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Stimaþi cititori, vã aducem la cunoºtinþã cã în data de 3 iunie 2008 s-a organizat întâlnirea membrilor Adunãrii Constitutive a Asociaþiei culturale „Familia românã”, care are ca obiective editarea revistei cu acelaºi nume ºi întãrirea legãturilor ºi a
dialogului cu comunitãþile româneºti din afara graniþelor þãrii. Reproducem în continuare statutul asociaþiei:

STATUTUL ASOCIAÞIEI CULTURALE „FAMILIA ROMÂNÃ”
CAPITOLUL I - DENUMIREA, SEDIUL,
DURATA ASOCIAÞIEI
Art.1. Exercitându-ºi dreptul constituþional la libera asociere ºi în acord cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaþii ºi fundaþii, aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 246/2005, persoanele fizice menþionate ca membri asociaþi fondatori în Actul constitutiv ºi în
prezentul statut, reunite în Adunarea Generalã Constitutivã din
data 3 iunie 2008, ºi-au exprimat în unanimitate voinþa de
asociere, prin actul constitutiv, în scopul constituirii prezentei
asociaþii.
Art.2. DENUMIREA ASOCIAÞIEI
Denumirea asociaþiei este: ASOCIAÞIA CULTURALÃ „FAMILIA ROMÂNÃ”.
Art.3. ASOCIAÞIA CULTURALÃ „FAMILIA ROMÂNÃ” este persoanã juridicã românã de drept privat, fãrã
scop patrimonial ºi îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu
legile române ºi cu prevederile prezentului statut.
Asociaþia este apoliticã, nu aparþine nici unui partid sau
platforme politice.
Art.4. SEDIUL ASOCIAÞIEI
Sediul asociaþiei este în localitatea Baia Mare, Bd. Independenþei nr. 4B, cod poºtal 430123, judeþul Maramureº,
România.
Art.5. DURATA ASOCIAÞIEI
Asociaþia se înfiinþeazã pe o duratã nedeterminatã.
CAPITOLUL II - PATRIMONIUL
Art.6. PATRIMONIUL ASOCIAÞIEI ªI TAXA DE
ÎNSCRIERE
Patrimoniul iniþial al asociaþiei este constituit în sumã
de 900 lei (nouã sute lei).
Taxa de înscriere este în sumã de 100 lei pentru fiecare
membru asociat.
CAPITOLUL III - SCOPURILE ªI OBIECTIVUL
ASOCIAÞIEI
Art.7. SCOPURILE ASOCIAÞIEI
Scopurile asociaþiei sunt urmãtoarele:
a) sprijinirea proiectelor de colaborare transfrontalierã
cu românii din afara graniþelor, în domeniul cultural-artistic;
b) reflectarea faptelor din viaþa literar-artisticã ºi culturalã a comunitãþilor româneºti din afara graniþelor;
c) editarea revistei „Familia românã”;
d) gãsirea unor modalitãþi ºi soluþii practice pentru
integrarea în perimetrul culturii a contribuþiilor diferitelor personalitãþi din þarã ºi strãinãtate la promovarea valorilor culturale autentice;
e) realizarea unor parteneriate cu firme din þarã ºi strãinãtate pentru cultivarea raporturilor sinergice de tip economie
– culturã;
f) acordarea de premii ºi ajutoare în scopul sprijinirii
activitãþilor specifice;
g) organizarea, în colaborare cu alte organizaþii sau
instituþii, a unor manifestãri literar-artistice de amploare: co-

locvii, simpozioane, târguri de carte, excursii tematice, tabere
de creaþie, concursuri literare ºi altele.
Art.8. Obiectivul asociaþiei îl reprezintã promovarea
intereselor ºi preocupãrilor profesionale ale membrilor sãi:
a) sã conducã, sã execute ºi sã asiste orice activitate de
caritate, care corespunde scopurilor asociaþiei;
b) sã exprime consimþãmântul pentru a împrumuta, ori
strânge fonduri, donaþii pentru realizarea scopurilor asociaþiei;
c) sã strângã bani, contribuþii sau donaþii de la orice
persoanã fizicã ori juridicã din þarã sau strãinãtate, prin subscripþie sau orice alt mod, în vederea realizãrii scopurilor
asociaþiei;
d) sã investeascã banii ºi valorile asociaþiei care nu sunt
alocate pentru activitãþi imediate ale asociaþiei, dar ulterior pot
fi utilizate pentru îndeplinirea scopurilor asociaþiei în funcþie
de necesitãþi;
e) sã cumpere, sã închirieze ori sã dobândeascã prin orice
alt mod dreptul de proprietate, ori dezmembrãmintele ºi privilegiile acestuia asupra diferitelor bunuri mobile sau imobile necesare îndeplinirii scopurilor asociaþiei;
f) sã dispunã, sã înstrãineze ºi sã punã sub gaj, respectiv
ipotecã, oricare din bunurile mobile sau imobile ale asociaþiei;
g) sã adune ºi sã prelucreze date ºi informaþii din toate
domeniile de activitate ºi sã schimbe asemenea date ºi informaþii
cu entitãþi asemãnãtoare din þarã sau strãinãtate;
h) sã promoveze, sã ducã la îndeplinire ºi sã asiste la
studii, cercetãri, investigaþii precum ºi sã publice informaþiile
ºi rezultatele utile ale acestora;
i) sã organizeze conferinþe cu reprezentanþii organizaþiilor voluntare, departamente guvernamentale, ori autoritãþi ºi
indivizi;
j) sã angajeze ºi sã plãteascã persoane care sã organizeze ºi sã efectueze activitãþile asociaþiei ºi sã ia mãsurile
necesare ºi rezonabile pentru plata asigurãrilor sociale ale
acestora.
Art.9. ASOCIAÞIA CULTURALÃ „FAMILIA ROMÂNÃ”, prin activitatea sa, încã de la data înfiinþãrii, coopereazã cu alte asociaþii ºi instituþii interne ºi internaþionale, în
vederea atingerii scopurilor mai sus menþionate.
Art.10. Toate operaþiile de mai sus se vor face cu
respectarea condiþiilor prevãzute de lege.
Art.11. Asociaþia, prin toate activitãþile pe care le va
desfãºura, în baza O.G. nr. 26/2000 ºi a prezentului statut, nu
va face, împotriva nici unei persoane, discriminãri de vârstã,
sex, cetãþenie, naþionalitate, rasã sau religie.
CAPITOLUL IV - MEMBRII ASOCIAÞIEI,
DREPTURILE ªI OBLIGAÞIILE MEMBRILOR
Art.12. Poate fi membru al asociaþiei, pe lângã membrii
fondatori, orice persoanã care solicitã aceastã calitate ºi este de
acord cu scopurile propuse ºi care întruneºte urmãtoarele cerinþe:
a) desfãºoarã o activitate care are conotaþii culturale sau
are preocupãri personale de acest fel;
b) achitã taxe de înscriere în cuantum egal cu cea pentru
membrii fondatori.
Poate fi membru de onoare persoana care sprijinã sub
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orice formã activitatea asociaþiei ºi care contribuie la consolidarea prestigiului sãu. Primirea membrilor se face pe baza
unei cereri adeziune care se supune aprobãrii Adunãrii
generale.
Art.13. Drepturile membrilor asociaþiei:
a) sã aleagã ºi sã fie aleºi în organele de conducere ale
asociaþiei;
b) sã iniþieze cercetãri ºi acþiuni ce corespund scopurilor
ºi obiectivelor asociaþiei;
c) în conformitate cu scopurile asociaþiei, sã beneficieze
de sprijinul acesteia.
Art.14. Obligaþiile membrilor asociaþiei:
a) sã informeze ºi sã supunã Consiliului director proiectul cercetãrilor sau altor activitãþi pe care doresc sã le întreprindã în numele asociaþiei;
b) sã dovedeascã solicitudine ºi promptitudine faþã de
solicitãrile asociaþiei.
CAPITOLUL V - PATRIMONIUL ASOCIAÞIEI
Art.15. Patrimoniul iniþial:
Noi, asociaþii, am constituit un patrimoniu iniþial compus din 900 lei (nouã sute lei).
Art.16. Pentru buna derulare a activitãþii sale, asociaþia
va uza de mijloace cum sunt:
- taxa de înscriere stabilitã la suma de 100 lei;
- donaþii ale membrilor asociaþiei;
- donaþii de bunuri materiale, de larg consum, obiecte
personale sau de uz gospodãresc, mijloace fixe, terenuri pentru
construcþii în agriculturã sau diverse alte amenajãri imobile, diverse spaþii, diverse mijloace de transport ºi orice alte bunuri
necesare ºi utile asociaþiei, primite de la persoane fizice sau
juridice române sau strãine;
- mijloace proprii ale asociaþiei obþinute din activitãþi
desfãºurate conform legii, având ca scop obþinerea de fonduri
pentru asociaþie;
- mijloace (din cele mai sus menþionate) achiziþionate,
închiriate sau concesionate de la persoane fizice sau juridice
române sau strãine, precum ºi de la statul român;
- dobânzi ºi dividende rezultate din plasamentele financiare, în condiþiile legii;
- dividendele de la societãþile comerciale înfiinþate de
asociaþie;
- veniturile realizate din activitãþi economice directe;
- resurse obþinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
- alte venituri admise de lege.
Asociaþia poate înfiinþa societãþi comerciale. Dividendele obþinute din activitatea acestor societãþi, dacã nu se reinvestesc în aceleaºi societãþi comerciale, se folosesc obligatoriu
pentru realizarea scopurilor asociaþiei.
Donaþiile vor fi acceptate conform legii, numai dacã nu
sunt grevate de condiþii ºi sarcini care sã afecteze autonomia
asociaþiei sau de naturã imoralã, contrare scopului ºi obiectivelor de activitate prevãzute în prezentul statut.
Art.17. Asociaþia va elibera chitanþe pentru toate donaþiile ºi sponsorizãrile în numerar ºi va emite acte doveditoare
pentru obþinerea ºi intrarea în posesia celorlalte bunuri.
Art. 18. Finanþarea cheltuielilor de întreþinere ºi funcþionare ale asociaþiei se asigurã din taxa de înscriere ºi din
donaþii în numerar.
Pentru buna derulare a activitãþii sale, asociaþia va putea
înfiinþa instituþii ºi oficii de interes obºtesc în diferite localitãþi
din þarã ºi din strãinãtate.
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CAPITOLUL VI - CONDUCEREA,
ADMINISTRAREA ªI CONTROLUL
ASOCIAÞIEI
Art. 19. Organele de conducere, administrare ºi control
ale asociaþiei sunt:
a) Adunarea generalã;
b) Consiliul director;
c) Cenzorul.
Art. 20. Adunarea generalã este organul de conducere,
alcãtuit din totalitatea asociaþilor:
Adunarea generalã are urmãtoarele atribuþii:
a) stabileºte strategia ºi obiectivele generale ale asociaþiei;
b) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi bilanþul
contabil;
c) alege ºi revocã membrii Consiliului director;
d) alege ºi revocã cenzorul;
e) hotãrãºte înfiinþarea de filiale;
f) hotãrãºte modificarea actului constitutiv ºi al statului;
g) hotãrãºte cu privire la dizolvarea ºi lichidarea asociaþiei, precum ºi stabilirea destinaþiei bunurilor rãmase dupã
lichidare:
h) îndeplineºte orice alte atribuþii prevãzute de lege sau
statut.
Art. 21. Consiliul director asigurã puterea în executare
a hotãrârilor Adunãrii generale.
În exercitarea competenþelor sale, consiliul director are
urmãtoarele atribuþii:
a) prezintã adunãrii generale raportul de activitate, pe
perioada anterioarã exercitãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli, bilanþul contabil, proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi proiectul programelor asociaþiei;
b) încheie acte juridice în numele ºi pe seama asociaþiei;
c) aprobã organigrama ºi politica de personal a asociaþiei;
d) îndeplineºte orice alte atribuþii prevãzute de statut sau
stabilite de adunarea generalã;
Consiliul director îºi poate elabora un regulament intern
de funcþionare.
Art. 22. Consiului director are urmãtoarea componenþã:
1. Preºedintele asociaþiei – desemnat de Adunarea constitutivã în persoana lui Teodor ARDELEAN
2. Vicepreºedintele asociaþiei – desemnat de Adunarea
constitutivã în persoana lui ªtefan SELEK
3. Secretarul asociaþiei – Claudia POP
4. Membri: Ioana DRAGOTÃ, Simona DUMUÞA,
Laviniu ARDELEAN, Ana GRIGOR, Firuþa ªOMCUTEAN.
Art. 23. Controlul financiar intern al asociaþiei este asigurat de un cenzor, desemnat în Adunarea constitutivã în persoana doamnei Meda GOGOTA. În realizarea competenþei sale,
cenzorul are urmãtoarele atribuþii:
a) verificã modul în care este administrat patrimoniul
asociaþiei;
b) întocmeºte rapoarte ºi le prezintã Adunãrii generale;
c) poate participa la ºedinþele Consiliului director fãrã
drept de vot;
d) îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite de Adunarea
generalã.
Art. 24. Asociaþia poate angaja personal cu contract de
muncã sau colaboratori cu plata indemnizaþiilor respective.
CAPITOLUL VII -ASOCIEREA
Art. 25. ASOCIAÞIA CULTURALÃ „FAMILIA RO-
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MÂNÃ” se poate asocia în baza contractului de asociere cu alte
persoane fizice sau juridice din þarã sau strãinãtate, în vederea
realizãrii de activitãþi comune ºi colaborãri conform scopurilor
prevãzute în prezentul statut.
Asocierea ºi contractul de asociere se aprobã de cãtre
Consiliul director.
Asociaþia va putea deveni membru al altor organizaþii
interne ºi internaþionale de profil.
CAPITOLUL VIII - DIZOLVAREA ªI
LICHIDAREA ASOCIAÞIEI
Art. 26. Asociaþia se dizolvã:
a) de drept, prin:
- realizarea, sau dupã caz, imposibilitatea realizãrii
scopurilor pentru care a fost constituitã, dacã în termen de 3
luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestor scopuri;
- imposibilitatea constituirii Adunãrii generale sau a
Consiliului director în conformitate cu statutul asociaþiei, dacã
aceastã situaþie dureazã mai mult de 1 an;
- reducerea numãrului de asociaþi sub limita fixatã de
lege.
b) prin hotãrârea judecãtoreascã, în urmãtoarele situaþii:
- când realizarea scopului este urmãritã, prin mijloace
ilicite sau contrare ordinii publice;
- când asociaþia urmãreºte un alt scop decât cel pentru
care s-a constituit;
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- în cazul prevãzut la art. 14 din OG nr. 26/2000 cu
privire la asociaþii ºi fundaþii.
c) prin Hotãrârea Adunãrii Generale.
În termen de 15 zile de la data ºedinþei de dizolvare,
procesul-verbal, în formã autenticã, se depune la judecãtoria în a
cãrei circumscripþie teritorialã îºi are sediul pentru a fi înscris în
Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor.
Art. 27. În cazul dizolvãrii asociaþiei, bunurile rãmase
în urma lichidãrii nu se pot transmite cãtre persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise cãtre persoane juridice de
drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemãnãtor,
în conformitate cu dispoziþiile art. 60 din O.G. nr. 26/2000
CAPITOLUL IX - DISPOZIÞII FINALE ªI
TRANZITORII
Art. 28. Pentru a-ºi putea desfãºura activitatea ca persoanã juridicã asociaþia are emblemã, parafã ºi legitimaþii de
membru. De asemenea, cont în lei ºi poate avea ºi cont în
valutã.
Regulamentul de organizare ºi funcþionare va stabili
detalii de aplicare a prevederilor statutului.
Art.29. Acolo unde nu dispune prezentul Statut, se
aplicã prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaþii ºi
fundaþii.
Prezentul Statut al Asociaþiei culturale „Familia Românã” a fost aprobat cu unanimitate de voturi în Adunarea
constitutivã, azi 3 iunie 2008.

Pentru cei interesaþi sã devinã membri ai asociaþiei reproducem, în continuare, Formularul de adeziune:

FORMULAR DE ADEZIUNE
(PENTRU PERSOANE FIZICE)
Subsemnatul(a) _______________________________________________________________ domiciliat(ã) în
______________________________________________________________________________________________
nãscut(ã) în ___________________________________________ la data de ________________ având cetãþenia
________________________ legitimat(ã) prin B.I. / C.I. seria _________ numãrul ___________ emis(ã) de cãtre
_______________________________________________________ la data de ____________________________
CNP _____________________________________ declar prin prezenta cã doresc sã devin membru al Asociaþiei
culturale „Familia românã”, conform Actului Constitutiv ºi al Statutului, ºi în condiþiile legii.
Datele mele de contact sunt urmãtoarele:
Adresã:........................................................ Telefon:................................................................
Fax:.............................................................. E-mail:.................................................................
Data

Semnãtura

Pentru informaþii suplimentare ºi trimiterea adezuinilor ne puteþi contacta la:
Telefon:0262-275583; Fax:0262-275899; Email: familiaromana@yahoo.com
Cotizaþia anualã stabilitã în adunarea generalã a ACFR este de 100 lei (respectiv 100 € sau 100 $ pentru persoanele
din strãinãtate). Ea poate fi depusã în contul: RO13BRDE250SV30956102500, deschis la BRD - Groupe Société
Générale sau la sediul asociaþiei.
Persoanele care doresc sã sprijine financiar ACFR în desfãºurarea acþiunilor sale, pot face donaþii în contul
menþionat mai sus.
Vã mulþumim!
ASOCIAÞIA CULTURALÃ „FAMILIA ROMÂNÃ”
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Marea Unire oglinditã în presa vremii
Selecþie fãcutã de Simona DUMUÞA ºi ªtefan SELEK
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Unitatea naþionalã. Drapelul, Lugoj, 20 noiembrie /
3 decembrie 1918.

În prezenþa delegaþilor tuturor provinciilor locuite de
Români ai Basarabiei, Bucovinei ºi ai liberului Regat român a
dispus Duminecã de sine liberã ºi independentã naþiunea românã din Ardeal, Banat ºi pãrþile ungurene, proclamând unirea
politicã într-un singur stat sub sceptrul dinastiei naþionale,
reprezentatã astãzi prin Regele Ferdinand I.
Care condei va putea descrie emoþiile sfinte ale acestei
zile mari istorice! Nu numai emoþia celor ce au luat parte activã
prin votul lor la acest act de întemeiere a unirii politice a
Românilor, nu numai a celor multe zeci de mii care la AlbaIulia au aclamat cu frenezie entuziastã votul pronunþat de
delegaþi, ci ºi a multelor milioane din toate plaiurile ºi vãile
locuite de Români, cãtre care se adreseazã ca o solie a Învierii
cuvântul ce etern va rãmâne legat de numele Alba-Iulia! E
dorul de veacuri care astãzi se înfãptuieºte. E dorul care a
muncit atâtea suflete ºi a înflãcãrat atâtea inimi în lupta grea
ce-am dus-o pânã acum. E dorul scãldat în nespuse dureri ºi
cumplite jertfe, din care se încheagã istoria noastrã din ultimele veacuri. Câte lacrimi s-au vãrsat, câte inimi s-au sfâºiat,
câte lovituri ºi dureri am îndurat, pânã ce am ajuns pe pragul
istoric a ne vedea înfãptuirea acestui dor. Am fost sparþi ºi
rãsfiraþi ºi nu odatã consideraþi deja ca morþi ºi exterminaþi.
Nãvala popoarelor ne-a îngropat ºi multe veacuri nicio crestãturã n-a pãstrat cronica lumii despre scânteia vieþii noastre
ascunsã sub spuzã. Parcã cu Tabulele cerate am fost înghiþiþi ºi
noi de pãmânt în Dacia de altãdatã. Abia reminiscenþe lingvistice ne aratã niºte urme ºterse din aceste veacuri de amorþealã
ºi de absorbire în alte popoare ce s-au perindat prin aceste vãi
ºi plaiuri, ivindu-se ca sã disparã precum au venit. A trebuit sã
urmeze cataclismul Europei centrale pe la mijlocul veacului al
13-lea prin invaziunea cu foc ºi sabie a tãtarilor, ca de sub ruine
sã se iveascã primele închegãri modeste politice ale Românilor
în aceste pãrþi: cnezatele ºi voievodatele româneºti.
ªi a mai trebuit sã treacã vreme, pânã ce din aceste mici
începuturi de renaºtere naþionalã s-au închegat primele forme
de stat ale vieþii româneºti: mai întâi Muntenia, apoi Moldova.
ªi iarãºi veacuri au trebuit sã treacã pânã ce a putut spiritul
românesc sã se emancipeze de sub influenþa ierarhiilor prepotente din împrejurime, dând duh românesc închegãrilor de stat
româneºti. A trebuit sã urmeze al doilea cataclism al Europei
centrale, invaziunea cuceritoare a osmanilor pentru ca sã zãboveascã acele prepotenþe, care ne ameninþau ºubreda viaþã cu totalã nimicire.
ªi iarãºi veacuri de durere ºi de reacþiune pânã ce prin
Biblia lui ªerban Vodã s-a pus la mijlocul veacului al 17-lea
temelia unitãþii limbii scrise de Români pretutindeni unde sunt
acasã, însemnând aceastã datã totodatã ºi începutul unitãþii
culturale a tuturor Românilor. ªi a trebuit sã urmeze al treilea
cataclism european, înfricoºatul rãzboi mondial provocat de
nesaþiul imperialismului german, ca în sfârºit sã se înfãptuiascã unitatea politicã a Românilor pe toate acele vãi ºi
plaiuri unde cu 18 veacuri mai înainte au fost aºezaþi ºi înglobaþi ca unitate prin coloniile Împãratului Traian. Optsprezece

veacuri! Abia un veac ºi jumãtate de culturã înfloritoare romanã în Dacia lui Traian. Apoi înghiþiþi sub valurile migraþiunii popoarelor pânã ce ne-au aruncat iarãºi la suprafaþã
devastãrile Tãtarilor ºi ne-au unit sufleteºte cuceririle Turcilor
ca sã reînviem politiceºte pe urmele expansiunii barbare germane.
Nu este al doilea popor în bãtrâna Europã a cãrui istorie
sã se constituie din atâtea minuni. Astãzi se înfãptuieºte cea
mai mare din toate aceste minuni: unirea politicã a tuturor
Românilor.
Þie, zi mãreaþã a istoriei, în care s-a înfãptuit aceastã
minune ne închinãm, înscriindu-te nu numai cu litere de aur pe
paginile istoriei, ci ºi cu litere nepieritoare pe lespezile sufletelor noastre.
Am înviat! Suntem ºi vom fi. De aici înainte este depus
prezentul ºi viitorul în mâinile noastre. Ne vom cârmui prin noi
înºine ºi singuri vom decide destinele noastre. De noi, de
vrednicia noastrã va depinde viitorul nostru. Noi vom fi de aici
înainte faurii norocului nostru ºi noi înºine va trebui sã cãutãm
în viitor cauzele nãcazurilor noastre. Nu vom mai avea cuvânt,
sã ne plângem contra unei soarte vitrege, pentru cã soarta s-a
împlinit, vraja fatalã a îndelungatului trecut de robie trupeascã
ºi sufleteascã s-a spart, ca pasãrea Phönix din cenuºa proprie se
renaºte libertatea, independenþa ºi unitatea naþionalã a tuturor
Românilor.
Nu soarta fatalã, ci voinþa naþionalã va decide de aici
înainte destinele noastre. Idealismul nostru, hãrnicia noastrã,
avântul nostru ºi disciplina noastrã va da de aici înainte direcþia
voinþei noastre naþionale.
Ajunºi la acest punct epocal al istoriei noastre, trebuie
sã ne dãm pe deplin seama de marea rãspundere ce o avem faþã
de noi înºine, faþã de urmaºii noºtri, faþã de neamurile cu noi
conlocuitoare, faþã de naþiunile din jurul nostru, faþã de toate
popoarele lumii, cu care împreunã avem sã constituim acea
familie a civilizaþiunii, în care ne renaºtem ºi din care avem sã
facem parte ca factor pe deplin echivalent.
N-avem numai sã sãltãm de bucurie ºi sã admirãm ziua
mare a renaºterii, ci sã ne dãm ºi seama de toate acele mari
datorinþe ce ne revin în urma acestei renaºteri. De aici înainte
faptele noastre vor grãi mai elocvent decât orice vorbã ºi nici
nu se vor mai lãsa întunecate prin nici o vorbã, faptele noastre
ne vor arãta lumii vrednicia sau nevrednicia noastrã.
Faptele noastre vor avea sã dovedeascã dacã a reuºit din
focul suferinþelor seculare sã se lãmureascã aurul curat al
civilizaþiei latine, care de la început ne-a destinat de santinelã a
sa aici la porþile Orientului.
Sã înþelegem acest moment ºi sã ne încordãm toate
energiile întinerite pentru a fi vrednici de ziua mare a Învierii.
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Triumful libertãþii - din discursul rostit la Adunarea
Naþionalã din Alba-Iulia de dr. Iuliu Maniu. Drapelul,
Lugoj, 29 noiembrie / 12 decembrie 1918.

Sã ne înviorãm sufletul cu nãdejdea, cu convingerea
tare ºi sfântã cã hotãrând a face ceea ce justificã deopotrivã
trecutul, dreptul, ºtiinþa ºi necesitatea, deciziunea noastrã o va
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accepta ºi lumea cultã, care nu poate fi pentru menþinerea
barbariei, a întunericului ºi a retrogresiunii. (Vii ºi îndelungate
aprobãri).
Sã nu trecem însã cu vederea, cã în calea împlinirii
idealului nostru nu dãm numai de prieteni, ci ºi de duºmani,
care, mânaþi de interesul lor rãu priceput, se vor sili cu siguranþã sã împiedice înfãptuirea hotãrârii noastre. Nu-i iertat sã
lãsãm necombãtutã nici bãnuiala celor neorientaþi, nici intriga
duºmanilor noºtri. Trebuie sã constatãm clar ºi peste orice
îndoialã ce înþelegem noi sub dreptatea, care vrem sã o înfãptuim ºi sã lãmurim cum pricepem noi libertatea ºi unitatea
naþiunii noastre.
Pentru înlãturarea oricãror îndoieli asupra intenþiilor
poporului românesc, am þinut de lipsã ca în proiectul de rezoluþiune, ce am prezentat, sã precizãm principiile, care ne conduc, în faþa cãrora – sunt convins – toate intrigile duºmanului
trebuie sã amuþeascã. Am þinut sã accentuãm aceste principii,
care de altfel fiind totdeauna aproape de sufletul nostru sunt de
sine înþeles ºi pentru a da o icoanã întreagã a credeului nostru
politic. (Sã auzim!).
Noi, Onoratã Adunare Naþionalã privim în înfãptuirea
unitãþii noastre naþionale un triumf al libertãþii omeneºti. Noi
nu voiam sã devenim din oprimaþi oprimãtori, din asupriþi
asupritori. Noi voim sã întronãm pe aceste plaiuri libertatea
tuturor neamurilor ºi a tuturor cetãþenilor.
Noi propunem decretarea unirii cu Regatul României a
întregii Transilvanii, a întregului Banat ºi a întregului teritoriu
locuit de Români ai Ungariei. Pe aceste teritorii locuiesc însã ºi
alte neamuri, cu alte însuºiri ºi cu alte tradiþii. Noi nu voim sã
rãpim limba nimãnui, ci vrem ca fiecare om sã aleagã liber
limba ºi credinþa în care vrea sã trãiascã atât în viaþa lui privatã
cât ºi în legãturã cu viaþa de stat. Noi nu vrem sã verse nimenea
lacrimile, pe care le-am vãrsat noi atâtea veacuri ºi nu voim sã
sugem puterea nimãnui, aºa, cum a fost suptã a noastrã veacuri
de-a rândul. Noi ne încredem în trãinicia noastrã ºi în vrednicia
proprie ºi nu vrem sã istovim forþele altora. (Aplauze lungi!).
Este adânc înrãdãcinatã în noi convingerea, cã numai
un regim cu adevãrat democratic ne poate întãri þara ºi înãlþa
Neamul. Trebuie sã avem conlucrarea organicã a tuturor pãturilor sociale ºi a tuturor cetãþenilor în serviciul prosperãrii
Statului Român. Un stat modern, îndeosebi în vremuri agitate,
cum sunt cele de azi, pretinde mari sacrificii de la cetãþenii sãi.
Aceste sacrificii le pot presta cetãþenii numai atunci dacã sunt
în putinþa de a-ºi dezvolta toate forþele lor; iar aceasta numai pe
lângã o deplinã libertate pot sã o facã.
De aceea libertãþile interne ale cetãþenilor trebuie sã
creascã în raport cu sforþãrile externe ale statului. Nu se poate
spera, ca cetãþeni fãrã drepturi ºi þinuþi în întunerec sufletesc ºi
în mizerie socialã sã devie stâlpi siguri ai unui stat modern.
Deplina libertate ºi egala împãrtãºire în puterea de stat a
cetãþenilor, este singura bazã solidã a dezvoltãrii unui stat.
(Aprobãri).
Pãtura socialã cea mai puternicã a Neamului Românesc
este þãranul român agricultor. Toate aceste haine negre ºi frunþi
luminate, care le vedem aici, au ieºit din poporul nostru þãran.
Nu este aici nici unul dintre noi, a cãrui obârºie nu ar fi la
plugul românesc, la pãmântul român, la brazda þãranului român, sfinþitã de suferinþele nesfârºite, decât care numai credinþele i-au fost mai mari. De aceea de gândirea Neamului Românesc a fost strâns legatã strãduinþa de a fãuri o soartã mai
bunã þãranului român. O reformã agrarã radicalã care sã dea
pãmânt þãranului român ºi sã posibiliteze concentrarea întregii
sale forþe la o producþiune cât se poate de intensã, a fost
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totdeauna o þintã bine precizatã a luptelor politice româneºti.
Aceastã reformã agrarã nu tinde la un comunism strãin de
sufletul þãranului român, nici la rãpirea proprietãþii private, ci
la o nivelare justã a raporturilor ºi a puterilor sociale.
Când cu bucurie constatãm cã în þãrãnimea noastrã
avem un factor social puternic ºi un izvor nesecat al forþelor
naþionale – trebuie cu durere sã constatãm cã avem marele
neajuns de a dispune asupra unei industrii ºi comerþ abia în
dezvoltare. De aceea trebuie sã ne silim din toate puterile sã ne
formãm o puternicã industrie ºi un sãnãtos comerþ, ca astfel nu
numai sã fim liberi, independenþi ºi uniþi, ci sã fim prevãzuþi cu
toate cele de lipsã. Din munca noastrã proprie, structura noastrã
socialã trebuie în curând sã fie corespunzãtoare cerinþelor unui
stat modern. Pe lângã marele rãu de a nu fi avut aceste clase
sociale, am avut ºi micul bine de a nu fi expuºi zguduirilor,
luptelor sociale. Cuminþenia pretinde însã ca sã profitãm pe
de-a-ntregul de experienþele Apusului, plãtite atât de scump.
Onoratã Adunare Naþionalã! Când decretãm unirea
noastrã cu Regatul Român, nu putem lãsa din vedere necesitatea unui timp de tranziþie, în decursul cãruia vor trebui sã se
concordeze diferenþele ºi particularitãþile diferitelor instituþiuni de drept.
Schimbãri radicale nu se pot înfãptui în câteva zile. Mai
ales nu schimbãrile proiectate în administraþie ºi justiþie. De
aceea proiectul de rezoluþiune prezentat dv. prevede pentru
acest scurt timp de tranziþie o autonomie provizorie a þinuturilor acum unite cu Regatul Român, ceea ce însã nu conturbã
faptul necondiþionatei noastre alipiri cãtre România.
Neamul Românesc la fondarea viitorului sãu ºi asigurarea existenþei sale nu poate trece cu vederea raporturile
internaþionale cu celelalte neamuri. Dacã privim la urmãrile
catastrofale ale tragediei omeneºti, ce se petrecuse în timpul
recent, nu e cu putinþã sã nu constatãm cã acestea nu se pot
înlãtura decât înlãturând totodatã ºi posibilitatea de a se repeta
aceastã tragedie.
Aceasta însã nu se va putea ajunge, decât numai punând
stavilã egoismului neîndreptãþit ºi putinþei de a strivi fãrã nici
un scrupul cel mai tare pe mai slab. În locul suveranitãþii rigid
aplicate, trebuie sã se înfãptuiascã o frãþietate universalã.
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Unitatea naþionalã româneascã (fragment).
La Transylvanie : Organ du Comité national des
roumains de Transylvanie, du Banat et de Bucovine,
Paris, 15 decembrie 1918.

Comitetul naþional de la Paris al românilor din Transilvania, Banat ºi Bucovina ºi multe alte personalitãþi române
au trimis telegrama urmãtoare:
Domnului Iuliu Maniu, Preºedintele guvernului român
din Transilvania, Banat, Criºana ºi Maramureº.
Românii de la Paris felicitã Comitetul naþional al românilor din Transilvania, Banat, Criºana pentru modul chibzuit ºi conform cu principiile Preºedintelui Wilson, adoptate
de lumea civilizatã, în care a reuºit sã rezolve problema unitãþii
naþionale a Românilor.
Obligând foºtii stãpâni ai provinciilor româneºti sã recunoascã în faþa lumii dreptul la libertate ºi independenþã sub
un guvern naþional român, aþi îndepãrtat de la început orice
echivoc, orice intrigã ºi tocmealã cu ocazia Congresului de
pace. Deoarece vechile comitate care trebuie sã aparþinã României transcarpatice începând cu Torontalul, Timiºul ºi sfârºind cu Maramureºul au fost hotãrâte cu ocazia eliberãrii sale,
deoarece nu mai este contestat dreptul popoarelor de a hotãrî
pentru ele însele, luând în considerare voinþa neclintitã a Ro-
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mânilor din fostul Imperiu Austro-Ungar de a realiza unitatea
naþionalã a tuturor Românilor care a fost exprimatã în mod
oficial de reprezentanþii acestor provincii la guvernul regal
român, în momentul în care a fost încheiat cu Antanta, tratatul
din august 1916 ºi care tocmai a fost exprimat din nou în mod
solemn de guvernul naþional român al Transilvaniei ºi Banatului; suntem siguri cã acest Congres de pace va consacra
România Mare în limitele fixate de dumneavoastrã, cele ale
tratatului din august 1916, care cuprinde ºi Basarabia, deja
unitã cu regatul României.
ªi se va face dreptate!
În numele Comitetului de la Paris al românilor din
Transilvania, Banat ºi Bucovina
Vice-preºedinte D.N. Comºa
Secretar general T. Vuia
Urmate de numeroase semnãturi ale Românilor
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O sutã de mii de Români din Transilvania ºi din
pãrþile româneºti din Ungaria reuniþi la Alba Iulia
în Adunarea Naþionalã proclamã Unirea cu
Regatul României. Caracterul Eliberãrii ºi al
Unitãþii românilor. La Roumanie : Organe
hebdomadaire de l’Unité Nationale Roumaine, Paris
19 decembrie 1918.

Ne-a surprins într-un mod foarte plãcut aflarea veºtii cã
ofiþeri francezi ºi aliaþi, alãturi de reprezentanþi ai românilor
din Regat, din Bucovina ºi Basarabia au participat la memorabila Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, unde o sutã de mii
de delegaþi ai poporului român din Transilvania ºi din pãrþile
româneºti din Ungaria au aclamat separarea teritoriilor româneºti din Ungaria, unirea lor cu regatul României, un program profund democratic ºi crearea unui „Comitet de guvernare” care sã aibã la origini o forþã realã: cea a voinþei naþionale.
Nu ne este indiferent sã ºtim în þãrile aliate, cã poporul
român din Transilvania ºi din pãrþile româneºti din Ungaria nu
s-a eliberat numai de opresiunea naþionalã ºi politicã a statului
maghiar dar a scuturat ºi jugul economic ai magnaþilor unguri,
marii latifundiari.
Renumita idee de Stat maghiar a fost posibilã numai
datoritã faptului cã, pe lângã jandarmul maghiar, judecãtor ºi
închisori maghiare, au existat de asemenea ºi magnaþi maghiari, stãpânii feudali, care datoritã puterii lor economice
ºi-au putut exercita privilegiile politice ºi naþionale care nu
concepeau sã tolereze viaþa celorlalte naþionalitãþi.
Cei 100.000 de delegaþi ai Românilor de peste munþi,
proclamând separarea de Ungaria, au adãugat la prestigiul
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tratatelor dintre România ºi aliaþi pe lângã sacrificiile eroice
ale armatelor române ºi forþa unui veritabil plebiscit naþional.
Adunarea de la Alba Iulia este totuºi departe de a fi o
noutate, ea reprezintã mai degrabã urmarea unei tradiþii constante la românii de peste munþi. Pe tot parcursul istoriei
luptelor contra opresiunii maghiare putem urmãri un fir roºu,
care este cel al voinþei populare. În toate momentele dificile
sau solemne ale vieþii lor naþionale românii de peste munþi s-au
interesat ei înºiºi de soarta lor.
Suportând tirania opresorului, neavând peste munþi un
suveran sau un guvern al lor, ci dimpotrivã, ei au stabilit între
proprii lor profesori, educatori ºi preoþi ºi masa poporului
român o încredere reciprocã care sã dea o remarcabilã coeziune rezistenþei lor contra opresorilor.
În timp ce în Regatul României masele populare, abandonând din ce în ce mai mult orice iniþiativã în mâinile puterii
executive, Parlamentul nefiind decât expresia acestora, deveneau o masã amorfã, dincolo de Carpaþi în schimb, iniþiativele
de reacþie împotriva opresorilor se derulau constant de jos în
sus. Nu trebuie deci sã ne surprindã faptul cã în momentul
istoric al proclamãrii Unirii cu regatul României vom întâlni
aceeaºi energie popularã þâºnind din strãfundurile sufletului
naþional.
În aceste momente, în care edificiul lumii vechi îºi
schimbã bazele, acest caracter al Eliberãrii ºi al Unitãþii românilor va conta mult în dezvoltarea noii Românii – n-a fost doar
o nedreptate, ci ºi o lipsã de tact din partea autoritãþilor sârbe
care au împiedicat cu forþa venirea celor douã sute de delegaþi
români din judeþul Torontal (Banat) la Adunarea Naþionalã de
la Alba Iulia.
Eliberarea ºi Unirea românilor va avea influenþe nu
numai asupra celorlalte naþiuni eliberate, dar ºi asupra românilor de peste munþi.
Îi va ajuta ºi pe ei sã scuture jugul puterii executive, sã
respingã amestecurile prefecþilor ºi agenþilor administrativi în
alegeri pentru a falsifica expresia voinþei þãrii. Se va arãta
posibilitatea emancipãrii de tirania familiilor ºi cluburilor politice ºi de a asigura liberul acces la Parlament ºi în afacerile
externe ale elementelor noi aparþinând elitei intelectuale a
naþiunii.
Nu este vorba numai de împlinirea celui mai mare vis
naþional al Istoriei Românilor pe care îl salutãm în deciziile
Adunãrii Naþionale de la Alba Iulia, este vorba ºi de zorii
emancipãrii politice ºi sociale ale naþiunii române întregi pe
care ochii noºtri uimiþi o întrevãd ca una din cele mai fericite
promisiuni.
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La 25 de ani de la unirea Bucovinei de Al. Procopovici. Transilvania, nov.-dec., 1943.

Bucovina româneascã a pãºit dincoace de veacul al
XIX cu o foarte vioaie miºcare economicã cooperatistã, cu
numeroase case de citire pe la sate, întinzând apoi o tot mai
cuprinzãtoare reþea de ºcoli primare româneºti în comunele
menite de stãpânirea austriacã deznaþionalizãrii prin Ucraineni, inspiratã ºi de profunda prefacere a învãþãmântului din
vechiul Regat, pe care Spiru Haret o sãvârºea chiar atunci, iar
sufletele intelectualilor se înviorau ºi-ºi sporeau avântul mai
ales cu prilejul campaniilor teatrale organizate din iniþiativa
Societãþii pentru culturã de P. Liciu în tovãrãºia Aristizzei
Romanescu ºi continuate de Belcot sau cu prilejul nume-

roaselor ºezãtori literare ale Societãþii Scriitorilor Români, în
frunte cu Delavrancea, M. Sadoveanu, ªt. O. Iosif, D. Anghel,
Em. Gârleanu ºi alþii, sau ºi cu alte ocazii de mari manifestaþii
naþionale ca excursia a sute ºi iar sute de intelectuali ºi þãrani la
expoziþia din Bucureºti 1906, sau jubileele societãþii studenþeºti „Junimea” din 1907 ºi 1908, zborul din Cernãuþi al lui
Aurel Vlaicu din 1912. Meleagurile bucovinene se gãseau cu
toatã încrederea în forþele neamului sub puternica influenþã a
curentului sãmãnãtorist ºi a ºcoalei naþionaliste a lui N. Iorga
de la Vãlenii de Munte. Noul curs se simþea mai ales printre
oamenii ºcoalei, în învãþãmântul primar ºi secundar, iar în
Universitatea din Cernãuþi îºi fãcuse intrarea încã de la 1906
Sextil Puºcariu, tovarãº de bucurii ºi alese gânduri, legate în
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dorul unor vremi mai mândre pentru neamul lor, al lui Iosif,
Anghel, Kimon-Loghi, Goga din anii lor de studii fãcute în
capitala Franþei. ªi tot atunci Universitatea ºi-a cãpãtat, mai
ales prin stãruinþa ºi abilitatea lui Sextil Puºcariu, catedra de
mult cerutã de noi de Istoria Românilor, încredinþatã lui Iancu
Nistor.
Cu aceastã armãturã sufleteascã a intrat Bucovina noastrã
în anul Domnului 1914, când la 28 Iulie Austro-Ungaria a
declarat rãzboi Sârbiei, armãturã care privitã de aproape a fost
aceeaºi ca a Românilor de pretutindeni.
Dar atunci ºi Românii bucovineni au început sã fie
bãjenari. Bãjenari pe fronturi vrãjmaºe, prin lagãre de prizonieri, prin tabere de concentrare a celor evacuaþi cu forþa
pentru motive strategice sau a celor suspicionaþi de agenþii
siguranþei ºi ai jandarmeriei austriece, bãjenari pânã ºi la
vetrele lor din care dispãruse siguranþa zilei de mâine ºi pe care
adesea trebuia sã le mute din loc în loc, spre a scãpa de
primejdii ºi de urmãriri. Pe tot întinsul Bucovinei româneºti s-a
deschis dilema: plecãm sub steagul împãratului ºi rãmânem
ceilalþi pe loc, sau trecem de pe acum frontiera în vechiul
Regat; ce trebuie sã facem ºi aici ºi acolo, ca sã servim mai bine
cauza româneascã? Neutralitatea României nu-ºi lãmurise încã
bine rostul ei.
La 27 August 1916 am declarat rãzboi Austro-Ungariei, iar pe front se gãsea cu jertfa ei de sânge, alãturea de
vechiul Regat, ºi Românimea întreagã de sub stãpâniri strãine,
din Transilvania, Basarabia ºi Bucovina. Învãlmãºeala rãzboiului a luat apoi aºa întorsãturã, încât adesea nu mai ºtiam unii
de alþii, lipsiþi de orice comunicaþie între noi.
Iatã douã fapte care îºi aruncã lumina lor asupra situaþiei acesteia. În 1917 Românii bucovineni au trimis prin
generalul Manu, pe atunci colonel ºi ofiþer de legãturã între
armata noastrã ºi statul major rusesc din Cernãuþi, un memoriu
guvernului lui I. C. Brãtianu, cerând ca sã-ºi trimitã un reprezentant în Bucovina ºi ca sã li se dea putinþa de a-ºi organiza
mai cu temei jertfa lor de sânge ºi de avere în rãzboiul întregirii
noastre. Memoriul a rãmas pânã astãzi fãrã de rãspuns. Lucrul
nu e de neînþeles, cãci era în zilele când la Iaºi se punea
problema faimosului triunghi al morþii.
Într-un manifest din 6 Octombrie 1918, adresat regelui
Ferdinand, „Comitetul naþional al Românilor ardeleni ºi bucovineni aflãtori în Moldova ºi Basarabia ºi al corpului ofiþeresc
ºi de voluntari” îi declara pe cei rãmaºi acasã cu conºtiinþa
„siluitã ºi terorizatã ºi deci în imposibilitatea de a se manifesta
liberi.” Comitetul executiv al Românilor refugiaþi din Bucovina la Chiºinãu a ºi alcãtuit un statut pentru trezirea celor de
acasã de sub „siluire ºi teroare” ºi pentru mântuirea lor din
„imposibilitatea de a se manifesta liberi”. Ba, statutul acesta a
primit chiar ºi aprobarea Ministerului de Interne la 1 Noiembrie 1918, probabil în baza raportului vreunui director de
cancelarie, adormit asupra dosarului, încât n-a avut cum afla
tocmai la Iaºi cã la Cernãuþi Românii întruniþi în Constituantã
au hotãrât încã la 27 Octombrie, deci cu patru zile înainte,
Unirea Bucovinei. Basarabia îºi îndeplinise Unirea la 27 Martie; în Bucovina ºi Transilvania, steagul rãzmeriþii pregãtit mai
demult, a fost desfãºurat la începutul lui Octombrie.
Dar chiar întâmplãri ca cele cu comitetele refugiaþilor
noºtri de la Chiºinãu ºi statutul de la Iaºi sau cu memoriul de la
Cernãuþi, rãmas fãrã de rãspuns, dovedesc cât de uniþi am fost
în cugete ºi în simþiri. Chiar unde ºi când nu puteam comunica
unii cu alþii, am avut aceleaºi atitudini ºi ne-am cãlãuzit de
aceleaºi principii în concepþiile noastre. ªi în Basarabia, ºi în
Bucovina ºi în Ardeal s-a pus problema unirii cu sau fãrã

