne o unicã siguranþã: Isus Cristos;
misionarul trebuie sã fie conºtient de darurile primite ºi sã le
punã cu generozitate la dispoziþia celorlalþi ºi, mai ales, sã fie
disponibil la inspiraþiile Duhului Sfânt”.
În prezent, pãrintele Gabriel Cimpoieºu activeazã împreunã cu preotul italian Michele Stevanato în aceastã zonã,
unde mai mult de 60% din populaþie este sãracã, trãind de azi pe
mâine, deºi lucreazã toatã ziua. În pofida condiþiilor dure datorate sãrãciei ºi conflictului armat care dureazã în zonã încã din
2002, preotul misionar român a rãmas alãturi de credincioºii sãi
în aceste momente de crizã ºi sãrãcie extremã.
„Situaþia este foarte grea. Lumea s-a obiºnuit cu greul:
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cultivã pãmântul pentru strictul necesar, se deplaseazã foarte
rar, doar când sunt obligaþi de situaþie. Obiºnuiþi sã trãiascã
clipa prezentã nu se preocupã prea mult de viitor. Copiii
totuºi au început sã meargã la ºcoalã, deºi, din lipsã de cadre
didactice specializate, nivelul este foarte slab. Mulþi nu pot
participa la cursuri din lipsã de bani. Tinerii ºi adulþii dornici
de muncã nu au mari posibilitãþi: cultivarea pãmântului,
comerþul de fructe, legume etc. Casele sunt foarte sãrace, nu
au paturi, ba chiar nici saltele, dorm pe o rogojinã întinsã direct pe pãmânt, nu au dulapuri ci doar niºte aþe ºi niºte cuie pe
care depun hainele. Curentul electric a ajuns doar în câteva
sate (5 din 53), deci ºi informaþiile ajung destul de greu.
Situaþia fiind complicatã, poate mai mult ca oricând sunt
atraºi de religia creºtinã. (...) În ciuda situaþiei de rãzboi, sunt
ºi semne de speranþã. Ne bucurãm cã putem sã ne întâlnim, sã
facem celebrãrile ºi activitãþile noastre în pace. Numãrul
credincioºilor creºte din ce în ce mai mult”, constatã pãrintele
Gabriel Cimpoieºu.
În ziua când a împlinit ºapte ani de preoþie, a avut
parte de un cadou surprizã. „Pe 29 iunie, de sãrbãtoarea
Sfinþilor Petru ºi Pavel, am avut surpriza de a primi la
liturghia copiilor o delegaþie de 20 de copii ºi adolescenþi
dintr-un sat mic, care a venit sã se ofere lui Dumnezeu. Era
emoþionant sã vezi bucuria pe care o emanau pentru cã
veniserã sã se roage cu noi. Fostul ºef al satului era dur, dar
acum este un ºef care respectã libertatea locuitorilor. Acesta
a fost cadoul cel mai frumos pe care l-am primit cu ocazia
sãrbãtoririi celor ºapte ani de preoþie”, a mãrturisit pãrintele
Gabriel Cimpoieºu.
Preotul romano-catolic Bartolomeu Blaj s-a nãscut în localitatea Barticeºti,
judeþul Neamþ, la 19 august
1977. A studiat la Seminarul
Liceal „Sfântul Iosif” din Bacãu ºi la Institutul Teologic
Romano-Catolic din Iaºi. A
fost hirotonit preot în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Iaºi, în anul 2002. În
perioada 2002-2004 a fost vicar parohial în comunitatea catolicã din Gura Humorului.
În data de 30 august 2004 a plecat, împreunã cu
preotul Petru-Bogdan Rãchiteanu, în Ecuador, la Guayaquil,
vicariatul episcopal Daule-Balzar, pentru o experienþã misionarã de trei luni, iar la 12 februarie 2005 s-a reîntors, în acelaºi
loc, pentru un mandat misionar de 5 ani. „Având în vedere
lipsa preoþilor ºi a vocaþiilor în America Latinã, în special în
Ecuador, atât preoþii cât ºi credincioºii ecuadorieni ne-au
întâmpinat cu bucurie, cu preþuire ºi cu speranþa de a ne avea
printre ei cât mai mult timp”, a mãrturisit pãrintele Bartolomeu.
Cu toate cã la Guayaquil sunt mulþi credincioºi catolici, prezenþa la bisericã duminica este de doar 8 % din cauza
puþinei pastoraþii fãcute aici anterior, a lipsei preoþilor, dar ºi
a condiþiilor atmosferice - ploi multe ºi abundente care fac
zona inaccesibilã. Lucreazã cu entuziasm, în ciuda dificultãþilor care nu lipsesc ºi a sãrãciei populaþiei în mijlocul
cãreia activeazã.
Existã în România ºi numeroase congregaþii misionare care au trimis cãlugãri ºi cãlugãriþe în diferite þãri de
misiune: Argentina, Egipt, Turcia, Filipine etc.
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În anul 2000, din Congregaþia „Surorile Oblate Asumpþioniste” erau deja 10 surori din România, trimise misionare,
care activau în diverse þãri: sora Elisabeta Balint lucra într-un
centru de zi pentru ºcolari din Brazilia; sora Nuþa Adam se
ocupa de pastoraþia liturgicã, vocaþionalã ºi cateheticã în
Chile; sora Monica Buhalea lucra ºi se ocupa ºi de animarea
ecumenicã într-o ºcoalã din Turcia; sora Ana Dorcu, sora
Eugenia Dãmãtãr ºi sora Didina Pal administrau un cãmin
studenþesc ºi erau la dispoziþia Bisericii locale prin diferite
iniþiative, iar sora Agneza Fodor lucra la Nunþiatura Apostolicã în Bulgaria; sora Maria Zediu ºi sora Iacinta Sar
activau în Rusia. Câteva date mai amãnunþite despre ultimele
douã surori a trimis sora Maria Zediu: „Au trecut cinci ani de
când s-a deschis prima comunitate de Surori Oblate Asumpþioniste la Moscova. Aceºti cinci ani au trecut ca ºi un timp de
«iarnã». Da, iarna este lungã în Rusia, este un timp de
aºteptare, de rãbdare, dar ºi de speranþã. În timp ce în Europa
de vest ºi de sud, pãmântul e acoperit de un covor de flori, aici
trebuie sã aºteptãm încã o lunã sau ºase sãptãmâni pânã ce
soarele va topi zãpada ºi gheaþa care acoperã pãmântul. Dar
trãim cu speranþa cã într-o zi ghioceii, zambilele, narcisele…
vor rãsãri. Bobul de grâu semãnat din toamnã pare cã doarme
în pãmânt în timp ce, neobservat dar activ, el se pregãteºte la
viaþã: sã rãsarã, sã creascã, sã înfloreascã ºi sã dea roade. (...)
De asemenea, nu ne lipsesc ocupaþiile la nivel social (sãraci,
bolnavi, copii orfani…), câmpul de lucru lãrgindu-se din ce în
ce mai mult. Din 1995, în casa de la Datcha (40 de km de
Moscova), de mai multe ori pe an se þin diferite sesiuni pentru
tineri, copii de la catehezã (pregãtire pentru Mir ºi profesiunea
de credinþã), reculegeri pentru persoane consacrate ºi laici.
Sora Iacinta Sar (Fãrãoani) face studii de asistentã
medicalã ºi practicã în spital. Face parte din corul bisericii ºi
animã sfânta Liturghie în limba francezã de sâmbãtã seara.
Sora Maria Zediu (Lespezi) începând din acest an
ºcolar, face catehezã cu un grup de copii de la Liceul Francez.
În cadrul parohiei este în legãturã cu un grup de laici care se
ocupã de familiile în dificultate ºi de persoanele în vârstã. De
asemenea, se ocupã de întreþinerea bisericii „Sfântul Ludovic”.
Participã ºi la animarea unui grup pe teme biblice ºi pregãteºte
grupul de tineri pentru întâlnirea de la Roma din 15 august
2000.
Sora M. Bernhardina ºi-a desfãºurat activitatea în Alexandria (Egipt), de unde scria: „Singurul mod de a desfãºura
o activitate misionarã aici, într-o þarã majoritar musulmanã, este
în ºcoli, grãdiniþe ºi spitale, ceea ce se întâlneºte foarte rar. Drepturile omului sunt puse la naftalinã. Sunt mulþi bãrbaþi care nu
pot accepta cã o femeie poate gândi la fel ca el sau mai bine, de
aceea musulmanii nu lasã femeile sã umble «în pas cu moda».
Când o femeie iese din casã trebuie sã fie îmbroboditã, iar dacã
soþul are timp o însoþeºte. Unele sunt aºa de îmbrobodite ºi cu
mãnuºi în mânã; nu se vãd decât ochii. Uneori este aºa de cald
cã nu-þi vine sã ieºi din casã. Musulmanii au voie sã aibã 2-3
femei, dar cu condiþia sã le întreþinã pe toate la fel de bine, fãrã
diferenþã”.
În anul 2005, sora Luminiþa Popescu, din Congregaþia „Însoþitoarele credincioase ale lui Isus” lucra în Filipine, în
colaborare cu un ONG care are un program cu persoanele handicapate. Acolo, spune sora, a învãþat ce înseamnã a iubi cu adevãrat.
Din Congregaþia „Surorile Providenþei”, sora Tereza
Naiþã îºi desfãºoarã activitatea în Africa de Sud, într-un centru
de îngrijire a copiilor ºi tinerilor defavorizaþi. Din aceeaºi congregaþie face parte ºi sora misionarã Matilda Sociu.
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Sora Matilda Sociu
s-a nãscut la 16 decembrie
1960, în localitatea Luizi-Cãlugãra, judeþul Bacãu. Studiile normale
le-a fãcut în România, iar
pregãtirea teologicã ºi misionarã în Italia. Consacrarea pe viaþã a avut loc
în biserica natalã din
Luizi-Cãlugãra, la 10 iunie 2000. A desfãºurat activitãþi misionare în Italia, România (Adjudeni) ºi Argentina.
În 11 iulie 2000 a ajuns în Argentina, unde, în primul
rând, a trebuit sã înveþe limba spaniolã. Comunitatea parohialã în
care activeazã, este „Parohia Santa Rosa de Lima”, situatã în
partea de nord a oraºului Santa Fe de la Vera Cruz. Aceastã
comunitate parohialã este formatã din 35.000 de suflete, pãstorite de un singur preot, care nu locuieºte în aceastã comunitate, cãci nu existã casã parohialã.
Activitatea Matildei Sociu: împreunã cu celelalte surori, se ocupã de copiii ºi adolescenþii strãzii, au un numãr
destul de mare, peste 200 de copii care, împreunã cu tinerii,
formeazã diferite grupuri. Se ocupã de formarea religioasã în
ºcoala parohialã, vizitarea bolnavilor, cãrora le duc ºi Sfânta Împãrtãºanie, organizarea catehezei cu cateheþii pentru pregãtirea de
iniþiere la viaþa creºtinã, adicã primirea primelor sacramente
(timpul de pregãtire este de trei ani), vizitarea familiilor, pastorala
deþinuþilor.
Pentru sora Matilda „a fi misionar nu presupune
neapãrat sã ieºi din þara ta, ci trebuie sã începi în primul rând cu
tine însuþi, în acest sens se face multã pregãtire, apoi cu cei din
jurul tãu”.
Sora Gabriela
Robu s-a nãscut la 22
februarie 1971, în localitatea Traian, judeþul
Neamþ.
În anul 1993 a intrat la surorile misionare
„Slujitoarele Duhului
Sfânt” din Roman. Primele voturi le-a depus la 22 februarie 1998, în Casa de Reculegere a Pãrinþilor Verbiþi din Traian. În timpul junioratului
a studiat la Viena, la un colegiu pedagogic pentru educatoare,
lucrând pentru câteva luni într-o grãdiniþã. Între anii 20012003, a activat în internatul congregaþiei din Roman ºi a urmat
Cursul de teologie pentru laici de la Traian. În toamna anului
2003 s-a reîntors în Austria pentru a se pregãti înaintea voturilor perpetue, pe care le-a depus în data de 21 august 2004 în
Parohia „Sfânta Tereza” din Roman. În cadrul acestei sãrbãtori
a primit ºi trimiterea misionarã din partea Provincialei Sora
Vera Maria, de a pleca pentru cinci ani în Argentina, unde a
ajuns la 16 noiembrie 2004.
În anul 2006 a locuit în Las Cuevas, un fel de sat în
provincia Entre Rios. „Sãtucul nostru este cam retras, în felul
lui, de restul lumii. Când plouã nu se poate circula de la un sat
la altul pentru cã te-ai împotmoli în noroiul care se face în urma
ploilor. Doar pentru a ieºi la ºoseaua naþionalã drumul este mai
uºor, deoarece este acoperit cu un fel de piatrã”, scria sora
Gabriela.
În 2007 sora Gabriela Robu a primit o nouã destinaþie
misionarã, aceea de a activa în oraºul San Salvador de Juiuy,
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locuind într-o comunitate pastoralã în cartierul Alto Comedero
al localitãþii. Aici este total diferit faþã de ceea ce a trãit anterior; cu toate cã existã un program al zilei, flexibilitatea trebuie
sã fie prezentã la orice orã ºi moment neaºteptat al zilei.
Potrivit Sfintei Scripturi, ºi creºtinii laici - nu în aceeaºi
mãsurã ca preoþii misionari, ci pe mãsura preoþiei lor generale pot fi „sarea pãmântului ºi lumina lumii” (Matei 5, 13). Orice
creºtin poartã în identitatea sa amprenta misionarã ºi e datoria
fiecãruia de a trãi ºi mãrturisi credinþa în spirit misionar. Din
pãcate, în ziua de azi, laicii nu mai au conºtiinþa chemãrii lor
misionare.
Nu putem tãgãdui cã au fost în Bisericã ºi misionari
laici, în primele secole, care au predicat cuvântul lui
Dumnezeu ºi care nu au fost nici preoþi, nici cãlugãri. Existã ºi
astãzi laici români care, pãrãsindu-ºi familia, prietenii, þara,
conºtienþi de greutãþile care-i aºteaptã, se dedicã activitãþii
misionare în alte þãri.
Asistentele medicale Monica Benedic ºi
Mihaela Gal au primit
mandatul misionar în data
de 7 octombrie 2001, iar
peste trei zile au plecat în
Coasta de Fildeº, la
Anonkoua-Koute, un sat
aflat la periferia oraºului
Abidjan, pentru o perioadã de doi ani. A doua zi
dupã sosire ºi-au început activitatea în dispensarul Surorilor
Providenþei, cu care au colaborat în cei doi ani petrecuþi în
misiune. Monica a lucrat în secþia „Mise en observation”, unde
sunt spitalizaþi cei care au nevoie de supraveghere permanentã,
transfuzii ºi perfuzii. Mihaela a lucrat în secþia „Consultaþii adulþi”,
la sala de tratament unde se administreazã injecþii ºi se fac pansamente. În week-end, sâmbãta dupã-amiazã ºi duminica dimineaþã (dupã Liturghia copiilor), amândouã s-au implicat în
cateheza copiilor ºi a adolescenþilor care se pregãtesc pentru
Botez ºi Prima Sfântã Împãrtãºanie.
„Cei doi ani pe care i-am trãit împreunã cu Surorile
Providenþei, în Anonkoua-Koute, un cartier sãrac de la periferia capitalei economice, Abidjan, au fost cei mai minunaþi
ani din viaþa noastrã. Trãind în mijlocul unor oameni atât de
sãraci ºi de simpli, care în ciuda tuturor suferinþelor erau mereu
cu zâmbetul pe buze, nu puteai rãmâne indiferent. (...) Nu a
existat niciodatã un moment în care sã fi spus: «Vreau acasã»,
deoarece nu ne simþeam strãine, dimpotrivã, acolo am gãsit o
mare familie care ne-a primit cu braþele deschise. Vã puteþi
închipui cã ne-a fost greu sã ne întoarcem, lãsând totul în urmã,
iar dacã se spune cã o datã plecat în Africa te îmbolnãveºti de o
boalã gravã «mal dAfrique» adicã «rãul dupã Africa», este adevãrat. A fost o experienþã care ne-a îmbogãþit atât pe plan profesional cât ºi pe plan uman, dar mai ales pe cel spiritual.”
(Monica Benedic ºi Mihaela Gal).
Monica Bogdãnel ºi Mihaela Gherghelucã, învãþãtoare ºi educatoare, au primit mandatul misionar în data de 7
octombrie 2001. În ziua de 10 octombrie 2001 au plecat în
Togo, la Kouve, un sat cu circa 40.000 locuitori, aflat la 60 de
kilometri distanþã de Lomé, capitala þãrii.
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ªi-au desfãºurat activitatea în colaborare cu Surorile
Providenþei, la grãdiniþa acestora ºi cu personalul grãdiniþei
care beneficia de o formare sumarã în domeniu. Deoarece copiii
veniþi la grãdiniþã nu cunoºteau limba francezã (limba oficialã
a þãrii), pentru a putea comunica cu cei mici, ele au fost nevoite
sã înveþe limba localã: ewe. În timpul vacanþelor ºi în restul
timpului liber s-au implicat în diferite activitãþi cu tinerii din
parohie ºi din celelalte parohii.
„Desigur, misiunea noastrã nu s-a limitat numai la
grãdiniþa Surorilor Providenþei, am lucrat ºi cu tinerii. Încetul
cu încetul, am intrat în universul tânãrului african unde am
descoperit setea de a cunoaºte alte realitãþi, dar ºi dorinþa de a
întâlni persoane care sã-i asculte, sã-i înþeleagã, sã-i respecte
ca fiinþe umane ºi sã-i sfãtuiascã într-o societate predominant
poligamã, în care adolescentul este al nimãnui. Nu puþine sunt
cazurile în care la 14 ani trebuie sã iei viaþa în mâini ºi sã fii tatã
ºi mamã pentru fraþii mai mici, îngrijindu-te în acelaºi timp de
mama sau bunica bolnavã. Pe lângã toate acestea, trebuie sã te
întreþii ºi la ºcoalã. În ciuda dificultãþilor, tânãrul mai are
puterea sã se opreascã sã-þi ofere un zâmbet ºi sã te încurajeze.
Este adevãrat cã societatea româneascã trece printr-o perioadã
de tranziþie ºi fiecare este preocupat pentru ziua de mâine. Oare
africanul are mai puþine probleme, viitorul pare mai fericit sau
plin de perspective? Ne îndoim. Ar trebui sã învãþãm de la ei sã
surâdem ºi sã fim optimiºti. Sã ne abandonãm, aºadar, în
mâinile lui Dumnezeu ºi sã trãim cuvântul vieþii.” (Mihaela
Gherghelucã ºi Monica Bogdãnel)
Au revenit în þarã în 2003, dar, înflãcãratã de dorinþa de
a se dãrui în munca misionarã, Mihaela Gherghelucã s-a reîntors în Togo, în ianuarie 2006, pentru a colabora cu Surorile
Providenþei în domeniul educaþiei.
„Pentru unii dintre noi, Africa înseamnã suferinþã, boli,
sãrãcie care ne sperie. Pentru mine însã, toate acestea au fost
lucruri care m-au atras pentru cã dãdea cu adevãrat sens aspiraþiilor mele ºi faptului de a mã afla acolo. Acum cã m-am
întors pot spune nu doar
cã am dat sens acestei experienþe pentru cã am putut oferi ceva din mine,
dar ºi cã am primit foarte
mult de la lumea de
acolo: înþelegere, disponibilitate, încurajãri etc..
Dacã cineva mã va întreba dacã am intenþia de a
reface experienþa îi voi
spune cã da. Un «da» care aº vrea sã fie ºi o invitaþie pentru toþi
cei care ar dori sã facã o experienþã asemãnãtoare, dar ezitã”,
afirmã Mihaela Gherghelucã.
Pentru a ne face o imagine realã despre viaþa din misiuni, nu este suficient doar sã primim informaþii de la alþii, ci
trebuie sã locuim în mijlocul oamenilor din acele þinuturi.1
„ªi azi Cristos îndeamnã pe ucenicii sãi: «Daþi-le voi
sã mãnânce» (Mt 14,16). În numele Sãu, misionarii se îndreaptã în atâtea colþuri ale lumii pentru a vesti ºi mãrturisi
Evanghelia (…). Câþi misionari martiri sunt în timpurile noastre! Fie ca exemplul lor sã atragã pe mulþi tineri pe calea
fidelitãþii eroice faþã de Cristos! Biserica are nevoie de bãrbaþi
ºi femei dispuºi sã se consacre în totalitate cauzei importante a
Evangheliei.” (Ioan Paul al II-lea)

Surse: „Actualitatea creºtinã”, (2000-2008); „Lumina creºtinului”, (2000-2008); http://www.arcb.ro;
http//www.cmdiasi.ro; http://www.desteptarea.ro; http://www.ecouri-raducanene.go.ro; http://www.ercis.ro;
http://www.gheraesti.cnet.ro; http://www.maikonamission.org/misionari.html; http://www.pastoratie.ro;
http://www.ziaruldeiasi.ro.
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Icoanele pe sticlã ale copiilor din
Rus (Maramureº)
au cucerit inimile italienilor
Adelina ULICI
În perioada 7-11 mai 2008, la San Remo, s-a desfãºurat
Festivalul Mondial de Creativitate ªcolarã G.E.F. Copiii de la
ªcoala cu clasele I-VIII din Rus, Maramureº, au participat la
acest eveniment cu 24 de icoane pe sticlã, care au întrunit
aprecierea unanimã ºi au fost rãsplãtite cu premiul I.
Performanþa micilor iconari, care ºi-au demonstrat talentul ºi la faþa locului, împãrtãºind celorlalþi participanþi din
tainele picturii pe sticlã, este cu atât mai remarcabilã cu cât
cercul de picturã pe sticlã din Rus a împlinit anul acesta abia
doi ani de existenþã.
Totul a început din dorinþa de a da mai mare amploare
lansãrii revistei „Agora” a ºcolii, la iniþiativa doamnei directoare Liliana Bunu. S-au mobilizat pentru realizarea unei
expoziþii de icoane pe sticlã ºi organizarea unui mic concert de
cântece religioase doamna educatoare Nadia Ghiþ, absolventã
a ªcolii Populare de Artã „Liviu Borlan” din Baia Mare (promoþia 1998, clasa Silvia Oniºa, Mihaela Ganþa), care are la
activ peste 15 expoziþii personale ºi spune cã pictarea icoanelor pe sticlã i s-a lipit de suflet ca expresie artisticã a sentimentului religios, ºi doamna profesoarã de matematicã Ileana
Dãrãban, soþie de preot, care ºi-a asumat conducerea grupului
vocal. Cei mai talentaþi copii au realizat astfel primele lor
icoane ºi, în acelaºi timp, au pregãtit cântecele. Succesul a fost
peste aºteptãri.
Aºa cã lucrurile au luat amploare. Cercul de picturã s-a
extins; în cei doi ani, peste 100 de copii au învãþat meºteºugul
de iconar, reînviind la Rus o bogatã tradiþie maramureºeanã.
Activitatea permanentã se intensificã în Postul Paºtelui ºi Postul Crãciunului, când micii iconari folosesc fiecare moment
pentru realizarea capodoperelor lor. Ei cântã ºi picteazã pânã ºi
în pauze. Cu picturile realizate se organizeazã expoziþii la
bisericile din localitate, la Primãria Dumbrãviþa, în localitãþi
învecinate ºi la Primãria Baia Mare - expoziþii cu vânzare. Dar

banii rezultaþi nu sunt folosiþi pentru procurarea de materiale
cum ar fi, poate, de aºteptat, acestea fiind destul de costisitoare
- ºcoala se descurcã din resurse proprii. Cu aceºti bani, în
spiritul lucrãrilor pe care le realizeazã, ei au cumpãrat daruri
pentru pensionarii Casei de bãtrâni din Baia Sprie, pe care i-au
vizitat de sãrbãtori, le-au prezentat o expoziþie ºi i-au încântat
cu pricesne, la Paºte, ºi colinde, la Crãciun. Bucuria ºi lacrimile din ochii auditoriului au fost nepreþuitã rãsplatã. Dar,
dupã cum mãrturisesc cadrele didactice care îi îndrumã, câºtigul a fost al copiilor, activitatea complexã desfãºuratã la ºcoala
din Rus cultivându-le micilor artiºti sentimentele artistice,
religioase ºi civice, în acelaºi timp.
Au mai participat ºi la alte expoziþii ºi concursuri înscriindu-ºi în palmares trei premii I la expoziþia organizatã de
ªcoala cu clasele I-VIII „Vasile Alecsandri” din Baia Mare ºi
un loc III la Olimpiada de meºteºuguri. Dacã elevii vor continua sã picteze ºi dupã terminarea ºcolii, cine poate
ºti. Deocamdatã sã reþinem urmãtoarele nume: Iulia
Ciocotiºan, Raluca Pop ºi Delia Pãscan.
Dar nu numai elevii ciclului gimnazial au fost
contaminaþi de dragostea pentru pictura pe sticlã,
doamna învãþãtoare Zamfira Borcuti a deprins ºi ea
tainele meºteºugului, picteazã ºi îi instruieºte pe elevii ciclului primar. Preºcolarilor, de asemenea, au
început sã le fie predate primele noþiuni, de cãtre
educatoarea lor.
De la Rus la San Remo e un drum lung pe care
micii noºtri ambasadori l-au fãcut în doi ani. Talentul
i-a dus în lumea largã. Sperãm sã auzim în continuare
de ei ºi de dascãlii lor care demonstreazã cu prisosinþã cã omul sfinþeºte locul.
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Cucerind America
interviu cu plasticiana
Iuliana Sãsãrman1
George ROCA (Australia)
Redactor al revistei „Agero”, Stuttgart
Iuliana Sãsãrman, o tânãrã artistã plasticã din România, a plecat
în urmã cu aproape doi ani în Statele Unite ale Americii pentru a-ºi
perfecþiona arta ºi pentru a cunoaºte ºi alte locuri în afarã de cele din
Bistriþa, unde ºi-a petrecut copilãria, Cluj-Napoca unde ºi-a fãcut studiile
universitare ºi Bucureºti unde a avut nenumãrate expoziþii. America este
fascinantã! Mulþi, printre care ºi subsemnatul, cuceriþi de mirajul
„promise-land-ului”, ºi-au luat inima-n dinþi ºi au plecat spre marele tãrâm
necunoscut, având în bagaje doar imaginea creatã de filmele de la Hollywood, a revistelor cu coperte lucioase sau a ºtirilor extreme de la televizor. Unii au reuºit, au avut succes, alþii mai sunt ºi azi în cãutarea marii
ºanse... Câþiva s-au reîntors la „casele lor” cu un gust amar care le-a
marcat viaþa poate pentru întotdeauna, dar ºi cu amintiri minunate. Se
zice cã cine nu a vãzut America nu este un om complet ºi nu va înþelege
niciodatã realitatea lumii moderne! Þara contrastelor este pentru cãlãtorul
român o lecþie de viaþã, de schimbare, de sofisticare, dar ºi de suferinþã, o
lecþie în care, dacã eºti sãnãtos la trup ºi la minte, este imposibil sã nu
devii învingãtor. Graþie comunicãrii prin Internet, de la Sidney la Stuttgart,
via Statele Unite ale Americii, vã prezint mai jos un schimb de pãreri cu
talentata pictoriþã Iuliana Sãsãrman.

— Stimatã domniºoarã Iuliana Sãsãrman, în urmã cu
mai bine de un an þi-am fãcut o prezentare la SIMEZA revistei
electronice AGERO (http://www.agero-stuttgart.de/globalnews_simeza.htm). Am aflat atunci multe lucruri interesante
despre tine, despre arta ta, despre talentul tãu în pictura de
ºevalet. Aº vrea sã îmi relatezi ce ai mai fãcut în perioada de
timp care a trecut de atunci.
— În luna mai m-am mutat la New York unde am stat
ºase luni ºi am lucrat la un club privat de golf. În aceastã
perioadã nu am pictat, deoarece aveam o camerã micã ºi nu
aveam spaþiu sã-mi fac atelier, dar în schimb am avut timp sã
vizitez. Am vizitat muzee, galerii de artã, „vestigiile” Manhattan-ului, de la Statuia Libertãþii la celebra statuie auritã a lui
Prometeu din Rockefeller Plaza! De-acolo an dat o fugã la
Boston, Washington ºi la Cascada Niagara de care am fost
foarte impresionatã. În luna noiembrie m-am reîntors la Naples, Florida unde voi sta pânã în luna mai. Aici lucrez tot la un
club de golf, vizitez tot ce se poate, dar ºi pictez deoarece
locuiesc într-un apartament mai mare ºi mi-am improvizat un
atelier de picturã pe terasã.
— Eºti deci tot in America! Te-ai stabilit definitiv acolo? Cum suporþi emigrarea?
— Sunt tot în America, dar încã nu ºtiu pentru cât timp.
Anul acesta sigur mai stau pe aici, deoarece mai sunt multe de
fãcut ºi locuri pe care vreau sã le vãd. Nu e aºa de roz viaþa în
SUA cum mi-o imaginam când eram acasã... Am întâmpinat ºi
1

greutãþi peste care am trecut cu bine, dar în schimb am realizat
cã aici îþi poþi oferi un trai decent, fãrã grija zilei de mâine.
— Am aflat de pe Internet cã în 2006 ai avut o expoziþie
personalã la Connecticut cu ocazia Zilei României ºi marcarea intrãrii þãrii noastre în Uniunea Europeanã, expoziþie
care a fãcut parte din ansamblul de evenimente organizate de
Ambasada Românã din Statele Unite ale Americii cu tema
„Romanian Arts in the United States”. Ce lucrãri ai mai fãcut
între timp ºi unde le-ai expus?
— În America mi-a fost mai greu sã gãsesc o galerie
unde sã îmi expun lucrãrile. Am avut în schimb o expoziþie de
picturã la Hotel Elizeu din Bucureºti, expoziþie organizatã de
Fundaþia „Arte e Arta” din Bucureºti ºi o expoziþie organizatã
tot de aceeaºi fundaþie la Lugano, în colaborare cu Ambasada
României din Elveþia.
— Mai menþii legãturile cu foºtii colegi din România, în
special cei din Cluj ºi din Bistriþa? Cu ce grupuri de artiºti
plastici americani ai luat legãtura?
— Mai vorbesc cu câþiva colegi prin intermediul Internetului, dar nu prea des deoarece timpul ºi diferenþele de fus
orar nu-mi permit. Deoarece sunt departe de România mi-a
fost mai greu sã þin legãtura cu artiºtii de acasã, dar mama mea,
cãreia îi mulþumesc din suflet pentru sprijinul acordat, s-a
ocupat de toate expoziþiile mele ºi întreþine legãturi solide cu
colegii de breaslã. Cei de-aici sunt mai greu de gãsit... Noroc
ca am acces la muzee, biblioteci sau librãrii cu publicaþii de

Artist plastic profesionist. Membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici din România. Nãscutã la data de 23 ianuarie 1980, la
Bistriþa. Absolventã a Academiei de Arte Vizuale „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice ºi
Decorative. A avut nenumãrate expoziþii în Bucureºti, Bistriþa, Cluj-Napoca, Iaºi. Lucrãri în colecþii private din
Australia, Belgia, Canada, Elveþia, Italia, România, Statele Unite ale Americii, Ungaria, º.a.
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artã! Aºa ajung sã îi cunosc, sã-i descopãr ºi sã-i apreciez –
cum zice americanul!
— Ai cunoscut în America alþi artiºti plastici originari
din România?
— Din pãcate nu am cunoscut alþi artiºti români. Am
auzit de câþiva cu renume, dar timpul nu mi-a permis sã îi caut.
— Ai luat legãtura cu Institutul Cultural Român din
New York? Dar cu comunitatea româneascã de pe unde te-ai
perindat?
— Din pãcate nu am luat încã legãtura, dar am sã o fac
când mi se va ivi ocazia.
— Ce faci pentru a-þi câºtiga existenþa?
— Am venit în SUA printr-o firmã din Cluj care mi-a
oferit un contract de muncã la un club de golf, pe post de
ospãtar! Ce nu face omu’ sã vadã America!!! La început am
primit vizã pe ºase luni, dupã care a trebuit sã o extind tot din
ºase în ºase luni, deoarece nu am vrut sã rãmân aici ilegal.
Fiind legatã de aceastã vizã, care e doar temporarã, a trebuit sã
mã tot mut dintr-un stat în altul la expirarea acesteia! Astfel am
stat ºase luni în Florida ºi alte ºase luni în nord (New York ºi
Connecticut). Datoritã acestor mutãri am avut ocazia sã vizitez
ºi sã trãiesc în diferite locaþii ale SUA. Vã spun sincer cã a fost
o experienþã plãcutã. Acum mi-am gãsit o altã companie care
mi-a fãcut contract de muncã ºi voi lucra din luna mai, împreunã cu alþi prieteni români, pe o insulã din Cape Cod, statul
Massachusetts. Datoritã faptului cã sunt într-o þarã în care sunt
singurã ºi nu am nici un sprijin sunt nevoitã sã muncesc o
meserie care nu mã reprezintã, dar sper cã în timp sã aparã alte
oportunitãþi ºi sã-mi gãsesc ceva de lucru în domeniul artistic.
„Speranþa moare ultima”, acesta e moto-ul meu!
— Ai avut realizãri pe „Pãmântul Fãgãduinþei”?
— Da, am avut! În primul rând mi-am împlinit visul de
a vedea New York-ul ºi muzeul Metropolitan, locuri în care nu
credeam cã voi ajunge vreodatã. Am cunoscut o parte din vasta
culturã americanã. Am fost de asemenea la Las Vegas, Los Angeles, Beverly Hills, Hollywood, Chicago, Miami, Boston,
Washington, Niagara, locuri la care visam cu ochii deschiºi
atunci când eram în România, vise care s-au împlinit... Am
reuºit sã-mi cumpãr maºina mult doritã de mine, ºi anume o
maºinã sport de culoare galbenã... Cu ea circul peste tot! Acum
sper ºi aºtept o realizare pe plan profesional, aici pe...
„Pãmântul Fãgãduinþei”!
— Ce proiecte, planuri sau speranþe de viitor ai?
— Momentan pictez ºi pregãtesc o nouã serie de lucrãri
pe care sper sã le expun în curând aici, în Statele Unite ale
Americii.

95

— Þi-ai schimbat stilul de picturã? Ai fost influenþatã
de plasticienii americani? ªtiu cã stilul tãu este cu precãdere
impresionist abstract, stil care apeleazã la subconºtient (bazat
pe sentimente nu pe raþional), adoptând în special o picturã
asemãnãtoare iluºtrilor reprezentanþi ai acestuia precum:
Jasper Johns, Yves Klein, Willem De Kooning, Joan Mitchell,
Fiona Rae, Richard Diebenkorn ºi alþii. Greºesc oare? Ce
muzee ºi galerii de artã faimoase ai vizitat?
— Nu! Nu cred cã mi-am schimbat stilul de picturã,
baza în lucrãrile mele a rãmas „culoarea”. Desigur cã sunt
interesatã sã cunosc ºi tehnica altor stiluri ºi noi modalitãþi de
exprimare artisticã. De aceea „bântui” prin lãcaºuri de artã,
prin galerii ºi muzee. Am vizitat Muzeul de Artã din Naples,
Florida; Muzeul de Artã din Chicago; Muzeul „Salvador Dali”
din St. Petersburg, Florida; Muzeul „Metropolitan” din New
York; Muzeul „Guggenheim” din New York º.a.
— ªtiu cã, din 2006, ai devenit membrã a Uniunii
Artiºtilor Plastici din România. Am auzit cã în curând vei
apãrea în „Enciclopedia pictorilor din România”. Poþi sã îmi
dai câteva detalii?
— Ce repede circulã veºtile chiar ºi pânã în Australia!
Aºa este! Am avut bucuria sã aflu cã voi apãrea anul acesta în
„Enciclopedia pictorilor din România”, volumul al XVI-lea.
Pentru mine este o onoare deosebitã, în special pentru faptul cã
acasã este recunoscutã munca mea în arta plasticã. Mulþumesc
celor care au fãcut selecþia.
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Vocaþia începuturilor la capãtul lumii...
interviu cu Lucia Davis, Noua Zeelandã
Mihai PÃTRAªCU
— Lucia, cine eºti tu ºi cum de ai ajuns sã renunþi la
universitatea clujeanã, la Radio Cluj, la inima Ardealului ºi la
tot ceea ce înseamnã lumea noastrã, pentru cel mai îndepãrtat
colþ al lumii?
— „Poþi lua un cuvânt ºi pleca în lume cu el.”
(Constantin Noica) Acesta era moto-ul de pe sonetele clasei a
douãsprezecea de la Liceul de filologie din Cluj, când am
terminat. ªi mai aveam un moto preferat, nu mai ºtiu cine l-a
creat: „Lumea nu aparþine celor care pot, lumea aparþine celor
care vor.”
Era o iarnã geroasã; eram în al ºaptelea an redactor la
Radio Cluj ºi aproape de finalizarea masteratului în Managementul Relaþiilor Internaþionale din cadrul Universitãþii
„Babeº-Bolyai”. Tocmai lansasem volumul „Reabilitare prin
vot”, o interogare a sistemului electoral din diverse perspective: religioasã, istoricã, tradiþionalã, psihologicã, sociologicã,
politicã ºi aºa mai departe. Era frumos într-un fel: reþeta mea de
fericire însemna o agendã plinã prin care navigam pe parcursul
zilei. Era vorba de persoane importante, de puterea pe care o
simþeai când aveai microfonul în mânã, o lume a informaþiei
care îþi dãdea o superioritate anume…
ªi atunci veni cuvânt de departe, de la capãtul lumii, da,
de la o prietenã foarte bunã, Corina Criºan, fusesem colege de
liceu ºi într-ale presei, mesaj din care îmi amintesc ºi acum: „În
Noua Zeelandã e o varã superbã într-un peisaj înspãimântãtor
de frumos! Mai mult decât atât, în Noua Zeelandã nu conteazã
cine eºti ºi ce eºti, conteazã câþi prieteni ai. Gunoier ºi director
de bancã (specificare: în Noua Zeelandã sunt mulþi emigranþi
cu studii aberant de strãlucite, care, proaspãt veniþi, o iau
propriu-zis de la capãt) stau la aceeaºi masã ºi comenteazã
vreme ºi vremuri (mai degrabã rugby, dar oricum nu aº fi
înþeles la momentul respectiv)”. Decizie: acum sau niciodatã?
Am ales fãrã a sta prea mult pe gânduri sã plec.
ªi încã o amintire din febra pregãtirilor: mi-am permis o
singurã carte din draga mea bibliotecã, ºi aceasta a fost „Jurnalul Fericirii” al lui Nicolae Steinhardt.
Da, am crezut iniþial cã va fi vorba de renunþare: mai
grav decât la pãmântul patriei, renunþare la limba, la obiceiuri
la un mod de a fi conºtientizat acut în contact cu Alþii, cu
Ceilalþi. Integrare. Asimilare.
Vai, cât de departe de adevãr!
A început cu gesturi înduioºãtor de minore: colegii de
serviciu fãceau eforturi extraordinare sã îmi pronunþe corect
numele: Lucia Tibre. Cu toate protestele mele cã nu conteazã,
pentru ei conta. Apoi cu întrebãri ale cãror rãspunsuri erau
primite cu interes. Despre Crãciun, despre Paºte (colegi, prieteni din colþuri de lume mã însoþeau la slujba de Paºte a
Bisericii Ortodoxe române din Auckland, sau primeau la colindat în noaptea de Crãciun – „Ce minunat obicei!”, spuneau)
despre familie … (La un interviu pentru un post, prima cerinþã
a fost: „Spune-ne despre familia ta, ai fraþi? Pãrinþii îþi simt
lipsa? Bunicii…”).
A continuat cu implicarea mea în emisiunea de radio în
limba românã. ªi aºa, încet, încet, românitatea din mine, din

Sandspit, Noua Zeelandã, 2008. De la stânga la dreapta:
Adina ºi Cristi Dumitrache - producãtorii revistei „Pagini
Româneºti în Noua Zeelandã” ºi Lucia Davis - redactor,
emisiunea în limba românã la „Planet FM” Auckland,
îmbrãcaþi în tricouri TIFF 2008, trimise de doamna Irina
Nistor ºi pozând special pentru revista „Familia Românã”
noi, a prins contur: revista lunarã „Pagini Româneºti din
Auckland”, trupa de teatru „Zi de Mai”, biserica ortodoxã „Sf.
Ignatie Teoforul”, festivaluri culturale în care ne îmbrãcam în
costume populare româneºti ºi vindeam mititei ºi sãrmãluþe. În
ziua de 1 Decembrie plasãm drapelul naþional în punctul cel
mai vizibil din Auckland: pe podul peste ocean ce leagã partea
de nord a oraºului de centru, ºi-l admirãm þanþoºi. Apoi un
eveniment de marcã în Noua Zeelandã, cu care ne mândrim la
toatã lumea – Festivalul Internaþional de pian, organizat anual
de compatriotul nostru Tamas Vesmas, ºeful catedrei de pian
de la Universitatea din Auckland. Plecat din þarã de 40 de ani ºi
sosit în Noua Zeelandã acum 25, imprimã pe toate afiºele
spectacolelor domniei sale: „nãscut în România” ºi promoveazã cu pasiune fascinanta muzicã a lui Enescu, pe care-l considerã al doilea fenomen ca importanþã în lumea muzicalã,
dupã Mozart. Rãspundem mândri la întrebarea de unde ne
tragem, iar dacã vreun jurnalist în cãutare de senzaþii tari
prezintã câte vreo imagine nefericitã, protestãm cu scrisori
pânã la primul ministru.
ªi atunci… nu e vorba de renunþare, am dreptate? Mai
degrabã de desãvârºire a unui univers drag, într-un spaþiu
generos. Mã simt mai româncã aici, în Noua Zeelandã, decât
am fost vreodatã în România.
— Dacã ar fi sã mai alegi o datã în viaþã traseul tãu, ar
fi el acelaºi?
— Doamne fereºte, ar fi o risipã de viaþã! Aº alege
altceva ºi apoi altceva ... câte vieþi îmi dai?
— Lucia, cum ai defini tu universitatea?
— Alma Mater, un loc în care te simþi ocrotit de seve-
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ritatea mai mult sau mai puþin simulatã a dascãlilor ºi legãnat
de visurile colegilor. În care viaþa se declinã în jurul ideilor, în
timp ce realitatea aºteaptã cuminte dincolo de poartã (ºi mai þii
minte ce porþi groase are Facultatea de Litere clujeanã? În care
cafeaua (sau, mã rog, berea) se bea încet, preþios, fiecare
înghiþiturã punctând valurile de expuneri ºi filosofii din jurul
mesei. În care spaima examenelor (ºi, Doamne, multã mai era!)
ºi absurditatea sistemului notãrii sfârºesc în triumful ameþitor
al zâmbetelor de la absolvire. E lumea ideilor arhetipale în care
posibilitãþi infinite aºteaptã doar o scânteie sã se nascã.
— Ce datorezi tu Universitãþii clujene, cea care te-a
format ºi care, probabil, þi-a lãsat amprenta stilului?
— Aripile. Avântul. Baze fundamentale, pe care încap
cãrãmizi solide. Pasiuni livreºti. Câteva visuri ucise. Ce înseamnã sã nu îþi placã Mircea Eliade. Dar, categoric, cel mai
mult ºi cel mai mult prieteni buni, ca tine, cu amintiri comune.
— Cum priveºti traseul tãu de pânã acum? Care este
relaþia dintre formarea ta ºi ceea ce aplici acum, zi de zi, la
locul de muncã?
— Acum. Lucrez acum la primãria Auckland, consilier
în cadrul Departamentului de servicii comunitare. Voluntariez
pentru emisiunea radio în limba românã. De asemenea, pentru
diverse acþiuni culturale româneºti. Scriu articole pentru revista „Pagini Româneºti din Auckland”. Soacra mea conduce
un grup cultural tradiþional Maori, în care sunt implicatã. (Aici
ar trebui sã deschid o parantezã: familia soþului meu stãpânea
în vremuri pre-coloniale regiunea Auckland-ului – Tamaki –
Makau – Rau, oraºul celor o sutã de iubiri, în limba Maori.
Rolul lor acum este de a perpetua tradiþia locului într-o societate surprinzãtor de diversã – în Auckland întâlneºti oameni
din toate colþurile pãmântului ºi auzi aproape toate limbile din
lume. O ceremonie importantã în pãstrarea identitãþii oraºului
este primirea oficialitãþilor care-l viziteazã. Aceasta se realizeazã în registru Maori: oaspeþii sunt poftiþi sã intre în oraº,
cu... întreaga lor fiinþare, aceasta însemnând ºi generaþiile care
i-au precedat ºi le-au facilitat devenirea întru cine sunt ei
astãzi. Dupã discursurile primirii, în care se aduce omagiu
celor vii ºi celor morþi, naturii ºi frumuseþilor ieºite din mâinile
omului, gazde ºi invitaþi împãrtãºesc suflarea vieþii: atingându-ºi nasurile, inspirã puternic în acelaºi timp. Am primit
astfel, sfios la început, mai cu curaj pe urmã, parlamentari ºi
prim-miniºtri internaþionali, dar ºi actori de renume ºi trupe de
teatru. Poftim de asemenea Anul Nou în Auckland – în lume aº
putea spune, Noua Zeelandã fiind prima þarã care-l întâmpinã,
datoritã fusului orar – printr-o ceremonie în faþa a zeci de mii
de spectatori).
Ce am vrut sã spun prin acestea? Cã sunt într-o continuã
formare ºi sper sã rãmân aºa, acceptând cu bucurie de copil
orice surprizã a destinului ºi învãþând, în special, sã nu accept
ideea de formare, formatul confortabilului, ce se hrãneºte din
autosuficienþa noastrã. Sper ca ºi pe patul de moarte sã-mi
recunosc neºtiinþa, deschizând o carte.
— Reþin, din formarea noastrã ca oameni de litere ai
Univesitãþii clujene, câteva cuvinte care ne-au marcat împreunã. Sunt cuvinte spuse cu diferite ocazii de cel pe care
l-am apreciat cu toþii atât de mult, domnul Oliv Mircea. Îmi
aduc amine cã am scris un text despre „Ce am învãþat eu de la
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Mircea Oliv”. Dânsul ne spunea cã o ºcoalã este cea care
transmite stãri de spirit, nu conþinuturi, sfaturi sau învãþãturi,
cã în viaþã trebuie sã învãþãm nu adevãrul, ci direcþia, nu ce, ci
cum, cã un învãþãtor este, mai întâi de toate, un dezvãþãtor, cã
trebuie sã trãim valorificarea negativului sau ritmul, pentru
cã, aºa cum spunea dânsul, „nu poþi funcþiona în spirit fãrã o
anumitã geometrie a zilei”. Mai mult, alte sfaturi reþinute de
mine sunt medierea, autoinstrumentalizarea, simþul epic ºi
capacitatea de a povesti idei sau convertirea în sãrbãtoresc a
fiecãrei clipe, pentru cã, aºa cum spunea dânsul, „clipei trebuie sã îi dai strãlucire ºi graþie”. Cât din aceste învãþãturi se
poate aplica acolo, la capãtul tãu de lume?
— „Adevãrul nu coincide întotdeauna cu dreptatea.”
(Faulkner) Perfect adevãrat, aº alege! Cu experienþa mea de
mamã într-o cãsãtorie interculturalã, în care metodologia spãlatului vaselor ia dimensiuni filosofice. Mediere, autoinstrumentalizare, îndeosebi simþ epic. Experienþã pe care sunt în
tratative sã o materializez într-o lucrare de doctorat cu subiectul „Identitate în cupluri transculturale”. Câteva cuvinte
despre profesoara mea: Marylin Waring – record pentru cea
mai tânãrã femeie parlamentar la vremea respectivã, se întâmpla în 1975, iar ea avea doar 22 de ani. Un alt record: 10 ani mai
târziu ºi-a retras suportul pentru partidul din care fãcea parte,
refuzând sã voteze în favoarea energiei nucleare – problemã de
securitate naþionalã, ºi, astfel, generând cãderea guvernului ºi
alegeri anticipate. Clipei sã îi dai strãlucire ºi graþie – ce minunat moto pentru fiecare dimineaþã! Mulþumesc cã mi l-ai
amintit!
— Mulþi dintre tinerii de azi doresc sã plece spre noi
orizonturi ºi sã se afirme sau sã se manifeste departe de
pãmânturile care i-au legãnat ºi de oamenii care i-au format.
Ce le-ai recomanda tu acestor tineri?
— Departele ºi aproapele ºi-au pierdut din semnificaþiile înfricoºãtoare ale secolului trecut: pun mâna pe telefon
ºi bunica îmi recitã reþeta de mãmãligã sãlãjeanã; în acelaºi
timp, deschid internetul ºi emigrez în cine ºtie ce colþ îndepãrtat de cotidianul meu.
Apoi, rolul formatorilor nu e complet fãrã managementul separãrii...
Meleagurile care te leagãnã? Maori au un obicei aici:
când se naºte un copil, placenta se îngroapã în pãmântul
strãbun, iar în locul respectiv se planteazã un copac. Axis
mundi la care, oriunde te vor duce paºii ºi ambiþiile, te vei
reîntoarce mereu.
Îmi place stilul neozeelandez: dupã studii, înainte de a
începe o carierã ºi o familie, tinerii pleacã, pentru un an,
aproximativ, sã cucereascã lumea. Voluntariind pe ici pe colo,
spãlând vase într-un restaurant sau la cules de fructe pentru
a-ºi menaja bugetul ºi desigur investind masiv într-un proces
de dezvãþare – învãþare, cunoaºterea crudã, la faþa locului.
Drum iniþiatic. Se întorc apoi îmbogãþiþi ºi îmbogãþind.
Concluzii personale? Oricât de departe ai fugi, nu poþi
fugi de tine însuþi. Afirmarea, manifestãrile personale, nu au
nici o importanþã, în absenþa fericirii. Iar fericirea este o explorare interioarã. Dar desigur, câteodatã, unii dintre noi avem
nevoie de geografii exotice pentru a citi harta fericirii noastre.
Chemarea departelui...
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Profil contemporan de tânãr român:
Mihai Tivadar
Adelina ULICI
Mihai Tivadar este un tânãr frumos, cu ochi strãlucitori,
ce însufleþeºte totul în jur cu energia ºi dinamismul degajate de
întreaga lui fãpturã. L-am cunoscut în ambianþa expoziþiei
internaþionale de fotografie pe care a vernisat-o în aceastã
varã, în data de 28 iulie, la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”
din Baia Mare. Expoziþia - organizatã de asociaþia „Est-Vest”,
al cãrei preºedinte este cu începere din anul 2007 Mihai
Tivadar - conþine exponate interesante, alese din cele 200 de
fotografii ale unor autori francezi ºi români, care s-au prezentat la selecþia ce a avut loc la Satu Mare, cu puþin timp în

care l-a încheiat ca ºef de promoþie ºi doctoratul cu tema:
„Structure sociale des villes européennes et ville écologique”
(Laboratorul EQUIPPE-MEDEE, Université de Lille 1,
2002-2006).
Teza de doctorat a fost realizatã sub îndrumarea profesorului Hubert Jayet, lucrarea este preponderent teoreticã
(economie urbanã) ºi a obþinut menþiunea maximã în Franþa:
foarte bine, cu felicitãrile juriului ºi propunerea pentru publicare. În urma cercetãrii realizate în cadrul doctoratului, mai
multe articole sunt în proces de publicare în cele mai importante jurnale de Economie Urbanã ºi Regionalã din lume.
(Pânã în prezent a elaborat în colaborare cu profesorul sãu ºi a
publicat „Endogenous Amenities and the Spatial Structure of
Cities” ERSA conference papers, European Regional Science
Association, 2006).
La ora actualã sunt în postdoctorat, un contract de
cercetare pe o duratã limitatã, o etapã practic obligatorie în
viaþa oricãrui cercetãtor. Acest postdoctorat se desfãºoarã la
CEMAGREF Grenoble (institut public de cercetare în do-

Mihai Tivadar la vernisajul expoziþiei internaþionale
de fotografie „Forever young”
urmã ºi stã sub genericul „Forever young”, concept pe care
maramureºeanul nostru, nãscut la 29 mai 1977, în Seini, pare
fãcut sã-l ilustreze. La vernisaj au fost prezenþi ºi pãrinþii sãi:
mama – bibliotecarã, tatãl – profesor de matematicã, ambii din
Seini, dovadã a unei familii unite, în ciuda sutelor de kilometri
care-i despart de obicei, pentru cã Mihai locuieºte, în momentul de faþã, la Lille (Franþa). Dupã cum mãrturiseºte protagonistul acestui articol, pãrinþii au avut cel mai important rol
în formarea lui. ªi ce dovadã mai bunã de ataºament decât
faptul cã cercul de matematicã al elevilor din Seini, „Prietenii
lui Pitagora”, condus de tatãl sãu, ºi-a gãsit loc pe pagina de
internet a organizaþiei „Est-Vest”, cu o elogioasã prezentare.
Cum a ajuns Mihai Tivadar în Franþa ºi de ce tocmai
acolo, ne explicã el însuºi: Am ajuns la Lille cu o bursã Erasmus-Socrate, Lille, deoarece aceste burse se bazeazã pe relaþiile existente între universitãþi - în cazul de faþã, Universitatea
de Vest Timiºoara, Facultatea de ªtiinþe Economice, Secþiunea Management, absolvitã în 1999 ºi Université de Lille 1.
ªi lucrurile nu s-au oprit aici. Dupã absolvirea ªcolii de
Înalte Studii Europene Comparative (Universitatea de Vest
Timiºoara, 1999-2001) au urmat masteratul „Espace Européen
Economique et Social” (Université de Lille 1, 2001-2002) pe

meniul ecologiei, agriculturii, apelor, etc...), în cadrul unui
proiect european intitulat PLUREL: Peri-urban Land Use Relationships. Eu analizez impactul schimbãrilor demografice
(în special fenomenul de îmbãtrânire a populaþiei) asupra pieþei funciare ºi imobiliare ºi a presiunilor spaþiale rezultate (urban, periurban, rural).
Între timp, a participat la numeroase conferinþe ºi colocvii: Séminaire Européen des Doctorants en Economie Régionale – SEDER (Bordeaux) ºi Séminaire d’Etudes et de
Statistiques Appliquées B la Modélisation en Economie –
SESAME (Pau) în 2004; Séminaire d’Economie Spatiale et
Urbaine – SESU (Paris), Séminaire Européen des Doctorants
en Economie Régionale – SEDER (Bordeaux) ºi Séminaire
Inter-Universitaire de Théorie Economique – SIUTE (Lille) în
2005; Séminaire Européen des Doctorants en Economie Régionale – SEDER (Bordeaux); Congress of the European Regional Science Association – ERSA (Volos, Grecia); Interna-
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tional Conference on Management
Science and Engineering - ICMSE (Lille)
ºi Halle Urban Growth Forum (Halle, Germania) în 2006; Ecomod Conference
(Bruxelles) ºi Congress of the European
Regional Science Association – ERSA
(Paris). În intervalul 2002 – 2007 a susþinut numeroase seminarii: Microéconomie approfondie, Economie Industrielle,
Economie de l’incertain, Analyse de
données, Théorie des marchés et de la concurrence, Modélisation économique etc. ºi
cursul Economie du travail. Pânã aici, un
traseu profesional ascendent ºi promiþãtor,
aºa cum mulþi tineri români realizeazã în
strãinãtate, dovadã cã ºcoala româneascã,
cu toate nenumãratele ei probleme, încã
reuºeºte sã creascã viitori specialiºti de
certã calitate. Oricum, Mihai Tivadar vorbeºte cu multã pasiune despre ceea ce face.
Acasã vine de douã-trei ori pe an, dar legãturile cu
locurile natale sunt continue ºi, aº zice, entuziaste, alimentate
de acþiunile în care se implicã. ªi dacã nu a putut veni mai des,
a dus Seiniul acolo, cu el, în Franþa.
Existã o comunitate româneascã puternicã în Lille, în
special în mediul universitar, care este foarte bine reprezentatã
ºi prin asociaþiile „Printemps Roumain” ºi „Est-Ouest”. Activitãþile desfãºurate sunt în special din domeniul cultural, bineînþeles, implicând schimburi între cele douã þãri.
Totul a început în anul 2005 când, la Lille, a fost
prezentatã o oribilã expoziþie de fotografii realizate de un belgian ºi intitulatã „Printemps Roumain”, conþinând aspecte
dintre cele mai sordide din viaþa rromilor. Studenþii, profesorii
ºi cercetãtorii români de acolo s-au simþit, pe bunã dreptate,
lezaþi în sentimentele lor ºi au încercat sã facã ceva productiv
cu aceastã supãrare, astfel încât au înaintat o scrisoare de protest cãtre conducerea universitãþii. Preºedintele acesteia, le-a
sugerat, ca bun exerciþiu democratic, sã creeze un cadru organizatoric adecvat pentru a promova imaginea României, aºa
cum o vãd ei. Astfel s-a nãscut o asociaþie din care fac parte
români din mediul universitar din Lille, dar ºi francezi care
cunosc România ºi sunt dornici sã participe la promovarea
unei imagini cât mai corecte a ei în Franþa. În semn de aducere
aminte au pãstrat numele de „Printemps Roumain”. Ca sã ne
facem o idee despre rolul lui Mihai Tivadar în aceastã iniþiativã, este suficient sã spunem cã atunci, în anul 2005, a fost ales
membru al Consiliului administrativ, iar în anul 2006 a fost
ales vicepreºedinte. Mihai s-a gândit cã ar fi bine sã pigmenteze acþiunile culturale diverse organizate cu un festival
rock.
Iniþial a fost o motivaþie destul de personalã ºi anume
organizarea unui festival în Franþa în care sã cânt ºi eu cu
formaþiile româneºti din care fac parte „Dirty Shirt” ºi
„Rethorica” (http:/www.myspace.com/dsromania ºi
http://www.myspace.com/rhetoricaband) - Dan Crãciun (Baia
Mare) – voce, Vlad Þoca (Baia Mare) – baterie, Pal Novelli
(Seini) – bas, Cristi Bãlãnean (Baia Mare) – chitarã, Mihai
Tivadar (Seini-Lille) – clape, la care se adaugã Otto Ulman
(Seini) – chitarã ºi Dan Prikop (Seini) – chitarã. Dupã aceea,
cum e vorba la noi, „dacã intri în horã, joci”. În timp, totul a
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cãpãtat amploare ºi am învãþat foarte multe aici în Franþa.
Cum e evident lipsã de activitãþi asociative ºi culturale în
România, mi-am dorit sã „transfer” o parte din acest „know-how”.
Având curaj ºi datoritã faptului cã, în perioada 19951999, iniþiase ºi organizase ediþiile succesive ale festivalului
„Rock Fest Seini”, iar între timp mai acumulase experienþã de
organizator, Mihai Tivadar s-a pus pe treabã aºa cum ºtie el cel
mai bine, adicã, cu entuziasm.
Zis ºi fãcut. Prima ediþie a festivalului a avut loc în anul
2005, în cadrul manifestãrii „Journées Culturelles Roumaines”, organizatã în colaborare cu asociaþia „Printemps Roumain”. Ediþia 2006, desfãºuratã în dublã partidã: Franþa (Lille,
26-28 mai) ºi România (Seini, 21-23 iulie) a marcat înfiinþarea
Asociaþiei Culturale „Est-Vest”, organizator principal în România, al cãrei preºedinte este Mihai.
Ajuns în acest an la cea de-a patra ediþie, festivalul are
un program bogat, desfãºurat în ambele þãri. Alãturi de concertele ce þin de festivalul propriu-zis, s-au desfãºurat ºi sunt
programate în continuare, în intervalul iulie – noiembrie, diferite alte activitãþi: concursuri de literaturã ºi fotografie, expoziþii foto, concerte de preselecþie, realizarea compilaþiilor „Révolution Métal Française” ºi „Révolution Métal Roumaine” pentru
promovarea reciprocã a rock-ului român ºi francez etc.
Cum vede Mihai Tivadar imaginea României în lume?
Perfectibilã. ªi considerã cã existã semne bune.
Imaginea României în Franþa nu mai e la fel de proastã
ca la începutul anilor 2000, s-a îmbunãtãþit în ultimul timp. Aþi
vãzut ce trupe valoroase au venit în vara asta la noi? În anii
trecuþi ne ocoleau...
Cu siguranþã cã, în mediul din Lille, imaginea României
s-a îmbunãtãþit ºi datoritã eforturilor pe care Mihai le depune
prin intermediul muzicii ºi sub semnul prieteniei.
Dacã se va întoarce în þarã? Aici încetineºte ritmul, se
vede cã subiectul îl preocupã. Deocamdatã, însã:
Deºi mã implic foarte mult în activitãþi asociative ºi
culturale, momentan nu prevãd o întoarcere definitivã în þarã.
Motivele sunt diverse: profesionale, sociale, culturale... Faptul de a trãi 7 ani într-o þarã, evident îºi pune amprenta, dar în
continuare îmi doresc sã revin în România, care rãmâne totuºi
„acasã”.
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Teatre româneºti din Canada :
Un aspect al multiculturalismului canadian
Orsolya FEKETE

Gânduri introductive referitoare la
emigrarea românilor în Canada
Unicitatea mozaicului societãþii canadiene, precum ºi
politica ei faþã de fenomenul imigraþiei, bine construitã ºi
atractivã, cu repetate tentative de creºtere a numãrului persoanelor cu pregãtire ºi calificare profesionalã a atras un numãr mare de imigranþi est-europeni în ultimul secol. Valurile
de emigrare au fost legate, în mod logic, de contextele politice
sau sociale consecutive celor douã rãzboaie mondiale. Conform unor statistici publicate în „Encyclopaedia of World
Cultures”, în 1986 aproximativ 78% dintre canadieni se revendicau de origine europeanã. Dintre aceste popoare îi amintim
pe: albanezi, armeni, croaþi, cehi, polonezi, slovaci, sloveni,
precum ºi unguri ºi români. Un numãr de 18.745 canadieni se
revendicau a fi de origine românã în 1986. (Levinson, 125).
Totuºi, aceste cifre sunt relative întrucât mulþi emigranþi provin din regiuni care nu fãceau parte din România
pânã în 1918.
Luând în considerare similitudinile între limbile românã ºi francezã, primele generaþii de emigranþi români în
Canada au ales partea francezã a Canadei, în special zona
oraºului Québec. În pofida acestui fapt, în zilele noastre cea
mai mare comunitate de români din Canada este concentratã în
oraºul Toronto. Recensãmântul din 1996 consemneazã un numãr de 107.500 de persoane de origine românã în Toronto.
(Patterson, 2007).
Având în vedere faptul cã asimilarea grupului etnic
românesc în societatea canadianã poate periclita perpetuarea
culturii româneºti în Canada, Biserica Ortodoxã Românã joacã
un rol foarte important în menþinerea legãturilor între românii
de acolo ºi în oferirea de spaþii pentru diferite activitãþi culturale în comunitate, inclusiv festivaluri ºi manifestãri religioase, precum ºi spectacole oferite de trupe de interpreþi ºi
dansatori populari, membri ai „ªcolii româneºti” ºi companii
de teatru de amatori sau profesioniºti.

Teatrul „Ars Nova”
„Apariþia unei grupãri artistice româneºti într-o regiune
cu o diversitate multiculturalã foarte coloratã, ar pãrea o utopie. Dar, adevãrul e tocmai contrar acestei afirmaþii, precum o
dovedeºte istoria scrisã a teatrului româno-canadian «Ars
Nova»”. Într-adevãr, existenþa Teatrului „Ars Nova” reprezintã o dovadã pentru gama largã de posibilitãþi oferite de
modelul multicultural canadian, deºi e doar al doilea teatru
românesc constituit la Toronto.
Iniþiativa formãrii primului teatru românesc în Canada
aparþine unui mic grup de actori ºi regizori profesioniºti, care,
dupã ce au pãrãsit România, au ales sã-ºi continue activitatea
teatralã. Astfel, în anii 1980 teatrul „Taboo” a fost lansat la
iniþiativa lui Costin Manu (nume de botez Constantin), a cãrui
carierã a cunoscut o recunoaºtere internaþionalã în ultimele
decenii. Din pãcate, activitatea teatrului „Taboo” a cãzut în

uitare; dar a pus totuºi bazele teatrului românesc în Canada.
Teatrul „Taboo” (a nu se confunda cu teatrul constituit de
dramaturgul canadian Charles Crosby) a fost o companie de la
Toronto a cãrei obiectiv era de a pune în scenã piese din
repertoriul românesc ºi internaþional în limbile englezã, francezã ºi românã, având în distribuþie actori profesioniºti ºi
amatori totodatã. A fost constituit în colaborare cu recent
dispãrutul actor român, Adrian Ionescu ºi actriþa/regizoarea
Diana Miklos. Din câte ºtim despre activitatea companiei de
teatru este cã au pus în scenã o piesã de Caragiale, „O noapte
furtunoasã” în urmã cu vreo douãzeci de ani. În afarã de
aceastã piesã teatrul „Taboo” a participat la Festivalul Asociaþiei de teatru Multicultural din Ontario, organizat între anii
1970-1987, sprijinit de guvernul canadian, gãzduind festivaluri teatrale anuale (Berger). Din pãcate, nu am gãsit înregistrãri despre participarea teatrului „Taboo” la acest
eveniment sau despre alte activitãþi ale companiei.
Cu un strop de noroc, am reuºit sã-l contactez pe domnul Constantin Manu, care mi-a povestit deschis despre cariera
lui ºi situaþia teatrelor etnice în scrisorile dumnealui. Din
pãcate, nu deþine înregistrãri consemnate despre teatrul „Taboo” ºi nu are amintiri prea vii despre activitatea acestuia.
Constantin Manu s-a nãscut în 1952, la Bucureºti. A
absolvit Universitatea de Artã Teatralã ºi Cinematograficã
„Ion Luca Caragiale” din Bucureºti, în 1974, cu diplomã de
licenþã în Arte frumoase, Actorie ºi Regie. Dupã absolvire, a
pãrãsit þara, deoarece, dupã cum mi-a mãrtusrisit în una din
scrisorile sale, „nu se vedea jucând Lenin pentru tot restul
vieþii sale sau omul numãrul trei într-o celulã comunistã dintr-o
piesã despre mineri sau sã joace într-un film românesc cenzurat”. Probabil, nu din întâmplare nu s-a mai întors în
România.
Acomodarea cu limba englezã a fost dificilã. A absolvit
o facultate în Tehnologia Ingineriei Electronice la Facultatea
canadianã Humber ºi a lucrat în domeniu mai mult de 17 ani. A
studiat ºi Managementul artelor la Universitatea Stafford.
Îmbunãtãþindu-ºi constant abilitãþile lingvistice, a reuºit sã
stãpâneascã diverse accente de pronunþie, fapt care i-a permis
sã joace roluri de imigranþi de diferite naþionalitãþi, pe scenã, la
televiziune sau în filme. În afarã de cariera de actor ºi regizor
în continuã dezvoltare, Constantin Manu a devenit proprietarul
unei companii de producþie intitulatã „Not a Hobby Production”. A ocupat, de asemenea, postul de regizor artistic ºi de
scenã al Teatrului „Victoria” din Petrolia din 1996 pânã în
2003, iar din 2005 a ocupat aceeaºi poziþie la teatrul canadian
„Cambridge”. A fost, de asemenea, colaborator artistic al
Companiei de teatru canadian „First Stages”. În prezent este
preºedintele ºi producãtorul executiv al corporaþiei „StageEnt”, o companie de teatru din Toronto. A pus în scenã peste
50 de piese, a regizat un numãr aproape dublu de piese de toate
genurile ºi a jucat într-un numãr de peste 70 de piese în timpul
lungii lui cariere.
Ideea Teatrului „Ars Nova” dateazã încã din primãvara
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anului 2002, dar s-a concretizat doar în 2003, cu spectacolul
„O noapte furtunoasã” de I.L. Caragiale ºi piesa „O searã la
Iunion”, scrisã de un dramaturg american de origine românã
contemporan, Tatiana Ivan. Spectacolul a fost în limba românã
ºi s-a jucat în 2003 la Teatrul Bibliotecii Yorkwood, din Toronto, un teatru multifuncþional. Nu trebuie confundat numele
companiei cu cel al altor companii omonime, nici cu teatrul din
New York, nici cu ansamblul vocal din Copenhaga. Teatrul
„Ars Nova” este o companie teatralã formatã parþial din
amatori, muzicieni, ingineri IT, ingineri chimiºti ºi actori profesioniºti.

Secvenþã din piesa „O noapte furtunoasã”
Urmãtoarea reprezentaþie a companiei a fost dedicatã
celei de-a 151-a aniversãri a cunoscutului dramaturg, Ion Luca
Caragiale. Intitulat „Caragiale de ieri ºi de azi”, spectacolul a
avut loc la Biblioteca Yorkwood din Toronto, pe 4 aprilie
2003, în regia lui Amatto Checiulescu. Spectacolul a avut douã
pãrþi: în prima parte au avut loc reprezentaþiile unor piese
într-un singur act din opera lui Caragiale („Five o’clock”,
„Amici”, „Un pedagog de ºcoalã nouã”). A doua parte a
constat într-o piesã în patru acte „O noapte furtunoasã”. Cu
aceastã reprezentaþie s-a dovedit cã scopul artistic al companiei este de a promova piesele lui Caragiale ºi, în acelaºi
timp, de a conserva identitatea artisticã româneascã, precum
pretinde sloganul teatrului. În consecinþã, repertoriul companiei este compus în mare parte din piesele lui Caragiale.
Teatrul „Ars Nova” trebuie asociat cu numele lui
Amatto Checiulescu, regizor recunoscut la nivel internaþional,
coregraf, balerin ºi actor, fondatorul acestei companii ºi responsabil de regia spectacolelor mai sus menþionate. Viaþa ºi
cariera lui Amatto Checiulescu pot constitui un exemplu
pentru ceea ce numim potrivirea unei piese de puzzle în „mozaicul canadian”. ªi-a început studiile la Colegiul Naþional
„Sfântu Sava” Bucureºti, apoi a absolvit Conservatorul ca pianist ºi balerin. La vârsta de 16 ani ºi-a început cariera la Opera
din Bucureºti ca balerin. Fiind un tânãr ambiþios, a început sã
frecventeze cursuri de actorie la Academia de Teatru. Pe lîngã
aceste cursuri a mai frecventat ºi cursuri de regie, scenografie
ºi arhitecturã, dar în cele din urmã ºi-a continuat cariera internaþionalã de balerin. În timpul regimului comunist a plecat
adesea în turnee la Varºovia, Berlin, Praga, Cracovia, în Spania, la Monte Carlo ºi în Cuba. A fost pentru o perioadã ºi
regizorul Companiei de Balet din cadrul Operei române.
Datoritã situaþiei politice confuze din România anilor
1980 ºi din cauza regimului comunist draconic, a hotãrât sã
pãrãseascã þara, lucru pe care l-a fãcut în 1981, urmând-o pe
soþia lui, care a plecat cu câteva luni înainte, beneficiind de
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sprijin diplomatic. Cariera lui în Canada a început la Teatrul
„Betty Oliphant”, în timp ce soþia lui, balerinã cu renume
internaþional, Magdalena Popa, a devenit mentorul Companiei
de balet feminin din Canada. În iunie 2002, Amatto Checiulescu a fost invitat în România, dupã douãzeci de ani de
absenþã, unde a primit cea mai înaltã distincþie din partea
statului, „Ordinul Steaua României”, la Opera Naþionalã din
Bucureºti. (Cudalbu: „Confesiunile unui artist”).
Ambiþia lui Checiulescu de a înfiinþa un teatru românesc în Canada a fost susþinutã de un grup de artiºti amatori,
dar entuziaºti, care au materializat aceastã idee. Tot norocul
m-a ajutat sã o contactez pe Iuliana Cozma, directorul artistic
al companiei, care mi-a povestit despre greutãþile întâmpinate
de-a lungul existenþei companiei. Toþi membrii trupei sunt
amatori, având slujbe în alte domenii ºi familii de întreþinut.
De aceea, fiecare spectacol presupune eforturi considerabile.
Perioada de repetiþii o iau ca pe un hobby, iar pentru a-ºi
susþine financiar aceastã activitate se folosesc de venitul obþinut la slujbe. În afarã de veniturile provenite din vânzarea
biletelor, în cazuri fericite în care au sponsori, actorii îºi pot
recupera sume mai mari din investiþiile lor. În ceea ce priveºte
publicul, fiecare spectacol are în jur de 300 de spectatori, ceea
ce înseamnã cã piesa este vizionatã de aproximativ 500 de
persoane. Cu toate acestea, fiecare spectacol este foarte bine
organizat, cu decoruri ºi costume realizate în mod profesional,
dupã cum reiese din fotografiile sau spoturile de prezentare a
activitãþii lor.
A treia reprezentaþie a Teatrului „Ars Nova” a avut loc
la Universitatea din Toronto, pe 17 aprilie 2003, în prezenþa
unui grup de studenþi. Piesa „Five o’clock” a fost jucatã de
patru actori amatori: Andreea Diaconescu, studentã la psihologie la Universitatea York ºi instructor de dans, Camelia
Dan, absolventã de Drept în România, contabilã în prezent,
Iuliana Cozma, inginer chimist, directorul artistic al companiei
ºi economistul Adrian Oþoiu.
O altã piesã scurtã, „Amici”, a fost jucatã în cadrul
Caravanei româneºti, la restaurantul „Transilvania”, în 30 iunie 2003. Aceasã piesã i-a avut în distribuþie pe Adrian Oþoiu,
Lucian Fetilã, absolvent al Universitãþii de Muzicã din Bucureºti, ca dirijor, dar profesând ca ziarist ºi, recent, ca agent de
pazã, Mihai Cozma, absolvent al Universitãþii „Al.I. Cuza” din
Iaºi, Facultatea de Filologie, specializat în spaniolã ºi englezã,
în prezent lucrând în domeniul ºtiinþelor informaticii. Acest
eveniment poate fi considerat o premierã, luând în considerare
faptul cã a fost pentru prima datã când Caravana internaþionalã,
un festival cultural anual, a deschis o secþiune româneascã.
În anul umãtor, 2004, compania a avut douã reprezentaþii ale piesei „Take, Ianke ºi Cadâr”, o comedie remarcabilã, scrisã de dramaturgul Victor Ion Popa. A fost jucatã pe
21 februarie ºi 17 aprilie 2004, la Teatrul „Betty Oliphant” din
Toronto. În afarã de artiºtii menþionaþi, Amatto Checiulescu ºi
Iuliana Cozma, au participat ºi alþi membri ai companiei la
spectacol: Dan Fâºie, absolvent al Universitãþii de Marinã
comercialã, Andrei Zodian, care a studiat ingineria materialelor la Universitatea din Toronto, în prezent consultant pe
probleme de siguranþã informaticã, Cãlin Herþeg, cel mai tânãr
membru al companiei, lucrând în domeniul construcþiilor ºi
Camil Coajã, absolvent al Universitãþii de Aviaþie Bucureºti,
în prezent programator. Succesul piesei a fost repetat de spectacolul din 10 aprilie 2005, la Teatrul „Betty Oliphant”.
Din pãcate, în ultimii doi ani Teatrul „Ars Nova” nu a
þinut reprezentaþii datoritã împrejurãrilor nefavorabile. Totuºi,
teatrul românesc „Luceafãrul” din Iaºi a donat costume Tea-
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trului „Ars Nova” prin Alianþa românilor din Canada, în semn
de apreciere. Sperãm cã vor reuºi sã-ºi continue activitatea ºi
pe viitor.

Teatrul „Muºatescu” ºi
Teatrul „Majestic”
Pe parcursul cercetãrii mele am întâlnit adesea nume de
artiºti care par a fi puncte de întâlnire a diverselor activitãþi
culturale în comunitatea româneascã din Canada. Teatrele româneºti din Canada nu rivalizeazã unele cu altele, se observã
chiar un schimb de experienþã între actorii de la Teatrul
„Muºatescu” ºi cei de la Teatrul „Majestic”.
Sub numele de Teatrul „Muºatescu”, cu ocazia aniversãrii a 100 de ani de la naºterea lui Tudor Muºatescu
(1903-1970), dramaturg prolific, autor de romane ºi nuvele ºi
umorist, un grup de actori amatori ºi profesioniºti români s-au
hotãrât sã punã în scenã piesa „Titanic Vals”. Spectacolul a
avut premiera pe 21 noiembrie 2003, la Memorial Hall, regizat
de Mady Maywurm, actriþã ºi regizoare profesionistã, cu ajutorul actriþei Liane Ignãtoiu/Llyane Stanfield, ca asistent de
regizor ºi membru fondator al teatrelor „Muºatescu” ºi „Majestic”. Printre actorii acestei piese în trei acte amintim pe
Eugen Ciobãnescu (inginer chimist), Claudia Cion (fostã educatoare la grãdiniþã), Suna Demir (specialist în asigurãri) ºi
Andrei Caraman (inginer în ºtiinþele informaticii).
În 2005 compania a prezentat unui grup restrâns de
spectatori un duet epistolar intitulat Eminescu-Veronica Micle,
spectacol care a prezentat schimbul de scrisori între poetul
român de talie internaþionalã, Mihai Eminescu, ºi iubita lui,
Veronica Micle. Un an mai târziu, pe 21 ºi 22 octombrie 2006
s-a pus în scenã o altã piesã de Tudor Muºatescu, o comedie
spumoasã intitulatã „Sosesc desearã”. Aceste spectacole au
avut loc la Teatrul „Crescent”, Toronto, în regia lui Stelian
Constantin Ilie, care a jucat ºi rolul principal al piesei ºi care
publicã, în mod frecvent, cronici ale pieselor romîneºti în
„Observatorul”, ziar românesc publicat la Toronto.
În timpul spectacolelor de la Teatrul „Tudor Muºatescu”, unii actori, precum Eugen Ciobanu, Liane Ignãtoiu,
Maia Anghel, Alexandru Ciobanu, Claudia Cion ºi Andrei
Caraman au înfiinþat Teatrul „Majestic”, care se proclamã
societate culturalã non-profit, cu sediul în Tornto. Printre
membri l-am regãsit ºi pe Constantin Manu. Teatrul „Majestic” a avut premiera cu piesa „Steaua fãrã nume” de Mihail
Sebastian, romancier ºi dramaturg evreu de origine românã, cu
o operã recunoscutã la nivel internaþional. Comedia a fost
regizatã de Stelian Constantin Ilie ºi jucatã pe 23 ºi 24 octombrie 2006, la Teatrul „Crescent” din Toronto. Al doilea
spectacol prezentat de compania de teatru a fost tot o piesã de
Tudor Muºatescu, intitulatã „...escu”. Spectacolul a avut loc pe
23-24 septembrie 2006, la acelaºi Teatru „Crescent”, regizat
de fondatorul companiei, inginerul chimist Eugen Ciobanu,
având un mare succes. Am reuºit sã procur ºi sã vizionez o
înregistrare a reprezentaþiei, care demonstreazã cã nu numai
umorul piesei, dar ºi folosirea limbii române în spectacol a
creat o atmosferã magicã în rândul spectatorilor ºi actorilor.
Ovaþiile de la final ale spectatorilor pot reda oarecum aceastã
atmosferã încãrcatã de emoþie. Din pãcate, aceastã reprezentaþie pare a fi ultima în istoria teatrului, dar sunt convinsã cã e
doar o problemã de timp, mai devreme sau mai târziu compania va trebui sã-ºi reia activitatea pe scenã.