9

condiþiuni. Conducãtorii Basarabiei þinând seama de împrejurãrile deosebite cãruia trebuia sã le facã faþã, au trecut Basarabia printr-un ºir de etape: Basarabia s-a declarat la 2 Decembrie 1917 „republicã democraticã, federativã moldoveneascã”,
s-a proclamat independentã la 6 Februarie 1918, ºi ºi-a proclamat Unirea cu România cu oarecare condiþiuni, în 8 Aprilie
(27 Martie st. v.) 1918, iar la 10 Decembrie (27 Noiembrie st.
v.) 1918 a renunþat solemn la condiþiunile ei iniþiale. În Bucovina, unde Iancu Flondor a avut în privinþa aceasta toatã
priceperea pentru cãrturarii luminaþi care l-au chemat în fruntea lor, orice gând de condiþiuni a fost respins cu hotãrâre. În
Transilvania cuminþenia politicã a lui Iuliu Maniu a transformat „condiþiunile” în principii pe care le impuneau experienþa îndelungatã ºi luptele de sub jugul apãsãrii maghiare. Nu
putea fi vorba de un fel de „pace separatã în corpul satului” –
expresia este a lui Iuliu Maniu – iar Adunarea convocatã la
Alba-Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918 se putea considera,
spunea de asemenea d-sa, „corporaþia legislatoare numai
într-un singur punct: al unirii.” O unire cu condiþiuni în cele
trei colþuri de þarã n-ar mai fi însemnat un act de întregire
desãvârºitã, ce ne-ar fi creat cel mult o naþie peticitã de dragul
unor uscãturi învechite, îngrijorate cã vântul primãverii celei
nouã sã nu-i coboare din vârful de codru înverzit.
La 17 Octombrie 1918 a fost dat publicitãþii manifestul
împãratului de la Viena „Cãtre popoarele Mele credincioase
austriece”, fãgãduind prefacerea monarhiei într-un „stat federativ, în care fiecare popor sã formeze o comunitate de stat
proprie, în cuprinsul teritoriului sãu”, decretând însã totodatã
cã „integritatea þãrilor coroanei sfinte a Ungariei nu se stinge
de loc” prin aceastã orânduire nouã. La 22 Octombrie 1918,
exact ziua în care la Cernãuþi a apãrut cel dintâi numãr din
„Glasul Bucovinei”, s-a ridicat în Reichstagul de la Viena
deputatul bucovinean C. Isopescul-Grecul, spre a face observaþiile urmãtoare privitoare la prezumþiile ungureºti care nici
din manifestul împãratului n-au putut fi înlãturate: „Care va fi
soarta conaþionalilor de pe teritoriul ungar? Poate fi ceva
adevãrat pentru Austria, iar pentru Ungaria nu?… ªi mai voiþi
ca pumnul de fier al politicei mondiale… sã nu loveascã
îngropând monarhia sub dãrâmãturile parlamentului din Budapesta? Vai, de trei ori vai vouã, tuturor conþilor ºi baronilor
finanþei ungare! Opriþi acest joc fãrã de lege, cãci sfidaþi pe
Dumnezeu ºi justiþia mondialã!; iar alt bucovinean, deputatul
socialist Gh. Grigorovici adãuga în aceeaºi ºedinþã: „La tendinþa de a uni poporul român nu va renunþa niciodatã niciun
Român. Unirea tuturor Românilor este un ideal ºi o þintã pe
care Românii o vor râvni totdeauna, în orice timpuri ºi în orice
împrejurãri, indiferent de cum va fi constelaþia viitoare, indiferent de cum li se va desfãºura soarta pe viitor.” Profetice
cuvinte ºi pentru ziua de astãzi! Nici Ardelenii n-au uitat de
Bucovina lor, de Bucovina tuturor Românilor. Luând cuvântul
încã în ºedinþa din 18 Octombrie 1918 a parlamentului din
Budapesta, Al. Vaida Voievod a citit, îndeplinind mandatul
primit de la Comitetul executiv al Românilor din Transilvania,
în ºedinþa þinutã în 12 Octombrie 1918 la Oradea Mare, declaraþie prin care nu i se mai recunoºtea parlamentului ºi guvernului maghiar îndreptãþirea „sã se considere ca reprezentanþe
ale naþiunii române”. Declaraþia redactatã de Vasile Goldiº se
termina cu fraza urmãtoare: „Naþiunea românã care trãieºte în
monarhia austro-ungarã aºteaptã ºi cere – dupã multe suferinþi
de veacuri – afirmarea ºi valorizarea drepturilor ei nestrãmutate ºi inalienabile la deplinã viaþã naþionalã.” Comitetul executiv îºi rostea astfel un cuvânt hotãrât ºi bãrbãtesc nu numai
pentru Românii din Ungaria, ci pentru toþi Românii din
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Austro-Ungaria. Crainicii Bucovinei au pornit în acelaºi timp
cu însãrcinãrile date lor, ocolind baionetele jandarmului
austriac ºi gãrzile ucrainene ºi ungureºti, la Chiºinãu ºi Iaºi,
reºedinþa de atunci a guvernului român, la Senatul naþional
român transilvan din Cluj, la Consiliul naþional din Arad ºi
apoi fireºte ºi la Adunarea de la Alba-Iulia. Glasul Bucovinei
trecea munþii în Ardeal în desagii unui þãran, iar la ocolul silvic
din Vatra-Dornei ofiþerii întorºi din lagãrele lor din Rusia
primeau arme lãsate acolo de armata austriacã.
În Bucovina ºi-a luat contele Etzdorf, guvernatorul
austriac, încã în Octombrie rolul pe care l-a avut Oszkár Iászi
la Arad în Noiembrie 1918. ªi contele Etzdorf ne-a propus un
provizorat pânã la încheierea definitivã a pãcii. Un fel de
condominiu româno-maghiar a fost în gândul lui Oszkár Iászi,
un condominiu româno-ucrainean, fireºte altfel organizat, ne
oferea Etzdorf. Noi însã nu ne mai puteam târgui nici aici nici
acolo cu guvernele din Budapesta ºi din Viena. Asemenea
lucru nu ne îngãduia conºtiinþa dreptului nostru de a ne vedea
singuri de soarta noastrã. Ar ºi fi fost foarte imprudent sã dãm
lumii impresia cã noi înºine suntem încã ºovãitori în mãsura
revendicãrilor noastre ºi cã nu suntem în stare sã ne facem
înºine stãpâni pe pãmântul nostru, eliberat în sfârºit.
Unirea Bucovinei ºi a Ardealului încã înainte de încheierea pãcii au fãcut cu putinþã acþiunea noastrã împotriva bolºevismului cotropitor nu numai dinspre Budapesta, ci ºi la
hotarele de la rãsãrit ºi miazã-noapte – rãsãrit. În câteva zile au
fost aruncaþi peste Nistru ºi ordinea a fost restabilitã. Generalul
englez Greenly a fost trimis apoi, ca sã se lãmureascã de cele
întâmplate la faþa locului. Iatã cuvintele pe care ni le-a adresat
apoi la 15 Mai 1919, cu prilejul unui popas în târgul Cosmeni
din Nordul Bucovinei: „…Azi nu apãraþi cu piepturile bravilor
ostaºi români cauza Dv. proprie, ci cauza Europei întregi contra primejdiei distrugãtoare a bolºevismului. Apreciem toþi
sacrificiile ce faceþi ºi privirile pline de nãdejde ale Europei
întregi sunt ale Dv. În numele aliaþilor, în special al þãrii mele,
vã exprim admiraþiunea ºi vã aduc mulþumiri pline de recunoºtinþã.” Aproape în aceeaºi termeni a caracterizat I. C. Brãtianu acþiunea noastrã antibolºevicã, când în ziua de 4 August
1919 a adus Consiliul Naþional la Sibiu vestea ocupãrii Budapestei ºi a Timiºoarei, evacuate în sfârºit de Sârbi.
Rolul internaþional pe care l-am avut ca pionieri ai
ordinii ºi omeniei n-a fost pus încã îndeajuns în lumina sa
adevãratã. La intervenþia noastrã din Ungaria ºi la luptele
noastre de pe Nistru se mai adaugã ºi alte fapte. La Praga Cehii
au putut sã-ºi proclame independenþa ºi sã biruie împotrivirile
pe care le întâmpinau doar sub scutul celor douã regimente
române aflãtoare acolo, cãci regimentele lor fuseserã trimise
de cu bunã vreme în altã parte. Când ºi în Viena a izbucnit
revoluþia, când regimentele austriace s-au risipit în dezordine,
iar soldaþii lor ºi plebea bolºevizatã au pornit la jaf ºi acte de
vandalism, guvernul austriac i s-a adresat lui Iuliu Maniu sã
restabileascã ordinea. Trupele române, îndeosebi regimentul
64 ºi miile de soldaþi români concentraþi la Wiener Neustadt,
spre a fi trimiºi apoi acasã, ºi-au îndeplinit misiunea încredinþatã lor, iar steagul lor românesc a fost ºi în Viena flamura
ordinii în faþa cãreia rãscoala s-a potolit. Când Polonii, care de
abia îºi înjghebau statul lor, s-au încãierat cu bolºevicii, ajungând la grea cumpãnã, trupele române din Bucovina de sub
comanda generalului I. Zadik au intrat, la sfârºitul lui Mai
1919, în Pocuþia ºi au ocupat-o. Cu ajutorul nostru Polonia s-a
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recules din ameninþarea care îi zdruncina temeliile nouã. Când
trupele noastre se pregãteau sã pãrãseascã Budapesta ºi þinuturile ungureºti, generalul Soos, ºeful statului major al lui
Horthy, care protestase împotriva acestei ocupaþii, ne-a cerut
totuºi prin misiuni militare interaliate ca evacuarea sã fie
încetinitã, pentru cã de altfel revoluþia roºie ar putea izbucni
din nou.
Firul povestirii noastre ar putea sã nu se opreascã aici.
Amintirile nãvãlesc asupra noastrã ºi ne ademenesc sã le ascultãm cu drag belºugul lor. Am strãbãtut însã cãile întregirii
noastre care nu-ºi au nici începutul ºi – inima noastrã sângereazã încã – ºi nu-ºi au nici sfârºitul în anul Domnului 1918.
Am înþeles cã hotãrârile din Sfatul Þãrii de la Chiºinãu, din
Constituanta de la Cernãuþi ºi din Adunarea de la Alba Iulia se
înnãdesc în temeiurile, acþiunile ºi gândurile lor în aºa fel, încât
cel puþin pentru generaþiile viitoare nu vor mai fi trei uniri
deosebite, ci doarã, ca trei bãtãlii ale aceluiaºi rãzboi, trei
episoade ale aceleaºi epopei mari a întregirii noastre. Am mai
înþeles cã nu convenþiunile ºi tratatele internaþionale a fãcut
România cu hotarele ei din 1918, ci cã ele au confirmat numai
ce noi înºine am fãurit, spre paguba nimãnui ºi spre folosul
tuturor, din propriile noastre vrednicii.
Hotãrârile constituantei bucovinene din 27 Octombrie
au fost reînnoite în mai precise forme de rigoare în Congresul
din 28 Noiembrie 1918. Dimitrie Onciul spunea într-una din
lucrãrile sale despre Bucovina : „Nicãieri pe tot pãmântul
românesc nu se aflã pe un spaþiu atât de mic, atâta bogãþie de
istorie româneascã, atâta bogãþie de amintiri scumpe ale trecutului nostru…Dacã Ardealul cu resturile sale arheologice din
epoca romanã, este þara clasicã a trecutului roman în Dacia,
Bucovina este þara clasicã a trecutului românesc propriu zis.”
Bucovina este micã, cu ai ei 10.000 km5 de abia a 30-a parte
din tot cuprinsul hotarelor româneºti. Dar mai ales aici nu
trebuie sã uitãm cã ea este ºi poarta prin care la rãscruci de
vremuri Asia dã nãvalã în Ardeal. Pe acolo au trecut ºi drumurile Tãtarilor, ale cãror urme se pot vedea ºi astãzi încã.
Când dupã Constituanta din 27 octombrie Bucovinenii
ºi-au trimis solia la Iaºi, ca sã vesteascã Regelui Ferdinand
hotãrârile ei, mesagiul redactat ºi citit de Sextil Puºcariu se
încheia cu cuvintele: „Venim, Mãria Ta, sã vã aducem veºti cã
în clipa când vechiul þinut al Sucevei ºi Cernãuþilor, cu obolul
Câmpulungului ºi Coþmanului, au fost unite cu Þara mamã,
sub lespedea din Putna, Sfântul dupã o sutã patruzeci ºi trei de
ani de somn greu, turburat de visuri urâte, ºi-a aflat iar odihna…”. Peste mormântul lui ªtefan cel Mare ºi Câmpia Turzii a
lui Mihai Viteazul trec iar nori grei.
Iubiþi studenþi,
Cei din 1918 nu ºtim dacã ne-am fãcut datoria toatã, dar
am fãptuit cu creºterea pe care ne-au dat-o pãrinþii ºi bunicii,
ascultând chemarea Neamului din adâncuri de trecut. Nu rãzimaþi nici voi nãdejdile þãrii dincolo de hotare, de unde poate sã
ne vinã ajutor, dar ºi necaz mare. Nu s-a vãzut copac a cãrui
tulpinã sã moarã din alte rãdãcini decât ale lui. Þara trebuie sã
respire prin plãmânii ei proprii ºi sã asculte bãtãile propriei
sale inimi. Orice ar aduce ziua de mâine, vredniciile voastre,
tãria pe care o coborâþi în inimile voastre ºi lumina pe care o
adunaþi în minþile voastre sunt ºi nãdejdea ºi siguranþa noastrã
cã neamul acesta va ieºi, ca ºi în trecut, cu tot mai deplinã
vigoare din învãlmãºeala vremurilor ºi din însângerarea
hotarelor.
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Activitatea desfãºuratã de preotul
Vasile Lucaciu în America
în scopul realizãrii Marii Unitãþi Naþionale
Prof. Mircea BOTIª
Pr. stavrofor Radu BOTIª
În noile condiþii istorice, constatând cã propaganda
Personalitate politicã complexã a epocii sale, Dr. Vasile
Lucaciu, s-a situat în prim-planul marilor evenimente sociale, noastrã în strãinãtate este foarte slabã, guvernul român a decis
politice ºi naþionale, valorificând la maximum condiþiile exis- sã trimitã în mai multe state aliate sau neutre (Franþa, Rusia,
tente pentru cauza poporului român. A ºtiut mai bine decât S.U.A, Italia, Anglia, Elveþia) misiuni politice, cu scopul de a
nimeni altul sã conceapã soluþii realiste, specifice de la caz la face cunoscute revendicãrile noastre în Occident. Una din
caz, pe care le-a integrat în ansamblul strategiei ºi tacticii primele acþiuni în aceastã direcþie a reprezentat-o trimiterea de
cãtre guvernul român, în aprilie 1917, a unei Misiuni Patriotice
generale, în vederea realizãrii obiectivelor propuse.
Naþionale neoficiale în S.U.A avându-l în
Preotul ºi omul politic au fãcut casã
frunte pe Vasile Lucaciu. Alegerea acesbunã întrucât, nu de multe ori a folosit bituia nu a fost întâmplãtoare în contextul în
serica pentru a-ºi expune, cu propriile argucare Lucaciu îi avea stabiliþi acolo pe Conmente, ideile mobilizatoare pentru pregãtirea
stantin Lucaciu, fratele sãu, pe Epamiºi înfãptuirea Marii Uniri.
nonda Lucaciu, fiul, ºi pe cumnatul sãu,
Participant activ la realizarea ºi actiGheorghe Barbul.
varea Memorandumului (1892), alãturi de
Vasile Lucaciu s-a bucurat de o larIon Raþiu ºi George Pop de Bãseºti, la actigã audienþã nu numai în rândul românilor
varea spiritului politic a românilor transildin America ci ºi în al unor largi cercuri
vãneni în cadrul Conferinþei de la Sibiu din
politice americane, reuºind sã prezinte cu
anul 1905, Vasile Lucaciu va acþiona ca nimare succes dezideratele naþionale ale pomeni altul pentru a sluji interesele neamului
porului român, legitimitatea fãuririi staîn perioada în care a fost pregãtitã Marea
tului naþional unitar, liber ºi independent.
Unire.
Astfel, la întrunirile populare ce au avut
Încã de la începutul primului rãzboi
loc la Cleveland - Ohio, Youngstown,
mondial, a militat în direcþia intrãrii României
Pãrintele Vasile Lucaciu
Trenton, Boston, Baltimore, Chicago, a
în rãzboi alãturi de Antanta. Participã în calitate de preºedinte al „Ligii pentru unitatea politicã a tuturor ieºit în evidenþã talentul de mare orator al pãrintelui Lucaciu,
românilor” la diferite manifestaþii ºi activitãþi politice. Din care a fascinat ºi entuziasmat întreaga sa asistenþã.
La 2 iulie 1917, delegaþia românã a fost primitã la Casa
vara anului 1916 acþioneazã ºi de la tribuna parlamentului
României, având rolul, conform lui Octavian Goga, „de factor Alba, de cãtre secretarul de stat Robert Lansing, unde Vasile
determinant al ideii care trebuia sã aprindã flacãra rãzboiului Lucaciu, într-o alocuþiune plinã de conþinut a expus scopul pade dezrobire, dar salvând în acelaºi timp pe seama umanitãþii ºi triotic al Misiunii condusã de el, ca ºi situaþia criticã a statului
român în acele împrejurãri. „De la rãzboiul prezent, România
demnitatea românismului din Ardeal”.
spera sã realizeze unirea tuturor românilor, incluzând pe cei din
Odatã cu intrarea României în rãzboi alãturi de Antanta,
Transilvnia, Bucovina, Banat cu Þara Mamã, formând România
la 14 august 1916, Vasile Lucaciu depune mari eforturi pentru
Mare”. Salutând delegaþia românã, în cuvântul sãu de rãspuns,
organizarea celor 25.000 de transilvãneni refugiaþi în Româsecretarul de stat a subliniat cã „Statele Unite vor da tot sprijinul
nia, într-o unitate de voluntari ai armatei române, ca ºi a
sãu sforþãrilor Romaniei de libertate ºi unitate naþionalã” ºi cã
prizonierilor de rãzboi ardeleni, din Rusia, Italia, Serbia ºi
guvernul sãu priveºte cu simpatie scopul Misiunii.
Franþa, înrolaþi iniþial în armatele austro-ungare. Aducerea în
Aceastã primã întâlnire cu oficialitãþile americane ca ºi
România a acestor prizonieri se impunea din considerente
vizitele delegaþiei române la o seamã de personalitãþi politice
superioare naþionale. Fiind în Regat ºi, eventual fãcând parte
între care ministrul de rãzboi Netwon Baken sau la Legaþiile
din armata românã, s-ar cultiva în ei spiritul de solidaritate ºi li
Franþei ºi Italiei, au avut ecou favorabil în rândul opiniei
s-ar trezi conºtiinþa de unitate ºi mândrie naþionalã, atât de
publice americane.
necesare generaþiilor care vor sã lupte sub stindard naþional.
Cu deosebitã satisfacþie a fost primitã Misiunea de cãtre
Este raportul unui grup de români refugiaþi din Ardeal, în
toþi românii aflaþi în S.U.A., de cãtre organizaþiile culturale ºi
frunte cu Vasile Lucaciu, Dr. Ioan Nistor, Octavian Tãslãuanu
filantropice, de presa româneascã de peste Ocean. Articolele
sau Onisifor Ghibu.
salutau cu multã bucurie pe solii României, care aveau în
Iniþiativa cuprinderii românilor transilvãneni ºi buco- frunte pe Vasile Lucaciu cãci „vedem în el solul drag ºi mult
vineni în rândurile armatei române ºi lupta efectivã cu arma în aºteptat al þãrii noastre, al cãminului nostru din copilãrie, pe
mânã pentru eliberarea românilor subjugaþi, ca ºi extinderea solul iubit al nãzuinþelor noastre naþionale”.
acesteia asupra românilor din Rusia, au creat premisele pentru
Una din principalele acþiuni iniþiate de Vasile Lucaciu
succesele din vara anului 1917 de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz. împreunã cu ceilalþi membrii ai legaþiei, în special cu Vasile
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Stoica, a fost stabilirea de legãturi cu coloniile româneºti din
New York, Chicago, Detroit, Cleveland, Philadelphia, Indianapolis, Trenton, Cincinatti, Buffalo º. a. „Am vizitat aproape
toate centrele locuite de români pe teritoriul S.U.A, ºi peste tot
a domnit un mare entuziasm”, spunea pãrintele Lucaciu. Datoritã activitãþii depuse împreunã cu fiul sãu, Epaminonda,
Vasile Stoica, Paul Negulescu, Ioan Podea, Gavril Barbul, la 5
iulie 1918, au fost puse bazele „Ligii naþionale române” care a
cuprins pe toþi românii din organizaþiile culturale ºi filantropice, indiferent de credinþe politice ºi religioase. Semnificaþia Ligii americane a fost subliniatã chiar în comunicatul
oficial al Casei Albe din 18 mai 1918: „Românii din toate
pãrþile S.U.A s-au întrunit de curând ºi au format o organizaþie
naþionalã activând în folosul României Mari. Totul e supus
ideii eliberãrii nu numai pentru cei din Transilvania, dar ºi
pentru cei care au fost siliþi sã facã o pace aºa de nenorocoasã
în România”.
În vederea accentuãrii obiectivelor naþionale, Vasile
Lucaciu ºi Misiunea Patrioticã Naþionalã au dat publicitãþii 2
manifeste, unul la 3/16 august 1917, intitulat „Cãtre românii
din America” ºi altul la 2/15 septembrie 1917, „Apel cãtre
iubiþii noºtri compatrioþi din glorioasa Republicã a Statelor
Unite”, documente de mare însemnãtate naþionalã pentru românii de peste Ocean, care puneau în evidenþã contribuþia
deosebitã a marelui tribun al românilor. În primul manifest
cheamã românii din S.U.A la unitate ºi solidaritate, iar în al
doilea rând, aratã consecinþele dezastruoase ale rãzboiului,
chemând la o colaborare strânsã a românilor cu celelalte naþiuni asuprite din cuprinsul imperiului dualist, pentru a
instaura în lume „era dreptului, a libertãþii ºi a democraþiei”.
O contribuþie valoroasã a adus Vasile Lucaciu în organizarea ºi desfãºurarea unor mari mitinguri în principalele
colonii româneºti, la care au luat parte numeroºi români, dar ºi
reprezentanþi ai oficialitãþilor ºi ai presei americane. În felul
acesta, întrunirile cãpãtau un caracter mult mai larg, fiind abordatã o gamã largã de probleme al cãror conþinut era axat pe
ideea luptei pentru libertate ºi unitate naþionalã a poporului
român, sã afirme hotãrârea de luptã comunã a românilor cu
reprezentanþii celorlalte popoare subjugate de marile imperii:
sârbii, slovacii, cehii, polonezii. El aprecia cele 12 întruniri
publice la care a participat cã au fost adevãrate „manifestaþiuni
naþionale chiar aºa cum poftesc interesele noastre naþionale”.
Un ecou deosebit în rândurile opiniei publice americane l-a avut marea adunare de la Youngstown, din 2 septembrie 1917, care, potrivit revistei „Transilvania”, a fost
„electrizatã de vorbirea pãrintelui Lucaciu”. Moþiunea adoptatã cu aceastã ocazie exprima hotãrârea celor prezenþi de a
susþine cu toate forþele cauza rãzboiului, pânã la unirea tuturor
românilor „într-o Românie Mare”. Evidenþiind însemnãtatea
întrunirii de la Detroit din 16 septembrie 1917 ºi cuvântarea
foarte pertinentã a pãrintelui Lucaciu, ziarul „Free Press” scria
cã „Vasile Lucaciu, trimiºii guvernului român, au fost asaltaþi
de aplauzele ºi urãrile a 2.000 de români. Un succes deosebit a
avut ºi întrunirea de la Cleveland, din 23 septembrie 1917, la
care au luat parte peste 3.500 de oameni din oraº ºi din
localitãþile învecinate fiind primite, de asemenea, numeroase
telegrame de adeziune din Trenton, Detroit, Philadelphia, Cincinatti etc. Din rândul comunitãþii românilor americani au luat
cuvântul Teofil Roºca, Vasile Stoica, Constantin Harjeu, care
au subliniat apropiata colaborare între românii americani ºi cei
de acasã. Întrunirea prezidatã de Vasile Lucaciu, care a rostit
un amplu discurs, a avut un impact foarte mare în contextul
luptei pentru atingerea dezideratului naþional, subliniind cã
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toatã istoria noastrã „dovedeºte cã aici a trãit ºi trãieºte în
patria sa, pe pãmântul sãu propriu, o naþiune conºtientã de originea sa, de drepturile sale, de individualitatea sa naþionalã –
naþiunea românã”. Tocmai de aceea „noi pretindem numai
aceea ce este al nostru, dupã toatã dreptatea dumnezeiascã ºi
omeneascã, noi pretindem libertate ºi democraþie, pretindem
înfiinþarea României Mari, cu Bucovina, Ardealul ºi Banatul”.
Telegrama adresatã cu aceastã ocazie preºedintelui american
Woodrow Wilson, purtãnd semnãtura lui Vasile Lucaciu, Dionisie Moldovan ºi Mihai Barza, sublinia faptul cã, pacea în
Europa numai atunci se va instaura, când „popoarele subjugate
din Austro-Ungaria vor fi libere, constituindu-se în state naþionale. Era o nouã mãrturie a devotamentului lui Vasile
Lucaciu pentru cauza celor mulþi ºi subjugaþi.
La începutul anului 1918, o datã cu venirea lui Constantin Angelescu ca reprezentant al României la Washington,
numãrul manifestaþiilor pro unioniste a crescut. Situaþia politicã impunea urgentarea unor asemenea manifestãri în condiþiile în care propaganda austro-ungarã crease în rândurile
opiniei publice americane o imagine falsã asupra Imperiului
Austro-Ungar, asupra vieþii naþiunilor asuprite, asupra României ºi a dreptului ei istoric la unitate naþionalã. Faptul cã
România a fost silitã sã semneze armistiþiul ºi apoi tratatul de la
Bucureºti cu Puterile Centrale din 24 aprilie/7mai 1918, trebuia prezentat în adevãrata sa luminã, exprima poziþia clarã a
þãrii noastre în acele momente extrem de critice. De acum,
toate manifestãrile naþionale ale românilor au cãpãtat un caracter vehement, de contestare ºi protest împotriva înrobitorului
tratat impus României. Spre exemplu, întrunirea de la Chicago
din 17 februarie 1918, s-a bucurat de un deosebit succes, luând
cuvântul profesor universitar Gideon Wels, Miss Harriet
Wittum, Dr. Bernard Flexner, din partea autoritãþilor americane, Vasile Lucaciu ºi Vasile Stoica, din partea Misiunii
Patriotice Naþionale ºi Dr. Constantin Angelescu. În cuvântul
sãu, preºedintele Consiliului statului Illinois, Samuel Insull, a
arãtat cã „Germania poate obliga România sã semneze un tratat
de pace, dar când rãzboiul se va termina ºi când ziua judecãþii
va veni, România va rupe acest tratat ºi în final va fi reconstruitã”. Despre vizita delegaþiei române scrie revista
„Roumanie”, condusã de Paul Negulescu, care aprecia cã peste
tot pe unde treceau reprezentanþii poporului român „rãsunau
uralele nesfârºite ale celor prezenþi”. De altfel, Constantin
Mezea sublinia cã „între cei care s-au distins în aceastã direcþie
meritã sã-i menþionãm mai ales pe fraþii Gogu ºi Paul Negulescu, care au scos la Chicago o revista numitã «Romania»
în englezeºte ºi româneºte ºi au înfiripat o asociaþie a membrilor coloniilor române în America, care au adunat ºi au trimis
în þarã ajutoare importante ºi au luat iniþiativa înjghebãrii unui
corp de voluntari români”.
De o largã audienþã în rândurile opiniei publice americane s-a bucurat ºi adunarea naþionalã de la Indiana Harbour,
din 18 februarie 1918, la care a luat parte un numeros public,
ca ºi L. Mc. Cormick, primarul oraºului Walter S. Bresater ºi
alþi demnitari locali. În cuvântul sãu, ca de obicei, înflãcãrat,
Vasile Lucaciu l-a salutat pe Dr. C. Angelescu, sosit în S.U.A,
„venit ca frate la frate, sã arate durerile ºi aspiraþiile ºi toate
nãdejdile care se ascund în inimile fiecãrui român”, cãci,
spunea Lucaciu, „sãrbãtoarea de azi în faþa marilor zile istorice
ºi în faþa marelui eveniment istoric care ne aºteaptã, în interesul vieþii noastre naþionale ºi politice, va cântãri mult în
balanþa datorinþelor noastre”.
Deosebit de importantã a fost activitatea publicisticã
desfãºuratã cu ajutorul unor ziariºti de bazã, fiind difuzate
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numeroase broºuri, hãrþi ºi grafice asupra ariei geografice,
etnice ºi lingvistice a poporului român, a provinciilor sale
aflate sub dominaþie austro-ungarã: Banatul, Criºana, Maramureºul, Transilvania ºi Bucovina. Bun cunoscãtor al limbilor
maghiarã ºi germanã, Vasile Lucaciu a demascat caracterul
propagandei deºãnþate desfãºuratã de presã cu privire la interesele Puterilor Centrale care, prin cele mai josnice mijloace,
denigreazã lupta justã a popoarelor din monarhia dualistã, în
scopul menþinerii în continuare a imperiului dualist. Vasile
Lucaciu a putut astfel corela ºi direcþiona cu maximã eficienþã
propaganda româneascã, considerând ca absolut necesarã întãrirea legãturilor dintre reprezentanþii românilor ºi ai celorlalte
naþiuni din imperiu, în vederea înlãturãrii asupririi, pentru
dreptate ºi libertate naþionalã.
O importanþã deosebitã pentru propaganda desfãºuratã
în S.U.A a avut-o tipãrirea broºurii „Misiunea Patrioticã Naþionalã Românã în Statele Unite”, în mii de exemplare, în
limba englezã. Lucrarea cuprindea principalele cuvântãri rostite de Vasile Lucaciu cu ocazia diferitelor întruniri publice la
care a participat în a doua jumãtate a anului 1917, ca ºi
moþiunile adoptate cu aceste prilejuri, precum ºi telegramele
trimise factorilor guvernamentali români ºi americani, în care
se exprima hotãrârea românilor transilvãneni ºi bucovineni de
unire cu România.
O acþiune oficialã cu o largã audienþã în rândurile opiniei publice mondiale s-a desfãºurat la Youngstown - Ohio, cu
ocazia Congresului Bisericii Ortodoxe la 28 februarie 1918,
când, în faþa unei audienþe de mii de români, s-a hotãrât
trecerea acesteia la mitropolia Bucureºtilor ca semn de protest
faþã de atitudinea mitropolitului Vasile Mangra, „pânã când
Transilvania nu va fi unitã cu România”. În zilele urmãtoare, la
9 ºi 10 martie 1918, are loc în aceeaºi localitate un Congres
românesc la a cãrui pregãtire, Vasile Lucaciu ºi-a adus o importantã contribuþie, apreciind încã de la 22 februarie 1918 cã
„s-ar putea ca toate bisericile româneºti din S.U.A sã se rupã de
autoritãþile superioare bisericeºti din Austro-Ungaria ºi unindu-se laolaltã, sã formeze aici o bisericã românã neatârnatã
pânã la încheierea pãcii”. Congresul a exprimat hotãrârea
rãspicatã a celor peste 150.000 de participanþi de unire necondiþionatã cu România. Ziarele româneºti ca ºi unele publicaþii
americane au comentat elogios marea adunare de la Youngstown, apreciind pe bunã dreptate cã „a fost fãrã îndoialã cea
mai mãreaþã manifestaþiune a românilor din Statele Unite, la
care „Vasile Lucaciu ºi-a adus o contribuþie remarcabilã”, cã
„hotãrârea de unire este un act atât de mãreþ, strãlucit ºi
hotãrâtor în istoria neamului nostru cã va face un puternic ecou
în întreaga lume”.
O delegaþie româneascã s-a prezentat a doua zi la preºedintele american Woodrow Wilson cãruia i-a înmânat documentul adoptat la congres, exprimându-ºi în acelaºi timp
voinþa celor 200.000 de români americani, de unire a Transilvaniei cu România. La Chicago, Indiana ºi alte localitãþi, mii
de români au demonstrat cu steaguri româneºti ºi americane,
cerând unirea Transilvaniei cu România.
La data de 5 iulie 1918, a avut loc la Washington un
congres al tuturor organizaþiilor româneºti din America luând
fiinþã cu aceastã ocazie „Liga Naþionalã Românã”, sub preºedinþia lui Epaminonda Lucaciu, fiul lui Vasile Lucaciu,
având în componenþa sa peste 150.000 de membrii. Aceastã
organizaþie a românilor, împreunã cu altele similare ale cehilor, sârbilor, polonezilor ºi italienilor au constituit „Uniunea
Medio Europeanã”, îndreptate împotriva opresorului comun,
imperiul austro-ungar.
Încheindu-ºi activitatea peste Ocean, Vasile Lucaciu a
plecat la Paris, cãci în acest loc se va concentra de acum înainte
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activitatea politicã mondialã. Era evident atunci ca ºi astãzi
pentru noi ca ºi în Franþa, bãtãlia politicã dusã de cãtre români
trebuie sã îl aibã ca port-drapel pe neobositul Vasile Lucaciu.
Aici au fost puse bazele, la 6 septembrie 1918, a „Consiliului
Naþional Român”, în vederea coordonãrii luptei naþionale a
românilor, având în frunte pe Vasile Lucaciu ºi Dr. Ion Cantacuzino, mandat de mare onoare ºi rãspundere patrioticã. Noul
organism politic menit a cuprinde ºi exprima interesele românilor din Franþa, Italia, S.U.A ºi din alte locuri, a dat noi
dimensiuni manifestãrilor româneºti pe linia desãvârºirii statului naþional unitar.
În aceeaºi direcþie naþionalã a acþionat în Italia ºi
Elveþia, luând parte ºi aici la multe manifestãri politice.
Dupã o activitate laborioasã care implica ºi contacte cu
delegaþia românã de la Conferinþa de Pace de la Paris, care a
pus capãt primului rãzboi mondial, Vasile Lucaciu s-a reîntors
în þarã în toamna anului 1919, unde i s-a fãcut o primire
impresionantã. La Gherla, Dej, Satu Mare, Baia Mare, ca ºi la
ªiºeºti, peste tot, a fost întâmpinat cu multã cãldurã. La Satu
Mare, la 13 octombrie 1919, cei prezenþi i-au mulþumit lui
Lucaciu pentru „munca neobositã ºi martirajul ce aþi îndurat
atunci când poporul român gemea sub jug strãin”.
Deºi istovit de drumuri, slãbit de boala de inimã ce se
agrava din zi în zi, Vasile Lucaciu a participat pe mãsura
puterilor sale, la viaþa politicã a þãrii, mai întâi la câteva ºedinþe
ale Consiliului Dirigent (al caruri membru a fost), apoi în
cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din
3 noiembrie 1919. Pe baza unui program electoral minimal,
Vasile Lucaciu a fost ales deputat în primul parlament al
României Mari, fãcând parte din secþiunea I a Camerei Deputatilor, alãturi de mari oameni politici ºi de culturã: Vintilã
Brãtianu, Nicolae Iorga, Octavian Goga, Gheorghe Cristescu,
Ion Agârbiceanu, Grigore Iunian, Aurel Lazãr, etc.
Consecvent opiniilor sale de unitate desãvârºitã a naþiunii, Lucaciu a înþeles cã în noile condiþii istorice date de
reîntregirea þãrii, se impunea mai mult ca oricând o activitate
convergentã a tuturor forþelor la nivelul întregii þãri, pentru
consolidarea edificiului statal, pentru consistente reforme economice ºi politice, pentru dezvoltarea culturii naþionale ºi
întãrirea suveranitãþii României în conceptul popoarelor lumii.
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Maramureº – mândria ºi durerea noastrã
„Întregirea” Maramureºului
Teresia BOLCHIª-TÃTARU
scriitoare, Augsburg, Germania
Adevãrat! Mândria, pentru valorile lui de oameni;
mândria, pentru cultura sa spiritualã ºi materialã, pentru limba
lui daco-romanã pãstratã acolo, jos, la bazã în „talpa þãrii” pânã
azi; pentru Istoria ºi frumseþea lui geograficã, chiar ºi pentru
sãrãcia lui în ale roadelor pãmântului, nu prea potrivit, dar din
care oamenii totuºi au scos pâinea zilnicã necesarã traiului lor,
în decursul mileniilor de existenþã a vieþii pe aceste meleaguri
ºi durerea! Da, durerea rãmasã pânã azi nestinsã ºi nemângâiatã, adusã de incapabilii, impotenþii ºi inculþii diriguitori de
pe Dâmboviþa a anului 1920, care, folosindu-se fals de versul
eminescian: „De la Nistru pâ’n la Tisa”, au tãiat Maramureºul
în douã, pe Tisa, abandonând 2/3 din suprafaþa lui, donându-l,
fãrã nici un motiv sau remuºcare, strãinilor.
Tisa, râu interior al Maramureºului, a devenit, din lipsa
de cunoaºtere a Istoriei acestui „colþ de þarã”, râu de graniþã.
Nu! Nu „colþ de þarã”, aceastã metaforã dãunãtoare, cãci Maramureºul n’a fost niciodatã în istoria ºi în valoarea lui dacoromanã ºi românã „un colþ”, ci o inimã!
Colþul este un loc dezagreat în care, de neaerisit ºi uitat
ce este, se adunã în el toate relele ºi toþi pãianjenii, acoperindu-l cu ale lor, inclusiv cu delãsare ºi dispreþ din partea
oamenilor.
Metafora s’a împãmântenit în limbajul literar-atisticistoric, mai ales referitor la þinuturile mãrginaºe, de graniþã
deºi, practic acestea nu sunt zone de dispreþ, nu sunt colþuri, ci
zone importante, cãci ele realizeazã relaþia ºi viaþa þãrii cu
vecinii, ceea ce, dupã vorba românului: un vecin bun face mai
mult decât un frate îndepãrtat, sau un vecin bun este o binecuvântare, unul rãu, un blestem.
A fost asta aºa privind Maramureºul? De când a existat,
de dinainte de Decebal ºi Traian, culminând cu Dragoº ºi
Bogdan, cu Baliþã ºi Drag, Maramureºul a fost ºi a rãmas un
mare voievodat de-o parte ºi de alta a Tisei. Chiar dacã a stat
peste ºapte sute de ani sub stãpânire strãinã, în interior s’a
condus singur dupã al sãu „jus valachicum”, cu cnejii ºi voievozii lui, a rãmas românesc, cu limba lui latinã vulgarã ºi
obiceiurile din strãmoºi, pe care încã ºi azi ne întrecem a le
lãuda în fel ºi chip, mai puþin a le apãra.
Dacã de la atestarea documentarã latinã din 1199 de
cãtre strãini1 (care prin aceasta ne-au fãcut un serviciu) a
teritoriului Maramorisius ºi de la 1385 când Maramureºul se
1

2

3

transformã în comitat feudal al Ungariei, acest teritoriu de
10.354 kmp rãmâne neschimbat, iar Sighetul devine capitala
întregului þinut încã din 1346. Marea Unire româneascã de la
1 Decembrie 1918, care a adus pentru români bucuria de-a
avea o þarã întregitã, a lor, pentru moroºeni bucuria n’a durat
decât doi ani ºi aceia destul de tulburi, din cauza multor
duºmani. Tocmai aceastã mare Unire pentru care moroºenii,
intelectuali ºi þãrani, ºi-au pus în joc viaþa, a devenit o sabie de
durere cu tãiº mult prea ascuþit, a cãrei lamã se simte ºi azi,
dupã 90 de ani, dar din nou, durere, nu pentru toþi ºi mai ales nu
pentru cei ce s’ar cere sã fie direct implicaþi în aceastã durere,
din nou, nepatrioþii de pe Dâmboviþa. Deci, dacã din 1385
Maramureºul a rãmas nechimbat, el „trebuia” schimbat în
1920 sub stãpânire româneascã ºi adusã jalea asupra lui, de
cãtre ai lui! De cãtre români.2
De neînþeles rãmâne lipsa de cunoaºtere a situaþiei reale
istorice ºi geografice a Maramureºului nu numai de cãtre
politicienii români de pe Dâmboviþa de la 1918-20 ci ºi de
intelectualii regãþeni din deceniul trei, reliefatã în hãrþile României Mari editate de aceºtia dupã Marea Unire, respectiv
dupã Conferinþa de Pace de la Paris/Londra, 1920. Iatã una din
greºelile clasice, din aceastã categorie, harta prezentatã pe
coperta revistei „Familia românã”, Baia Mare, An 9.Nr.1(28)
Aprilie 2008, cu explicaþia: România Întregitã sub domnia
M.S. Regele Ferdinand I în cursul anului 1918, în care apare
cu adevãrat, România întregitã cu Cadrilaterul ºi Basarabia, cu
graniþa de nord de la Soroca, Hotin, dar linia de graniþã coboarã de la Vãºcãuþ pe Ceremuº ºi urcã spre Sighet pe Tisa,
eliminând Maramureºul de pe dreapta râului. Dar la 1918
Maramureºul întreg era al României, deci aici greºeala hãrþii.
La 30 septembrie 1919 se retrage guvernul Vãitoianu ºi
se constituie guvernul Vaida, care numeºte pe lângã delegaþia
românã, ca expert pentru Maramureº, pe dr. Gãvrilã Iuga
(1880-1940). Fiu de þãran din Sãliºte, pe Iza, s’a format intelectual la ºcolile din Nãsãud ºi la ºcolile vlãdicului Samuil
Vulcan ºi Mihai Pavel din Beiuº, a doua localitate din Transilvania dupã Blaj, unde fiinþa un Gimnaziu inferior ºi superior = Liceu în limba românã, în timpul Austro-Ungariei.
Episcopul de pie memorie, moroºanul Mihai Pavel
(1827-1902)3 s’a strãduit sã menþinã aceste ºcoli în limba
românã, împotriva presiunilor de deznaþionalizare ale legilor

Primul document scris despre Maramureº dateazã din 1199 ºi este o diplomã datã de regele Emmerich (1196-1204) al
Ungariei prin care rãsplãteºte cu moºie în comitatul Sopron, pe comitele Laurenþiu, pentru serviciile credincioase, dar
mai ales pentru ajutorul acordat cu prilejul unui accident petrecut la o vânãtoare „in Maramorisio tempore venationis”.
Adesea se crede cã acest Emmerich ar fi fost fiul lui ªtefan cel Sfânt (997-1038) al Ungariei nãscut la 1007 ºi mort la 24
de ani încã neîmpliniþi, rãnit mortal la vânãtoare de un porc mistreþ înfuriat, beatificat împreunã cu tatãl sãu, în 1083.
Regele Emmerich a fost fiul lui Béla al III-lea (1173-1196) ºi tatãl lui Béla al IV-lea (1235-1270).
Vezi Istoria Maramureºului de prof. Alexandru Filipaºcu de Dolha ºi de Petrova, doctor în filozofie ºi teologie,
Buc.1940 ºi ediþia din 1997, Ed. Gutinul, Baia Mare ºi Maramureº - mândria ºi durerea noastrã, vol.I ºi III, Ed.
Gutinul, Baia Mare, 2001-2007).
Episcopul greco-catolic Mihai Pavel (1827-1902) a fost înmormântat în ctitoria sa de la 1895, biserica lui „Vlãdica
Pavel” din Slatina, de pe dreapta Tisei. La centenarul bisericii, în 1995 „în spirit ecumenic” greco-catolicii din Slatina ºi
din spaþiul de peste Tisa n’au avut voie sã participe nici mãcar sã se apropie!
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Apponyi. Gãvrilã Iuga ºi-a luat
doctoratul în ºtiinþe juridice la
Budapesta, dupã care ºi-a deschis
„cancelarie” (birou) de avocat la
Viºeul de Sus. De numele lui se
leagã o susþinutã activitate judecãtoreascã de apãrare a populaþiei româneºti din Maramureº
împotriva abuzurilor administraþiei austro-ungare ºi o activitate
cu dãruire de erou în timpul primului rãzboi mondial (Vezi,
scurtã biografie, Maramureºul
Gavrilã Iuga
mândria… vol. II, p. 226-227).
Dar actul care-l leagã pe dr. Gãvrilã Iuga de istoria þinutului sãu voievodal este activitatea sa
de la Paris, în cadrul Conferinþei de Pace din 1920. A întocmit
mai multe memorii, documente ºi hãrþi, dovedind caracterul
românesc al Maramureºului de peste Tisa, precum ºi drepturile
incontestabile, pe care România de facto le ºi exercita. Memoriile sale ºi hãrþile întocmite de el, pe baza documentelor, au
convins Conferinþa de legitimitatea cererii româneºti. Maramureºul, atât cel de pe dreapta Tisei, din Carpaþii Pãduroºi
pânã la Beschizi, cât ºi cel de pe stânga Tisei, trebuie sã revinã
României, întrucât este una, populaþie româneascã strãveche,
dar… cu toate acestea a avut loc primul abandon al Maramureºului! Poate cineva înþelege durerea acestui om, Gãvrilã
Iuga, a lui Ion Bilþiu Dãncuº, a preotului Simion Balea din
Sãpânþa ºi a tuturor românilor cãrora tocmai prin Unire li s’a
produs rana cea mai adâncã, de cea mai mare durere, pânã azi
fãrã mângâiere?! Dr. Gãvrilã Iuga n’a mai suportat ºi actul
Dictatului de la Viena, 30 august 1940. A trecut la cele veºnice
în refugiul de la Vatra Dornei, la 4 septembrie 1940. Toþi
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urmaºi lui din Sãliºte ºi nu numai ei, ar fi obligaþi sã lupte spre
a i se ridica un monument în satul sãu natal ºi la Sighet, cãci
mare suflet al Maramureºului a fost ºi va rãmâne peste veacuri.
Iatã adevãrata „întregire” a României, dupã harta întocmitã de dr. Gãvrilã Iuga pentru Conferinþa de pace de la
Paris/Londra, 1920. Le Maramureº. La position du Maramureº en teritoire Roumain. (Harta 1)
Aceasta a fost adevãrata „întregire” de la 1918! La acea
datã s’a fãcut întregirea atât cu Basarabia cât ºi cu Maramureºul ºi Bucovina, dupã cum prezintã harta ROMÂNIA
MARE, din Arhiva Ion C. ROGOJANU, întocmitã de G. Pop
în 1919 ºi însoþitã de date statistice. (Harta 2.)
Harta a fost reprodusã pe copertã de „Curierul Românesc”, fondator Ion Heliade Rãdulescu, 1829, ºi reluat de
„Fundaþia Culturalã Românã”, Anul X, Nr.11-12 (142-143)
nov.-dec.1998, cu adnotarea: Prima hartã publicã a României
Mari, întocmitã imediat dupã actul de la 1 Decembrie 1918 al
unirii tuturor provinciilor româneºti. Harta a circulat sub
forma unei duble cãrþi poºtale (19/14 cm), având pe verso
datele statistice privind suprafaþa, populaþia dupã naþionalitãþi ºi provincii, bogãþiile solului ºi subsolului, apele, împãrþirea administrativã, eparhiile bisericeºti etc.
Nenorocirea este cã dupã 1920, harta aceasta nu mai
corespundea, trei sferturi din Maramureº fiind pierdut. Aºa au
apãrut alte hãrþi, ca ºi cea amintitã care a rãmas în aceastã
configuraþie pe tot parcursul existenþei României Mari, respectiv pânã în 1940-41, fãrã Maramureºul de pe dreapta Tisei,
dar cu greºeala de notare, perpetuatã pânã la capãt, dupã care
aceasta a fost „întregirea” de la 1918 (greºit), harta arãta
„întregirea” rãmasã, dupã abandonul din iulie 1920. Deci harta
corespundea, hotarelor româneºti, dupã 1920 ºi nici decum
celor existente între 1918-1920, când cu adevãrat s’a fãcut
întregirea, cu întreg Maramureºul. O vinã au purtat-o ºi o
purtãm ºi noi moroºenii,
prin pasivitatea noastrã,
mai ales noi cei de azi,
care mult prea puþin ne
mai interesãm de soarta
fraþilor noºtri de peste
Tisa. Luptãtorii de la 1918
-20 au cãzut într’o decepþie ºi o tristeþe totalã
din care nu ºi-au revenit
pânã la moarte. Este explicabil, dar noi, urmaºii
lor? Pe partea dreaptã a
Tisei, în Maramureºul cu
adevãrat „istoric” sunt „ucrainieni” pe care’i cheamã:
Chindriº,
Iuga,
Mihalyi, Mihalca, Marina,
Dunca, Coman, Nãsui,
Balea, Berinde, Hotico,
Bud, Ciplea, Gorzo, Popºa, Bârsan, Ursu, Viºovan,
Man, Mareº, Jurca, Grad,
Marchiº, Coroian, Balc,
Dragoº, Pop, Chira, Bota,
Lupu etc. etc. scriºi cu cirilicele slave-ucrainiene, nu
ne spun nimic? Sunt aceºtia
ucrainieni - ruºi, sau români deznaþionalizaþi?
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Abandonul MARAMUREªULUI
Deci primul abandon a avut loc în 1920. Al doilea a
avut loc în timpul comunismului ºi îl ducem ºi noi mai departe,
iar al treilea a venit dupã revoluþie!
La 3 decembrie 1950, printr’un act de slugãrnicie fãrã
seamãn faþã de Stalin a comuniºtilor din România, sub Gheorghiu-Dej a avut loc o împãrþire teritorial-administrativã a þãrii,
în regiuni ºi raioane dupã model sovietic. Baia Mare, un orãºel
minier, cât un cãuº, la poalele Gutâiului, a devenit reºedinþã de
regiune, iar Satu-Mare, puternic centru industrial, dar ºi foarte
burghez ºi de întotdeauna capitalã de judeþ, a fost degradat la
raion. La început regiunea s’a numit Baia Mare, apoi a fost
schimbatã în Maramureº ºi se întindea pânã dincolo de Carei,
la graniþa cu Ungaria.
Pânã pe la mijlocul anilor ‘60, în limbajul oficial comunist se foloseau douã noþiuni: „Maramureºul istoric”, ºi
„Maramureºul geografic” fãrã însã a se fi specificat vreodatã
ce include o noþiune ºi ce, cealaltã. Tot pe la mijlocul anilor ‘60
se obiºnuia, ca semn de „strînsã prietenie ºi colaborare frãþeascã” între R.S.R. (Republica Socialistã România) ºi U.R.S.S.
(Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice), ca la manifestaþia
de 23 August din Baia Mare, centru administrativ al regiunii,
apoi dupã 1968 al judeþului Maramureº, sã participe o delegaþie de partid ºi de stat sovieticã din Ivano-Frankovsk, centru
administrativ al regiunii Ucraina Subcarpaticã, teritoriu limitrof Maramureºului, pe malul drept al Tisei.
La „cuvântãrile” (aºa se numeau) rostite cu aceste ocazii de cãtre eminenþele comuniste româneºti, se vorbea, dupã
protocol, despre relaþiile strînse ºi strãvechi de prietenie ºi
colaborare economico-culturalã între cele douã regiuni de graniþã, folosindu-se ambiguu, când noþiunea de Maramureº istoric, când cea de Maramureº geografic.
Nu este de conceput cã oficialitãþile comuniste româneºti din Baia Mare sã fi folosit la vremea aceea, mai ales
noþiunea de Maramureº istoric în semn de afront faþã de sovietici ºi asta din mai multe motive: întâi pentru cã toþi aceºti
funcþionari cu ºcoalã de partid au fost ºi au rãmas inculþi, cu tot
titlul de dr. ce-l purtau unii, nu arare ori lucrãrile lor pentru titlu
fiind fãcute de „negri”. Doi, comuniºtii sunt ºi au fost de
întotdeauna lipsiþi de adevãratul sentiment patriotic. Trei, în
programul partidului comunist, adevãrata istorie a poporului
1
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român n’avea valoare ºi, ca atare, nu intra în
planul lor sã le facã sovieticilor, pe aceastã temã,
un afront. Dacã totuºi au folosit dubla noþiune,
de Maramureº istoric ºi geografic, aceasta s’a
întâmplat fie dintr’o neînþelegere fie cã un oarecare istoric de la Comitetul pentru Culturã ºi
Artã (denumirea de la acea datã) cãruia i s’a
trasat sarcina de partid ºi de serviciu sã întocmeascã „cuvântarea” pe care una din eminenþele
roºii judeþene urma sã o citeascã la festivitate, a
strecurat noþiunea ºtiind ce spune! Un fapt
este sigur: comuniºtii români n’au acordat atâta
greutate celor douã noþiuni pe câtã le-au acordat
sovieticii, deºi ar fi fost obligaþi a o face mai
mult decât aceºtia.
Dupã plecarea unei asemenea delegaþii
„frãþeºti” sovietice, oficialitãþile române din
Baia Mare s’au pomenit cu un imperativ în
scrisoarea de protocol, în loc de mulþumirile de
Harta 2
rigoare pentru ospitalitate. „În viitor nu se va
mai folosi noþiunea de Maramureº istoric, decât doar cea de
Maramureº geografic!” Conform acestei indicaþii a delegaþiei
de partid ºi de stat sovieticã, din Ivano-Frankovsk, partea de
Maramureº de pe malul stâng al Tisei, rãmasã dupã 1920 la
români, se va numi Maramureº geografic. Indicaþia sovieticã a
provocat o reacþie de opoziþie cu un efect dãunãtor pentru
Adevãr. A apãrut tendinþa de inversiune a noþiunilor, dupã care
Maramureº istoric ar fi Maramureºul de pe partea stângã a
Tisei, iar cel geografic, partea de dincolo de Tisa. Aceasta, aºa
deoarece mulþi din protipendada comunistã moroºanã nu erau
bãºtinaºi, nu cunoºteau lucrurile iar de documente nu se interesau chiar ºi dacã ei aveau acces la ele. Istoria comunistã
distorsionatã îl prezenta pe Bogdan plecat „cu o ceatã de viteji
de pe vãile Izei ºi Viºãului, din Cuhea, de pe Iza, unde ºi-a avut
ºi reºedinþa,”1 azi, Bodgan Vodã.
Este evident cã numita monografie comunistã îºi trãgea
informaþia din Filipaºcu (þinut sub cheie la Arhivele Statului în
toatã perioada comunistã) capitolul „Descãlecatul Moldovei în
lumina documentelor maramureºene” p. 52 ediþia, 1940, numai cã aceastã informaþie era prezentatã filtrat dupã linia la zi,
cãci: „Cine poate verifica?”
Filipaºcu aratã cã Bogdan n’a plecat doar „cu o ceatã de
viteji de pe vãile Izei ºi Viºãului”ci cu grosul populaþiei din
300 de sate din Bereg ºi Ung, populaþie probabil obligatã sã
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Maramureº, Monografie, Judeþele Patriei, p.55, Bucureºti, 1980
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migreze din cauza condiþiilor politico-economice create în
aceste voievodate dupã 895-896. Voievodatele de Bereg ºi
Ung se gãseau la vest de voievodatul de Maramureº, dincolo
de valea Bârjabei, deci Bogdan ca sã ajungã din Bereg ºi Ung,
pe Iza ºi Viºãu a trebuit sã strãbatã Maramureºul de partea
dreaptã a Tisei, de la nord ºi nord-vest spre sud ºi sud-est.. Se
poate concepe cã lui Bogdan nu i s’au alãturat viteji ºi de pe
vãile Bârjabei, Neagului, Talabârjabei, Tãrasului, Cosãului
(dincolo de Tisa) chiar de pe Tisa pânã sã ajungã pe Viºãu ºi
Iza? Desigur cã nu. Fie ºi luînd în considerare cã alte motive
i-au îndemnat pe aceºtia sã i se alãture lui Bogdan decât cele
ale locuitorilor din Bereg ºi Ung, îndemnurile puteau fi aceleaºi cu ale vitejilor de pe Iza ºi Viºãu În acest caz se poate
accepta cã ceata ºi oastea lui Bogdan era formatã doar din
„viteji de pe vãile Izei ºi Viºãului?” Rãspunsul vine de la sine.
La aceasta se mai adaogã ºi faptul cã Maramureºul întreg fiind
un singur comitat, fenomenele politico-sociale îl atingeau în
toate unghiurile. Aºa stând lucrurile, nu greºim dacã concluzionãm cã Maramureºul întreg a participat cu Bogdan la
descãlecare. Avem deci dreptul sã privãm Maramureºul de pe
dreapta Tisei de titlul de „istoric”?
Apoi noþiunile iarãºi s’au încurcat. Tovarãºii funcþionari de partid ºi de stat ai judeþului Maramureº, de la Baia Mare
se încurcau în noþiuni: „Am fost în Maramureº!” „Unde în
Maramureº? Nu suntem în Maramureº la Baia Mare?!” „În
Maramureºul geografic!” adicã peste Gutâi, s’a folosit limbajul, un timp. Apoi, pentru cã de Maramureº se leagã descãlecatul Moldovei, „Maramureºul geografic” respectiv
depresiunea sau Þara Maramureºului, de pe Iza ºi Mara, a
devenit Maramureºul „istoric.” Pentru ca noii noþiuni sã i se
poatã atribui credit, a fost necesarã „doar o micã” corecturã
istoricã ºi comuniºtii nu s’au sfiit sã o facã. „Nu se ºtie din ce
localitate a plecat Dragoº. ªtim cã din Maramureº, dar nu
ºtim de unde?!” Fals, pe toatã linia, cãci 1) se ºtie exact, pe
bazã de documente, cã Dragoº la primul descãlecat a plecat din
Bedeu, localitate pe malul drept al Tisei, la confluenþa cu valea
Tãrasului ºi 2) deoarece localitatea este la ruºi, respectiv la
ucraineni, tovarãºii români n’aveau voie sã se atingã de domeniile sovietice, dar ce te faci când istoricii noºtri, Miron
Costin ºi Dimitrie Cantemir vorbesc de Dragoº din Maramureº? Tovarãºii au gãsit soluþia: „transformãm” Maramureºul geografic, cel de pe Iza ºi Mara, în Maramureº istoric ºi
cu asta am rezolvat ºi problema limbajului, „am fost în Maramureºul istoric” deci nu poate fi vorba de Lãpuº, care ºi el este
tot Maramureº (!) ºi nu ne-am atins nici de sovietici, ne-am
pãstrat istoria!!! Doar cã: trecând noþiunea de Maramureº
istoric dincoace de Tisa (pe malul stâng) am purces la al
doilea abandon al Maramureºului.
Dureros este însã, cã administraþia ºi intelectualitatea
noastrã actualã, bãimãreanã participã la al doilea abandon,
inconºtient, folosind curent ºi oarecum cu mândrie: „Maramureºul istoric” pentru Þara Maramureºului de pe Mara ºi Iza,
de pe malul stâng al Tisei. A reduce Maramureºul istoric doar
la teritoriul actual al Maramureºului, rãmas românesc dupã
1920, nu este oare un act de abandon egal cu cel sãvârºit de
iresponsabilul guvern Averesu în 1920? Maramureºul istoric
este întreg Maramureºul ºi mai ales cel de peste Tisa. Cã îl vom
avea vreodatã înapoi, Dumnezeu ºtie, dar cã îl avem în istoria
noastrã este un fapt ºi un adevãr de care nu ne poate lipsi
nimeni, doar în cazul în care din nou, noi, iresponsabili îl vom
abandona! Noi trebuie sã cunoaºtem ºi sã ºtim cine am fost ºi
cine suntem altfel nu avem dreptul la existenþã! N’ar fi exclus,
ca într’o Europã unitã, caracterul românesc sã reînvie nu nu-
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mai în enclava celor câteva sate de pe Tisa rãmase româneºti:
Slatina, Apºa de Jos, Dâbrova în limba rusã, cel mai mare sat
din Ucraina de azi, cu 15 mii de locuitori, Topcina ºi Strâmtura
aparþin de raionul (judeþul) Teacev = Teceu, iar Biserica Albã
ºi Apºa de Mijloc, aparþin raionului Rahov = Rahãu, pe Tisa
Albã ºi Neagrã, spre izvoarele râului. Populaþia este majoritar
româneascã (cca.98%), excepþie face Slatina unde românii
(peste 55%) trãiesc împreunã cu maghiari ºi ucraineni. Toate
satele au administraþie localã, primari, directori, consilieri,
ºcoli ºi biserici în limba maternã. Oare nu este acesta jus
valachicum al secolelor trecute? Fãrã corupþie!!! Românii de
aici se bucurã de o prosperitate rar întâlnitã, ceea ce duce
uneori la conflicte sau nemulþumiri.
Al treilea abandon al Maramureºului l-a fãcut tovarãºul peºedinte al României, domnul Emil Constantinescu,
în 1997, când a semnat tratatul cu Ucraina. Dacã Averescu a
fost un rudissimus în probleme de istorie naþionalã, ca militar
ar fi fost obligat sã ºtie mãcar puþinã geografie, dar se vede cã
n’a ºtiut, ce motivaþie poate avea însã preºedintele Constantinescu, cadru universitar ºi încã la catedra de geografie ºi fiul
spiritual-politic al lui Coposu? Acesta, Coposu, ºi alþi politicieni din categoria ºi generaþia lui n’ar fi semnat asemenea act
pentru toatã Europa ºi nici pentru intrarea în împãrãþia cerurilor, fãrã Maramureº, nu doar numai pentru intrarea în NATO.
„Þarã” sau judeþ?
Dar dacã comunismul a avut ca scop nivelarea ºi ºtergerea identitãþii noastre naþionale, ducând Maramureºul, ca
judeþ, pânã în Sãlaj pe Someº ºi Codru, oare noi cei de azi,
cãrora sã zicem cã ne-a cãzut albeaþa de pe ochi impusã de
comunism, nu avem menirea de-a „corecta”, de-a aduce la real,
la valoarea noastrã intrinsecã, istoria ºi tradiþia noastrã în
spiritul unui patriotism sãnãtos ºi corect? Rãmânem atât de
vinovaþi ºi infideli propriei noastre fiinþe încât sã admitem ºi sã
perpetuãm în continuare aberaþiile comuniste? N’avem atâta
demnitate încât sã ne recunoaºtem ºi respectãm valorile, tradiþia ºi istoria? Sã lãsãm la o parte lozincile false, de îmbãtat la
cap cu apã de ploaie, cã într’o Europã Unitã, patriotismul nu’ºi
va mai avea loc! Cu toate unele curente încropite pe aceastã
linie, limba naþionalã ºi patriotismul se vor accentua, starea de
lucruri este deja pe teren.
Judeþul Maramureº, Ariniº sau Ulmeni, în Maramureº!
Unde’i Ariniºul ºi Ulmeniul, de pe Someº, de Þara Maramureºului? Sau Libotin, Maramureº când acesta þine de Lãpuº?
Oare strãmoºii noºtri, întâi þãranii, apoi intelectualii, istorici,
geografi, etnografi sau lingviºti n’au ºtiut ce fac atunci când au
dat unor teritorii româneºti numele de „þãri”?! Cu toþii cei citaþi
ºi alþii s’au orientat dupã specificul fiecãrui teritoriu notându-l:
Þara Maramureºului, Þara Lãpuºului, Þara Chioarului, Þara
Oaºului, Þara Loviºtei, Þara Haþegului, Þara Oltului, Þara
Bârsei etc. Codru, Sãlaj, pe Someº, pe Mureº, pe Olt, pe
Târnave etc. pentru cã întâi aceste „þãri” au un specific al lor
care le face sã fie „þãri” în cadrul Þãrii, înainte de toate un specific geografic care a determinat istoria acelor locuri, în funcþie
de care s’a dezvoltat limba, apoi toatã etnografia, începând cu
portul, obiceiurile ºi pânã la construcþia caselor, gospodãriilor
a tuturor acareturilor, a bisericilor.
Poate nicãieri în þara româneascã n’a fost ºi nu este atât
de vizibilã deosebirea între aceste „þãri” ca în regiunea aceasta
de nord a României, unde existã una lângã alta patru asemenea
þãri bine delimitate: Þara Oaºului, Þara Maramureºului, Þara
Lãpuºului ºi Þara Chioarului. Pe vremuri ºi încã nu prea
îndepãrtate, doar cu o jumãtate de secol în urmã, când încã
globalizarea în îmbrãcãminte nu se instalase, ºi „la þarã”, la un
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târg lunar sau sãptãmânal, la Sighet, Târgu Lãpuº, Negreºti
Oaº, sau la Baia Mare se puteau deosebi oamenii între ei dupã
port: moroºenii de oºeni, de lãpuºeni de chioreni sau alte zone.
Încã se mai pot deosebi ºi azi, dupã þinuta moroºenilor mai
ales, care’ºi mai respectã portul ca ceva de valoare, a lor,
definidu’i ºi folosindu-l nu numai pe scena cãminului cultural
sau la manifestaþiile folclorice ori în zilele de sãrbãtoare când
merg la bisericã, ci ºi în zilele de lucru
Se mai poate deosebi încã ºi azi un localnic dintr’un sat
chiorean, sã zicem din Sãcãlãºeni, de unul din Larga Lãpuºului, de exemplu, dupã melodicitatea limbii, a accentelor ºi
dupã lexic. „º’api, m’am dusu-mã” (º’apoi m’am dus) zice
chioreanul sau tot dupã sudalma lui: „lasã-l în baiu cel rãu!”
sudalmã, la oºeni aproximativ de aceeaºi culoare, dar de încãrcãturã mai grea: „fãrmi-te guta!” (sã te sfarme guta =
epilepsia). Nicãieri nu s’au pãstrat mai bine nu doar numai
rotacismele, în Oaº, Maramureº: irimã, ir’mã, córindã = colindã, dupã care „tãt îmblã domnii” cât cuvintele limbii române
ieºite din latina vulgarã, ca în Oaº sau Maramureº: „tãt aºe’
dicirim!”, „tãte huc”, „pãcurar”, „staul”, „stânã”, nu saivan
- turcism; nu sarmale - turcism, ci „varzã”, sau „curechiu
unplut”, nu musafiri/mosafiri - turcism, ci „ospãtoi”, „oaspeþi”, „ospãtar” etc.
Facem mereu studii etnografice, folclorice dar prea
puþine studii de limbã, pe care ar trebui sã le facã fiecare
profesor ºi nu numai cel de limba românã, din satul unde
lucreazã, pe care sã le folosim practic, care sã ajute cu adevãrat
naþiunea la pãstrarea valorilor tradiþionale care o definesc.
Zicem Chelinþa, Maramureº. Este adevãrat? Chelinþa
este pe Someº cu specificul sãu, de luncã, de câmpie, fie chiar
ºi de deal dar nu de munte, cer ºi pãmânt de Maramureº.
Unde’i Someºul de Maramureº? Nu duce la o derutã geograficã pe cei din alte pãrþi ale þãrii care nu cunosc regiunea?
Nu ne duce pe noi toþi la derutã? Nu ne duce la uniformizarea
valorilor, la degradarea lor, coborîndu-le pe o treaptã inferioarã, ducând la ºtergerea lor prin uniformizare? De ce continuãm chiar noi, azi, aceastã practicã comunistã împotriva
noastrã? Sã punem degetul pe ranã: de ce? Din lipsã de conºtiinþã civicã ºi patriotism sãnãtos. Am rãmas cu atavismul
comunist: „mie sã’mi meargã bine!” în rest dãm din umeri.
Judeþul Maramureº trebuia sã rãmânã în cadrul limitelor lui
geografice, a depresiunii, a Þãrii Maramureºului, cu capitala la
Sighet, cãci acesta a fost unicul lui „uãraº” din „Câtu’i Maramurãºu…!” Dacã ar exista puþinã preocupare ar putea fi reînfiinþat în cadrul limitelor sale geografice, cum a fost în timpul
României Mari, în perioada interbelicã, chiar ºi împotriva
criticilor ce s’au adus atunci, cã a rãmas izolat neavând cãi de
acces corespunzãtoare cu restul þãrii, acum le are, ºi cale feratã
ºi autobuze, ceea ce n’a existat în timpul României Mari. Ce ne
lipseºte sunt eroii, sunt oamenii gata de muncã, dãruire ºi jertfã
pentru Dumnezeu ºi Neam. Ne lipseºte un Gãvrilã Iuga, un Ion
Bilþiu Dãncuº, un Ilie Lazãr, preoþii cu crucea’n frunte, Ion
Dunca-Joldea, primarii, Dumitru Pop Roibu, Gãvrilã Mihali
ªtrifundã, Toader ªteþca.
„Maramurãº þarã veche cu oameni fãrã pereche...”
Primim o informaþie de ultimã orã din dosarele secu, din care
rezultã cã, un Institut de Învãþãmânt Superior din Bucureºti
stãtea sub „ocrotirea” ºi controlul unui înalt general de securitate, personal, ceea ce aratã importanþa pe care Institutul o
avea pentru Stat, economia naþionalã ºi relaþiile externe.
Un cadru didactic al numitului Institut a cãzut de pe
trambulinã în momentul în care un membru de gradul I al
familiei lui a defectat în Occident, în anii ‘80. Azi, numitul
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cadru didactic îºi vede dosarul în care citeºte cã ºapte înalþi
tovarãºi cu trese albastre erau puºi pe urmele lui zi ºi noapte. Îi
ajunge sub ochi ºi raportul generalului „ocrotitor” în care
citeºte: „Numitul cadru didactic al Institutului este unul dintre
cei mai bine pregãtiþi iar în specialitatea lui stã pe locul I, cu
toate acestea, nu este promovat nici mãcar la nivel de conferenþiar. Cadrul didactic XY nu este favorabil regimului nostru.
Este nãscut pe meleagurile nordice, maramureºene ale þãrii
noastre, de aceea nu va ceda. În consecinþã este mai bine a i se
da un paºaport sã pãrãseascã þara decât sã ne facã probleme."
Iatã cã afirmaþia nu este doar o vorbã de cântec ci ºi
convingere pentru cei de pe Dâmboviþa, de ieri sau de azi!....
Sã ne lãsãm satele noastre sã fie sate, nu sã le transformãm în oraºe pe hârtie pentru ca primarul ºi alþii sã ia indemnizaþie mai mare iar sãtenii sã plãteascã impozit dublu ºi triplu.
Sã nu alergãm dupã vestul dezvoltat, sã-l ajungem într’o noapte, cãci ne cãlcãm pe picioare. Vestul avea sate-oraºe, cu
canalizare încã din Evul Mediu. Le avem ºi noi pe ale noastre
dupã care aleargã occidentalii, sã le vadã, sã le savureze parfumul arhaic „înapoiat” unde se bea lapte direct de la vacã, fãrã
sã mai treacã prin fabricã ºi altele. Sã nu mai facem „parchet
rustic” din casele de lemn, expresie de strãveche culturã moroºanã, pe care o distrugem pentru un pumn de dolari. „Pentru cã
asta cer italienii!” Idioþi! ªi aceia tot atât de „culþi” ºi flãmânzi
doar dupã bani, ca ºi moroºanul nostru, cap pãtrat, care’ºi
ucide singur naþia, istoria ºi turismul actual din care, condus
„cu cap” cu adevãrat cã ies bani, tocmai din casele de lemn!
De ce nu putem lãsa Maramureºul sã fie Maramureº,
Lãpuºul, Lãpuº, Chioarul Chioar, Codru, Codru, Sãlajul, Sãlaj
ºi aºa mai departe. Nu se poate, pentru cã… n’avem oameni!
„Nu se poate!” Desigur, cînd ceva „nu se poate” = „ce sã’þi
baþi capul când merge ºi aºa?!”- motive se gãsesc, nu cu carul
ci cu vagonul!
Admitem, cã din anumite considerente… „nu se mai
poate,” dar nici în acest caz, situaþia nu ne absolvã de vina de-a
degrada întâi Maramureºul, cu toate valorile sale materiale ºi
spirituale, ºi odatã cu asta ºi celelalte „þãri” incluse în judeþ.
Oare lãpuºenii nu se simt înjosiþi în mândria patriotismului lor
local, când ei nu mai sunt Lãpuº, cu toate valorile lui, inclusiv
naturale ºi de artã, ci altceva, ce nici ei nu mai ºtiu ce sunt, sau
poate cã, comunismul a reuºit sã niveleze conºtiinþele în aºa
mãsurã încât nimeni nu se mai gândeºte la asta? Dureros, abandon pe toatã linia, tocmai ce ºi-a dorit comunismul, iar noi,
dupã aproape douã decenii, tot îi mai facem jocul.
Oare cum ar fi sã revenim la o spinare dreaptã, româneascã, naþionalã, patrioticã ºi corectã ºi sã notãm în acte ºi
pe corespondenþã: Cufoaia - Lãpuº, jud. Maramureº; Ocoliº Chioar, jud. Maramureº; Tohat, Ulmeni, Ariniº, Chelinþa - pe
Someº, sau chiar Sãlaj, jud. Maramureº; nu sunã tocmai comod, dar sã facem sã sune ºi comod ºi corect, sã lãsãm sã fie a
Sãlajului ce este a lui ºi Maramureºului la fel. Oare n’ar fi
corect? Dar când comunismul a avut nevoie de propagandã
comunistã, atunci am putut face regiuni ºi raioane ºi rapid
ne-am pus cu botul pe labe ori am fãcut sluj! Þara Maramureºului a avut chiar douã: raionul Sighet ºi Viºãu. Acum, în
interesul nostru naþional-istoric, pentru cã nu ne stã nimeni la
spate, nu se poate, pentru cã nu umple buzunarul „patrioþilor”
care zice-se cã ne conduc, de pe Dâmboviþa coborînd pe toate
râurile: „nu se poate!”
NOTÃ: La rugãmintea expresã a autoarei, am respectat
ortografia manuscrisului.
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Sãrbãtorirea Unirii în dreapta Tisei
Conferinþa internaþionalã „90 de ani de la Marea Unire”
Apºa de Jos (Ucraina), 22-23 noiembrie 2008
Ana MUNTEAN
Debutul manifestãrilor dedicate împlinirii a 90 de ani
de la Marea Unire a avut loc, în acest an, în afara teritoriului
þãrii, la Apºa de Jos (Ucraina), aºezare româneascã în proporþie
de peste 90%. Aici, activa organizaþie Uniunea Regionalã a
Românilor din Transcarpatia „Dacia”, condusã de dr. Ioan M.
Botoº, a organizat Conferinþa internaþionalã „90 de ani de la
Marea Unire”.
Cu emoþii fireºti, am pornit spre Apºa de Jos, de bunã
dimineaþã, îngrijoraþi fiind de începutul de iarnã ce îºi fãcea
simþitã prezenþa. Pe traseu, ghid bun ºi interlocutor fermecãtor
ne-a fost domnul Adrian Marchiº, de la Radio România Actualitãþi - realizator, împreunã cu doamna Puºa Roth, a primei
emisiuni „Ora românilor de pretutindeni”, difuzatã în 12 martie 1998! Veritabil deschizãtor de drumuri, domnul Adrian
Marchiº a pierdut ºirul nenumãratelor vizite pe teritoriul ucrainean. Este deþinãtorul unui tezaur de amintiri pe care ni le
împãrtãºeºte cu generozitate. Aflãm, în acest fel, de momentele impresionante din 22 decembrie 1989, când, aflând ce se
petrece în România, maramureºenii noºtri din dreapta Tisei
s-au adunat pe malul apei strigând: „Români, suntem cu voi!”,
fapt ce a stârnit o panicã de nedescris pe malul românesc, unde
exista temerea unei invazii sovietice.
Trecem podul istoric peste Tisa. De o parte ºi de alta a
ºoselei, pe pãrþile rezervate pietonilor, localnicii aºteaptã sã
treacã fiecare pe malul celãlalt. Nimic nu-i deosebeºte în atitudine sau þinutã, diferite sunt doar paºapoartele pe care le au
asupra lor.
Intrãm în Slatina, localitate cu 60% populaþie româneascã (apoi unguri, ucraineni, georgieni etc.) care, pentru
prima datã în istoria sa, are primar român, domnul Gheorghe
Uhali, ales democratic în anul 2005.
Depãºim clãdirea primãriei, unde sunt
arborate drapelele Ucrainei ºi României, ºi facem un scurt popas la biserica ortodoxã din localitate, bisericã
de rit vechi, care cu o zi în urmã, la
sãrbãtoarea hramului „Sfinþii Arhangheli Mihai ºi Gavriil”, a fost neîncãpãtoare pentru mulþimea de credincioºi români veniþi din toate localitãþile
învecinate sã asiste la impresionanta
slujbã, fiind prezent ºi PS Justin
Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureºului ºi Sãtmarului.
Facem cunoºtinþã cu pãrintele Dorin
Bileþchi ºi cu mãtuºa Viorica, conducãtoare timp de 35 de ani a corului pe
patru voci a bisericii.
Oprim apoi în imensul „bazar”,
cum i se spune aici pieþei din Slatina. E
zi de târg. Frigul muºcãtor nu a reuºit
sã þinã oamenii departe. O avalanºã de

produse ºi culori. Dupã vorbele ce strãbat aerul rece, pare cã
suntem în România, dupã denumirile de pe etichetele produselor, suntem în Ucraina. Se vede cã Radio România Actualitãþi este o prezenþã constantã în viaþa acestor oameni – Adrian
Marchiº este pretutindeni recunoscut ºi salutat cu bucurie.
Ajungem în Apºa de Jos, unde suntem întâmpinaþi cu
cãldurã de organizatori. În cinstea evenimentului a fost realizatã o bogatã expoziþie de carte, fotografii ºi documente,
dedicatã marelui eveniment de la 1 Decembrie 1918. La loc de
cinste sunt aºezate fotografiile celor doi delegaþi din dreapta
Tisei, la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia: maramureºenii Ilieº Filip ºi Mihai Dan, precum ºi douã citate, care,
în context, se încarcã de noi semnificaþii: Adu-þi aminte de
zilele cele de demult, cugetã la anii neamurilor trecute! Întreabã pe tatãl tãu ºi-þi va da de ºtire,
întreabã pe bãtrâni, ºi-þi vor spune (Deuteronom 32:7) ºi Slav aº fi fost, de nu
eram latin, / latin aº fi, de n-aº fi fost ºi
dac – / dar a ieºit aºa : sã fiu român, / ºi
eu cu soarta asta mã împac ! (Geo
Dumitrescu - Inscripþie pe piatra de
hotar).
Au fost invitaþi sã participe la
manifestare reprezentanþi ai oficialitãþilor, ai unor prestigioase instituþii culturale, ai mass-media, din România
(judeþele Maramureº, Satu Mare,
Bihor, Cluj) ºi din Ucraina, cunoscuþi
pentru implicarea lor în menþinerea legãturilor între cele douã maluri ale
Tisei. Se rostesc impresionante cuvinte
de salut, pornite din inima vorbitorilor.
E o atmosferã de deplinã frãþie, de familie aflatã în sãrbãtoare. Aflãm cu bucurie cã în mijlocul nostru, ca invitaþi
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de onoare, se gãsesc reprezentanþii românilor din Poroºcovo.
Existenþa acestora a fost semnalatã în revista noastrã încã din
anul 20011, dar, din pãcate semnalarea a rãmas fãrã ecoul
cuvenit. Descoperiþi ºi uitaþi sau necunoscuþi, ei sunt acum
redescoperiþi. Pentru aceºti fii pierduþi la poalele Munþilor
Pãduroºi, se fac primele încercãri de înglobare într-un program
coerent: asistãm la naºterea Filialei Poroºcovo a Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, avându-l ca
preºedinte pe Vasile Gorvat. E un început!
Domnul Ion M. Botoº, decerneazã diplome „pentru
contribuþia adusã la pãstrarea idealului de unitate a românilor
din Transcarpatia”. Sunt onoraþi cu acest calificativ atât oaspeþi cât ºi localnici –, persoane oficiale, conducãtori de instituþii, dar printre ei se gãsesc ºi vrednici profesori sau învãþãtori, activi sau pensionari, în ºcolile româneºti din zonã.
Participã cu comunicãri ºi intervenþii în cadrul conferinþei: Mihai Dãncuº, directorul Muzeului Maramureºului
din Sighetu Marmaþiei, Ioan Dorel Todea, director Radio Sighetu Marmaþiei, Ioana Dragotã ºi Simona Dumuþa de la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, Ion Huzãu,
devotatul ºi mult încercatul redactor ºef al ziarului Maramureºenii, Vasile Dan, descendentul delegatului la Alba Iulia,
Toma Istrate, Ilie Gherheº ºi Vasile Gorvat.
Masa îmbelºugatã la care am fost poftiþi dupã terminarea lucrãrilor conferinþei s-a desfãºurat, ca toate celelalte
activitãþi, într-o atmosferã extraordinarã, greu de surprins în
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Prezidiul conferinþei internaþionale
„90 de ani de la Marea Unire”: Vasile Gorvat,
Ion M. Botoº, dr. Viorel Ciubotã, dr. Mihai Dãncuº
cuvinte, ca o adevãratã masã de sãrbãtoare a unei familii
risipite în multe locuri dar care, la ocazii mari, simte nevoia sã
se regãseascã.
Ne-am întors acasã cu speranþa cã o Europã Unitã, în
care sã fie cuprinsã ºi Ucraina, va realiza mai deplin unirea culturalã a românilor. Ne-am întors acasã cu sufletul îmbogãþit,
ºtiind cã aceastã zi ne va încãlzi inima, cum spunea N. Steinhardt, în zilele friguroase ale vieþii.

Ziua Naþionalã a României sãrbãtoritã la
Viena de cãtre Asociaþia „Cercul Cultural
Româno-Austriac UNIREA”
Ioan GODJA, Viena, Austria
Dupã cum bine este cunoscut, Asociaþia „Cercul Cultural Româno-Austriac UNIREA”, în fiecare an sãrbãtoreºte
cu drag Ziua Naþionalã a României. Ea a reuºit ºi de aceasta
datã sã organizeze o petrecere pe cinste fiind la a V-a ediþie.
Fãrã sprijin financiar din partea autoritãþilor române, iatã cã ºi
în acest an a fãcut în aºa fel sã serbeze aceastã minunatã zi ºi
cei 90 de ani de la Marea Unire.
În data de 29.11.2008, ora 19:00, la restaurantul Kursalon din localitatea Bad Vöslau, a început serbarea dedicatã
zilei de 1 Decembrie, care a þinut pânã la ora 1:30 dupã miezul
nopþii. Festivitatea a început cu un recital de muzicã bisericeascã, colinde ºi piese prelucrate din folclorul maramureºean, susþinut timp de 75 de minute de cãtre corul parohiei
greco-catolice din Sighetu Marmaþiei, numit „Cristos Rege”,
al cãrui dirijor este prof. Rodica Iosefina Gheorghiu, nãscutã
Chindriº. Dupã acest minunat recital a urmat o pauzã de 15
minute în care publicul a fost încântat sã felicite ºi sã schimba
câteva cuvinte cu membrii corului. Membrii acestui cor, pe
lângã profesionalismul de care dau dovadã, cântã din suflet
1

cântecele bisericeºti, colindele ºi multe cântece bine cunoscute
din folclorul românesc, încât sã ajungã la inima ascultãtorilor.
Dupã aceastã micã pauzã, s-a vorbit despre Ziua Naþionalã a
României, despre cei 90 de ani de la Marea Unire.
Am invitat la microfon pe pãrintele parohiei grecocatolice din Sighetu Marmaþiei, preot protopop Onisim Filip,
pe d-na Ildico Schaffhauser, fost director la ICR Viena ºi
consilier cultural al Ambasadei Române de la Viena, de aceastã datã fiind prezentã ca reporter al TVR Cultural, pe d-na
Valeria Ioniþã, realizator de programe la RRI (Radio România
Internaþional) ºi pe Luc François numit „domnul Luc”, conducãtorul grupului de la Vâlcea, pentru. a prezenta fanfara,
grupul folcloric de la Liceul de Artã din Râmnicul Vâlcea ºi
colindãtorii de la Voineasa. Probabil vi se pare amuzant faptul
cã vedeþi acest nume Luc François ºi vã puneþi întrebarea cine
este aceastã persoanã.
Este de apreciat faptul cã domnul Luc François este de
origine belgianã, de aproximativ 2 ani fiind stabilit în România, ºi este directorul Cãminului Cultural din comuna Frân-
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FAMILIA ROMÂNÃ

90 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

ceºti, jud. Vâlcea ºi luptã pentru a promova cultura
româneascã peste hotare. Meritã felicitãri ºi poate fi un exemplu pentru mulþi români.
Amintind de Vâlcea, vreau sã aduc mulþumiri domnului
Luc, d-lui prof. Viorel Timofte, directorul Liceului de Artã ºi
celor care au susþinut financiar deplasarea acestui grup de 50
de persoane, fiind vorba de dl Ion Calea, preºedintele C.J.
Vâlcea, d-na Ioana Gata, consilier, ºi d-l primar Mircea Gutau.
Fanfara a cântat imnul României, al Austriei ºi câteva
cântece patriotice. Grupul folcloric a fost extraordinar, a distrat publicul cu cântecele din partea Olteniei ºi nu numai. De
asemeni, colindãtorii din Voineasa au fost apreciaþi pentru
felul în care au interpretat colindele autentice si pentru costumele populare minunate pe care le aveau.
Delia Denise Godja, pe lângã cele douã arii interpretate,
„Cherubino” ºi „Heidenröslein”, acompaniatã la pian de prof.
Monica Chifor din Sighetu Marmaþiei, iatã cã de aceastã datã a
îmbrãcat costumul de maramureºeancã ºi a intrat în scenã cu
atât de mult curaj ºi devotament interpretând acel minunat
cântec cunoscut de toþi românii „Fraþi români din lumeantreagã”. A continuat cu: „Aºa-i românul când se-nveseleºte”,
urmat de „Suntem români mereu”, în aplauzele publicului care
era în picioare ºi cânta împreunã cu ea.
Directorul ªcolii Populare de Artã din Sighetu Marmaþiei, prof. Ioan Ardelean Pruncu, a fost atât de încântat de
felul cum a interpretat aceste cântece, încât a venit la ea ºi a
felicitat-o spunând cã se bucurã de faptul cã atunci când era în
juriu la un concurs de folclor, i-a înmânat „Premiul Juriului”,
acesta fiind prea mic pentru talentul ei mare ºi se bucurã cã
astãzi poate sã o felicite.
Fiind atât de încântatã ºi de mulþumitã de faptul cã
publicul îi este alãturi, i-a invitat pe toþi la joc, interpretând
multe cântece din repertoriul ei ºi al altor artiºti. Îmi este puþin
greu sã aduc cuvinte de laudã chiar fetiþei mele, dar nici nu pot
neglija faptul cã ea este trup ºi suflet pentru cântecul românesc,
cu toate cã este nãscutã în Austria.
Dupã Delia Denise, a intrat în scenã Anuþa Cernat,
antrenând publicul la dans. Atmosfera a fost aºa cum ne-am
dorit sã fie, noi cei care am organizat întâlnirea.
Uitasem sã vã spun cã ºi de aceastã datã nu au lipsit
minunatele bucate româneºti: cârnaþi, cartaboº, costiþã afumatã, caºcavalul, brânza telemea, slãnina ºi alte bunãtãþi, împreunã cu vinul de la Vâlcea ºi þuica din Maramureº, fiecare
invitat putând sã guste din bucatele pregãtite cu mare drag
pentru aceastã ocazie. Bucatele au fost aduse din România, de
cei din Sighetu Marmaþiei ºi din Vâlcea, cãrora le mulþumim
pentru efort.
Aºa am petrecut Ziua Naþionalã a României, cu oameni
minunaþi, cu muzicã de calitate, þuicã, vin ºi bucate gustoase ºi
ne dorim ca bunul Dumnezeu sã ne ajute, sã ne de-a sãnãtate ºi
sã fim mereu buni ºi uniþi.
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În data de 30.11.2008, duminicã, la ora 11:30, împreunã cu corul parohiei din Sighet, am fost prezenþi la Catedrala Sf. ªtefan din sectorul 1, Viena. La ora 12:00 a început
liturghia, catedrala fiind plinã de public vienez ºi turiºti. La
aceastã liturghie a cântat corul „Cristos Rege”, îndrumat fiind
de cãtre preotul Iulian Hotico, care slujeºte la Viena. Monseniorul Mag. Franz Schlegl, care a þinut liturghia, ne-a uimit
vorbind în limba românã, mulþumind corului pentru prezenþã,
vorbind despre România, despre perioada comunistã trãitã în
România, despre actualul Muzeu din Sighet, fostã puºcãrie pe
vremea comunistã. A fost prezentã ºi doamna Adriana Stãnescu, însãrcinatul cu afaceri al României la Viena.
Dupã liturghie, corul „Cristos Rege” a fost felicitat de
Monseniorul Mag. Franz Schlegl pentru felul cum s-au prezentat în faþa publicului. Ocazia oferitã corului „Cristos Rege”
a fost o onoare atât pentru noi cât ºi pentru România. Toate
acestea au fost cu putinþã prin sprijinul acordat din partea
preotului mag. Vasile Luþai, de la parohia greco-catolicã din
Viena, cãruia îi aducem mii de mulþumiri pentru ajutor ºi
implicare.
El provine din Maramureº, este o persoanã cu un caracter deosebit, de o modestie rarã, iar cei ce îi calcã pragul
bisericii ºi sunt prezenþi la liturghiile domniei sale, cu siguranþã ca îºi doresc sã revinã cât mai curând.
Corul „Cristos Rege” nu este pentru prima datã la un
concert în strãinãtate. În iarna anului 2007, a avut oportunitatea susþinerii unor concerte la Strassbourg ºi Marsilia, fiind
invitaþi, pe lângã concerte, sã participe la Liturghia solemnã de
la Catedrala din Strassbourg, în ajunul ANULUI NOU, cu
douã partituri: KYRIE ELEISON, SANCTUS ºi AGNUS DEI
(CVARTET VOCES).
Aºadar dragi cititori, prin aceste cuvinte, am încercat sã
vã împãrtãºesc bucuria sufleteascã de român stabilit în apropiere de Viena, de 18 de ani, care nu am uitat niciodatã de
unde îmi sunt rãdãcinile, mã mândresc cu concetãþenii mei, cu
cei care aduc mare onoare României. Încerc din rãsputeri sã
arat austriecilor partea pozitiva a þãrii de unde provin ºi acest
lucru îl fac începând cu anul 2003, de când reprezint aceastã
Asociaþie „Cercul Cultural UNIREA”.
Desigur, cei ce au putere financiarã, cei ce sunt pe lângã
Guvernul României, ºi aici mã refer la Departamentul Românilor de Pretutindeni, dacã mi-ar oferi puþin sprijin financiar
aº putea face mai mult, dar aºa fac doar ce se poate ºi, de multe
ori, imposibilul.
Cred cã ºi dumneavoastrã vã bucuraþi vãzând cã se
întâmplã lucruri frumoase în afara þãrii ºi cã românii, oriunde
s-ar afla, nu uitã ca sunt români.
Doresc tuturor românilor de pretutindeni, Crãciun fericit, Sãrbãtori frumoase ºi un „An Nou Fericit”, sã fim mai
buni, sã fim uniþi!
Dumnezeu sã-i ocroteascã pe români!
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Naþionalizarea învãþãmântului
în Basarabia în 1917
Ion NEGREI
Redactor-ºef al Revistei de Istorie ºi Culturã „Cugetul”, Chiºinãu
La 27 februarie (12 martie) 1917, regimul absolutist din
Rusia s-a prãbuºit. Acest eveniment a schimbat din temelie
orânduirea socialã ºi politica naþionalã din Imperiul Rus. Revoluþia rusã a trezit la viaþa politicã activã toate popoarele ce
gemeau sub jugul crunt al þarismului. Pentru o scurtã perioadã
de timp (februarie-octombrie 1917), fosta „puºcãrie a popoarelor” (sintagma aparþine poetului ucrainean Taras ªevcenko), a devenit una din cele mai democratice þãri din lume.
Odatã cu cãderea autocraþiei s-a prãbuºit ºi sistemul de
învãþãmânt practicat de regimul þarist, scopurile cãruia erau
ºtergerea memoriei istorice, diluarea identitãþii naþionale a
popoarelor neruse ºi asimilarea lor. Dupã rãsturnarea vechiului
regim, moldovenii, alãturi de revendicãrile politice, economice, administrative, bisericeºti etc., ridicã cu deosebitã intensitate ºi chestiunea ºcolii naþionale. Moºtenirea lãsatã de
þarism în domeniul învãþãmântului era sumbrã. Politica de
deznaþionalizare ºi rusificare promovatã de þarism a determinat
atitudinea ignorantã a bãºtinaºilor faþã de ºcoalã, ºi ca urmare,
în Basarabia, se înregistreazã un nivel destul de scãzut al
ºtiutorilor de carte. Dupã datele recensãmântului oficial rus din
1897, dintre toate etniile din Basarabia, cel mai scãzut grad de
alfabetizare se înregistreazã în rândurile populaþiei bãºtinaºe,
în acest sens moldovenii fiind depãºiþi doar de þigani. În rândurile bãrbaþilor, ºtiutorii de carte alcãtuiau 10,5%, iar printre
femei – 1,7%. Academicianul Anatol Ciobanu, studiind acest
subiect, avea sã constate: „Nici un imperiu, dupã prãbuºirea
lui, n-a lãsat în urmã atâta întuneric ºi ruinã ca cel rus. În
Basarabia nu exista nici o ºcoalã... care sã fi funcþionat în
limba maternã. Deci, nu puteau exista nici cadre didactice care
sã predea limba ºi literatura românã, istoria neamului, geografia Patriei etc. Verbul matern nu putea fi auzit nici mãcar în
bisericã... Peste 90% din populaþia autohtonã era analfabetã”.
În spaþiul dintre Prut ºi Nistru se atesta o lipsã totalã a cãrþilor
româneºti; nu exista nici o bibliotecã, nici o librãrie cu cãrþi
româneºti, în întreaga provincie nu era o tipografie care ar fi
putut tipãri cãrþi cu alfabet latin. Aceasta era moºtenirea lãsatã
de þarism dupã o administrare a Basarabiei timp de mai bine de
o sutã de ani.
Dupã revoluþia din februarie 1917, febra cãutãrilor unor
noi rosturi sociale, naþionale ºi politice a cuprins întreaga
societate basarabeanã. Din pãcate, explozia socialã produsã în
inima Imperiului Rus a gãsit nepregãtite forþele politice din
Basarabia. În noua conjuncturã politicã, fiecare pãturã socialã
din fosta provincie a Imperiului Rus cãuta sã-ºi dobândeascã,
în mod separat, drepturile ºi libertãþile de care fusese privatã pe
parcursul a mai bine de un veac de umilinþã ºi asuprire socialã
ºi naþionalã. Însã, treptat, pe mãsura conturãrii programului
politic al revoluþiei, în sânul societãþii basarabene s-a produs o
regrupare a forþelor dupã criteriul naþional. Cucerirea libertãþilor naþionale a devenit lozinca principalã a miºcãrii politice
a românilor basarabeni. În acest context, liderii miºcãrii naþionale au pus problema învãþãmântului cu deosebitã intensitate. Era un lucru firesc, deoarece, dupã un veac de întuneric,