„Teatrul ca metaforã”
Teatrele „Ars Nova”, „Muºatescu” ºi „Majestic” promoveazã cultura românã în Canada, iar „Teatrul ca metaforã”
din Toronto s-a dovedit un schimb cultural viu între comu-
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nitatea vorbitoare de limbã românã ºi cea vorbitoare de limbã
englezã din Canada, având spectacole suþinute în ambele limbi.
Conform crezului artistic publicat pe pagina web oficialã a companiei „Teatrul ca metaforã” „încarcã minþile, încordeazã conºtiinþele, oferã ecuaþii umane ºi nu simple echivalenþe”. „Teatrul ca metaforã” gãseºte esenþa vieþii „în spatele
formelor, gesturilor, miºcãrilor sau cuvintelor, ºi anume în
idei, sentimente, pasiuni, temperamente, destine, contradicþii,
dorinþe”. În consecinþã, în realitatea ºi contextul multicultural
variat oferite de oraºul Toronto, „Teatrul ca metaforã” ºi partenerii companiei doresc sã se alãture grupului de artiºti entuziaºti, români ºi canadieni, al cãrui scop este promovarea ºi
perpetuarea culturii române.
„Teatrul ca metaforã” este compus din actori ºi artiºti
profesioniºti, care ºi-au creat o reputaþie în þara natalã ºi care
au reuºit sã-ºi valorifice talentul în þara adoptivã. Fondatorii
companiei au fost Diana Miklos (recent Diana Ferrari) ºi Liane
Ignãtoiu (recent Lyane Stanfield), care au contribuit ºi la
activitatea altor companii. Ele au înfiinþat „Teatrul ca metaforã” în 2007, cu colaborarea unor actori profesioniºti români
ºi de altã naþionalitate.
Diana Miklos este directorul artistic al companiei, ea
este responsabilã pentru regia pieselor. A absolvit Universitatea de Artã Teatralã ºi Cinematograficã „Ion Luca Caragiale” Bucureºti, apoi a frecventat cursurile Universitãþii
Canadiane de Teatru „Ryerson”, iar în 1987 s-a înscris la
Facultatea ªcolii „Alan Howard Waldorf” din Toronto, unde
predã actorie în prezent. Din 1988 a colaborat cu Teatrul „Angel Wing Puppet” ºi a ajutat la conceperea ºi prezentarea unor
spectacole de pãpuºi Waldorf la mai multe biblioteci publice
din Toronto. Diana Miklos a colaborat ºi la înfiinþarea altor
companii de teatru, precum ªcoala de artã, muzicã ºi teatru
„Oxford” din Toronto, Compania de teatru experiment „Ex-Tex”, fondatã în 1976 în Canada, ºi mai sus pomenitul Teatru
„Taboo”, înfiinþat în colaborare cu Constantin Manu.
Co-fondatoarea „Teatrului ca metaforã” a fost Liane
Ignãtoiu, de asemenea fostã membrã a teatrelor „Muºatescu” ºi
„Majestic”. A absolvit ªcoala de Teatru, Film ºi Televiziune
„Teatrul Magic” din Bucureºti. A frecventat numeroase ateliere ºi cursuri de profil în Canada pentru a-ºi îmbunãtãþi
abilitãþile în domeniu. A mai luat cursuri de dans modern în
ringul de dans al ªcolii din Toronto, a urmat cursuri de dicþie ºi
a participat la ateliere de hip-hop, improvizaþie, teatru ºi televiziune. La Universitatea „New School” din New York a
frecventat cursuri de actorie ºi scenografie ºi a repetat la o
ºcoalã privatã a actriþei canadiene Sarah Boes din Toronto,
intitulatã sugestiv „Scapã de accent”. În prezent, Liane
Ignãtoiu studiazã la ªcoala de Educaþie continuã „Seneca”,
participând la un program cu timp parþial de spectacole de
teatru.
În primul an de activitate, 2007, cei de la „Teatrul ca
metaforã” au pus în scenã un spectacol în limba românã ºi
altele douã în englezã, fiecare având mai multe reprezentaþii în
diferite locaþii. Primul spectacol al companiei a avut loc la
Centrul ortodox grec din Toronto, în 20 ianuarie 2007, în
cadrul unui eveniment denumit „Împreunã reuºim”. Aceastã
manifestare a fost un program de divertisment, organizat pentru
comunitatea româneascã, conþinând un recital de muzicã live,
dansuri, piese scurte, bucate tradiþionale româneºti ºi diverse
întreceri. Pentru acest eveniment Liane Ignãtoiu ºi Simona
Gherman au pregãtit un fragment din piesa lui Tristan Bernard
(1866-1947), faimos pentru piesele lui spumoase ºi pline de
umor ºi pentru vodevilurile sale, „Micuþele curioase”, spec-
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tacol în trei acte, regizat de Diana Miklos. Piesa a fost jucatã în
întregime pe 19 ºi 20 mai 2007, la Teatrul „George Ignatieff”
din Toronto, filialã a Universitãþii „Trinity College”, folosit
adesea pentru producþii de scenã, dar ºi mai frecvent folosit ca
salã de lecturã.
Piesa lui Tristan Bernard a fost jucatã de Liane
Ignãtoiu, actriþa Simona Gherman, absolventã a U.N.A.T.C.
„I.L. Caragiale” Bucureºti, Mihai Colceriu, interpret de folk ºi
chitarist, fost membru al teatrelor „Muºatescu” ºi „Majestic” ºi
Bogdan Stanoevici, renumit la nivel internaþional, care a debutat la Oradea cu decenii în urmã, absolvent al I.A.T.C. în
1982. ªi-a câºtigat faima în þarã, jucând în peste 20 de filme
pentru televiziune ºi în câteva producþii de scenã. A pãrãsit þara
în 1989 parþial datoritã cãsãtoriei cu o franþuzoaicã ºi din cauza
unor motive politice. În continuare a început o viaþã nouã în
Franþa, unde ºi-a început cariera ca actor, lucrând ºi ca regizor
ºi producãtor de film. În ceea ce priveºte legãturile lui cu
„Teatrul ca metaforã”, el cultivã legãturi cu membrii companiei, cu Diana Miklos ºi alþii. În semn de preþuire pentru
publicul român din Canada, a þinut un minirecital de romanþe,
acompaniat la chitarã de Mihai Colceriu.
Urmãtoarea reprezentaþie publicã a „Teatrului ca metaforã” a avut loc în cadrul „Sãptãmânii câmpului românesc”, pe
25 august 2007. Acesta este un eveniment anual al Asociaþiei
Culturale a românilor din Hamilton, cea mai veche asociaþie
româneascã din Ontario, Canada. În cadrul acestui eveniment,
artiºtii „Teatrului ca metaforã” ºi nu numai, au organizat o
„Seratã muzicalã ºi literarã”, regizatã de Diana Miklos. Aliona
Munteanu, Liane Ignãtoiu, Mihai Colceriu, Româniþa Cheorpec, Simona Gherman au recitat poezii aparþinând unor poeþi
români binecunoscuþi: Ioan Alexandru, Aron Cotruº, Mihai
Eminescu ºi Ion Pilat, acompaniaþi de muzicã. Aliona Munteanu, membrã a companiei de teatru, s-a nãscut în 1984, în
Republica Moldova. A absolvit Universitatea de Artã Teatralã
ºi Cinematograficã „Ion Luca Caragiale” din Bucureºti, ca
actriþã de teatru de pãpuºi, în 2006. A devenit cunoscutã prin
participarea la concursul internaþional de televiziune „Dansez
pentru tine”, unde a câºtigat locul doi, în 2006.
Un alt moment literar-muzical s-a petrecut la Teatrul
„George Ignatieff” din Toronto, în 2 septembrie 2007, intitulat
de asemenea „Seratã literar-muzicalã”. A fost un recital de
poezie din opera lui Pablo Neruda, poet chilian ºi Sharon
Singer, poetã canadianã contemporanã, recital regizat de Diana Miklos. Partea muzicalã a spectacolului a fost realizatã de
interpretul, chitaristul ºi compozitorul canadian contemporan
Gregory Hoskins ºi de cântãreaþa, compozitoarea câºtigãtoare
a mai multor festivaluri folk canadiene, Layah Jane. Poemele
au fost recitate de Bogdan Stanoevici, Liane Ignãtoiu, Simona
Gherman, poeta ºi cântãreaþa Sharon Singer, actorul canadian
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de origine italianã Nick Mancuso, care a apãrut în peste 80 de
piese, spectacole pentru televiziune ºi filme în Canada, precum
ºi la Holywood ºi în Europa, câºtigãtor a mai multor premii de
„Cel mai bun actor” ºi Hanna Peltoniemi-Fam, absolventã a
unor cursuri de teatru la Academia Actorilor Toronto ºi ªcoala
de Teatru a Universitãþii „Ryerson”.
Urmãtoarea apariþie a „Teatrului ca metaforã” a avut
loc pe 29-30 septembrie 2007, când s-au jucat douã piese de
un act la Teatrul „George Ignatieff”, „Duetul de nuntã”, scris
de dramaturgul american Lauren Wilson ºi o comedie intitulatã „Post-Its” („Note de cãsãtorie”), scrise de soþii Paul
Dooley ºi un faimos actor, dramaturg, scenarist ºi poet american, Winnie Holzman. Ambele comedii au fost regizate de
Diana Miklos ºi interpretate de Lyane Stanfield ºi actorul canadian premiat, Marlon Moreno, nãscut în Columbia, renumit
pentru apariþiile lui atât în seriale de televiziune, cât ºi în
producþii de scenã.
Activitatea „Teatrului ca metaforã” este susþinutã ºi de
câþiva referenþi artistici renumiþi, precum editorul Adrian
Solomon, actorul, regizorul ºi producãtorul Constantin Manu,
directorul de teatru Victor Ioan Frunzã, fost director al Teatrului Naþional din Cluj ºi Petre Bokor (cunoscut ºi ca Pierre
Bokor sau Bokor Peter). Petre Bokor a fost directorul teatrului
francofon din Alberta, în anii ’70. În 1980 a înfiinþat „Théâtre B
la Carte” la Facultatea „Saint-Jean” din Edmonton, unde lucreazã ºi ca profesor de artã dramaticã. A mai colaborat, în
calitate de regizor, cu diverse teatre din Bucureºti, Braºov ºi
Târgu Mureº.
Din pãcate, n-am gãsit nicio recenzie sau înregistrare
completã a vreunui spectacol, dar s-au gãsit fotografii care sã
reflecte activitatea companiei. Am gãsit, cu un strop de noroc,
o scurtã înregistrare a unei repetiþii din piesa lui Tristan Bernard. În aceastã înregistrare, Bogdan Stanoevici a cântat cu
multã eleganþã, de care doar actorii profesioniºti sunt capabili.
Simplitatea scenei a scos în evidenþã talentul celor doi artiºti,
Stanoevici ºi Mihai Colceriu, care, prin acompaniamentul la
chitarã, au creat o atmosferã intimã pentru cântecul de dragoste.

Concluzie
Pe parcursul cercetãrii au ieºit la ivealã eforturile uriaºe
ale membrilor acestor teatre în organizarea spectacolelor, motivaþi nu doar de dorinþa de afirmare personalã, dar ºi de
menþinerea vie a sentimentului românesc al comunitãþii din
Canada. Nu numai cã transmit limba românã tinerelor generaþii, dar promoveazã ºi cultura ºi tradiþiile româneºti în cadrul
ºi în afara comunitãþii. Prin teatru ei au gãsit modul de expresie
cel mai potrivit pentru a fi aproape de rãdãcini ºi de a se integra
în mozaicul canadian.
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Teatrul Ararat din Baia Mare
a fãcut furori în Germania
Eugen COJOCARU
scriitor, Stuttgart

Publicul iubitor de artã din Stuttgart a avut
ocazia sã se bucure de o neobiºnuitã piesã de teatru
montatã de Claudiu Pintican ºi trupa Teatrului
„Ararat” din Baia-Mare1, transmite corespondentul Romanian Global News în Stuttgart, Eugen
Cojocaru.
„Gunoiul este oglinda omului, cartea lui de identitate.
În gunoi ni se regãsesc destinele, viaþa cu reuºitele ºi nereuºitele ei, cu iubirile împlinite ºi neîmplinite...” - astfel
începe piesa „Gunoierul” de Mimi Cornel Brãnescu, prezentatã în turneul pe care teatrul bãimãrean îl desfãºoarã prin
Germania (Frankfurt/Main, Stuttgart, München etc.). Sala de
spectacole a Hotelului „Marbacher Hof” din Stuttgart (ca ºi în
celalalte localitãþi) a fost plinã, ca de obicei la asemenea
evenimente. Afirmaþia „Gunoierului” a produs nedumerire în
salã: cum adicã, ceea ce aruncãm la gunoi ne defineºte pe noi ºi
oglindeºte viaþa noastrã?! Piesa într-un act, cu a sa artã de a
scormoni în sufletele contemporanilor, reuºeºte sã câºtige repede inimile ºi aplauzele spectatorilor.
Subiectul este simplu. Locatarul unui bloc – interpretare Liviu Topuzu – îi predã Gunoierului – interpretare
Claudiu Pintican, care semneazã ºi scenariul ºi regia –, ce se
ocupa de strângerea resturilor menajere, punga sa cotidianã de
gunoi, nebãnuind „comorile intime” ce se pot ascunde acolo.
Jocul celor doi interpreþi ai personajelor principale, Locatarul
– LiviuTopuzu, ºi Gunoierul – Claudiu Pintican, au dovedit cã
stãpânesc cu lejerã siguranþã întregul repertoriu actoricesc –
ultimul are în palmares câteva premii de intrepretare. Textul
piesei reuºeºte sã pãtrundã, în spiritul Conului Iancu, cu un stil
aparent spartan-telegrafic, în meandrele ºi ungherele cele mai
îndepãrtate ale sufletului omenesc – prea omenesc, adicã exact
acolo unde ascundem reziduurile cele mai inconvenabile ale
existenþei noastre. Aºa cum o facem ºi cu gunoiul menajer – o
idee genialã ce stã la baza piesei. Chiar dacã mesajul autorului
vrea sã afirme cã toatã lumea înºealã pe toatã lumea, se putea
alege o altã soluþie dramaticã, mai adecvatã pentru un final în
stilul ºi la înãlþimea întregii piese.

1

În ciuda acestui mic „faux-pas” auctorial, spectacolul
Teatrului „Ararat” din Baia Mare a reuºit sã ofere o adevãratã
fântânã artezianã de gaguri ºi umor, susþinute de vizibila
plãcere de a juca ºi stãpânirea sigurã a repertoriului calitãþilor
actoriceºti, fapt pentru care, în special cei doi actori principali,
au fost rãsplãtiþi pe toatã durata turneului german cu generoase
ºi entuziaste aplauze.

Actorii Teatrului „Ararat” din Baia Mare au fost invitaþi într-un turneu în trei oraºe germane, cu piesa
„Gunoierul”, o comedie a cãrei regie este semnatã de Claudiu Pintican. Textul piesei, care îi aparþine lui
Mimi Cornel Brãnescu, este o comedie bine scrisã, cu replici vii, dinamice, cu savuroase rãsturnãri de
situaþie. Spectacolul a fost deja apreciat de publicul din Baia Mare, s-au jucat 20 de reprezentaþii ºi de fiecare
datã a adunat hohote de râs. Este un spectacol actual, construit cu simþul mãsurii ºi a participat cu succes la
douã festivaluri de teatru: „Atelier”, la Baia Mare ºi „Underground”, la Arad. Urmãtoarea producþie a
Teatrului „Ararat” a fost piesa „Bigudiuri”, de acelaºi autor, care s-a bucurat, la rândul ei, de mult succes.
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Romanian Cinema:
Then + Now
George ROCA (Australia)
Redactor al revistei „Agero”, Stuttgart
Românii au început sã fie din ce în ce mai cunoscuþi în lumea filmului.
Chiar dacã în America încã nu am fost atât de faimoºi ca în Europa, recent ºi
acolo am început sã câºtigãm notorietate. Am pierdut anul acesta nominalizarea
pentru un premiu Oscar a filmului „4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile” a regizorului
Cristian Mungiu, dar sunt convins cã acest fenomen-onoare se va întâmpla în
anii urmãtori.
Cinematografia românã a fost mai puþin cunoscutã ºi apreciatã peste hotare în
ultimii cincizeci de ani, datoritã condiþiilor politice ºi „rãzboiului rece” care au
aruncat un con de umbrã asupra acesteia. Totuºi câteva filme româneºti au penetrat
cortina de fier ºi au primit nu numai acceptul de nominalizare, ci chiar au câºtigat
premii importante la diferite festivaluri de film european. Mã refer la producþii de
dinainte de 1989. Totuºi dupã aceastã datã, parcã ni s-au deschis porþile ºi mai mult.
Demn de menþionat este faptul cã dupã triumful anilor ’60 a urmat un gol de
participare româneascã la Cannes pânã târziu, în 1982, când „O lacrimã de fatã” este
admis la selecþia oficialã a festivalului, având la un moment dat ºanse ferme de a
câºtiga prestigiosul trofeu „Camera d’or”. Au trebuit sã treacã mai bine de douãzeci
de ani pentru ca tinerii cineaºti de azi sã refacã victorioºi terenul ºi sã-ºi adjudece, în
sfârºit, ºi acest faimos trofeu (vezi Corneliu Porumboiu „A fost sau n-a fost”, Cannes
2006). Noua generaþie de cineaºti români, precum Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu,
Cristian Mungiu, Cãtãlin Mitulescu, Cristian Nemescu, Nae Caranfil, Ruxandra
Zenide, Radu Muntean ºi chiar ºi Florin Piersic Jr. (vezi „Eminescu versus Eminem”,
sau „Fix Alert”), au continuat tradiþia vechilor „maeºtri ai ecranului românesc” ºi au
demonstrat lumii cã avem (ºi în prezent) o cinematografie de calitate.
De curând, la New York, prestigioasa The Film Society of Lincoln Centre în
colaborare cu Institutul Cultural Român au organizat festivalul filmului românesc
„Shining Through a long Dark Night: Romanian Cinema, Then and Now” („Sclipind în lunga ºi neagra noapte: Cinematografia româneascã atunci ºi acum”). Pentru
11 zile (în perioada 15 - 27 aprilie a.c.) la „Walter Reade” Theater din Manhattan, a
fost oferitã publicului newyorkez, o serie de opt filme româneºti realizate de
cineaºtii din noua generaþie, în paralel (ºi comparativ!) cu o serie de zece filme
„clasice” (tot româneºti) din perioada pre-1989. Acestea din urmã au fost restaurate
(re-masterate), pentru a fi prezentate publicului cinefil în condiþii artistice ºi tehnice
excelente ºi, desigur, pentru pãstrarea ºi conservarea lor în beneficiul generaþiilor
viitoare.
Pentru a da mai multã greutate evenimentului au fost invitate personalitãþi din
lumea filmului românesc. Au rãspuns invitaþiei veteranii Dan Piþa, Dan Nuþu,
Manuela Cernat, Iosif Demian, Gabor Tarko, Elisabeta Bostan ºi tinerii cineaºti
Ruxandra Zenide ºi Tudor Giurgiu. Au fost prezenþi criticii de cinema Alex Leo
ªerban ºi Mihai Chirilov, regizorul de teatru (stabilit în Germania) Niky Wolcz,
actriþa Anda Onesa, scenografa Daniela Codarcea ºi alþii. S-au organizat, de asemenea, o serie de interviuri ºi conferinþe de presã la RCINY Auditorium. Richard
PeZa, director de program al „The Film Society of Lincoln Center” a declarat despre
eveniment: „Sperãm cã am putut prezenta pe viu cinematografia tradiþionalã româneascã, necenzuratã, ca bazã solidã pentru explozia noului curent cinematografic,
explozie care i-a fãcut pe unii critici sã declare cã românii au reinventat arta
cinematograficã”.
Presa americanã de specialitate a notat evenimentul cu admiraþie, considerându-l oportun pentru viaþa culturalã din metropola newyorkezã. Iatã ce scrie
exigentul critic american Scott Foundas în publicaþia „The Village Voice”: „Oricine
este interesat de cinematografia internaþionalã, cunoºte probabil cã realizatorii de
filme din România au devenit cunoscuþi datoritã unor premii majore obþinute la
Cannes, trecând de la relativa obscuritate la gloria festivalurilor internaþionale de
marcã. Dar înainte de mult lãudata tripletã formatã din Cristi Puiu («Moartea
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domnului Lãzãrescu»), Corneliu Porumboiu («A fost sau n-a
fost?») ºi Cristian Mungiu («4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile») a
existat o epocã de aur timpurie a producþiilor de fime româneºti care au triumfat la Cannes: «Scurtã Istorie» a regizorului de animaþie Ion Popescu Gopo a câºtigat în 1957
Marele Premiu (Palme d’or) la secþia scurt-metraj, «Pãdurea
spânzuraþilor» a lui Liviu Ciulei a devenit laureat al premiului
pentru regie în 1965, iar «Rãscoala» lui Mircea Mureºan a fost
distins cu premiul special al juriului... Câteva din filmele anilor
’80, precum «Concurs» a lui Dan Piþa se înclinã spre alegorie
ºi un puternic simbolism. Altele, incluzând aici producþia operatorului transformat în regizor, Iosif Demian «O lacrimã de
fatã» - un precursor al neorealismului - au împlinit o paletã de
genuri ºi expresii artistice de mare valoare”.
În aceeaºi publicaþie criticul Martin Tsai ne relateazã:
„România s-a bucurat în anii recenþi de un succes considerabil
în sãlile de cinema, câºtigând premii majore la ultimele trei
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festivaluri de la Cannes... Dar cinematografia (aceasta)... nu
este o senzaþie apãrutã peste noapte. Într-adevãr, succesul
internaþional al României pe marele ecran nu este o surprizã
deoarece meritele sale nu sunt doar recente sau o anomalie. O
nouã serie de prezentãri la Film Society of Lincoln Center
«Sclipind în lunga ºi neagra noapte: Cinematografia româneascã, atunci ºi acum» oferã cineaºtilor oportunitatea de a
descoperi fascinanta ei evoluþie din ultimele patru decenii”.
Este pãcat cã presa din România nu a semnalat aproape
nimic despre acest eveniment important, eveniment care duce
faima cinematografiei noastre chiar acolo, în þara, unde aceastã
artã este ridicatã la rang de zeu, acolo unde este greu sã admiþi
cã ºi o altã naþie are merite recunoscute ºi demne de invidiat. ªi
totuºi miracolul s-a întâmplat... acolo în America, la New
York, la prestigioasa Societate de Film de la Lincoln Center!
Mai multe detalii se pot afla ºi de pe situl Institutului Cultural
Român din New York (www.icrny.org).

Remember Paul Miron
(13 iunie 1926 - 17 aprilie 2008)
Antoaneta TURDA
Nãscut la 13 iunie 1926 în Giuleºti, un sat moldovean
parcã uitat de lume, ºi coborât apoi cu familia, mai la vale, în
pitorescul târg Fãlticeni, Paul Miron s-a stins din viaþã în
primãvara acestui an la Freiburg, în Germania, lãsând în urma
sa nu doar o impresionantã operã literarã ºi lingvisticã, ci ºi
urme vizibile ale preocupãrilor sale de a face cunoscutã în
lume, cultura ºi literatura românã.
Un scurt periplu prin biografia sa, scoate în evidenþã,
încã din anii tinereþii, douã trãsãturi definitorii ale personalitãþii sale: un fierbinte patriotism dus poate prea departe,
determinându-l sã adere la Miºcarea Legionarã, ºi un real
talent literar ºi lingvistic, care s-a concretizat într-un Doctorat
în Litere obþinut în 1954 la Universitatea din Bonn (cu o tezã
despre Structura tipologicã a limbii române în comparaþie cu
latina clasicã ºi popularã, avându-l coordonator pe eminentul
filolog Ernst Robert Curtius) precum ºi în câteva volume de
beletristicã.
Pãrãsind þara în 1944, la 18 ani, vârsta marilor speranþe,
dupã un ºir de peripeþii pe front ºi în lagãrul de la Arsenalul din
Viena, ajunge la urmãtoarea concluzie privitoare la Marile
Puteri: „Am reuºit sã scap de lagãrele americane ºi am ajuns la
cele englezeºti, care m-au trimis la ruºi. Ruºii m-au trimis în
Vest, considerându-mã, dupã îndelungi dezbateri, drept portughez, cum indicasem eu.” Dupã aceastã experienþã amarã,
ajunge în Franþa unde reuºeºte sã se integreze rapid, continuându-ºi studiile întrerupte în þarã, odatã cu absolvirea Liceului Militar din Iaºi. Îl gãsim aºadar, în perioada 1947-1954,
la Paris, Sorbona, frecventând Institut de Phonétique ºi École
Nationale des Langues Orientales. În 1952 devine lector de
limba ºi literatura românã al Universitãþii din Köln, Germania,
þara în care va sta pânã la sfârºitul vieþii. Referitor la anii de
început petrecuþi în þara de adopþie, mai menþionez cã a lucrat

ca voluntar, aproape un an, la Biblioteca Românã din Freiburg,
condusã în acea perioadã de Virgil Mihãilescu, perioadã în
care a creat o secþie de literaturã ºi folclor, reuºind sã obþinã o
finanþare, de la nemþi, pentru o lucrare despre cântecul popular
românesc. În 1954 devine lector al Universitãþii din Bonn, iar
din 1964 lector al Universitãþii din Freiburg im Breisgau, unde
va obþine titul de profesor, în 1977.
În 1962 se produce debutul editorial cu volumul apãrut
la Paris, la Editura „Ion Cuºa”, Rodul ascuns, ce adunã în el
poezii ce sunt expresia zbuciumului sufletesc al celui ce îºi
pãrãseºte þara ºi semenii rãmaºi în România transformatã
într-un infern politic. Referindu-se la primele poezii, cunoscutul critic literar timiºorean, Cornel Ungureanu, scria: „Ceea
ce impresioneazã în prima etapã a poeziei lui Paul Miron, cea
definitã de volumul din 1967… este exploatarea straturilor
adânci, strãvechi, a orizonturilor arhetipale…Volumul din

FAMILIA ROMÂNÃ

ACTUALITATEA ROMÂNEASCÃ

1967 poate fi un jurnal de exil, cu pagini ce meritã a fi aºezate
între documentele vremii…”.
Anul 1967 este extrem de important, nu doar în cariera
sa profesionalã, ci ºi pentru destinul relaþiilor dintre Apus ºi
Rãsãrit, prin înfiinþarea, la Freiburg, la iniþiativa sa, a Societãþii
„Mihai Eminescu”, care ºi-a propus sã creeze o punte culturalã
ºi ºtiinþificã între Est ºi Vest. Din 1968 revine destul de des în
þara natalã, unde, din pãcate este întâmpinat cu reacþii care îi
provoacã, la un moment dat, urmãtoarea mãrturisire: „Decizia
mea de a cãlãtori în þarã a provocat o zarvã nemaipomenitã
între toþi prietenii mei. Unii m-au declarat inamic, alþii au
crezut cã fac parte dintr-o asociaþie subversivã. Lumea, obiºnuitã sã gândeascã în colectiv, nu putea percepe cã eu... mã
legasem sã slujesc numai libertãþii.”
Deceniile ºase ºi ºapte sunt pentru Paul Miron anii în
care se ocupã intens de strângerea materialelor în vederea
completãrii Dicþionarului român-german a lui Hariton
Tiktin. În aceastã muncã extrem de laborioasã, a luat contact
cu diverse centre universitare din România, în primul rând cu
cea din Iaºi. Informaþiile aduse de lingvistul român, pe lângã
bogãþia lor, se remarcã prin detalii inedite cum ar fi indicaþiile
geografico-lingvistice, precum ºi specificarea, la fiecare cuvânt, a primei atestãri în text.
Anul 1979 este unul special în cariera lingvisticã a lui
Paul Miron, deoarece atunci apare volumul al XIX-lea din
lucrarea Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, având
un capitol despre literatura românã de la 1880 pânã în 1918,
capitol ce oferã „cea mai bunã tratare a acestei epoci, într-o
limbã occidentalã”.
Peste doi ani, în 1981, comenteazã, în volumul Logos
semantikos. Studia linguistica in honorem Eugenio Coºeriu,
o referire la Mihai Eminescu, descoperitã într-un Ceaslov, din
1884, la Mãnãstirea Neamþ.
Oprindu-ne atenþia asupra activitãþii de lingvist ºi critic
literar a lui Paul Miron, putem ajunge ºi noi la concluzia lui
Mircea Anghelescu, care afirma, în 1998: „Viziunea sa criticã
se distinge, încã din anii ºaizeci, prin normalitatea fenomenului literar românesc în ansamblul lui, din exil ca ºi din þarã; ºi
nu numai ca inventar ºi voinþã de a trece peste marile schisme
ideologice... ci ºi prin considerarea exilului românesc drept o
parte a marilor mutaþii pe care le aduce exilul în general, ca
sublimare ºi formã a statutului intelectual, în a doua jumãtate a
secolului al XX-lea.”
În paralel cu cercetarea lingvisticã, Paul Miron s-a fãcut
remarcat ca un foarte interesant scriitor, mãrturie în acest sens
stând, aºa cum am amintit, poeziile din anii ’60 scrise ºi
publicate la îndemnul lui Virgil Ierunca. Referindu-se la poezie în general, Paul Miron declarã la un moment dat: „Din
punctul meu de vedere, poezia este o stare, aº putea spune, o
stare în care foloseºti tot ce are mai luminos limba proprie,
ceva, o plasmã, în care intrã un duh... În fond, poezia este o
nevoie, ceea ce îmi place mie. Este ca o sobã aprinsã cu tot
felul de burlane ºi depinde pe unde o ia fumul!” La un interval
destul de mare de timp, publicã câteva piese de teatru adunate
în volumul Idoli de lut precum ºi prozã. Referitor la scriitorul
Paul Miron, care îl completeazã, ca tip de intelectual, pe
lingvistul Paul Miron, îmi vine în minte o mãrturie care surprinde prin sinceritatea ºi realismul ei: „Adevãrat scriitor nu
mi-am pus niciodatã problema sã devin. I-am lãsat pe alþii sã
spunã dacã sunt sau nu, înþeles. Eu cred cã nu se poate scrie
fãrã public. Scrisul este un fel de trãdare. Te trãdezi pe tine sau
pe cineva, scriind despre el.”
Urmãrind cronologia apariþiei scrierilor beletristice în

107

România postdecembristã, ne vom opri, pentru început, la
volumul de teatru apãrut, în 1994, la Editura „Clusium” din
Cluj-Napoca, volum ce dezvãluie un dramaturg complex, cu o
mare disponibilitate de a aborda o dramaturgie variatã, atât ca
tematicã cât ºi ca structurã.
Prezentând o lume caricaturizatã, autorul, prin parodiile sale: cea a exilului în comedia amarã în trei acte, Viaþa ºi
pãtimirile lui Publius Ovidius Naso, cea de sorginte biblicã
în Pre Adam, din stricãciune sau cea socialã în Caþavencu
sau O searã furtunoasã, îºi dezvãluie, prin vocea fiecãrui
personaj, iluziile dar ºi speranþele, folosind tehnica contrariilor, pentru a pune în balanþã BINELE ºi RÃUL, NOBLEÞEA ºi JOSNICIA. Aici, în universul dramatic al lui Paul
Miron, descoperim, graþie personajului Alpha din piesa Avem
telefon, dedicatã unui alt exponent al exilului românesc, Ion
Cuºa, o replicã definitorie pentru destinul ºi aspiraþiile omului:
„Voiam sã simt acea libertate cu toate simþurile, prin toþi
porii.” Tot aici, în acest volum, în Idolii de lut, se aude
întrebarea tulburãtoare pe care o pune Uriel ºi care se referã la
prãbuºirea comunismului ºi la mult râvnita Europã Unitã: „Mã
întreb, când se va prãbuºi molohul care ne-a adus toate nenorocirile, când nu vom mai avea un numitor comun al sentimentelor noastre, ura, energiile fiind eliberate, nu va izbucni
cumva o luptã fiecare contra fiecare?”
Dupã toate aceste întrebãri deseori incomode, autorul,
detaºându-se de realitatea imediatã, face o incursiune în lumea
amintirilor ºi a copilãriei cu volumul scris împreunã cu poetul
Grigore Ilisei Fãlticeni-mon amour: O scurtã istorie aproape sentimentalã, ilustrat de pictorul Dan Hatmanu, cu o prefaþã de ªtefan Gorovei, apãrut la Editura „Polirom” din Iaºi, în
1996. Aceastã evocare cu iz proustian prin culori ºi mirosuri,
aduce în faþa cititorilor un târg cosmopolit care „se înalþã, dar
nu prin ziduri, ci printr-o vrajã a locului, împerecheatã cu
blânda vieþuire omeneascã”, având o serioasã cronologie fixatã de Adrian Cocîrþã ºi Dan Baldazar de la Muzeul Fãlticenilor, între 21 ianuarie 1725 (sau 1750) când s-a nãscut
poetul Matei Milu ºi pânã în 1996. Volumul surprinde prin
fermecãtoare amintiri legate de circul Klutzky, care alunga
monotonia provincialã, în care „tainele pasionale clocoteau în
tainã, ca sub un clopot protector” dar ºi prin portrete cum ar fi
cel al Pãrintelui Costache care „era un bãrbat frumos, iar barba
micã, surã îi prelungea faþa armonios, ochii negri te priveau
îmbiindu-te la înþelegere, la prietenie. Trãia în deplinã pace cu
oriºicine din târg, fie armean, evreu sau hahol”. Din paginile
pline de culoare ale cãrþii, rãzbate ºi vocea lui Grigore Ilisei,
care ne ajutã sã redescoperim casa memorialã a lui Sadoveanu
ºi chipuri cum este cel al lui Constantin Ciopraga care „Ni se
înfãþiºa distant, glacial, aproape inabordabil. Cursul sãu, doct,
plin de informaþii amãnunþite, dublate de un spirit analitic
pãtrunzãtor” sau Horia Lovinescu ale cãrui tãceri erau proverbiale ºi care a rãmas în amintirea contemporanilor sãi cu
urmãtoarea trãsãturã definitorie a caracterului: „Vorbea rar ºi
doar când avea ceva de spus. Nu-i plãcea sã se joace cu
vorbele. Credea cu tãrie în greutatea de talant din aur a cuvântului adevãrat. Felul lui de a fi nu era confundabil ºi nu uºor
se putea sta în preajma lui.”
Talentul descriptiv al autorului îl reîntâlnim în romanul
Poºtalionul din vis, apãrut la Editura „Amarcord” din Timiºoara, în 1999, care se vrea a fi un amalgam de roman
epistolar, istoric ºi picaresc. Prin aceastã scriere de maturitate,
dincolo de redescoperirea farmecului cãlãtoriilor, Paul Miron
readuce în atenþia noastrã portrete care sunt legate de momentul în care România rãzbãtea, în a doua jumãtate a se-
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colului al XIX-lea, în Europa modernã. Este vorba de nume ca
Petre Carp, Carol I, Cuza, ele fiind legate nu doar de România,
ci ºi de alte locuri ale bãtrânului nostru continent, pe care
autorul le prezintã cu lux de amãnunte, trãdându-ºi în acest fel,
latura de cercetãtor. Iatã, de pildã, o frazã ce ne relateazã un
amãnunt esenþial în istoria oraºului Augsburg: „Istoria oraºului Augsburg e strâns legatã de cea a familiei Fugger, cei mai
bogaþi negustori din lume; nu puþine sunt visteriile voievozilor
ºi episcopilor care au fost umplute cu darurile lor”. Interesante
sunt referirile la Viena, veche aºezare celtã, transformatã ulterior în oraºul care, de-a lungul existenþei sale, a cucerit inimile
tuturor celor care au pãtruns în universul sãu, dar ºi cele despre
apariþia baletului, la Milano: „pãrintele baletului rãmâne Baldassarino, un italian care a condus o reprezentaþie, în 1581, la
curtea regalã din Paris. În forma în care apare azi, la Milano, ca
ºi în capitalele Europei, baletul poartã
pecetea unei familii de dansatori strãluciþi, Taglione...” Deºi fugare, impresii cum ar fi: „în Prusia m-au impresionat ordinea ºi punctualitatea” sau
cele legate de Sãrbãtoarea Crãciunului
în Germania, dau cãrþii o savoare aparte, care înlãturã monotonia multitudinii de date referitoare la cele mai
importante centre ale Europei.
Dacã Poºtalionul din vis capteazã atenþia cititorului mai ales prin
frumuseþea ºi unda de mister a locurilor, volumul Mãsura Urmelor, apãrut la Editura „Marineasa”, în anul
2000, ne plaseazã printre câþiva membri marcanþi ai diasporei române,
diasporã pe care Paul Miron o caracterizeazã, la un moment dat, just, fãrã
menajamente: „Istoria exilului românesc se compune din oameni rãi, adicã
pierde varã, care nu ºi-au gãsit un cãpãtâi în lumea nouã, ºi din buni, adicã
cei care au sfinþit locul unde au stat; ei
constituie o categorie mai rarã. Nu judec faptele lor. Ceea ce culege memoria colectivã rãmâne un
joc la destinului rânduit fiecãruia”. În acest amestec de caractere bune ºi rele, se detaºeazã figura lui Ion Popinceanu,
lector în Leipzig, care, la un moment dat, a redactat o gramaticã românã pentru nemþi, cea a lui ªtefan Teodorescu, cel
care la conferinþe „era temut ºi agreat pentru cã se arunca
asemeni unui ºoim pe adversarii mai noi sau mai vechi pânã îi
dobora.” Considerat de Mircea Eliade „cea mai mare speranþã
a generaþiei sale”, acest absolvent al Facultãþii de limbi clasice
din Bucureºti, care ºi-a continuat studiile cu o bursã Humboldt
la Berlin, era deseori un inamic înverºunat ºi al gazetarilor,
revelatoare în acest sens fiind urmãtoarea amintire: „se auzea
vocea lui ªtefan biciuind pe corespondentul unui ziar din Tel
Aviv: «Terminã, domnule, cu întrebãri provocatoare. Mã duc
în India, sã mã închin la ºerpi, trec pe la Paris, vânez în Africa
sau rãtãcesc prin Pampas, când de sub o frunzã, de sub o piatrã,
de dupã un spin îmi iese în cale un individ ca dumneata, sã mã
chestioneze, dacã sunt antisemit au ba. Nu vreau sã-þi spun!
Întrebatu-te-am eu dacã eºti filoromân?»” Acelaºi ªtefan Teodorescu era însã nespus de temperat atunci când întâlnea ta-
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lente cum a fost poetul Horia Stamatu despre care spunea cã e
„un mistreþ care îºi bagã râtul prin iarbã; murdãreºte, dar scoate
cele mai delicioase trufe. Pãcat cã nu avea umor”. Amintesc
aici cã Paul Miron a purtat o lungã corespondeþã cu Horia
Stamatu, încã din anii ’60. Chipuri cum este cel al lui
Alexandru Sever, coautor al Atlasului lingvistic redactat de
Sextil Puºcariu sau al lui Ion Cuºa „întreprinzãtor ºi dezgheþat”, al Generalului Rãdescu sau al Principesei Ileana, întregesc galeria portretelor care transformã aceastã carte într-un
mic ghid al diasporei române.
În acelaºi an, apare, la Editura „Institutul European”
din Iaºi, romanul tridimensional Târgul ºaradelor, romancifru, aºa cum de altfel o demonstreazã ºi titlul, prin care Paul
Miron face, în primul rând, o radiografie a condiþiei emigrantului pentru care de multe ori ghinionul altuia se poate
transforma în norocul propriu ºi care
deseori poate sã treacã prin întâmplãri
de genul celei relatate chiar la începutul romanului: „Nu-mi aduceam aminte cum se numea Oraºul… Dupã o
lunã ºtiam pe de rost mai toate numirile care sunau familiar, dar Oraºul... Oraºul meu rãmânea ascuns.
Am încercat sã aflu ceva de la
preoþi, de la vraci ºi portãrei: nimic. La
New York, un fost fabricant de sãpun
din capitala Moldovei, ajuns grãtargiu
într-un restaurant rusesc, mi-a plãtit
patruzeci de ºedinþe la un psihiatru.
Acesta mi-a scuturat creierii, ca numele «dulcelui târg», cum îi spuneam
eu în tânguirile mele, sã cadã ca un
pachet de þigãri dintr-un automat pornit cu bani cinstiþi.”
„Cãlcând uºor peste veacuri” ºi
folosind aceeaºi pendulare pentru a
pãtrunde în mai multe spaþii geografice, din dorinþa de a respecta rigorile
acestui tip de scrieri, Paul Miron învie,
prin acest roman, o lume în care detaliile autobiografice se îmbinã cu trimiterile la evenimente ºi
personaje istorice, o lume care demonstreazã încã o datã ceea
ce ºtim cu toþii, ºi anume, cã viaþa nu e altceva decât o misterioasã ºaradã cãreia noi îi dãm farmec prin propria noastrã
personalitate, încercând sã-i dezlegãm enigmele.
Un destin spe cial l-au avut cele douã volume de
jurnal, Drumul strãinãtãþii, ultimele lucrãri ale autorului,
apãrute în 2006 ºi 2007, la Editura „Cartea Româneascã”
din Bucureºti. Fac aceastã afirmaþie întrucât ele adunã între
filele lor pagini din tinereþe, dar ºi amintirile reconstituite cu
un efort de memorie. Nu voi intra aici în niciun amãnunt
privitor la acest jurnal, tocmai pentru a lãsa celor ce vor fi
curioºi vreodatã cu privire la activitatea lui Paul Miron, sã
descopere singuri pagini cutremurãtoare despre rãzboi, dar
ºi acel patriotism care odinioarã îi caracteriza pe români, respectând altfel una dintre dorinþele celui ce avea sã moarã la
17 aprilie 2008, în Ger mania, departe de þara pe care nu a
pãrãsit-o pentru o bunãstare materialã, ci probabil dintr-o
pornire ce þine de o oarecare moralitate, mai puþin întâlnitã
în ziua de azi.
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„Cea mai scârboasã leprã/plagã a spiritului
românesc contemporan este trãdarea (nonºalantã...)
de Neam ºi semeni ºi fraþi ºi crezuri”
- dialog cu scriitorul Adrian Botez Aurel POP
— Domnule Adrian Botez, recenta apariþie editorialã a volumului de versuri „Nu
mai ridicaþi din umeri!”, al ºaptelea din seria cãrþilor dumneavoastrã de poezie, cuprinde
„simptomele prioritãþii”, redate în „catrenele disperãrii”, ale unei „descoperiri” ce ar
putea fi aduse în completarea biografiei dumneavoastrã sau ce altceva poate sã mai
cuprindã?
— Cartea mea de versuri ultim apãrutã, „Nu mai ridicaþi din umeri!”, dupã alte 6
cãrþi de poezie – „Jurnal din marea temniþã interioarã” (1998), „Rog Inorog” (1998),
„Povestea unui colecþionar de audienþe” (2003), „Epopeea Atlanticã” (2003), „Eu, barbarul” (2005), „Crezuri creºtine – 70 de sonete cruciate; Vincent Van Gogh – perioada
Borinage (tumorile artei)” (2005), este doar o parte din „peisajul” preocupãrilor mele. Am
mai scris ºi publicat trei cãrþi de hermeneuticã literarã: „Prigoniþii cavaleri ai Mielului –
despre literatura cultã aromânã” (2000), „Spirit ºi Logos, în poezia eminescianã – pentru o
nouã hermeneuticã aplicatã asupra textului eminescian” (2005), „Loja Iohanicã Româneascã – pentru o nouã hermeneuticã aplicatã asupra textelor lui ION Creangã, ION
Luca Caragiale, IOAN Slavici” (2006) – o lucrare de circa 600 de pagini... – deschizând,
prin toate aceste cãrþi de hermeneuticã, cu totul noi, infinit-bogate ºi nebãnuite/tainice
orizonturi de interpretare a textelor marilor clasici români – cu adevãrat genii ale Neamului
Românesc!!! – dar ºi o carte de prozã, intitulatã, cred, sugestiv: „Basme – pentru copii,
pentru oameni mari ºi pentru foarte mari oameni” (2004).
Noua mea carte de versuri, „Nu mai ridicaþi din umeri!”, nu este decât expresia
capãtului rãbdãrii mele de a vedea umanitatea terestrã cum alunecã, inexorabil, dar fãrã a
simþi, spre sinuciderea spiritualã. M-am simþit obligat, ca intelectual ce mã trudesc a fi,
cãutând, cu forþele de duh pe care mi le-a dãruit Dumnezeu, porþi cãtre Lumea Nevãzutã –
sã comunic semenilor mei, atâþia câþi vor binevoi sã-mi asculte vocea (ºi unul, ºi doi, ºi
trei... ºi tot nu va însemna un demers zadarnic!) – vibraþiile clopotului de alarmã dumnezeiascã, ale cãrui reverberaþii le simte sufletul meu, cu multã amploare ºi severitate.
Toatã viaþa mea, am stat sub povara responsabilitãþii unor neamuri de-ale mele,
vechi ºi veghetoare, ºi ele, la porþile Lumii: dupã mamã, mã trag din cel mai mare pictor
bisericesc al românilor din veacul al XIX-lea – Epaminonda Bucevschi (de fapt, nume
„polonizat” cu forþa, în cadrul Imperiului Austro-Ungar: el se numea, foarte româneºte,
Bucescu), unul dintre bunii prieteni ai lui Eminescu, iar dupã tatã, chiar dintr-un voievod,
care ºi-a dat viaþa, martiric, pentru Bucovina: Grigorie Ghica al III-lea.
Eu le sunt îndatorat, foarte îndatorat... ºi încerc, printr-o viaþã de muncã, ºi cu
scrisul la birou, ºi cu dãscãlirea tineretului, de la catedrã, sã nu-i fac de ruºine ºi, dupã
puterile mele, sã le urmez pilda misionarã pe acest pãmânt.
De aceea, eu n-am voie sã ridic vreodatã din umeri, la durerile Lumii – dar am ajuns
la concluzia, pe deplin convergentã cu Ortodoxia, cã nu am dreptul sã-i las „a nu veghere”
nici pe ceilalþi semeni (azi, atât de cronic bolnavi de ignoranþã, nepãsare ºi iresponsabilitate), cãci mi-aº agonisi mare ºi de neiertat pãcat, în faþa lui Dumnezeu ºi a strãbunilor
mei...
ªi „Catrenele disperãrii” nu sunt decât rezultatul exorcizãrii de disperare, prin scris
– catharsis-ul aristotelic bineºtiut.
— „Trãdarea miºunã cu paºi de criminal”, aºa glãsuieºte titlul unui sonet inclus în
ultima carte. Ajuns-a „trãdarea” la acest nivel în zilele noastre, sau ce vã face sã afirmaþi
chestiunea asta?
— Din pãcate – da... Cea mai scârboasã leprã/plagã (de tip veterotestamentar/
ebraic) a spiritului românesc contemporan este trãdarea (nonºalantã...) de Neam ºi semeni
ºi fraþi ºi crezuri... E cumplitã!