setea de carte în limba maternã era nemãrginitã. Nemþii, grecii,
bulgarii, evreii ºi reprezentanþii altor minoritãþi naþionale îºi
aveau ºcolile lor. Numai moldovenii nu aveau ºcoalã, cu toate
cã formau majoritatea populaþiei Basarabiei. Or, cea mai gravã
crimã a regimului þarist faþã de populaþia bãºtinaºã din Basarabia a fost prohibirea prin intermediul întregului aparat de
stat a culturii naþionale ºi rusificarea aproape totalã a populaþiei dintre Prut ºi Nistru.
În aprilie 1917, într-o ºedinþã a Adunãrii Zemstvei
guberniale, a fost discutatã situaþia învãþãmântului din Basarabia. S-a constatat cã „treaba învãþãmântului obºtesc merge
foarte rãu, deoarece cea mai mare parte din copii fiind moldoveni ºi învãþãtura fiind ruseascã, ei, dupã împlinirea ºcoalei,
degrabã uitã totul”. În urma dezbaterilor, Zemstva gubernialã a
luat hotãrârea de a cere de la ministerul învãþãmântului ca
predarea în ºcolile inferioare sã se facã în „limba moldoveneascã”.
Fruntaºii miºcãrii naþionale din Basarabia, constituiþi la
începutul lunii aprilie 1917 în Partidul Naþional Moldovenesc,
au elaborat ºi cerinþele moldovenilor în materie de învãþãmânt.
Punctul 5 al programului Partidului Naþional Moldovenesc
stipula: „În ºcolile de toate treptele, limba de predare sã fie
limba naþionalã a poporului. Limba ruseascã se va învãþa în
ºcoli ca obiect de învãþãmânt (ca învãþãturã deosebitã). În toate
satele ºi oraºele sã se facã ºcoli bune, cu mai mulþi ani de
învãþãturã, ºi toþi copiii sã fie îndatoriþi a învãþa la acele ºcoli”.
La scurt timp dupã publicarea programului Partidului
Naþional Moldovenesc, la Chiºinãu, în zilele de 10-13 aprilie,
a fost convocat primul congres (general) al învãþãtorilor din
Basarabia. Din cei cca. 800 de învãþãtori moldoveni – câþi erau
în întreaga provincie la acel moment – la congres erau prezenþi
doar vreo 40-50. La acest congres al învãþãtorilor de toate
naþionalitãþile din întreaga Basarabie s-a înregistrat o atmosferã destul de ostilã ºcolii naþionale. Întrunirea a fost dominatã
de elementele ºovine angajate în sistemul de învãþãmânt din
fosta gubernie ruseascã.
La congres, fruntaºii politici basarabeni (Vladimir
Herþa, Pan Halippa, Ion Buzdugan ºi alþii) au atacat rusificarea
învãþãmântului, pledând pentru naþionalizarea ºcolii. Legitimitatea cerinþelor moldovenilor era atât de evidentã încât strãinii nu puteau invoca nici un argument care sã le justifice
împotrivirea. Cu toate acestea, un grup de învãþãtori ruºi ºi
rusificaþi, în frunte cu Sîromeatnikov, ºeful Departamentului
învãþãmânt primar din Basarabia, se opunea cu înverºunare
cerinþelor moldovenilor. Demnitarul rus a avut obrãznicia sã
declare în plinã adunare cã moldovenii sunt un neam de oameni proºti ºi înapoiaþi, cã ei n-au nici un fel de culturã ºi
trãiesc ca samoiezii (un popor foarte înapoiat din adâncurile
Siberiei), utilizând doar vreo sutã de cuvinte în limbajul lor
zilnic. Învãþãtorul Ion Buzdugan, delegat la congres, în replicã,
a adus în faþa adunãrii o voluminoasã biblie scrisã în „limba
moldoveneascã” ºi, arãtând-o oponenþilor sãi, i-a somat sã
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numere câte cuvinte moldoveneºti conþine aceastã carte ºi dacã
se mai poate susþine cã limba moldovenilor e sãracã.
La congresul general al învãþãtorilor, moldovenii abia
au reuºit sã obþinã recunoaºterea principiului naþionalizãrii
învãþãmântului. Strãinii, mai abili în ale politicii, au reuºit sã
strecoare în rezoluþia congresului urmãtoarea prevedere: „Predarea (în ºcoli) trebuie sã se facã în limba copiilor, însã, fiindcã
învãþãtorii nu sunt pregãtiþi pentru aceasta, înfãptuirea acestei
hotãrâri se amânã pe viitor”. Astfel, la congresul învãþãtorilor
din aprilie 1917 a fost schiþatã doar o abordare de principiu a
situaþiei ºcolare, problema naþionalizãrii învãþãmântului rãmânând în continuare doar o doleanþã.
Cu toate acestea, ideile naþionale pãtrund din ce în ce
mai mult în societatea basarabeanã. Dupã congresul învãþãtorilor au urmat congresul preoþilor (19-25 aprilie), congresul studenþilor (20 mai), congresul þãranilor (21-24 mai)
etc. Dintre toate acestea, doar congresul din aprilie al învãþãtorilor a dezbãtut cel mai puþin problemele de ordin naþional.
Celelalte foruri au formulat o serie de revendicãri de ordin
naþional ºi s-au pronunþat pentru o largã autonomie a Basarabiei. De exemplu, clerul din Basarabia a cerut ca „limba
moldovenilor, care alcãtuiesc majoritatea populaþiei, istoria
Basarabiei ºi a poporului majoritar care o locuieºte, literatura
naþionalã precum ºi cântecele moldoveneºti sã se predea obligatoriu elevilor moldoveni”.
Eºecul înregistrat la congresul învãþãtorilor din aprilie
1917 nu a descurajat pe învãþãtorii moldoveni. Marea reuºitã a
congresului a fost crearea, la sugestia lui Onisifor Ghibu,
profesor ardelean cu o bogatã experienþã în domeniul învãþãmântului, aflat în refugiu la Chiºinãu, a Asociaþiei învãþãtorilor moldoveni. La prima ºedinþã generalã a Asociaþiei,
þinutã la 17 aprilie, a fost întocmit un memoriu cãtre Zemstva
gubernialã, prin care se cerea:
1. Convocarea tuturor învãþãtorilor moldoveni într-un
congres al lor, care sã decidã mãsurile de naþionalizare a ºcolii
în localitãþile moldoveneºti.
2. Organizarea cursurilor de varã pentru învãþãtorii
moldoveni, cu durata de 7-8 sãptãmâni.
3. Editarea unei reviste pedagogice.
În aceeaºi zi, Comitetul de conducere al Zemstvei guberniale, compus în majoritate din moldoveni, a decis constituirea Comisiei ºcolare moldoveneºti (în frunte cu profesorul
ªtefan Ciobanu), în sarcina cãreia s-a pus organizarea învãþãmântului din Basarabia pe baze noi.
Prin aceste mãsuri organizatorice, ºcoala din Basarabia
intrã într-o nouã etapã în evoluþia sa. Comisia ºcolarã moldoveneascã din cadrul Zemstvei guberniale a început sã pregãteascã naþionalizarea învãþãmântului.
Constituirea (organizarea) noii ºcoli era o sarcinã greu
de realizat pentru toate popoarele din imperiu, inclusiv pentru
românii din Basarabia. Edificarea unui sistem de învãþãmânt
naþional dicta, în primul rând, respingerea modelului þarist de
organizare a acestuia. Era nevoie de a crea totul din nou, de a
pune bazele unui sistem de învãþãmânt naþional ºi democratic,
þinându-se cont de situaþia concretã ºi posibilitãþile reale. Þinând cont de realitãþile basarabene, Comisia ºcolarã moldoveneascã a susþinut convocarea unui congres al învãþãtorilor
moldoveni.
La 1 mai 1917 are loc congresul învãþãtorilor din oraºul
ºi judeþul Chiºinãu. În ziua de 7 mai 1917, învãþãtorii din Bãlþi
þin un congres similar cu cel de la Chiºinãu, întrunire la care
fruntaºii învãþãmântului din oraº ºi judeþ pledeazã pentru naþionalizarea ºcolii din Basarabia. Încã la 29 aprilie þãranii din
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plasa Slobozia, judeþul Bãlþi, întruniþi într-o adunare, cer stãpânirii sã introducã limba moldoveneascã în toate ºcolile,
bisericile, în administraþie ºi armatã. „ªcoala noastrã trebuie sã
fie adevãratul izvor de luminã ºi ºtiinþã în limba noastrã pãrinteascã”, subliniau ei în hotãrârea adoptatã.
Manifestãri de conºtiinþã naþionalã se constatã pretutindeni în rândurile þãrãnimii basarabene. La adunãrile lor,
þãranii din comuna Brânzeni, judeþul Orhei, plasele Lãpuºna,
Bujor ºi Hânceºti din judeþul Lãpuºna se pronunþã pentru
ºcoalã ºi bisericã naþionalã. Þãranii îºi exprimau dorinþa ca
limba rusã sã se predea în ºcoli numai în ultimul an de învãþãmânt, iar cãrþile de ºcoalã sã aparã cu litere latine. Primul
congres al þãranilor din Basarabia, convocat la 20 mai 1917, a
susþinut chestiunea naþionalizãrii ºcolii.
Tot la 20 mai 1917, la Chiºinãu are loc primul congres
al studenþilor moldoveni. Delegaþii considerã ºcoala ca cel
dintâi mijloc de regenerare a moldovenilor ºi cer naþionalizarea ºcolii primare ºi crearea învãþãmântului secundar moldovenesc cu aplicarea alfabetului latin.
Miºcarea naþionalã ºi ideea naþionalizãrii ºcolii au fost
susþinute ºi de cãtre ofiþerii ºi soldaþii moldoveni de la Odesa,
Chiºinãu ºi de pe Frontul Român.
La 25 mai 1917, în Sala Eparhialã din Chiºinãu, îºi
începe lucrãrile primul congres al învãþãtorilor moldoveni din
Basarabia.
Comitetul organizatoric al congresului a decis ca, pe
lângã învãþãtorii ºi preoþii care predau religia în ºcoalã, la
congres sã participe ºi câte un delegat þãran din fiecare voloste,
precum ºi reprezentanþi ai studenþilor moldoveni de la universitãþile din Rusia.
Programul congresului, alcãtuit ºi tipãrit în ajun, prevedea trei probleme ce urmau a fi discutate la întrunirea principalã a învãþãtorilor moldoveni din Basarabia:
1. organizarea învãþãmântului moldovenesc;
2. pregãtirea ºi organizarea învãþãtorilor moldoveni;
3. învãþãtorii moldoveni ºi treaba politicã (momentul
politic). Propuneri ºi alte puncte întâmplãtoare.
Paul Gore (reprezentantul Zemstvei guberniale), deschizând congresul învãþãtorilor moldoveni cu cuvintele „Vã
salut, dragi români!”, a menþionat cã învãþãtorii moldoveni
s-au întrunit la acest for „pentru a se sfãtui cu privire la
naþionalizarea ºcolii”. În ºedinþa de deschidere a congresului,
mesaje de salut au rostit A.K. Schmidt, preºedintele comisiei
culturale a Zemstvei guberniale, pãrintele Þãruº din judeþul
Orhei, Pan Halippa, redactorul ziarului „Cuvânt moldovenesc” (din partea Partidului Naþional Moldovenesc), praporºcicul (sublocotenentul) Cazacliu, cãpitanul Simion Murafa,
soldaþii Ion Pãscãluþã ºi Ion Codreanu, marinarii Vrânceanu ºi
Gafencu ºi alþii. Au binecuvântat congresul slujitorii altarului:
pãrintele Alexei Mateevici, arhimandritul Gurie Grossu, preotul Teodor Bogos ºi alte feþe bisericeºti.
Dupã alegerea organelor de lucru ale congresului, s-a
trecut la realizarea programului propus. Raportul „Organizarea învãþãmântului moldovenesc în ºcolile de toate treptele”
a fost prezentat de cãtre ªtefan Ciobanu, ºeful Comisiei ºcolare
moldoveneºti din cadrul Zemstvei guberniale, profesor la gimnaziul din Bolgrad, bun cunoscãtor al limbii, literaturii ºi
istoriei neamului românesc. Raportorul a menþionat cã, dintre
toate popoarele din Rusia, moldovenii au fost ºi sunt cei mai
nedreptãþiþi. „Numai ei nu s-au folosit de dreptul acordat de
prima dumã ruseascã despre predarea în limba maternã în
ºcoala primarã de douã clase. Revoluþia din februarie a deschis
acum calea cãtre dobândirea drepturilor noastre pe tãrâm ºco-
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lar. Congresul nostru trebuie sã cearã naþionalizarea întregului
învãþãmânt pentru moldoveni.” Raportul a fost ascultat „cu
multã plãcere ºi în sufletele multora a stârnit o bucurie cum nu
se mai poate spune”.
Consecinþele politicii de deznaþionalizare ºi rusificare
s-au fãcut simþite ºi la congresul învãþãtorilor moldoveni. În
timpul dezbaterilor, pronunþându-se pe marginea propunerilor
fãcute de ªtefan Ciobanu, învãþãtorul Dumitriu stãruia: „sã nu
ne apucãm deodatã cu naþionalizarea întregului învãþãmânt, ci
deocamdatã numai de clasa I ºi a II-a, apoi pe rând ºi de
celelalte ºcoli”. „Între timp, continua Dumitriu, noi vom chema norodul la sfat ºi-l vom întreba: cum vrea el sã înveþe:
moldoveneºte sau ruseºte?” Din pãcate, chiar unii învãþãtori de
origine moldoveneascã (dar bineînþeles rusificaþi) priveau limba moldovenilor drept nepotrivitã pentru discursul public, inclusiv pentru utilizarea ei în învãþãmânt. Un alt participant la
congres, G. Buciuºcan (bulgar de origine, dupã datele pe care
ni le oferã Onisifor Ghibu) se arãta indignat de faptul cã
delegaþii sunt gata „sã fãrâme ºcoala ruseascã de pânã acum” ºi
îºi exprima îndoiala în ceea ce priveºte reuºita naþionalizãrii
învãþãmântului din Basarabia, din cauza sãrãciei limbii („Noi
n-avem limbã. Ne lipsesc cele mai multe cuvinte în limba
moldoveneascã.”), ºi sfãtuia ca ele sã fie împrumutate din
limba rusã („Sã le luãm de la ruºi, cãci cu ei avem de a face.”).
De altfel, ºi un þãran, delegat la congres, susþinea cã satul sãu
l-a însãrcinat sã cearã „ca ºcoala sã fie mai departe în limba
ruseascã”. Acesta a fost diapazonul discuþiilor la congresul
învãþãtorilor moldoveni în problema organizãrii învãþãmântului în Basarabia.
În cele din urmã, dupã largi dezbateri, punându-se la
vot propunerile conþinute în referatul prezentat de cãtre ªtefan
Ciobanu ºi cele înaintate de alþi vorbitori, s-au votat urmãtoarele rezoluþii:
„1. De la 1 septembrie 1917, ºcolile din satele moldoveneºti sau în majoritate moldoveneºti se vor preface în ºcoli
moldoveneºti.
2. Limba rusã se va învãþa în aceste ºcoli ca obiect de
învãþãmânt obligator, începând de la anul al treilea, în 6 ceasuri
pe sãptãmânã.
3. În ºcolile cu 2 clase limba rusã se va învãþa tot de la al
treilea an, câte 6 ceasuri pe sãptãmânã.
4. Sã se deschidã ºcoli moldoveneºti ºi la oraºe.
5. Programele ºcolare sã fie în conformitate cu programele ruseºti.
6. În Chiºinãu ºi în þinuturile unde moldovenii sunt în
majoritate, sã se deschidã încã la 1 septembrie 1917 câte un
liceu de bãieþi ºi [câte] unul de fete.
7. Programele liceelor sã fie potrivite cu cele ale liceelor ruseºti, iar limba rusã, istoria ºi literatura rusã sã se
predea dupã un program pe care-l va elabora o comisie anume.
8. La Universitatea din Odesa ºi la cea din Kiev sã se
deschidã câte o catedrã de limbã, literaturã ºi istorie moldoveneascã, pânã când se va înfiinþa o universitate la Chiºinãu.”
Dupã cum vedem, prin hotãrârile adoptate la congres a
fost declanºat procesul de naþionalizare a ºcolii primare din
mediul rural, de deschidere de ºcoli moldoveneºti la oraºe,
unde exista o populaþie mixtã. Iniþial, naþionalizãrii era supusã
doar prima treaptã a sistemului de învãþãmânt – ºcolile primare. Dar se preconiza ºi crearea învãþãmântului secundar
(prin deschiderea liceelor moldoveneºti la Chiºinãu ºi în centrele de þinut) ºi a celui superior (prin înfiinþarea de catedre de
limbã, literaturã ºi istorie la universitãþile din Odesa ºi Kiev).
Conform hotãrârilor congresului, limba rusã nu mai era
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limbã de predare, ea cãpãta statut de obiect de studiu ºi i se
rezerva, sãptãmânal, un anumit numãr de ore. Elaborarea programelor ºcolare pentru necesitãþile învãþãmântului moldovenesc, în conformitate cu cele ruseºti, a fost determinatã de
faptul cã, în mai 1917, forma de organizare politicã a fostei
gubernii era autonomia administrativã ºi culturalã în cadrul
statului federativ rus.
Astfel, congresul învãþãtorilor moldoveni a pus bazele
conceptului de ºcoalã naþionalã, ºcoalã de tip nou, democraticã, ce se deosebea radical de ºcoala þaristã, care a fãcut
ravagii în Basarabia.
Discuþii aprinse, uneori contradictorii, a stârnit, la congres, problema veºmântului limbii de instruire. Unii delegaþi,
în special oficialitãþile ruse, acceptau naþionalizarea învãþãmântului doar în sensul introducerii instruirii în limba moldovenilor. În opinia lor, ºcoala trebuia sã devinã moldoveneascã
doar ca formã, pãstrându-ºi conþinutul rusesc. Instruirea urma
sã se facã prin traducerea manualelor ruseºti, utilizându-se, evident, alfabetul chirilic. Privit prin aceastã opticã, alfabetul
rusesc ºi evident conþinuturile ruseºti ale învãþãmântului rãmâneau în continuare drept mijloace de asuprire spiritualã ºi de
înstrãinare de cultura naþionalã.
Viziunea fruntaºilor moldoveni (Paul Gore, Pan Halippa,
ªtefan Ciobanu, Ion Buzdugan etc.) era diametral opusã. Prin
naþionalizarea învãþãmântului, ei urmãreau introducerea în
ºcoalã a conþinuturilor naþionale ºi a spiritului naþional.
Adoptarea unei hotãrâri în problema alfabetului s-a
dovedit a fi destul de complicatã. În ajunul congresului, în
presa din Basarabia, cu preponderenþã în cea de expresie rusã,
s-a dezlãnþuit o adevãratã campanie împotriva scrisului latin,
lansându-se zvonul cã, odatã cu trecerea la scrierea cu alfabet
latin, Basarabia se va alipi automat la România. Organizarea
învãþãmântului în limba maternã, în baza alfabetului latin, era
calificatã de oponenþii fruntaºilor moldoveni ca o tentativã
camuflatã de separatism.
Dupã discuþii aprinse ºi îndelungate (la dezbaterea
acestui subiect au participat peste 27 de delegaþi), în ºedinþa
din 26 mai 1917, congresul a adoptat urmãtoarea rezoluþie: „În
ºcoala moldoveneascã se introduce alfabetul latin, care va fi
întrebuinþat atât în cãrþile didactice, cât ºi în scris”. Profesorul
Ion Buzdugan, care a prezentat în congres referatul în problema alfabetului, a apreciat importanþa hotãrârii respective
astfel: „Prin alfabetul latin noi ne deschidem deodatã porþile
spre întreaga culturã româneascã, din care pânã acum nu
ne-am împãrtãºit aproape deloc”.
Aºadar, congresul învãþãtorilor moldoveni din 25-28
mai 1917 a pus bazele ºcolii naþionale în Basarabia, respingând
modelul þarist de instruire a copiilor moldoveni, orientat spre
deznaþionalizarea ºi rusificarea populaþiei bãºtinaºe.
Dupã congres a fost desfãºuratã o activitate intensã
pentru traducerea în practicã a hotãrârilor adoptate, lucru extrem de dificil la acel moment, dar totodatã realizabil, în
condiþiile „de svobodã” (de libertãþi democratice), oferite de
revoluþia rusã din februarie 1917.
În iulie 1917, Pantelimon Halippa, împreunã cu încã
alþi 15 delegaþi din partea Basarabiei, participã la Congresul
þãranilor din întreaga Rusie, care ºi-a þinut lucrãrile la Petrograd. Peste ani, bãtrânul militant al cauzei naþionale avea sã
mãrturiseascã: „În capitala Rusiei am luat contact cu guvernul
Kerenski ºi am pus problema pregãtirilor necesare pentru naþionalizarea învãþãmântului, pentru ca anul ºcolar 1917/1918
sã-l facem în limba elevilor, nu în limba rusã, ca sub þar. Se
cerea sã ne pregãtim manuale ºi cadre didactice, dar lucrul
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acesta nu putea fi realizat în douã-trei luni. Am cerut deci
aprobarea guvernului, ca sã colaborãm cu România pe frontul
cultural cum colaborãm pe cel militar. Kerenski s-a opus,
spunând cã aceastã chestiune se va putea rezolva numai în
Constituanta Rusiei. Am încercat sã-l lãmuresc cã noi, moldovenii, nu putem aºtepta ca Adunarea Constituantã sã ne dea
ºcoalã moldoveneascã. Aceastã ºcoalã trebuie sã se facã de
îndatã, în 1917, cu puterile locale ale Moldovei noastre”.
O piedicã serioasã în crearea sistemului de învãþãmânt
naþional era lipsa de cadre didactice calificate, nemaivorbind
de programe, manuale ºi alte materiale didactice în limba
românã. Majoritatea învãþãtorilor moldoveni erau strãini de
cultura româneascã, nu cunoºteau alfabetul latin, aveau o conºtiinþã naþionalã deformatã. Aceste „lacune” în pregãtirea corpului didactic au fost înlãturate, desigur, parþial, la cursurile
pentru învãþãtori, organizate imediat dupã congres. În faþa
învãþãtorilor moldoveni au þinut prelegeri atât profesori basarabeni, cât ºi cei veniþi din Bucovina, Ardeal ºi Vechiul Regat.
Din Basarabia au participat: profesorul Iustin Frãþiman (limba
ºi literatura românã, istoria românilor), profesorul ªtefan Ciobanu (limba ºi literatura românã), profesorul Nicolae Popovschi
(activitatea extraºcolarã), preotul Mihail Berezovschi (muzicã); la buna organizare a cursurilor au contribuit profesorii
din Bucovina – George Tofan (limba românã, istoria românilor, lecþii practice), Liviu Marian (limba românã), O. Þopa
(limba românã); din Ardeal – profesorul Onisifor Ghibu (metodicã, limba românã, istoria literaturii române, lecþii practice); din Vechiul Regat – George Aslan (limba românã) ºi
alþii.
La cursurile þinute la Chiºinãu, în perioada 17 iunie - 15
august 1917, învãþãtorii moldoveni au învãþat sã citeascã ºi sã
scrie utilizând alfabetul latin, au dobândit o primã cunoaºtere a
gramaticii române, au cãpãtat primele cunoºtinþe de literatura
românã, istoria româneascã, conºtientizând descendenþa românã a moldovenilor, ºi-au cultivat unele elemente de conºtiinþã naþionalã. Cele învãþate i-au fãcut pe învãþãtori sã înþeleagã cã limba moldoveneascã ºi limba românã sunt identice.
Cursurile din vara anului 1917 nu au putut sã cuprindã toþi
învãþãtorii din satele moldoveneºti. De aceea, Comisia ºcolarã
moldoveneascã a hotãrât þinerea unei noi serii de cursuri, în
lunile de toamnã, concomitent, în trei oraºe: la Chiºinãu, cu
220 de cursanþi, la Soroca, cu 100 de cursanþi, la Bãlþi, cu 110
cursanþi. Drept rezultat, în acest fel, cãtre începutul anului de
învãþãmânt 1917-1918, urmau a fi pregãtiþi peste 850 de
învãþãtori.
Evident, cursurile respective, fiind de scurtã duratã, nu
au atins toate obiectivele preconizate, nu au rezolvat toate
problemele, nu au putut substitui pregãtirea temeinicã a cadrelor didactice prin intermediul ºcolilor cu profil pedagogic,
dar ele, totuºi, au contribuit la trezirea conºtiinþei naþionale la
acei învãþãtori moldoveni care, în toamna anului 1917, au fost
chemaþi a pune bazele învãþãmântului în limba maternã.
Naþionalizarea învãþãmântului era de neconceput fãrã
elaborarea programelor de instruire, fãrã tipãrirea manualelor
în limba românã, fãrã asigurarea ºcolii cu alte materiale didactice. În acest scop, în vara anului 1917, Zemstva gubernialã
a alocat 20.000 de ruble, sumã nesemnificativã, dacã luãm în
considerare necesitãþile generale ale învãþãmântului naþional
din Basarabia la acel moment.
În cadrul Comisiei ºcolare moldoveneºti de pe lângã
Zemstva gubernialã a fost creatã o subcomisie specialã, chematã sã supravegheze tipãrirea manualelor în grafie latinã.
Elaborarea materialelor didactice s-a dovedit a fi un lucru
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anevoios, deoarece profesori cu experienþã în acest domeniu
aproape cã lipseau cu desãvârºire. Dupã cum am menþionat
mai sus, în Basarabia nu exista nicio tipografie care ar fi putut
tipãri cãrþi cu litere latine. Aceastã problemã a fost rezolvatã de
Onisifor Ghibu ºi prietenii sãi de la Iaºi, care, urgent, au trimis
la Chiºinãu o tipografie cu caractere latine. În noiembrie 1917,
în tipografia proaspãt instalatã, au fost tipãrite primele manuale româneºti apãrute aici: Abecedarul, de arhimandritul
Gurie Grossu, Cartea de citire, de ªtefan Ciobanu, Legea lui
Dumnezeu, de preotul Nicolae Vlad, Aritmetica practicã, de
Constantin Popescu.
Un rol de seamã în naþionalizarea învãþãmântului din
Basarabia l-a jucat revista pedagogicã „ªcoala Moldoveneascã”, ce a început sã aparã în iunie 1917, fiind redactatã de
profesorul transilvãnean Onisifor Ghibu. În paginile revistei
au fost publicate procesele-verbale, dezbaterile ºi hotãrârile
congresului învãþãtorilor din aprilie 1917, congresului învãþãtorilor moldoveni din mai 1917, precum ºi alte documente de
program, apeluri ºi recomandãri metodice pentru învãþãtorii
din învãþãmântul primar din Basarabia. Pe lângã orientarea sa
profesionalã, revista, prin publicarea unor opere din literatura
românã ºi a unor texte de lecturã cu conþinut istoric, încerca sã
le cultive învãþãtorilor, respectiv, elevilor din Basarabia sentimente naþionale.
În încheiere tragem câteva concluzii:
1. În urma eforturilor depuse de fruntaºii basarabeni, în
toamna anului 1917, pentru prima oarã, ºcoala din Basarabia a
început anul de studii (1917-1918) ca instituþie naþionalã.
2. Naþionalizarea învãþãmântului din Basarabia s-a produs în condiþiile libertãþilor democratice oferite de revoluþia
rusã din februarie 1917. Primii paºi pentru înfiinþarea unui
sistem de învãþãmânt naþional s-au fãcut în vara-toamna anului
1917, când provincia dintre Prut ºi Nistru era încã parte componentã a Rusiei democratice. În toamna anului 1917, în satele
moldoveneºti ºi oraºele cu populaþie mixtã au fost deschise
primele ºcoli cu predarea în limba moldoveneascã (românã).
Naþionalizarea învãþãmântului primar în Basarabia a fost opera
învãþãtorilor, profesorilor, fruntaºilor politici basarabeni,
într-un cuvânt, a intelectualitãþii române din Basarabia, aºa
slabã ºi firavã cum se prezenta ea la acel moment. Dupã unirea
Basarabiei cu România (27 martie 1918), procesul de naþionalizare a învãþãmântului s-a generalizat ºi s-a desãvârºit,
cuprinzând ºi celelalte trepte (învãþãmântul secundar ºi cel superior). Dupã unire, începe procesul de integrare a învãþãmântului din Basarabia în sistemul de învãþãmânt al statului
român.
3. Acþiunea de naþionalizare a învãþãmântului în Basarabia s-a înfãptuit cu sprijinul Zemstvei guberniale, instituþie
neguvernamentalã, cu competenþã administrativã localã, caracteristicã Imperiului Rus. Dupã Unire, naþionalizarea învãþãmântului din Basarabia ºi integrarea lui în sistemul de
învãþãmânt românesc s-a aflat în grija statului român, deºi cea
mai mare parte a poverii financiare cãdea asupra comunitãþilor
locale.
4. În opera de organizare a ºcolii naþionale din Basarabia, în primãvara-toamna anului 1917, învãþãtorii ºi intelectualii locali au fost ajutaþi, îndrumaþi ºi susþinuþi de
prizonierii transilvãneni ºi bucovineni, printre care erau mulþi
învãþãtori cu o bogatã experienþã pedagogicã, precum ºi de
unii refugiaþi din Vechiul Regat.
5. Naþionalizarea învãþãmântului în Basarabia a fost o
formulã de expresie a identitãþii naþionale a românilor basarabeni.
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Acest act de o importanþã majorã a schimbat radical nu numai
viaþa ºcolii, ci ºi întreaga viaþã culturalã ºi naþionalã a românilor basarabeni. Învãþãmântul organizat pe baze naþionale
(în primul rând, pe baza limbii, literaturii ºi istoriei naþionale) a
readus Basarabia în albia românismului.
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ASTRA în Basarabia interbelicã
Nina NEGRU,
Cercetãtor, Biblioteca Naþionalã a Republicii Moldova, Chiºinãu

Cum a decurs vizita basarabeanã. Transilvania, an 56, nr.7-8, iulie-august 1925, p. 252-264
(Continuare din numãrul precedent)
Dl V.Goldiº, preºedintele Astrei, spune: Am rãspuns
unei chemãri ce ni s-a fãcut din vara trecutã, în Munþii Apuseni, de cãtre fraþii basarabeni, dornici de o civilizaþie omeneascã. În fruntea Basarabiei, acolo, la adunarea noastrã, era
Î.P.S.S. Arhiepiscopul Gurie, care ne-a chemat în mijlocul
dumneavoastrã spre a ne înfrãþi gândurile, a întãri lanþul puternic, care trebuie sã lege toate sufletele româneºti, spre un
viitor glorios ºi fericit al poporului. Am salutat cu drag chemarea aceasta ºi am venit câþiva delegaþi ai comitetului Asociaþiunii, în numele unei idei. Pe drum, trecând Prutul, care de
acum sã nu mai fie blestemat, am zãrit o ridicãturã pe vârful
unui deal ºi, întrebând pe prietenul Pelivan, îmi spuse cã acolo
se aflã turnul lui Carastache. La 15-20 km de la Prut a trãit un
român, legat de munca pãmântului, de gândul dulce al ogorului, dar lipsit de ceva mai scump, lipsit de dragostea fraþilor
de dincolo de Prut. ªi atunci ºi-a zidit un turn, unde se urca în
fiecare sãrbãtoare, sã se uite peste Prut, la cupola Catedralei
din Iaºi, unde trãiau fraþii lui liberi. Mai clar nu pot sã explic
rostul venirii noastre aici: dorul acesta de frate al românului,
dupã fratele sãu român. Nu vã aducem învãþãturã; multe inimi
care bat în tainã, care nu ºtiu carte, au mai multã culturã, mai
multã nobleþe, decât membrii din academii. Oamenii cu suflet
au puterea de a se jertfi pentru binele general. Ardealul ºi
Basarabia sã-ºi dea mâinile ºi sã închege noul stat român.
Asociaþiunea are la temeiul ei ca obiectiv satul, þãranul, piatra
aceea, pe care se ridicã cupolele ºi palatele. Înaintaºii noºtri din
Ardeal au simþit aceasta ºi acum 3 ani au dat ca obiectiv

Asociaþiei îngrijirea þãranului român. Din solidaritatea conducãtorilor Asociaþiei sã radieze lumina, care sã pãtrundã sufletul þãrãnimii româneºti. Am venit aici, spre a vã încuraja, sã
vã îmbinaþi gândurile, sã lãsaþi la o parte toate certurile ce ar
fi între dumneavoastrã; în templul cel sfânt al culturii româneºti sã nu vã despartã nimic; dacã o sã vã înãlþaþi gândurile în
sferele idealului, se va închega aici, în Basarabia, Asociaþiunea
culturalã basarabeanã, care sã lupte pentru ridicarea moralã a
poporului român din aceastã parte a þãrii.
Cer ajutorul lui Dumnezeu, izvorul tuturor bunãtãþilor,
ca sã uneascã gândurile ºi sã se înfiinþeze acea asociaþiune, de
care este trebuinþã.
Dl Octavian Goga: Dupã cum vã spunea preºedintele
Astrei, am venit aici un mãnunchi de ardeleni, însufleþiþi de
iubirea de neam. De câte ori ne adunãm fraþii simþim aripile
trecutului fâlfâind deasupra noastrã. Trecutul ne învaþã cã mult
am suferit ºi cea mai crudã boalã a lui a fost boala graniþelor;
fiecare stâlp de graniþã a fost un piron în carnea neamului
nostru. Peste graniþe a fost însã frãmântarea aceluiaºi organism. Cãlãtorul se simþea în orice colþ la el acasã. Mocanul din
Sãcele trecea pe tot pãmântul românesc, ducând un sentiment
de mândrie ºi de frãþietate. Acest simþãmânt organic e cel care
ne-a menþinut unitatea neamului. Atunci când Prutul era graniþa, noi am simþit durerea dumneavoastrã. La 1912 sufletul
ardelean era plin de doliul durerii dumneavoastrã (Dl Goga
citeºte versuri din 1912, în vremea când durerea Basarabiei era
unitã cu durerea Ardealului; Vorbeau azi noapte douã ape).
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VORBEAU AZI NOAPTE DOUÃ APE
Venea un vifor sã ne-ngroape
ªi grindina-mi bãtea la geam,
Vorbeau azi noapte douã ape
ªi vorba lor o-nþelegeam.
Îºi lumina necunoscutul
Cu fulgere din deal în deal
ªi, chiotind prin neguri Prutul
Vorbea cu Murãºu-n Ardeal;
„În taina apelor afunde
Un þintirim de veacuri port,
Mi-e albul înspumatei unde
Mai trist ca giulgiul unui mort…
Din vreme-n vreme mã strãbate
Un lung îndepãrtat fior,
ªi-ncheieturile trunchiate
Atâta de cumplit mã dor…
N-auzi, cum strigã Basarabii
Blestemul zilelor ce vin,
Cum sunã-n bucium pârcãlabii
De la Soroca la Hotin?
Eu simt cum matca mea tresare
De-al amintirilor ºuvoi,
Arcaºii lui ªtefan cel Mare
Îmi cer azi moaºtele-napoi”…
Aºa tulburãtor de þarã
Vuia ne-nduplecatul glas
Pân’ fulgerele se curmarã
ªi-o ploaie blândã a mai rãmas.
Atunci o-ntunecatã noapte
Pe creasta codrilor cãdea,
ªi-n plânset lin urzit din ºoapte
Bãtrânul Murãº rãspundea:
„În valul meu de veacuri plânge
Acelaºi vaier stins ºi mut,
Mai multe lacrimi decât sânge
Nisipul meu a cunoscut.
Tu-þi plângi mãrirea îngropatã,
Eu jalea veche, an de an,
Tu ai avut pãrinþi odatã,
Eu veci de veci am fost orfan”…
Aºa vorbeaþi îndurerate,
Sub cerul înnorat ºi crud,
Bolnave râuri tulburate
ªi-acum durerea v-o aud…
Nedumerirea mã supune,
Când rostul patimii v-ascult,
Cãci inima nu-mi poate spune,
Pe care sã vã plâng mai mult….
Îndrãznesc sã spun cã acest simþãmânt ce se desprinde
din aceste versuri, era simþãmântul Ardealului întreg: durerea
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voastrã era chinul cumplit al Ardealului. Cu doi ani mai târziu,
când þarul Nicolae II, prin legãturile politice ale vremii, a venit
la Constanþa, sufletul nostru a tresãrit din nou în acele clipe ºi
dintr-un impuls de frãþietate organicã, a scris un articol: Umbra Basarabiei, în care spunea: Vine þarul, puneþi muzicile sã
cânte, fâlfâiþi drapelele dar pretutindeni se aratã umbra Basarabiei; o mânã de prietenie nu se întinde peste cadavrul unui
frate. A venit mai târziu catastrofa, când oasele ardelenilor ºi ale
basarabenilor s-au încleºtat; dar geniul neamului plutea deasupra
tuturora ºi simþeam organic: aºa s-a fãcut unirea tuturora.
ªi în acele zile noi am fost alãturi de dumneavoastrã.
Când era vorba ca Ardealul sã fie sacrificat, atunci când Basarabia se elibera ºi se unea, singura noastrã învingere aceasta
era. Atunci am venit aici, dând micul ºi neînsemnatul nostru
ajutor, pentru ridicarea Basarabiei. De atunci aþi fãcut o mare
sforþare ºi un examen de energie, spre a îndruma poporul pe
drumul bun al culturii româneºti. Aþi sãvârºit progres ºi n-aveþi
dreptul sã fiþi pesimiºti. Trebuie sã smulgeþi orice rest de
pasivitate moscovitã. Orice preocupãri de contemplaþiune sã le
înlocuiþi cu energia latinã. Sunteþi ca acele câmpii bogate ale
Basarabiei, care n-au dat mai mult, nefiind puse în vigoare. Noi
vã aducem nãzuinþã spre culturã. Prindeþi într-un mãnunchi
toate energiile, uniþi-vã toate asociaþiile culturale din Basarabia. În aceastã muncã veþi avea tot sprijinul nostru. Sã trãiþi!
Pãrintele Dr. Ioan Lupaº: Delegaþii Asociaþiunii au
fericirea de a veni în mijlocul dumneavoastrã. I-a fost dat rolul
de a arãta în puþine cuvinte mersul activitãþii de 6 decenii a
Asociaþiunii. Dl Halippa a arãtat just cã puterea de rezistenþã a
neamului din Ardeal s-a împotrivit puterii Habsburgilor. Aceastã rezistenþã nativã o socotim ca o moºtenire a strãmoºilor,
în mijlocul cãrora s-a dezvoltat ºi un spirit de emulaþie, pe
teren cultural. Influenþa puternicã a miºcãrii culturale protestante ne-a atins ºi pe noi. Ioan Piuar, fiul protopopului din
Ardeal, la 1789 a fãcut prima încercare de a se întemeia o
societate culturalã! La 1795 se pune temeiul unei noi societãþi
culturale, întemeiatã pe studiul istoric. Încercãrile acestea n-au
dat însã roade, nefiind îndeajuns sprijinite. La 1845 s-a întemeiat o altã societate culturalã, a cãrei acþiune sã se întindã
asupra întregului þinut românesc, dar s-a desfãcut la 1847. Mai
norocos a fost marele mitropolit Andrei ªaguna, care la 10 mai
1860 a pus bazele Asociaþiunii, - 171 de fruntaºi români s-au
întrunit la Sibiu ºi au cerut Principelui Lichtenstein sã aprobe
întemeierea Asociaþiunii. Într-o salã a Seminarului din Sibiu
s-a întrunit comitetul cel dintâi, al cãrui preºedinte a fost
mitropolitul Andrei ªaguna, pânã la 1867. De atunci au urmat la
preºedinþie figurile cele mai reprezentative ale culturii ardelene.
Asociaþiunea nu ºi-ar fi ajuns scopul dacã n-ar fi avut
tot ajutorul cãlduros al preoþimii ardelene. Crearea despãrþãmintelor, care fac legãturile directe cu satele, a fost opera tot
a protopopilor din Ardeal, care sunt strânºi sufleteºte cu norodul. S-a creat o emulaþie nobilã între fruntaºii satelor ºi acel
intelectual român, care nu era înscris în Asociaþiune era socotit
un dezertor de la datoriile sale naþionale. Au trebuit 30 de ani
de stãruinþã necurmatã, spre a pãtrunde Asociaþiunea în toate
satele din Transilvania. Desigur meritul cel mare al susþinerii
culturii ºi în masele poporului din Ardeal revine bisericii, însã
îndemnul conducãtorilor Asociaþiunii a trezit ecoul conºtiinþei
naþionale pretutindeni, ajutând satele sã-ºi întreþinã ºcolile.
Cred cã ºi în Basarabia se va realiza o asociaþiune puternicã,
numai sã fie perseverenþã din partea intelectualilor acestei
provincii. Trebuie sã urmãrim ca în toate satele din Basarabia
sã fie rãspânditã, ca sã nu mai existe neºtiutori de carte. A doua
epocã de expansiune a Asociaþiunii începe odatã cu preºedinþia
dlui Vasile Goldiº. În 1924 Asociaþiunea Aradanã s-a contopit
cu Asociaþiunea de la Sibiu, transformându-se într-un despãrþãmânt al ei.
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Asociaþiunea susþine un mare internat pentru fiicele
sãtenilor ºi intelectualilor noºtri din Ardeal, un muzeu naþional
etnografic, care e o mândrie a þãrii noastre întregi. A redactat
Enciclopedia Românã în 3 volume; a tipãrit milioane de broºuri necesare culturii satelor noastre ºi în ceea ce priveºte
bugetul Asociaþiunii nãdãjduim cã intelectualii din toate þinuturile României vor contribui spre a nu mai recurge numai la
ajutorul satului, în lupta noastrã spre ridicarea culturalã a
naþiunii. Aveam datoria sã stãruim ca statul nostru sã câºtige
personalitatea unui stat cultural prin munca ºi abnegaþia noastrã.
De la vlãdicã la opincã, toþi sã lupte în munca ºi sentimentul datoriei ºi sacrificiului.
Încheie cu vorbele, pe care Andrei Bârseanu le spunea
într-o adunare popularã:
Mai tare decât ziduri de cetate
E dragostea ce-un neam întreg strãbate.
Sã se ridice valoarea culturalã a Basarabiei, alãturi de
celelalte þinuturi ale României întregite!
Dl Onisifor Ghibu: se simte fericit cã soarta i-a hãrãzit
sã revadã astãzi Basarabia tare, pe care a socotit-o patria sa,
atunci când îºi pierduse þara. A venit în numele Astrei, dar e ºi
membru al câtorva asociaþii basarabene ºi în aceastã dublã
calitate, va ieºi din atmosfera oficialã ºi sãrbãtoreascã a acestor
clipe, permiþându-ºi a face o propunere practicã, spre a putea
sã punã în valoare multele energii ce existã în Basarabia.
A avut legãturi prin scrisori cu Basarabia ºi din toate
manifestãrile din urmã ale acestei provincii, a vãzut rãul de
care suferã aceastã provincie. Îºi aminteºte de clipele din
trecut, când intelectuali din Ardeal îºi îndreptau gândurile spre
Basarabia. La 1906, când a apãrut Basarabia lui Gavriluþã, la
1908, când s-a înfiripat tipografia eparhialã ºi Luminãtorul, la
1917 a avut prilejul sã vadã cu ochii, ceea ce nu mai ºtia cã existã aici: a vãzut pusã în valoare energia latentã a acestui popor
basarabean, care pe lângã cea mai grozavã nebunie a revoluþiei
ruseºti nu ºi-a pierdut capul; aici în Basarabia s-a ridicat
steagul tricolor din primele clipe ale revoluþiei, atunci când în
Rusia se ridica steagul roºu al bolºevismului. Aici, la Chiºinãu,
s-a ridicat primul steag, pentru unirea tuturor românilor. Dacã
aceasta e situaþia, cum e posibil sã se audã atâtea strigãte de
deznãdejde din acest pãmânt al Basarabiei? Eu cred cã nu e o
contrazicere.
La 1917 s-au unit toate forþele într-un mãnunchi, aici, în
Basarabia, poporul ºi-a dat însã toatã puterea pentru binele sãu,
conducãtorii lui mai apoi s-au dezbinat ºi de aici vine toatã
durerea Basarabiei. Intelectualii români din Basarabia nu ºi-au
dat mânã cu mânã în lupta întreprinsã: ridicarea norodului
basarabean. Ardelenii au stat umãr la umãr, în toatã acþiunea lor
spre românism. Basarabia a fost mai puþin norocoasã. Nu s-a
menþinut, cu toate sacrificiile posibile, unirea sufleteascã. Societãþile culturale nu prea au avut o viaþã îndelungatã, aºa cum
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partidul naþional basarabean s-a stins înainte de vreme, deºi lui
i se datoreºte unirea Basarabiei. Aceeaºi stare sufleteascã necristalizatã a contribuit ca asociaþiile ce erau ºi înainte de unire
sã nu aibã viaþã deplinã. Gazetele româneºti au dispãrut. Cuvântul Moldovenesc al domnului Halippa a dispãrut. Azi sunt
numai câteva gazete. Azi Basarabia stã fãrã organizaþii culturale puternice. Unirea sufleteascã nu a mai fost menþinutã aºa
cum ar fi trebuit. Astra are cea mai veche activitate culturalã,
cea mai veche revistã. Datoria basarabenilor este ca, învãþând
din experienþele triste ale anilor din urmã, sã-ºi dea seama cã
aceastã stare de lucruri va trebui sã înceteze. Toþi intelectualii
sunt datori sã se alãture grosului intelectual, ce se va întemeia
la Chiºinãu ºi care va rãspândi raze calde ºi luminoase de-a
lungul satelor ºi oraºelor basarabene. Temelia vieþii noastre e
la sate, a spus dl Goldiº, dar ºi oraºele nu trebuiesc neglijate,
având multiple nevoi.
Toþi intelectualii sã se uneascã, sã îmbrãþiºeze toate
nevoile neamului.
Imagini din Chiºinãul interbelic:
1. Catedrala Ortodoxã; 2. Casa Preoþilor; 3. Teatrul.
Sursa:http://www.kobasha.com/gallery/kishinev_old/
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Astra n-a venit cu gândul de a-ºi face un lãcaº al ei
alãturi de celelalte societãþi culturale, a venit mai mult sã vã
dea asigurarea, cã dacã veþi întemeia o asemenea asociaþie,
Astra vã va da tot sprijinul moral ºi chiar material în acþiunea
ce veþi întreprinde.
Aduceþi în jurul Asociaþiei ce veþi înfiinþa pe toþi luptãtorii pentru înfrãþirea ºi luminarea maselor din Basarabia.
Î.P.S.S. Gurie: Aduce mulþumirile adânci ale basarabenilor, delegaþilor Astrei, care au venit spre a da îndemn ºi
încurajare în activitatea culturalã ce va începe în Basarabia.
Dl I. Pelivan face urmãtoarea propunere: Pentru conducerea acþiunii tuturor societãþilor existente ºi pentru înfiinþarea
unei puternice Asociaþii basarabene, rog a aproba un comitet
provizoriu:
Î.P.S.S. arhiepiscop Gurie I. Macavei
P.S.S. episcop Dionisie
Leon Boga
General V. Rudeanu
Maior Castano
Paul Halippa
Const. Popovici
I. Pelivan
Tr. Serghie Bejan
ªt. Ciobanu
I. Negrescu
Sergiu Niþã
R. Cioflec
Dr. G. Obreja-Iaºi
C. Lungu
Se primeºte cu unanimitate.
La ora 2 s-a dat o masã bogatã la Î.P.S.S. arhiepiscopul
Gurie, la care au fost de faþã, pe lângã mulþi din cei amintiþi mai
sus, ºi dl general Panaitescu, dl deputat Iacobescu, dnii proprietari Cristi ºi Sinandino etc. Discursul prim l-a rostit Î.P.S.S.
pentru M. Sa Regele, apoi preºedintele Astrei, dl Goldiº,
pentru Basarabia ºi capul ei bisericesc, Î.P.S.S. arhiepiscopul
Gurie. Protoerul Trofimov a golit paharul sãu pentru Astra; dl
fost ministru Ion Pelivan pentru ardeleni, amintind cu multã
plãcere de mitropolitul basarabean Gavriil Bãnulescu-Bodoni,
de origine din Ardeal, un cap bisericesc, care a fãcut cinste
ardelenilor; dl Vladimir Cristi tot pentru Astra; dl gen. Panaitescu pentru lãrgirea orizonturilor, pentru rãspândirea culturii; dl Dr. I. Lupaº pentru basarabeni, insistând ca poporul
basarabean sã fie chemat cât mai des la astfel de manifestaþii
culturale ca cea de acum.
Dupã masã a urmat o vizitare a Muzeului regnicolar al
Basarabiei, unde oaspeþii, conduºi de ºeful muzeului, au vãzut
în special secþia bogatã a ºtiinþelor naturale ºi a geologiei.
Oaspeþii au þinut sã cerceteze ºi Liceul de bãieþi nr. III,
unde s-a proclamat unirea cu Patria-mamã. Locul acesta istoric
a impresionat mult pe ardeleni. Unii din ei contribuiserã cu
întreg idealismul lor ca sã ajungã populaþia românã la actul
acesta de unire.
Iatã inscripþia semnificativã din Liceul acesta:
(Emblema Moldovei.)
Actul „Unirii”
votat de Sfatul Þãrii, la 27 Martie, st. v. 1918
În numele poporului Basarabiei Sfatul Þãrii declarã:
Republica moldoveneascã (Basarabia) în hotarele ei
dintre Prut, Nistru, Dunãre, Marea Neagrã ºi vechile graniþe
cu Austria, ruptã de Rusia acum o sutã ºi mai bine de ani, din
trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric ºi dreptului
de neam, pe baza principiului ca noroadele singure sã-ºi
hotãrascã soarta lor, de azi înainte ºi pentru totdeauna se
uneºte cu mama Sa, România.
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Trãiascã unirea Basarabiei cu România, de-a pururi ºi
totdeauna!
Preºedintele Sfatului Þãrii: Ion Inculeþ
Vicepreºedinte: Pan. Halippa.
Secretarul Sfatului Þãrii: I. Buzdugan.
Dupã vizitarea sãlii festive au trecut oaspeþii în capelã,
unde au cântat elevii liceului, apoi în muzeul de fizicã ºi chimie.
La ora 8 seara a oferit primãria, în restaurantul Londra, o cinã. În
numele primãriei a þinut o însufleþitã vorbire dl primar Ion
Georgescu, iar rãspunsul Astrei l-a dat dl Dr. Ilie Beu.
În sala teatrului din Chiºinãu s-a þinut mai apoi concertul dnei Veturia Dr. Ghibu; a asistat lume multã ºi a aplaudat pe drept cuvânt prestaþiunile cântãreþei ardelene. Oaspeþii
au trecut mai apoi în saloanele familiei Sergiu Niþã, petrecând
pânã dupã miezul nopþii.
Luni, în 8 iunie, a doua zi de Rusalii, au vizitat oaspeþii
ªcoala normalã de fete ºi Liceul de bãieþi nr. 2, douã instituþii
pedagogice model. Atât acestea, cât ºi internatul cu peste 700
eleve au fãcut o excelentã impresie asupra vizitatorilor.
La ora 12 s-a început ºedinþa festivã a Societãþii istorice
ºi arheologice, bisericeºti, în palatul mitropolitan. Sala era
arhiplinã de public ales. Î.P.S.S. arhiep. Gurie a prezidat. În
scurtul istoric al Societãþii a remarcat Î.P.S.S. cã societatea s-a
înfiinþat în anul 1917 cu scopul de a studia toate monumentele
Basarabiei, publicând mai pe urmã un istoric al lor. Preºedintele Societãþii istorice ºi arheologice biserisceºti, pãrintele
mitrofor-econom Constantin Popoviciu, a trecut în revistã generalã cele sãvârºite de societate pânã acum. A salutat societatea
preºedintele Astrei, dl Goldiº, mulþumind totodatã pentru alegerea sa de membru onorar. Pentru decernarea aceleiaºi distincþiuni au mulþumit mai apoi în cuvinte simþite domnii: Dr. I.
Lupaº, Dr. Onisifor Ghibu ºi Octavian Goga. Aplauze zgomotoase au rãspuns fiecãrui sãrbãtorit.
La ora 2 au fost ardelenii oaspeþii societãþilor culturale
din Basarabia (Universitatea popularã, Ateneul Românilor de
la Nistru, Societatea istoricã ºi arheologicã bisericeascã, Casele Naþionale), la o masã comunã, în Seminarul central. Aici
au luat parte, pe lângã delegaþie, peste 100 persoane dintre
românii din Chiºinãu. O masã la care a domnit o animaþie cum
rar s-a mai vãzut. Masa a fost prezidatã de Î.P.S.S. arhiep.
Gurie. Î.P.S.S. a vorbit ca întâiul, mulþumind ardelenilor
pentru vizitã ºi dorind succes paºilor ce se vor întreprinde de
aici înainte. Oratorii ceilalþi au fost dnii: O. Goga, P.S.S.
episcopul Dionisie, prof. Negrescu, C. Popoviciu, gen. Rudean, Bulat, Cioflec, Nuºi Tulliu.
Dupã masã s-au fãcut vizitele de adio.
Marþi, a 3-a zi de Rusalii, au întreprins excursioniºtii o
excursie la mãnãstirea Suruceni, unde este stareþ P.S.S. episcopul Dionisie. Mãnãstirea ºi împrejurimile ei vor rãmânea
neuitate în memoria celor prezenþi. Masa s-a luat la restaurant,
în societatea inimosului ºi de toþi iubitului basarabean I. Pelivan.
La orele 5:50 a fost plecarea. Între cei ce au petrecut la
garã pe oaspeþi am reþinut numele dlor: general Rudeanu,
Pelivan, Pan Hallipa, Const. Popescu, Dr. Obreja-Iaºi, Ionescu, Nuºi Tulliu, Macovei, P. Gore, A. Cioban, apoi mulþi
alþi domni, doamne ºi domniºoare.
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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 (Continuare din numãrul precedent)
În prima perioadã a activitãþii ASTREI (1861-1899),
încã din zorii fiinþãrii, conducãtorii ei de vazã s-au pronunþat ºi
au coalizat energiile membrilor ei spre salvarea ºi cultivarea
limbii române, în condiþiile vitrege cunoscute. Încã din primul
an Asociaþiunea îºi propusese sã rezolve câteva dintre marile ºi
urgentele chestiuni ale culturii româneºti de pe atunci ºi anume
chestiunea alfabetului latinesc, care trebuia sã înlocuiascã, în
sfârºit, pe cel chirilic, pentru a dovedi, pe de o parte naþiunilor
Europei latinitatea noastrã, iar pe de altã parte pentru a deschide noi posibilitãþi de afirmare culturalã.
În acest context, de importanþã majorã era stabilirea
ortografiei ºi a limbii literare, prin elaborarea unui Dicþionar
al limbii române. „Societatea noastrã, zicea Timotei Cipariu, la
Adunarea Generalã de la Braºov (1862), nu mai poate cuteza
sã se apuce de atare lucru, ci are chiar ºi datoria.”1 Gavriil
Munteanu constata, cu acelaºi prilej, cã este vorba de stabilirea
limbii „pe care o vorbesc mai bine de 10 milioane de români la
Ostul (Estul) Europei” ºi propunea ca Asociaþiunea sã înfiinþeze imediat un numãr de trei secþiuni ºtiinþifice, cum au
toate Academiile ºi anume una filologicã, una istoricã ºi una de
ºtiinþe fizice-naturale, impunându-i celei dintâi „sã se apuce
cât mai fãrã întârziere a concepe un Dicþionar român, dupã
analogia dicþionarelor scrise ºi tipãrite de Academiile docte
ale altor naþiuni”2.
Secþiunile, deci, trebuiau sã fie organismele indispensabile pentru ducerea la îndeplinire a marilor probleme specifice. Dar, motivele trenãrii proiectului sunt, dupã pãrerea
noastrã, multiple. Ele sunt nu numai cele invocate de Comitetul Central al ASTREI, privitoare la resursele financiare insuficiente sau datoritã dispersãrii membrilor ºi secþiunilor în
marile centre culturale de atunci ale Transilvaniei – Blaj,
Braºov, Sibiu –, greu de întrunit pentru a fi armonizatã activitatea lor în secþiuni, datoritã activitãþilor lor legate de profesie.
Motivele invocate sunt, fãrã îndoialã, în bunã parte
obiective. Dar cauza principalã noi o vedem ºi o desprindem
din viziunea strategicã a ASTREI asupra prioritãþilor ei
general-culturale, implicit asupra viitoarelor ei secþiuni de
specialitate, din acei ani de început. Aceste prioritãþi strategice
au fost determinate de cel puþin doi factori esenþiali. Pe de o
parte, noul context istoric, politic ºi social de la 1867 din
Transilvania, prin crearea dualismului austro-ungar, în cadrul
cãruia asuprirea naþionalã s-a intensificat, sporind constrângerile de toate felurile împotriva românilor ºi românismului,
inclusiv sau mai ales împotriva culturii, a manifestãrilor ei în
limbã, realitãþi ce impuneau, din partea portavocei românismului
– ASTRA – noi strategii ºi tactici de contracarare.
1
2
3

Adunarea Generalã a Asociaþiunii transilvane, þinutã în Braºov,
la 28-30 iulie, 1862, Sibiu, 1862, p. 125.
Idem, p. 71.
Onisifor Ghibu, La un popas (Jubileul de 25 de ani al Secþiilor

dr. Teodor ARDELEAN
La aceste cauze defavorabile din Transilvania se adaugã una favorabilã: Principatele Române, unite sub sceptrul
domnitorului Alexandru Ioan-Cuza, se consolidau din zi în zi,
iar Capitala comunã – Bucureºtiul – devenea pregnant centrul
firesc al întregului românism, spre care aveau sã graviteze ºi
celelalte provincii româneºti. Astfel, în februarie 1866, ministrul român al Cultelor, C.A. Rosetti, înainta Consiliului de
Miniºtri un proiect de înfiinþare a unei Societãþi Literare,
constituitã din membri din toate provinciile româneºti,
având în program câteva din problemele puse mai înainte de
ASTRA ardeleanã. Regulamentul proiectatei societãþi releva în
special faptul cã „Gramatica ºi Dicþionarul Limbii Române nu
pot sã fie ale cutãrui dialect român, ci Gramatica ºi Dicþionarul LIMBEI ROMÂNE (s. a.)3.
Pe de altã parte, deci, prin înfiinþarea în 1866 a Societãþii Literare de la Bucureºti, cele mai importante probleme
ºi prioritãþi ale culturii naþionale din acel timp au trecut din
sfera de activitate a ASTREI sibiene, la Bucureºti, unde aceiaºi
intelectuali de vazã ai neamului, din Transilvania ºi din Þarã,
s-au angajat sã le rezolve.
Astfel, ca argument final, invocãm un scurt fragment
din discursul lui Timotei Cipariu, rostit cu prilejul deschiderii
Societãþii Literare de la Bucureºti (1 august 1867, viitoarea
Societate Academicã): „Pânã aci limba ºi naþionalitatea ne-a
fost încãlcatã. [...] Pentru eliberarea limbii naþionale va îngriji mai ales aceastã Societate Literarã. Ea va îngriji ca
limba românã sã scape de jugul despotismului sub care a
gemut de secoli. Ea va îngriji pentru conservarea unitãþii
limbei româneºti în toate provinciile româneºti. Ea va reda
forma curat naþionalã românã, spre a figura cu toatã demnitatea între ºi lângã surorile ei de origine latinã”4.
Organizarea Secþiunilor ºtiinþifice-literare, cu toate eforturile depuse, a rãmas doar proiect. Ideea secþiunilor a fost
pe ordinea de zi a multor adunãri generale ale ASTREI. La
Adunarea Generalã de la Blaj (1877) ºi la Adunarea Generalã
de la Beiuº (1898) s-a pus cu mai multã insistenþã problema
înfiinþãrii ºi creãrii cadrului necesar desfãºurãrii activitãþii lor,
nu numai financiar, ci ºi organizatoric. Dupã aproape 40 de ani
de pregãtire, mulþumitã solicitudinii intelectualilor din centrele culturale ºi ºcolare ale Ardealului (Braºov, Sibiu, Blaj) ºi
spiritului organizatoric al lui Corneliu Diaconovici, secretar al
Asociaþiunii, prin Hotãrârea Adunãrii Generale, þinutã la
Bãile Herculane (1900), cele trei secþiuni au devenit viabile.
Celor trei secþiuni li se adaugã alte douã: ºcolarã ºi economicã,
inaugurând prin aceasta o nouã epocã în istoria Societãþii

4

literare ºi ºtiinþifice ale ASTREI), în Transilvania, nr. 7-8/1925,
p. 227.
Idem, p. 227.
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ASTRA1, perioadã marcatã de diversitate culturalã în care polarizarea spre preocupãrile privind limba era evidentã.
Secþiunile funcþionau pe baza unui Regulament general, în care era detaliatã sfera de activitate a fiecãreia, modul
de organizare, membrii, ºedinþele plenare ºi ºedinþele secþiunilor în parte. Scopul lor: „sã sprijineascã ºi sã completeze
activitatea celorlalte organe ale Asociaþiunii ºi, ca organe de
specialitate sã dea ajutor Comitetului Central ºi Adunãrilor
Generale la realizarea problemelor Asociaþiunii”. În anul
1930, numãrul Secþiunilor ajunsese la zece.2
Merite deosebite pentru aceste realizãri au câþiva membri ai Asociaþiunii, în special Virgil Oniþiu ºi Andrei
Bârseanu, continuatori demni ai înaintaºului lor G. Munteanu.
Ei au pus din nou în circulaþie ideile de bazã ale ASTREI,
referitoare la puritatea limbii române ºi a cultivãrii ei. Numere
de-a rândul, V. Oniþiu ºi mai apoi Alexandru Bogdan, Iosif
Blaga, Axente Baciu, Nicolae Drãganu au susþinut în coloanele revistei Transilvania rubricile: Sã ne îndreptãm limba,3
Sciinþã, literaturã, artã4, Însemnãri5 etc., întreþinând vie lupta
pentru curãþirea limbii ºi pentru reforma ortografiei. „Tot
secþiilor se mai datoresc alte trei fapte: 1) Înfiinþarea Bibliotecii populare a Asociaþiunii, care a tipãrit ºi rãspândit aproximativ un milion ºi jumãtate de exemplare de broºuri bune
pentru cetitorii de la þarã; 2) Organizarea de conferinþe pentru
intelectualii de la oraºe ºi 3) Redactarea în condiþii mai corespunzãtoare a revistei Transilvania”6.
Din rândul membrilor secþiunilor s-au recrutat cei
mai prolifici colaboratori ai organului de presã al ASTREI,
Transilvania. Secþiunile, ºi implicit membrii lor, nu ºi-ar fi
putut pune în valoare munca ºtiinþificã ºi culturalã dacã n-ar fi
avut la îndemânã paginile revistei, pentru cã „ziarele nu aduc
aproape nimic în aceastã direcþie, iar revistele azi sunt rare”7,
aprecia, chiar în anul 1930, Ion Agârbiceanu. Printre alte
realizãri ale Secþiunii literare mai amintim: finalizarea Enciclopediei Române (3 vol.; 1899, 1900, 1904), la elaborarea
cãreia au fost antrenaþi peste 170 de specialiºti (fãrã pretenþii
bãneºti!), sub coordonarea lui C. Diaconovici (lucrare neegalatã la noi pânã azi); elaborarea ºi publicarea unor studii
asupra dialectelor sud-dunãrene ale limbii române; îndrumarea
unor anchete lingvistice subdialectale, a studiilor privind istoria limbii; înfiinþarea revistei literare Þara noastrã, sub direcþia
lui Octavian Goga; preocuparea constantã pentru unificarea ºi
purificarea limbii, statornicirea ortografiei fonetice, a normelor gramaticale ºi îmbogãþirea lexicului limbii române, pregãtirea unui Dicþionar portativ românesc, a unui Îndreptar de
limbã (poate Îndreptar ortografic... al limbii române); stimularea elaborãrii unor manuale ºcolare pentru limba românã;
organizarea cursurilor de alfabetizare; ajutor dat Secþiunii
istorice în elaborarea unui Dicþionar toponomastic românesc;
ajutor Secþiunii economice în elaborarea, în limba românã, a
terminologiei financiare privitoare la bãnci; elaborarea ºi adaptarea, în limba românã, a terminologiei militare; organizarea celui de-al doilea Congres al Filologilor Români, la
1

2
3
4

Proces-verbal. ªedinþa I plenarã de constituire a Secþiunilor
ºtiinþifice-literare ale Asociaþiunii, din 14 octombrie 1900, în
Transilvania, Partea oficialã, 1900, p. 196.
Ion Agârbiceanu, Secþiunile literare-ºtiinþifice ale Astrei, în
Transilvania, nr. 1-6/1930, p. 67.
Sã ne îndreptãm limba, în Transilvania, nr. 1/1903, p. 4-5; nr. 3/
1903, p. 107-111; nr. 5-6/1903, p. 205-207; nr. 2/1904, p. 49-51.
Sciinþã, literaturã, artã, în Transilvania, nr. 9/1896, p. 227-232; nr.
10/1896, p. 243-247; nr. 9-10/1897, p. 216; nr. 9/1899, p. 299-308;
nr. 2-3/1900, p. 65; nr. 7/1900, p. 191-202, nr. 4/1901, p. 126-132.

31

Cluj (1926) 8[primul Congres al Filologilor Români – Bucureºti, 1925; al treilea Congres – Cernãuþi, 1927]; sprijin în
adunarea vastului material în vederea elaborãrii, la Bucureºti,
a Atlasului Lingvistic Român, sub îndrumarea lui Sextil
Puºcariu; întreþinerea unor legãturi, evocarea, recenzarea
lucrãrilor unor lingviºti strãini de notorietate în plan european,
preocupaþi de studiul limbii române, a dialectelor sud-dunãrene, de frãmântãrile noastre interne pentru cultivarea limbii
ºi introducerea sistemului fonetic în scriere; invitarea unora
dintre ei în þarã pentru a susþine disertaþii ºi conferinþe despre
limba românã (în limba românã!), elogierea activitãþii ºi primirea lor ca membri de onoarea ai ASTREI. Dintre aceste nume
de personalitãþi amintim pe: Gustav Weigand, Alf Lombard,
Jan Urban Jarnik ºi H.O. Jarnik, Wilhelm Meyer-Lübke,
Mario Ruffini, A. Meillet (participant la Congresul Filologilor
Români de la Cluj), Gaston Paris, Matteo G. Bartoli º.a.
Intrând în al doilea deceniu de viaþã, Secþiunile marcheazã douã momente însemnate: „Mai întâi, ele rup barierele
care limitau fiecare secþiune la 5 membri activi ºi 5 corespondenþi ºi lasã nelimitat numãrul acestora din urmã, pentru a
putea grupa astfel, cât mai mulþi intelectuali ardeleni în jurul
Asociaþiei, dupã specialitãþi. În al doilea rând, numãrul secþiilor sporeºte de la 5 la 8, adãugându-se secþiile medicalã, de
ºtiinþe sociale ºi de tehnicã–industrialã (1912). Aceastã nouã
organizare a permis ca, în organizarea Secþiei ºcolare, în
1913, sã se adune pentru întâia oarã profesorii de la ºcolile
celor douã confesiuni, care de 50 de ani cãutaserã zadarnic un
teren comun de activitate, fãrã sã-l fi putut gãsi în alte cadre”9. Dupã primul rãzboi mondial, timp de 5 ani, activitatea
Secþiunilor a fost minimã ºi sporadicã.
Ea s-a revigorat în 1925 printr-o radicalã reorganizare,
prin modificarea Regulamentului ºi sporirea numãrului de
Secþiuni la 10, adãugându-li-se o Secþiune artisticã ºi una
etnograficã-geograficã, iar sediul lor a fost stabilit la Cluj,
sporindu-ºi numãrul de membri cu intelectuali ai instituþiilor
de culturã – Universitatea, Academia de Agriculturã ºi Comerþ, Teatrul Naþional, Opera º.a.; 40 de profesori universitari
ºi alþi 70 de intelectuali clujeni de diferite specialitãþi au devenit membri corespondenþi. La aceºtia adãugãm alþi 60 de
membri activi ºi 130 de membri corespondenþi din diferite
oraºe ale Transilvaniei. Secþiunile, implicit cea literarã, dispuneau acum de o forþã intelectualã de invidiat, capabilã sã ridice
activitatea lor la noi cote valorice. Inclusiv revista Transilvania se redacteazã în condiþii superioare, fiecare secþiune
delegându-ºi un reprezentant în noul Comitet constatator al
Transilvaniei, pentru abordarea sistematicã ºi sporirea conþinutului materialelor publicate. Acum ASTRA ºi Transilvania
îºi sporesc numãrul de membri ai Secþiunilor cu intelectuali din
Basarabia. Delegaþia ASTREI a fost în zilele Rusaliilor (1925)
la Chiºinãu, spre a lua contact direct cu reprezentanþii culturii
de acolo, în dorinþa unei colaborãri. Urmarea: în fiecare secþiune s-au cooptat câte 2 membri activi ºi câte 5 corespondenþi,
din Basarabia; în total 70 de intelectuali de peste Prut.10
Însemnãri. Etimologii, în Transilvania, nr. 1-2/1910, p. 47-49;
nr. 5/1910, p. 461-462; nr. 6/1912, p. 556, º.a.
6 Onisifor Ghibu, op. cit., p. 231-232.
7 Ion Agârbiceanu, op. cit., p. 68.
8 Ol. Boitoº, Congresul Filologilor Români la Cluj, în
Transilvania, nr. 4/1926, p. 205-209.
9 Onisifor Ghibu, op. cit., p. 232.
10 Idem, p. 234.
5
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În fãurirea limbii române un loc însemnat l-a ocupat ºi
lupta pentru impunerea în scriere a alfabetului latin, în locul
scrierii cu litere chirilice. Transilvania n-a ocolit fenomenul.
Revista a publicat câteva articole în acest sens, evidenþiind
istoricul problemei, momentele ºi contribuþiile unor înaintaºi
în domeniu, în contextul general al marii bãtãlii pentru adoptarea ortografiei noi, a trecerii de la scrierea pe baza principiului etimologic, la scrierea pe baza principiului fonetic.
Succint ne vom opri, mai întâi, la un interesant material
apãrut în Transilvania, semnat de cãtre Nicolae Togan, care
scoate la luminã câteva demersuri fãcute în Transilvania,
pentru trecerea la alfabetul latin în scriere, înainte cu peste 30
de ani ca acesta sã se impunã oficial. Astfel, N. Togan publicã
în Transilvania1 o circularã („un circular”, n.a.) a episcopului Ioan Leményi de la Blaj, datatã 1833, prin care impune
preoþilor sãi, prin ordin „ca pe viitor toate protocoalele ºi
oficioasele corespondenþii sã ducã [redacteze, n.n.] cu literele
cele vechi româneºti”. Ba, mai mult încã „spre acest scop îi
demandã [cere, n. n.] guvernul sã nu mai hirotoneascã preoþi
cari nu sciu [ºtiu, n.n.] cu aste litere batãr [mãcar, n.n.] scrie”.
Nicolae Togan considerã documentul citat drept o „primã
loviturã oficialã datã scrierii cu litere cirilice”2. Ce a putut
îndemna, la 1833, guvernul (strãin românilor, dar acceptat
forþat) „la lãudabila hotãrâre sã impunã a se dezbrãca limba
româneascã de haina-i strãinã ºi învechitã, ce o purtase atâta
timp, – este uºor de priceput; era greutatea ce le-o fãcea
slujbaºilor stãpânirii cetirea scrisorilor [rapoartelor, n.n.] românesci”3. Dar, susþine autorul, curentul pentru înlãturarea
slovelor chirilice din scrierea româneascã era puternic cu mult
înainte de a se gândi guvernul þãrii la lovitura ce o aplicã în
1833. Spre argumentare redã comentariile lui Nicolae Maniu
(profesor-preot în Blaj), unul dintre cei cãrora le este adresat
„circularul”. N. Maniu, în lucrarea sa Orthoepia latina, latino- valachica, hungarica, germanica et servo- valachica,
Cibinii, 1826, p. 25-26, scria: „Acum, unde mulþi ani încoace
începând Rumanii [românii = ortografia veche, fãrã diacritice,
n.n.] noºtri a se deºtepta, au priceput cum cã între cele mai
mari cause a scãderei noastre sunt ºi slovele Chiriliene; [...]
literele Latinesci sunt ale noastre ºi numai prin acestea putem
cultiva limba noastrã dupã natura sa. La acestea mult ne
îndeamnã Excelenþa Sa, Ioan Bobb, Episcop Unit al Ardealului, prin un „Lexicon Românescu” în anu trecutu ieºit de sub
tiparu [e vorba despre Lexiconul Românesc de la Buda, 1825],
în care limba noastrã foarte neted numai cu litere Latinesci e
scrisã”4. Apoi autorul citeazã fapta lui Samoil Vulcan, Episcop Românesc în Oradea, care în „Diecesul sãu toate lucrãrile, afarã de Cãrþile cele bisericeºti; cu litere Latinesci se
scriu”, la fel precum ºi cel mai mare între românii literatori e
Reverendisimu Domn Petru Maior, în Recensiile sale contra
lui Kapitár [lingvistul Kopitar, n.n.] scrie5. Nicolae Maniu
însuºi mãrturiseºte cã, „la Blaj, pe ºcolarii mei am început a-i

1

2
3
4
5
6

Nic. Togan, Documentele istorice. Ântâia loviturã oficialã
îndreptatã împotriva literelor chirilice, în Transilvania, nr.
5/1900, p. 118-121.
Idem, p. 118.
Ibidem.
Idem, p. 118-119.
Idem, p. 119.
Ibidem.
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deºtepta învãþându-i, nefiind cãrþi, numai din auzit, cu Litere
Latinesci a ceti, a scrie ºi a preicepe causele care ne îndeamnã
a cuprinde aceste litere, […] a face Ortoepie Româneascã ºi
Ortografia asta, ca în lucrul acesta sã putem avere [avea, n.n.]
o înþelegere ºi o inimã toþi”6.
Aºadar, curentul pentru „delãturarea” [înlãturarea]
slovelor chirilice din scrierea româneascã era puternic cu mult
înainte de a se gândi guvernul þãrii la lovitura ce le-o aplicã în
1833. În Clerul Unit erau o seamã de bãrbaþi luminaþi, crescuþi,
ºcoliþi în Seminarele catolice ale Apusului, care deja, pe la
începutul secolului al XIX-lea îºi scriau actele protocolare ºi
corespondenþa „oficioasã” cu litere latine. Printre ei, N. Togan aminteºte pe Protopopul Unit al Sibiului, vicar al Haþegului – Chiril Þopa, pe care, începând cu anul 1800, „îl
gãsim rupând-o cu slovele chiriliene”, citând un document în
care „se consemneazã cu Litere Latineºti” – cum acesta judecã, împreunã cu asesorii sãi, pe un preot care oficiase o
cununie, fãrã a respecta cele trei vestiri.7 Tot cu litere latine
continuã sã scrie urmaºii protopopului Þopa: George Fejer ºi
Nicolae Marin.
Curentul împotriva slovelor chirilice ºi impunerea alfabetului latin în scriere se potenþeazã, cum bine se ºtie, prin
ªcoala Ardeleanã, iar episcopul Leményi va face ºi primul pas
în tipãrirea cãrþilor bisericeºti cu litere latine.8
Un alt moment important în acest demers, pe care-l
prezintã Transilvania, este o „recensiune” nesemnatã, asupra
Dicþionarului lui A. de Cihac9, în care apreciatul lingvist trateazã legile de formare a limbilor romanice, ocupându-se, în
mod deosebit, de limbile italianã, francezã, spaniolã.
Dicþionarul marelui lingvist român A. de Cihac este
apreciat ca o completare valoroasã a Gramaticii limbilor romanice a lui Friederich Diez (Grammatik der romanischen
Sprachen) ºi a Dicþionarului etimologic al acestuia (Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen). A. De
Cihac (fiu al septuagenarului dr. Cihac, un elveþian naturalizat
în Moldova, unde trãieºte mai bine de 30 de ani) este lãudat
pentru cã Dicþionarul sãu cuprinde numai elementele latine,
cuvinte româneºti de origine latinã, care atestã latinitatea
limbii române, aflate în uzul vorbitorilor români de-a lungul
secolelor (de la împãratul roman Augustus) atât în Nordul, cât
ºi în Sudul Dunãrii. Dicþionarul e valoros ºi pentru prefaþa sa,
în care autorul dã câteva reguli ortografice pentru învãþarea limbii române ºi îºi exprimã poziþia sa despre limbã:
„Oricare naþiune ce aspirã a lua parte activã la miºcarea
intelectuale(ã) a naþiunilor civilisate trebuie sã se îngrijeascã
mai înainte de toate ca sã-ºi facã una limbã naþionale(ã);
acesta este primulu ºi cel mai împãrtant semnu, atâtu de vietia
sa, câtuºi de vitalitatea sa”10.
Am subliniat ºi acest aspect al preocupãrilor pentru
limbã a publicaþiei Transilvania, pentru a întregi, astfel, tabloul general al bogãþiei problematicii concretizate ºi inserate
în revistã, fãrã a epuiza subiectul.

7
8
9

Ibidem.
Idem, p. 120.
A. de Cihac, Dictionnaire d’etymologie daco-romane. Eléments
latins comparé, Frankfurt (Berlin, Bucureºti, Cernãuþi, Sibiu,
Iaºi, Pesta, Viena).
10 A. de Cihac, op. cit., Prefaþã, cf. Bibliografie ºi scurtã
recensiune, în Transilvania, nr. 20/1872, p. 240.
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Vasile Blidaru, un luptãtor din rezistenþa
anticomunistã intrat în legendã
ªtefan BELLU
Vasile Blidaru de la a cãrui trecere eroicã în eternitate
s-au împlinit în mai a.c. 50 de ani, constituie o personalitate
marcantã a rezistenþei româneºti împotriva sovietizãrii ºi comunizãrii þãrii, a „satanizãrii” neamului prin bolºevism. Este
un caz oarecum aparte, prin faptul cã a
haiducit, în general, singur ºi nu a
putut fi doborât ºi nici capturat decât
mort, dupã 10 ani de hãituialã permanentã . A fost „omul pãdurii” despre
care s-a vorbit cel mai mult în zona
Codrului. De cãtre unii cu respect ºi
admiraþie, de cãtre alþii cu teamã ºi
groazã. S-au spus multe adevãruri
despre Vasile Blidaru. A avut ºi mulþi
detractori. În jurul numelui sãu s-au
creat ºi au circulat numeroase legende,
devenind un personaj legendar, tocmai
prin faptul cã simpla pomenire a numelui sãu constituia, înainte de evenimentele din decembrie 1989 un delict
ce putea duce la ani grei de închisoare.
Fãrã îndoialã, Vasile Blidaru a
reprezentat partea cea mai intransigentã a rezistenþei anticomuniste din Maramureº. Modul sãu de a gândi ºi acþiona a evoluat, în timp, de la refuzul
deschis al regimului comunist la rezistenþa cu mâna pe armã, împinsã
pânã la lichidarea fizicã a adversarilor ºi pânã la sacrificiul de
sine. A cãzut în luptã, o luptã violentã cu urmãritorii, în vinerea
de Rusalii a anului 1958.
Vasile Blidaru s-a nãscut la 6 decembrie 1911 în satul
Odeºti, comuna Bãseºti (pe atunci satul Odeºti aparþinea de
comuna Bãiþa de sub Codru). Tatãl sãu a cãzut pe front în
primul rãzboi mondial. Mama sa a rãmas vãduvã ºi neajutoratã. Pe Vasile Blidaru l-au crescut neamurile. Pe când
avea 16 ani, în sat au venit niºte meºteri dogari din comuna
Socond (judeþul Satu Mare) care au executat butoaie ºi alte
lucrãri de lemnãrie pentru sãteni. Vasile Blidaru a lucrat cu ei,
a deprins meºteºugul lor ºi, dovedind pricepere, îndemânare ºi
abilitate a devenit, mai târziu, cel mai vestit meºter lemnar din
pãrþile Codrului. Fãcea butoaie fãrã cercuri, doagele fiind
prinse în capsuri de lemn pe care le încerca în fel ºi chip pentru
a le dovedi trãinicia: le dãdea drumul în rostogolire din pod sau
din vârf de deal. Fãcea încuietori din lemn pe care nimeni nu le
putea descuia, doar el cunoscându-le secretul. ªi-a construit ºi
o moarã de vânt, în întregime din lemn, fãrã nici un cui de fier.
O adevãratã lucrare de artã, de sculpturã în lemn, spun cei care
au vãzut-o.
Casa, acareturile ºi le-a ridicat singur. ªi-a adus mama
de la rudenii acasã. Avea patru hectare ºi jumãtate de pãmânt
pe care le muncea gospodãreºte. A fãcut armata la Bucureºti, la

pirotehnie, unde a învãþat meºteºugul armelor. Era þintaº de
elitã ºi vânãtor iscusit. Trãgea fãrã greº.
În 1938 s-a cãsãtorit cu Floare Neamþ. Au avut împreunã trei copii: Maria (n. 1940), Valer (n. 1945) ºi Gheorghe
(n. 1947). Rãzboiul nu l-a ocolit nici pe
el. Este concentrat ºi trimis, în 1941, pe
frontul de rãsãrit. Are noroc ºi scapã cu
viaþã. Dupã rãzboi, prin 1947, s-a angajat ca salariat la cooperativa sãteascã
din Odeºti. În speranþa democratizãrii
þãrii ºi a ºtergerii urmelor rãzboiului a
încercat ºi ceva politicã, înscriindu-se
în Frontul Plugarilor. Dar speranþele
i-au fost înºelate.
Dupã venirea comuniºtilor la
putere, conducerea cooperativei sãteºti
intrã pe mâinile acestora. Era un grup
de afaceriºti, în frunte cu unul, Vasile
Gâþ din Tãmãºeºti, puºi pe cãpãtuialã
pe seama cooperativei. Cum în vremea
aceea, de dupã rãzboi, era o mare lipsã
de mãrfuri, tot ce primeau pentru cooperativã împãrþeau între ei, dãdeau la
neamuri ºi la cunoºtinþe sau vindeau cu
suprapreþ. Porumbul, bunãoarã, în loc
sã ajungã la cei lipsiþi, la vãduve ºi la
orfani, îl foloseau pentru furajarea cailor. Vasile Blidaru, om al dreptãþii nu
putea tolera aºa ceva. De aici au început necazurile.
Pentru cã a vrut corectitudine, Vasile Blidaru a fost
înlãturat în mod jignitor: „mãturãm gunoaiele!” Procedura de
înlãturare a fost din acelea ticãloase. Vasile Gâþ ºi ceilalþi au
depus denunþ mincinos cã, de Paºti, Blidaru ar fi difuzat
manifeste anticomuniste în cãtunul Huta (comuna Bãiþa de sub
Codru). În urma denunþului, în noaptea de 15 august 1949 este
arestat de trupele de securitate, fãrã sã se fi ºtiut vinovat cu
ceva. Ca ºi mulþi alþii în acele vremuri, a fost luat pe sus, legat
de mâini ºi târât în ghionturi spre maºina securitãþii care
aºtepta la marginea satului. Pe drum, a reuºit sã-ºi desfacã
legãturile ºi sã evadeze de sub escortã. A fugit în munþi ºi
nimeni nu l-a mai putut prinde vreodatã.
Dupã cele întâmplate, lucrurile au devenit limpezi.
De-o parte Vasile Blidaru, „banditul”, cum era denumit în
limbajul urmãritorilor, care îl someazã în scris pe denunþãtorul
Vasile Gâþ, gestionarul cooperativei, sã-i trimitã drept „soldã”
mâncare ºi bani, aºa cum primea în armatã, pentru cã din cauza
lui ºi a celor de-o teapã cu el a ajuns sã „patruleze” pãdurile. De
cealaltã parte – ei, delatorii ºi urmãritorii – Miliþia ºi Securitatea. La mijloc, familia fugarului, pentru care viaþa a devenit
un calvar. Ceea ce l-a înverºunat mai mult ºi mai mult pe
Vasile Blidaru au fost persecuþiile la care i-a fost supusã familia. Soþia, Floare, a fost arestatã în repetate rânduri ºi supusã
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la chinuri pentru a-ºi denunþa soþul. În 1949, spre toamnã,
Floare Blidaru este ridicatã în plinã noapte ºi închisã la Zalãu
cu copii cu tot (Maria avea 10 ani, Valer 4 ani, iar Gheorghe un
an ºi câteva luni). Altã datã, împreunã cu Floare Blidaru sunt
arestaþi ºi terorizaþi ºi fraþii ei (Petru ºi Ana Neamþ), ºi bunica.
În timp ce soþia era închisã, din ordinul ºi cu participarea preºedintelui Sfatului popular Bãiþa de sub Codru, comunã de care aparþinea pe atunci satul Odeºti, lui Vasile
Blidaru i-au fost demolate casa ºi acareturile, i-a fost prãdat avutul din gospodãrie: vaci, porci, gãini, cereale, mobilierul,
hainele, totul. I-au astupat fântâna cu pãmânt sã nu aibã nici
apã, pomii din livadã i-au lovit cu securea sã se usuce. Au cãutat pe toate cãile sã-l ºteargã de pe faþa pãmântului. Dar n-au
reuºit.
În pofida metodelor folosite de Miliþie ºi Securitate (o
reþea de urmãrire bine organizatã, concentrarea de forþe speciale în zonã, infiltrarea de agenþi, formarea de grupuri false de
partizani care sã-l înºele), Vasile Blidaru nu a putut fi prins. El
a rezistat datoritã iscusinþei, curajului sãu formidabil, dar ºi
sprijinului ce i-a fost acordat de cãtre oamenii din zonã. Din
aceastã pricinã, mulþi au avut de suferit, îndurând torturi ºi
închisori.
Numele lui Vasile Blidaru este legat de rezistenþa anticomunistã care a avut loc în perioada 1948-1958 în spaþiul
geografic al actualului judeþ Maramureº. Figurã legendarã, a
cãzut în luptã ucis prin trãdare, în 1958. Fiindcã aºa cum
aprecia cunoscutul luptãtor anticomunist Ion Gavrilã-Ogoreanu, conducãtorul Organizaþiei „Armata Naþionalã Românã”
(1949-1955, de care nici Vasile Blidaru nu a fost strãin), la
Simpozionul „Memorial Sighet 1995”: „… ªi dacã te poþi bate
cu o divizie, ºi ºtii sã te pãzeºti ºi sã scapi, nu poþi sã te pãzeºti
de vânzãtorul de lângã tine.”
Istoria a fãcut ca moartea lui Vasile Blidaru sã se transforme astãzi, când trãim vremurile pentru care el s-a jertfit,
într-un capitol de istorie naþionalã, fiind una din dovezile care
aratã lumii cã în România au existat oameni care au spus „nu”
terorii roºii, care au luptat pentru menþinerea fiinþei noastre
naþionale ºi ºi-au adus tribut de jertfã cu nimic mai prejos decât
alte popoare din familia noastrã europeanã.
În luna mai 2006, Primãria Bãseºti (primar: Ioan Cãlãuz) ºi Fundaþia Culturalã „Gheorghe Pop de Bãseºti” au
organizat la Odeºti ºi Bãseºti o suitã de manifestãri comemorative dedicate împlinirii a 48 de ani de la moartea lui Vasile
Blidaru. Au participat oficialitãþi ale judeþelor Satu Mare, Sãlaj
ºi Maramureº, reprezentanþi ai foºtilor deþinuþi politici, scriitori, jurnaliºti, oameni de culturã ºi artã, un numeros public. De
o primire cu totul aparte s-a bucurat simpozionul „Vasile
Blidaru, luptãtor în rezistenþa anticomunistã”. Au fost evocate
împrejurãrile în care a luat naºtere miºcarea naþionalã de rezistenþã împotriva sovietizãrii ºi comunizãrii României, particularitãþile fenomenului în judeþul Maramureº, locul ºi rolul
lui Vasile Blidaru în rezistenþa anticomunistã.
Cu aceastã ocazie, drd. Teodora Mocanu din Zalãu ne
relata cã a terminat Facultatea de Litere din Cluj-Napoca,
secþia Etnologie, în anul 2002, cu o lucrare despre folclorul din
Zona Codrului. Mai spunea cã pe Codru, oriunde s-a dus, peste
tot a auzit acelaºi lucru: „Blidaru e de-aici”. Pornind de la
aceste date ºi aprofundând cercetarea, ºi-a trecut masteratul în
Antropologie la Universitatea din Perugia (Italia) cu lucrarea
„Haiducii Pintea ºi Blidaru în naraþiunile ºi baladele populare
din Zona Codrului”. În prezent, Teodora Mocanu este docto-
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rand în Antropologie la aceeaºi universitate italianã, cu tema:
„Vasile Blidaru. Obiect de patrimoniu.”
Un moment solemn în cadrul manifestãrilor l-a constituit acordarea titlului de „Cetãþean de Onoare al Comunei
Bãseºti” domnului Valer Blidaru, fiul lui Vasile Blidaru,
pentru contribuþia adusã la ridicarea materialã ºi spiritualã a
comunei.
Nãscut în satul Odeºti, comuna Bãseºti, Valer Blidaru a
cunoscut în anii copilãriei toate umilinþele la care au fost
supuºi membrii familiei Vasile Blidaru. Reuºeºte, în cele din
urmã, sã ajungã la Bucureºti, unde terminã Liceul „Mihai
Viteazul” ºi Institutul de Construcþii, Facultatea de Geodezie.
În 1993 urmeazã un curs de management în Statele Unite ale
Americii. A redeschis activitatea de cercetare ºi proiectare în
domeniul materialului rulant. În prezent, prosper om de afaceri
în industria româneascã (transport feroviar, ºi nu numai). Conduce firme româneºti în þarã ºi în strãinãtate. Este nu mai puþin
cunoscut ºi pentru actele sale caritabile.

Blidaru Floare, soþia luptãtorului
anticomunist

Monumentul din faþa casei în care a locuit Blidaru
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Fenomenul „strangulãrii presei”
în Republica Moldova ºi conotaþiile sale
Maria DIMINEÞ
Magistru în Jurnalism ºi Comunicare Publicã, Chiºinãu
Apariþia fenomenului „strangulãrii presei”
în Republica Moldova
În 2001 partidul comuniºtilor declanºeazã ostentativ
lupta împotriva presei independente. Obiºnuitã puþin cu libertatea de expresie ºi de acþiune, breasla jurnalisticã nu cedeazã ºi se opune vehement constrângerilor din partea puterii.
Într-un termen record, atitudinea ostilã faþã de jurnaliºti este
înregimentatã în majoritatea instituþiilor de stat, iar funcþionarii, odinioarã amabili ºi deschiºi spre comunicarea cu presa, devin reticenþi ºi impertinenþi. Informaþia de interes public
este „sigilatã”, iar funcþionarii responsabili de furnizarea acesteia îmbracã togã de „instructori” de mass-media. Jurnaliºtilor li se indicã ce sã scrie, cum sã scrie ºi ce nu trebuie sã
scrie. Consternatã, dar plinã de entuziasm, presa pãºeºte pe
câmpul de bãtãlie, cu braþele goale, ameninþând inamicul cu
recursuri de tot felul, argumentând inegalitatea „atacului” în
temeiul mai multor documente naþionale ºi internaþionale importante. Organizaþiile neguvernamentale din domeniu difuzeazã un ºir de declaraþii cu privire la intimidarea presei ºi
solicitã organizaþiilor internaþionale sã ia atitudine. Între timp
însã, jurnaliºtii care au refuzat sã se conformeze noilor reguli
de joc instituite de cãtre partidul de guvernãmânt sunt filaþi,
maltrataþi psihic ºi fizic. Obosiþi de nedreptate, dezamãgiþi de
trãdãrile din partea colegilor de breaslã ºi dispersaþi, mulþi
jurnaliºti capituleazã. În scurt timp presa se obiºnuieºte cu
noile ocurenþe de activitate impuse. Câteva dintre instituþiile
mass-media îºi tempereazã spiritul de revoltã ºi critic, pentru a
putea supravieþui intemperiilor politice, altele însã se prosterneazã, aducând ofrande celor care flageleazã libertatea presei,
libertatea de exprimare ºi drepturile fundamentale ale omului.
Presa se resemneazã ºi, din pãcate, acest avatar este literalmente real.
„Fenomenul strangulãrii presei” ia naºtere în etapa respectivã ºi e confirmat prin starea de apatie debordantã a reprezentanþilor mass-media. Atacurile direcþionate împotriva
jurnaliºtilor devin un fenomen obiºnuit, o pãrticicã intrinsecã
din cotidian, un eveniment ca oricare altul ce este tratat cu
indiferenþã într-un ziar, ori într-un buletin de ºtiri radio sau
TV. Fenomenul „strangulãrii presei” este caracterizat printr-un ºir de acþiuni deliberate, implementate de reprezentanþi
sau susþinãtori ai partidului de guvernãmânt, menite sã facã
dificilã activitatea presei independente. Evident cã, prin aceastã abordare retrogradã se urmãreºte compromiterea ºi crearea tuturor condiþiilor de sucombare a instituþiilor mass-media
incomode puterii. Ceea ce însã nu se vede în aparenþã este
impactul fenomenului respectiv asupra dezvoltãrii societãþii.
Obstrucþionarea libertãþii de exprimare a presei este un sub-