ADRIAN BOTEZ
– fiºã de autor –
Nãscut la 10 noiembrie 1955,
la Gura Humorului, judeþul
Suceava.
1978 – absolvent al Facultãþii
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univ. dr. Dumitru Irimia, de la
Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaºi).
Actualmente – profesor la
Grupul ªcolar „Gheorghe Balº”
din Adjud.
În 1999, fondeazã ºi devine redactor coordonator al revistei
bianuale „Contraatac” – revistã
de educaþie, culturã ºi
literaturã, pentru elevi ºi
profesori – îndreptatã
împotriva prostului-gust,
imposturii ºi agresiunii
imoral-antiartistice.
Activitate publicisticã: face
parte din colectivul redacþional
„Scara” (Bucureºti), redactor
la: „Ardealul literar” (Deva),
„Crezul nostru” (Bacãu),
„Salonul literar” (Focºani),
„Negru pe alb” (Odobeºti),
„Confluenþe” (Adjud). A
publicat în ºi colaboreazã
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(Cluj), „Viaþa Româneascã”
(Bucureºti), „Luceafãrul”
(Bucureºti), „Dimândarea”
(Bucureºti), „Deºteptarea
aromânilor” (Bucureºti),
„Permanenþe” (Bucureºti),
„Cotidianul” (Bucureºti),
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(Iaºi), „Nova Provincia
Corvina” (Hunedoara), „Porto
Franco” (Galaþi), „Plumb”
(Bacãu), „Pro-Saeculum”
(Focºani), „Oglinda literarã”
(Focºani), „Citadela” (Satu
Mare) etc.
Volume de versuri: „Jurnal din
marea temniþã interioarã” (Axa,
Botoºani, 1998), „Rog inorog”
(Salonul literar, Focºani,
1998), „Povestea unui
colecþionar de audienþe”
(Corgal Press, Bacãu, 2003),
„Epopeea Atlanticã” (Corgal
Press, Bacãu, 2003), „Eu,
barbarul” (Casa Scriitorilor,
Bacãu, 2005), „Crezuri creºtine
- 70 de sonete cruciate;Van
Gogh – perioada Borinage
(tumorile artei)” (Casa
Scriitorilor, Bacãu, 2005), „Nu
mai ridicaþi din umeri!” (Rafet,
Râmnicu Sãrat, 2007). Prezent
în antologia bilingvã
(românã-francezã) „În cãutarea
îngerului – En quêtte de
l’ange”, din creaþia poeþilor
vrânceni, selecþie de prof.
Valeriu Anghel, Pallas,
Focºani, 2006 – traducere
prof. C. Frosin.
Prozã: volumul „Basme pentru
copii, pentru oameni mari ºi
pentru foarte mari oameni”
(Corgal Press, Bacãu, 2004).
Criticã/hermeneuticã: volumul
de analize mito-poetice
„Prigoniþii cavaleri ai Mielului –
despre poezia cultã
aromâneascã” (Dimândarea
pãrinteascã, Bucureºti, 2000),
volume de hermeneuticã
literarã „Spirit ºi Logos, în
poezia eminescianã – pentru o
nouã hermeneuticã, aplicatã
asupra textului eminescian”
(Rafet, Râmnicu Sãrat, 2005),
„Loja Iohanicã Româneascã –
ION Creangã, ION Luca
Caragiale, IOAN Slavici –
pentru o nouã hermeneuticã,
aplicatã asupra textelor lui Ion
Creangã, Ion Luca Caragiale ºi
Ioan Slavici (Rafet, Râmnicu
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— Domnule Botez, vã simþiþi atacat? Sau ce v-a fãcut sã lansaþi „contraatacul”
(revista) ºi împotriva cui?
— Stimate domnule Aurel Pop, pe fiecare om din lume îl atacã diavolii, sub diverse
chipuri – iar eu, fiind un biet om, nu pot face excepþie! Dar nu de o exhibare fudulã a
ispitirilor mele vorbeºte titlul revistei pe care am ctitorit-o ºi pe care o coordonez, la Adjud.
Nu. În 1999, revista bucureºteanã „Dilema”, condusã de Andrei Pleºu, a dezlãnþuit, de ziua
aniversarã a Poetului Neamului Românesc, un atac peste seamã de murdar, de care vã
aduceþi ºi îºi aduc aminte toþi intelectualii autentici (ºi nu numai!) din România. Acesta a
fost momentul când am simþit cã, dacã vrei sã nu ajungi sã te scuipi în oglindã, trebuie sã
scrii întru apãrarea unor principii sfinte. Primul titlu al revistei actuale „Contraatac” a fost
„Manifestul Eminescu” – ºi nu conþinea decât opt pagini (patru foi – a devenit deja un document istoric, de arhivã localã – acum, revista a ajuns la 84 de pagini format A4) – în care
erau reproduse versuri de Eminescu ºi amintiri-revelaþii ale prietenilor contemporani lui
Eminescu. Ulterior, vãzând clar cã multe lucruri sfinte (prea multe!) sunt atacate de niºte
pseudo-intelectuali „de la Centru” (ºi nu numai! – modelele proaste se imitã cu mult mai
repede ºi uºor decât cele bune!), revista ºi-a modificat numele, în „Contraatac” – cu
subtitlul pe care îl pãstrez ºi azi, în ciuda lungimii lui – pentru cã vorbeºte despre fenomene
moral-cultural-spirituale, mereu (din pãcate!) contemporane nouã: „Revistã de educaþie,
culturã ºi literaturã, pentru elevi ºi profesori – îndreptatã împotriva prostului-gust, imposturii ºi agresiunii imoral-antiartistice”. Am pornit revista în ºcoala unde predau, fãrã
ajutorul nimãnui! (Abia de la numãrul 16, un prieten, editorul ultimelor mele cãrþi –
domnul Constantin Marafet, de la Râmnicu Sãrat, uimit, cum a fost ºi fie-iertatul mare om
de culturã ardeleano-devean, Valeriu Bârgãu – de valoarea foarte sever-înaltã a ideaticii ºi
a nivelului estetic al textelor din revistã – s-a oferit s-o editeze, un numãr, apoi, deh, s-au
fãcut douã... – la „reducere” prieteneascã de preþ... – iar acum, la numãrul 18, schimbându-se direcþiunea ºcolii, în fine, s-au alocat niºte bani ºi revistei „Contraatac”... – NU
pot fi încrezãtor în durata niciunui gest de generozitate, în societatea noastrã atât de coruptã
moral ºi mercantilizatã). De la nivel de ºcoalã ºi pânã la nivel de M.E.C.T., s-a fãcut totul
ca aceastã revistã sã disparã, pentru cã nu este partizanã... decât Adevãrului, spus cu toatã
gura! Pe de altã parte, menþin revista deschisã ºi pentru tineri/elevi ºi chiar studenþi/
masteranzi, ºi nu doar pentru cei câþiva profesori ºi intelectuali de inimã, care mã sprijinã,
din plin, cu absolutã sinceritate, în scoaterea revistei – pentru cã eu consider cã, primindu-i
pe tineri, în pagina de revistã ºi în cenaclul lunar al revistei „Contraatac”, nu numai cã fac
un gest de reparaþie moralã faþã de tineret (atâta cât „îmi ajunge mâna”...), ci ºi, ca
profesor/dascãl/educator, îi þin aproape de mine, de un climat moral ºi ideatic sãnãtos ºi cu
adevãrat democratic, de efervescenþã a ideilor... – ºi, deci, fac tot posibilul sã le amân (sunt
prea bãtrân ca sã mai fiu atât de naiv încât sã zic: „sã le anulez!”...) „aderarea” la
modalitãþile societãþii contemporane de a corupe Omul ºi de a strâmba cumplit sufletele
celor care, în mod normal, ar trebui sã fie „schimbul nostru de mâine”... Greu de spus, chiar
ºi dupã cei 8 ani de menþinere în stare de funcþionare a revistei (împotriva voinþei arzãtoare
a tuturor caiafelor lumii acesteia!), cât folos moral, câtã salvare spiritualã a adus revista în
cauzã... Oricum, ea a încercat, din toate forþele, sã spunã Adevãrul ºi sã nu facã rãu, ci sã
arate cu degetul Calea cea Bunã... Mai mult decât un stimulent (ºi, datoritã celor puþini, dar
buni, care sprijinã revista) spre lucruri fãrã de rãutate, spre un comportament constructiv,
spre sentimente cât mai bine curãþate de zguri (patriotismul, naþionalismul sãnãtos, valorile
inestimabile ale moralei creºtin-ortodoxe, dragostea/ataºamentul faþã de Spiritul Creator/Cultural Românesc etc. – dar ºi privirea esteticã atentã ºi rafinatã, spre alte literaturi
din lume!) – iar nu spre „ºmecherie”, „descurcãrealã” pe cadavrele altora ºi, mai ales, nu
spre imposturã! – nu pot spera cã poate reprezenta aceastã revistã.
— Citindu-vã cu mare atenþie cartea, am descoperit o nouã meserie: acea de
„urlãtor”: ne-am sãturat de bãtut toaca la urechea surdului? Credeþi într-o mai mare
eficienþã, prin „urlãtorii de meserie”?
— „Elegia dramaticã a Facerii” se numeºte poemul, în care sugerez cã Poetul de azi
nici nu mai poate sã urle... Una, cã urlã degeaba – nimeni nu se sinchiseºte de Poet, în
aceste zile pãcãtoase – cum nu se sinchiseºte, sã zicem, de cuvinte de mult uitate – ca
demnitate, onoare, cavalerism, patriotism, eroism... – iar în al doilea rând, „zona mercantilã” a lumii nici nu mai suportã „alarmele”! Dar, elegia cu pricina sugereazã cã, de fapt,
alungarea Poeþilor din Cetatea-Lume devine rãdãcina/prefaþa/preludiul Apocalipsului, cã
de fapt, cei care refuzã lumii Armonia Logos-ului Creaþiei (prin Logos, grecul înþelept
înþelegând ºi Ordine, ºi Armonie, ºi Dreaptã Mãsurã...) – de fapt, îºi creeazã premizele
sinuciderii... Lumea a fost creatã din Armonia Dumnezeiascã – deci, dispariþia ei începe
odatã cu ignorarea Armoniei (ºi, implicit, a „surselor” ºi a „medicilor/terapeuþilor” Armoniei... ARTIªTII – ºi, dintre Artiºti, în primul rând – ORFEUL/AEDUL-POET.
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ACTUALITATEA ROMÂNEASCÃ

— Domnule Botez, vã simþiþi „pãrãsit ºi trãdat în furtunã”? Cine sunt cei în care
v-aþi pus nãdejdea, iar apoi au recurs la asemenea gest?
— Eu am fost ºi încã sunt un Don Quijote foarte naiv... Deci, cum uºor se poate
înþelege, consecinþa a fost cã mulþi, aproape toþi m-au trãdat sau au fãcut gesturi care
echivalau cu trãdarea/pãrãsirea tranºeelor, unde/de unde eu voiam/nãzuiam sã pornesc
lupta cu Rãul/Relele Lumii... E bine ca omul sã fie ºi „ºarpe”, însã, precum a spus Hristos
apostolilor: „Sã fiþi blânzi precum porumbeii ºi înþelepþi precum ºerpii”... Eh, tocmai
înþelepciunea asta mi-a lipsit... ºi, în genere, lipseºte Poetului Autentic. Când, dupã ani
mulþi, m-am simþit mai „ºulfã”, mai puþin curat ºi credul - m-am simþit, din pãcate –
concomitent! - ...mai puþin Poet... Înþelepciunea ºi cu Poezia stau, vorba lui Sadoveanu,
când vorbeºte despre mãrire ºi tihnã – „în hotare diferite”. Din pãcate sau din fericire... Nu
ºtiu. Asta e misiunea Poetului – misiune cristicã (de la care n-are dreptul sã „derobeze”): sã
sufere pentru durerea altora – „ºi de durerea altor inimi învaþã-mã pe mine-a plânge” –
spune unul dintre geniile Ardealului – GOGA!
— Într-un poem afirmaþi: „nu se dau premii pentru cel mai mare prost”. Domnule
Botez, îndrãznesc sã vã contrazic, acum se premiazã toate prostiile. Sunt zone unde, între
grupuri (literar vorbind), se practicã principiul: „na-þi-o þie, dã-mi-l mie”, unde acest
fenomen a prins cheag, instituþionalizându-se. Credeþi cã vor dispãrea aceste grupuri de
interese ºi corupþia din domeniul culturii?
– În poemul „Prostie” vreau sã sugerez cã actualitatea istoricã este, din ce în ce mai
mult, lipsitã (prin iresponsabilitatea noastrã, de care am fãcut vorbire mai sus) de rosturi
esenþiale. Deci, „prost” este ºi Don Quijote, prost este, în viziunea contemporanã, orice
idealist... „Prostia” despre care vorbesc eu este tocmai inocenþa sacrã, pe care am pierdut-o
cu toþii, într-o mãsurã mai mare sau mai micã. Dar, evident, existã ºi cealaltã Prostie, care
se conjugã foarte bine cu ignoranþa obstinatã ºi fudulã („Prostul nu e prost destul, dacã nu e
ºi fudul.”) ºi cu nesimþirea, lipsa de responsabilitate pentru faptele sale ºi, vorba lui
Dostoievski, ºi pentru toate pãcatele omenirii. E în firea Ortodoxiei, cel puþin în învãþãtura
originarã, ideea necesarei solidaritãþi, întru bine – ºi a necesarei responsabilitãþi comune,
faþã de ipostazele Rãului. Noi nu suntem precum protestanþii, sã ajungem la absurditatea
„mântuirii individuale”. Cine suntem noi, decât aºchiile lui/dintru Adam: ori ne mântuim
toþi (sau majoritatea...), ori cãdem cu toþii într-o amânare soteriologicã fãrã de sfârºit
omeneºte apreciabil/prognosticabil.
Cât despre „grupurile de interese ºi corupþia din zona culturii” – câtã vreme
scriitorii vor „maimuþãri maimuþa” – adicã vor voi sã intre pe ºleaul vieþii, prin ºleaul
politicii actuale (mondiale ºi naþionale – EGAL!) – aceste grupuri cu apucãturi de hiene,
copiate dupã mediul socio-politic – n-au cum sã disparã. Scriitorul trebuie sã re-devinã,
cum a mai fost, ceea ce Goga numea: „Cel cu funcþie de Mesia” – mai exact, aº zice eu azi –
„de al Doilea Mesia” – Hristos. Revelatorul ºi Eliberatorul Spiritului Înviat al lui Hristos.
Iar nu sã-ºi dea coate cu toþi golanii din politichia contemporanã – cã-i dispare Poetului ºi
bruma de har care se presupune c-ar fi avut-o, cândva.
— ...Dar turnãtorii, credeþi cã e nevoie de o epurare în domeniul culturii?
— Nu mã intereseazã „vânãtoarea de vrãjitoare” actualã. Noi trebuie sã luptãm
împotriva tuturor ipostazelor Rãului, nu doar împotriva nãscocirilor politicii, ale momentului istoric, ale propagandei cu interese obscure ºi deloc folositoare unitãþii de Duh a
Þãrii ºi Neamului. Pe mine, în literaturã, în orice artã, mã intereseazã harul, talentul. Pentru
mine, cel mai mare criminal este impostorul, pentru cã, probabil, impostorul strânge de gât,
sufocã (prin nepotrivitul sãu loc „la vedere” pe care l-a „câºtigat” cu hapca/nedreptatea) –
pe un sfânt... Pe Hristos însuºi... Când cineva nu e la locul lui, îl scuipã pe Dumnezeu în
obraz! Sã ne ferim, deci, în primul rând, de hoþii de trepte ale ierarhiei spirituale! De cei
care, deci, se spurcã în Legile-Logos-ul Creator ºi Ordonator al lui Dumnezeu. De cei care
nu ºtiu ce-i Binele ºi, deci, nici nu ºtiu sã-l facã. Ce-mi pasã mie, acum, cã Sadoveanu a fost
mason de rang 33 ºi ºi-a trãdat, turnat etc., pe la 1960, „fraþii” – scriitori?! El va rãmâne,
dincolo de pãcatele momentului istoric, ceea ce nimeni nu-i poate lua: un geniu al prozei
româneºti ºi mondiale! De ce sã fim farisei? Oare care dintre noi ar putea sã ridice piatra ºi
sã loveascã primul, sub cuvânt cã n-a greºit, n-a fost laº etc. – niciodatã?! Nu existã, pe
pãmânt (aºa spune Ortodoxia!) sfinþi... Dar câþi dintre greºitori au scris „Creanga de aur”,
sau „Fraþii Jderi”, sau „Nopþile de Sânziene”, „Baltagul”, „Hanu Ancuþei”? Dacã fiecare
„turnãtor” ar fi scris, sã zicem, câte un „Baltagul” – eu (care n-am fost, la viaþa mea, nici
securist, nici turnãtor, nici informator, ci un hãrþãgos/hãrþuitor perpetuu cu Neadevãrul ºi
cu ticãloºiile Lumii!) – l-aº ierta, fãrã nicio ranchiunã! ªi l-aº ºi premia (pentru carte,
fireºte...). Sadoveanu ºi-a depãºit monstruoasele pãcate printr-un mult mai „monstruos”
talent/har... Sunt mulþi dobitoci, dupã 1989, care-l numesc pe Eminescu „beþiv”, „sifilitic”
etc. Sunt niºte celebre minciuni cãlinesciene... Dar sã admitem de neadmisul... cã ar fi fost
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ºi sifilitic ºi beþiv ºi... Dar a scris „Luceafãrul”, „Odã (în metru
antic)”! Sã fi scris numai atâta, ºi era bun în faþa lui Dumnezeu,
se salva în Paradis – ºi ne mântuia ºi pe noi, neamul lui!!! Cine
vrea sã piardã timpul ºi sã-l piardã ºi pe acela al semenilor, sã
tot caute securiºti ºi informatori ºi sã nu vadã pãdurea din
cauza copacilor... De ce nu i-a cãutat în 1990, când încã nu
apucaserã, adevãraþii securiºti ºi turnãtori, sã se foloseascã de
informaþiile vital-economice ºi sã devinã bogãtaºii astronomici, aroganþi ºi demonici, de azi?!
— Sunteþi unul dintre cei rãmaºi „acasã” (L. I. Stoiciu
la Bucureºti, C. Frosin la Galaþi) ºi totuºi, datoritã activitãþii
dumneavoastrã, se poate vorbi de Adjud ca de un punct distinct în geografia literarã. Suferã Adrian Botez de complexul
provincialismului?
— Eu n-am de unde sã ºtiu cum se simt domnii amintiþi
de dumneavoastrã. Eu vã spun despre mine – cã n-am fost
„rãmas” acasã. Eu SUNT acasã, acolo unde m-am nãscut, în
Bucovina – ºi acolo unde îmi duc Misiunea – adicã în Vrancea.
ªi mã bucur din tot sufletul meu de „casa” mea!!! Altfel, cum
v-aþi putea închipui c-aº fi putut scrie, mereu, în toatã Poezia
mea/Martora mea – atât despre MUNTELE/MUNÞII Bucovinei – cât ºi despre Valea Siretului?
Eu nu sufãr atât de mult, cât, cum am spus, am sentimentul unei justiþii imanente ºi transcendente, în acelaºi timp,
ºi, deci, sunt revoltat... Asta-i cu totul altceva. Revolta mea mã
fixeazã ºi mai stabil în datele identitãþii mele, de român ºi de
scriitor/om cu spiritualã Misiune Divinã.
Iar Adjudul este un punct de reper în geografia literarã
încã de la fraþii Emil ºi Dan Botta, nãscuþi în vechea vatrã a
oraºului-municipiu – cea care azi poartã numele de Adjudu
Vechi... Eu nu fac decât sã încerc a nu strica ori pierde bunul
nume al urbei cu pricina...
Ei, da, sufãr ºi mã revolt – sufãr de revoltã... Ceea ce
nu-i deloc înþelept, mai ales cã impulsivitatea mea m-a fãcut sã
ºi scriu, vehement, despre nedreptatea (strigãtoare la cer!) ca
scriitorii de valoare ai provinciei sã fie trataþi de idioþii aroganþi, chipurile „naþionali”(!), din Bucureºti (ºi mulþi mai sunt,
Doamne!), ca fiind niºte fiinþe de categoria a paisprezecea...
N-am rezolvat nimic „urlând”... Doar am reuºit sã creez vrajbe, între „conformiºti” (belferii/sicofanþii care tot mai sperã cã,
prin linguºirea hahamilor din Capitalã, se vor pune bine cu
cine trebuie ºi vor fi rãsplãtiþi de „rabinul” Manolescu, cu
pupãturi ºi onoruri) – ºi „nonconformiºti” (puþini), cei care
cred cã eu n-am greºit, înfuriindu-mã împotriva „criticilor de
cumetrie”. Am scris un articol, în acest sens, care poate fi gãsit
pe Internet: Despre „niggers”-ii de provincie ºi „albineþii” de
metropolã. Dar, dincolo de ce voi fi scris eu, rãmâne realitatea:
provincia este viitorul Neamului Românesc, cãci este viguroasã, mereu tânãrã! Ea a dat, de veacuri, nesfârºite rezerve de
geniu naþional: Eminescu, Creangã, Caragiale, Sadoveanu,
Rebreanu, Goga, Blaga, Brâncuºi, Ciprian Porumbescu,
Enescu etc. nu s-au nãscut în Bucureºti!!!... ªi, în continuare,
provincia va fi ºi rãmâne eternul rezervor de forþe spirituale ale
þãrii/poporului. Cineva spunea cã s-a fãcut un studiu ºtiinþific:
unde este mai multã energie neagrã, pe teritoriul României?
Fireºte, rãspunsul era de aºteptat: în Bucureºti. Acolo s-au
strâns toate scursurile þãrii/Neamului, acolo se ticluiesc mârºãviile de la care curge suferinþa întregii þãri/întregului Neam
Românesc. Prin asta nu vreau sã spun cã nu existã ºi bucureºteni de omenie ºi valoare spiritualã indubitabilã – dar nu ei
au cuvântul!
— Într-un vers afirmaþi: „trebuie sã fac ceva”. V-aþi
propus sã faceþi un anumit lucru?
— Da, sã mã schimb în sensul Epocii Mihaelice, înce-
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pute cu anul 1871: sã-mi depãºesc instinctualitatea ºi ereditatea ºi sã încerc sã pregãtesc, pe cât posibil, Învierea Spiritului. Deci, sã mã „re-inventez”.
— „...Sunt prea sãrac”, ziceþi, într-un vers din cartea
dumneavoastrã ultim-editatã; credeþi cã într-o zi o sã vã
îmbogãþiþi din scris? Se poate trãi în România mileniului III
din scris?
— Nu mã refeream, în context, la sãrãcia materialã. Nu
pot sã fiu fariseu ºi sã pretind cã ºi vreau sã fiu sãrac lipit
pãmântului – material – nu, eu doresc ºi cer o decenþã a stãrii
materiale a scriitorului. Când am fost primit în USR, stãteam în
faþa sediului filialei din Bacãu a USR ºi nu ºtiam dacã e
clãdirea cea bunã. Soþia mea îmi spuse o vorbã de duh, dar care
m-a durut: „Lasã, cã îi vedem pe cei care intrã aici: dacã sunt
cei mai jerpeliþi dintre cei de pe stradã, înseamnã cã am nimerit
bine – ãºtia sunt scriitorii!”
Acuma, tot aºa de adevãrat spune ºi Jerôme K. Jerôme –
cã numai mansardele mizere au asigurat omenirii GENII. Nu
vãd cum unul care nu mai poate de bine, sã înþeleagã el durerile
lumii... Dar, de aici ºi pânã la indecenþa mizeriei ºi dispreþului
proºtilor fuduli, care ne conduc, faþã de culturã – este cale tare
lungã ºi nedrept de umilitoare. Poate cã Mircea Cãrtãrescu va
fi trãind din scris – dar, pe mãsurã ce o duce din ce în ce mai
bine ºi vânturã lumea prin avioane de lux – se depãrteazã astronomic de Levantul sãu... parcã nici nu i-ar mai aparþine... Iar
Dinescu... Dinescu nu mai este decât un îmbogãþit borþos,
nicidecum nu mai are ceva în el, care sã mai þinã/aminteascã de
Poezie.
— „Nu pot sã uit – nu pot sã iert... ” glãsuieºte un alt
vers de-al dumneavoastrã. Domnule Botez, sunt persoane care
v-au fãcut atâta rãu? Se poate vorbi, în lumea literarã, de
duºmãnii? – dar de prietenii, fie ele ºi literare?
— Cine spune Adevãrul, nu poate decât sã-i supere pe
aroganþii cei proºti... Eu nu urãsc – ca sã urãºti, trebuie sã simþi
ceva ce þine de forþa adversarului. Nu, nu am simþit demult aºa
ceva. Eu dispreþuiesc... dar ºi dispreþul doare ºi stârneºte amãrãciune... În definitiv, aº fi vrut sã-i iubesc ºi sã-i preþuiesc pe
semenii mei, sã dezvolt multe ºi fructuoase prietenii...
Cei proºti mã urãsc... îi deplâng... Dar am ºi prieteni,
adicã oameni destupaþi la minte ºi la Duh... Chiar am mai mult
de doi prieteni, ceea ce este incredibil, în lumea noastrã de azi!
ªi nu sunt „prieteni” de conjuncturã, ci oameni de nãdejde ºi cu
mult suflet, ºi cu principii, oameni verificaþi în vremuri ºi
situaþii extrem de grele, de viaþã ºi de moarte. A propos, mi-au
ºi murit câþiva buni prieteni – dar pentru mine ei n-au murit, în
sensul clasico-vulgar: chiar îi port în suflet ºi mã sfãtuiesc cu
sufletele lor... În somn, dar ºi în stare de trezie... Îmi rãspund,
de fiecare datã ei îmi rãspund.
Dar certuri ºi invidii, în lumea literarã, sunt, parcã, mai
mult decât în toate celelalte „lumi”, cred eu, pentru cã talentul/harul nu pot fi puse/mãsurate (pentru a fi dovedite... era
sã zic „exhibate”) pe niciun cântar, decât de Dumnezeu, Cel
din Cerul Logos-ului Sublim... ªi de trecerea Timpului, pajul
Morþii ºi Sfetnicul de Tainã al lui Dumnezeu.
— Care dintre cãrþile scrise vã sunt la suflet? ...Sau
încã n-aþi scris-o?
— Eu n-o fac pe nebunul: mie îmi plac toate cãrþile pe
care le-am scris – pentru cã eu nu scriu o singurã silabã, dacã
nu cred ºi nu mã cutremur... Scrisul meu se identificã ºi cu
mine, ºi cu aspiraþiile mele...
Aaa, cã nu mã citeºte lumea... Pãi, în vremurile noastre,
una: cã nu se cunosc scriitorii din acelaºi oraº, mãcar...; doi: cã
se scrie mai mult decât se citeºte. Narcisismul este o boalã
grea, „vecinã de palier” cu luciferismul. Eu nu mã iubesc pe
mine, prin ceea ce scriu, ci înfig jaloane, pentru a putea merge
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mai departe, fãrã sã mã rãtãcesc, pe calea spre Mine cel Adevãrat. Voi ajunge sau nu, asta convorbesc nu doar cu mine, ci ºi
cu morþii mei, ºi cu Viii Eterni ai Cãrþilor mele...
În plus, în umilinþa (ºi trufia mea secretã...) ºtiu cã nu eu
voi fi citit, peste decenii, ci cãrþile, ideile, versurile mele...
rãmase fãrã vreun nume „ataºat”... ªi e bine, e teribil de bine, e
însuºi Binele, în stare purã! Nu, nu trebuia deloc „sã poarte un
nume”, cum zicea Sorescu.
— Se poate vorbi de o agendã a scriitorului Adrian
Botez? Care sunt proiectele dumneavoastrã literare?
— În general, deºi încerc sã fiu un bun creºtin, sunt un
pic superstiþios, vãzând de cât ghinion ºi de câtã muncã îndârjitã am avut parte în viaþã – unii nu fãceau decât sã doarmã
ºi se trezeau cu lucrurile rezolvate – iar eu munceam de zece
ori, ca sã-mi iasã o singurã datã. Am debutat editorial, spre
exemplu, la 43 de ani – pentru cã n-am înþeles sã fac nici un
compromis în scris – ºi mi-am pãstrat heruvimii ºi serafimii în
sertare... Dar mai bine aºa: ce-am fãcut este cinstit ºi îmi
aparþine, ca un fel de suflet care-mi multiplicã fiinþa... Nu-mi
anunþ, de obicei, intenþiile – sunt ºi Scorpion – dar acum,
pentru dumneavoastrã, voi face o excepþie (care sper sã nu
aducã, dupã ea, rãul ºi neîmplinirea), îl rog pe Bunul Dumnezeu sã mã lase, deocamdatã, sã-mi termin cartea: „Cei Trei
Magi ai Prozei Româneºti: Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu
ºi Mircea Eliade.” Mai mult de-atât, nu îndrãznesc sã spun,
chiar dacã visez mult ºi frumos...
— Credeþi în fenomenul de generaþie?
— Din pãcate, cred alþii... Din punctul meu de vedere,
nu existã generaþia mea ºi generaþia lor, Rãul/Binele meu ºi
Rãul/Binele tãu... Dacã ai talent ºi alegi sã creezi, nu sã epatezi
– rãmâi, ori cã ai 17 ani, ori cã ai depãºit 80. Dacã nu, NU. Sunt
scriitori care au scris o singurã carte în viaþa lor (Eminescu nu
ºi-a publicat niciuna...). ªi au rãmas. Sunt alþii care scriu cu
camionul – ºi nu rãmân... Ce-i aia generaþie scriitoriceascã?
Existã aºa ceva doar în mãsura în care cei tineri învaþã suficient
de repede sã se înscrie în drumul de evoluþie a Spiritului
Terestru. ªi eu am fãcut-o pe nebunul/super-originalul, dar am
învãþat sã mã cuminþesc... destul de repede, ca sã apuc sã
comunic, pe limba semenilor mei, lucruri fundamentale, deºi
ºtiu cã semenii mei sunt plictisiþi, azi, de Gutenberg ºi se lasã
fascinaþi de Internetul lui Bill Gates. Lasã cã cei care chiar
meritã sã contribuie la evoluþia spiritualã planetarã se vor trezi
la timp, vor ieºi din „curente”/„curenþi” – ºi vor intra în fluxul
aproape anonim, dar eficient spiritual, al evoluþiei Spiritului.
Trebuie înþeles miracolul sublim al aºa-zisei „literaturi populare”: cu cât o fãcea mai puþin pe nebuna/originala, devenea
adevãratul mesager al voinþei ºi înþelepciunii zeilor... Zeii sunt
anonimi, sub mãºti, în teatrul grecesc, dar ºi în fascinantele
basme/mituri – Dumnezeul creºtin este o funcþie sacrã, iar nu
un orgolios nume.
— Sunt vremurile în care se scrie mai mult decât se
citeºte. Cunoaºteþi vreo „reþetã” pentru schimbarea acestui
paradox?
— Da: sã pui mâna pe o carte ºi chiar s-o citeºti, din
scoarþã în scoarþã, lãsându-te nãpãdit de idei noi, bogate, ca
fluturii cei imperiali, izvorâte/îndatorate celor „vechi”, „luminã
din luminã, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat”.
— „Acum – suntem ocupaþi cu sexul”, ca bun cunoscãtor al fenomenului literar, credeþi cã se poate vorbi
despre o pãtrundrere a vulgaritãþii în literaturã?
— O, din pãcate da... Dar celor talentaþi cu adevãrat le
va trece destul de repede, iar de cei netalentaþi chiar nu mã
intereseazã! Sper sã fie/devinã, treptat, la fel de radicali în
respingerea vulgaritãþii, vulgaritate care este semnul clar al
neputinþei ºi a lipsei de har, al imposturii ºi cititorii... cei mai
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mulþi... A deveni vulgar, înseamnã cã, instinctual, ai simþit cã
nu ai ce spune, dar tot ai vrea sã te faci remarcat... (sã ºochezi
prin orice porcãrie, în special prin blasfemie. Cã Dumnezeu e
departe, îþi zici, sau nu e deloc, he-he-he... dar... Dracul te ia!)
– ca doamnele cele care nu pot face copii, dar, vorba lui
Topârceanu, „tot încearcã”...
— „Nu mi-am trãit tinereþea”, afirmaþi într-un poem.
Sã fie oare ãsta un motiv care vã face sã vã aplecaþi privirea
mai atent spre tânãra generaþie? Spun asta, deoarece, acum,
majoritatea scriitorilor sunt extrem de ocupaþi.
— Vã daþi seama, cred, cã, în calitate de dascãl, cu 30 de
ani vechime, la acelaºi liceu, mai mult de jumãtate de viaþã
mi-am dãruit-o „aplecându-mã” asupra tinerilor... Cã nu s-au
prins la toþi, 100%, învãþãturile mele de Stan Pãþitul, nu-i integral vina mea – mai are pãcat ºi societatea contemporanã,
care-mi contrazice, atât de grosolan ºi iresponsabil, modelele
pe care le ofer... Dar, chiar dacã pe moment, mã supãr ºi sufãr
cumplit, iau totul de la capãt... Ceva tot s-a ales de munca mea,
cãci n-am prea auzit în mass-media de elevi de-ai mei ajunºi
preºedinþi de Românie, sau senatori ºi deputaþi... sau ºefi de
bãnci. Pe mulþi din cei care mi-au trecut prin mâini, prin
fluxurile gurii ºi patimii mele, i-am convins sã rãmânã oameni,
iar pe unii chiar i-am convins sã-i citeascã pe alþii... ºi, apoi, sã
scrie poezie ºi eseu... originale! ªi, de multe ori, cu har... Poate
cã tocmai severitatea cenaclului revistei „Contraatac” i-a ambiþionat pe mulþi ºi pe multe sã facã pe dracu-n patru, ca sã
devinã poeþi însemnaþi ºi, eventual, sã-ºi tipãreascã primul
volum! ªi, dacã am fãcut/reuºit aºa – eu zic cã i-am mântuit de
grosolãnia ucigaºã de suflete a vremilor ºi oamenilor de nimic,
care au „plãmãdit”, din otravã de mãtrãgunã ºi din venin de
ºarpe de „rasã” proastã (nu de cobrã regalã!) – aceste vremi,
chinuitoare ºi înjositoare... Sper ca, peste 50 de ani, oamenii
din aceºti oameni pe care eu i-am sfãtuit azi, sã-ºi aminteascã
de aceste vremi, ca de un coºmar, de mult alungat de lumina
unui soare viu ºi dumnezeiesc, nu pârjolitor ºi umilitor ºi
ucigãtor, precum oamenii de sub el.
— Tot mai mulþi tineri cocheteazã cu poezia în spaþiul
virtual, Internetul. Sã fie oare mai multã libertate de exprimare în acest spaþiu sau teama acelor tineri de a se înfrunta cu
„rechinii” breslei scriitoriceºti?
— Nu, la ei, atât de puþin informaþi ºi orientaþi spre
informare, atât de firavi ºi miopi, în conceperea universului
existenþial – Internetul este o fascinaþie cronofagã – ºi-atât...
— „Nu poþi sã inventezi comportamente”, ºi totuºi ce
sfaturi le-aþi da acestor tineri ce bat la poarta afirmãrii?
— Sã munceascã cinstit: dacã n-or ieºi nicaiva emineºti
sau brâncuºi sau eneºti, mãcar vor ieºi fermieri cinstiþi sau
muncitori care sã nu construiascã pentru italieni ºi irlandezi –
ci pentru oamenii din unica lor Patrie – România, care trebuie
ridicatã din temelii!
— Iatã-ne la finalul acestui dialog în care aºa cum
afirmaþi într-un vers: „asta-mi fu drama, viaþa ºi decorul”
dacã totuºi v-a scãpat ceva? Puneþi-vã acel „banal semn
de-ntrebare”, care mie mi-a scãpat, ºi poate dumneavoastrã
aþi fi dorit sã-l pun.
— Am rãspuns la întrebãri care ajutau pe cititorii lor ºi
ai rãspunsurilor lor. Dacã nu mai sunt întrebãri, înseamnã cã
oamenii au obosit ºi de rãspunsuri, deci, dac-aº întreba încã,
n-aº mai fi auzit... Mai bine sã fiu o datã în viaþã înþelept, ca un
englez vestit prin niºte piese de teatru foarte poetice, pe care nu
le cãra cu camionul, ci cu/în sufletul lui ºi al actorilor... ºi sã
zic, „princiar” (pentru a deschide semantici infinite, pentru un
eventual viitor interviu): „ªi restul e tãcere...”.
— „Eu ies”, mulþumindu-vã; cu „salutare”.
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Karl Marx :
Însemnãri despre
români
„Istoria se repetã prin ea însãºi - întâi ca tragedie, a doua
oarã ca farsã” Karl Marx (1818 - 1883)
Corneliu FLOREA
scriitor, Winnipeg, Canada
În 1964, când însemnãrile inedite ale lui Karl Marx
despre români apãreau într-un volum editat de Academia
Republicii Populare Române, eram medic în Maramureº.
În fiecare început de lunã mergeam la Secþia Sãnãtãþii
Raionale din Viºeu de Sus, pentru ºedinþa de analiza muncii ºi
trasarea sarcinilor pentru urmãtoarea lunã. Dupã ºedinþã treceam prin magazine ºi prin unica librãrie, raionalã, care era
ticsitã de opere marxist-leniniste, literaturã sovieticã ºi câte-o
noutate româneascã sau de peste cortina de fier. Nimeni din
câþi intrau în librãrie în acele luni ale lui 1964, nu a dat vreo
atenþie volumului maroniu cu o bandã aurie lucioasã pe care
scria: K. MARX - ÎNSEMNÃRI DESPRE ROMÂNI. Atât
eram de îndopaþi de marxism încât nu mai voiam sã auzim
nimic de Marx! Nici mãcar nu ne-am pus întrebarea: oare ce
însemnãri putea sã facã Marx despre români, ºtiind cã a trãit
aºa de departe de ei ºi a murit în 1883?!
Volumele au stat mult ºi bine pe raftul librãriei raionale
pânã într-o zi când un strãin, ce pãrea cã a venit anume pentru
Marx, i-a spus librarului cã vrea toate volumele. Surprins de
cerinþa ºi graba strãinului cumpãrãtor, librarul, prins de o
anumitã curiozitate a zis: „afarã de douã care deja sunt reþinute”. Strãinul nu a comentat, a plãtit, le-a luat ºi a dispãrut cu
o maºinã. Pentru prima datã, librarul a deschis volumul ºi-a
început sã citeascã. Repede a realizat cã era un Marx de care
românii nu mai auziserã sau citiserã pânã atunci.
Apariþia volumului K. MARX - ÎNSEMNÃRI DESPRE
ROMÂNI în librãriile din România a fost încã un semn cã
începuse, de sus, desprinderea „de fraþii noºtri de la rãsãrit” de
„eliberatorii poporului român”. Prin tipãrirea însemnãrilor
inedite ale lui Karl Marx despre români care se aflã în
Arhiva Marx - Engels a Institutului Internaþional de Istorie
Socialã din Amsterdam, românilor li se oferea, prin dascãlul
marxismului, o lecþie de istorie româneascã ce le-a fost interzisã
din 1944, aceea a cotropirilor ºi exploatãrilor Principatelor
Române de cãtre ruºi, cuprinsã în perioada dintre ocuparea
Crimeei (1787) ºi pânã la rãzboiul din Crimeea (1856).
Pentru început aº fi dorit sã scriu câteva rânduri despre
Karl Marx. Despre fiul unor evrei, care s-au convertit la
luteranism (ceva mai ciudat nu poate fi) despre studiile sale
universitare de drept, istorie, filosofie (teza cu care ºi-a luat
doctoratul a fost despre filosofii greci, nu ruºi!), despre ostilitatea ºi critica sa la adresa religiilor, care i-au închis toate
porþile academice germane, despre suspendarea ziarului editat
de el ºi pãrãsirea Germaniei. ªi despre expulzarea din Franþa
(în 1845, din cauza ideilor sale), urmatã de expulzarea din
Belgia (în 1848, dupã publicarea Manifestului Comunist) ºi
chiar despre viaþa lui din Anglia, dar m-am rãzgândit, las
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cititorul sã se convingã singur cã una a fost marxismul cu care
au fost îndoctrinaþi românii de cãtre dictatura stalinistã ºi
altul a fost Karl Marx pe care l-a interesat sincer soarta ºi
viitorul românilor.
Citiþi ºi apoi, dacã vreþi, dacã aveþi motive, sãriþi-mi în cap!
S-a întâmplat ca un profesor universitar din Polonia,
Stanislas Schwann sã studieze Arhiva Marx - Engels din Amsterdam ºi sã dea peste patru manuscrise autografe inedite ale
lui Karl Marx despre români ºi, plin de bunãvoinþã, sã semnaleze existenþa lor Academiei Republicii Populare Române (a
se observa cã republica era românã, nu România). Pe lângã
întâmplare ºi bunãvoinþa profesorului, s-a mai nimerit, din
fericire, ca cei ce au citit scrisoarea sã fie români ºi sã se apuce
de treabã. O treabã foarte grea.
Toþi, dar absolut toþi, care au avut în mânã manuscrisele
lui Karl Marx s-au simþit total dezarmaþi de ilizibilitatea lor.
Se spune cã printre puþinii care au putut sã le citeascã au fost ºi
cele trei fete ale sale: Laura, Eleonor ºi Jenny, care le retranscriau pentru a le trimite editurilor. Pe scurt, Karl Marx, în
goana neîntreruptã a lecturilor ºi-a ideilor ce le avea, nu acorda
nicio atenþie notiþelor ºi conspectelor sale. În aceeaºi frazã
puteau fi întâlnite, de-a valma, cuvinte germane, franþuzeºti ºi
englezeºti, care-i trecea primul prin minte!! Mai mult, într-un
cuvânt erau ºi litere latine ºi gotice. Apoi, prescurtãrile. Dar,
trecând cu multã trudã peste acestea, cele patru manuscrise
autografe au fost descifrate corect ºi folosite ca dovezi
împotriva „fraþilor noºtri de la rãsãrit”, în momentul când
conducerea superioarã de partid ºi de stat a considerat cã ruºii
doar ºi-au schimbat blana þaristã cu cea marxistã, dar relele
nãravuri de cotropitori ºi jefuitori nu.
Înainte de-a intra în lectura propriu-zisã a volumului,
este de precizat cã manuscrisele autografe sunt urmarea lecturii „Histoire politique et sociale des Principautes Danubiennes” a lui Elias Regnault, care a apãrut la Paris, în 1855.
Autorul istoriei politice ºi sociale a Principatelor Dunãrene, un
valoros publicist ºi istoric al secolului al XIX-lea, a mai scris o
istorie despre Napoleon, despre Franþa, Anglia ºi Irlanda. Din
1848 a început sã strângã materiale istorice despre Principatele
Române scrise de diferiþi publiciºti francezi, dar folosind ºi
lucrãrile lui Nicolae Bãlcescu, Ion Heliade Rãdulescu, Ion
Ghica ºi Alexandru Papiu Ilarian, scoþând un volum istoric de
peste cinci sute de pagini, în 1855, pe care l-a pus la dispoziþia
francezilor, dar ºi a românilor francofili. Elias Regnault a fost
un susþinãtor ardent al formãrii unui stat unitar român în
paginile publicaþiei sale pariziene „L’Avenir national”. A
fost un prieten sincer al poporului român, tot aºa ºi Karl Marx,
dupã cum reiese din însemnãrile sale despre români.
Iatã acum ce a extras ºi cum a comentat Marx istoria
românilor. Precizare: Toate citatele cu litera groasã, care
urmeazã de acum în text, sunt din K. Marx „Însemnãri despre
români” (Manuscrise inedite - publicate de acad. prof. A.
Oþetea ºi prof. S. Schwann) apãrut la Editura Academiei Republicii Populare Române, în anul 1964.
Manuscrisul, înregistrat cu B 85, este cel mai amplu ºi
începe cu uciderea lui Grigore Ghica de cãtre turci ºi-i trimite
capul îmbãlsãmat la Constantinopol: acolo e înfipt într-un
cui pe zidurile Seraiului (1777) pentru cã a protestat împotriva cedãrii Bucovinei în favoarea Austriei. Dacã pânã la
aceastã datã, doar turcii ºi habsburgii dominau principatele
româneºti, odatã cu ocuparea Crimeei de cãtre Ecaterina a
Ruºilor, în 1787, vecinãtatea rusã devine un nou pericol pentru
principate. Iar dupã Pacea de la ªiºtov, din 1781, Karl Marx
noteazã: Abia au plecat austriecii din Þara Româneascã ºi
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ruºii sub Suvorov au intrat. Þara este datã pradã focului ºi
jafului de cãtre acesta.
Dupã zece ani, Rusia obþine un hatiserif de la sultan
prin care se poate amesteca în treburile principatelor, iar amestecul lor vine întotdeauna cu armatã multã ºi jefuitoare.
Când pe firmamentul istoriei apare Napoleon ºi se împrieteneºte cu Alexandru, þarul Rusiei, acesta se grãbeºte sã-i
cearã anexarea principatelor. Napoleon îºi dã consimþãmântul la anexarea celor douã principate, consemneazã Karl
Marx. Spre norocul românilor, prietenia celor doi nu a durat
mult (“Spune-mi cu cine te împrieteneºti ca sã-þi spun cine
eºti.”) ºi a început rãzboiul între ei. Dacã începea cu câteva luni
mai devreme, Basarabia nu ar mai fi fost cedatã ruºilor de cãtre
turci. Karl Marx noteazã: Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i
aparþinea, pentru cã Poarta otomanã n-a fost niciodatã
suveranã asupra þãrilor române. Ca sã nu mai vorbim de
Rusia care nu avea niciun drept sã ia ce nu-i aparþinea, dar o
asemenea Rusie nu a existat niciodatã ºi nu va exista vreodatã!
Þineþi minte cititori!
Dupã victoria asupra lui Napoleon, Alexandru avea
cuvântul hotãrâtor în Congresul de la Viena, la care Karl
Marx adaugã: ...ruºii s-au arãtat aºa cum sunt: jaful ºi
ocuparea Basarabiei au spulberat toate iluziile ºi Þãranul
care suferise cel mai mult de pe urma ocupaþiei n-avea
pentru muscal (moscovit) decât cuvinte de urã. Din tot
cuprinsul manuscrisului reiese cât de sensibil a fost Karl
Marx la suferinþele þãranilor români atât de nãpãstuiþi de
boierii lor, dar ºi cât de jefuiþi au fost de ruºi.
Despre Tudor Vladimirescu are numai cuvinte de laudã: Vladimirescu era patriot român ... pentru el, Rusul ºi
fanarioþii sunt duºmanii ... Tudor respinge alianþa rusã....
Apoi, în detaliu, scrie despre trãdarea ºi uciderea eroului
nostru, pe care o calificã: asasinat mârºav. Totuºi, ceva se
schimbã dupã 1821 în Principatele Române, turcii acceptã din
nou numirea de domni pãmânteni, care au pus la locul de
cinste limba româneascã dispreþuitã de retorii Fanarului.
ªi turcii se sãturaserã de fanarioþii lor!!
Karl Marx scrie pe larg despre ocupaþia rusã din timpul rãzboiului ruso-turc din 1828 - 1829, când 150.000 de ruºi
au gãsit de cuviinþã sã invadeze, ca lãcustele, Moldo-Valahia.
Au avut loc excese groaznice. Contribuþii de tot felul în
produse, furaje, vite, corvezi, hoþii, omoruri etc. Bãrbaþi ºi
femei au fost înhãmaþi la care cu vizitii cazaci care nu-ºi
cruþau nici bâta, nici vârful lãncii lor. Peste 30.000 de
români furã smulºi de la munca câmpului pentru a servi ca
animale de muncã. Ocupaþia asta de jaf ºi haos a þinut pânã în
1835, încã ºase ani dupã terminarea rãzboiului ºi Pacea de la
Adrianopol, în care ruºii, ca învingãtori, au dispus cum au dorit
de Principatele Române. S-a mers atât de departe incât: Orloff,
în numele þarului, propune sultanului sã cumpere cele
douã provincii, oferindu-i 36.000.000 fr., din care reiese cã
sub dominaþia „curþii otomane” ºi a „curþii protectoare”, principatele ajunseserã marfã de târg.
Între 1829 ºi 1834, Kiseleff a fost guvernatorul general
al Principatelor Române care îºi pierduserã orice urmã de
libertate ºi independenþã, pentru cã guvernatorul rus, prin forþã
ºi dictat, a înlãturat, prin alungare, închisoare sau moarte pe
toþi românii care protestau împotriva lui sau a Regulamentului
Organic, pe care l-a introdus în 1831. Marx exemplificã cum I.
Vãcãrescu a protestat împotriva puterilor nelimitate ale lui
Kiseleff ºi a fost dat pe mâna judecãtorilor militari ruºi care
l-au surghiunit din Bucureºti ºi faptul cã alþi patru boieri
români, care au protestat, toþi murirã „din întâmplare” în
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aceeaºi sãptãmânã (vezi pag.119). Kiseleff a adus niºte modificãri Regulamentului Organic, care puneau sub control ºi
supunere totalã Principatele, „curþii protectoare” de la Petersburg.
În octombrie 1834, Rusia evacua în sfirºit Principatele. Înainte de plecarea sa, Kiseleff încredinþã toate
posturile, parte fanarioþilor, parte altor levantini ... ºi ca
ofiþeri subalterni, ruºi sau creaturi ruseºti!
Aici ar trebui sã ne oprim un moment ºi sã comparãm
ocupaþia rusã ºi schimbãrile impuse de ea, în perioada 1829 –
1834, cu una recentã, cea din 1944 – 1958, pentru cã seamãnã
între ele ca douã picãturi de apã – „Vreme trece, vreme vine. /
Toate-s vechi ºi nouã toate”, sau, în 1829, „curtea protectoare”
cicã voia sã ne scape de „semiluna” care ameninþa creºtinismul
nostru, iar ei, „fraþii noºtri pravoslavnici s-au jertfit pentru
noi”. Ce farsã înãlþãtoare la cerul tuturor religiilor! În 1944
„glorioasa armatã roºie ne-a eliberat” de exploatatorii noºtri ºi
de creºtinismul nostru. Altã farsã! Dar vorba lui Marx, întâi
trebuie sã trãim tragedia istoricã, abia apoi sã ne dam seama de
farsele ei! De învãþat, oricum nu învãþãm aproape nimic, pentru
cã noi suntem un neam prea deºtept sã avem nevoie de istorie.
În schimb învaþã ceva „conducãtorii noºtri”, ei care au fost
„liberi cugetãtori” înainte, acum practicã pravoslavismul supramistic!
Sã ne întoarcem la Marx care îºi noteazã în manuscrisul sãu, pas cu pas, momentele importante ale istoriei principatelor ºi, iatã-l ajuns la alegerea de domn conform Regulamentului Organic, dar voinþei ruseºti: Alegerea are loc la 1
ianuarie 1843. Bibescu este ales. ... Ca un veritabil parvenit, el începe prin jaf ºi agiotaj. ... Bibescu devenea din ce
în ce mai slugarnic faþã de Rusia. Un rus Trandafirov
venise în Þara Româneascã sub pretextul de a înfiinþa o
mare exploatare minierã. Obþinu concesii enorme. ... opinia
publicã ºi Adunarea protesteazã ºi toatã istoria devine asemãnãtoare cu cea din zilele lui Adrian Nãstase... pentru cã
Bibescu printr-un fel de „ordonanþã de urgenþã” a timpului sãu,
ordonã prorogarea Adunãrii ... Rusia îi veni în ajutor.
Dacã mai adãugãm ºi: Bibescu – un þigan înfumurat – era
acum stãpân absolut (vezi pag.128) avem un exemplu
concret cum se repetã istoria noastrã în anul 2002.
Sã nu ne îndepãrtãm prea mult de Marx, tocmai când
enunþã un adevãr istoric pe care istoricii români din 1944 ºi
pânã astãzi, în 2002, îl ascund, iatã-l: Ideea politicã fundamentalã a revoluþiei din 1848 de la Bucureºti a fost o
miºcare împotriva protectoratului rus. (vezi pag.130) Mai
citiþi o datã ºi pe urmã faceþi rost de volum, sã aflaþi ºi argumentele lui Marx. Pentru cã Marx studia mult, nu era gurist ca
Dinescu, licheluþã ca Liiceanu, pseudomoralist ca Paler ºi
filosofel ca Pleºu. Iatã un argument: Orice ofiþer sau slujitor
devotat Rusiei putea fi numit boier. ªi sub sovietici a fost la
fel, ºi sub paleocomuniºtii ce conduc România astãzi e tot aºa,
numai cã nu le mai zicem boieri. Urmeazã câteva pagini
magistrale de analizã socialã ºi economicã a Principatelor din
preajma revoluþiei de la 1848, pe care „iubiþii noºtri” istorici de
azi ºi „crema” mass-media bucureºtene ar trebui sã le ia de
exemplu de profesionalitate ºi sã-l reflecte pe Marx în scrierile
lor aºa cum meritã, sã afle ºi tânãra generaþie românã adevãrul
despre el.
Hai bãieþi, deºteptarea, înviorarea, citiþi-l pe Marx despre români ºi fiþi mãcar un pic ca el. Deºteptarea sunã ºi
pentru românii ardeleni, care între timp s-au bucureºtenizat,
mai precis s-au fanarizat, pentru cã Marx scrie ºi despre
românii din Transilvania: Românii sunt opriþi sã poarte
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haine ºi pantaloni de postav, cizme, pãlãrie mai scumpã de
un florin ºi cãmaºã de pânzã finã. Ei erau numiþi „plebea
vagabondã” deºi formau 2/3 din populaþie, în timp ce ungurii, saºii, secuii, grecii, armenii formeazã numai cealaltã
treime. Principiul fundamental al legii maghiare: Nobilitas
Hungarica est ... În Dieta din 1847 s-a manifestat cel mai
injurios dispreþ faþã de slavi ºi de români: a topi toate
naþionalitãþile în naþionalitatea maghiarã...
Iar despre Kossuth, ºi Marx ºtia cã nu era ungur ci
slovac, fiul uni plugar sãrac ... cãsãtorit cu fiica unui magnat ... datoritã acestei protecþii a ajuns în Dietã. Mã mir cum
de pânã acum Adrian Nãstase, printr-o ordonanþã de urgenþã,
nu i-a ridicat mai multe statui lui Kossuth prin Transilvania
Româneascã, cã doar în martie 1848 a trimis o delegaþie de trei
sute de magnaþi, îmbrãcaþi în tunicã naþionalã la Viena, la
împãrat, cu o constituþie prin care cerea încorporarea Transilvaniei la Ungaria.
ªi împãratul le-a dat semnãtura ... ºi aºa au început
adunãrile de la Blaj ale românilor, iar Marx scrie admirativ
despre Iancu, Bãrnuþiu, Laurian, Bariþiu pe care azi românii
ardeleni îi pomenesc din nou în ºoaptã pentru cã, dacã-i aude
Márko Béla îi va pârî la Adrian Nãstase, care printr-o ordonanþã de urgenþã va prevedea: patru ani de închisoare pentru
toþi aceia care ar îndrãzni sã vorbeascã împotriva perfectei
unitãþi a naþiunii maghiare, aºa suna ºi articolul al 18-lea al
constituþiei dietei ungureºti din 1848!
Marx îºi noteazã toate amãnuntele evenimentelor din
Transilvania anilor 1848 – 1849, chiar ºi evenimentul necinstei ungureºti prin care întâlnirea de pace este folositã ca o
cursã, Iancu, Buteanu, Dobra sunt surprinºi de cãtre maiorul Hatvany; primul reuºi sã scape; Dobra fu masacrat
pe loc. Buteanu în ziua urmãtoare fu spânzurat. Trãdare
laºã, noteazã Marx (paginile 158 - 159). În concluzia manuscrisului sãu despre revoluþia din Transilvania, afirmã: cã
fãrã românii din Transilvania, comandaþi de Iancu, ruºii
nu ar fi fost în stare sã se mãsoare cu Bem. Kossuth
respinse cu dispreþ propunerile românilor. Iancu bãtu
zdravãn pe unguri. Aºa furã paralizate victoriile lui Bem.
Austria n-a rãsplãtit cu nimic pe români. Ba da, cu o
decoraþie pe care Avram Iancu, cu demnitate, a refuzat-o: „Io
m-am luptat pentru libertate nu pentru o cruce, de-astea avem
destule”. Împãratul s-a simþit profund jignit ºi l-a obligat sã
pãrãseascã Viena. Dar era sã uit cã ruºii, vreo zece mii, intraserã în Transilvania, în februarie 1849.
Nu puteau sa piardã o ocazie de-a invada, de-a lupta
leneº ºi-a jefui virtuos! La fel au intrat ºi în Moldova ºi Þara
Româneascã, în 1848. Nu mai puteau sã stea în stepele lor, de
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grija românilor... La 29 septembrie 1948, ruºii intrarã în
Þara Româneascã, ca „liberatori”. Ghilimelele aparþin lui
Marx, care nu-i fitecine ca Ion Marcel Ilici Iliescu; când mare
comunist educat la Moscova, când mare democrat cum n-a mai
vãzut Apusu’!
Manuscrisul autograf a lui Marx despre români, înregistrat ca B 85, are în volumul Academiei Române ºaizeci de
pagini despre care istoricul A. Oþetea crede cã Marx ar fi
adunat acest material documentar pentru tezele sale despre
politica de expansiune ºi cotropire a marilor puteri, în special
politica externã a þarismului ...
Atât a scris istoricul român despre þarism, ºi mai puþin
alþii deºi ºtiau totul, comparau în mintea lor expansiunea þarismului ºi a comunismului rus din 1917, dar nu au avut curajul
sã scrie, sã informeze corect istoric poporul român, generaþia
tânãrã. Pe vremea aceea ei arãtau numai faþa marxistã a lui
Marx. Ei o scoteau în relief, iar tovarãºii cu propaganda ne
îndoctrinau prin toate mijloacele, tot timpul, cu marxismleninismul ºi cu „eliberatorii”, care ne-au eliberat de tot ce am
avut mai bun în Þarã ºi specific ca Naþiune. Cele douãsprezece
„eliberãri ruseºti” – din 1711 pânã în 1944 – sunt mai dezastroase decât toate invaziile care s-au abãtut asupra noastrã în
douã mii de ani!
Exagerãri? Nicidecum! Puneþi în balanþã tot, tot: þara ºi
averea româneascã, munca ºi cultura noastrã, plus anihilarea
libertãþii, credinþei, aspiraþiilor neamului. Calculaþi! Iar acum,
la începutul noului mileniu, suntem, încã, o naþiune ocupatã,
trãim sub zodia ºi sfera dominaþiei „eliberatorilor ruºi”, pentru
cã ne lãsãm conduºi de niºte ordinare slugi ruseºti sau de fiii
lor! Prin forþa brutã, prin constrângere ºi silire inchizitorialã
„eliberatorii de la rãsãrit” ne-au îndoctrinat, depersonalizat ºi
transformat într-o naþiune supusã, îngenuncheatã cu faþa spre
Moscova, din care, încã, nu ne revenim...
Karl Marx a citit ºi studiat cu asiduitate mii de volume
pentru cele câteva sute de articole ºi cãrþi pe care le-a scris. A
citit ºi Histoire politique et sociale des Principautes Danubiennes a lui Elias Regnault, a fost contrariat de invaziile ºi
oprimarea ruseascã în Principatele Române. A realizat marea
tragedie a Poporului Român, a scris despre ea! ªi acesta este
motivul, de azi, pentru care românilor nu li se mai vorbeºte ºi
scrie despre el.
(Winnipeg, Canada – februarie 2002)