terfugiu politic, direcþionat împotriva democraþiei, prin care un
popor poate fi supus ºi manipulat cu uºurinþã. În contextul dat,
presa incomodã, promotoare a adevãrului, este unicul impediment care trebuie exterminat.
Încãlcarea libertãþii presei ºi a pluralismul
de opinii
Apãrarea ºi dezvoltarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale se sprijinã pe un regim politic cu adevãrat
democratic. O þarã liberã ºi un regim democratic nu pot sã
existe în condiþiile ignorãrii libertãþii de exprimare. Libertatea
de exprimare este un pilon de bazã pentru o societate democraticã ºi reprezintã una dintre condiþiile primordiale ale
progresului ei. Protecþia libertãþii de exprimare este o condiþie
esenþialã pentru garantarea unui regim politic democratic.1
În contextul integrãrii în Uniunea Europeanã, Republica Moldova a semnat mai multe documente internaþionale
(Convenþia Europeanã pentru Drepturile Omului, Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului, Carta pentru Libertatea
mass-media, Planul de acþiuni Republica Moldova – UE) prin
care a recunoscut cã „libertatea mass-media, libera circulaþie a
ideilor ºi informaþiilor, fãrã intervenþia autoritãþilor publice”
joacã un rol fundamental în dezvoltarea unei societãþi libere,
stabile ºi democratice (6). Astfel, Moldova se angajeazã sã
respecte valorile democraþiei, pãcii, justiþiei ºi drepturilor fundamentale ale omului, ºi sã acorde prioritate reglementãrilor
internaþionale în detrimentul oricãrei legi naþionale, care contravine jurisprudenþei Curþii Europene pentru Drepturile Omului.2 Oficial, Guvernul Republicii Moldova ºi-a asumat
responsabilitatea „de a apãra ºi promova libertatea de exprimare, de a crea un cadru legislativ propice dezvoltãrii massmedia, de a susþine independenþa politicã ºi economicã a mijloacelor de informare în masã.” În realitate însã toate aceste
condiþii ºi promisiuni nu au fost materializate nici pânã în
prezent. Mai mult decât atât, prevederile tratatelor ratificate
sunt ignorate de cãtre persoanele oficiale ºi publice. Se încearcã subminarea independenþei presei, imixtiunea în activitatea editorialã a acesteia, ameninþarea instituþiilor media
care prezintã un alt punct de vedere decât acel comod conducerii de guvernãmânt. Presa este tratatã drept ustensilã pe
care reprezentanþii partidului de guvernãmânt o pot întrebuinþa
pentru mediatizarea mesajelor propagandistice, pentru promovarea imaginii funcþionarilor ºi demnitarilor, pentru camuflarea realitãþii, pentru îndobitocirea societãþii. Atitudinea
retrogradã faþã de presa independentã este exteriorizatã ostentativ, din ce în ce mai des, prin diverse declaraþii antidemocratice ºi acuzaþii nejustificate. Libertatea presei ºi rolul ei
în democratizarea societãþii sunt recunoscute doar la nivel
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declarativ. De facto, acest statut îi este torpilat deliberat, iar
realitãþile, opiniile sau judecãþile de valoare mediatizate, care
contravin ideologiei partidului comunist, sunt contestate cu
vehemenþã. În conformitate cu prevederile paragrafului 2 al
CEDO, amestecul autoritãþilor naþionale în exercitarea libertãþii de exprimare este acceptabil în cazul în care satisface trei
condiþii:
& restricþia sã fie prevãzutã de lege (legea trebuie sã fie
accesibilã, clarã ºi previzibilã; cetãþenii trebuie sã-ºi poatã
regla conduita în lumina unei legi clare ºi precise);
& ingerinþa urmãreºte scopul de a proteja: securitatea
naþionalã, integritatea teritorialã, siguranþa publicã, menþinerea ordinii publice, prevenirea criminalitãþii, protecþia sãnãtãþii
ºi a moralei, protecþia reputaþiei sau a drepturilor altora, împiedicarea divulgãrii informaþiilor secrete, garantarea autoritãþii
ºi imparþialitãþii puterii judecãtoreºti;
& verificarea dacã ingerinþa este necesarã într-o societate democraticã.
Ca ingerinþa sã fie consideratã legitimã, statul trebuie sã
aducã dovezi cã toate aceste trei condiþii au fost îndeplinite.1
De exemplu, în consiliul municipal Chiºinãu ºi în Parlament, reprezentanþii PCRM au acuzat de mai multe ori posturile municipale Antena C, Euro TV ºi ziarul Timpul de
dimineaþã pentru faptul cã aruncã „seminþe de extremism ºi
neonazism în societatea moldoveneascã”, cã dau dovadã de
„manifestãri ale neofascismului camuflat” ºi încearcã a „justifica holocaustul ºi crimele de rãzboi”. În acelaºi context, a fost
revendicatã necesitatea ca deputaþii sã ia atitudine faþã de
aceste instituþii media, iar directorii posturilor municipale Antena C ºi Euro TV, ameninþaþi cu demisia în condiþiile în care
„vor mai pune pe post emisiuni care jignesc poporul rus ºi
armata sovieticã”.2
Dincolo de faptul cã asemenea „debordãri” furibunde
pericliteazã libertatea de exprimare a presei ºi a pluralismul de
opinii, ele mai sunt ºi anticonstituþionale, deoarece au un
caracter totalitar ºi promoveazã la nivel oficial, prin intermediul reprezentanþilor PCRM, ideologia partidului comunist
(art. 5 Constituþia Republicii Moldova). Constantin Tãnase,
directorul ziarului Timpul de dimineaþã spunea, într-un comentariu, cã atacurile împotriva presei libere „fac parte dintr-o
campanie de compromitere ºi lichidare a instituþiilor de presã
independente, neînregimentate sub flamura roºie a partidului
de guvernãmânt [...] a cãror misiune este de a menþine Moldova în hamurile roºii ale ideologiei ruseºti [...] Cum cineva
încearcã sã scape de aceste hamuri, este acuzat de extremism,
xenofobie ºi fascism [...] Situaþia creatã trebuie sã alarmeze
întreaga opinie publicã democratã, pentru cã nu doar presa este
atacatã, ci societatea care încearcã sã gândeascã liber”.3
În conformitate cu art. 10 paragraful 1 al CEDO, „orice
persoanã are dreptul la libertatea de opinie, de a primi informaþii ºi idei, ºi de a comunica informaþii ºi idei”, iar aceastã
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libertate trebuie exercitatã liber fãrã imixtiunea autoritãþilor
publice. Libertatea de exprimare garantatã de art. 10 se aplicã
„nu numai informaþiilor sau ideilor care sunt primite în mod
favorabil, care sunt inofensive, dar ºi acelora care jignesc,
ºocheazã sau deranjeazã; acestea sunt cerinþele acelui pluralism, acelei toleranþe, spirit de transparenþã fãrã de care nu
existã o societate democraticã”, cerinþe interpretate distorsionat de cãtre PCRM.4 Limitarea libertãþii de opinie ºi de
exprimare este incompatibilã cu natura unei societãþi democratice. Statele nu trebuie sã-ºi îndoctrineze cetãþenii ºi nici sã
opereze distincþii în funcþie de opiniile împãrtãºite. Promovarea informaþiilor unilaterale este un obstacol serios pentru
exercitarea libertãþii de opinie.5
Limitarea accesului la informaþia de interes public
Libertatea de a primi informaþii se referã la dreptul
mijloacelor de informare de a comunica publicului informaþii
ºi idei, ºi la dreptul publicului de a fi informat corect asupra
problemelor de interes public. Curtea Europeanã acordã presei
un statut aparte în ceea ce priveºte difuzarea mesajului politic
ºi a altor chestiuni de interes public. Curtea argumenteazã:
„libertatea presei oferã publicului posibilitatea de a afla ºi a-ºi
forma opinii despre ideile ºi acþiunile conducãtorilor politici,
despre diferite probleme de interes public ºi, prin urmare,
libertatea dezbaterii politice ºi publice este esenþa conceptului
de societate democraticã”.6 Curtea considerã o încãlcare a art.
10 din Convenþie, cazul în care jurnaliºtilor li se interzice sã
utilizeze informaþiile de interes public, sau sunt pedepsiþi
pentru cã au fãcut acest lucru7. Autoritãþile din Republica
Moldova însã ignorã fie deliberat, fie din necunoaºtere, aceste
prevederi, atribuind nejustificat informaþiilor publice un caracter secret, limitând ostentativ accesul jurnaliºtilor la informaþie.8 Deºi au trecut opt ani de la adoptarea Legii privind
Accesul la Informaþie (LAI), timp în care mai multe ONG-uri
au organizat mai multe seminarii ºi ateliere în scopul implementãrii eficiente a acesteia, schimbãri pozitive nu au fost
înregistrate. Informaþia de interes public continuã sã fie secretizatã, se exagereazã în privinþa termenului limitã de furnizare a informaþiei publice, sau chiar se profitã de durata
acestuia (15 zile). Furnizorii de informaþie trec cu vederea cã
scadenþa de 15 zile trebuie sã fie aplicatã doar în condiþiile în
care cãutarea informaþiei, din anumite considerente, necesitã
mai mult timp.
Totodatã, ca sã nu fie învinuiþi cã limiteazã accesul
presei la informaþie publicã, autoritãþile evitã discuþiile cu
jurnaliºtii, încredinþând aceastã responsabilitate secretarelor,
la rândul lor instruite sã invoce diferite motive care sã justifice
absenþa ºefilor.9 De remarcat cã, o perioadã îndelungatã, reprezentanþilor presei independente Timpul de Dimineaþã, Moldavskie Vedomosti, Ziarul de gardã, Jurnal de Chiºinãu nu
li s-a permis sã asiste la ºedinþele publice ale instituþiilor ofi-
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ciale.1 Cu ºi mai multã insolenþã sunt trataþi reprezentanþii
presei locale independente de cãtre persoanele oficiale, care
întreprind vizite de lucru în centrele raionale, localitãþile rurale. Presa independentã este þinutã fie dupã uºã, sau pur ºi
simplu, este gonitã de la ºedinþe, invocându-se acelaºi motiv:
problemele discutate nu sunt de interes public. Similar procedeazã ºi unele autoritãþi locale: un preºedinte de raion, sau
un primar poate sã interzicã dezinvolt jurnaliºtilor sã asiste la
întruniri sau ºedinþe publice sau sã fotografieze.2 Un studiu
publicat de Centrul de Investigaþii Jurnalistice, în 2006, aratã
cã „funcþionarii mai multor instituþii centrale ºi locale nu
respectã prevederile LAI. Doar 50% dintre autoritãþile ºi instituþiile publice contactate au rãspuns la cererea de informaþii.3
Dintre cele 95 de autoritãþi publice contactate, 26 nu au dat
curs cererii de furnizare a informaþiilor, dintre care: „Parlamentul, Guvernul Republicii Moldova, Ministerele Educaþiei,
Ecologiei ºi Resurselor Naturale, Apãrãrii, Inspectoratul Fiscal principal de Stat, Primãria municipiului Chiºinãu, Curtea
Supremã de Justiþie.”4 De precizat cã Directiva UE privind
accesul la informaþie prevede ca informaþia sã fie cât mai
deschisã, iar autoritãþile publice nu trebuie sã discrimineze pe
cineva atunci când oferã o informaþie.5
Tactici de „strangulare” a presei independente
a) presiuni psihice, acuzaþii:
Lupta direcþionatã împotriva presei independente a fost
vizibilã imediat dupã alegerile prezidenþiale din 2001, odatã cu
venirea partidului comunist la putere. Timp de patru ani, jurnaliºtii incomozi au fost filaþi, agresaþi fizic ºi psihic, iar presa
independentã hãrþuitã prin instanþe de judecatã. Odatã însã cu
formularea ºi promovarea, din ce în ce mai insistentã, a unui
mesaj proeuropean, de cãtre conducerea de guvernãmânt, dar
ºi datoritã protestului societãþii civile faþã de campania de
intimidare a jurnaliºtilor, presei independente i se oferã o
perioadã de repaus. Nu însã pentru mult timp, pentru cã, în a
doua jumãtate a anului 2005, este generat un nou val de atacuri
împotriva presei independente, ce-i drept într-o manierã puþin
mai elegantã - nu sunt filmaþi prin saune ºi nici nu sunt loviþi cu
ranga în cap, cum se întâmpla anterior. În schimb, sunt umiliþi,
brutalizaþi, intimidaþi ºi ameninþaþi cu rãfuiala fizicã de cãtre
bodyguarzi, de cãtre persoane care refuzã sã se legitimeze, de
cãtre poliþiºti, sau sunt reþinuþi ºi acuzaþi de luare de mitã. Era
firesc ca guvernarea sã ia atitudine faþã de aceste acþiuni de
intimidare, iar poliþia sã-i reþinã ºi sã-i pedepseascã pe iniþiatori. Din pãcate, asta nu s-a întâmplat nici pânã în prezent.
b) presiuni economice
Presiunea economicã reprezintã cea mai simplã ºi efi-
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cientã modalitate de a „strangula” presa „rebelã”, „neîmblânzitã” ºi „nesupusã”, care luptã cu vehemenþã pentru independenþã ºi libertate de exprimare:
& Obligarea agenþilor economici sã plaseze publicitate
doar în mijloacele de informare obediente puterii (Moldova
Suveranã, Nezavisimaia Moldova, revista Moldova, Monitorul Oficial), sã subvenþioneze propriile campanii propagandistice, sã renunþe la contractele cu mass-media independentã.
Cazuri de presiune asupra agenþilor economici ºi instituþiilor
bugetare au fost înregistrate ºi în teritoriu, când administraþiile
publice locale au dat directive oficiale sau neoficiale, solicitând sã fie fãcute abonamente, din banii publici, pentru
ziarele de stat, în detrimentul celor independente locale.6
& Acþionarea în judecatã a mass-media, pentru orice
articol critic, pe motivul lezãrii onoarei ºi demnitãþii, ºi revendicarea, în calitate de despãgubiri, a unor sume exorbitante.
Facultatea de a critica este inerentã unei societãþi democratice. Statul, guvernul ºi oricare alt organ al puterii executive, legislative sau judecãtoreºti poate face obiectul criticilor
în media. Personalitãþile politice ºi funcþionarii pot fi supuºi
prin media unui control ºi unor critici publice, potenþial virulente, asupra modului în care ºi-au exercitat atribuþiile. Acest
lucru este necesar pentru a asigura transparenþa în ceea ce
priveºte modul de îndeplinire a responsabilitãþilor.7
Personalitãþile politice ºi funcþionarii trebuie sã fie deschise pentru critica din partea MIM. Libertatea presei oferã
posibilitatea persoanelor de a cunoaºte ºi de a judeca ideile ºi
atitudinile conducãtorului. Limitele criticii acceptabile, în cazul unui politician sunt mult mai largi decât în cazul unei
persoane care nu are statut de persoanã oficialã sau publicã.
Politicianul sau persoana publicã este expus în mod inevitabil
unui control atent al faptelor ºi gesturilor sale, atât din partea
jurnaliºtilor, cât ºi din partea cetãþenilor. În contextul dezbaterilor politice sau a altor probleme de interes public,
sancþionarea unui jurnalist care a criticat o figurã politicã este o
formã de cenzurã.8 Mass-media trebuie sã dezvolte informaþia,
sã o interpreteze, sã o comenteze, sã o critice ºi sã o denunþe.
Aceastã dublã misiune de informare ºi comentare abiliteazã
jurnaliºtii de a critica oamenii politici, atât cei ai majoritãþii, cât
ºi cei ai opoziþiei.9
Conform Curþii Europene pentru Drepturile Omului
„libertatea de a critica este de datoria presei tipãrite ºi audiovizuale: sã comunice informaþii ºi idei politice ºi alte subiecte
de interes public”.10 Art. 10 al Convenþiei apãrã dreptul jurnaliºtilor de a comunica informaþii asupra problemelor de interes
general atâta timp cât ei se exprimã cu bunã credinþã, în baza
faptelor exacte ºi furnizeazã informaþii fiabile ºi precise,
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4 Idem, p. 10.
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6 Raisa Lozinschi. Statul sprijinã presa „deetatizatã”. Jurnal de Chiºinãu, nr. 452; Ziarul de Gardã, 30 martie, 2006, p. 8 (despre
intimidarea mediului de afaceri); Val Butnaru. Îndrumar de lichidare a unui ziar independent. Jurnal de Chiºinãu, 23 iunie 2006, p. 5.
7 Consiliul Europei. Comitetul de miniºtri, Declaraþia privind discursul politic în media, 12 februarie, 2004.
8 Donna Gomien. Ghid al Convenþiei Europene a Drepturilor Omului. Ed. a 3-a. Biroul de informare al Consiliului Europei în
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respectând etica jurnalisticã.1 Þine de responsabilitatea presei
sã explice oamenilor de ce funcþionarii, reprezentanþii puterii
„au acþionat într-un fel sau altul”. Represiunea direcþionatã
împotriva jurnaliºtilor „confirmã cã presa a avut, cel puþin
parþial, dreptate”, atunci când a vorbit despre corupþie ºi alte
probleme de interes public.2 Nici chiar zvonurile sau declaraþiile fãcute de un terþ, în contextul dezbaterilor publice asupra problemelor de interes public, nu trebuie sã deranjeze.
Presa nu ar fi în stare sã publice mai nimic dacã ar fi obligatã sã
relateze doar fapte integral verificate. Respectiv, sancþionarea
unui jurnalist pentru cã a ajutat la difuzarea unor declaraþii
fãcute de un terþ obstrucþioneazã în mod grav contribuþia presei
la dezbaterile privind chestiunile de interes public.3
A cere jurnaliºtilor sã nu reproducã citate sau declaraþii
ale persoanelor terþe contravine rolului presei de a informa
asupra faptelor, opiniilor ºi ideilor existente.4 Totodatã, libertatea de exprimare permite comunicarea atât a faptelor
(informaþiilor), cât ºi a judecãþilor de valoare (ideilor). Opiniile sunt puncte de vedere ºi declaraþii personale asupra unui
eveniment sau situaþii, respectiv adevãrul în cazul judecãþilor
de valoare e imposibil de demonstrat. Pe când, existenþa faptelor adevãrate sau false, în baza cãrora se formeazã o opinie,
poate fi doveditã. Criticile, speculaþiile, precum ºi opiniile
exprimate asupra problemelor de interes public sunt protejate
de art. 10 al Convenþiei. În contextul dat, Curtea a declarat cã:
„obligarea jurnalistului sã dovedeascã adevãrul în cazul judecãþilor de valoare afecteazã libertatea de opinie”.5
Lipsa interesului de dezvoltare a audiovizualului
public autohton
Vladimir Philipov, ex-reprezentant special al Secretarului General al Consiliului Europei în Republica Moldova, a
remarcat cã transformarea Companiei Teleradio-Moldova din
structurã de stat în una publicã ºi ajustarea legislaþiei audiovizuale la standardele internaþionale au fost realizate doar formal. Teleradio-Moldova e foarte departe de un post public
independent.6 Audiovizualul ºi accesul la informaþie sunt
chestiuni importante pentru Uniunea Europeanã, respectiv implementarea noilor reglementãri în acest domeniu este o chestiune obligatorie pentru statele care pledeazã pentru integrarea
europeanã.7
Televiziunea publicã se confruntã cu probleme destul
de mari: nu ºi-a dezvoltat încã o bazã tehnicã la nivelul exigenþelor timpului; nu are echipament modern de iluminare ºi
sonorizare, nu are nici un car performant de reportaj. În plus,
politicile editoriale ºi conþinutul programelor denotã cã Televiziunea Moldovei nu a devenit încã o instituþie audiovizualã
publicã autenticã: temele sociale de importanþã majorã, cum ar
fi sãrãcia, rata ridicatã a ºomajului, îngrijirea copiilor etc., sunt
în mare parte nereflectate, în favoarea subiectelor care promoveazã activitatea ºi imaginea reprezentanþilor partidului de
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guvernãmânt. Aceastã realitate deconspirã existenþa cenzurii
în cadrul Televiziunii ºi Radioului Public.
În locul creãrii condiþiilor favorabile pentru dezvoltarea
posturilor de radio ºi TV autohtone, cum ar fi fost firesc, s-au
inventat diverse impedimente menite, de fapt, sã sisteze activitatea lor. Era destul de evident, statul încerca sã monopolizeze sfera radiodifuziunii(obiectiv pe care l-a atins),
fenomen condamnat de CEDO, deoarece obstrucþioneazã pluralismul de idei. „Monopolul statului asupra radiodifuziunii
poate fi justificat numai în cazurile în care existã o necesitate
socialã imperioasã”.
Situaþia este simptomaticã ºi dubioasã pentru o þarã care
pledeazã pentru integrarea europeanã. În condiþiile unui cadru
legal imperfect, precum ºi în lipsa interesului autoritãþilor de a
susþine mass-media independentã, lupta pentru supravieþuire
finalizeazã cu capitularea presei.
Acþiuni întreprinse în scopul perfecþionãrii ºi
ajustãrii legislaþiei naþionale la prevederile
internaþionale (2005 – 2006)
Sub pretextul ajustãrii legislaþiei naþionale la prevederile internaþionale s-a încercat elaborarea unor proiecte de
legi, care în loc sã încurajeze, au scandalizat reprezentanþii
mass-media. Autorii ºi-au realizat manoperele, ca de obicei,
clandestin, fãrã consultarea societãþii civile, „fabricând” dispoziþii divergente în raport cu stipulãrile din tratatele internaþionale ratificate.
1. Proiectul de lege privind Accesul la Informaþie,
elaborat de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Informaþionale:
& Limita accesul jurnaliºtilor ºi a societãþii civile la
informaþie;
& Secretiza informaþia publicã, ignorând atât prevederi
constituþionale (art. 8 respectarea dreptului internaþional ºi a
tratatelor internaþionale, art. 34 dreptul la informaþie) cât ºi
Legea privind secretul de stat, care stipuleazã clar categoriile
de informaþii care nu trebuiesc difuzate;
& Justifica refuzul informaþiei în cazul în care datele
solicitate sunt plasate în sistemele informaþionale de uz public;
& Jurnalistul era obligat sã-ºi divulge sursele.
Conþinutul proiectului de lege conþinea un ºir de teze
condamnate de importante documente naþionale ºi internaþionale: Constituþia Republicii Moldova, Carta pentru Libertatea mass-media, Pactul internaþional cu privire la drepturile
civile ºi politice, Convenþia Europeanã pentru Drepturile Omului, Declaraþia Universalã a drepturilor Omului, Legea audiovizualului – art. 28/d, Legea presei, Legea privind Accesul
la Informaþie, Recomandarea nr. R(2000)7 adoptatã de Comitetul de Miniºtri al Consiliului Europei, Codul principiilor
de eticã profesionalã al jurnalistului din Republica Moldova.
2. Abordarea chestiunii privind stabilirea unui plafon
al despãgubirilor pentru daune morale (art. 16, codul Civil)

Buletinul Biroului de Informare al Consiliului Europei în Moldova, nr. 1 -2, Chiºinãu, 2003, p. 30.
Sorina ªtefârþã. Pentru Europa, libertatea presei nu este un detaliu. Integrarea europeanã, pas cu pas. Supliment lunar al cotidianului
Timpul de dimineaþã, nr. 9 (27), p. 3.
Monica Macovei. Libertatea de exprimare. Ghid pentru punerea în aplicare a art. 10 al Convenþiei Europene pentru drepturile omului,
nr.2. Republica Moldova, 2003, p. 10.
Buletinul Biroului de Informare al Consiliului Europei în Moldova, nr. 1 -2, Chiºinãu, 2003, p. 31.
Monica Macovei. Libertatea de exprimare. Ghid pentru punerea în aplicare a art. 10 al Convenþiei Europene pentru drepturile omului,
nr.2. Republica Moldova, 2003, p. 10.
Sorina ªtefârþã. Pentru Europa, libertatea presei nu este un detaliu. Integrarea europeanã, pas cu pas. Supliment lunar al cotidianului
Timpul de dimineaþã, nr. 9 (27), p. 3.
Silvia Ursu. Reunitã la Bucureºti, mass-media se pregãteºte pentru integrarea în Europa. Integrarea europeanã, pas cu pas.
Supliment lunar al cotidianului Timpul de dimineaþã, nr. 9 (27), p. 6.
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Potrivit practicilor internaþionale (principiu promovat
de cãtre Curtea Europeanã), chestiunile ce prezintã interes
pentru întreaga societate sunt considerate mai importante decât
rãul provocat unor persoane particulare prin dezvãluirea unor
informaþii. Daunele pricinuite acestora, în unele cazuri, trebuie
acceptate ca un sacrificiu adus societãþii. Atunci când partea
vãtãmatã este o persoanã oficialã, scopurile nobile, veridicitatea informaþiei constituie temeiuri pentru disculparea jurnalistului. Informaþia de interes public trebuie sã prevaleze
asupra celor de ordin personal. Pentru conducerea comunistã,
se pare, asemenea idei democratice þin de domeniul fantasticului. Aderând la CEDO Republica Moldova ºi-a asumat
angajamentul de a modifica practica judiciarã în conformitate
cu interpretãrile date de Curtea Europeanã. Din pãcate, în
legislaþia naþionalã, nici pânã în prezent nu au fost operate
remanierile necesare. În contextul carenþelor legislative ºi a
lipsei unui plafon rezonabil pentru potenþiale pagube morale,
presa incomodã este în permanenþã þinta atacurilor din partea
persoanelor aflate în dezacord cu politica editorialã a acesteia.
În iulie 2004, în urma solicitãrilor din partea mai multor
organizaþii mass-media, preºedintele Vladimir Voronin a pomenit despre necesitatea modificãrii art. 16, din Codul civil.
Problema însã a fost readusã în discuþie un an mai târziu,
deputaþii pledând pentru „elaborarea unor amendamente potrivit cãrora cuantumul despãgubirilor pentru prejudiciile morale sã fie stabilit de cãtre instanþa de judecatã”.
3. Elaborarea ºi adoptarea Codului Audiovizualului
În contextul aspiraþiilor de integrare europeanã, Republica Moldova ºi-a atribuit responsabilitatea de a promova
libertatea de expresie, independenþa ºi pluralismul mass-media. În momentul semnãrii Planului de acþiuni Republica Moldova - Uniunea Europeanã, conducerea de guvernãmânt ºi-a
asumat sarcina de a elabora ºi implementa, în conivenþã cu
societatea civilã, un cadru legal care sã garanteze libertatea
expresiei ºi a mass-media în conformitate cu standardele europene ºi a recomandãrilor Consiliului Europei. Consiliul Europei a urgentat Republicii Moldova crearea tuturor ocurenþelor necesare pentru funcþionarea eficientã a audiovizualului
autohton naþional ºi local; asigurarea transparenþei CCA ºi a
independenþei financiare ºi editoriale a mass-media electronice. În consecinþã, Parlamentul Republicii Moldova ºi-a planificat, în Programul de Implementarea planului de acþiuni RM
– UE, elaborarea ºi adoptarea pânã în semestrul I 2006 „a unui
Cod de legi noi privind dezvoltarea ºi reglementarea sectorului
audiovizual public ºi privat”. Grãbindu-se însã sã ajusteze
cadrul legal autohton la standardele internaþionale relevante,
Parlamentul comite douã inadvertenþe, care au bulversat societatea civilã ºi organizaþiile internaþionale responsabile de
monitorizarea acestui proces:
I. Textul proiectului de Cod al Audiovizualului a fost
elaborat clandestin, contrar principiilor democratice;
II. Documentul, în forma în care a fost elaborat, permite
menþinerea controlului politic asupra audiovizualului autohton.
I. Conform principiilor europene, reformele democratice nu pot fi realizate în lipsa unei colaborãri deschise ºi
transparente între putere ºi societatea civilã. Parlamentul Republicii Moldova a consimþit asta în Concepþia despre cooperarea dintre Parlament ºi societatea civilã (Monitorul
Oficial nr. 5-8, 13.01.06), prin care ºi-a asumat responsabilitatea de a susþine iniþiativele civice ºi de a încuraja participarea publicului în procesul luãrii deciziilor (art. 1). Dacã
în etapa de elaborare a Codului Audiovizualului se þinea cont
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de prevederile documentului respectiv ºi a principiilor internaþionale, Parlamentul urma sã acþioneze în urmãtorul mod:
& sã invite reprezentanþii societãþii civile sã coopereze;
& sã revendice idei ºi sugestii, în special de la instituþiile care activeazã în domeniul mass-media;
& sã aducã la cunoºtinþa opiniei publice propunerile
fãcute, deciziile luate sau incertitudinile existente (art. 2).
Dincolo de faptul cã textul proiectului a fost elaborat
fãrã consultarea societãþii civile, autorii au ignorat recomandãrile fãcute de Asociaþia Presei Electronice, Centrul Independent de Jurnalism ºi Comitetul pentru Libertatea Presei.
II. Reacþia societãþii civile faþã de noile reforme în
audiovizual deconspirã lipsa profesionalismului celor care au
elaborat textul ºi, cel mai grav, o atitudine retrogradã faþã de
tratatele internaþionale semnate de Republica Moldova ºi o
totalã lipsã de transparenþã în activitatea Parlamentului. În
urma analizei textului Codului Audiovizualului, de cãtre Consiliul Europei, Organizaþia neguvernamentalã internaþionalã
„Articolul 19”, OSCE ºi reprezentanþi ai societãþii civile, s-a
constatat cã documentul conþine reglementãri ajustate incomplet sau eronat la legislaþia europeanã, în special în ceea ce
priveºte libertatea de exprimare, libertatea mass-media ºi pluralismul în mass-media. Obscurantismul faþã de democraþie
este cel mai evident în urmãtorul context:
1. CCA rãmâne sub controlul politic al Guvernului, deºi
ar trebui sã fie o instituþie autonomã ºi independentã. Faptul
sugereazã intenþia alianþei guvernamentale de a-ºi exercita
influenþa ºi controlul inoportun asupra tuturor radiodifuziunilor, Internetului ºi, în special, asupra instituþiei publice a
audiovizualului Compania Teleradio-Moldova;
2. Dreptul internaþional recunoaºte cã pluralismul media revendicã, atât promovarea radiodifuzorilor publici ºi privaþi, cât ºi a celor locali. În lipsa unor reglementãri sau mãcar,
a unui mecanism clar de transformare a posturilor TV ºi radio
locale, acestea vor fi obligate sã-ºi sisteze activitatea. Ca urmare, comunitãþile vor fi private de dreptul de a avea un mijloc
de informare care sã le coroboreze interesele.
3. Sunt vag prezentate prevederile care interzic difuzarea programelor care instigã la „urã pe criterii de rasã,
religie, naþionalitate ºi sexe”, „difuzarea informaþiei echitabile, echilibrate ºi imparþiale”. Periculoasã este ºi stipularea
conform cãreia „libertatea editorialã trebuie sã apere ideea
Statului Republica Moldova bazat pe drept, independent ºi
democratic”. Aceste reglementãri, în lipsa unor precizãri ºi
explicaþii suplimentare, pun în pericol libertatea de exprimare
a mass-media electronice ºi pericliteazã promovarea pluralismului. Persoanele oficiale ºi publice pot interpreta astfel de
noþiuni abstracte în detrimentul instituþiilor audiovizuale, pot
sã-ºi permitã ingerinþe în activitatea editorialã ºi sã ameninþe
instituþiile mass-media care prezintã un alt punct de vedere
decât cel comod conducerii de guvernãmânt. De menþionat cã,
chiar pe fundalul lipsei de reglementãri exacte, reprezentanþii
PCRM ºi-au permis sã acuze posturile municipale Antena C ºi
Euro TV ºi ziarul Timpul de dimineaþã pentru faptul cã aruncã
„seminþe de extremism ºi neonazism în societatea moldoveneascã” ºi cã „justificã holocaustul ºi crimele de rãzboi” ºi
cã pun pe post „emisiuni care jignesc poporul rus ºi armata
sovieticã”. Totodatã, în timp ce Parlamentul adopta un Cod al
Audiovizualului, menit sã contribuie la dezvoltarea sectorului
audiovizual, CCA refuza cu obstinaþie, fãrã temei juridic, sã
elibereze frecvenþele de emisie solicitate de Radio Vocea Basarabiei ºi TV Euro-Nova.
Tolerarea la nivel oficial a acestor aserþiuni ºi ame-
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ninþãri, ºi asta în condiþiile în care Republica Moldova trebuie
sã opereze remanieri în domeniul audiovizualului, denotã cã
guvernarea este un complice ºi un aliat al celora care sfideazã
normele europene privind dreptul la libertatea presei ºi dreptul
la exprimare.
Concluzii:
1. Conducerea Republicii Moldova treneazã crearea
unui cadru legal favorabil dezvoltãrii mass-media independente, în conivenþã cu tratatele internaþionale ratificate ºi a
recomandãrilor Consiliului Europei;
2. Autoritãþile ºi persoanele publice limiteazã accesul
jurnaliºtilor la informaþia de interes public;
3. Reglementãrile internaþionale privind libertatea
presei, pluralismul de opinii, valorile democraþiei, pãcii,
justiþiei ºi drepturilor fundamentale ale omului sunt neglijate fla grant;
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4. Presa incomodã este ameninþatã ºi hãrþuitã prin instanþele de judecatã;
5. Sunt exercitate presiuni economice asupra presei
incomode;
6. Partidul de guvernãmânt deþine monopolul asupra
audiovizualului public autohton;
7. Sunt create impedimente menite sã facã dificilã ºi chiar
sã sisteze activitatea posturilor TV ºi radio locale incomode;
8. Presa tipãritã ºi audiovizualã docilã partidului de
guvernãmânt este folositã ca ustensilã pentru mediatizarea
mesajelor propagandistice, pentru promovarea imaginii funcþionarilor ºi demnitarilor, pentru camuflarea realitãþii, pentru
îndobitocirea societãþii;
9. Obstrucþionarea libertãþii de exprimare a presei este
un subterfugiu politic, direcþionat împotriva democraþiei, prin
care un popor poate fi supus ºi manipulat cu uºurinþã.

Cronicile sudului: mileniul trei
Sudul Basarabiei (regiunea Odesa)
- pãmânt uitat de oameni ºi de Dumnezeu...
(Continuare din numãrul precedent)
Vadim BACINSCHI
Jurnalist, Odesa, Ucraina
5. Aventurã ºi eºec
Luatã în ansamblu, politica economicã (implicit social-economicã) a Ucrainei la Dunãre este, întâi de toate, o
politicã a aventurii ºi eºecului, cu consecinþe ce se rãsfrâng, în
primul rând, asupra situaþiei etnicilor români(moldoveni) din
zonã. Aceºtia din urmã fiind majoritari sau alcãtuind o bunã
parte a populaþiei locale. Exemplul cel mai elocvent, precum
scriam mai înainte, este canalul (sau calea navigabilã) ucraineanã de mare adâncime din Dunãre în Marea Neagrã.
Subiectului cu canalul i-am consacrat o serie de sinteze,
publicate în sãptãmânalul Concordia de la Cernãuþi, ziar al
minoritãþii româneºti din Ucraina, începând cu numãrul din 27
octombrie 2007. În deschidere, fãceam urmãtoarea constatare:
„Pus în exploatare la 26 august 2004 (la ceremonia deschiderii
participã preºedintele Leonid Kucima) canalul ucrainean de
mare adâncime din Dunãre în Marea Neagrã, prin braþul
Bystroe, devine mai înalt decât o cale navigabilã. Pentru conducerea de la Kiev (dacã vorbim de ea) canalul a devenit un instrument convenabil în promovarea unei anumite politici pe
multiple planuri.”
Sã lãsãm la o parte relaþiile cu România, adicã tot ceea
ce þine de planul extern ºi sã ne referim la afacerile interne legate de canalul ucrainean. Ar fi de menþionat în acest context,
în primul rând, urmãtoarele: toate lucrãrile legate de proiectarea, construcþia ºi exploatarea cãii navigabile au revenit
întreprinderii de stat „Delta-Zoþman”, cu sediul în oraºul Nikolaev (director V. Bezdolnyi). În 2004, aceastã întreprindere
face publicã „Declaraþia cu privire la consecinþele ecologice
ale urcãrii cãii navigabile Dunãre - Marea Neagrã. Ea conþine o

serie întreagã de detalii ºi specificãri cu caracter tehnic, tehnologic, navigaþional, ecologist etc., începând, cum e ºi firesc,
cu argumentarea necesitãþii cãii navigabile prin Bystroe. Argumentul suprem rezidã în impulsionarea dezvoltãrii economice ºi sociale a raioanelor din stânga Dunãrii ale regiunii
Odesa. În „Declaraþie” se afirmã cã noul canal va crea 4.230
locuri de muncã noi în porturile ucrainene de la Dunãre, pe
cãile ferate, în întreprinderile de transport, constructoare de
nave º.a. În 2007, directorul de la „Delta-Zoþman”, V. Bezdolnyi, scrie în periodicul Delo, editat la Kiev, despre 300.000
locuri de muncã.
În mod spectaculos diferã ºi cifrele veniturilor în buget
de pe urma exploatãrii canalului. În „Declaraþie” se vorbeºte
despre 13,3 milioane de grivne. În 2007, presa de la Kiev scrie
despre 20 milioane de dolari americani, anual. V. Bezdolnyi
avea sã afirme mai târziu cã, în 2 luni ale anului 2007, canalul a
dat un venit de 2 milioane de dolari.
Existã încã multe alte detalii semnificative care se cer
cunoscute, pentru a înþelege ce reprezintã de fapt calea navigabilã ucraineanã din Dunãre în Marea Neagrã. Sã mai
recurgem la un crâmpei din cele publicate în Concordia cernãuþeanã.
6. Amãnunte demne de atenþie
„Calea navigabilã ucraineanã din Dunãre în Marea
Neagrã se compune din câteva sectoare. Primul – de la Reni
pânã la Vilkovo. El este cel mai lung,: are 138,5 km. Sectorul
al doilea dureazã de la Vilkovo – pe braþele Stambulului Vechi
ºi Bystroe – pânã la ieºirea în mare. Al treilea sector îl constituie canalul propriu-zis, cu lungimea de 3,8 km. El este
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sãpat, de fapt, în mare ºi nicidecum în Dunãre (cum cred exploatarea cãii navigabile. Despre aceasta am informat presa
mulþi), pentru a asigura navelor ieºirea din fluviu în mare.
scrisã ºi agenþiile de ºtiri din Odesa ºi Kiev. În iunie 2005,
Condiþiile tehnice au prevãzut pânã acum ºi prevãd în bunãoarã, era vorba de 85 milioane de grivne - majorãri la
continuare efectuarea unui complex de lucrãri pe toate 3 sec- preþurile de achiziþionare a materialelor ºi serviciilor pentru
toarele: adâncirea cãii navigabile, construcþia unor diguri, con- canal; peste 105 milioane - decontãri nelegitime. Atunci Prosolidarea malurilor. De menþionat cã asemenea lucrãri sunt curatura Generalã a Ucrainei a intentat un proces penal împoprevãzute ºi pe sectorul Reni – Vilkovo, despre care acelaºi V. triva lui V. Bezdolny, directorul de la „Delta-Zoþman”, care
Bezdolnyi scria cã adâncimile naturale de aici permit liber dãdu bir cu fugiþii.
navigaþia, fiind nu mai mici de 9 metri. Nu este chiar aºa.
Între timp, în Ucraina, guvernul „portocaliu” este înloÎn „Declaraþia” citatã mai sus se estimeazã, bunãoarã, cuit de cel condus de V. Ianukovici - liderul Partidului Regiucã pe sectorul dat, la kilometrul 72, se prevede consolidarea nilor. „Regionalii” reanimã întreprinderea „Delta-Zoþman” ºi
malului stâng pe 5.000 de metri pãtraþi (26.000 metri cubi, ca îl readuc la cârma acestuia pe Bezdolnyi, pentru ca, în aprilie
volum al lucrãrilor). Pe aceastã porþiune a cãii navigabile, 2008, alte controale, sã descopere în activitatea întreprinderii
pentru a menþine adâncimile necesare, se cere a scoate, anual, furturi evaluate la suma de 25 milioane de grivne, dintre care
800.000 metri cubi de nãmoluri de pe suprafaþa de 1.100.000 15 milioane - nemijlocit la construcþia canalului.
metri pãtraþi.
Îþi dai seama cã declaraþiile despre rolul salvator ºi
În total, citim în „Declaraþie”, pe sectorul Reni - Vil- revigorator al cãii navigabile ucrainene pentru raioanele de la
kovo, pentru a atinge adâncimile proiectate, trebuiau scoase Dunãre, fãcute pânã acum, au fost simple vorbe de ducã. Sutele
4.258.900 metri cubi de depuneri de la fundul Dunãrii de milioane de grivne investite din bugetul Ucrainei în canal s-au
(1.954.000 metri pãtraþi).
dus pe apa Dunãrii, fãrã ca sã aducã foloase reale þinutului ºi,
Cu cât coborâm în jos pe Dunãre, cu atât volumul implicit, locuitorilor de aici. Sume frumuºele, dupã cum se
lucrãrilor creºte. Pe sectorul Vilkovo - Bystroe este vorba de vede, au nimerit în buzunare private. Nu este oare, aceasta o
construcþia unui dig, acolo unde Stambulul Vechi se uneºte cu politicã a aventurii? Sigur cã este, dacã adunãm grãmadã toatã
Bystroe ºi de consolidarea malului pe 600 de metri. Pe vâlva câtã s-a fãcut în ultimii ani în jurul canalului ucrainean.
Bystroe, între kilometrul 6 ºi 8, pe trei sectoare supuse eroTot ea este ºi politica eºecului, dacã plasãm istoria cu
ziunii, era prevãzutã construcþia a 13 instalaþii hidrotehnice ºi canalul în contextul problemelor majore cu care se confruntã
extragerea, anual, a 140.000 metri cubi de nãmoluri.
în ultimii ani regiunea Odesa ºi, în special, raioanele ei din
Ca sã nu mai vorbim de canalul din Dunãre în Marea sudul Basarabiei. Probleme cu caracter general, care privesc
Neagrã. Situat în largul mãrii, este absolut clar cã el va fi toate etniile conlocuitoare în teritorii.
înnãmolit într-un regim foarte operativ (sã-i spunem aºa) ºi e
8. Unii mor, iar alþii pleacã…
greu sã-þi imaginezi ce diguri ar putea sã-l salveze de vânturi ºi
În ultimii doi ani, în Ucraina au fost efectuate o serie de
valuri, mai ales toamna ºi iarna.
investigaþii cu tema „Aprecierea rezultatelor social-economice
Din cele expuse mai sus devine clar cã, dacã vor fi ºi a potenþialului Ucrainei” de cãtre Ambasada Canadei la
îndeplinite toate condiþiile tehnice prevãzute, întreþinerea cãii Kiev, în comun cu instituþiile din Canada. Despre acestea
navigabile promite sã fie foarte costisitoare. Institutul de cer- relata în aprilie Agenþia de ºtiri „Ukrinform”, citatã de presa
cetãri ºtiinþifice „Πpoe9òãèäpoñòpoé” estimeazã aceste chel- scrisã de la Odesa. În relatare se estima cã investigaþiile respectuieli la 4 milioane de dolari americani anual.
Sã nu uitãm cã încã n-a fost dusã la bun sfârºit
construcþia propriu-zisã a cãii navigabile, pe
tot parcursul ei. Sã mai punem la socotealã
faptul cã preþurile la materialele de construcþie
ºi carburanþi sunt mereu în creºtere. În aceste
condiþii, afirmaþiile cã în numai patru ani,
cheltuielile pentru construcþie ºi exploatare se
vor recupera sunt vãdit exagerate. (Concordia,
25 ianuarie 2008).
7. Milioane din buget – pe apa
Dunãrii
În luna august 2008 s-au împlinit 4 ani
de la punerea în exploatare a cãii navigabile
ucrainene. În acest rãstimp, conducerea de la
Kiev, ministerul de profil n-au fãcut nici o comunicare despre eficienþa economicã a
canalului ºi de locurile de muncã nou-create
pentru locuitorii raioanelor din stânga Dunãrii,
despre care se vorbea iniþial. Se ºtie, însã, precis cã, în acest rãstimp, Procuratura Generalã a
Ucrainei (în iunie 2005) ºi Serviciul
Securitãþii, împreunã cu Direcþia de Control ºi
Revizie din regiunea Nikolaev (în aprilie 30 noiembrie 2006. În timpul ceremoniei de sfinþire a locului pe care urma sã
fie înãlþatã biserica „Sf. Apostoli Petru ºi Pavel” din satul Hagi-Curda,
2008) au scos în vileag delapidãri ºi încãlcãri
raionul Ismail. Primul din dreapta – N. Popa, preºedintele Consiliului
financiare serioase în activitatea întreprinderii
Mondial
al Românilor, organizaþie care sponsorizeazã lucrãrile de construcþie
„Delta-Zoþman”. Toate legate de construcþia ºi
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tive sunt printre primele în Ucraina care s-au bazat pe
metodologii analitice precise, neutre din punct de vedere politic.
Potrivit rezultatelor investigaþiilor, în ce priveºte calitatea vieþii, Ucrainei i-a revenit locul 57 din
totalul de 63 de þãri vizate, prin comparaþie. S-a mai
specificat cã nivelul natalitãþii în Ucraina este unul
dintre cele mai scãzute din întreaga lume.
ªtirea de la Ukrinform a fost publicatã în ziarul
raional Tatarbunarskii vestnik din Tatarbunar (nr. 28,
din 9 aprilie 2008), însoþitã de unele date statistice
privind situaþia demograficã în 4 raioane sud-basarabene în perioada 2006-2007, oferite de Direcþia Raionalã de Statisticã Tatarbunar. Era vorba de nivelurile
natalitãþii ºi mortalitãþii, precum ºi de numãrul persoanelor stabilite cu traiul sau plecate din raioanele respective.
Dacã în 2007, în ansamblu pe regiunea Odesa la fiecare
o mie de locuitori, s-au nãscut 11,2 persoane ºi au decedat
16,2, în sudul Basarabiei, mortalitatea depãºeºte încã mai mult
natalitatea. În raionul Chilia, spre exemplu, cei doi indicatori
sunt de 12,2 ºi, respectiv, 19,2, iar în raionul Arciz – de 12,4 ºi
19,8. În satele raionului Arciz, în 2007, la o mie de locuitori,
s-au nãscut 11,4 persoane ºi au murit 21,5, iar în cele din raionul
Tatarbunar au murit câte 20 de persoane la mia de locuitori,
nãscându-se doar 13,5.
În toate cele patru raioane, nominalizate în Tatarbunarskii vestnik, în 2007, calculat la o mie de locuitori, numãrul
celor care au plecat, schimbându-ºi locul de trai, prevaleazã
asupra numãrului de persoane stabilite cu traiul aici. În raionul
Tatarbunar, bunãoarã, raportul numeric este: 22,8 la 17,1.
Este binecunoscut faptul cã, în 17 ani de independenþã,
populaþia Ucrainei s-a redus de la 52 de milioane la 46 de
milioane. Potrivit unor prognoze, cãtre anul 2050 au sã rãmânã
doar 30 de milioane.
În perioada de timp 1989-2001, când au avut loc ultimele douã recensãminte ale populaþiei Ucrainei, în ansamblu
pe þarã, numãrul conaþionalilor noºtri, identificaþi drept moldoveni, a scãzut de la 324,5 mii la 258,6 mii (cu aproape 66 de mii),
iar în regiunea Odesa – cu 20,7 mii (de la 144,3 la 123,7 mii).
Numãrul românilor, spune statistica oficialã, a crescut
în Ucraina, în intervalul dintre recensãminte, de la 134,8 la
150,9 mii.
În sudul Basarabiei, regresul numeric al moldovenilor
are, fireºte explicaþii complexe. Printre factorii determinanþi, însã, pe unul dintre primele locuri trebuie plasatã,
desigur, asimilarea, adicã deznaþionalizarea populaþiei românofone. Acest proces are loc, în primul rând, prin ruinarea premeditatã a sistemului învãþãmântului ºcolar în
limba maternã ºi ucrainizarea procesului instructiv-educativ în ºcolile naþionale, care înceteazã de a mai fi naþionale.
Înlocuirea în ºcolile de culturã generalã a limbii de
predare românã cu cea ucraineanã pune începutul unui ºir
întreg de imitaþii în felul de a fi, de a gândi ºi a se manifesta, ca
personalitate, al individului. Concomitent, dispare cu desãvârºire necesitatea unor instituþii de învãþãmânt mediu special
ºi superior în limba românã. Chiar a unor cursuri (specializãri)
în limba românã, de felul celor existente, din 1993, la Universitatea Umanisticã de Stat din oraºul Ismail.
9. Constatãri fãcute de Oficiul Reprezentantului pentru
Drepturile omului în Parlamentul Ucrainei
În anul 2002, Oficiul Reprezentantului pentru Drep-
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Doi din bãrbaþii neamului pentru care Basarabia de Jos
înseamnã mai mult decât un teritoriu istoric –
Tudor Iordãchescu, din Hagi-Curda, raionul Ismail ºi
Nicolae Moºu (cu feciorul Dãnuþ), din Borisãuca,
raionul Tatarbunar, preºedinte al
Asociaþiei Naþional-Culturale „Valul lui Traian”
turile Omului (Ombudsmanului) în Rada Supremã a Ucrainei
(Parlamentul) a efectuat monitorizarea respectãrii drepturilor
omului în regiunea Odesa, printre minoritãþile naþionale. În
cazul minoritarilor moldoveni (români), în obiectivul monitorizãrii a nimerit sistemul învãþãmântului ºcolar cu limba de
predare românã. S-a constatat o reducere considerabilã a numãrului acestor ºcoli în raioanele de sud ale regiunii, de la 16
instituþii, în 1991, când Ucraina devine independentã, la 9, în
2002. Aproape jumãtate din ºcolile naþionale (zise moldoveneºti, în perioada sovieticã), în 17 ani de independenþã, sunt
deznaþionalizate ºi devin mixte. Pe lângã limba românã, predarea în ele se face în limbile ucraineanã ºi rusã, cu tendinþe
evidente spre ucrainizarea totalã.
În raionul Reni, bunãoarã, din 5 ºcoli cu predarea integralã în limba românã, 3 au devenit mixte. În raionul Ismail,
din 4 ºcoli, 2 au fost deznaþionalizate, la fel ca ºi în raionul
Chilia.
Monitorizarea a constatat cã, în localitãþile cu populaþie
românofonã majoritarã, în care funcþioneazã ºcoli medii generale cu limba de predare românã, numãrul elevilor ce studiazã
în limba maternã e în continuã descreºtere. În anul de studii
2001-2002 el era de 3.803 persoane, iar în cel urmãtor
(2002-2003) – 3.752, cu 51 de copii mai puþin.
Nu avem nici un temei sã nu dãm crezare monitorizãrii
din 2002. Ea a fost efectuatã nu de români, ci de ucraineni
(oficiul Ombudsmanului din Parlamentul de la Kiev) ºi a
stabilit o restrângere îngrijorãtoare a dreptului minoritarilor
moldoveni (români) din regiunea Odesa la învãþãmântul în
limba maternã, drept garant prin articolul 53 al Constituþiei
Ucrainei ºi articolul 6 al Legii Ucrainei cu privire la Minoritãþile naþionale, adoptate încã în 1996 ºi, respectiv, 1992.
Ar fi cazul de menþionat aici cã, la ora actualã, în sudul
Basarabiei, dintre etniile conlocuitoare acolo, moldovenii (românii) sunt singurii care au (mai au încã) ºcoli naþionale (sau
mãcar mixte). Nici bulgarii, nici gãgãuzii nu le mai au demult.
12.000 de copii bulgari, bunãoarã, învaþã în ºcoli limba maternã ca obiect de studiu ºi sunt numai douã ºcoli în care, în
clasele primare, predarea se face în limba bulgarã.
(Va urma)
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La românii din regiunea Odesa
Ion M. BOTOª
Preºedintele URRdT „Dacia”, Apºa de Jos, Ucraina
La invitaþia Comunitãþii româneºti din regiunea
Odesa ºi împuternicit de Uniunea Românilor „Comunitatea Româneascã din Ucraina”, preºedinte Dr. Ion
Popescu, m-am îndreptat spre Odesa pentru a participa
la prima parte a etapei a treia a monitorizãrii comune
pentru respectarea drepturilor minoritãþii naþionale române din Ucraina, regiunea Odesa, pe perioada 19-24
mai 2008.
Înainte de a pleca, prietenii care cunosc zona
Odesei m-au avertizat sã nu plec, dar pânã la urmã
m-am hotãrât. Pânã la Muncacevo am mers cu autocarul, dupã care am cumpãrat bilet la tren, cursa
„Ujgorod-Odesa”, care soseºte la ora 2150. A doua zi
dimineaþa, în 18 mai 2008, am ajuns la Odesa. Era ora
1320, soare, cer senin. Având timp liber, am hotãrât sã
fac o vizitã la o brigadã de români din Apºa de Jos care
lucreazã de câþiva ani în Odesa, nu departe de garã. Ne-am
întâlnit bucurându-ne toþi împreunã ºi, cum se cuvine la
români, am sãrbãtorit întâlnirea pânã seara târziu.
Dimineaþa, în 19 mai 2008, m-am prezentat la Cosulatul
General al românilor la Odesa – am fost primit de Consulul
general, doamna Cerasela Nicolas, am adus la cunoºtinþa Consulatului poziþia comunitãþii româneºti din Ucraina ºi totodatã
am prezentat mandatul ºi invitaþia primitã din partea comunitãþii româneºti din regiunea Odesa pentru a participa alãturi
de Comisia mixtã româno-ucraineanã de monitorizare a respectãrii drepturilor minoritãþii naþionale române din Ucraina –
monitorizarea a început chiar în aceeaºi zi.
Dimineaþa am avut câteva întâlniri cu reprezentanþii
comunitãþii româneºti – Vadim Bacinschi, Anatol Popescu º.a.
Dupã masã am plecat cu o maºinã spre raionul Ismail.
Am fost avertizat din timp cã vom trece frontiera Moldovei –
m-am gândit, cã nu e posibil aºa ceva, dar dupã câþiva zeci de
kilometri ne-am apropiat de frontiera Moldovei. Practic nu a
fost nici un control, doar am fost numãraþi de un grãnicer,
ºoferul a primit un bileþel ºi am plecat mai departe pe traseu,
câþiva kilometri. Acolo am fost aºteptaþi de un alt grãnicer, a
luat bileþelul ºi noi din nou am fost pe teritoriul Ucrainei,
plecând mai departe, spre Ismail.
Am ajuns dupã masã târziu; eu cu domnul Vadim Bacinschi ne-am cazat la un hotel de la periferie, delegaþia românã la un hotel din centru, iar delegaþia ucraineanã…
Pe traseul Odesa - Ismail nu am observat nici o „boabã”
scrisã în limba românã ºi cu atât mai puþin în limba „moldoveneascã”. Practic peste tot se vorbeºte în limba rusã, inscripþiile pe instituþii, majoritatea, sunt tot în rusã.
A doua zi, pe data de 20 mai 2008, la Administraþia
raionalã a avut loc o întrunire cu participarea delegaþiilor
guvernamentale româno-ucrainene, a observatorilor internaþionali ºi a reprezentanþilor comunitãþii româneºti. „Bun venit”
ne-a spus V. I. Lenin care se aflã instalat în faþa Administraþiei
raionale.
La administraþie m-am întâlnit cu reprezentanþii comunitãþii româneºti din regiunea Odesa, Anatol Popescu, preºedinte al Asociaþiei Naþional-culturale a Românilor din ra-

ionul Tatarbunar „Valul lui Traian”, ªtefan Pinteac, preºedintele
filialei raionale Sãrata a Alianþei Creºtin-Democratice a Românilor din Ucraina, Petru ªchiopu, preºedintele filialei regionale Odesa a Alianþei Creºtin-Democratice a Românilor din
Ucraina ºi doamna Zinaida Pinteac.
Nu au fost prezenþi reprezentanþii Asociaþiei „Noua
Generaþie a Europei”, preºedinþii Valentin Stroia ºi Igor Babaian, ei fiind plecaþi în Europa - România. Au demonstrat cât
de tare îi „frãmântã” problemele românilor din România, cã cei
din regiunea Odesa se vor descurca ºi singuri, cã nici aºa nu au
„rãmas” mulþi. Socrul domnului Stroia este preºedintele Asociaþiei Moldovenilor din Ucraina, filiala Ismail. Iar ginerele se
plimbã prin România „botezându-i” pe toþi „moldoveni”. Dar
putem sã amintim cã statul român sprijinã asociaþiile româneºti
din regiunea Odesa prin diferite proiecte, dar ar fi foarte bine
dacã s-ar finanþa asociaþiile care muncesc pentru neamul
nostru ºi aduc folos neamului cu atât mai mult în aceastã
regiune.
La începutul ºedinþei, reprezentanþii comunitãþii nu au
fost invitaþi, mai mult chiar, stând la uºa sãlii de ºedinþe, nu au
fost aduse nici mãcar scaune pentru cei care aºteptau, reprezentanþii administraþiei uitându-se cu urã de ce au venit ºi
ei. Eu m-am uitat ºi am considerat cã românii din regiunea
Odesa sunt socotiþi „oameni” de categoria a II-III-a. Totodatã
mã gândeam cã ºi ei sunt cetãþeni ai statului numit Ucraina,
care tinde spre familia europeanã, de aceea este firesc sã ne
întrebãm de ce sunt aºa brutal încãlcate drepturile românilor ºi
de ce cu aºa „urã” sunt priviþi românii din regiunea Odesa.
Dacã am compara situaþia cu Transcarpatia, atunci am putea
afirma cã noi de acum suntem în Europa iar ei, nu ºtiu, poate în
anii ‘50-‘60 ai secolului XX.
Au avut un cuvânt de spus ºi reprezentanþii comunitãþii
româneºti, fiecare declarând cã le sunt încãlcate drepturile.
Pânã la urmã am primit ºi eu cuvântul, iar în numele românilor
din Ucraina a fost fãcut un protest în legãturã cu încãlcarea
drepturilor lor, practic inexistente. În urma discuþiilor am constatat cã în regiunea Odesa mai uºor te poþi declara „marþian”
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Numãr locuitori

Ozerne Oziormoe, Raion Ismail

5.500

Utkonosivka, Raion Ismail

4.352

Novoselivka, Raion Sãrata

3.001

Novosilske

3.228

Plavni, Raion Reni

1.913
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descrie, am spune cã seamãnã
cu o piaþã, ºi acesta este
adevãrul…
5.179
1
În curte era ºi o cuºcã
de
iepuri
– pictatã de amatori
4.133
1
– primul ceckist rus, secera,
ciocanul ºi steaua ruseascã,
2.806
poate au fost lãsate toate ca
3.062
3
zestre pentru ca din când în
când sã le aminteascã de fraþii
1.834
1
lor ruºi.
Conform programului,
Tabel 1
am plecat în localitatea Novoselivka (Satu Nou). Administraþia localã s-a pregãtit pentru primirea oaspeþilor cu un concert, dar
pe noi ne-au interesat mai mult localitatea ºi oamenii, cu atât mai
mult cu cât am fost liber ºi am avut ocazia sã stau de vorbã cu
oamenii, dar cred cã au fost mai mulþi de la instituþiile raionale
ºi regionale care aveau „grijã” de românii din localitate.
Vizitând grãdiniþa de copii am discutat puþin despre
românii din Ucraina, despre viaþa lor, ºi au primit cu interes tot
ce le povesteam ºi mai ales despre românii din Transcarpatia.

Moldoveni

Români

decât român. Alãturi de români, în salã au fost ºi reprezentanþii
„moldovenilor”, domnul Anatoli S. Fetescu, preºedintele Asociaþiei Naþional-culturale a Moldovenilor din Ucraina ºi preºedintele filialei Ismail.
Nu am aflat de ce au fost prezenþi, practic s-au discutat
problemele românilor ºi nu ale moldovenilor, dar nu am auzit
din partea dumnealor nimic, au tãcut tot timpul.
La Administraþia raionalã Ismail am primit un pachet cu
diferite documente ºi informaþii legate de monitorizare. Dupã
ce au fost studiate, am constatat cã am putea gãsi mai
Numãr locuitori
mulþi români prin Africa, deRaion
Naþionalitate
cât în zona româneascã din reTotal
Oraº
Sat
giunea Odesa, dar aºa a fost
începutul.
Moldoveni
15.083
195
14.888
Ismail
Situaþia populaþiei roRomâni
34
1
33
mâneºti în localitãþile monitorizate a fost redatã în TabeleMoldoveni
19.938
6.126
13.812
le 1 ºi 2. Informaþiile din cele
Reni
douã tabele au fost înaintate
Români
36
22
14
comisie mixte de cãtre Administraþia de stat Ismail.
Moldoveni
9.435
258
9.177
Din informaþiile priSãrata
Români
19
3
16
mite observãm cã la 1 ianuarie 2001 în regiunea Odesa
Tabel 2
locuiau 2.491,6 mii, dintre cele 133 minoritãþi care au fost
înregistrate cei mai mulþi în regiune sunt ucraineni – 1.542.341 Practic, ei nu cunosc zonele româneºti din Ucraina ºi le era
persoane (62,8%), ruºi – 508.537 persoane (20,7%), bulgari – foarte greu sã înþeleagã ce le povesteam – dar le povesteam
150.683 persoane (6,1%), moldoveni – 123.751 persoane adevãrul. În jurul meu erau vreo douãzeci de persoane care mã
(5,0%), gãgãuzi – 27.617 persoane (1,1%), evrei – 13.386 tot întrebau. La un moment dat s-a apropiat de mine un bãrbat
persoane (0,5%), belaruºi – 12.767 persoane (0,15%).
ºi m-a atenþionat sã nu le povestesc minciuni oamenilor. Am
Moldovenii: 90.690 persoane considerã limba maternã întrebat niºte femei cine e persoana, iar ele mi-au spus cã este
- limba moldoveneascã; 22.664 - limba rusã; 9.474 - limba un ºef de raion. Dar vorbea o românã curatã. Dupã toate cele
ascultate, am tras concluzia cã în zona româneascã din regiuucraineanã; 23 - limba românã.
Românii: 304 persoane considerã limba maternã - lim- nea Odesa încã se pãstreazã sistemul comunist-sovietic. Oaba românã; 215 - limba rusã; 119 - limba ucraineanã; 41 - menii practic nu au nicio informaþie despre ce se petrece în
afara zonei, dacã salariile acolo sunt de câteva sute de grivne ºi
limba moldoveneascã; 45 - alte limbi.
aud cã în alte pãrþi ajung la câteva mii, pentru ei este fantastic,
Conform recensãmântului din 1989, în regiune locuiau
„ºefii” tind sã þinã oamenii pe loc ºi totodatã sã nu piardã forþa
685 români, iar moldoveni 144,5 mii (5.5%).
de muncã ieftinã de pe urma cãreia pãstreazã încã bine sistemul
Astfel de informaþii au fost puse în faþa noastrã, iar dupã vechi.
ce au fost cercetate am putea trage concluzia cã, practic, în
Instituþia era foarte bine amenajatã iar la întoarcere am
zona Odesei nu au „locuit” niciodatã români dar… trecem la
vãzut un afiº în limba românã „Regimul zilei în instituþia
realitate.
preºcolarã”.
Dupã ce ne-am „hrãnit” cu fel ºi fel de poveºti, am
Dupã ce am vizitat primãria ºi biserica ce era închisã,
plecat pe teren sã vedem sediul Asociaþiei Naþional-Culturale
a Românilor din regiunea Odesa „Basarabia”, preºedinte – am plecat la ºcoalã. Acolo era pregãtitã partea principalã a
Anatol Popescu, nu de mult primit de la Administraþie. Ne-a manifestãrii, dar era foarte bine „pregãtitã”. La intrare era
mirat poarta de la intrare, ceea ce era înãuntru nici nu se poate afiºatã inscripþia cu denumirea în limba ucraineanã, nici vorbã
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de limba românã. Am vizitat clasele, biblioteca, foarte sãracã
în carte româneascã, dar bogatã în reviste ºi publicaþii în limba
ucraineanã ºi rusã. Am gãsit ºi publicaþia „Luceafãrul” unde,
pe prima paginã, era publicat un articol antiromânesc, poate a
fost gãsit întâmplãtor sau poate aºa s-a pregãtit.
Era foarte greu sã stai de vorbã deoarece, practic, fiecare profesor se uita la noi ca la „marþieni”. Se uitau cu spaimã
cã fiecare era urmãrit de cineva, treceau pe lângã ºi auzeam
„Ajutaþi-ne…”
Am întâlnit câteva doamne care cunoºteau zona noastrã
din Transcarpatia – chiar au fost la Apºa de Jos ºi au stat câteva
zile, le-a plãcut foarte mult, le-au rãmas amintiri frumoase
despre cele vãzute ºi, mai ales, duc dorul dupã cântecul maramureºean auzit aici, în dreapta Tisei – „Sãracã inima mea…”
S-a simþit atâta cãldurã din partea oamenilor, care nu se
poate compara cu „cãldura” administraþiilor locale, raionale.
Dupã vizita fãcutã prin ºcoalã putem sã afirmãm cã este
o ºcoalã bine amenajatã, dar încã este departe de o ºcoalã
româneascã sau, la urma urmei, fie ºi „moldoveneascã”.
A fost pregãtitã sala pentru monitorizare. Nu bine ce
ne-am aºezat ºi am aºteptat începutul, cã totodatã s-a ºi sfârºit –
administraþia raionalã, localã nu a fost interesatã sã înceapã
monitorizarea, declarând cã în localitate nu sunt români – sunt
numai moldoveni, cu toate cã mulþi din salã aºteptau sã confirme cã sunt români… Aºa a fost sfârºitul, ne-am urcat toþi în
maºini ºi-am pornit spre hotel, fiind deja târziu dupã miezul
nopþii.
A doua zi, dar mai corect în aceeaºi zi, în program era
localitatea Utkonosivka (Erdec – Burnu), raionul Ismail.
În aceeaºi searã au sosit „oaspeþii” din centrul raional ºi
au fost avertizaþi cei care au fost „cernuþi” cã se vor declara
români sã nu participe la monitorizare.
21.05.2008 Dimineaþã la ora 845 eram în drum spre
localitatea Utkonosivka, satul era bine pregãtit din toate punctele de vedere. Mi-a plãcut foarte mult localitatea – în primul
rând la majoritatea caselor se vedea grãdinã, unde se cultivã legume. Oamenii sunt muncitori, strãzile în majoritate asfaltate,
casele amenajate frumos, oamenii din sat nu se deosebesc cu
nimica de noi, cu atât mai mult cu cât ºi graiul ne este foarte
apropiat.
Am vizitat instituþiile din localitate – ºcoala, biserica,
bibliotecile, casa de culturã unde a fost pregãtitã sala pentru
ºedinþa comisiei mixte.
Peste tot era o curãþenie extraordinarã, vopsit ºi vãruit –
acolo unde era planificatã vizita conform programului.
La întoarcere în ºcoalã, unde inscripþia era fãcutã în
douã limbi – ucraineanã ºi românã, se observa cã nu era de o zi
sau douã, am fost primiþi de directorul ºcolii – o doamnã care
„juca” foarte frumos. Colectivul de profesori era pregãtit, am
vizitat câteva clase, peste tot se observa o teamã de a sta de
vorbã cu noi, dar eu eram liber ºi am avut timp destul sã schimb
vorbe cu unii profesori, care ni se plângeau cã sunt avertizaþi sã
nu spunã cã sunt români sau aparþin minoritãþii române.
Toate pe rând, aºa se zice la noi la români: oricât te-ai
strãdui sã acunzi mâþul în sac, pânã la urmã tot îi ies unghiile.
Am intrat într-o clasã, copiii erau de clasa IV-V, ne-au
salutat frumos româneºte, am început a povesti despre noi, eu
le-am povestit cã sunt din Maramureºul istoric – Transcarpatia, atunci câþiva copii au strigat – noi avem prieteni acolo,
iar eu i-am întrebat: pe cine? Pe Sebi Borca ºi alþii, ne-am
cunoscut la Bucureºti la Festival.
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I-am întrebat în ce limbã vorbim, au strigat – Românã!
Ne-am despãrþit urându-ne voie bunã ºi sãnãtate.
Pe coridoare am stat de vorbã cu încã douã profesoare
care afirmau cã se fac diferite presiuni din partea administraþiei
raionale ca nu cumva cineva sã se declare român sau sã declare
cã limba românã este limba de bazã în ºcoalã. Doamna directoare a afirmat de câteva ori cã în ºcoalã limba de bazã este
moldoveneasca. Totul mergea ca în Kino, scenariul era bine
pregãtit, toate secþiile raionale erau informate foarte bine –
fiecare avea rolul lui, dar…
La un moment dat s-a apropiat de ºcoalã o frumoasã
doamnã, habar nu avea nimeni dintre noi cine e ºi ce cautã la
ºcoalã. Dupã ce a ajuns lângã noi, cineva din comisie a salutat-o ºi a întrebat-o cu ce scop este acolo. Doamna ne-a
salutat frumos ºi ne-a spus cã este profesoarã de istorie. Atunci
am întrebat-o ce fel de ºcoalã este în localitate, iar doamna a
rãspuns, frumos, cã e ºcoalã cu predare în limba românã. Am
mai întrebat-o de ce naþionalitate e, iar ea a afirmat cã este
româncã. Atunci directoarea a þipat la ea, iar ºefa secþiei de
învãþãmânt din raion a strigat la ea sã intre în ºcoalã pentru cã
are ore. Mã gândeam atunci: cât de „deºteaptã” este ºefa secþiei
de învãþãmânt din raion, pentru cã ºtie despre fiecare învãþãtor
din raion cum are orele planificate, deºi în raion sunt câteva
sute de învãþãtori.
Dar doamna le-a rãspuns frumos cã ea ºtie ce face, cu
atât mai mult cu cât este profesoarã de istorie ºi cunoaºte
istoria adevãratã.
Au ieºit unghiile din sac, directoarea s-a albãstrit la
faþã, dar aºa-i viaþa, trebuie sã plãteºti pentru tot.
Am vizitat biserica din sat pânã când „domnii” mai
povesteau una alta. M-am plimbat puþin, am întâlnit un bãtrân
care se plimba ºi el. Ne-am salutat ºi am început sã povestim,
eram în curtea bisericii ºi ne uitam amândoi cum se repara
acoperiºul. L-am întrebat cine sunt meºterii care lucreazã pe
acoperiº, moºul îmi spuse – aceia sunt moldoveni. Cum adicã
moldoveni, am întrebat eu, atunci voi ce sunteþi? Moºul îmi
rãspunse: noi suntem români, iar ei sunt moldoveni care au
venit din Republica Moldova. Noi suntem români pentru cã
numele nostru se terminã cu „anu” ºi este nume românesc.
M-am gândit cum de a scãpat moºul de instruirea „moldoveneascã”.
Ne-am apropiat de casa de culturã unde era planificatã
monitorizarea – casã mare ºi frumoasã, la uºa de la intrare în
dreapta era inscripþia ÁÓÄÈHOK KÓËÜÒÓPÈ” ºi în românã
CASA DE CULTURÃ – care a dispãrut a doua zi, s-a observat
cã a fost scrisã în grabã la calculator.
Am observat cã se adunã multã lume din localitate, dar
totodatã ºi mulþi miliþieni, afarã stãteau trei maºini ºi înãuntru
doi erau în uniformã.
Reprezentanþii comunitãþii amintiþi la început erau toþi
prezenþi – Anatol Popescu, preºedintele Asociaþiei Naþionalculturale a Românilor din regiunea Odesa „Basarabia”, s-a
pregãtit ca la un proces de judecatã, s-a documentat foarte bine
cu atât mai mult cu cât de specialitate este jurist ºi totul se
petrece în localitatea natalã, acolo unde ºi „pereþii” te ajutã.
Stãteam printre oameni ºi aveau pãreri diferite, unul
striga cu adeverinþa de naºtere cã mama ºi tata au fost români,
iar el se declarã cã este rus, m-am uitat la el ºi nu i-am putut
rãspunde cu atât mai mult cã sunt ºi medic.
S-a început într-un stil sovietic. Dupã primar a luat
cuvântul fostul primar, un tipic comunist sovietic – credea cã
se aflã la o adunare din timpul sistemului, nu-ºi dãdea seama cã
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totul s-a schimbat ºi de acuma nimeni nu duce spaimã de el ºi
de „fraþii” lui, dar scenariul de data aceasta a fost cam prost.
Ca peste tot, ne amintim vorbele lui Mihail Reacin,
diacul de la Apºa de Jos, tatãl marelui diplomat Mihai Marina,
care afirma cã primari sunt aleºi totdeauna niºte oameni slabi.
Ne-am convins cã aºa era ºi primarul din localitatea
UTCONOSOVCA.
Primarul a declarat cã în localitate au fost doi români –
unul a murit, iar altul s-a mutat cu traiul în România ºi gata –
nu-s români, nu se petrece monitorizarea.
În salã oamenii au început sã strige cu adeverinþele în
mânã cã sunt români, dar din când în când se plimbau miliþienii
printre rânduri ºi îi apãsau pe umeri când cineva se ridica în
picioare.
Anatol Popescu a confirmat cã din cei 21-22 de consilieri aflaþi aici în salã acuma, sunt trei care se declarã români
printre care ºi el este român ºi consilier.
Din cele auzite s-ar putea confirma cã sunt câteva sute
de români în localitate (administraþia raionalã Ismail a dat
informaþia cã locuieºte un singur român dar primarul spune cã
a murit).
Oamenii strigã: Noi suntem români! Iar primarul surd
zice din nou cã în localitate nu este nici un român.
S-a început ºi s-a ºi terminat repede, mai uºor sã se declare „marþian” mã gândeam eu. Am stat de vorbã cu mulþi
oameni, au fost avertizaþi cã dacã se vor declara români vor
avea probleme, nu le vor da gaz, nu le vor repara drumurile,
nu… nu… nu… chiar le va fi luat ºi aerul.
Ne-am despãrþit, dar mi-a rãmas o amintire frumoasã
despre acei oameni, indiferent cum s-au declarat: români sau
moldoveni.
La urmã aº pune câteva întrebãri celor care se declarã
moldoveni.
1). Românii din regiunea Odesa se luptã pentru pãstrarea identitãþii, pentru pãstrarea neamului, dar voi ce þel
aveþi?
Zeci de mii de moldoveni declarã limba maternã –
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limba rusã, practic moldovenii vorbesc mai mult în rusã, cã le
este ruºine a vorbi româna, aºa m-a lãmurit odatã la Chiºinãu –
þãranii vorbesc limba românã, iar cei de la oraº vorbesc limba
rusã.
Domnilor moldoveni, ºi noi, românii din Maramureº,
ne-am putea declara maramureºeni dar în primul rând suntem
români ºi facem parte din neamul românesc, limba românã este
limba maternã – limba mamei.
Diferenþa dintre români ºi cei care se declarã moldoveni
este foarte mare – românul totdeauna tinde sã þinã capul sus,
moldovenii îl apleacã ºi tind sã devinã slugi.
N-am observat nimic legat de moldovenism în regiunea
Odesa în afarã de declaraþiile cã sunt moldoveni. Dacã te
desparþi de limba maternã poþi sã te declari de orice minoritate,
cã nu are nicio importanþã.
La Satu Nou, în biblioteca ºcolarã, am avut ocazia sã
rãsfoiesc publicaþia „Luceafãrul”, editatã de domnul Fetescu.
Am aflat cã a fost publicatã o parte din dicþionarul ucraineanromân, apãrut la Editura Alexandru cel Bun, Cernãuþi, dar
denumirea era schimbatã – Dicþionar ucrainean-moldovenesc,
practic nu au fost schimbate nicio virgulã sau un cuvânt.
Nu se poate sã faci parte din neamul românesc ºi totodatã sã fii duºmanul lui – moldovenii, maramureºenii, bihorenii sunt toþi români, cu atât mai mult cu cât maramureºenii cu
moldovenii au foarte multe în comun.
Noaptea târziu am ajuns la hotel la Ismail.
22.05.2008. Dupã întreruperea monitorizãrii comune
pentru respectarea drepturilor minoritãþilor naþionale române
din regiunea Odesa am avut timp sã cunosc mai de aproape
locuri româneºti, sã mã plimb pe malul numit „Braþul Chilia”
unde, la o sutã de metri, se vede România – atât de aproape ºi
totodatã atât de departe. O vezi la o sutã de metri, dar sã ajungi
trebuie sã parcurgi câteva sute de kilometri.
În privinþa reprezentanþilor Uniunii Europene care au
participat la monitorizare – practic au trecut totul cu vederea,
n-au observat nicio încãlcare a drepturilor românilor din regiunea Odesa.
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Basarabia de Jos: istorie ºi actualitate
Ana GRIGOR
Basarabia de Jos: istorie ºi actualitate este un vast proiect iniþiat de Vadim Bacinschi, de
restituire istoricã a acestei zone româneºti cu o istorie atât de zbuciumatã ºi puþin cunoscutã. Demersul
sãu este materializarea crezului sãu cã avem datoria de a aduce la luminã trecutul acestor þinuturi care
„avînd o istorie milenarã (...), ani, chiar secole la rând, au fost lipsite de dreptul firesc de a beneficia de
ea în toatã plinãtatea sa” deoarece „istoriografia sovieticã oficialã a smuls din aceastã istorie pagini
întregi, în care se vorbea nu despre slavi ºi nu (mai târziu) despre ruºi”.
În cadrul acestei colecþii au apãrut douã volume: Pe Valul împãratului Traian ºi Clopotele de la
Iaºi se aud la Catlabuga.

Pe Valul Împãratului Traian
Prezenþa romanã pe teritoriul Basarabiei s-a conservat
prin vestigiile unui puternic sistem defensiv de fortificaþii
liniare sub formã de valuri de pãmânt ºi întãrituri din buºteni
ascuþiþi. Local ele sunt numite Valurile lui Traian ºi sunt o
prelungire a unui imens sistem de fortificare a hotarelor Imperiului Roman, cunoscut în alte þãri europene actuale drept
„Valurile lui Adrian”. Pe teritoriul Moldovei sunt fragmentele
a douã asemenea valuri: „de jos” ºi „de sus”. Valul lui Traian
„de jos” se considerã cã a fost înãlþat de
romani pe o lungime de circa 126 km de la
Prut (sat. Valul lui Isac, Moldova) pânã la
lacul Sasâc (lângã Tatarbunar, Ucraina).
Cartea Pe Valul împãratului Traian, apãrutã la Cernãuþi, în anul 2005, la
Editura „Zoloti Lytavry”, în colecþia Basarabia de Jos: istorie ºi actualitate, în
care conceptul ºi selecþia textelor aparþine
lui Vadim Bacinschi, reuneºte articole de
publicisticã având ca subiect Valul lui
Traian.
În Cuvânt înainte autorul culegerii
trage un semnal de alarmã privind dispariþia monumentelor, inscripþiilor în limba românã, de la Reni ºi Chilia, pânã la
Tatarbunar ºi Sãrata, care „sã mãrturiseascã despre aportul neamului nostru în istoria þinutului din stânga Dunãrii de Jos”.
Culegerea este structuratã astfel:
Bãdiþa Traian: 1950 de ani de la naºtere,
S-a sculat mai an…, Pe Valul împãratului
Traian, Sistemul roman de apãrare în Basarabia din primele secole ale erei
noastre, Valul din Moldova de Jos, Vizita
în satul Glubocoie, La noi atitudinea pozitivã faþã de valorile naþionale româneºti
n-a dispãrut niciodatã, Argument, Cronologie ºi În loc de postfaþã.
Primele douã studii sunt preluate
din Magazin istoric (august 2001) ºi sunt
dedicate vieþii ºi activitãþii militare ale împãratului Traian, de la a cãrui naºtere, în
2003, s-au împlinit 1950 de ani.
Urmãtorul material - semnat de
Vadim Bacinschi - este rezultatul expediþiei întreprinse în vara anului 2004 pe

Valul lui Traian inferior ºi oferã informaþii preþioase privind
acest monument de istorie de importanþã internaþionalã din
sudul Basarabiei, azi regiunea Odesa, Ucraina.
O incursiune în istoricul cercetãrilor asupra valurilor de
pãmânt realizeazã Valeriu Cojocaru prin „Sistemul roman de
apãrare în Basarabia din primele secole ale erei noastre”.
Arheologul Radu Vulpe este prezent în paginile culegerii
prin amplul articol Valul din Moldova de Jos, consacrat acestei
urme istorice, articol apãrut în Magazin istoric (august 1995).
În Vizita în satul Glubocoie, preluat din lucrarea lui
Constantin Mãlinaº Cu ASTRA în regiunea Odesa (Oradea, 2000), este descris
sistemul de învãþãmânt, muzeul, dar ºi
cimitirul de aici, prilej cu care se observã
„discriminarea negativã la memoria ºi
cultul morþilor din perioada când regiunea
a aparþinut României”.
Din cele câteva organizaþii publice
ale românilor din regiunea Odesa, Asociaþia Naþional-Culturalã Valul lui Traian
din raionul Tatarbunar este singura care
întreþine relaþii de colaborare cu o organizaþie similarã din România. În interviul
intitulat „La noi atitudinea pozitivã faþã de
valorile naþionale româneºti n-a dispãrut
niciodatã”, Nicolae Moºu, preºedintele
asociaþiei amintite, oferã corespondentului sãptãmânalului Concordia, ziar al minoritãþii româneºti din Ucraina, informaþii
privind realizãrile ei printre care ºi buna
conlucrare cu ASTRA, Despãrþãmântul
„Mihail Kogãlniceanu” din Iaºi.
În finalul culegerii este prezentatã
cronologia vieþii împãratului Traian, accentul punându-se pe cucerirea Daciei.
În loc de postfaþã, semnat de Bacinschi, pune în evidenþã rezultatul expediþiei din vara anului 2004 pe Valul lui
Traian, concretizat într-un film video,
care pune în circuitul informaþional imaginea ºi tema istoricã a valului lui Traian.
Lucrarea completeazã un însemnat
gol în istoria milenarã a pãmânturilor
dintre Dunãre, Nistru ºi Marea Neagrã
constituind un valoros instrument în reconstituirea importantului rol al neamului
nostru românesc în aceastã zonã.
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Clopotele de la Iaºi
se aud la Catlabuga
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare ºi Asociaþia Culturalã „Familia Românã” au avut bucuria sã se implice sprijinind apariþia celui de-al doilea volum din colecþia
Basarabia de Jos: istorie ºi actualitate, Clopotele de la Iaºi se
aud la Catlabuga, care a fost editat, în acest an, la Baia Mare.
Lucrarea a apãrut sub egida Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”
în cadrul programului cultural „Parteneriat româno-român”,
coordonat de dr. Teodor Ardelean.
Clopotele de la Iaºi se aud la Catlabuga este consacratã
aniversãrii, în 2005, a 520 de ani de la bãtãlia lui ªtefan cel
Mare cu turcii la lacul Catlabuga, din actualul raion Ismail,
unde azi se aflã satul românesc Erdec-Burnu (Utconosovca).
Cronicarul Axente Uricarul scria cã deasupra uºii bisericii Sf. Nicolae din Iaºi, construitã de ªtefan în cinstea
victoriei din 1485, ar exista o inscripþie ce ne vorbeºte despre
aceasta, aºa cã prin „clopotele de la Iaºi” se subînþeleg clopotele acestei biserici.
Într-o „precuvântare” intitulatã Despre titlul acestei
cãrþi, Vadim Bacinschi, cel care a realizat conceptul culegerii,
selecþia ºi îngrijirea textelor, precizeazã cã a împrumutat titlul
lucrãrii de la Anastasia Bouroº, autoarea unui eseu despre
„lupta victorioasã a domnitorului ªtefan cel Mare cu turcii de
pe malurile lacului copilãriei dumneaei”.
Culegerea este structuratã astfel: Letopiseþul Þãrii Moldovei, Mihai Eminescu despre lupta de la Catlabuga, Basarabia, Clopotele de la Iaºi se aud la Catlabuga, Cetãþile lui
ªtefan cel Mare – puncte de rezistenþã ºi noduri comerciale,
Lupta de la Catlabuga – moment dramatic în planurile lui
ªtefan cel Mare de recucerire a Chiliei ºi Cetãþii Albe, Pe
locurile unde ªtefan cel Mare „au topit” oastea turceascã,
Lacul Catlabug, De la Erdec-Burnu – la Utconosivca, Muzeul
istorico-etnografic din Erdec-Burnu, Ansamblul Folcloric de
Copii „Dor Basarabean”, Din microtoponimia Basarabiei de
Jos, Unele considerente asupra hidronimului Catlabuga, A
venit timpul sã depunem noi, ca minoritari, eforturi pentru
promovarea intereselor noastre în Ucraina, Post scriptum ºi
Închinare.
În deschiderea volumului Vadim Bacinschi reproduce
un capitol succint din Letopiseþul Þãrii Moldovei de Grigore
Ureche, intitulat: Rãzboiul cându s-au bãtut ªtefan Vodã cu
Malcociu ºi cu turcii la Catlabuga, din care aflãm urmãtoarele:
„Mai apoi, într-acelaºi an, ªtefan vodã, dacã au scos vrãjmaºii
sãi din þarã ºi dacã au rãcitu vremea ºi caii turcilor au slãbitu,
au lovit pre Malcociu la Catlabuga, noiemvrie 16, de au topit
toatã oastea turceascã”. Pe aceeaºi paginã este prezentatã bãtãlia victorioasã pe care ªtefan cel Mare a purtat-o, în 1486,
împotriva oºtilor ungureºti conduse de Hroiot, la ªcheia pe
Siret.
Marele Poet a fost preocupat de istoria neamului românesc ºi în Basarabia, remarcabil studiu istoric, a inclus ºi
secvenþe legate de evenimentele care au precedat bãtãlia de la
Catlabuga, precum ºi de lupta propriu-zisã. În Mihai Eminescu
despre lupta de la Catlabuga, autorul culegerii, surprins de
interesul Poetului faþã de acest moment din istoria medievalã a
Moldovei, abordeazã contextul istoric în care Eminescu a
publicat studiul sãu, respectiv Tratatul de la San-Stefano
(1878), în urma cãruia trei judeþe din sudul Basarabiei au intrat
în componenþa Rusiei.
Mihai Eminescu a primit cu profundã revoltã ºtirbirea
teritoriului þãrii prin preluarea sudului Basarabiei de cãtre
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Imperiul Þarist. „A rosti numele Basarabia e una cu a protesta
contra dominaþiei ruseºti. Numele Basarab ºi Basarabeni
exista cu mult înaintea vremii în care acest pãmânt devenise
românesc; acest nume singur este o istorie întreagã”, precizeazã Poetul în studiul Basarabia, din care douã capitole – I.
Numele ºi întinderea ei ºi III. Veacul al ºaisprezecelea sunt incluse în volumul Clopotele de la Iaºi se aud la Catlabuga.
Nu lipseºte - dupã cum era ºi firesc - nici eseul istoric al
Anastasiei Bouroº, cel care dã ºi titlul culegerii ºi care oferã
preþioase informaþii despre lupta victorioasã a domnitorului
ªtefan cel Mare cu turcii de pe malurile lacului copilãriei
autoarei. Anastasia Bouroº insistã asupra calamitãþilor care
s-au abãtut asupra satului de baºtinã, asupra Basarabiei de Jos
în general, deplângând necazurile înfruntate de populaþia româneascã, distrugerea monumentelor istorice, dispariþia numeroaselor tradiþii din cauza uitãrii; existã, însã, un lucru
îmbucurãtor: „faptele vrednicilor strãmoºi ºi numele lui ªtefan
cel Mare ºi Sfânt dãinuiesc în memoria noastrã, oriunde nu
ne-am afla ºi ce dureri n-am îndura”. Ea îºi încheie eseul cu
îndemnul: „Sunaþi, biserici creºtine din Basarabia de Jos, ºi
contopiþi-vã dangãtele cu cele de la Iaºi! Sã le audã întreaga
þarã, toþi acei, pentru libertatea cãrora au luptat voiniceºte
oºtenii lui ªtefan”.
Cetãþile lui ªtefan cel Mare - puncte de rezistenþã ºi
noduri comerciale, studiu preluat din sãptãmânalul Concordia, scoate în evidenþã sistemul de fortificaþii al Moldovei
feudale, cãruia marele voievod i-a acordat o deosebitã atenþie
cãutând, prin acþiunile sale, sã-l facã mai performant. Înþelegând necesitatea extinderii sistemului de fortificaþii, ªtefan
cel Mare a dispus ridicarea a trei cetãþi pe Nistru: Orhei,
Soroca ºi Tighina; nu se pot ignora amplele lucrãri de refacere
a cetãþilor existente: Suceava, Neamþ, Chilia ºi Cetatea Albã.
„Cheia de boltã a apãrãrii Moldovei a fost reprezentatã de
cetãþile situate în sudul þãrii, la gurile Dunãrii ºi pe malul Mãrii
Negre - Chilia ºi Cetatea Albã, cunoscute ºi sub denumirile de
Maurocastrum ºi Akkerman”. În studiu sunt subliniate eforturile susþinute ale domnitorului moldovean pentru a recupera
Chilia, cetate cedatã Ungariei de cãtre Petru al II-lea, de asemenea sunt prezentate teoriile istorice eronate referitoare la
apariþia ºi dezvoltarea populaþiei din zona gurilor Dunãrii,
precum ºi a Cetãþii Albe. Aflãm în cuprinsul acestui material
despre „distrugerea pisaniei ºi a stemei Cetãþii Albe, precum ºi
a urmelor ce contrazic teoriile istorice eronate pe care le
promoveazã autoritãþile ucrainene”. Acestea „contribuie la
desfãºurarea în bune condiþii a unei puternice campanii antiromâneºti pe plan intern ºi internaþional, în legãturã cu Cetatea
Albã”.
În Lupta de la Catlabuga – moment dramatic în planurile lui ªtefan cel Mare de recucerire a Chiliei ºi Cetãþii
Albe Vadim Bacinschi evidenþiazã împrejurãrile în care voievodul moldovean a luat decizia de a merge la Kolomyia sã-i
jure credinþã regelui polonez Kazimir. A fãcut acest lucru
„cãlcându-ºi pe inimã”, nutrind speranþa de a recuceri, cu
ajutor militar polonez, cele douã bastioane al Moldovei: Chilia
ºi Cetatea Albã. Deºi i-a învins pe turci la Catlabuga, „ªtefan
cel Mare cu oastea sa n-a îndrãznit sã avanseze mai departe
pânã la Chilia, pentru a încerca sã punã stãpânire pe ea; [...]
Chilia ºi Cetatea Albã, cu teritoriile ce formau circumscripþiile
respective, rãmân înstrãinate pentru totdeauna de Þara
Moldovei”.
Nu lipseºte din culegere nici descrierea cãlãtoriei întreprinse „pe locurile unde ªtefan cel Mare «au topit» oastea
turceascã”, în finalul cãreia apare ºi informaþia: „într-o zi de 16
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noiembrie, pe malul Catlabugãi, nu departe de Utconosovca, a
fost instalatã o cruce nu prea mare, din lemn, în cinstea victoriei de la 1485”.
Lacul Catlabug este obiectul a douã studii bine documentate, unul semnat de I. Lepºi ºi altul, aparþinând lui V.
Bacinschi.
Anatol Popescu, preºedintele Asociaþiei NaþionalCulturale „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa, este
prezent în culegere printr-o descriere a satului Utconosovca,
situat pe malul drept al lacului Catlabuga, a muzeului istorico-etnografic, precum ºi a Ansamblului Folcloric de Copii
„Dor Basarabean” din localitate. Satul „populat, în majoritate
covârºitoare, de români s-a numit de-a lungul istoriei în
limbile armatelor cotropitoare, care au invadat de nenumãrate
ori Basarabia”, iar locuitorii, deºi vorbesc limba românã,
într-un grai care seamãnã cu cel al românilor din Dobrogea de
peste Dunãre, îºi zic moldoveni, rezultat al ideologiei comuniste din fosta U.R.S.S.
Un spaþiu însemnat este dedicat microtoponimiei Basarabiei de Jos, în care Valeriu Cojocaru, director al Centrului
Zonal Reni de Etnografie ºi Turism al Tineretului ªcolar, ne
familiarizeazã cu toponimia a 10 localitãþi, printre care satul
Erdec-Burnu (Utconosovca) ºi oraºul Reni, în centrul cãruia se
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gãseºte Monumentul Eroilor din rãzboaiele 1887-1889 ºi
1914-1919.
Conºtientizând importanþa solidaritãþii românilor din
teritoriile istorice înstrãinate, într-un interviu preluat din sãptãmînalul Concordia, Anatol Popescu relateazã demersurile
întreprinse pentru înfiinþarea unui centru cultural pentru populaþia românã din regiunea Odesa. El afirmã cã „a venit
timpul sã depunem noi, ca minoritari, eforturi pentru promovarea intereselor noastre în Ucraina”.
Într-un „Post scriptum”, Vadim Bacinschi atenþioneazã
asupra atitudinii autoritãþilor din raioanele sud-basarabene ale
regiunii Odesa, dar ºi a românilor, faþã de prezentul ºi trecutul
românilor sud-basarabeni; pentru funcþionarii de aici „orice
vizitã a oricãrei delegaþii de oameni de culturã din România se
asociazã cu pericolul «românizãrii» populaþiei autohtone”.
Vadim Bacinschi, Eufrosina Cojocaru ºi Vera BalicaBoinegri, autori din sudul Basarabiei, semneazã, într-o Închinare din finalul culegerii, versuri sugestive dedicate bãtãliei
victorioase de la Catlabuga.
Clopotele de la Iaºi se aud la Catlabuga sugereazã o
punte temporal-spaþialã, între trecutul glorios, centrat pe faptele lui ªtefan cel Mare, ºi prezent, între Basarabia de Jos
(Catlabuga) ºi Þara-Mamã (Iaºi).

O cãlãtorie de suflet
Diana IONESCU
Prietenia este singura relaþie care a fost feritã de orice
instituþionalizare. Prin libertatea de a te jertfi altruist în ea, poþi
construi lucruri frumoase care sã-þi bucure sufletul ºi sã-þi
aducã mulþumiri nebãnuite.
O astfel de prietenie am legat cu o româncã din Tiraspol
pe care am cunoscut-o cu prilejul unei conferinþe internaþionale la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”. Atracþia a fost
instantanee. Apoi am aflat cine este de fapt Raisa Pãdureanu,
directoarea adjunctã la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din
Tiraspol. Este una dintre profesoarele care, alãturi de elevii ºi
pãrinþii acestora, ºi-au apãrat singura ºcoalã româneascã din
oraº (un oraº la fel de mare ca Baia Mare), de la ocupaþia totalã
a ei de cãtre forþele separatiste, în 2004.
Corespondând cu ea, primind-o în vizitã douã luni mai
târziu, documentându-mã ºi pe internet, am aflat greutãþile pe
care le întâmpinã elevii ºi profesorii acelui liceu. Primul gând,
legat ºi de profesia mea, a fost sã-i ajut prin colectarea de cãrþi
pentru a le dota mica bibliotecã. La apelul meu au rãspuns cu
entuziasm colegii profesori ºi elevii din liceul nostru. Am
reuºit sã le trimitem la Chiºinãu cu ajutorul Ansamblului
Folcloric „Transilvania”.
Dar nu era suficient. Foarte curând mi-am dat seama cã
limba folositã acolo este departe de limba românã academicã.
Pentru stimularea în folosirea cât mai corectã a limbii române,
dar ºi pentru cunoaºterea oamenilor ºi obiectivelor culturale
din Maramureº, am organizat o tabãrã de varã intitulatã „Limba românã peste graniþã”, al cãrei obiectiv principal a fost ca
elevi ºi profesori de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” sã
petreacã un numãr de câteva zile alãturi de elevi ºi profesori de
la Colegiul Naþional „Vasile Lucaciu”. Activitãþile din perioada taberei au avut menirea de a îmbina utilul cu destinderea. Vizitele la diverse biblioteci, la mãnãstiri, excursiile

dar ºi atelierele de lucru din Centrul de Documentare ºi Informare au urmãrit familiarizarea cu sistemul nostru de învãþãmânt, cu tradiþiile maramureºene, cu istoria localã.
Mesajele primite de la elevi, dupã ce s-au întors acasã
mi-au dat mulþumirea unei munci care a meritat.
În acest proiect nu am fost singurã. Iar sentimentele ºi
intenþiile bune, ale mele, ale colegelor Rodica Horvat, Ileana
Petrovan sau Sanda Mureºan ºi susþinerea permanentã a doamnei directoare Delia Pop, nu ar fi dus la nici o finalitate. Era
nevoie de bani. Destul de mulþi, pentru ca proiectul sã se

Orã de matematicã la Liceul „Lucian Blaga”
din Tiraspol
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desfãºoare aºa cum ne doream. La momentul potrivit, am primit
vizita în ºcoalã a domnului avocat Cristian Niculescu Þâgârlaº,
care ne-a ajutat sã obþinem banii de care aveam nevoie.
A trecut un an. Între timp, Raisa a devenit consilier local în Chiºinãu ºi, ca semn de mulþumire pentru zilele petrecute
în Baia Mare, împreunã cu tânãrul lor primar, au invitat la
Hramul Oraºului Chiºinãu, ºi o delegaþie din Baia Mare, compusã din domnul primar Cristian Anghel, consilierul local
Cristian Niculescu Þâgârlaº, doamna director Delia Pop ºi
subsemnata.
Pentru mine a fost un vis pe care nu prea îl vedeam
realizabil – sã vizitez Chiºinãul. Îmi doream de mulþi ani acest
lucru.
Am ajuns cu bine, în ziua de 13 octombrie 2008, ºi am
fost întâmpinaþi cu multã cãldurã. Primarul Dorin Chirtoacã
ºi-a dorit sã ne simþim „ca într-o micã vacanþã” ºi totul a fost
organizat ca atare... Eu aveam o curiozitate: de ce am fost
invitaþi la „Hramul Oraºului” ºi nu la „Sãrbãtoarea Oraºului”?
Aveam sã aflu cu multã satisfacþie cã moldovenii nu-ºi ascund
credinþa, cã, deºi era o sãrbãtoare pentru toþi locuitorii capitalei, s-a sãvârºit o liturghie la care au participat oficialitãþi
locale(mai puþin comuniºtii, care au încercat sã saboteze sãrbãtoarea) împreunã cu invitaþii, la Catedrala „Naºterea Maicii
Domnului”, dupã ce participaserãm dis-de-dimineaþã la depunerea de flori la Monumentul lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt. Pe
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cioasã, nu are firmã pentru cã le-au distrus-o de curând. Clasele sunt încãperi foarte mici, îngrijite prin truda dascãlilor ºi a
pãrinþilor. Liceul este tutelat de Ministerul Educaþiei din
Chiºinãu, care plãteºte salariile profesorilor ºi chirie pentru
clãdire. Însã dotãrile sunt extrem de slabe, nici manuale nu au
suficiente. De mica bibliotecã cu trei rafturi, se ocupã o învãþãtoare. Dascãlii ºi elevii lor se mai „mângâie” cu donaþii din
partea oamenilor de bine din România. Te ºi minunezi ce forþã
îi þine pe acei oameni sã-ºi pãstreze ºcoala. Am gãsit ºi rãspunsul: în fiecare salã de clasã este prezentã icoana Maicii
Domnului pe lângã portretul lui Eminescu. Credinþa ºi speranþa le aparþin. Nimeni nu le-o poate confisca.

La Hramul Oraºului Chiºinãu, pe B-dul ªtefan cel Mare ºi
Sfânt: Delia Pop, Raisa Pãdureanu, Diana Ionescu

Depunerea de flori la statuia voievodului
ªtefan cel Mare ºi Sfânt
stradã auzeam un salut care mi-a plãcut foarte mult: „La mulþi
ani de hram!” ªi, nu numai atât, oamenii chiar se bucurau de
sãrbãtoare, aveau chipuri senine, prietenoase. Pe bulevardul
ªtefan cel Mare ºi Sfânt au avut loc mai multe concerte de
muzicã popularã ºi uºoarã, erau desfãºurate numeroase tarabe
cu produse autohtone, cu mâncare foarte gustoasã. Era o atmosferã foarte civilizatã, mai europeanã decât în oraºul nostru.
Personal am avut parte ºi de un episod mai puþin plãcut:
la piaþã, un tânãr vânzãtor a refuzat sã îmi vorbeascã ºi sã mã
serveascã spunând cã nu sunt din Moldova… Asta, probabil,
ca sã-mi confirme cele auzite, cã fraþii noºtri nu au viaþa chiar
linã pe acele meleaguri.
Ne-am prelungit ºederea în Republica Moldova cu o zi
pentru a putea vizita oraºul Tiraspol, mai precis liceul românesc de acolo. A fost o mare surprizã pentru elevi ºi profesori. Emoþiile au fost mari ºi de o parte ºi de alta. Este vorba
de o ºcoalã micã pe care o frecventeazã circa 300 de elevi
începând din clasa I pânã la a XII-a. Clãdirea micã, sãrãcã-

Intrarea în aºa zisa republicã transnistreanã nu prevestea strângerea de inimã ce urma sã o avem, deoarece nu am
întâmpinat greutãþi. A trebuit doar sã completãm un formular
în care specificam, pe lângã date personale, locul deplasãrii ºi
durata ºederii acolo. Nici plimbarea prin oraº nu ne-ar fi
determinat sã credem cã acolo e o altã lume. Totul pãrea normal: am servit o cafea pe o terasã, am umblat prin magazine,
am fãcut poze la obiective culturale ºi instituþionale. Numai cã
toate inscripþiile sunt în limba rusã ºi aproape peste tot þi se
rãspunde tot în rusã. Nici moneda moldoveneascã nu este
valabilã la ei, a trebuit sã apelãm la o casã de schimb.
Pe drumul de întoarcere de la Tiraspol la Chiºinãu, un
copilaº de vreo 4 aniºori recita cu voce tare poezii în limba
românã ºi povestea cui voia sã-l asculte cã „s-a nãscut în limba
rusã, dar el este român”. Incredibil ce balsam sufletesc mi-a
dãruit acel micuþ. Ruºii ºi românii din autobuz îi zâmbeau ºi
atât. Eu presupun cã avea, ca ºi Raisa ºi copiii ei, un bunic
ºi/sau un strãbunic care-l învaþã despre ªtefan cel Mare ºi Sfânt
ºi despre Eminescu, aºa cum face „bunelul” Raisei care are
peste 90 de ani.
Ne-am întors la Chiºinãu cu sentimente amestecate:
bucuroºi cã ne-a ajutat Dumnezeu sã ajungem pe acele meleaguri ºi sã cunoaºtem români care nu vor sã uite ce sunt, triºti
cã am lãsat în urma noastrã lacrimi, dar ºi hotãrâþi sã mai facem
cât putem sã-i ajutãm, sã-i bucurãm. Cãci nu-i suficient sã oferi
flori ºi discursuri. Din puþinul nostru putem sã contribuim sã
nu deznãdãjduiascã, sã le arãtãm cã nu sunt singuri chiar dacã
sunt aruncaþi de istorie într-o lume prea puþin prietenoasã cu ei
doar pentru cã sunt români.
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Ziua limbii române
„Revista Albina româneascã – cea mai veche publicaþie de limbã
românã care, în curând va împlini 180 de ani de la apariþie – a lansat în anul
2007, ca temã de dezbatere pentru a opta ediþie a Consfãtuirii Naþionale a
Intelectualilor de la Sate, ideea instituirii unei sãrbãtori a limbii române, ca
eveniment naþional de largã rezonanþã sãrbãtorind ideea de emancipare a
poporului român în diacronia ei, de la conºtientizarea originilor latine ale
vorbirii sale la strãdania ºi entuziasmul construirii unui stat unitar al vorbitorilor de limbã românã, pânã la alungarea comunismului tocmai în scopul
ca adevãrul ºi dreptatea sã triumfe prin rostirea lor în limba românã. O
sãrbãtoare-simbol care, focalizând mereu asupra ideilor care au animat fiecare dintre aceste etape, sã sublinieze evoluþia aspiraþiilor de emancipare
naþionalã încununate de un întreg an 1989, în care limba românã a coagulat
nãzuinþele vorbitorilor ei de oriunde prin exprimãri de protest împotriva totalitarismului. Exprimãri care au condus la marele act de voinþã naþionalã din
decembrie. Dupã o perioada de ºase luni de discuþii ºi dezbateri pe marginea
acestui apel, în luna mai 2008 Albina româneascã l-a publicat în formã finalã
stabilind perioada 29 august pentru desfãºurarea unor manifestãri ºi sesiuni
de comunicãri care sã întãreascã ºi sã argumenteze aceastã propunere.
Astfel reformulat, apelul a fost trimis tuturor organismelor guvernamentale ºi parlamentare ºi a constituit demersul nostru cãtre instituþiile
centrale interesate sau rãspunzãtoare de domeniu dar, în febra altor preocupãri ºi interese ale vieþii oficiale, nu a înregistrat rãspunsuri semnificative
pentru a se putea vorbi de vreo atenþie din partea politicienilor pentru o
asemenea propunere cu caracter cultural-naþional.
În schimb, s-au primit rãspunsuri ºi declaraþii de adeziune entuziasmant încurajatoare din partea unui numãr important de organizaþii neguvernamentale, asociaþii culturale, biblioteci judeþene ºi comunale, redacþii de
reviste ºi a multor organizaþii ale comunitãþilor româneºti din strãinãtate.
Acestora li s-au adãugat însemnate personalitãþi culturale ºi ale vieþii publice
din þarã ºi din lume, scriitori, publiciºti, oameni de artã, filologi, conducãtori
de diverse instituþii ºi organizaþii dintre care menþionãm în mod deosebit
Asociaþia Comunelor din România care a trimis apelul nostru tuturor primarilor comunelor din þarã ºi ne-a propus mai multe întruniri judeþene pe
aceastã temã pânã la sfârºitul anului, revista Agero din Stuttgart a Asociaþiei
Româno-Germane care a rãspândit apelul nostru la zeci de mii de cititori de
limba românã din toate colþurile lumii, Institutul Internaþional Jacques Maritain ºi Asociaþia belgianã Centre d’Action Sud-Est legatã de noi prin faptul
cã, în vremuri revolute a susþinut cunoscuta campanie Villages roumaines,
popularizându-ne iniþiativa în mediul academic ºi universitar european.”
Textul din care am preluat acest fragment a fost publicat în numãrul 7
din 2008 al buletinului informativ Carte ºi Arte al portalului internet
www.cartesiarte.ro
Asociaþia culturalã „Familia românã” ºi Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu” s-au numãrat ºi ele printre cei care au susþinut ideea, organizând, cu
aceastã ocazie, o emoþionantã întrunire, sub genericul inspiratelor cuvinte ale
lui Nichita Stãnescu: „Patria mea e limba românã”.
Onorãm aceastã sãrbãtoare cu câteva dintre cele mai frumoase versuri
dedicate limbii române, versuri aparþinând marelui nostru poet Grigore
Vieru, care a sãrbãtorit cei peste cincizeci de ani de apariþii editoriale cu o
splendidã antologie de poezie, Taina care mã apãrã (Editura Princeps Edit,
Iaºi), volum premiat în cadrul „Zilelor Poesis” - Satu Mare ºi declaratã Cartea
anului la Salonul Internaþional de Carte din 2008.
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ÎN LIMBA TA
În aceeaºi limbã
Toatã lumea plânge,
În aceeaºi limbã
Râde un pãmânt.
Ci doar în limba ta
Durerea poþi s-o mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi în cânt.
În limba ta
Þi-e dor de mama,
ªi vinul e mai vin,
ªi prânzul e mai prânz.
ªi doar în limba ta
Poþi râde singur,
ªi doar în limba ta
Te poþi opri din plâns.
Iar când nu poþi
Nici plânge ºi nici râde,
Când nu poþi mângâia
ªi nici cânta,
Cu-al tãu pãmânt,
Cu cerul tãu în faþã,
Tu taci atuncea
Tot în limba ta.
TÃMÂIE ªI LICHENI
A murit tãmâia,
Duhoarea stã sã creascã.
Ne-a umplut ca râia
„Limba moldov’neascã”
Mi-a pierit ºi somnul,
Pacea creºtineascã.
Mârâie spre Domnul,
„Limba moldov’neascã”
O biatã bãtrânã
N-are nici de pascã.
Stã cu halca-n mânã
„Limba moldov’neascã”
Îºi creºte frumosul
Limba româneascã,
Îi aratã dosul
„Limba moldov’neascã”
Gângavã, tot linge
Cizma muscãleascã.
Spre Evropi se-mpinge
„Limba moldov’neascã”
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Palidã mi-e faþa
Sub un cer ce cascã,
Îmi mãnâncã viaþa
„Limba moldov’neascã”

Dumnezeu prima oarã
Când a plâns printre astre,
El a plâns peste þarã
Cu lacrima limbii noastre.