P.S. Mulþumesc Domnului Dr. ªtefan Constantin din
Viºeu de Sus, pentru bunãvoinþa de a-mi dãrui valorosul volum: K. Marx: Însemnãri despre Români.
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Ce ne poate spune un proverb
Ioan MICLÃU
scriitor, Cringila, Australia
De data asta am ales proverbul cel mai popular, cel mai
cunoscut ºi zilnic pronunþat: „Tot ce e prea mult, nu foloseºte”.
Totuºi, nimeni nu-l respectã în viaþa zi de zi, în orice domeniu
l-am experimenta.
Aºa, bunãoarã, nici hrana prea multã nu foloseºte sãnãtãþii, nici vorbele prea multe nu folosesc adevãrului, nici
dorinþa prea mare de bani nu foloseºte fericirii, nici prea multe
minciuni nu aduc calm ºi ascultare în popor etc. Dacã-l verificãm în domeniul averilor ºi bogãþiilor, acolo unde omul nu
are margini ºi control asupra flãmânzeniei sale, proverbul îl
poate detaºa din umanitate ºi îl aºeazã iar în lumea animalelor
din care s-a emancipat, , darã, sorgintea sãlbãticiei. Totuºi, îmi
cer scuze atunci când vorbesc despre lumea Necuvântãtoarelor, deoarece la ele observãm naturalul legitãþii lor ca finit,
întocmai ºi neschimbat. Un bou setos, venind la jgheab, îºi va
împinge coarnele înainte, ameninþãtoare, gest recunoscut de
celelalte animale a fi sincer ºi hotãrât, neprefãcut. Boul va sorbi
atâta apã cât sã-i astâmpere setea, nu mai mult, apoi se aºeazã
liniºtit în cireadã, fãrã a mai împunge pe nimeni. ªi nici simþ
sexual, în afara speciei sale, animalul nu va manifesta. Omul
va veni zâmbind în toate direcþiile, din creierul superior va
scoate (fiind cuvântãtor) idei ºi vorbe de înaltã moralã, toþi îl
vor crede pânã la proba contrarie, a demagogiei, când „cu-

vântãtorul nostru”, tacticos, va fugi cu banii societãþii, ai bãncii, ai investitorilor etc. Dar sã nu ne îndepãrtãm de proverb.
Indiferent de izvorul îmbogãþirii, prea multul nu foloseºte la
nimic altceva decât a lipsi pe alþii din jur de strictul necesar
supravieþuirii . Aici trebuie înþeles adevãrul din acest proverb
universal. Oricum, cea mai neagrã cale de a câºtiga averi este a
fugi de muncã, dar a culege roadele altora, ceea ce este o
rãdãcinã speculativã de impresari ce-ºi folosesc studiile în direcþii greºite, de înºelãciuni. Iatã câte ne poate sugera un
asemenea proverb cules din înþelepciunea folcloricã ºi preluat,
dupã cum se vede, ºi de ºtiinþele de azi: medicina, economia,
dreptul, filosofia, psihologia, politica, geografia etc., dar foarte
schingiuit în realitatea practicã. Se verificã acest proverb ºi în
literaturã, aglomerãri de nonsensuri, ce cuprind maculaturã
multã, de care cititorul nu numai cã nu are chef sã se prindã, dar
nici sã-ºi arunce banii în vânt. Deci, tot din prea mult, pierde ºi
autorul romanelor, pe când, de exemplu, Baltagul lui Mihail
Sadoveanu, roman capodoperã, adunã esenþa temei într-o formã cât mai directã, nepãrãsind hotarele narative, aºa aiurea,
numai sã fie cu file multe cartea. Deci, nu aduce nici un folos
întinderea unei cãrþi, în care stã mort fiorul aºteptat de cititor.
Deci, „Tot ce e prea mult, nu foloseºte!”

Orice mãsurã, îndestulare bunã.
Orice peste mãsurã, vãtãmare pe urmã.
Orice peste mãsurã, greºealã se-nþelege dupã orice lege.
Orice fãrã mãsurã, cãinþã aduce în urmã.
Orice prea mult ºi orice prea puþin þi-aduce vãtãmare, iar mãsura de mijloc,
folosul cel mare.
Mãsura la toate, cea mai bunã dreptate.
Toate cu mãsurã bunã, cã peste mãsurã îþi aduce cãinþã nebunã.
Cel ce se pãzeºte de orice peste mãsurã, mai mult boleºte
ºi de sãnãtos se socoteºte.
Din Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria ºi Macedonia : proverbe, zicãtori, povãþuiri, cuvinte adevãrate,
asemãnãri, idiotisme ºi cimilituri de Iuliu A. Zane (Bucureºti, Editura Librãriei Socec & Comp., 1900).
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Aniversãri 2008
Ana GRIGOR
IULIE

1 iul. – 450 ani de la încheierea tipãririi, la Târgoviºte, de
cãtre diaconul Coresi, a lucrãrii Triodul
Penticostar (01.07.1558);
1 iul. – 150 ani de la naºterea lui Nicolescu Nifon, episcop,
scriitor religios, om politic ºi vicar al Ungrovlahiei
în perioada 3 martie 1895 - 22 martie 1909
(01.07.1858-1923);
1 iul. – 130 ani de la încheierea Congresului de pace de la
Berlin, ce a recunoscut, prin încheiere de tratat,
independenþa României ºi drepturile ei asupra
teritoriilor Dobrogei, sudului Basarabiei (cu
judeþele Cahul, Bolgrad ºi Ismail) ºi a Insulei
ªerpilor (01.07.1878);
2 iul. – 100 ani de la inaugurarea cursurilor de varã ale
Universitãþii populare de la Vãlenii de Munte,
organizate ºi conduse de N. Iorga, pânã în anul
1943 (02.07.1908);
2 iul. – 170 ani de la apariþia publicaþiei „Foaie pentru
minte, inimã ºi literaturã” – Braºov
(02.07.1838);
3 iul. – 180 de ani de la moartea lui Ioan Cantacuzino,
poet ºi traducãtor (1757-03.07.1828);
5 iul. – 80 ani de la înfiinþarea, la Washington, a Ligii
sociale române, care îºi propunea influenþarea
opiniei publice americane în problema unirii
Transilvaniei cu România (05.07.1918);
8 iul. – 100 ani de la naºterea lui Constantin Lãzãrescu,
scriitor (08.07.1908-1980);
11 iul. – 160 ani de la moartea lui Ioan Barac, poet
(1776-11.07.1848);
12 iul. – 75 ani de la naºterea lui Alexandru Ivasiuc, scriitor
(12.07.1933);

12 iul. – 90 ani de la înfiinþarea, la Chiºinãu, a editurii
naþionale „Luceafãrul” (12.07.1918);
13 iul. – 75 ani de la naºterea lui Pavel Boþu, scriitor
(13.07.1933-1987);
15 iul. – 100 ani de la naºterea lui Valentin Al. Georgescu,
istoric (15.07.1908-1995);
15 iul. – 60 ani de la naºterea lui Nicolae Dabija, scriitor
(15.07.1948);
18 iul. – 140 ani de la naºterea lui Miron Cristea, om politic,
primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
(18.07.1868-1939);
18 iul. – 70 ani de la moartea Mariei, reginã a României,
scriitoare (1875-18.07.1938);
20 iul. – 170 ani de la naºterea lui Ambrosiu Dimitrovici,
publicist, membru fondator al Academiei Române
(20.07.1838-1866);
21 iul. – 200 ani de la naºterea lui Simion Bãrnuþiu, istoric,
estetician, om politic, conducãtor al Revoluþiei de
la 1848 din Transilvania (21.07.1808-1864);
25 iul. – 120 ani de la naºterea lui Leca A. Morariu, scriitor,
istoric literar ºi publicist (25.07.1888-1963);
26 iul. – 40 ani de la moartea Alexandrei Feraru, sopranã,
membrã fondatoare a Operei Române
(1887-26.07.1968);
26 iul. – 100 ani de la moartea lui Nicolae Popea, episcop,
istoric ºi cãrturar (1826-26.07.1908);
28 iul. – 160 ani de la desfãºurarea Adunãrii populare de pe
Câmpia Libertãþii (Filaret) (28.07.1848);
29 iul. – 15 ani de la moartea lui Nicolai Costenco, scriitor
(1913-29.07.1993);

AUGUST

1 aug. – 125 ani de la naºterea lui Pantelimon Halippa,
scriitor ºi om politic, luptãtor pentru unirea
Basarabiei cu România, director al revistei „Viaþa
Basarabiei” (01.08.1883-1979);
4 aug. – 100 ani de la naºterea Sidoniei Drãguºanu,
scriitoare (04.08.1908-1971);
8 aug. – 120 ani de la moartea lui Vasile Mitrofanovici,
scriitor, rector, între 1877-1878, al Facultãþii de
Teologie din Cernãuþi (1831-09.08.1888);

17 aug. – 140 ani de la naºterea lui Ion Pãun-Pincio, scriitor
(17.08.1868-1895);
19 aug. – 180 ani de la naºterea lui Ioan Raþiu, om politic,
unul dintre întemeietorii Partidului Naþional
Român din Transilvania (19.08.1828-1902);
19 aug. – 25 ani de la moartea lui Octav Onicescu,
matematician (1892-19.08.1983);
20 aug. – 175 ani de la naºterea junimistului Vasile Pogor,
scriitor ºi om politic (20.08.1833-1906);

13 aug. – 80 ani de la naºterea lui Ion Lãncrãnjan, scriitor
(13.08.1928-1991);

23 aug. – 75 ani de la naºterea lui Corneliu ªtefanache,
scriitor (23.08.1933);

13 aug. – 130 ani de la apariþia, la Gherla ºi Cluj, a
„Amicului familiei”; în nr. 1 se publicã „Cântecul
gintei latine”, a lui Vasile Alecsandri
(13.08.1878);

24 aug. – 180 ani de la naºterea lui Gheorghe Chiþu, om
politic ºi publicist (24.09.1828-1897);

15 aug. – 125 ani de la naºterea lui Corneliu Moldovanu,
scriitor (15.08.1883-1952);

25 aug. – 140 ani de la naºterea lui Arthur Verona, pictor
(25.08.1868-1946);

24 aug. – 140 ani de la moartea lui Constantin Negruzzi,
scriitor (1808-24.08.1868);
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27 aug. – 80 ani de la naºterea lui Mircea Zaciu, critic ºi
istoric literar (27.08.1928-2000);
27 aug. – 90 ani de la naºterea lui Leon Leviþchi, eseist ºi
traducãtor (27.08.1918-1991);
30 aug. – 310 ani de la apariþia, la Iaºi, a primei scrieri
filosofice româneºti: „Divanul sau gâlceava
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înþeleptului cu lumea sau giudeþul sufletului cu
trupul” de Dimitrie Cantemir (30.08.1698);
31 aug. – 140 ani de la moartea lui Dimitrie Cozacovici,
istoric ºi filolog, membru fondator al Academiei
Române (1790-31.08.1868);

SEPTEMBRIE

1 sep. – 60 ani de la naºterea lui Simion Gociu, poet ºi
ziarist (01.09.1948);
1 sep. – 100 ani de la naºterea lui Ion I. Alexandrescu, poet,
folclorist, dirijor ºi animator cultural de teatru
(01.09.1908-1981);
3 sep. – 80 ani de la naºterea lui Ion Druþã, scriitor
(03.09.1928);
5 sep. – 150 ani de la naºterea lui Alexandru Vlahuþã,
scriitor (05.09.1858-1919);
6 sep. – 25 ani de la înfiinþarea, la Viena, a Asociaþiei
Culturale Internaþionale a Etniei Române
(ACIER) (06.09.1983);
11 sep. – 150 ani de la naºterea lui Nicolae D. Xenopol,
scriitor (11.09.1858- 1917);
11 sep. – 130 ani de la deschiderea, la Viena, a primei legaþii
române în strãinãtate (11.09.1878);
12 sep. – 175 ani de la inaugurarea Liceului Regional din
Chiºinãu (dupã 1918, „B.P. Haºdeu”) în care
ºi-au fãcut studiile B. P. Haºdeu, Ioan Sârbu,
Constantin Stere, Zamfir Arbore (12.09.1833);
13 sep. – 100 ani de la naºterea lui Edgar Papu, estetician,
critic literar ºi traducãtor (13.09.1908-1993);
14 sep. – 230 ani de la naºterea lui Costache Conachi, poet
(14.09.1778-1849);

15 sep. – 50 ani de la naºterea Doinei Aldea-Teodorovici,
cântãreaþã de muzicã uºoarã (15.09.1958-1992);
17 sep. - 120 ani de la moartea Iuliei Haºdeu, poetã
(1869-17.09.1888);
17 sep. – 25 ani de la moartea lui Horia Lovinescu,
dramaturg (1917-17.09.1983);
20 sep. – 60 ani de la naºterea lui Gheorghe Moiº, poet
(20.09.1948);
22 sep. – 120 ani de la naºterea lui Dumitru Ghiaþã, pictor
(22.09.1888-1972);
22 sep. – 240 ani de la moartea lui Ioan Inochentie Micu
(Klein), episcop greco-catolic, militant pentru
drepturile românilor ardeleni (1700-22.09.1768);
22 sep. – 70 ani de la naºterea lui Augustin Buzura, scriitor
(22.09.1938);
24 sep. – 10 ani de la moartea lui Serafim Buzilã,
compozitor, lexicograf ºi ziarist
(1937-24.09.1998);
26 sep. – 130 ani de la naºterea lui Alexandru Climaºevschi,
pictor (26.09.1878-1971);
26 sep. – 75 ani de la naºterea lui Vasile Badiu, critic ºi
istoric literar (26.09.1933);
27 sep. – 75 ani de la naºterea lui Grigore Hagiu, poet
(27.09.1933-1985);

OCTOMBRIE

3 oct. – 70 ani de la moartea lui Alexandru Averescu,
mareºal, om politic ºi erou naþional
(1859-03.10.1938);
7 oct. – 600 ani de la prima atestare documentarã a oraºului
Cernãuþi, fãcutã printr-un hrisov domnesc emis de
Alexandru cel Bun, aceastã zi devenind în timp
ziua oraºului Cernãuþi (07.10.1408);
7 oct. – 40 ani de la moartea lui Emil Petrovici, lingvist
(1899-07.10.1968);
8 oct. – 100 ani de la naºterea lui N. I. Barbu, filolog,
traducãtor ºi publicist (08.10.1908);
9 oct. – 120 ani de la naºterea lui Alexandru Plãmãdealã,
pictor ºi sculptor (09.10.1988-1940);
10 oct. – 150 ani de la naºterea lui Iuliu I. Roºca, scriitor,
publicist ºi traducãtor (10.10.1858-1940);
11 oct. – 120 ani de la naºterea lui Iorgu Iordan, lingvist ºi
istoric literar (11.10.1888-1986);
13 oct. – 150 ani de la naºterea lui Take Ionescu, scriitor ºi
om politic (13.10.1858-1922);
13 oct. – 110 ani de la naºterea lui George Mihail
Zamfirescu, scriitor (13.10.1898-1939);
15 oct. – 100 ani de la naºterea lui Dragoº Vitencu, publicist, membru fondator al Asociaþiei scriitorilor
bucovineni (15.10.1908);

17 oct. – 150 ani de la naºterea lui Andrei Bârseanu, poet ºi
folclorist (17.10.1858-1922);
18 oct. – 140 ani de la naºterea lui Simion Mehedinþi,
geograf, etnolog (18.10.1868-1962);
18 oct. – 90 ani de la constituirea Consiliului Naþional
Român Central, organism ce va conduce
pregãtirea Marii Adunãri Naþionale de la
Alba-Iulia de la 1 Decembrie 1918 (18.10.1918);
19 oct. – 125 ani de la naºterea Mariei Filotti, actriþã
(19.10.1883-1956);
20 oct. – 75 ani de la naºterea lui Ion Bãlu, critic ºi istoric
literar (20.10.1933);
21 oct. – 125 ani de la naºterea lui Francisc Hubic,
compozitor ºi dirijor (21.10.1883-1947);
24 oct. – 190 ani de la naºterea lui Dimitrie Gusti, sociolog,
scriitor ºi om politic (24.10.1818-1887);
25 oct. – 80 ani de la naºterea Valeriei Guþu-Romalo,
lingvist (25.10.1928);
26 oct. – 335 ani de la naºterea lui Dimitrie Cantemir,
cãrturar ºi domnitor al Moldovei
(26.10.1673-1723);
26 oct. – 100 ani de la naºterea lui Dumitru Sevastianov,
pictor (26.10.1908-1956);
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26 oct. – 80 ani de la naºterea lui Aureliu Busuioc, scriitor
(26.10.1928);
29 oct. – 90 ani de la naºterea lui ªtefan Baciu, scriitor,
eseist ºi traducãtor (29.10.1918);
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30 oct. – 150 ani de la naºterea lui Duiliu Zamfirescu,
scriitor, traducãtor, publicist ºi diplomat
(30.10.1858-1922);

NOIEMBRIE

1 nov. – 80 ani de la difuzarea primelor emisiuni
radiofonice în România (01.11.1928);
1 nov. – 135 ani de la naºterea lui Dimitrie Paciurea, sculptor (01.11.1873-1932);
5 nov. – 30 ani de la moartea lui Nicolae Crevedia, scriitor
(1902-05.11.1978);
5 nov. – 90 ani de la moartea lui Victor Anestin, scriitor,
publicist ºi astronom, fondator al Societãþii
Astronomice Române, în 1907, ºi membru al
Societãþii Astronomice Franceze
(1875-05.11.1918);
5 nov. – 120 ani de la naºterea lui Mihail Bârca, compozitor
(05.11.1888-1973);
5 nov. – 90 ani de la apariþia manifestului Cãtre popoarele
lumii, prin care Consiliul Naþional Român Central
ºi-a afirmat voinþa de unire a Transilvaniei cu
România (05.11.1918);
7 nov. – 160 ani de la naºterea lui Nicolae Petra-Petrescu,
poet, publicist ºi traducãtor (07.11.1848-1923);
7 nov. – 150 ani de la moartea lui Dimitrie Sfura, poet
(1835-07.11.1858);
9 nov. – 90 ani de la naºterea lui Teohar Mihadaº, poet ºi
prozator (09.11.1918-1996);
9 nov. – 190 ani de la naºterea lui Ion Codru-Drãguºanu,
scriitor, publicist ºi om politic (09.11.1818-1884);
10 nov. – 500 ani de la apariþia Liturghierului slavon tipãrit
de cãlugãrul Macarie, prima carte tipãritã în
Þara Româneascã (10.11.1508);
10 nov. – 320 ani de la tipãrirea Bibliei lui ªerban
Cantacuzino, domn al Munteniei (10.11.1688);

10 nov. – 70 ani de la apariþia Bibliei de la Chiºinãu, sub
îngrijirea academicianului Al. Rosetti, la Editura
Fundaþiei Culturale Regale (10.11.1938);
13 nov. – 20 ani de la moartea lui Vlad Georgescu, istoric,
politolog ºi publicist, fost director al postului de
radio Europa Liberã, secþia românã
(1937-13.11.1988);
14 nov. – 160 ani de la naºterea lui Zamfir C. Arbore,
geograf, publicist ºi memorialist
(14.11.1848-1933);
14 nov. – 110 ani de la naºterea lui Benjamin Fundoianu,
poet (14.11.1898-1944);
15 nov. – 140 ani de la naºterea lui Emil Racoviþã, naturalist
(15.11.1868-1947);
15 nov. – 90 ani de la emiterea, de cãtre Congresul general
al Bucovinei, a unei hotãrâri prin care se realiza
Unirea acestui teritoriu cu România
(15.11.1918);
19 nov. – 100 ani de la naºterea lui Victor Tufescu, geograf
(19.11.1908-2000);
20 nov. – 120 ani de la naºterea lui Grigori Filatov, pictor
(20.11.1888-1973);
21 nov. – 90 ani de la naºterea lui Eugen Todoran, istoric
literar, reputat eminescolog (21.11.1918-1997);
26 nov. – 60 ani de la moartea lui Dragoº Protopopescu,
scriitor, eseist ºi traducãtor (1892-26.11.1948);
27 nov. – 190 ani de la naºterea lui Aron Pumnul, cãrturar,
filolog, lingvist (27.11.1818-1866);
28 nov. – 30 ani de la moartea lui Petre Stati, scriitor
(1903-28.11.1978);

DECEMBRIE

1 dec. – 90 de ani de la proclamarea, de cãtre Adunarea
Naþionalã de la Alba Iulia, a Unirii Transilvaniei
cu România (01.12.1918);

19 dec. – 40 ani de la moartea lui Tiberiu Brediceanu,
compozitor ºi folclorist (1877-19.12.1968);

4 dec. – 125 ani de la naºterea lui Nicolae Cartojan, istoric
ºi critic literar (04.12.1883-1944);

20 dec. – 240 ani de la naºterea lui Veniamin Costache,
mitropolit al Moldovei, poet, cãrturar ºi traducãtor
(20.12.1768-1846);

10 dec. – 140 ani de la naºterea Eugeniei Maleºevschi,
pictor (10.12.1868-1940);

20 dec. – 50 ani de la moartea lui Constantin Brãiloiu,
etnomuzicolog (1893-20.12.1858);

10 dec. – 150 ani de la moartea lui Eufrosin Poteca, cãrturar
ºi filozof (1785-10.12.1858);

22 dec. – 100 ani de la naºterea Margaretei (Madi) Dinu,
graficianã (22.12.1908);

13 dec. – 60 ani de la moartea lui Zaharia Bârsan, scriitor ºi
actor (1878-13.12.1948);
13 dec. – 25 ani de la moartea lui Nichita Stãnescu, poet
(1933-13.12.1983);

24 dec. – 80 ani de la moartea lui Nicolae Leonard, tenor,
cel mai mare interpret român de operetã al tuturor
timpurilor, supranumit ºi prinþul operetei româneºti
(1886-24.12.1928);

14 dec. – 90 ani de la naºterea lui Radu Beligan, actor
(14.12.1918);

25 dec. – 140 ani de la apariþia primului numãr al revistei
„Femeia” (25.12.1868);

15 dec. – 120 ani de la naºterea Cellei Delavrancea, pianistã
(15.12.1888-1991);

31 dec. – 40 ani de la moartea lui Sabin V. Drãgoi,
compozitor ºi folclorist (1894-31.12.1968);

18 dec. – 110 ani de la naºterea lui Petru Caraman, filolog
ºi folclorist (18.12.1898-1980);

31 dec. – 150 ani de la naºterea lui Enea Hodoº, folclorist
(31.12.1858-1945).
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Propunere privind
Sãrbãtoarea Limbii
Române
Corneliu LEU
. Vom intra în curând în cel de-al douãzecilea an de
când fraþii noºtri din Basarabia aniverseazã evenimentele din
acea varã fierbinte a lui 1989 când cãrturari ºi vorbitori ai
limbii române s-au ridicat laolaltã la Chiºinãu cerând recunoaºterea acesteia ca limbã de stat ºi trecerea la alfabetul firesc
al scrierii cu caractere latine. An de an, ei considerã aceasta cea
mai însemnatã sãrbãtoare a afirmãrii lor moderne, iar ecoul ei,
fiind vorba de limba noastrã comunã, se întinde mereu în þarã ºi
în comunitãþile românilor de pretutindeni.
. Anul trecut, un eveniment asemãnãtor a avut loc la
românii din Valea Timocului, una dintre încã nedreptãþitele
enclave româneºti care, venind sã-ºi afirme limba strãmoºeascã, a dat avânt ºi miºcãrii de afirmare culturalã a ultimelor
comunitãþi de români care nu au fãcut încã un asemenea pas,
atrãgându-ne în acelaºi timp atenþia ºi nouã, celor din þara ce
constituie miezul ºi locul permanent de regenerare, lãrgire ºi
modernizare a acestei culturi strãvechi pe pãmântul european.
. Într-un asemenea context, revista noastrã a lansat
pentru prima datã ideea extinderii sãrbãtorii limbii române la
toþi cei care o vorbesc, iar cea de-a opta ediþie a Consfãtuirii
Naþionale a Intelectualilor de la Sate, dezbãtând aspectele
acestei sãrbãtori în context istoric, a demonstrat cã actul afirmãrii independenþei, în primul rând prin limba naþionalã, a
statului fraþilor noºtri de peste Prut, face parte din contextul
larg al tuturor evenimentelor de pe parcursul anului 1989, ca
an al prãbuºirii definitive a dictaturii comuniste ºi al afirmãrii
româneºti în omenirea modernã ºi-n lumea ei democraticã.
. Din acest motiv, chemarea noastrã de a stabili la
sfârºitul lunii august o zi a sãrbãtorii limbii române aºezând-o
pe aceasta în contextul tuturor celorlalte sãrbãtoriri care evocã
eliberarea întru democraþie a românilor, aseamãnã anul 1989
în întregul lui, cu anul 1848 care, având manifestãri deosebite
în Principatele Române de atunci, pornind la date diferite
miºcãri de emancipare în toate provinciile istorice româneºti,
se confirmã istoriceºte, prin adunarea într-un singur context a
tuturor acestor date ºi manifestãri, ca an al pornirii marilor
miºcãri naþionale care au urcat din treaptã în treaptã pânã la
realizarea Statului Unitar Român.
. La fel cu însemnãtatea anului 1848 pentru istoria
româneascã a urmãtoarelor douã secole, anul 1989 a culminat
cu evenimentele eliberãrii noastre din Decembrie, tocmai
pentru cã a fost pe tot parcursul sãu un an frãmântat de miºcãri
de emancipare româneascã manifestate în diverse moduri. El
meritã o notare specialã ºi, prin stabilirea conjugãrii mai multor aniversãri, printre care cea propusã de noi sãrbãtorind cu
toþii ZIUA LIMBII ROMÂNE, îi vom acorda întreaga însemnãtate, ca un prag de conºtiinþã româneascã ce vine a se
afirma în faþa chemãrilor de iluminare democraticã ale secolului al XXI-lea.
. Pentru cã, atunci când vorbim despre anul 1989, am
neglija un aspect esenþial al osmozei noastre naþionale întru
aspiraþii democratice dacã ne-am referi numai la acele zile de
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decembrie de nemaipomenitã însemnãtate. Pentru definirea
momentului istoric trebuie precizate elementele unui dramatism mult mai amplu, mult mai cuprinzãtor ca teritoriu ºi ca
simþire naþionalã, subliniind faptul cã tensiunea unei asemenea
trãiri de mult mocninde începuse sã se generalizeze cu o iarnã
înainte, unii dintre noi stând în frig ºi obligaþi sã citeascã în
ziare lecþii despre alimentaþia raþionalã fiindcã tiranul înnebunise pânã la a-i mustra pe români cã mãnâncã, în vreme ce
alþii, stând tot la cozile comunismului inconºtient la îndatorirea
elementarã de aprovizionare a populaþiei, nici mãcar nu puteau
citi minciunile propagandistice într-un ziar în limba lor, sau cu
alfabetul lor. Într-un asemenea mod, chiar de comunicare peste
graniþe, se producea o nemulþumire generalã ºi, în felul acesta,
întristãtor ºi mocnind peste tot, se producea osmoza nemulþumirii naþionale premergând evenimentele anului 1989. Care
primea un timid ajutor dinafarã, aºa cum venise prin operaþiunea „Villages roumaines”, dar se manifesta prin vãdite
convulsii în þarã, în satele demolate, în ecourile revoltei de la
Braºov sau aºa cum a fost protestul spontan din faþa demolãrii
mãnãstirii „Sfânta Vineri” ºi circulaþia organizatã a listei de
semnãturi care cereau pãstrarea monumentelor de cult.
. Pentru ca, deodatã, în ciuda forþelor mari desfãºurate
de securitate – ºi represiv, prin accentuarea aproape teroristã a
supravegherii dinãuntru, a goanei dupã informatori ºi a repartizãrii fãþiºe de „sectoriºti ai securitãþii” în toate instituþiile
ºi întreprinderile – dar ºi diversionist, prin infiltrarea de cârtiþe
în diasporã, în ciuda unei nemaiîntâlnite întãriri piramidale a
puterii poliþieneºti din þarã, s-a întâmplat minunea: Printr-un
por românesc din afara sferei acestei puteri, atrãgându-ºi opresiunea de la o altã poliþie, se sparge membrana ce realiza doar
înceata osmozã, iar dorinþa de afirmare naþionalã, de eliberare
mãcar moralã a tuturor românilor, izbucneºte la Chiºinãu în
varã, prin adevãrate lupte de stradã pentru obþinerea dreptului
la ceea ce are mai etnic un popor: Limba maternã.
. Osmoza, funcþionând ca o reacþie la departajãrile ºi
delimitãrile artificiale, a devenit atunci realã circulaþie de sentimente româneºti oriunde inima devenirii noastre pompa acelaºi sânge. Iar, de atunci, acel 29 - 31 August 1989 care s-a
încununat cu Ziua Limbii Române, ziua recunoaºterii ei oficiale ca limbã a încã patru milioane de români, se înscrie în
istoria anului revoluþionar la fel de evident ca ºi marile noastre
zile din 17 – 23 Decembrie... Sãrbãtoare de suflet nu numai a
fraþilor noºtri basarabeni, Ziua Limbii Române trebuie aºadar
sã devinã o sãrbãtoare în toate colþurile României ºi în toate
colþurile româneºti din lume. Ea face parte din istoria îndelungatei noastre lupte de emancipare ºi, alãturi de Decembrie, ca ºi de alte momente ale rezistenþei, ea va reflecta lumini
de referinþã atunci când vom ajunge sã înscriem fenomenul
românesc al anului 1989, la fel cum îl avem înscris, de mai
multe generaþii de istorici, pe cel al anului 1848.
. Pentru aceasta, Miºcarea pentru Progresul Satului
Românesc propune ca cea de-a noua ediþie a Consfãtuirii
Naþionale a Intelectualilor de la Sate sã se desfãºoare în ultimele trei zile ale lunii august 2008, devenind un simpozion de
evocare ºi studiu a datelor istorice de afirmare naþionalã din
anul 1989 ºi stabilind, prin aceasta, data exactã la care sã se
definitiveze trecerea în calendar a Zilei Limbii Române, ca
sãrbãtoare naþionalã a românilor de pretutindeni.
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Cinstire academicianului Augustin Buzura
la aniversarea a 70 de ani
Prof. univ. dr. Gheorghe POP
Academicianul Augustin Buzura se aflã la un bilanþ
luminos. La 22 septembrie 2008 împlineºte ºapte decenii de
viaþã demnã, de muncã onorantã, desfãºuratã sub zodia marilor
valori ale idealurilor ce l-au cãlãuzit, cu luminoase biruinþe în
trecerea sa prin existenþa scriitoriceascã ºi academicã.
Cu afecþiunea ºi consideraþiile cuvenite acestui moment
aniversar, fie-ne îngãduit sã-i transmitem, ºi pe aceastã cale,
omagiul nostru sincer, cunoscând cã viaþa ºi lucrarea sa cãrturãreascã ne ajutã pe toþi sã ne miºcãm mai siguri în spaþiul
temeiniciei ºi al luptei pentru îmbunãtãþirea condiþiei umane.
Pãmântul ºi vãzduhul românesc, satele noastre cu omul
de la munte, cu cel de la câmpie, ºi de dupã ape, inginerul ºi
zidarul de la oraº, intelectuali ºi þãrani în diferite ipostaze, se
oglindesc limpede în opera scriitorului academician, unde vor
rãmâne pentru generaþiile viitoare ca o amintire a vremurilor, a
diferitelor categorii ale omului cu îndeletnicirile ºi obiceiurile
tradiþionale.
Din tinereþe, începând cu anul 1960, îºi revarsã cu
dãruire ºi competenþã prea plinul sãu faptic ºi sufletesc, în
articole publicate în revistele vremii: „Tribuna”, „România
literarã”, „Steaua”, „Vatra”, „Dilema”, „Ramuri”, „Adevãrul
literar ºi artistic”, înnobilând mintea ºi inima multor categorii
de oameni.
Volumele de publicisticã de mai târziu: „Bloc notes”
(1981) ºi „Tentaþia risipirii” (2003) sunt grãitoare prin conotaþia lor pentru atitudinea ºi spiritul nonconformist al autorului, prin pledoaria „de a fi tu însuþi în orice vremuri ai trãi”.
Înþelegând concret sensul înalt al culturii româneºti,
trece la povestiri ºi romane, în care ne dã din visteria sa bogatã
în iubire de oameni ºi evenimente, revãrsând în sufletele tuturor inestimabile bogãþii existenþiale ºi spirituale.
Debutând cu volumul „Capul Bunei Speranþe” (1963),
trece la o culegere de povestiri „De ce zboarã vulturul?”
(1966), ca apoi sã se consacre romanului, pentru care dobândeºte aprecieri elogioase din partea criticii ºi a cititorilor de
toate vârstele: „Absenþii” (1970), „Feþele tãcerii” (1974),
„Orgolii” (1977), „Vocile nopþii” (1980), „Refugii” (1984),
„Drumul cenuºii” (1988), „Recviem pentru nebuni ºi bestii”
(1999), romane în care zugrãveºte cazuri de conºtiinþã ale unor
destine individuale, întrepãtrunse cu fapte istorice, sociale ºi
chiar politice din realitatea contemporanã. Aceste opere l-au
impus ca pe unul dintre cei mai reprezentativi romancieri ai
timpului.
La acest ceas aniversar, toþi cei care-i cunoaºtem opera
suntem îndreptãþiþi sã-i spunem lui Augustin Buzura: „Poþi sã
te socoteºti sufleteºte un privilegiat! Ce altceva ar putea sã îþi
dea o mai mare satisfacþie decât aceea de a aprinde torþe de
luminã din cuvinte, pe care sã le treci apoi din generaþie în generaþie. Acest privilegiu sã-l consideri o biruinþã, o sãrbãtoare a

existenþei tale în forurile scriitoriceºti ºi academice. Opera ta
va dãinui peste timpuri, înnobilând mintea ºi inima multor generaþii de oameni, mai ales de tineri în devenire”.
Din anii existenþei sale, aproape cinci decenii, Augustin
Buzura a fost vestitorul credinþei ºi cãrturar de conºtiinþã
naþionalã a neamului nu numai prin condei, ci ºi prin grai viu,
rapoarte sau sinteze, din fruntea unor instituþii de ºtiinþã ºi
culturã pe care le-a slujit sau le onoreazã ºi astãzi: preºedinte al
Fundaþiei Culturale Române (din 1990), membru al Academiei
Române (din 1992), preºedinte al Filialei Române a Academiei
Italiene de Culturã ºi ªtiinþã, membru al Comitetului Didactic
al Clubului Euro-Atlantic ºi al Consiliului Naþional pentru
Protecþia Copilului etc., de la tribuna cãrora a ºtiut sã impunã
valorile româneºti peste hotare, sã atragã spre þarã românii din
exil, a impus demnitatea ca o stare normalã a românilor, a
vorbit despre nevoia de dreptate ºi adevãr, despre cultura
românã în circuitul marilor valori universale.
Prin râvna depusã în slujba literelor româneºti ºi prin
rezultatele obþinute în investigarea ºi oglindirea unor realitãþi
contemporane, Augustin Buzura este vãzut de cãtre forurile
competente ca unul dintre cei mai iluºtri prozatori ºi oameni de
culturã din þarã acordându-i-se titluri ºi distincþii onorante:
Premii ale Uniunii Scriitorilor: pentru „Absenþii” (1970),
„Feþele tãcerii” (1974), „Vocile nopþii” (1980), „Refugii”
(1984); Premiul „Ion Creangã” al Academiei pentru „Orgolii”
(1977); Titlul de „Cetãþean de onoare al municipiului Baia
Mare” (27 decembrie 1994). Cu acest prilej, la întrebãrile
reporterului (Gheorghe Pârja) Augustin Buzura declarã:
„Aceastã atenþie mã leagã ºi mai mult de acest oraº… Mã leagã
momentele esenþiale ale formãrii mele, prin liceul «Gheorghe
ªincai», prin toate întâmplãrile ºi istoriile pe care le-am
cunoscut direct sau indirect… Deºi am cunoscut destul de bine
lumea, punctul cel mai serios de reper rãmâne, totuºi, Baia
Mare, Maramureºul, în care nu mai locuiesc de multã vreme,
dar, ciudat, aici mã simt cel mai acasã. ªi aici se petrec toate
cãrþile mele prin acþiunea lor… Mã simt teribil de bine având
Baia Mare ºi Maramureºul în suflet…”
Aceste cuvinte sunt grãitoare ºi importante prin conotaþia lor: redau viu sentimentul eternitãþii în antitezã cu
fragilitatea vieþii cotidiene, configurând un univers paralel
între oameni ºi locuri, între lucruri ºi sentimente complexe.
Apreciem cã pentru Augustin Buzura aniversarea a 70
de ani nu este decât un moment de oprire pe o înãlþime a vieþii,
pentru ca sã dea ocol cu gândul celor ce are de înfãptuit de aici
înainte, cu largi perspective: ca intelectual înscris în galeria
elitelor scriitoriceºti ca o permanenþã, ca o prezenþã vie, iar în
calitatea sa de academician ca un „magister perpetuus”.
Sãnãtate, putere creatoare ºi „LA MULÞI ANI!”
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Revista presei: mass-media despre români
aprilie - iulie 2008
Laviniu ARDELEAN
Simona DUMUÞA
Iniþiativã: Un centru care îi reuneºte pe românii
din Verona / Carmen Pleºa
Jurnalul Naþional, 2 aprilie 2008, www.jurnalul.ro

Consulul României la Milano, Tiberiu Dinu, ºi primarul Veronei, Flavio Tosi, au ajuns la un acord privind
înfiinþarea unui centru pentru comunitatea româneascã din
Verona, care numãrã nu mai puþin de ºapte mii de persoane.[...] În viitorul centru vor exista o capelã pentru sãrbãtorirea evenimentelor religioase, un loc de întâlnire pentru
menajere, o bibliotecã, o salã pentru proiecþii ºi manifestãri,
precum ºi o serie de spaþii pentru reuniuni.
Bisericã la Carmagnola
La Stampa, preluat de Citta di Torino - ediþia în limba
românã, 8 aprilie 2008, www.comune.torino.it

Oficial, începând din data 14 martie românii ortodocºi
din localitatea Carmagnola (TO) au primit în comodat gratuit
o bisericã. Este vorba despre Bisericuþa Sant'Anna (intrarea
în Via Bobba) care aparþine complexului Institutului Surorilor
Sfintei Anna.[…] În localitatea Carmagnola (TO) sunt înregistraþi peste 1.200 de români la o populaþie de 27.000 locuitori.
Jurnalist premiat - Pulitzer, cu origini româneºti
Jurnalul Naþional, 9 aprilie 2008, www.jurnalul.ro

Steve Fãinaru, jurnalist cu origini româneºti, corespondent al Washington Post, a cîºtigat Premiul Pulitzer la
categoria „reportaj internaþional”. Fãinaru se ocupã de subiecte legate de rãzboiul din Irak încã din 2004 ºi a fost
nominalizat la Premiile Pulitzer ºi în 2006. A cîºtigat însã anul
acesta cu o serie de articole despre subcontractanþii americani din Irak. Steve Fãinaru îºi trage originile româneºti de
pe linie paternã. Bunicul sãu, Harry Fãinaru, diplomat român, a fost detaºat în Statele Unite în 1950.
Primãria din Madrid gata sã concesioneze teren
pentru o biserica ortodoxã românã
Romanian Global News - Agenþia de presã a românilor de
pretutindeni, 18 aprilie 2008, www.rgnpress.ro

Primãria din Madrid va acorda în luna mai cinci parcele de teren pentru toate confesiunile aflate pe teritoriul sãu,
cu excepþia celei catolice, pentru ca acestea sã îºi poatã ridica
locaºurile de cult. […] Terenurile vor fi cedate pe un termen
de 70 de ani.
Poezie ºi muzicã, în decor alb ºi negru / Carmen
Kulcsar
Adevãrul, 22 aprilie 2008, www.adevarul.ro

Filiala din Castellon a Consiliului Judeþean Dîmboviþa
a gãzduit sâmbãtã, 19 aprilie, lansarea de carte a poetei
Adriana Vidroiu Stanca. Intitulat „Liniºtea începe niciodatã”,
volumul de poezii a beneficiat, pentru a putea vedea lumina
tiparului, de sprijinul unor oameni de culturã români ºi spanioli.[...] Evenimentul s-a derulat într-un decor alb-negru,

creaþie semnatã Mihai Dan Mustea. De asemenea, tânãrul artist, student al Facultãþii de Artã ºi Desen din Valencia, ºi-a
fãcut debutul cu o expoziþie de fotografie ºi de graficã alb negru. (Adriana Vidroiu Stanca este director/coordonator Gruparea Româneascã pentru Culturã din Valencia ºi Revista
„Nou Horizont”.)
Limba românã va fi predatã elevilor din Belgia,
Portugalia ºi Cipru
Gândul, 23 aprilie 2008, www.gandul.info

Elevii români din Belgia, Portugalia ºi Cipru vor putea
urma ºi ei, ca ºi colegii lor din Italia ºi Spania, cursul de
limbã, culturã ºi civilizaþie româneascã. Guvernul a aprobat,
extinderea acestui proiect-pilot. Ministerul Educaþiei urmeazã
sã semneze acordul cu Belgia ºi l-a negociat cu Ministrul
Educaþiei din Cipru. În prezent, cursul este frecventat de 1.507
elevi români în Spania ºi alþi 300 în Italia, în total fiind 27 de
profesori care se ocupã de acest ore. La începutul lunii aprilie,
Ministerul Educaþiei a lansat în dezbatere publicã proiectul
metodologiei conform cãreia vor fi selectaþi ºi evaluaþi profesorii care vor preda cursul LCCR, în urmãtorul an ºcolar.
Drept de vot pentru românii din Irlanda
Romanian Global News - Agenþia de presã a românilor de
pretutindeni, 23 aprilie 2008, www.rgnpress.ro

Românii care emigreazã în Irlanda vor avea drept de
vot la alegerile naþionale din aceastã þarã, informeazã BBC,
citat de Romanian Global News. Republica Irlanda intenþioneazã sã acorde drept de vot tuturor imigranþilor din statele
membre UE, potrivit declaraþiilor ministrului irlandez al integrãrii, Conor Lenihan. Aceastã mãsurã va înlãtura problemele legate de aºa numitul „multiculturalism” ºi va ajuta la
integrarea imigranþilor. Condiþiile pentru a putea vota sunt
cunoºtinþele de limbã englezã ºi cetãþenia irlandezã sau dreptul la reºedinþã permanentã.
Primul motor de traducere automatã din românã
în spaniolã
Romanian Global News - Agenþia de presã a românilor de
pretutindeni, 23 aprilie 2008, www.rgnpress.ro

Primul motor de traducere automatã din românã în
spaniolã a fost prezentat recent la Ambasada României de la
Madrid, dupã ce programul fusese deja inaugurat la Universitatea din Alicante. Este vorba despre primul motor de
traducere automatã din românã în spaniolã care a fost realizat de câþiva cercetãtori români de la Universitatea din
Alicante. Trautorom, aºa cum se numeºte motorul de traducere, se aflã deja pe internet ºi este gratuit. El a fost realizat
în ultimii 2 ani în cadrul Universitãþii din Alicante ºi cu
ajutorul unei finanþãri de 31 de mii de euro oferitã de Ministerul Afacerilor Externe al României, prin Departamentul
Românilor de Pretutindeni.
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Decizia Curþii Supreme spaniole: Românii ºi
bulgarii care muncesc ilegal în Spania nu mai pot
fi expulzaþi
25 aprilie 2008, www.hotnews.ro

Românii ºi bulgarii care muncesc ilegal în Spania nu
mai pot fi expulzaþi în baza moratoriului impus de Madrid, a
fost decizia luatã de Curtea Supremã spaniolã în douã astfel
de cazuri, informeazã AFP citând El Mundo.
Reuºitã lansare de carte: Victor Roºca, „Moara lui
Kalusek” / Mircea Gheorghe
Pagini Româneºti - Ziarul românilor din Montreal, 26 aprilie
2008, www.paginiromanesti.com

Duminicã, 13 aprilie, a avut loc la Centrul Cultural
Român (8070 Cristophe Colomb) una dintre cele mai reuºite
lansãri de carte din ultimii ani. Victor Roºca, autorul cãrþii
Moara lui Kalusek (Curtea Veche, 2007) a avut în faþa sa o
asistenþã numeroasã, de peste 200 de persoane. Moara lui
Kalusek este o carte de memorii sensibilã ºi profundã în care
sunt evocaþi primii ani ai dictaturii comuniste din România ºi
începutul represiunii ce avea sã marcheze poporul român
pentru aproape 50 de ani.
Diplomele universitãþilor din Top 500, recunoscute
automat / Iuliana Gatej
Cotidianul, 29 aprilie 2008, www.cotidianul.ro

Studiile românilor fãcute la universitãþi din topuri internaþionale sunt recunoscute în câteva zile. Procedurile de
recunoaºtere ºi echivalare a studiilor fãcute în strãinãtate
s-au simplificat. Astfel, pentru studiile universitare ºi postuniversitare, durata procedurii de recunoaºtere va fi de maximum 45 zile de la data depunerii dosarului complet la
Consiliul Naþional de Recunoaºterea ºi Echivalarea Diplomelor (CNRED) ºi de maximum zece zile în cazul recunoaºterii
automate sau în cazul în care existã un precedent. În cazuri de
urgenþã, motivatã ºi probatã prin documente justificative,
CNRED echivaleazã studiile în cinci zile. Doar la studiile
doctorale, titlurile ºtiinþifice sunt supuse evaluãrii pentru care
termenul de recunoaºtere este de 90 de zile.
„Român în Lume” premiat la Madrid
Român în lume - Portalul românilor de pretutindeni,
29 aprilie 2008 www.romaninlume.com

Cea mai veche publicaþie româneascã din Spania ºi
Portugalia, „Român în lume”, a fost premiatã la cea de-a II-a
ediþie a premiilor Intereconomia, organizatã la Madrid, cu
premiul pentru cel mai bun ziar pentru imigranþi. Gala premiilor Intereconomia a avut loc la 29 aprilie la Cercul Artelor
Frumoase din Madrid ºi s-a derulat pe patru secþiuni, care au
reunit reprezentanþi ai presei scrise, posturilor de radio,
ONG-urilor ºi firmelor create de imigranþi.
O fetiþã româncã joacã într-un serial, la Rai Tre /
Dana Vitelaru
Adevãrul, 6 mai 2008, www.adevarul.ro

Copiii imigranþi dintr-o clasã primarã a unei ºcoli din
Roma sunt protagoniºtii unui sitcom multicultural produs ºi
transmis de televiziunea Rai Tre Educational, începând cu
data de 2 mai. Trupa de tineri actori este formatã din opt copii:
doi italieni, o româncã, doi polonezi, o filipinezã, o egipteancã
ºi un bãiat originar din Eritrea. Toþi au vârste între 10 ºi 11
ani.
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Asociaþia Jurnaliºtilor Români din Europa, la
Paris / Marina Constantinoiu
Jurnalul Naþional, 11 mai 2008, www.jurnalul.ro

Jurnaliºtii prezenþi pe 8 ºi 9 mai, la Paris, la Seminarul
internaþional de presã - „Prezenþa mediaticã româneascã în
þãrile Uniunii Europene”, au hotãrît înfiinþarea Asociaþiei
Jurnaliºtilor Români din Europa, cu sediul la Paris, al cãrei
scop va fi lansarea de acþiuni mediatice de anvergurã, pentru
buna informare a imigranþilor români, dar ºi îmbunãtãþirii
imaginii României, unde este cazul.[...] În cele douã zile de
dezbateri, moderate de cãtre consilierul media al Ambasadei
României la Paris, Radu Ciobotea, au fost analizate problemele presei româneºti din strãinãtate, de la cele financiare
pînã la cele de conþinut jurnalistic, gãsindu-se numeroase
formule de colaborare. De asemenea, a fost luat în discuþie ºi
subiectul colaborãrii dintre mass-media româneºti din þãrile
europene ºi Guvernul României, pentru crearea unui mecanism
util de informare publicã pentru comunitãþile româneºti.
O editurã francezã lanseazã o colecþie de literaturã
românã
Romanian Global News - Agenþia de presã a românilor de
pretutindeni, 12 mai 2008, www.rgnpress.ro

Editura Kryos, nou înfiinþatã la Paris, lanseazã colecþia „Domaine roumain” (Domeniu românesc), în care vor
fi republicate traduceri mai vechi din clasici ai literaturii
române. Prima sa apariþie este romanul „Viaþa la þarã” al lui
Duiliu Zamfirescu. Editura Kryos, fondatã de jurnalistul Radu
Portocalã, va continua programul de reeditãri din clasici ai
literaturii române, reuºind deja sã suscite interesul unor biblioteci publice din Franþa.
The Independent : Marea Britanie are nevoie de
muncitori romani ºi bulgari / Mãdãlin Necºuþu
Ziua Online, 12 mai 2008, www.ziua.net

Legile dure, privind imigraþia, favorizeazã pierderea
de cãtre fermierii britanici a 50.000 de tone de fructe în valoare de 20 de milioane de lire sterline.
Dupã marea campanie mediaticã anti-imigranþi, declanºatã în Marea Britanie odatã cu aderarea României ºi
Bulgariei la Uniunea Europeanã, ºi dupã frica autoritãþilor cã
teritoriul britanic va fi „invadat” de muncitorii necalificaþi
din aceste douã þãri balcanice, britanicii încep sã simtã ºi
efectele negative ale acestei politici.
Guvernul a comis o mare greºealã criticând poziþia
conservatorilor faþã de legea anti-imigraþie ºi introducând
interdicþii tranzitorii pentru cetãþenii din cele mai noi state
membre ale Uniunii Europene, România ºi Bulgaria, scrie,
luni, The Independent. Fructe ºi legume în valoare de milioane
de lire sterline vor fi lãsate sã putrezeascã pe câmpuri în
aceastã varã din cauza crizei de lucrãtori strãini, generate de
scãderea valorii lirei sterline ºi de noile restricþii la numãrul
de lucrãtori sezonieri cãrora le este permisã intrarea pe teritoriul Marii Britanii, informeazã cotidianul The Independent,
citând reprezentanþi ai fermierilor britanici.
La Torino, telejurnal în limba românã /
Elena Halcu
Adevãrul, 19 mai 2008, www.adevarul.ro

Tele-Obiectiv este noul telejurnal în limba românã
transmis pe Rete7, o televiziune regionalã din Piemonte. În
fiecare zi la ora 19.35 românii pot urmãri 12 minute ºtiri în
limba românã, cu subtitrare în italianã. Telejurnalul este
structurat în trei pãrþi: ºtiri despre românii de la Torino,
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despre România ºi despre serviciile teritoriale. De acest proiect se ocupã voluntar trei românce: Laura Goldan, cu dublul
rol de prezentatoare a telejurnalului ºi coordonatoarea echipei, Florentina Dumitrachi, reporter teritorial ºi Maria
Cristina Cojocaru, corespondent din România.
Ilie Boca - Poliptice, prima expoziþie budapestanã
a artistului
Institutul Cultural Român, www.icr.ro

În perioada 19 mai - 18 iunie 2008, la invitaþia Institutului Cultural Român din Budapesta, Barabás Villa gãzduieºte expoziþia de picturã intitulatã „Poliptice” a artistului
bãcãuan Ilie Boca. Elev al lui Ciucurencu, Ilie Boca a fost
distins cu premii internaþionale importante, printre care premiul „Caravaggio”, înmânat la Roma. A expus în cele mai
importante capitale ale lumii, colindând mapamondul cu 14
expoziþii personale. Este pãrintele spiritual al „Taberei de la
Tescani”, al Saloanelor Moldovei ºi al Filialei Bacãu a Uniunii Artiºtilor Plastici.
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Agency, organismele britanice acreditate sã desfãºoare aceste
programe au recunoscut cã, pentru eliberarea certificatelor
nu este necesarã o perioadã extinsã de practicã la locul de
muncã. În atari condiþii, programele respective devin ineligibile pentru obþinerea unui certificat de înregistrare. Mai
mult, solicitãrile aflate în proces de evaluare care nu îndeplinesc noile condiþii vor fi returnate solicitanþilor cu aviz
negativ. Agenþia britanicã pentru frontiere le recomandã cetãþenilor români ale cãror solicitãri au fost respinse sã contacteze furnizorii de formare profesionalã, pentru a identifica
modalitãþile prin care pot recupera contravaloarea cursurilor
pe care le-au absolvit. Ca atare, Ambasada românã din Londra sugereazã concetãþenilor noºtri doritori de a se perfecþiona profesional în Marea Britanie sã ia contact prealabil cu
UK Border Agency ºi cu organismele de acreditare, pentru a
se informa care furnizori de formare profesionalã oferã programe conforme ºi eligibile pentru obþinerea unui certificat de
înregistrare.
Primul Forum al comunitãþii româneºti din Italia

Ruºii, supãraþi pe cetãþenia româno-moldoveanã /
Simona Matieº
Cotidianul, 20 mai 2008, www.cotidianul.ro

Ministerul de Externe rus se declarã „nedumerit” de
lipsa de reacþie a UE ºi a NATO faþã de acordarea masivã a
cetãþeniei române solicitanþilor din Republica Moldova.
Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de
la Moscova, citat de cotidianul „Flux” din Chiºinãu, Rusia
intenþioneazã sã simplifice la maximum acordarea cetãþeniei
ruse tuturor doritorilor din spaþiul fostei URSS, prin amendarea, în curând, a legii privind cetãþenia Federaþiei Ruse.
Astfel, solicitanþii din þãrile CSI vor putea obþine cetãþenia rusã în condiþii foarte lejere, dovedind doar cã vorbesc
limba rusã ºi cã au domiciliul în una dintre þãrile Comunitãþii
Statelor Independente (toate fostele republici sovietice, mai
puþin þãrile baltice). „Rusia e acuzatã cã acordã foarte uºor
cetãþenie locuitorilor din regiunile separatiste ale Georgiei,
Abhazia ºi Osetia de Sud, ºi cã ar compromite în acest fel
suveranitatea statului vecin, dar nimeni nu atrage atenþia
asupra situaþiei din Republica Moldova”, precizeazã sursa
citatã.
S-a înfiinþat Asociaþia Studenþilor Români din
Zürich (ASZ) / Simona Mie
Casa Românilor - Portalul românilor din Elveþia, 21 mai
2008, www.casa-romanilor

Din dorinþa de a susþine ºi promova tradiþiile culturale
ºi spirituale româneºti, câþiva studenþi români ºi elveþieni din
Zürich au înfiinþat o asociaþie nonguvernamentalã, nonprofit
ºi cu caracter cultural. Asociaþia se adreseazã tuturor celor
interesaþi de limba ºi cultura românã.
În Marea Britanie/ Noi reglementãri pentru
românii care urmeazã cursuri de formare
profesionalã
Graiul Maramureºului, 22 mai 2008, www.graiul.ro

Cei care au urmat cursuri neacreditate pot recupera
contravaloarea acestora
Agenþia britanicã pentru frontiere a comunicat, sãptãmîna trecutã, Ambasadei þãrii noastre la Londra cã a luat
decizia de a reconsidera modul în care sînt evaluate cererile
pentru eliberarea certificatelor de înregistrare a cetãþenilor
români care urmeazã programe de formare profesionalã în
perfidul Albion. Conform datelor furnizate de UK Border

Radio Vatican, preluat de Catholica, 27 mai 2008,
www.catholica.ro

În zilele de 24 ºi 25 mai 2008, la Milano, s-a desfãºurat
primul Forum al comunitãþii româneºti din Italia […] Întâlnirea a fost organizatã de Consulatul General al României
la Milano, cu sprijinul Departamentului Relaþiilor cu Românii
de Pretutindeni în cadrul MAE. Pe parcursul celor douã zile,
s-a discutat despre integrarea românilor, soluþii pentru prevenirea infracþionalitãþii, rolul asociaþiilor româneºti ºi imaginea românilor în Italia. Primul Forum al comunitãþii româneºti
din Italia a reprezentat o ocazie de coeziune ºi de unitate între
diferitele asociaþii româneºti din peninsulã. […] Asociaþiile
vor prezenta un program de cunoaºtere a tuturor activitãþilor
pentru a face cunoscute opiniei publice italiene ºi europene
personalitãþile româneºti, oamenii de culturã, scriitorii, artiºtii, întreprinzãtorii români ºi pe toþi cei care contribuie permanent la creºterea imaginii ºi la bunãstarea societãþii.
O româncã - prima femeie preºedinte a Camerei
Regiunilor a Congresului Consiliului Europei
Comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din 29 mai
2008, www.mae.ro

În cadrul celei de-a 15-a sesiuni plenare a Camerei
Regiunilor a Congresului Consiliului Europei (CPLR/ CE),
Ludmila Sfirloaga, consilier judeþean în cadrul CJ Prahova, a
fost aleasã în funcþia de preºedinte al Camerei Regiunilor a
Congresului Puterilor Locale ºi Regionale al Consiliului Europei.
Ludmila Sfirloaga este prima femeie desemnatã într-o
poziþie de conducere a acestei structuri specializate din spectrul instituþional al Organizaþiei de la Strasbourg.
Membrã a Biroului ºi preºedinte al Grupului de Lucru
pentru Europa de Sud-Est, Ludmila Sfirloaga a desfãºurat o
activitate intensã în cadrul Congresului Consiliului Europei,
participând la diverse misiuni de monitorizare a proceselor
electorale din unele state membre, precum Republica Moldova, Ucraina, Azerbaidjan, Muntenegru. În 2006 a fost raportor al Congresului pentru „Cooperarea interregionalã în
bazinul Mãrii Negre”.
Mandatul sãu va avea ca prioritãþi consolidarea Camerei Regiunilor ºi a vizibilitãþii Congresului CE, întãrirea
relaþiei de parteneriat cu structura de profil a Uniunii Europene (Comitetul Regiunilor), intensificarea cooperãrii dintre
autoritãþile locale ºi regionale în zona Mãrii Negre, inclusiv
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prin operaþionalizarea iniþiativei Euroregiunea Mãrii Negre
(ERMN).
Ca structurã a Congresului Consiliului Europei, Camera Regiunilor reprezintã, alãturi de Camera Puterilor Locale, cele 200.000 de autoritãþi locale ºi regionale din plan
pan-european.
Interese meschine / Vitalie Cãlugãreanu
Jurnalul Naþional, 30 mai 2008, www.jurnalul.ro

Preºedintele Comitetului Dumei de Stat a Rusiei pentru
CSI, Aleksei Ostrovski, le-a vorbit deputaþilor moldoveni despre „pericolul românizãrii” Republicii Moldova […] oficialul
rus a mai avut de îndeplinit, se pare, o misiune la Chiºinãu: sã
testeze cât de puternice sunt aspiraþiile pro-româneºti ale
opoziþiei care conteazã în perspectiva alegerilor parlamentare din 2009. Dupã întâlnirea avutã cu emisarul rus, liderul
Alianþei „Moldova Noastrã”, Serafim Urechean, a declarat
presei cã acesta i-a vorbit despre „pericolul românismului”:
„Sunt niºte lucruri pe care ºi le-a permis dumnealui, care
depãºesc competenþa unui stat de neamestec în competenþele
altui stat... cum ar fi, sã zicem, «pericolul românizãrii Republicii Moldova» cu ceea ce noi, bineînþeles, nu suntem de
acord”, a precizat Urechean.
Daniel Spoerri expune în Fribourg / Adrian
Rachieru
Casa românilor - Portalul românilor din Elveþia, 30 mai 2008,
www.casa-romanilor.ch

Daniel Spoerri, cel mai mare artist român în viaþã,
reprezentant al neo-realismului, expune la Muzeul de Artã ºi
de Istorie din Fribourg.
Expoziþia lui Daniel Spoerri, artist elveþian de origine
românã, expusã la MAHF (Musée d'Art et Histoire de Fribourg), permite dezvãluirea nenumãratelor faþete ale artistului.
Nãscut la Galaþi în România pe 27 martie 1930, dupã
uciderea tatãlui sãu de cãtre naziºti, Daniel Spoerri se instaleazã cu familia sa în Zürich, în 1942. Debuteazã cu o carierã
de dansator, ca prim solist al Stadttheater din Berne, între
1954 ºi 1957, ºi mai apoi ca regizor-coregraf.
Zi Româneascã 2008
Lumina creºtinului - Publicaþie lunarã a Diecezei
Romano-Catolice de Iaºi, iunie 2008, www.lumina.ercis.ro

Comunitatea de români catolici din Londra împreunã
cu pãstorul sãu, pr. Robert Mãþãu, au organizat, la 4 mai, Ziua
Româneascã în centrul parohial „St. Sebastian and St. Pancras” din Kingsbury, Londra, în care se celebreazã Sfânta
Liturghie în fiecare duminicã. Motoul acestei zile a fost: „Zi
Româneascã 2008 - Trãim ºi muncim împreunã în aceeaºi
comunitate - Un colþ de România”. Aceastã zi, la a doua ediþie
(prima a avut loc la 6 mai 2007), are menirea de a contribui la
strângerea legãturilor între românii din Londra ºi promovarea imaginii României în mijlocul comunitãþii britanice. Au
participat în jur de 250-300 de persoane, printre care ºi Ion
Jinga, ambasadorul României în Regatul Unit, preoþi ºi credincioºi de diferite confesiuni ºi alte oficialitãþi britanice.
La Grupul ªcolar „C. D. Neniþescu”:
Dezbatere despre copiii cu pãrinþi plecaþi la muncã
în strãinãtate / N. Goja
Graiul Maramureºului, 2 iunie 2008, www.graiul.ro

Proiectul de educaþie civicã ºi comunitarã „Primãvara
europeanã” se desfãºoarã în perioada 25 martie - 30 iunie
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2008. La eveniment (organizat de Comisia Europeanã) îºi
aduce contribuþia ºi Grupul ªcolar „C. D. Neniþescu” din
Baia Mare. Din cei 783 de elevi ai liceului, 64 au unul sau
amîndoi pãrinþii plecaþi la muncã în strãinãtate, pentru ca
„fiul meu sã aibã un viitor mai bun”. Salariul de acolo este cu
mult mai mare decît în România, dar lipsa familiei, singurãtatea ºi dorul de casã sînt suportate cu greu. Banii cîºtigaþi
sînt cheltuiþi pentru casã nouã, autoturism modern, trai decent. Copiii rãmaºi în þarã nu mai pot fi controlaþi eficient,
absenteazã la ºcoalã, au rezultate mai slabe la învãþãturã,
devin irascibili ºi chiar violenþi, unii se izoleazã ºi abandoneazã ºcoala. Cu toate aceste riscuri, pãrinþii însã nu se
întorc acasã. Discuþiile libere despre acest subiect, cu elevii
din clasa a XII-a B, au fost dirijate de psihologul Simona
Aniþaº, profesoarele Marcela Giurgiuman, Anca Bodnar,
Laura Roman, Gianina Chioran, bibliotecara Garofiþa Dragomir ºi invitata Margareta Cãpîlnean de la Centrul pentru
Dezvoltarea Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii Maramureº. Tinerii au fost îndemnaþi astfel sã reflecteze ºi sã vorbeascã pe
marginea acestei probleme. A doua temã a proiectului a fost
legatã de limbile europene ºi despre personalitãþile române
cunoscute în Europa (Eugen Ionescu, Constantin Brâncuºi,
George Enescu, Emil Cioran etc.). Ziua s-a încheiat cu vizitarea ºi… consumarea expoziþiei „Specialitãþi culinare europene”, realizatã de elevi, la orele de practicã.
Comunitatea româneascã, în cifre / Anca Mihai
Adevãrul, 3 iunie 2008, www.adevarul.ro

Organizaþia Caritas Italia lanseazã joi, 12 iunie, volumul „România. Migraþia ºi munca în Italia. Statistici, probleme ºi prospective”. Cartea se va distribui la Roma, Milano,
Napoli, Torino ºi Veneþia ºi „încearcã sã redea imaginea
comunitãþii româneºti din Italia, în cifre, dincolo de interpretãrile mass-media”, se aratã într-un comunicat. Iniþiativa
este realizatã în colaborare cu Oficiul Naþional Antidiscriminare Rasialã din Italia (UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)
Se deschid încã trei consulate pentru românii din
Italia / Ramona Mãnescu
3 iunie 2008, www.ramonamanescu.ro

Ca urmare a unei solicitãri venite din partea europarlamentarului liberal Ramona Mãnescu, Ministerul Afacerilor Externe va deschide în perioada urmãtoare alte trei noi
consulate pentru românii din Italia.
Ministrul de Externe, Lazãr Comãnescu, precizeazã
într-o scrisoare adresatã europarlamentarului Ramona Mãnescu cã la iniþierea procedurilor de înfiinþare a unor noi consulate generale la Trieste, Bologna ºi Cosenza se va asigura o
repartiþie geograficã uniformã a oficiilor consulare ale României pe întreg teritoriul Italiei.
Rãspunsul ministrului de Externe a venit ca urmare a
unei interpelãri adresate MAE, încã la începutul lunii aprilie
a.c., de cãtre europarlamentarul liberal Ramona Mãnescu,
prin care se solicita luarea de mãsuri concrete pentru asigurarea unor servicii corespunzãtoare românilor din afara þãrii.
„Interpelarea am fãcut-o ca urmare a solicitãrii pe
care am primit-o de la românii din zona de nord-est a Italiei
(din jurul oraºului Padova n.r.). Sunt mulþumitã cã demersul
meu a dat rezultate, pentru cã în noul context politic, românii
din Italia au mare nevoie de tot sprijinul autoritãþilor române
ºi de un acces facil la serviciile consulare! Sper ca în urma
analizei MAE cu privire la activitatea reþelei consulare a
României în strãinãtate vom asista la înfiinþarea de noi con-
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sulate acolo unde prezenþa românilor în numãr mare o justificã. În prezent asistenþa consularã este departe de a rãspunde
nevoilor reale ale cetãþenilor români în Italia, desfãºurându-se doar prin Secþia Consularã a Ambasadei României la
Roma ºi prin Consulatele Generale de la Milano ºi Torino”, a
declarat eurodeputatul liberal.
Schimb de experienþã româno-ucrainean pe teme
de ecoturism
Graiul Maramureºului, 3 iunie 2008, www.graiul.ro

Planificarea turismului durabil în zone ale naturii a
fost tema principalã a cursului de instruire în ecoturism,
organizat în perioada 19-20 mai 2008, de Asociaþia EcoLogic,
în cadrul proiectului „Parteneriat pentru dezvoltare-clãdirea
cooperãrii transfrontaliere în zona de graniþã a Bazinului
Hidrografic al Tisei Superioare”, cu asistenþa financiarã din
partea Uniunii Europene prin Programul de Vecinãtate România - Ucraina 2004 - 2006 ºi Guvernul României.
Participanþi: 20 de reprezentanþi din partea a 4 organizaþii neguvernamentale din zona de graniþã: Asociaþia EcoLogic ºi Centrul de Ecologie ºi Turism în Maramureº din
România ºi Centrul de Dezvoltare Regional Ucraineano-maghiar din Ujgorod ºi Asociaþia de Turism Rural Verde al
raionului Huszt, din partea ucraineanã. Cele 4 organizaþii,
membre ale reþelei de cooperare româno-ucraineanã ºi partenerul local MARAMONT, au dezbãtut pe larg fenomenul ecoturistic, principiile ºi standardele acestuia, aducînd la numitor
comun ceea ce se înþelege prin ecoturism pe cele douã maluri
ale Tisei.
Pe urmele lui Vasile ªoimaru : [interviu] / Alecu
Reniþã
Formula As, 7-14 iunie 2008, www.formula-as.ro

Vreme de 5 ani de zile, un profesor basarabean a dat
ocolul lumii ca sã-ºi gãseascã fraþii de neam ºi de limbã, duºi
de destin în toate colþurile pãmântului. Obtuzitatea oficialilor
de la Bucureºti nu l-a împiedicat sã-ºi împlineascã visul: o
cãlãtorie documentarã, soldatã cu mii de fotografii, dar ºi o
cãlãtorie iniþiaticã, pe urmele sufletului românesc.
„În ciuda îndepãrtãrii de matcã ºi a trecerii anilor,
uneori de ordinul sutelor, în ciuda cruzimii metodelor la care
au recurs strãinii pentru a-i dezrãdãcina, în ciuda asimilãrii,
foarte mulþi conaþionali ºi-au pãstrat totuºi demnitatea ºi
hãrnicia de gospodar - pur româneºti, ºi-au pãstrat religia ºi
obiceiurile de nuntã, cumetrie, hramul bisericii satului, portul,
tradiþiile de familie, folclorul ºi, într-o oarecare mãsura chiar ºi graiul, cel mai mult expus pericolelor.” (Vasile
ªoimaru)
Ucraina pune botniþã ºcolilor româneºti / Luminiþa
Bogdan
Adevãrul, 12 iunie 2008, www.adevarul.ro

Autoritãþile de la Kiev încalcã fãrã ezitare drepturile
minoritãþilor de pe teritoriul Ucrainei. Mai nou, „prooccidentalii” ucraineni vizeazã desfiinþarea ºcolilor cu predare în
limbile minoritãþilor, demers care ameninþã în special instituþiile de învãþãmânt ale românilor din Ucraina. În urma unui
decret al preºedintelui Viktor Iuºcenko, Ministerul Învãþãmântului de la Kiev a decis cã de la 1 septembrie vor fi
modificate substanþial programele de predare, iar pânã în
2011 majoritatea materiilor vor fi predate în limba ucraineanã. Aurica Bojescu, secretar executiv al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românilor din Ucraina”, a declarat

127

pentru „Adevãrul” cã au fost fãcute sesizãri atât la preºedinþia Ucrainei, la autoritãþile de la Bucureºti, precum ºi la
Consiliului Europei, dar, deocamdatã, nu a fost primit niciun
rãspuns. Bojescu a mai afirmat cã decizia Kievului reprezintã
o ameninþare pentru cele 80 de ºcoli cu predare în limba
românã din regiunea Cernãuþi, dar ºi pentru instituþiile din
Transcarpatia ºi Odesa. Românii reprezintã a doua comunitate ca mãrime din Ucraina.
Un elev român, reprezentant în Parlament /
Carmen Kulcsar
Adevãrul, 17 iunie 2008, www.adevarul.ro

Andrei Cristian Agafiþei, elev în clasa a ºaptea la ºcoala primarã Principe de Viana, din Lleida, a fost reprezentantul
a peste 10. 900 de elevi la o sesiune a Camerei Parlamentare
Catalane. În faþa preºedintelui camerei, Ernest Benach, ºi a
135 de elevi, reprezentanþi ai cinci ºcoli catalane, Andrei
Cristian Agafitei a expus proiectul „Educaþie prin matematicã
ºi aplicaþiile ei în lume”. Proiectul a fost aplicat cu succes în
ºcoala primarã din Aldeas.
Sfinþirea noii icoane-steag a românilor catolici / pr.
Robert Mãþãu
ERCIS, 19 iunie 2008, www.ercis.ro

Comunitatea credincioºilor catolici din Londra a trãit
sentimente de bucurie ºi înãlþare sufleteascã duminicã, 15
iunie 2008. Motivul a fost, pe lângã cel obiºnuit, adicã participarea la Sfânta Liturghie, ºi unul mai special ºi anume
sfinþirea noii icoane-steag a românilor catolici din Londra
[...] De mai mult timp se simþea nevoia, mai ales la celebrãrile
multinaþionale, cât ºi la pelerinaje, unde participau diferite
naþionalitãþi de pe cuprinsul diecezei (ºi nu sunt puþine, peste
47), ca românii sã aibã, pe lângã steagul României, ºi un
simbol religios legat de sufletul nostru, de þarã, tradiþii ºi
identitate proprie[...]
Florian Liber prezent în Catalogul Diversitãþii
Pagini Româneºti - Ziarul românilor din Montreal, 21 iunie
2008, www.paginiromanesti.com

Recent, la Casa Teatrului din Montreal, a avut loc lansarea primului Catalog al Diversitãþii artistice montrealeze
sub egida Consiliului Artelor din Montreal ºi a Patrimoniului
Artistic Canadian.
În premierã montrealezã, artistul plastic român, Florian Liber, a fost ales sã reprezinte comunitatea româneascã,
în contextul minoritãþii culturale est-europene. O paginã din
acest catalog, care cuprinde imagini ºi un demers artistic în
context internaþional, aparþine artistului român.
Despre Basarabia, cu un basarabean:
Alecu Reniþã : [interviu] / Ion Longin Popescu
Formula As, 22 - 28 iunie 2008, www.formula-as.ro

„Trebuie sã se ºtie cum au fost «reeducaþi» basa rabenii, cum au fost transformaþi din români în «mol doveni sovietici» ºi cum li s-a bãgat pe gât cu forþa
al fa betul chirilic ºi «limba moldoveneascã». Trebuie sã se
ºtie câtã durere pro voacã în sufletul basarabenilor cei
care, când îi întâlnesc prin pieþele oraºelor din România,
îi numesc «ruºi». Poate cã unii o sã creadã cã þine de
domeniul neverosimilului, dar în Moldova Sovieticã,
televizoarele se vindeau fãrã canalele care recepþionau
România, deºi eram în acelaºi lagãr comunist. La
Chiºinãu ºi în toatã Moldova, nu se vindea o carte în limba
românã, iar dacã la un magazin scãpai o vorba în românã,
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erai numit naþionalist ºi þi se arunca în rusã: «Vorbeºte ca
un om nor mal, într-o limbã omeneascã!». Manualele ºco lare erau pline de ura faþã de România, pentru cã în 1918 a
îndrãznit sã rupã Basarabia de la Rusia. Intelectualii, studenþimea erau supravegheaþi ca nu cumva sã priveascã
peste Prut sau sã asculte radioul românesc.” (Alecu
Reniþã)
Limba românã este vorbitã încã din anul 1864 la
Torino / Cristian Gaiþã
Adevãrul, 23 iunie 2008, www.adevarul.ro

„Catedra de românã este prima catedrã de limbã strãinã înfiinþatã la Torino. Ea a fost creatã în 1863, cu un an
înainte de înfiinþarea Universitãþii din Bucureºti”, afirmã
Ileana Bunget, lector la Catedra de limbã românã a Universitãþii din Torino. O seratã româneascã recentã, care a
beneficiat de o semnificativã participare italianã, a fost prilejul cu care lectorul a prezentat o serie de date istorice legate
de parcursul limbii române în Peninsulã. Astfel, nu doar cã
majoritatea celor mai importanþi poeþi ºi scriitori sunt traduºi
în italianã, dar una dintre cele mai faimoase traduceri este cea
a „Amintirilor din copilãrie”, de Ion Creangã. 1892 a fost
anul în care o editurã italianã a tipãrit primul curs de limbã
românã în Italia.
Catalunya: 179 de elevi români studiazã limba
maternã / Laura Chiva
Adevãrul, 24 iunie 2008, www.adevarul.ro

Guvernul Autonom din Catalunya a lansat în anul 2004
un proiect care constã în organizarea unor clase de limbã
maternã pentru elevii imigranþi. În acest an, 1.902 de elevi, de
diverse naþionalitãþi, s-au înscris la cursuri. Dintre aceºtia,
179 sunt de naþionalitate românã. Departamentul de Educaþie
al Guvernului Autonom a hotãrât ca aceste ore sã nu fie
organizate în timpul programului ºcolar, ci dupã încheierea
cursurilor obligatorii, la fiecare unitate de învãþãmânt. Directorul Departamentului de Educaþie, Ernest Maragall, a declarat: „Obiectivul acestui proiect este acela de a oferi elevilor
strãini un spaþiu propriu, pentru ca aceºtia sã nu-ºi piardã
identitatea ºi sã se simtã ca acasã”. Directorul a mai adãugat
cã, în acest fel, copiii strãini vor ajunge sã se gândeascã la
Catalunya ca la o a doua casã.
Românii din Italia se întâlnesc cu fraþii
din toatã lumea la Festivalul „RaDialoge 2008” /
Dana Vitelaru
Adevãrul, 24 iunie 2008, www.adevarul.ro

Reprezentanþii mass-media, împreunã cu membri ai
asociaþiilor româneºti din diaspora, se vor întruni la Zurich în
perioada 10-14 iulie, pentru Festivalul Dialogului Românesc.
Denumit generic „RaDialoge”, acest eveniment are ca scop
diversificarea ºi îmbunãtãþirea mijloacelor de comunicare
existente în comunitãþile româneºti. Manifestarea vrea sã stimuleze procesul de comunicare prin cunoaºterea mijloacelor
care îl faciliteazã. Participanþii vor veni din Italia, Spania,
Germania ºi Austria. Lista temelor ce urmeazã a fi dezbãtute
are în prim plan crearea unei baze de date utilã pentru conaþionalii noºtri care vor sã intre în legãturã cu ceilalþi români
din lume. Crearea unei platforme de comunicare între redacþiile radio deja funcþionale reprezintã unul dintre subiectele de
maxim interes.
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Filmele româneºti, apreciate de spanioli /
Laura Chiva
Adevãrul, 25 iunie 2008, www.adevarul.ro

Timp de trei luni, la Madrid au rulat trei pelicule româneºti. Cinefilii spanioli au primit cu braþele deschise noile
pelicule premiate ale cinematografiei româneºti. Filmul care
a fãcut furori este „4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile”, regizat de
Cristian Mungiu. Într-o epocã dominatã de superproducþii
americane care invadeazã marile ecrane, filmele româneºti
(„4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile” în regia lui Cristian Mungiu,
„A fost sau n-a fost?”, de Corneliu Porumboiu, „Love Sick”,
de Tudor Giurgiu ºi „Moartea domnului Lãzãrescu”, regizat
de Cristi Puiu), prezentate în Spania ºi-au fãcut loc în sufletele
cinefililor, fiind primite cu entuziasm de cãtre aceºtia.
Liber la cenzurã în Republica Moldova /
Andra Matzal ºi Alexandra Olivotto
Cotidianul, 25 iunie 2008, www.cotidianul.ro

Directorii celor mai importante edituri din Republica
Moldova, cot la cot cu scriitorii ºi ONG-iºtii, protesteazã faþã
de un proiect de lege care dã liber cenzurii. Uniunile Scriitorilor din România ºi din Moldova susþin demersul colegilor
de breaslã.
Directorul Editurii Arc, Iurie Bîrsa, al Editurii Prut
Internaþional, Oleg Bodrug, al Editurii Epigraf, Oleg Bujor, al
Editurii Museum, Iurie Colesnic, al Editurii Cartier, Gheorghe Erizanu, al IEP ªtiinþa, Gheorghe Prini ºi directorul
Editurii Litera, Anatol Vidraºcu, sunt semnatarii unei scrisori
de protest. Subiectul acestuia este un proiect de lege, „pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie
2000 cu privire la activitatea editorialã”, deja votat, în primã
lecturã, de Parlamentul Republicii Moldova.
Unul dintre cele mai controversate pasaje ale acestuia
sunã astfel: „Se interzice editarea literaturii care conþine
contestarea ºi defãimarea statului ºi a poporului, îndemnul la
rãzboi de agresiune, la urã naþionalã, rasialã sau religioasã,
incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenþã
publicã, precum ºi alte manifestãri ce atenteazã la regimul
constituþional”.
Editorii au mai fost puºi pe jar ºi de faptul cã în aceeaºi
lege se interzice cenzurarea lucrãrilor. Pe de altã parte, ei
sunt de pãrere cã anumite „stipulãri sunt absolut ilegale din
motivul cã impun o discriminare economicã a cetãþenilor
Republicii Moldova pe principii corporative ºi impun o concurenþã economicã neloialã, situaþia agravându-se prin utilizarea inechitabilã a banilor publici, mai ales cã aceºti bani se
adunã inclusiv prin impozitele plãtite de angajaþii editurilor
ignorate (ca persoane fizice) ºi de la instituþiile editoriale ºi
poligrafice (ca persoane juridice)”, se aratã în scrisoare.
Încet ºi timid / Românii din Italia încep sã revinã
acasã / Mihai Popan
Graiul Maramureºului, 27 iunie 2008, www.graiul.ro

Dupã ce a lucrat un deceniu în Milano, un tînãr îºi
deschide o cofetãrie - gelaterie în Baia Mare
În ultimul timp, guvernanþii spun cu voce tot mai tare
cã-i vor încuraja pe emigranþii români sã se întoarcã acasã;
îndeosebi pe cei cu calificare superioarã. Din pãcate, legislaþia noastrã e cam greoaie, aºa cã unuia care a muncit ani de
zile în strãinãtate îi poate pãrea absurdã birocraþia de tip
dîmboviþean. Cãci mentalitatea de dinainte de '89 nu s-a prea
schimbat. Dar, e bine, totuºi, cã unii concetãþeni de-ai noºtri
au curajul sã se întoarcã acasã ºi sã ia taurul de coarne. Trei
fraþi, Timiº, din Baia Mare, Cãlin, Dan ºi Marius, s-au trezit
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ºomeri dupã absolvirea studiilor. Rînd pe rînd, au plecat în
Italia. Iniþial au tras din greu în construcþii. Învãþînd limba
italianã, li s-au deschis alte posibilitãþi. De notat cã au stat
mai bine de un deceniu în Cizmã. Unul dintre ei a plecat în
SUA, angajîndu-se crupier la un cazino. Ceilalþi doi au revenit
în Baia Mare ºi ºi-au deschis afaceri proprii.
Ofensiva rusã în Basarabia / Mihai Isac
Ziua, 30 iunie 2008, www.ziua.ro

Soborul Bisericii Ortodoxe Ruse, reunit la Moscova în
perioada 24-29 iunie, a atacat direct recunoaºterea de cãtre
Biserica Ortodoxã Românã a reactivãrii eparhiilor Mitropoliei Basarabiei. În declaraþia finalã a bisericii conduse de
Patriarhul Alexei, Mitropolia româneascã de peste Prut este
calificatã drept „o nouã ameninþare socialã pentru unitatea
bisericeascã ºi armonia socialã” din Republica Moldova ºi
Ucraina.
Surse din cadrul Mitropoliei Chiºinãului ºi Întregii
Moldove, subordonatã canonic Patriarhiei de Moscova, au
declarat cã Soborul Bisericii Ortodoxe Ruse a aprobat înfiinþarea pe parcursul acestui an de noi eparhii ortodoxe ruseºti
în Ucraina ºi Republica Moldova, ca rãspuns la reactivarea
eparhiilor basarabene ale Patriarhiei Române. În declaraþia
adoptatã în unanimitate de Soborul Arhiereilor Bisericii Ortodoxe Ruse, cei peste 300 de ierarhi „s-au solidarizat” cu
credincioºii Patriarhiei Ruse din Republica Moldova unde
„prin acþiunile unor forþe interne ºi externe a fost perturbatã
pacea bisericeascã prin intermediul creãrii unor jurisdicþii
paralele ale altor biserici naþionale”.
Migraþia româneascã postbelicã /
prof. Gheorghe Trandafir Pop
Graiul Maramureºului, 1 iulie 2008, www.graiul.ro

În anii de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, dupã
cum bine se ºtie, au avut loc profunde mutaþii în societatea
româneascã. Trecerea de la regimul politic democratic la cel
totalitar de tip comunist ºi de la economia de piaþã la cea
centralizatã au condus la bulversarea sistemului de valori.
Mai mult decât atât, s-a încercat înlãturarea ºi chiar exterminarea celor mai de seamã personalitãþi din toate domeniile
vieþii publice.
Nu este deci de mirare faptul cã, date fiind aceste
circumstanþe, o parte din cetãþenii români au ales calea exilului. Putem împãrþi migraþia forþei de muncã româneºti de
dupã 1948 în douã etape:
1. Perioada 1948-1990. În acest rãstimp au plecat:
a) intelectuali îngrãdiþi de un regim închistat; aceºtia
au profitat de ºansele oferite de a pleca în diferite ocazii în
Occident (burse de studii, conferinþe, sesiuni de comunicãri
ºtiinþifice etc.) ºi nu s-au mai întors. Mai devreme sau mai
târziu, au reuºit sã gãseascã locuri de muncã pe mãsura
pregãtirii lor, obþinând satisfacþii profesionale ºi financiare
meritate. O mare parte a lor a format disidenþa româneascã
din exil.
b) etnici de altã naþionalitate, descendenþi ai diferitelor
populaþii stabilite în spaþiul românesc de-a lungul veacurilor.
Cele mai concludente exemple sunt germanii ºi evreii. Plecarea lor a fost perfect legalã ºi chiar doritã de regimul
comunist, în special în anii '80.
c) cetãþeni simpli, care fie cã nu au acceptat falsele
valori ale comunismului, fie cã ºi-au dorit o viaþã mai bunã, au
riscat trecând de cele mai multe ori fraudulos graniþele vestice
ale României.
Privitã în ansamblu, migraþia antedecembristã s-a caracterizat printr-o bunã integrare a românilor în þãrile de
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adopþie. Cetãþenii acestora i-au primit ºi privit cu simpatie, ca
veritabili opozanþi ai lagãrului comunist. Mai mult, o parte
dintre românii plecaþi au avut realizãri remarcabile, recunoscute ca atare. Aº menþiona aici pe Mircea Eliade, Paul
Goma, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Eugen Coºeriu etc.
2. Perioada 1990 - 2007.
Odatã cãzut regimul comunist, graniþele statelor occidentale s-au deschis ºi pentru noi. Nu pentru multã vreme însã,
deoarece, în faþa fluxului din ce în ce mai mare de imigranþi,
statele respective au condiþionat intrarea pe teritoriul lor de
obþinere a vizei Schengen. Consider aceastã mãsurã ca fiind,
la vremea respectivã, total nepotrivitã deoarece, pe de o parte,
din ce în ce mai mulþi conaþionali au realizat cã mult aºteptatele reforme întârzie în societatea ºi economia româneascã,
deci era fireascã dorinþa lor de a aspira la un nivel de trai decent. Pe de altã parte, în unele state vestice, exista un minus de
forþã de muncã în anumite domenii (cazul Spaniei, de exemplu). Altfel spus, fluxul forþei de muncã nu a putut fi stãvilit, de
pe urma vizelor îmbogãþindu-se proprietari ai firmelor care
facilitau obþinerea lor pentru sume deloc neglijabile.
S-a redeschis puntea prieteniei româno-ucrainiene
/ Florentin Nãsui
Graiul Maramureºului, 1 iulie 2008, www.graiul.ro

Ieri dimineaþã, la PTF Sighet s-a desfãºurat întîlnirea
periodicã a împuterniciþilor de frontierã din România ºi
Ucraina din zona de responsabilitate a bazinului superior
Tisa, a poliþiºtilor de frontierã maramureºeni cu omologii lor,
grãnicerii din Transcarpatia.
Din partea românã au participat directorul DPF Rãdãuþi, comisar ºef Ion Pop, ºeful IJPF Maramureº, comisar ºef
Petru Batin, ºeful SPF Sighet comisar ºef Mihai Podaºcu, ºeful
PTF, subinspector Adrian Pop etc.
Avîndu-se în vedere cã tot ieri s-a redeschis circulaþia
peste podul rutier Sighetu Marmaþiei- Solotvino (Slatina) la
întîlnire au participat ºi reprezentanþii vãmilor de pe cele douã
maluri, care au prezentat noutãþile în domeniul legislativ.
Patru muncitori maramureºeni din Spania se vor
întoarce sã lucreze acasã / Adrian Mândru
Informaþia zilei de Maramureº, 2 iulie 2008,
www.informatia-zilei.ro

Directorul AJOFM Maramureº a participat, recent, în
Madrid, la o bursã specialã a locurilor de muncã pentru români
Deºi câºtigã mai puþin decât în strãinãtate, patru muncitori din Maramureº care lucreazã momentan în Spania ºi-au
exprimat intenþia de a se întoarce sã lucreze acasã. Directorul
executiv al Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã (AJOFM) Maramureº, Alexandru Bondrea, a declarat ieri,
într-o conferinþã de presã, cã a discutat la Madrid cu mai mulþi
cetãþeni din judeþ care se aflã la muncã în Spania, iar pânã
acum patru dintre ei au fost interesaþi sã se reîntoarcã în þarã.
Românii din Valea Timocului / Gheorghe Pârja
Graiul Maramureºului, 3 iulie 2008, www.graiul.ro

Nu de puþine ori, despre românii din Valea Timocului,
se scrie din auzite. Din cele spuse de alþii. Rareori am întîlnit
bãºtinaºi care sã-ºi mãrturiseascã felul lor de a fi. Mi-a fost
dat, ca în urmã cu puþinã vreme, sã trec Dunãrea. Pe la Gura
Vãii - Kladova. Prietenii sîrbi mã aºteptau în vama lor: Adam,
Vladimir ºi Iovan. O pornim spre Negotin, unul dintre oraºele
de marcã ale Vãii Timocului. Drumuri fãrã reproº. De-o parte
ºi de alta cîmpul bine lucrat. Holde de grîu, cartofi ori floarea
soarelui. Aºezãrile (cã sate nu le pot spune) cu case ºi garduri
care întrec orice imaginaþie. Bine alcãtuite. Curãþenie de
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invidiat. Culorile vii ale caselor dau o notã de optimism în
plus. Însoþitorii mei mã lãmuresc cã toate s-au fãcut cu mulþi
ani în urmã. Totul respirã o atmosferã de temeinicie. Vãd
pentru prima datã aceste locuri. În memoria mea se confruntã
imagini închipuite cu o realitate seducãtoare. Cu fiecare kilometru parcurs îmi dau seama cã noþiunea de vale este peiorativã. Mai bine zis nu corespunde cu ceea ce ºtim a fi o vale.
Cum ar fi Valea Marei. Strãbat un spaþiu larg, de zeci de
kilometri, îmbrãþiºat de douã braþe larg deschise ale rîului
Timoc. În dialog caut sã-mi limpezesc ce ºtiam eu despre
aceste teritorii. Ceea ce locuia în memoria mea, alimentatã de
ºtiri aleatorii, nu mai corespundea vederii. ªtiri cãrora, nu de
puþine ori, le-am dat crezare. Cîmpurile ºi aºezãrile m-au
contrazis. În bine, nu în rãu. Am rãmas uimit de cîmpurile cultivate cît vedeai cu ochii în aceastã parte a Serbiei. Mai
rãmîne sã desluºim cum rãmîne cu sufletul românesc de aici.
Ei îºi zic vlahi. Ori valahi. Dar nu refuzã nici faptul cã sînt
români. Pe cei care i-am întîlnit vorbeau ºi româneºte. Un grai
bãnãþean de toatã frumuseþea. Am discutat ºi despre partea
oficialã a situaþiei. Dinspre Bucureºti nu prea existã un mare
interes pentru românii din Valea Timocului. Totuºi existã un
tratat între România ºi Serbia ºi o comisie bilateralã care nu a
reuºit încã sã se întruneascã pentru a discuta toate problemele
referitoare la respectarea drepturilor minoritãþilor. Belgradul
se aflã la un început de drum. Eu mã bucur cã am fost la
românii din Valea Timocului. Despre care voi mai vorbi.

sau muncã sezonierã vor fi prezente în fiecare sâmbãtã ºi
duminicã, între orele 13.00 - 15.00, numai la www.radiolynx.ro.
Emisiunea va cuprinde sfaturi, idei ºi rãspunsuri ale românilor emigranþi la întrebãrile ascultãtorilor despre cum se
ajunge, cum este ºi cum se poate reuºi în lumea din afarã.

Un grup de muncitori români protesteazã în
Germania / Ana Zidãrescu

Primul episcop al românilor ortodocºi din Europa de
Nord, Macarie Drãgoi, a fost instalat ieri în Catedrala Sîrbã
din Stockholm. Slujba instalãrii a fost oficiatã de arhiepiscopul ºi mitropolitul onorific Nifon al Tîrgoviºtei ºi de mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale ºi de Nord,
împreunã cu alþi ºase ierarhi ortodocºi. Episcopul Macarie
este cel mai tînãr (31 de ani) ierarh din Sinodul BOR. El
doreºte sã înmulþeascã numãrul parohiilor româneºti ºi sã
organizeze activitãþi care sã-i atragã pe tineri în jurul bisericii. [...] Pentru cã îi va pãstori pe românii ortodocºi din
Europa de Nord, Jurnalul Naþional îl declarã pe Macarie
Drãgoi „Omul Zilei”.

Evenimentul zilei, 3 iulie 2008, www.evz.ro

Un grup de muncitori români din apropiere de Köln au
sesizat oficiul vamal german referitor la neregularitãþi privind
plata salariilor de cãtre compania la care lucrau. Contractaþi
de concernul de construcþii german Oeverman printr-o firmã
româneascã pentru a realiza lucrãri pe ºantierul unei galerii
comerciale din oraºul Bergisch Gladbach, de lângã Köln,
românii nu au fost plãtiþi conform contractului de muncã. Din
acest motiv s-au decis sã cearã ajutorul autoritãþilor. Conform
publicaþiei „Kölner Stadtanzeiger”, unul dintre români, un
inginer care lucreazã ca maistru pe ºantier din luna ianuarie,
a semnat un contract pentru un salariu lunar între 2.500 euro
ºi 3.000 euro. Cu toate acestea, în trei luni de muncã zilnicã,
12 ore pe zi, a primit mai puþin de 1.000 euro.
Românii au contactat autoritãþile vamale, creând astfel
un precedent în rândul românilor aflaþi la muncã în Germania. În acelaºi timp au solicitat sprijinul juridic al avocatului Heinz Weyer, care sã-i ajute în demersul lor. În urma
declaraþiilor muncitorilor români, Heinz Weyer a declarat,
referitor la condiþiile de lucru: „Nu am crezut cã este posibil
aºa ceva în Germania”. Românii erau cazaþi în containere cu
o suprafaþã de opt metri pãtraþi, în care dormeau câte trei. Din
salariul lunar primeau doar o micã parte, cât sã le asigure
supravieþuirea, iar restul banilor erau promiºi la o datã ulterioarã. La scurt timp de la denunþul fãcut de români, reprezentanþii concernului Oevermann au fost de acord sã plãteascã
sumele de bani datorate acestora.
Globetrotter - O emisiune realizatã cu românii din
strãinãtate
Romanian Global News, 6 iulie 2008, www.rgnpress.ro

„Globetrotter”- O emisiune realizatã împreunã cu românii din strãinãtate pentru românii de acasã. De la Castellon, Luxemburg, Amsterdam, Bruxelles, din întreaga lume
românii îºi povestesc viaþa, speranþele ºi realizãrile lor în
þãrile de adopþie. Comunitãþi româneºti, diaspora, emigraþie

„Dublura timpului” - expoziþie de picturã Daniela
Anghel
Romanian Global News, 7 iulie 2008, www.rgnpress.ro

Muzeul Apei din Lisabona a gãzduit miercuri, 2 iulie,
vernisajul expoziþiei personale de picturã „A Dobra do Tempo”
(Dublura timpului), aparþinând artistei românce Daniela Anghel, care trãieºte în Portugalia, transmite Romanian Global
News. Este vorba despre circa 25 de lucrãri de mari dimensiuni, reprezentând diferite momente din creaþia recentã a
artistei, inspirate din pictura olandezã de gen din secolele
XVII-XVIII, din pictura rusã a secolului al XIX-lea, din renascentismul italian ºi din tradiþia ortodoxã a picturii bisericeºti
din România. […]. Tânãra artistã, în vârstã de 29 de ani, este
cea mai cunoscutã prezenþã româneascã din Portugalia în
domeniul picturii. În ultimii ani, ea a fost o prezenþã constantã
la saloanele naþionale de picturã ale Portugaliei ºi în cadrul
unor expoziþii personale.
Omul Zilei: Macarie Drãgoi / Ramona Vintilã
Jurnalul Naþional, 7 iulie 2008, www.jurnalul.ro

Moldovenii cu vize Schengen pot trece liber prin
România, din 11 iulie
Adevãrul, 7 iulie 2008, www.adevarul.ro

Cetãþenii Republicii Moldova care au obþinut vizã din
partea unui stat din spaþiul Schengen sau care au drept de
ºedere legalã în þãrile europene nu vor mai avea nevoie de vizã
de tranzit pentru România începând cu data din 11 iulie, când
va intra în vigoare un acord în acest sens. La sfârºitul acestei
sãptãmâni România va trece la aplicarea deciziei la nivelul
Uniunii Europene de a asigura libertatea tranzitului pe teritoriul României al cetãþenilor Republicii Moldova care dispun
de vizã Schengen ºi care au drept de liberã ºedere pe lungã
duratã în spaþiile Schengen, a declarat astãzi, (n.r. 7.07. 2008)
la Ambasada României de la Chiºinãu, ministrul român de
externe, Lazãr Comãnescu.
Unificare istoricã dupã 70 de ani / Andrei Bãdin
Jurnalul Naþional, 8 iulie 2008, www.jurnalul.ro

Ortodocºii români din America, din nou, împreunã
Un congres istoric a avut loc în week-end la Episcopia
Ortodoxã de la Vatra Româneascã din Grass Lake (Michigan). Cele douã Episcopii Ortodoxe româneºti din Statele
Unite ºi Canada s-au reunificat dupã 70 de ani de dispute. În
acelaºi timp, Episcopia Misionarã din SUA ºi Canada, supusã
canonic Patriarhiei de la Bucureºti, a votat la rîndul sãu
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unificarea în cadrul unui alt Congres care a avut loc în
paralel. O decizie istoricã care proclamã crearea unei Mitropolii Ortodoxe pentru cele douã Americi: cea de Nord ºi cea de
Sud. Dar, mai ales, sfîrºitul unui rãzboi declanºat de regimul
comunist. Negocierile dureazã de 15 ani ºi au avut multe
poticneli. Anul trecut pãreau chiar cã se vor sista. Reunificarea este o realizarea istoricã a Patriarhului Daniel.
Romeo Niram a fost distins de MAC cu decoraþia
pentru promovarea artei contemporane
Romanian Global News, 9 iulie 2008, www.rgnpress.ro

Pe 1 iulie, a avut loc la Lisabona decernarea Premiilor
MAC' 2008, instituite de Miºcarea de Artã Contemporanã din
Portugalia pentru a recompensa activitatea celor mai importanþi artiºti plastici din aceastã þarã, precum ºi a instituþiilor media (televiziune ºi presã scrisã) implicate în
divulgarea artei contemporane, transmite Romanian Global
News. Aflatã la cea de a 14-a aniversare, Miºcarea de Artã
Contemporanã (MAC) s-a impus în Portugalia ca o referinþã
în lumea artei, prin multiplele evenimente (expoziþii, conferinþe, proiecþii de filme) pe care le organizeazã în toate þãrile
lusofone.[...] Pentru cel de al doilea an consecutiv, revista
„Niram Art” a primit recunoaºterea activitãþii sale, fiind distinsã cu decoraþia MAC' 2008, pentru „munca excelentã depusã în serviciul Artei” (Alvaro Lobato de Faria, Dir. Coord.
Movimento Arte Contemporanea - Lisabona). Distincþia a fost
oferitã pictorului român Romeo Niram, fondatorul revistei,
care a subliniat încã o datã importantã colaborãrii între
artiºti, ziariºti, instituþii culturale în vederea promovãrii artei
contemporane indiferent de naþionalitate.
Românii din diaspora îºi pot primi indemnizaþia ºi
în þarã / Andreea Petrescu
Gardianul, 9 iulie 2008, www.gardianul.ro

Românii care au rãmas fãrã loc de muncã într-o þarã
membrã a UE pot primi în România, timp de trei luni, indemnizaþia de ºomaj acordatã în statul în care au lucrat ultima
oarã.
Potrivit reprezentanþilor Agenþiei Naþionale de Ocupare a Forþei de Muncã, dacã un muncitor necalificat a rãmas
ºomer în Spania sau Germania ºi decide sã revinã în România
pentru a cãuta un alt loc de muncã, va primi în continuare
indemnizaþia de ºomaj timp de trei luni. Aceasta ajunge în
Spania la 600 de euro ºi în Germania pânã la 1.200 de euro, în
timp ce în România este de aproximativ 100 de euro. Românii
care pleacã sã munceascã în statele Uniunii Europene pot
beneficia de drepturile lor bãneºti în funcþie de serviciile
sociale din þara respectivã. Astfel, alocaþia copilului se va
supune regulii suplimentãrii, adicã întotdeauna va fi acordatã
alocaþia din þara care oferã suma mai mare.
Aniversare la cimitirul militar românesc de la
Soultzmatt - Alsacia / dr. Mirel Giurgiu-Georg
Graiul Maramureºului, 9 iulie 2008, www.graiul.ro

Cei care au venit anul acesta la Soultzmatt, în Alsacia,
au avut ocazia sã asiste la un ceremonial deosebit de impresionant ºi de fastuos, marcînd aniversarea a 90 de ani de la
inaugurarea Cimitirului militar Românesc aflat în afara localitãþii, pe locul denumit „Val du Patre”- Valea Pastorului,
situat chiar la poalele munþilor Vosgi.
Aproape 700 de români odihnesc în Alsacia
Dupã multe zile reci ºi ploioase, iatã cã duminicã, 8
iunie, pe o vreme seninã, în armonie cu ambianþa sãrbãtoreascã, românilor alsacieni li s-au adãugat alþi compatrioþi
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ai noºtri, ajunºi aici din Germania (inclusiv ing. Gheorghe
Goldiº din Frankenthal, mare patriot ºi nepot al celebrului
Vasile Goldiº, despre care a scris ºi conferenþiat în nenumãrate rînduri), din Elveþia ºi chiar din Maramureºul nostru
drag, de unde au venit sã cinsteascã memoria eroilor români,
dr. Vasile Selegean din ªomcuta Mare cu familia ºi ing. Marinel Silaghi, din Baia Mare, împreunã cu familia. Ne-am
bucurat nespus sã-i vedem alãturi de ceilalþi conaþionali, împlinind cu dragoste ºi pietate acea datorie de memorie - devoir
de memoire - atît de preþuitã în acest loc istoric, devenit odatã
cu inaugurarea sa, în 1918, un altar al simþãmintelor patriotice ce-i animã ºi înalþã pe acei care fac un efort mic pentru a
cinsti un mare sacrificiu - cel al militarilor români - care în
numãr de 687 ºi-au gãsit locul de veci în pãmîntul francez.
Last but not least, sã amintesc cã Aniversarea de la
Soultzmatt a fost precedatã de o ceremonie similarã celei de
mai sus, pe data de 7 iunie avînd loc pe celãlalt mal al
Rhinului, în Germania, la Haltingen, omagierea pentru prima
oarã a militarilor români înmormîntaþi în cimitirul militar din
localitate. Aceiaºi oficiali români au luat parte la slujba de
pomenire a morþilor ºi la defilarea militarilor veniþi din þarã.
Amfitrion a fost domnul consul general al României la Strasbourg, Excelenþa Sa Marcel Alexandru, la iniþiativa cãruia în
toamna anului 2007 s-a pus o placã comemorativã în amintirea sacrificiului românesc din perioada primului rãzboi
mondial. La ceremonia ce a avut loc la Haltingen au participat, alãturi de reprezentanþi ai României, ºi oficiali germani, ºi asta în ciuda unei ploi torenþiale.
Persecutaþi pentru românism / Ioana Lucãcel
Gazeta de Maramureº, 12-18 iulie 2008,
www.gazetademaramures.ro

Pumnul comunist de la Chiºinãu continuã sã loveascã
în românism ºi în drepturile omului. La o lunã de la iniþierea
penibilului dosar „anti-Moldova”, prin care 12 tineri ar putea
ajunge dupã gratii ºapte ani pentru opiniile exprimate public,
continuã intimidãrile mascate ºi abuzurile. Represiune comunistã împotriva tinerilor care se declarã români la Chiºinãu! Mascarada anchetãrii dosarului „anti-Moldova”, prin
care 12 tineri care ºi-au exprimat public opiniile pro-unioniste
pot ajunge 7 ani dupa gratii, continuã în deplinã liniºte. La o
lunã de la iniþierea dosarului, tinerii continuã sã fie purtaþi pe
drumuri, persecutaþi ºi intimidaþi. Iar calculatoarele ridicate
de „oameni legii”, rãmân sechestrate. Mai mult, procurorii
încearcã sã punã cãluº ºi presei.
Nuvele româneºti traduse în limba olandezã
Romanian Global News, 17 iulie 2008, www.rgnpress.ro

La editura Atlas (Amsterdam/Anvers) a apãrut de curând antologia Moderne Roemeense verhalen (Nuvele moderne româneºti), realizatã de binecunoscutul traducãtor
olandez din literatura românã Jan Willem Bos, acesta fiind
autorul selecþiei, al traducerilor ºi al excelentei prefeþe care
situeazã autorii aleºi în contextul literaturii moderne din România ºi deseneazã în notele esenþiale portretele fiecãrui autor antologat. Aria de selecþie începe cu „epoca marilor clasici” ºi se încheie „la zi”, cu „optzeciºtii”, ba chiar cu o foarte
tânãrã autoare de origine românã, trãitoare în Olanda, recent
afirmatã în ambele spaþii de culturã. Dar iatã-i pe cei patrusprezece autori împreunã cu textele cu care sunt prezenþi în
volumul de peste 450 de pagini: Ion Creangã - Povestea
poveºtilor (O probã de virtuozitate pentru orice traducãtor, în
orice limbã! Ar fi interesant sã putem „controla” cum sunã în
olandezã.), Ion Luca Caragiale - La hanul lui Mânjoalã,
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Mateiu Ion Caragiale - Remember (altã traducere „grea”!),
Mircea Eliade - Secretul doctorului Honigberger, Vasile Voiculescu - Iubirea magicã, Geo Bogza - Moartea lui Iacob
Onisia, Ana Blandiana - Amintiri din copilãrie, Horia Pãtraºcu - Reconstituirea (nuvela dupã care s-a realizat excepþionalul film al lui Lucian Pintilie), Mircea Cãrtãrescu - Arhitectul,
Liviu Antonesei - Povestea calului ºi a cãruþaºului, Ioan
Groºan - Trenul de noapte, Gabriela Adameºteanu - L'Air du
Temps, Cristian Teodorescu - Glonþul de adio, Mira Feticu Mansarda cu nr. 24.
Românul pe care s-au bãtut firmele de IT din
Germania / Sînziana Ionescu
Gândul, 16 iulie, 2008, www.gandul.info

În ultima promoþie a Universitãþii Jacobs din Bremen Germania, printre cei 333 tineri proveniþi din 58 þãri s-a
numãrat ºi un român. Constãnþeanul Dan Andrei Costea este
primul licean care, în 2004, a cucerit laurii pentru þara
noastrã la o competiþie NASA, de atunci dominatã categoric
de liceenii din Constanþa. În 2006, Andrei era invitat ca expert
tehnic la concursul NASA de proiectare de staþii orbitale,
pentru cã reuºise sã-l impresioneze pe Richard Edwards, unul
dintre creatorii navei Apollo 11 cu care omul a ajuns pe Lunã.
În acelaºi an, constãnþeanul s-a înscris la Universitatea din
Bremen, refuzând ºapte oferte de la universitãþi din SUA. În
anul I de facultate, s-a numãrat printre primii studenþi români
care au experimentat imponderabilitatea, la sediul Agenþiei
Spaþiale Europene din Bordeaux - Franþa. […] Aºa cã tânãrul
absolvent român a fost ca o pradã pe piaþa muncii din Germania. A fost angajat pe loc de o companie de consultanþã din
München. De fapt, Andrei ºi-a ales locul de muncã, din mai
multe oferte primite de la firme nemþeºti. „Le-a plãcut combinaþia NASA - zbor în gravitaþie zero - Jacobs University Bremen - specializarea Electrical Engineering and Computer
Science - stagiu efectuat în facultate în cartierul general
Siemens - premiul I la concurs internaþional de business - trei
limbi vorbite.
Asul zilei: Dorin Chirtoacã : [interviu cu
primarul general al municipiului Chiºinãu] /
Ion Longin Popescu
Formula As, 20-27 iulie 2008, www.formula-as.ro

„Am obligaþia moralã faþã de Chiºinãu sã-i aduc mai
multã democraþie, mai multã deschidere cãtre Europa […]
Încã de la vârsta de 12 ani, înþelegeam lucrurile ºi ºtiam ce am
de fãcut. Ajuns pe bãncile liceului din Iaºi, mi-am dorit sã
intru în miºcarea naþionalã, pentru ca generaþia tânãrã sã
continue ceea ce au început cei care au luptat împotriva
comunismului, atât în perioada de renaºtere naþionalã, din
anii '20-'30, cât mai cu seamã în anii '70, când nimeni nu
credea cã sistemul va cãdea vreodatã. Asta mi-am propus ºi,
în consecinþã, am mers sã acumulez pregãtire, sã fac studii
serioase. M-am nãscut într-o familie de luptãtori pentru cauza
naþionalã, în care se scria numai cu grafie latinã, se trimiteau
scrisori semnate în clar la Radio Europa Liberã, se þineau
toate sãrbãtorile naþionale româneºti.” (Dorin Chirtoacã)
Gãuri negre ale istoriei - Tribalia : [interviu cu Ion
di la Vidin, patriot român sud-dunãrean] / Ion
Longin Popescu cu Ion di la Vidin, patriot român
sud-dunãrean
Formula As, 20-27 iulie 2008, www.formula-as.ro

„Tribalia este o regiune de aproximativ 40.000 kilometri pãtraþi, locuitã de peste 2,2 milioane de români (vlahi)
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de pe malul drept al Dunãrii - de la Moravia ºi Passarowitz în
Vest (Iugoslavia), trecând prin Timoc, pânã la Yantra ºi
Svistova în Est (Bulgaria), învecinându-se cu Dunãrea în nord
ºi Balcanii în sud. Popor de origine traco-dacicã, tribalienii
vorbesc aceeaºi limbã ca fraþii lor din Nordul Dunãrii, iar nu
un dialect al limbii române, ca macedonenii (aromânii) din
restul peninsulei Balcanice. Soarta lor este comunã cu a românilor din Basarabia ºi Bucovina de Nord, cu a celor cuprinºi între Tisa ºi hotarul actual al României. Ei toþi cunosc
suferinþa unui trai oprimat pe teritorii ocupate de neamuri
migratoare, atrase de bogãþiile ºi frumuseþea pãmânturilor
noastre.” (Ion di la Vidin)
Constructori români, în greva foamei în Spania
Informaþia zilei de Maramureº, 21 iulie 2008,
www.informatia-zilei.ro

Paisprezece muncitori români de la o firmã de construcþii din Spania au intrat în greva foamei pentru cã nu ºi-au
mai primit salariile de trei luni. Starea de sãnãtate a greviºtilor, care protesteazã chiar în edificiul pe care l-au construit, este deocamdatã bunã. Cei 14 muncitori lucreazã la
firma unui român care a primit în concesiune construcþia unui
bloc de locuinþe în localitatea Puerto Real, în provincia Cadiz.
Din luna august a anului trecut, omul de afaceri spaniol care a
concesionat lucrarea românilor nu a mai plãtit însã niciun
salariu. Patronul ºi ºeful echipei de muncitori, Cristian
Vidinac, a plãtit el toate cheltuielile pânã în urmã cu trei luni,
însã de atunci a rãmas fãrã resurse financiare, iar omul de
afaceri spaniol care i-a dat lucrarea nu doreºte sã plãteascã
niciun ban muncitorilor români.
Copiii români din Spania ºi Italia vor învãþa limba
românã câte douã ore pe sãptãmânã /
Anca Dindiligan
Informaþia zilei de Maramureº, 21 iulie 2008,
www.informatia-zilei.ro

Copiii români din Spania ºi Italia vor învãþa, timp de
douã ore, în fiecare sãptãmânã, cum sã pronunþe ºi sã scrie
corect în limba românã, dar ºi despre momentele importante
din istoria românilor. Elevii din Spania ºi Italia vor studia
dupã o programã specialã, elaboratã de Ministerul Educaþiei
ºi structuratã pe trei niveluri de studiu, urmând modelul învãþãmântului preuniversitar, anume primar, gimnazial ºi liceal.
Programa îºi propune sã faciliteze contactul copiilor
români cu limba, cultura ºi civilizaþia româneascã, pentru ca
aceºtia sã-ºi îmbunãtãþeascã ºi sã exerseze comunicarea în
limba maternã. Ministrul Cristian Adomiþei a anunþat cã ministerul va tipãri manuale speciale pentru cursul intitulat
„Limbã, culturã ºi civilizaþie românã”, care include ore de
istorie, geografie ºi limbã românã. Acestea vor fi disponibile
începând cu anul ºcolar 2008-2009. Madrid, Sevilla, Barcelona ºi Castillia La Mancha sunt principalele regiuni din
Spania unde s-au concentrat imigranþii români. MECT ºi
ministerul de resort din Spania au identificat aici 20.235 de
elevi români înscriºi în ºcolile spaniole. Copiii vor realiza
proiecte cu teme diverse: familia, comunitatea din care provin
românii ºi celelalte popoare, obiceiuri ºi tradiþii locale, geografia regiunii natale, monumente, muzee din zona natalã. În
ceea ce priveºte literatura românã, elevii vor trebui sã citeascã texte în versuri sau în prozã, sã asculte casete audio cu
basme, sã vadã filme pentru copii sau picturi. Materialele
didactice care îi vor ajuta pe elevi sã cunoascã limba ºi
literatura românã vor fi ºi piesele muzicale, reviste pentru
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copii, enciclopedii ºi articole despre scriitori, oameni de ºtiinþã, pictori sau muzicieni.
Sârbii de lângã graniþã nu vor mai avea nevoie de
vize pentru România ºi Bulgaria
Gândul, 22 iulie 2008, www.gandul.info

Veºti bune pentru sârbii care locuiesc în apropierea
graniþei cu România, dar ºi cu Bulgaria. Având în vedere cã
oficialii de la Bruxelles încearcã sã netezeascã calea Belgradului în vederea aderãrii la spaþiul comunitar (neoficial,
pentru a compensa pierderea provinciei Kosovo), autoritãþile
române ºi bulgare s-au gândit sã le ofere ºi ele sârbilor un mic
sprijin. Astfel, dupã cum a anunþat ministrul bulgar de Interne,
Mihail Mikov, cele trei state urmeazã sã semneze în toamnã un
acord pentru facilitarea trecerii frontierelor. Acesta le va
permite locuitorilor din interiorul unei zone de graniþã de 20
km sã circule liber (printre beneficiari s-ar numãra mulþi
cetãþeni sârbi originari din Bulgaria ºi România), fãrã vize,
relateazã „Sofia Echo”. Zona liberã de vize va promova cooperarea între oameni, a subliniat Mikov. (M.T.)
Joc în sat cu mapamondul / Costin Anghel
Jurnalul naþional, 26 iulie 2008, www.jurnalul.ro

Oameni din toatã lumea vin an de an în România pentru
a deprinde limba ºi tradiþiile. Anul acesta, cursanþii au fost
invitaþi la joc de Grigore Leºe. La ªinca Nouã, Fãgãraº, tot...
mapamondul a ieºit la joc. La ªinca Nouã, în Fãgãraº,
duminicã a fost mare sãrbãtoare! De Sfîntul Ilie, românii s-au
înfrãþit în cîntãri cu polonezii, au dansat cu francezii, s-au
îmbrãþiºat cu americanii. Coreenii i-au supravegheat, iar
olandezii... s-au uitat! O lume întreagã s-a strîns într-o curte
devenitã centru multicultural! Sãrbãtoarea Sfîntului Ilie a fost
ocazia perfectã pentru desfãºurarea celei de-a ºaptea întîlniri
din cadrul proiectului Ultimii Rapsozi, iniþiat de Grigore Leºe.
Proiectul se aflã sub tutela Institutului Cultural Român ºi este
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susþinut de Jurnalul Naþional. De data aceasta, întîlnirea a
fost una între români ºi 24 de strãini dornici sã înveþe limba,
tradiþiile, obiceiurile ºi cultura românã.
Învãþãmânt ºi libertate de exprimare în Uniunea
Europeanã / Eva Iova
Foaia româneascã, 25 iulie 2008, www.foaia.hu

Zilele trecute, pe adresa Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria a sosit rãspunsul Ministerului Învãþãmântului ºi Culturii, la scrisoarea de protest semnatã de mai multe
instituþii ºi organizaþii româneºti din Ungaria ºi trimisã la
sfârºitul lunii mai a.c., în care reprezentanþii comunitãþii
noastre au tras un semnal de alarmã referitor la una dintre
întrebãrile de la bacalaureatul la istorie. Ministrul Hiller
István a rãspuns ºi în numele Cabinetului Primului Ministru.
Decupaj pentru uninominal: ªase colegii externe /
Carmen Vintilã ºi Gabriela Antoniu
Jurnalul naþional, 26 iulie 2008, www.jurnalul.ro

Cabinetul Tãriceanu va aproba în ºedinþa de sãptãmîna
viitoare hotãrîrea de guvern privind decuparea colegiilor
uninominale pentru alegerile parlamentare din toamnã, dupã
cum a anunþat secretarul de stat în MIRA, Victor Paul Dobre.
Potrivit acestuia, la minister se lucreazã acum la proiectul de
hotãrîre ce are la bazã propunerea Comisiei de Cod Electoral,
urmînd a fi completat cu trasarea colegiilor din Bucureºti ºi a
celor din strãinãtate. Cei 190.000 de români cu domiciliul în
strãinãtate vor alege ºi ei patru deputaþi ºi doi senatori.
Deputatul PSD Florin Iordache, membru al Comisiei de Cod
electoral, a spus cã America ºi Canada vor forma un colegiu
pentru un deputat. Europa de Vest va fi cel de-al doilea colegiu,
iar Europa de Est (inclusiv Turcia) - cel de-al treilea. Asia, Africa ºi Oceania vor forma cel de-al patrulea colegiu. De
asemenea, românii din Europa vor alege un senator, iar cei din
America, Asia, Africa ºi Oceania încã unul.

Gânduri din Suedia1
Mihai PÃTRAªCU
Invitaþia de a scrie câteva cuvinte pentru „Familia românã” a fost, pentru mine, mai mult decât o onoare. Este ºi
motivul pentru care, cu mare plãcere, am încercat, cât de repede
am putut, sã dau curs acestei solicitãri. Unul din marile mele
neajunsuri este, a propos nu de „Familia românã”, ci de familia
românã, cã încã nu am reuºit sã îmi fac o familie. Poate pentru cã,
de mulþi ani, încerc sã fac ca ºi cum oriunde aº merge ar fi casa
mea ºi ca ºi cum aº face parte din familia mare, a Europei. Una
din învãþãturile dobândite în Mexic este de a face din orice colþ al
lumii ca ºi cum ar fi casa mea ºi de a mã simþi acasã peste tot.
Recent am fost invitat de cãtre Ansamblul Regiunilor
Europene în Suedia pentru a face o prezentare legatã de educaþia non-formalã. A fost prilejul de a încerca, pentru încã o
1

datã în peisajul scandinav (nu pot spune cã e unul care sã îmi
meargã din plin la inimã), sã mã simt acasã ºi sã devin din nou
un membru din marea familie europeanã. Cu atât mai mult cu
cât eram singurul român solicitat sã þinã steagul ºi ºtacheta
þãrii la înãlþimea aºteptãrilor celor peste 140 de participanþi.
Atitudine deja intratã în registrul comun pentru mine în ultimii
ani, fiind obiºnuit în nenumãrate cazuri sã le prezint strãinilor
o altã faþã a României ºi nu cea cu care sunt obiºnuiþi din
mass-media sau din percepþii superficiale. M-am bucurat mult
de aprecierile participanþilor ºi de sentimentul de apartenenþã
pe care þi-l dã satisfacþia unui lucru bine fãcut, pe de o parte, ºi
reacþiile lor pozitive, pe de alta. Apoi, timp de câteva zile, am
stat ºi m-am gândit la ce ar trebui sã însemne, pentru strãini,

În sãptãmâna 24-30 august a.c., s-a desfãºurat la Östersund, în Suedia, cea de-a 13-a ediþie a ªcolii de Varã a
Ansamblului Regiunii Europene, sub sloganul „Tineri întreprinzãtori în regiunile europene”. S-au întâlnit, cu aceastã
ocazie, specialiºti din Suedia, Germania, Canada, Norvegia, Elveþia, Austria, Olanda ºi România. Maramureºul a fost
singurul judeþ din þarã care a avut inclus în program ºi un speaker, în persoana domnului Mihai Pãtraºcu, care, la
rugãmintea noastrã, ne-a trimis acest material.
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Maramureºul ºi care este senzaþia, imaginile sau realitãþile cu
care sã îl asocieze. Am avut, ºi nu de puþine ori, surprize
plãcute, constatând cu mândrie cã mulþi ne cunosc ºi, atunci
când vine vorba de Maramureº, sunt mult mai bine informaþi
decât omul de rând de la noi. Însã acest caz este un apanaj al
excepþionalilor ºi sunt recunoscãtor celor ce mi-au îndrumat
destinul ºi paºii întru a-i cunoaºte. Marea majoritate a europenilor, de fapt procentul se apropie foarte mult de cifra absolutã, din nefericire, nu se poate lãuda cu noþiuni nici mãcar
elementare despre Maramureº. Pentru ei noi nu existãm, iar tot
ce þine de identitatea fiinþei noastre se stinge în fãptura de abur
a sentimentului de ignoranþã. Am stat sã mã întreb de ce. ªi la
origine stã atât neºtiinþa noastrã de a ne promova imaginea, cât ºi

veºnic invocatele resurse limitate, pe fondul unei strategii de resemnare mai degrabã decât de deschidere a ferestrelor spre lume.
ªi totuºi, ce avem noi, astãzi, de dat familiei europene?
Sã fie oare civilizaþia lemnului cea care ne caracterizeazã? Da,
într-o oarecare – chiar mare – mãsurã. Însã nu micã mi-a fost
mirarea vãzând motivele tradiþionale ale porþilor maramureºene (soarele, funia) pe complexe arhitectonice, construcþii sau
structuri de lemn din Mexic – ºi aici ele poartã amprenta
vechimii locurilor ºi a legãturii omului cu natura. Sã fie oare
bisericile noastre faimoase din lemn un specific local care îi
oferã Maramureºului unicitatea întru expresie? Da, atâta vreme cât ne raportãm la un spaþiu nu prea îndepãrtat; pentru cã ºi
þãrile nordice (în special Norvegia sau Suedia) se bucurã de
aceleaºi expresii ale legãturii omului cu Dumnezeu ºi sunt puse
parcã sub lumina aceluiaºi stil arhitectonic. Sã fie oare piatra,
în varianta ei preþioasã ºi convertitã în flori scoase cu trudã ºi
sacrificii din inima pãmântului darnic al Maramureºului? Da,
însã muzeul florilor din adâncuri nu este unicat în lume, în
ciuda faptului cã este, cu certitudine, o bogãþie pentru Europa.
Ar mai fi apoi, în conjuncþie cu piatra, ºi metalul care, sub
diferite forme, de la aur la cupru sau de la fier la plumb, a fost o
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resursã care i-a îmbogãþit pe oamenii acestor locuri. Însã generozitatea pãmântului face ca ºi acestea sã fie reperabile ºi în
alte orizonturi...
Sã fie oare cerul albastru de Baia Mare, acea celebrã
sursã de inspiraþie pentru o faimoasã miºcare culturalã de la
sfârºitul secolului al XIX-lea, convertitã în ªcoala Bãimãreanã? Sã fie oare frumuseþea obiceiurilor noastre populare, de
la Tânjaua de pe Mara ºi pânã la Vergel cu toatã – încã prezentã
– lumina din costumele populare ale oamenilor acestor locuri?
Sã fie oare faimoasa ospitalitate împinsã pânã la limita renunþãrii la sine a gazdei ºi convertitã într-o încântare a oaspeþilor? Sã fie oare preþuirea rostului vieþii ºi neglijarea neesenþialului, nimicniciei ºi a omenescului pânã ºi dincolo, cu luarea
în derâdere a morþii ºi cu aºezarea întru vecie sub semnul bunei
dispoziþii, a ironiei, a nefricii ºi a dârzeniei?
Cred cã, mai întâi de toate, Maramureºul este o stare de
spirit cu care familia europeanã ar putea deveni mult mai
bogatã. În ritmuri lente de colinde, acompaniate de clopotele
bisericilor ce ne reprezintã, împodobiþi cu aurul pãmântului
nostru, pãºind pe flori de minã în miros de castane coapte, cu
cireº înflorit la urechi ºi busuioc în pãr, îmbrãcaþi în straiele
noastre de sãrbãtoare, i-am putea da Europei starea de „acasã”
pe care o are oricine vine, cu credinþã ºi cu dragoste, în

Maramureº. Astfel, albastrul cerului nostru ar putea completa
paleta cromaticã a Europei cu cãldura ºi lumina acestui atâtde-pretutindeni acasã, obiceiurile noastre ar putea întregi tabloul manifestãrilor întru omenesc, reînnodînd trecutul din
muzeele europene cu prezentul din lumea dacilor nesubjugaþi
pentru care credinþa trece dincolo de vremelnicia fiinþei, iar
Maramureºul sã devinã ceea ce, în fapt, este: poarta veºnic
deschisã, ca ºi sufletul oamenilor de aici, prin care Europa vine
ºi revine, acasã. Pentru cã acasã înseamnã Europa iar noi cu
credinþã, cu dragoste ºi cu fricã de Dumnezeu trebuie sã intrãm
ºi sã locuim într-însa.
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Am primit la redacþie
Ioana DRAGOTÃ
Biblioteca „Familiei române” s-a îmbogãþit substanþial
în aceastã varã, prin generozitatea urmãtorilor donatori, cãrora
le mulþumim din toatã inima ºi pe aceastã cale:
Asociaþia Românã pentru Ex Libris – Oradea, prin
preºedintele ei, conf. univ. dr. Constantin Mãlinaº, ne-a fãcut o
valoroasã donaþie ce se ridicã la 127 de cãrþi ºi periodice
aparþinând românilor de pretutindeni. Toate lucrãrile meritã cu
prisosinþã menþionate ºi numai motive legate de economia de
spaþiu fac sã ne rezumãm la câteva titluri, date în ordine aleatoare: „Românii din Ungaria”, „Culturã românescã la Budapesta în secolul al XIX-lea de Maria Berenyi, „În cãutarea
identitãþii” de Gh. Petruºan, „Chitighaz, pagini istorico-culturale”, „Sistemul supranumelor la românii din Ungaria” de
Rodica Bogza Irimie, „Muguri : Scrieri ale autorilor români
din Ungaria”, „Viaþa ºi activitatea lui Dimitrie Eustatievici” de
Nagy Béla, „Repere pentru o mitologie a românilor din Ungaria” de Elena Rodica Colta, „Literatura din Voivodina: Panorama unui sfert de veac (1946-1970)” de Radu Flora, „O
istorie a literaturii române din Voivodina” de ªtefan N. Popa,
„Românii din Banatul Sârbesc” de Gligor Popi, „Comori folclorice din dulcea Bucovinã” de Dumitru Covaliuc, „Crucificat pe harta þãrii : Vasile Tãrâþeanu ’60 : cu prilejul a ºase
decenii de viaþã”, „Adevãrul istoric în chestiunea Basarabiei :
Berlin, 1924”, „Bessarabie terre roumaine” de Nicolae Lupan,
„Dorul” de Nina Josu, alãturi de exemplare din periodicele:
„Cronica”, „Liceenii”, „Timpuri”, „Izvorul”, „Calendarul românesc”, „Almanah” – Budapesta, „Calendarul Bucovinei”.
Uniunea Regionalã din Transcarpatia „Dacia” Apºa de Jos, prin preºedintele ei, dr. Ion M. Botoº, ne-a donat
câteva lucrãri deosebit de interesante, privitoare la istoria românilor maramureºeni din dreapta Tisei: lucrãrile biblingve
„Relaþii româno-ucrainiene. Istorie ºi contemporaneitate” (ediþiile din 1999 ºi 2007) ºi „Episcopia greco-catolicã de Minkacevo. Documente”; „La nord de Tisa în «România Micã»” ºi
„Românii din Transcarpatia (Maramureºul istoric)”, ambele de
dr. Ion M. Botoº; lucrãrile apãrute sub egida Uniunii, „Românii din dreapta Tisei în istoria României” ºi „Dacia la un
an”, alãturi de exemplare din periodicele româneºti din
Ucraina: „Concordia” – Cernãuþi, „Maramureºenii” – Slatina
ºi, desigur, „Apºa” – Apºa de Jos. Ca un supliment inedit al
acestei donaþii, am primit douã cãrþi de telefon care au particularitatea cã sunt alcãtuite pentru toate localitãþile româneºti
din Ucraina, fãcând abstracþie de împãrþirea administrativteritorialã.
Societatea Culturalã „Ginta Latinã” – Iaºi, prin preºedintele ei, dr. Vlad Bejan, a contribuit la îmbogãþirea bibliotecii noastre cu câteva lucrãri deosebit de interesante: „Din
viaþa studenþeascã de la Marea Unire – 1918 la Frontul Democrat Universitar – 1948”, cu referire la centrele universitare din
Bucureºti, Iaºi, Cluj ºi Cernãuþi, „Românii de la nord de Tisa”,
temã abordatã cu precãdere din punct de vedere al personalitãþilor marcante ºi al vieþii culturale ºi „Declinul ºi dispariþia unor comunitãþi româneºti”, toate aparþinând domnului

Vlad Bejan. Acoperind toate zonele locuite de români, aceste
lucrãri au fost însoþite de „Flori din grãdina strãbunã : Ecouri
ale unei prietenii Sângeorz-Bãi – Nisporeni – Vãrzãreºti”,
semnatã de Alexandru Cocian. Am primit, de asemenea, cu
plãcutã surprindere ºi încântare volumul de versuri al poetei
Silvia Caba-Ghivireac, din Bucovina de Nord, þinutul Herþa,
volum distins cu Premiul Editurii „Macarie” la Festivalul de
Poezie „George Coºbuc” (Bistriþa, 1999) – „versuri cutremurãtoare prin simplitate ºi mesaj”, cum fericit se exprimã
editorul.

Domnul Vasile Ilica, membru al Asociaþiei Culturale
„Pro Basarabia ºi Bucovina”, numãrat între întemeietorii revistei noastre, ne-a adus în dar lucrarea sa, „Basarabia la
întâlnire cu istoria”, întocmitã pe baza unui amplu material
documentar aparþinând istoricului basarabean ªtefan Ciobanu,
alãturi de un CD conþinând un documentar extrem de interesant ºi impresionant, dedicat împlinirii a 90 de ani de la
Unirea Basarabiei cu România. Consecvent cu sine, domnul
Vasile Ilica a încredinþat redacþiei noastre suficiente exemplare
pentru a putea fi distribuite studenþilor din Basarabia ºi Bucovina, care sunt la studii în Baia Mare. Cu aceeaºi ocazie, am
mai primit culegerea de publicisticã a lui Nicolae Motrescu,
„Crasna Bucovinei”, o veritabilã monografie a acestei aºezãri
româneºti; colecþia almanahului cultural literar „Þara fagilor”
– Cernãuþi; „Almanahul Societãþii pentru cultura românescã
«Mihai Eminescu» din Cernãuþi”; „Ghidul turistic ºi de afaceri
al Raionului Hliboca”, precum ºi douã lucrãri tipãrite la mãnãstirea „Portãriþa”, judeþul Satu Mare: „Viaþa lui Iisus
Hristos” de François Mauriac ºi „Viaþa pãmânteascã a Maicii
Domnului”, editura „Pelerinul român” – Oradea.
Iatã cã, încetul cu încetul, se contureazã o frumoasã
bibliotecã în care sperãm cã, de-a lungul timpului, se va regãsi
fiecare suflet de român, din orice colþ de lume. Drumul pânã
acolo este lung ºi nu poate fi parcurs fãrã semnalãrile ºi
donaþiile tuturor.
Încã o datã, vii mulþumiri ºi recunoºtinþa noastrã celor
care fãuresc biblioteca „Familiei române”!
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La închiderea ediþiei
Aducem la cunoºtinþa prietenilor ºi susþinãtorilor revistei „Familia românã” câteva informaþii dureroase, pentru care ne este imposibil sã gãsim
calificative sau explicaþii. Lãsãm sã vorbeascã despre aceste lucruri mesajele
de la Oradea, pe care cu stupefacþie le-am primit de la domnul conf. dr.
Constantin Mãlinaº, directorul fondator al revistei noastre.
Cu scuze de aceastã întârziere, nici eu nu ºtiu cum e mai bine de
comentat acele imagini cu aruncarea colecþiei revistei „Familia românã” din
magazia unde am lãsat-o la Biblioteca Judeþeanã din Oradea, dar recent am
primit ºi eu un CD în cutia poºtalã ºi am vãzut acele imagini ºocante. Dacã aºa
stau lucrurile, atunci nu este voie sã tãcem. Am dat telefon la directoarea adjunctã Tavaszi Hajnal ºi am spus cã vreau sã vãd colecþia ºi magazia ce i-am
predat-o ei, mi-a spus cã nu mai existã, a fost evacuatã, s-a aruncat tot ce a
fost în ea. Acesta este un gest confirmat de imagini. De fapt este un gest
anticultural ºi criminal. Ce a fost acolo? – cãci este bine de ºtiut. Au fost
câteva sute de cãrþi, multe reviste, manuscrise, corespondenþã, zeci de dosare
cu felurite documente, afiºe, pliante, tipãrituri mãrunte, cataloage, inclusiv
catalogul topografic al fondului documentar, cum se vede în pozã. În total s-a
scos de acolo un camion de material, care s-a predat la celulozã. Le-am lãsat
totul lor în noiembrie 2006, cu înþelegerea cã vom reveni primãvara, sã le
vedem împreunã, deoarece nu era cãldurã în sala aceea ºi era deja frig. Nu
s-au þinut de cuvânt ºi le-au aruncat, fãrã sã mã mai anunþe. Acela era un material variat, care se adunã în mod obiºnuit în orice bibliotecã mare ºi din care se face periodic selecþie pentru inventariere ca
donaþie ºi rol de martor cultural.
Ca reviste, ca seriale, acolo au fost cam urmãtoarele: „Analele Fundaþiei Gojdu”, 1870 – 1918. S-a aruncat. „Familia
Românã”, 1999-2006, câte 30-40 de exemplare din fiecare numãr, ca sã ajungã pentru cereri viitoare. Totul au aruncat la gunoi.
„Sãnãtatea cãrþilor”, 2002-2004, 10 numere. Idem. „Ex Libris Românesc”, 12 numere, 1995-1998. Idem. Aceeaºi soartã.
Acestea au fost reviste editate de propria bibliotecã Bihor, singurã, sau în parteneriat. Le-au aruncat ºi acum nu le mai
au în colecþia bibliotecii.
Apoi au adunat ºi au aruncat afarã la camion toate revistele trimise de colaboratorii din jurul României, cu care voiam
sã fac Fondul Românilor de Pretutindeni, precum „Foaia Româneascã”, „Lumina” ºi „Simpozion” de la Jula, din Ungaria,
„Familia” ºi „Flori de latinitate” din Voivodina, „Familia” de la Herþa, din Bucovina, „Apºa” de dincolo de Tisa, „Vorba
noastrã” din Timoc, „Arcaºul” ºi „Neamul Românesc” de la Cernãuþi, „Concordia” de la Cernãuþi, mai mulþi ani din gazeta
„Literaturã ºi Artã” de la Chiºinãu. Toate au pierit.
Apoi au fost acolo, în cutii de carton, revistele editate de diferite biblioteci judeþene, ºi pe acestea le-au aruncat. De aceea
cu adevãrat orice comentariu e puþin, faþã de gestul fãcut de directorul Traian ªtef ºi adjuncta lui, Tavaszi Hajnal. Cred cã ei
urãsc cultura ºi nu ar avea ce cãuta într-o funcþie culturalã, cu atât mai puþin într-o bibliotecã. Vã scriu doar ca sã rãmânã
mãrturia mea despre ce a fost acolo, sã se ºtie mãcar aproximativ seriale pe care le-am adunat câþiva ani cu cea mai mare grijã,
iar ei le-au dat la topit. (Fragment din mesajul electronic primit miercuri, 13 august 2008)
Înþeleg cã v-a durut, vãzând acele imagini, despre distrugerea revistei la Oradea, de cãtre persoane cãzute în eroare
culturalã, ºi pe mine mã doare, dar asta este realitatea, mai tare ca noi. De aceea am ºi adus Revista la Baia Mare,
deoarece este mai calmã din punct de vedere a luptei culturale dintre români ºi unguri. Vã mulþumesc cã aþi primit-o ºi
v-am trimis acele date, lista publicaþiilor distruse, reviste, deoarece mai sunt ºi cãrþi distruse, dosare documentare
distruse, numai ca sã ºtiþi despre ce a fost vorba [...]. Aici chestiunea este acum publicã ºi a ajuns în presa localã. Pentru
istoria revistei este de ºtiut ce s-a întâmplat, de m-am speriat eu aºa tare ºi am mers cu revista la voi. (Fragment din mesajul
electronic primit vineri, 15 august 2008)
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