Voi muri, se pare,
Pentru-a mea luminã...
„Mã va plânge, oare
Limba cea românã?!”

Pentru ea noi vãruim pereþii,
Pentru ea mai sunt rãniþi poeþii,
Pentru ea cresc florile visãrii Pentru limba þãrii.

SALVAÞI-VÃ PRIN LIMBÃ

Dumnezeu prima oarã
Când a plâns printre astre,
El a plâns peste þarã
Cu lacrima limbii noastre.

(Lui Ion Hadârcã)
S-au otrãvit pe vãi izvoare
ªi mierea adunatã-n floare.
S-a otrãvit barbar vãzduhul
De ce s-a otrãvit ºi duhul,
De ce ºi graiul?!
Sculaþi-vã, sculaþi-vã, sculaþi-vã
Din somnul cel de moarte!
Salvaþi-vã, salvaþi-vã, salvaþi-vã
Prin limbã ºi prin carte!
S-a otrãvit privighetoarea
ªi firul ploii ºi ninsoarea.
S-a otrãvit barbar vãzduhul
De ce s-a otrãvit ºi duhul,
De ce ºi graiul?!
Sculaþi-vã, sculaþi-vã, sculaþi-vã
Din somnul cel de moarte!
Salvaþi-vã, salvaþi-vã, salvaþi-vã
Prin limbã ºi prin carte!
S-a otrãvit dulceaþa poamei
ªi laptele din sânii mamei.
S-a otrãvit barbar vãzduhul
De ce s-a otrãvit ºi duhul,
De ce ºi graiul?!
Sculaþi-vã, sculaþi-vã, sculaþi-vã
Din somnul cel de moarte!
Salvaþi-vã, salvaþi-vã, salvaþi-vã
Prin limbã ºi prin carte!
LIMBA ROMÂNÃ
(Anei ºi lui Alexandru Bantoº)

Din cauza durerii
Firescul dor al limbii
Îl preamãresc ºi-l cânt.
ªi din aceeaºi pricinã
Puterii Tale, Doamne,
Mã închin.
În fiecare zi,
În chiar lumina dimineþii,
Se-aratã steaua
Suferinþei mele
Pe care numai
Ochii mamei o zãresc
Încoronaþi cu lacrimi.

EMINESCU

LIMBA NOASTRÃ CEA
ROMÂNÃ
Sãrut vatra ºi-al ei nume
Care veºnic ne adunã,
Vatra ce-a nãscut pe lume
Limba noastrã cea românã.
Cânt a Patriei fiinþã
ªi-a ei rodnicã þãrânã
Ce-a nãscut în suferinþã
Limba noastrã cea românã.
Pre pãmânt strãvechi ºi magic
Numai dânsa ni-i stãpânã:
Limba neamului meu dacic,
Limba noastrã cea românã.
În al limbilor tezaur
Pururea o sã rãmânã
Limba doinelor de aur,
Limba noastrã cea românã.

La zidirea Soarelui, se ºtie,
Cerul a muncit o veºnicie,
Noi, muncind întocmai, ne-am ales
cu,
Ne-am ales cu domnul Eminescu.
Domnul cel de pasãre mãiastrã,
Domnul cel de nemurirea noastrã Eminescu.
Suntem în cuvânt ºi-n toate,
Floare de latinitate
Sub un cer cu stele sudice!
De avem sau nu dreptate,
De avem sau nu dreptate,
Eminescu sã ne judece.
Mi-l furã, Doamne, adineauri
Pe înaltul domn cu tot cu lauri.
Mã uscam de dor, în piept cu
plânsul,
Nu ºtiam cã dor mi-era de dânsul,
Nu ºtiam cã doina mi-o furarã
Cu strãvechea ºi frumoasa Þarã Eminescu.

PENTRU EA
Pentru ea la Putna clopot bate
Pentru ea mi-i teamã de pãcate,
Pentru ea e bolta mai albastrã Pentru limba noastrã.
Dumnezeu prima oarã
Când a plâns printre astre,
El a plâns peste þarã
Cu lacrima limbii noastre.
Pentru ea ninsori se cern din spaþii
Pentru ea puternici sunt Carpaþii
Pentru ea e caldã vatra poamei Pentru limba mamei.

Acum am ºi eu pe lume parte:
Pot îmbrãþiºa mãiastra-þi carte,
ªtiu cã frate-mi eºti ºi-mi eºti
pãrinte,
Acum nimeni nu mã poate minte.
Bine ai venit în casa noastrã,
Neamule, tu, floare mea albastrã Eminescu.
Suntem în cuvânt ºi-n toate
Floare de latinitate,
Sub un cer cu stele sudice!
De avem sau nu dreptate,
De avem sau nu dreptate,
Eminescu sã ne judece!
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O zi cu Grigore Vieru
Satu Mare, luni, 24 noiembrie 2008
Ioana DRAGOTÃ
Ora 10.00. Eleganta salã a Casei „Poesis”. Au venit
aici, din toate colþurile þãrii ºi de peste hotare (Republica
Moldova, Serbia, Chile, Þara Galilor, Rusia, S.U.A), scriitori,
critici literari, editori, cadre universitare, oficialitãþi, sã participe la decernarea premiilor „Poesis”. Poetul George Vulturescu face prezentarea invitaþilor ºi rosteºte cuvintele de bun
venit. Înºiruirea de nume mã face sã simt cã e un privilegiu sã
mã aflu aici.
În salã îºi face intrarea poetul Grigore Vieru, însoþit de
doamna lui ºi de prieteni, captând toate privirile. Brusc, aerul
primeºte consistenþa admiraþiei, dragostei ºi respectului. Grigore Vieru e un simbol ºi o legendã vie. Fãptura lui pare a fi
alcãtuitã din abur, apariþie asceticã ºi parcã imaterialã, doar
ochii pãtrunzãtori ard mocnit, concentrând în ei toate energiile
lãuntrice.
Se acordã premiile „Poesis”. Premiul „Opera Omnia” îi
este oferit lui Grigore Vieru (anul acesta, prin apariþia splendidei antologii Taina care mã apãrã, Editura Princeps Edit,
Iaºi, 2008, sunt încununaþi peste cincizeci de ani de apariþii
editoriale).
Vin din cel mai tragic pãmânt românesc – Basarabia –
ºi aparþin celei mai tragice generaþii de români basarabeni,
cãreia i s-a rãpit biserica, limba românã, istoria... – cuvintele
lui Grigore Vieru intrã în sâmburele lãuntric al sufletului
ascultãtorilor. Ele au greutatea faptei ºi jertfei, a unei vieþi
contopite cu lupta continuã pentru limba românã. Pentru cã de
numele lui se leagã primul poem dedicat lui Mihai Eminescu
(Legãmânt, în revista Nistru, Chiºinãu, 1964), apariþia primului abecedar românesc (Abecedarul, Spiridon Vangheli,
Grigore Vieru ºi pictorul Igor Vieru, Chiºinãu, 1970), primul
text poetic tipãrit cu caractere latine (în Literatura ºi Arta,
Chiºinãu, 1988), toate în Basarabia postbelicã ºi prima carte ce
a rupt tãcerea literarã dintre cele douã maluri ale Prutului
(Steaua de vineri : poeme, apãrutã cu binecuvântarea lui
Nichita Stãnescu ºi Ioan Alexandru, Iaºi, 1978).
ªtiu cã aici, la Satu Mare, trãiesc clipe de graþie din
istoria limbii ºi literaturii române: îl ascult pe Grigore Vieru
vorbind despre lupta lui, despre idealurile lui.
Acordând autografe

Ora 16.00. Sala arhiplinã a Teatrului de Nord. Lui
Grigore Vieru i se va decerna titlul de Doctor Honoris Causa al
Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº”.
Cei care vorbesc îºi aleg cu grijã superlativele, nu e uºor
sã vorbeºti despre o conºtiinþã vie a neamului tãu.
Dascãl al unei întregi naþiuni – îl numeºte Aurel Ardelean, rectorul universitãþii, în mesajul sãu. O adevãratã
conºtiinþã naþionalã... poet al pãtimirii noastre, mesianic ca
Goga – spune criticul Gheorghe Glodeanu. Un simbol pentru
istoria ºi conºtiinþa românã... mamã îi este ºi limba românã –
spune scriitorul Nicolae Breban, adãugând cã Uniunea Scriitorilor din România face foarte puþin pentru fraþii din Basarabia ºi Bucovina, dar poetul Grigore Vieru este unul din

La decernarea titlului de Doctor Honoris Causa
garanþii faptului cã Basarabia va fi româneascã. El a devenit
un simbol ºi un model pentru ceea ce înseamnã românism ºi
este cel mai mare poet român în viaþã – spune Daniel Corbu,
directorul Editurii Princeps Edit din Iaºi. Grigore Vieru este pe
baricade ziua, în viaþa publicã, ameninþat ºi fugãrit, el scrie
luptând în numele mesajului ºi mesianismului limbii române,
el este dintre poeþii de linia întâi, în faþa ºi în bãtaia puºtii –
adaugã poetul George Vulturescu.
Aºteptate cu nesaþ, ajung la noi ºi cuvintele lui Grigore
Vieru care rememoreazã fragmente din copilãria lui, petrecutã
pe malul stâng al Prutului, cu gardul nefiresc de sârmã ghimpatã al graniþei trecând prin fundul grãdinii, gard ce oprea
oamenii ºi privirile, dar nu putea opri sunetul clopotelor bisericii de pe malul drept, în noaptea de Înviere, sunet în
învãluirea cãruia mama poetului sfinþea ouãle ºi pasca de
Paºte. ªi nu putea opri cântecele.
Seceram cu capul în pãmânt – îºi aminteºte – ºi nici nu
îndrãzneam sã ne uitãm peste Prut cu grãnicerul lângã noi.
Femeile însã cântau ºi prin cântec li se rãspundea de pe
celãlalt mal:
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— Fratele meu trãieºte?
— Trãieºte...
Grigore Vieru îl evocã apoi pe Nichita Stãnescu, în
momente memorabile, ca toate momentele care îi poartã amprenta. ªi, la urmã, ca domn ºi mântuitor al limbii române, pe
Mihai Eminescu: Poezia lui Eminescu a rãmas pentru mine o
hranã fundamentalã. ... I-am cunoscut publicistica din care
am aflat cã sunt român.
Referindu-se la momentul de faþã, Grigore Vieru afirmã: Suntem datori, noi, cei din Basarabia, sã facem ºi poezie
politicã. ªi deºi vremurile sunt în continuare complicate, sunt
fericit cã am apucat aceste vremuri. Mie mi s-au îndeplinit
toate dorinþele. Am dorit sã ajung în þarã ºi am ajuns, am dorit
cãrþile mele sã ajungã în þarã ºi au ajuns. Ar mai fi o dorinþã...
Cred în revenirea Basarabiei la þarã ºi poate chiar eu voi
prinde acele timpuri.
Trãiesc poate una dintre cele mai frumoase zile ale
mele – a spus Grigore Vieru, luni, 24 octombrie 2008, la Satu
Mare.
ªi noi am fost martori binecuvântaþi.
De la Los Angeles la Satu Mare, pentru a fi alãturi de
Grigore Vieru
Avem surpriza ºi plãcerea sã-l cunoaºtem, la Zilele
Poesis, pe domnul Ion Anton,
poet ºi publicist român, stabilit
la Los Angeles. Dialogul se înfiripã uºor, interlocutorul nostru
cunoaºte ºi îndrãgeºte Maramureºul.
— Cum de vã aflaþi astãzi aici? De la Los Angeles la
Satu Mare este, totuºi, o cale
lungã...
— Întâmplarea, viaþa, a fãcut sã-l cunosc bine pe Grigore Vieru, sã-l invit la Los Angeles, împreunã cu un prieten
de-al meu, sã ne onoreze cu prezenþa trei luni de zile, sã-l
purtãm în comunitãþile româneºti din Sacramento, San Diego,
Las Vegas, New York ºi, bineînþeles, Los Angeles. Acest fapt
l-a fãcut pe Grigore sã mã considere un frate, chiar aºa îmi ºi
spune, un frate – e ºi micã diferenþa de vârstã dintre noi, de
vreo 6 ani numai.
— Înþeleg cã v-a invitat sã veniþi la acest eveniment din
viaþa lui.
— Absolut cã da. Mai mult, am stabilit, am restabilit, sã
plecãm duminicã la Trifeºti. De câte ori vin în þarã, mã duc o
sãptãmânã în satul natal, care este leagãnul de culturã al
familiei Negruzzeºtilor, a lui Constantin Negruzzi, Iacob Negruzzi,
Ella C. Negruzzi, prima femeie avocat din România...
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— În ce an a avut loc vizita lui Grigore Vieru în Statele
Unite?
— În 2002.
— Dumneavoastrã din ce an sunteþi plecat din þarã?
— Din 1994, pentru cã copiii mei învãþaserã carte aici,
în România, ºi nu puteau sã se exprime la nivelul la care îºi
însuºiserã cunoºtinþele ºtiinþifice: bãiatul are titlul de doctor,
este preot. S-a nãscut în Viºeu de Sus, Maramureº, de care mã
leagã amintirile frumoase ale tinereþii, acolo am gãsit atunci
un colectiv extraordinar, ce m-a primit ca fiu al Maramureºului, aºa cum am venit eu, sãrac – soþia a venit stagiarã ºi
eu am însoþit-o, aºa se obiºnuia.
Eu scriam ºi atunci poezie. Acum colaborez cu patru
publicaþii româneºti din America. Una dintre ele, înfiinþatã de
mine ºi de preotul paroh Constantin Alecse, se numeºte Viaþa
creºtinã. Public ºi aici din scrierile mele de Paºti, de Crãciun,
pentru cã sunt tatã de preot ºi socru de preot, preoþi ortodocºi.
ªi atunci ºi ei scriu...
— Revista pe care o scoateþi, ce periodicitate are?
— A noastrã este lunarã, celelalte sunt sãptãmânale:
Meridianul românesc, care se citeºte ºi în România, Clipa,
unde sunt director tehnic, merge în 10-12 þãri ºi Credinþa, o
revistã pe care am lansat-o la Sacramento de vreo trei ani ºi
are ºi o linie culturalã.
— Trãiþi într-o comunitate româneascã puternicã.
— Sunt 1.000 de oameni în parohia în care suntem noi.
— Înþeleg cã biserica are un rol important în coagularea
comunitãþii româneºti de acolo.
— Are un rol important. Credinþa strãbate ca un fir
roºu tot ceea ce scriu, iar credinþa se manifestã în bisericã.
Foarte mulþi uitã cã noi în bisericã am gãsit taina botezului,
acolo am primit taina mirungerii, care se primeºte în aceeaºi
zi cu botezul, ºi de acolo plecãm pe calea veºniciei.
— Existã asociaþii puternice ale românilor?
— Existã. În Canada, la Hamilton, existã Câmpul românesc la Sacramento... Chiar la 18 august am fost invitat
special acolo, a fost o inaugurare a Camerei de comerþ, a unui
Centru cultural ºi a unei biserici a românilor. Comunitatea
româneascã este în creºtere, în fiecare an se adaugã noi
membri.
— Nepoþii dumneavoastrã vorbesc limba românã?
— Sigur cã da. Eu, de asemeni, mai am un crez al meu
pe care îl propag acolo. De fapt ºi de asta am început sã scriu,
ca sã nu se piardã identitatea, sã nu se înece elementul românesc în oceanul lumii. ªi atunci þin foarte mult la vorbirea
în limba mamei ºi le explic tuturor prin ceea ce scriu, prin
poezie, cã identitatea noastrã existã numai atât timp cât vorbim româneºte, cât credem româneºte. Nu spun sã crezi în rit
ortodox, fiecare e liber sã aibã credinþa lui. Dar spun cã cine n-are
limbã, culturã, credinþã, tradiþii ºi istorie, acela este pierdut.
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Petru Cârdu, scriitor român din Serbia,
premiat la Zilele Culturale Poesis - Satu Mare
Simona DUMUÞA
Repere biografice • Poetul, eseistul ºi traducãtorul
Petru Cârdu s-a nãscut la 25 septembrie 1952, în localitatea
Bariþe, Serbia. ªcoala primarã, mai exact primele patru clase,
le-a absolvit în satul natal, iar studiile gimnaziale ºi liceul la
Vârºeþ. A urmat apoi cursurile Facultãþii de Litere de la Belgrad, unde a studiat literaturã iugoslavã ºi universalã, ºi pe cele
ale Facultãþii de Litere din Bucureºti, de istoria ºi teoria artei.
Debuteazã în literaturã în anul 1968, la doar 16 ani, în
ziarul Libertatea din Panciova. Doi ani mai târziu publicã
primul sãu volum de poezii intitulat Menire în doi. Au urmat
apoi Aducãtorul ochiului (1974), Pronume / Zamenice (ediþie
bilingvã româno-sârbã, 1981), Cãpºuna în capcanã (1988), În
biserica Troia (1992), Cerneala violetã (1998), ªcoala exilului (1998) ºi Complicitate (2007).
Ca traducãtor ºi editor a fãcut ca opera a numeroºi
scriitori români sã se regãseascã ºi în limba sârbã: I.L. Caragiale, Nichita Stãnescu, Emil Cioran º.a.
Un scriitor bilingv, un om prezent în douã culturi,
românã ºi sârbã, Petru Cârdu, pe lângã multe alte preocupãri
este redactor-ºef la revista Kovine, redactor la Radioteleviziunea din Novi Sad, coordonator al Teatrului Românesc din
Voivodina, preºedinte al Comunei Literare de la Vârºeþ, având
totodatã meritul de a fi iniþiatorul Premiului European pentru
Poezie KOV.
Despre scriitorul care se simte acasã ºi în cultura românã ca ºi în cea sârbã, cu atât mai mult despre poezia sa, au
scris printre alþii ªtefan Augustin Doinaº, Ion Negoiþescu,
Grete Tartler, Dan Cristea sau Bucur Demetrian. „Limbajul lui
Petru Cârdu nu poate fi destins, plutind doar în spaþiul ludic
postmodernist, fascinat de coridoarele textului, la umbra memoriei culturale, a mimãrii gestului vagant sau ironic.” (B.
Demetrian în revista Ramuri, nr. 2/1993), ori „ceea ce conservã Petru Cârdu din aventura suprarealistã ar fi o imagine
dereglatã a lumii, pusã în circulaþie de un spirit iconoclast,
adversar teribil ºi teribilist al vechilor imagini faimoase ale
lirismului” (Dan Cristea, Ramuri, nr. 12/1998) ºi cu siguranþã
cã, perfect familiarizat cu noile orientãri lirice ºi cu toate
curentele literare, „având o extraordinarã cunoaºtere a avangardei poetice”, Petru Cârdu este „în pas cu modernitatea
poeziei europene” (ªt. A. Doinaº în prefaþa volumului ªcoala
exilului) ºi mai ales „poetul îºi pune adeseori în cumpãnã, prin
dedublare borgesianã, identitatea spre a-ºi verifica luciditatea, pe care ºi-o cultivã ca pe un dar preþios ºi strict personal, frizând astfel, nu fãrã o anumitã cochetãrie, vizionarismul liric” (I. Negoiþescu, Scriitori contemporani), iar „tehnica
poeticã” specificã, spre exemplu, volumului În biserica Troia

Ioana Dragotã, redactor ºef adj. al revistei „Familia
românã”, de vorbã cu poetul Petru Cârdu

„este aceea a aglomerãrii, a inserþiei de simboluri insolite, de
fotograme-pirat ºi de sentinþe grav-iro- nice”, (Ioan Nistor,
Poesis, nr. 1/1994) ºi, mai concret, „poetul este un vizionar
printre cei cu privirea tulbure” (Grete Tartler, Melopoetica).
A XVIII-a ediþie a Zilelor Culturale Poesis a reunit la
Satu Mare oameni de culturã din þarã ºi strãinãtate. În cadrul
manifestãrilor organizate cu aceastã ocazie, un moment deosebit de important a fost decernarea premiilor literare Poesis.
Dintre numeroasele premii acordate, ne face plãcere sã semnalãm ºi sã subliniem: Premiul „Opera Omnia”, acordat lui
Grigore Vieru, Premiul pentru criticã literarã, acordat lui
George Achim, care în momentul de faþã este profesor la
Viena, Premiul pentru roman acordat Aurei Christi. (Aura
Christi, pe numele real Aurelia Potlog, este nãscutã la Chiºinãu. A primit botezul literar de la Cezar Ivãnescu. De remarcat cã, deºi Aura Christi este mult premiatã pentru poezie,
mai scrie ºi prozã ºi încã foarte bine, dovadã fiind premiile
obþinute pentru roman). Ne bucurãm, de asemenea, sã menþionãm Premiul pentru ediþii îngrijite care i-a revenit doamnei
Viorica Niºcov, pentru volumul de publicisticã Articole burgheze din Seria de autor N. Steinhardt scoasã de Editura
Polirom, sub egida Mãnãstirii Rohia. De altfel, a mai fost
premiat ºi întregul colectiv redacþional. Marele Premiu pentru
poezie „Frontiera Poesis” a fost decernat poetului Petru
Cârdu din Serbia. Cu aceastã ocazie, laureatul marelui premiu, a avut amabilitatea sã ne împãrtãºeascã câteva dintre
sentimentele ºi gândurile pe care le-a avut, pentru cititorii
revistei „Familia românã”:
***

Eu cred cã premiul, sau premiile literare ar trebui sã fie o îmbrãþiºare pentru un vers de pildã sau pentru o
metaforã. A îmbrãþiºa o metaforã astãzi, în vremurile astea de restriºte, mi se pare un gest pe care trebuie sã-l facã
fiecare om bine intenþionat.
Atunci când poezia creºte în grãdinile sau în grãdina unor cetãþeni din Satu Mare, care sunã cel puþin bizar: un
oraº care se cheamã „sat”, aºa cum spunea cineva la festivitatea asta de decernare a premiilor, „un sat cosmic,
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planetar”, îmi plac satele planetare, îmi place faptul cã la Satu Mare se descentralizeazã cultura poeticã, cã nu mai existã centre ºi periferie, dimpotrivã, ele se pot conjuga foarte frumos ºi îmbrãþiºa la rândul lor, ºi numai aºa fiecare
dintre noi se poate bucura de toate frumuseþile vieþii.
Cã trãieºti la Satu Mare sau la Baia Mare sau la Bucureºti sau la Cluj sau la Craiova, la Belgrad sau la Vârºeþ
sau la Paris sau la Londra, pentru mine e acelaºi lucru. Mereu spun acelaºi lucru: în îmbrãþiºarea, de pildã, a unei
românce ºi în îmbrãþiºarea unei franþuzoaice, te poþi simþi la fel de bine ºi cã totul depinde de intensitatea
îmbrãþiºãrii... Dacã în rest totul se întâmplã la Bucureºti sau la Satu Mare sau la Baia Mare, e bine, dar poate sã se
întâmple ºi la Londra ºi la Paris sau la Veneþia. Deci eu sunt omul care desfiinþeazã toate frontierele. ªi aceastã
frontierã a poeziei, dimpotrivã, eu o vãd în ghilimele „frontierã”, pentru cã poezia e o împãrãþie fãrã frontiere ºi aºa
cum spunea un poet român, care acum demult a trecut Styxul, care are un destin tragic: „poezia e mai puternicã
decât toate împãrãþiile ºi imperiile”. Deci, cultivaþi în continuare poezia, acasã la dumneavoastrã, în fiecare loc
unde frumuseþea îºi gãseºte odihna ºi respiraþia necesarã sau acolo unde existã oxigen.
Lumea e mult mai suportabilã atunci când ºtii ce înseamnã poezia. Ea totuºi rãmâne cred eu, aceastã fecioarã
a literaturii. Pururea.
SE PARE CÃ ÎNCEPE SÃ EXISTE

REVIN LA VEDERE

El vine ºi este
aºa de demult, aºa din poveste,
din poveste de speranþã
la douã gene distanþã.

Numai ce plecase în cãutarea sa:
trei perechi de ochi ºi-a lãsat la marginea visului,
trei vorbe de crin în leagãnul pasului.
Din vorbã-n frunzã trece el,
iar noi ne trecem inima prin el,
de dincolo de tu în dincolo de eu.

Privirea lui este lãsatã
dintr-o frunzã golitã
de verdele sãu.
Inima-i verde, descuiatã.
El vine ºi coboarã pe-o searã
sau prin amintire rarã.
Dintr-o frunzã cu marginile-n nori,
cu pãduri de tei în rãsãritul ierbii.
Îi arde-n flãcãri ochiul
ºi vântu-n jocul lui.

Numai ce intrã în noaptea dintâi
el îºi ºi-ntinde ochiul
de la vederea mea
la o vedere de stea.
Se vede, se tot vede:
el e cu ochiul meu, în privirea mea,
eu cu ochiul sãu în privirea mea.
Ba nu se vede.

(Poezii din volumul Complicitate, apãrut la Editura Libertatea, Panciova, 2007.)

Petru Cârdu, Nicolae Prelipceanu, Gheorghe Glodeanu; Mircea Petean, Petru Cârdu, Ioana Dragotã
Fotografii de Gheorghe Pârja
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Cu epigramele peste Prut
Viorica Gãinariu, laureatã a Festivalului Internaþional de Epigramã „Donici, cuib
de-nþelepciune”, Chiºinãu, Ediþia a IV-a, 18 octombrie 2008
Adelina ULICI
Viorica Gãinariu ºi-a câºtigat un loc aparte în rândul epigramiºtilor noºtri. Dar nu
numai prin epigramele, spontaneitatea ºi umorul ei, ci ºi prin vioiciunea ºi dinamismul
prezenþei ºi modul sufletist de a se implica în
orice acþiune la care participã. Nu uitã niciodatã sã-ºi dedice succesele, nu puþine la numãr, colegilor ei de la cenaclul „Spinul” din
Baia Mare, cenaclu cãruia spune cã îi datoreazã totul, pe care îl considerã o a doua familie ºi care îºi desfãºoarã ºedinþele bisãptãmânale în Sala de cenaclu a Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”. Tot epigramista noastrã
trimite în fiecare an felicitãri, de ziua lor, epigramiºtilor mai vârstnici, cuprinºi în Almanahul
epigramiºtilor români, de unde ia data naºterii.
A debutat în anul 1995, la rubrica Epigrama zilei a cotidianului bãimãrean Graiul
Maramureºului ºi colaboreazã cu numeroase publicaþii de profil. Prima prezenþã într-o antologie dateazã din anul 2000, fiind
cuprinsã, pânã în prezent în nu mai puþin de 12 antologii
(Epigrama zilei cu 12 umoriºti din Maramureº, Baia Mare,
2000; Antologia epigramei româneºti, Ploieºti ºi Urmaºii lui
Cincinat, Câmpina, 2004; Ridendo, Bucureºti ºi Sãgeþi ritmate, Baia Mare, 2005; Antologia epigramei româneºti, Armele lui Cupidon, Sãgeþile lui Cupidon, Bucureºti, Parlez you
România, Cluj Napoca ºi Pleduri, Ploieºti, Onoare vs. Onorariu, Cluj Napoca, 2008).
Activã, talentatã ºi tenace cum este, a participat la toate
concursurile ºi festivalurile care-i ies în cale.
— În 2002 am fost la primul meu festival, la „Zâmbete
în prier”, la Viºeu, unde am primit ºi primul meu premiu,
premiul III, cu pamfletul „Iatã vin alegãtorii”, pentru cã nu
fac numai epigramã, fac ºi pamflet, scriu sub formã umoristicã
ºi un pic de prozã, dar epigrama mã reprezintã ºi mai ales
spontaneitatea. Asta m-a salvat pe mine! La spontaneitate am
luat cele mai multe premii.
— Deci din 2002 pânã în 2008 presupun cã aþi adunat o
recoltã bogatã…
— Da. Primul premiu principal a fost premiul III, la
nivel naþional, la Buzãu, în legãturã cu Vasile Voiculescu. A
trebuit sã prezentãm o epigramã, puþini au abordat aceastã
temã, care sã aibã umor dar, în acelaºi timp, sã fie ºi în
memoria acestui mare scriitor. Mai târziu am primit premiul I
la concursul ad-hoc de epigrame de la Viºeu. Am participat la
toate concursurile din þarã. În urma acestor participãri, totdeauna festivalul respectiv publicã o carte. Sunt trecutã în
aproape toate cãrþile.
— Care a fost prima participare la un festival în afara þãrii?
—- La Chiºinãu, anul acesta, pe 18 octombrie, la Festivalul Internaþional de Epigramã „Donici, cuib de-nþelepciune”, Ediþia a IV-a.
— ªi cum a fost?
— În primul rând, înainte de a pleca la Chiºinãu eu am

dat sfoarã în þarã. Am venit la dl Teodor
Ardelean ºi l-am rugat: „Daþi-mi o picãturã
de culturã maramureºeanã, plec la Chiºinãu,
sã nu mã duc cu mâna goalã!”. M-am dus la
Graiul Maramureºului ºi dl Peter m-a îndemnat spre dl Pârja, dânsul a dat ºase volume, trei de poeme personale ºi trei despre
îngerul Nichita prin Maramureº. A fost extraordinar. Mai înainte cu ceva timp, m-am
întâlnit cu d-na Angela Buciu, ºi i-am spus:
„D-na Buciu, merg la Chiºinãu! Eu am o
carte de-a dumneavostrã, Lada mea de zestre,
eu îi zic Cântecele mele de suflet. Aº dori
sã-mi daþi un autograf, cã vreau s-o duc dincolo. Nu puteþi sã îmi mai daþi câteva?”. Mi-a
dat 10 volume. Am dus ºi o carte a domnului
Iuga. Am primit ºi eu cãrþi de la românii de
acolo.
— Câþi membri a numãrat delegaþia românã?
— Din Maramureº am fost singura, ºi în jur de 20 de
persoane din toatã þara. Am primit o Diplomã de Excelenþã,
cucerind locul I ºi III la concursul de epigrame ad-hoc, cu
tema „Peºtiºorul de aur” al acestui Festivalul Internaþional
de Epigramã. Premiile ni s-au înmânat pe Aleea Clasicilor din
Chiºinãu. Cu aceeaºi ocazie, mi-a fost înmânat ºi premiul I
câºtigat la concursul de Epigramã de la Iaºi, tot în 2008. Acest
an a fost pentru mine anul festivalurilor: Chiºinãu, Bistriþa,
Buzãu, Cluj-Napoca, Caransebeº, Iaºi.
— Vã rog frumos sã-mi spuneþi cu ce impresii aþi venit
de la Chiºinãu.
— Spiritul românesc a fost prezent peste tot. Ne-am
simþit foarte bine, ca între-ai noºtri. Am venit cu amintiri
extraordinar de plãcute. Am avut onoarea sã cunosc personalitãþi ale epigramei din Republica Moldova. Apoi au fost
în mijlocul nostru Acad. Mihai Cimpoi, preºedintele Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova ºi Dorin Chirtoacã, primarul oraºului Chiºinãu.
Am mai fãcut ºi un transfer de teritoriu, pe cont propriu. Adicã am dus puþin pãmânt din Baia Mare pe Aleea
Clasicilor din Chiºinãu ºi am adus de acolo câteva pietricele.
— Ce planuri de viitor aveþi?
— Ca plan de viitor aº dori sã particip la toate concursurile, sã reprezint atunci când voi fi invitatã, cu cinste,
atât pe maramureºeni cât ºi pe colegii mei. Nu este neapãrat
important un premiu, în momentul când te-ai dus acolo ºi cei
din jur te apreciazã, poþi sã-þi dai seama dupã intensitatea
aplauzelor cu care eºti primit dacã ai avut succes, dacã ai
impresionat asistenþa.
— Ne spuneþi epigrama cu care aþi luat locul I la
Chiºinãu?
— Desigur! La concursul de epigrame ad-hoc cu tema
„Peºtiºorul de aur” am scris: De l-ar prinde ce ar face /
Peºtiºorul cel de aur? / Moldovenii vor doar pace, / Iar
românii vor tezaur.
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„Noi vlahi, nu greci!”
Simona GABOR
În vara acestui an, am avut prilejul sã merg, împreunã
cu familia ºi niºte prieteni, în vizitã în Grecia.
Avem plãcerea de a ne mângâia sufletele ºi privirea cu
frumuseþile bãtrânei Elade, ºi de a cãuta adevãruri despre
Legendele Olimpului. Ne pregãtim sufleteºte pentru întâlnirea
cu zeii olimpieni.
Pe muntele zeilor, la o înãlþime de aproximativ 700 m,
ne rãcorim în Scãldãtoarea lui Zeus. Dintr-o cascadã huruitoare curge între niºte stânci o apã rece ºi limpede, formând
o scãldãtoare, unde pe vremuri se îmbãiau doar Zeus ºi alesele
sale nimfe. În împrejurimi, la picioarele Olimpului, la o scurtã
distanþã de coastele Pieriei, se întinde oraºul antic Dion, oraºul
sfânt al macedonenilor. Numele lui religios leagã oraºul de
cultul lui „Zeus Olimpianul”. Alegerea locului sanctuarului lui
Zeus a fost hotãrâtã prin semne divine: apã limpede de cristal,
þâºnind din nenumãrate izvoare ºi arbori seculari, adesea loviþi
de trãsnete în timpul furtunilor de varã. Tradiþia spune cã
regele Thesaliei, Defkalion, ar fi construit un altar al pãrintelui
zeilor la Dion (Malathria), iar regii macedoneni l-au ales drept
centru religios al Macedoniei, devenit faimos. Înflorirea oraºului se datoreazã regelui Archelaos (414-399 î. Hr.) care l-a
modernizat ºi a hotãrât organizarea de jocuri atletice ºi dramatice, care sã þinã nouã zile, în onoarea lui Zeus Olimpianul ºi
a celor nouã muze, denumite „In Dion Olympia”.
Regele Filip ºi fiul sãu Alexandru au repurtat victorii
glorioase la Dion. Alexandru cel Mare însuºi, înainte de a
porni în expediþia spre est, l-a onorat pe Zeus cu sacrificii
ritualice ºi jocuri, iar dupã bãtãlia de la Granikos (334 î. Hr.) a
aºezat în templul lui Zeus un escadron de 25 de statui ecvestre
din cupru, sculptate de Lisip. Dupã cucerirea romanã (cu douã
sute de ani î. Hr.), Dion a devenit o colonie, numitã Julia
Augusta Diensis cunoscând o a doua perioadã de prosperitate
în sec. II î. Hr. În timpul perioadei paleocreºtine, populaþia
oraºului s-a împuþinat, iar dupã sec. V d. Hr., din cauza de-

zastrelor ºi a invaziilor barbare, locuitorii au pãrãsit oraºul ºi
s-au refugiat în zone mai sigure de la poalele Olimpului.
Locuitorii Dionului, ca ºi ai localitãþilor învecinate,
sunt în mare parte vlahi. Oficial ei sunt consideraþi, fãrã îndoialã, greci, urmaºi ai soldaþilor din garnizoanele romane,
stabilite ca sã protejeze trecãtorile strategice ale Munþilor Pind
ºi care, mai apoi, s-au cãsãtorit cu femei locale. Descendenþii
lor au vorbit ºi încã vorbesc o limbã cu puternice influenþe
latine. Acest refuz al grecilor de recunoaºtere a vlahilor ca
naþionalitate distinctã se explicã ºi prin faptul cã, „blachos” în
limba greacã înseamnã „pãstor”, ºi din acest fapt a rezultat o
confuzie între vlahi ºi alþi nomazi vorbitori de limbã greacã,
neadmiþând cã vlahii s-au ridicat la poziþii de bogãþie ca mari
negustori ºi meseriaºi. Vlahii, oriunde se gãsesc ei, în Munþii
Pindului, la Dunãre sau în Carpaþii Nordici, vorbesc aceeaºi
limbã, un idiom derivat din limba latinã, deosebindu-se de
toate populaþiile din jur, care vorbesc limbi de origine slavã
sau limba greacã. Fondul etnic, meso-dacic, a fost omogen;
peste acest fond suprapunându-se romanitatea. În Grecia trã-

Cârlig

Cuþovlahi la siestã

iesc acum cel mai mare numãr de vlahi (aproximativ 30.000), cãrora nu li se recunoaºte
statutul de naþionalitate distinctã.
Din pãcate, aici în Dion nu am vorbit
cu vlahi. Cei pe care i-am întâlnit se pregãteau
intens pentru Festivalul de la Dion ºi lucrau la
aranjarea expoziþiei de mozaicuri, ce urma sã
se deschidã a doua zi, drept pentru care nu am
reuºit sã obþinem foarte multe informaþii privitoare la istoria lor, ca locuitori ai acestei
zone.
Municipiul Dion primeºte mii de vizitatori, captivaþi de frumuseþile naturale de la poalele Olimpului, de pe plaja Gritsa din apropiere,
atraºi de Festivalul olimpian ºi o suitã de alte
activitãþi culturale ºi atletice.
În vecinãtatea Dionului descoperim un
mic sat: Kariþa. Conform tradiþiei, este locuit
de vlahii care au trãit în Fteri, localitate în
Munþii Pieria, foºti locuitori ai localitãþii
Milea, din Metsovo. Numele plantei Karitsa,

FAMILIA ROMÂNÃ

CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

sau Karytsa, însemnând nuc, este o referire la locul unde au
poposit pentru prima datã în zonã. Fteri aparþine locuitorilor
Kariþei care merg acolo vara, mai ales în luna august, cu ocazia
Festivalului religios de Sfânta Maria.
Vlahilor olimpieni li s-a dat, de cãtre greci, porecla de
„cuþovlahi” (Koutzovlachs), adicã „vlahi ºchiopi”. Mã bucur
cã am ajuns, dupã mulþi ani, sã-i vãd ºi sã mã lãmuresc cu
privire la porecla acestora. Niciunul dintre vlahii pe care i-am
întâlnit în Kariþa nu era ºchiop, ºi nici vreunul dintre strãmoºii
acestora (din povestirile gazdei noastre, Ruli). Nici ei nu ºtiau
de ce li se spune cuþovlahi. Suntem surprinºi însã cã toþi
bãrbaþii mai în vârstã, ieºiþi, dupã siestã (la ei odihna de dupã
amiazã), în jurul orei 17, în centrul satului, la taverne pentru o
bere ºi câteva poveºti, purtau în mânã fãrã a le fi absolut de
ajutor, o cârjã, un cârlig. I-am întrebat de ce îl poartã dacã nu
se sprijinã în el? Ne-au lãmurit: „Aºa îmblãm noi bãrbaþii, din
veci! Cu cârlig”.
Cei cãrora le-am fost oaspeþi, Ruli ºi prietenii sãi, ne-au
întâmpinat cu un salut care ne-a cucerit: „Voie bunã!” Aºa îºi ureazã de
ani de zile: „voie bunã!” Ni s-a pãrut
extraordinarã urarea, devenitã ulterior
salut. Am intrat în vorbã cu ei, am
schimbat impresii diverse ºi rãmânem
surprinºi cât de uºor reuºim sã ne înþelegem, fãrã a vorbi greaca, engleza,
sau româna. Ne-au relatat cu mândrie,
printre altele, lucruri dezvãluite nouã
de istorie, venite ca o confirmare a ceea
ce ºtiam deja: „Noi vlahi. Fraþi cu voi.
Voi vlahi. Nu români, vlahi! Voi din
vlahi viniþi. Ficiorii noºtri (însemnând
copiii, tinerii, nereferindu-se exclusiv
la bãieþi) tot vlahi. Noi vorbim
vlãheºte!”
La masa noastrã se apropie un
alt cunoscut de-al lui Ruli, salutândune cu aceeaºi „Voie bunã! eu ºofer; am
mãrs în România, în Bucureºti, Braºov
de multe dãþi. Am ºãzut noaptea la voi
de multe dãþi. Voi ºãdeþi la Ruli?”
L-am lãmurit cã suntem cazaþi în Paralia Katerini ºi suntem doar în vizitã
acolo ºi ne bucurãm cã i-am întâlnit, cã
suntem uimiþi sã constatãm cât de bine s-a conservat limba
strãmoºeascã, chiar dacã are inerentele influenþe greceºti. Povestim în continuare cu vlahii prietenoºi ºi ospitalieri adunaþi
la Taverna lui Ruli, ne fotografiem. Prietenul Florian, împreunã cu Bogdan (jumãtatea mea!) scot din portbagajul maºinii ceva special: o pãlincã de Maramureº, tare ca focul,
dãruind-o gazdei noastre. Credeam cã Ruli va fi mirat de darul
primit, însã, spre surprinderea noastrã, ne-a demonstrat cã nu e
întâia oarã când degustã licoarea noastrã: „Oooooo, þuico româneascã!!! Bun þuico voastrî!” O parte o savureazã împreunã
cu amicii adunaþi la taverna sa, iar restul o piteºte în casã.
Primim ºi noi un ouzo (o bãuturã alcoolicã greceascã aromatã,
similarã pãlincii) fãcut în casã, ºi niºte vin tradiþional grecesc
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Termele romane din Dion (sus),
Scãldãtoarea lui Zeus (stânga)
Reþina Malamatina, iar mai apoi
servim niºte miel ºi niºte pui la rotisor,
„ochite” cum se rumeneau, atunci când
am ales Taverna La Ruli. Gazda ne
serveºte prompt ºi ireproºabil: „vinit
mnielu, vinit puilu!” Mai aduce un
rând de ouzo, unul de Reþina Malamatina ºi niºte pepene verde, din partea casei; ne lasã sã servim. Ne-o
prezintã mai apoi pe soþia sa ºi ne asigurã, fãrã dubii, cã nu-i grecoaicã, ci
tot vlahã! Pentru cã eram la masã, i-am
întrebat dacã au vreun fel tradiþional de
mâncare, ceva specific vlãhesc. Ne lãmureºte: mnielu pe care îl servisem ºi
încã alte feluri pregãtite tot din carne
de oaie. Ne explicã de ce: pentru cã
strãmoºii lor au fost þiobani.
Bucuria acestor clipe petrecute
alãturi de fraþii noºtri, a fost amplificatã categoric de frumuseþea arhaicã
a limbii pe care o vorbesc cu atâta mândrie ºi de conºtiinþa de
neam pe care o au: „Noi vlahi, nu greci!”
Timpul a trecut pe nesimþite, iar noi, cu pãrere de rãu, a
trebuit sã ne luãm rãmas bun de la fraþii noºtri vlahi (nu înainte
de a schimba adresele ºi de a smulge promisiunea unei reîntâlniri).
Am fost plãcut impresionaþi de tot ce am vizitat, de tot
ce am întâlnit în patria zeilor! Marcante pentru descinderea
noastrã acolo a fost descoperirea ospitalierilor vlahi din Kariþa.
Realizãm cã, „de demultul” ºi „prezentul”, „departele”
ºi „aproapele” ºi-au pierdut din semnificaþie - pentru scurtul
timp petrecut aici, alãturi de oamenii locului - pentru cã iatã,
limba este cea care poate înlãtura graniþe, în spaþiu ºi timp.
„Limba este singura avere comunã a unui popor”.
(George Coºbuc)
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Cu 80 de tablouri la capãtul lumii1
(Continuare din numãrul precedent)
ªtefan SELEK
Episodul 4: Alma Ata
Cãlãtoria cultural-itinerantã continuã prin stepã spre
fosta capitalã a Kazahstanului, Alma Ata, oraº care din punct
de vedere cultural ºi educaþional mai ridicã pretenþii de suveranitate. Aici se aflã cele mai multe muzee, sãli de spectacole ºi
expoziþii. Cele 80 de tablouri pe care le purta echipa au fost
expuse la Muzeul de Artã din Alma Ata, deschis în 1976 ºi care
cuprinde colecþii ce includ ºi lucrãri provenite de la Muzeul
„Ermitaj” din Sankt Petersburg ºi de la Galeriile „Tretiakov”
din Moscova.
La vernisaj a participat un public numeros ºi avizat în
legãturã cu tematica expoziþiei, cu modul de reprezentare artisticã a lucrãrilor ºi chiar cu tehnicile folosite de artiºtii români
expuºi. Întâlnirile dintre artiºtii români ºi studenþii sau profesorii de la Academia Naþionalã de Artã din Alma Ata au dat
naºtere unor discuþii bine argumentate ºi pertinente. O surprizã
din partea organizatorilor a fost interpretarea troparului
„Hristos a înviat” de cãtre studenþi basarabeni de la Seminarul
Teologic din Alma Ata. Oraºul e unul cosmopolit, aici locuind
alãturi de kazahi, comunitãþi de ruºi, uzbeki, ucraineni, kârgâzi, germani, japonezi, coreeni, români, fiecare având propria
poveste despre cum au ajuns în stepã. Poveºtile lor se leagã de
prizonierat, deportãri forþate sau migraþia forþei de muncã.
Sunt recunoscute oficial peste o sutã de naþionalitãþi în Kazahstan, fiecare având posibilitatea de a se exprima liber în
spiritul tradiþiei sale.
Suprafaþa Kazahstanului reprezintã douã treimi din suprafaþa Uniunii Europene, dar densitatea populaþiei este de
6 loc./km2 faþã de 115 loc./km2 cât are Uniunea Europeanã.
Din multitudinea de confesiuni de pe teritoriul Kazahstanului,
cel mai bine este reprezentatã comunitatea musulmanã. Libertatea religioasã a fost mult îngrãditã în timpul Uniunii
Sovietice, însã în prezent lucrurile se îndreaptã, devin normale,
fireºti, fiecare fiind liber sã-ºi urmeze religia. Un cimitir, fie el
creºtin sau musulman, evreiesc etc. reflectã modul în care orice
religie cinsteºte ºi venereazã memoria înaintaºilor.
Episodul 5: Biºkek, capitala Kârgâzstanului
Denumirea localitãþii, spune legenda, vine de la un bãþ
de lemn cu care se amestecã în laptele de iapã, bãuturã uºor
alcoolizatã, specificã zonei. Locuitorii sunt în proporþie de
70% kârgâzi, mulþi dintre ei pãstrând încã tradiþii semi-nomade, urcând vara cu turme de oi, cai sau iaci pe pãºunile
montane înalte. „Kârgâz” înseamnã „40 de fete”, adicã unificarea celor patruzeci de triburi nomade împotriva invaziei
mongole, începând cu secolul XIII.
Expoziþia de tablouri a fost gãzduitã de Muzeul Naþional de Artã al Kârgâzstanului ºi a fost primitã cu mult interes
de cãtre localnici. La vernisaj s-a vorbit mult despre arta
româneascã, dar ºi despre modul inedit în care s-a desfãºurat
aceastã expediþie. Existã o societate de prietenie româno-kârgâzã al cãrei vicepreºedinte este Alexandru Tiper, care ne-a
mãrturisit urmãtoarele: „Primele cuvinte româneºti le-am auzit
1

Acest reportaj a fost difuzat pe TVR ºi TVR Internaþional.

de la bunica, apoi de la tata, pe când eram copil. Apoi am citit
cãrþi, am vãzut filme, am aflat despre cine suntem, de unde
venim ºi de ce. Am aflat ce fel de popor sunt românii, ce
obiceiuri au, ce culturã ºi limbã, ce istorie au trãit. Astfel s-a
trezit memoria naþionalã.”
Un brand în regiune este mobila româneascã aflatã în
Salonul mobilei din apropiere de centrul oraºului. Turiºtii care
vin la Biºkek sunt atraºi de produsele artizanale cu rãdãcini în
tradiþiile nomade ale regiunii. Limba rusã e limba oficialã
alãturi de kârgâzã, dar pentru majoritatea locuitorilor din capitalã rusa este limba maternã.
Convorbire cu Daniel Daneº – Cluj
— Cum ai ajuns în Kârgâzstan?
— În urmã cu patru ani am primit o invitaþie pentru un
post de director de vânzãri ºi mi-a plãcut oraºul, mi-au plãcut
oamenii ºi dupã ºase luni, m-am îmbarcat cu familia, cu cei trei
prunci ºi am aterizat la Biºkek. Viaþa e diferitã faþã de cea din
România în sensul cã aici timpul nu conteazã. Oamenii sunt
primitori, ospitalieri.
Episodul 6: Irkuþk
Cãlãtoria între Novosibirsk ºi Irkuþk s-a fãcut cu un tren
faimos, expresul Baikal ce face legãtura între capitala Rusiei ºi
capitala Siberiei pe o cale feratã la fel de celebrã, Transsiberianul. Ceea ce pãrea un lucru nemaipomenit pentru cei
care întâmpinau echipa de artiºti, pentru ei a devenit încet o
obiºnuinþã: despachetarea tablourilor, vernisajul expoziþiei,
discursuri, împachetat ºi apoi din nou la drum.
Primele menþiuni istorice despre aºezarea de pe malurile râului Irkutk dateazã din a doua jumãtate a secolului
XVI. Ulterior oraºul cunoaºte o dezvoltare economicã rapidã
ºi constantã, influenþat de poziþia sa geograficã, învecinându-se cu Siberia, Mongolia ºi China. Pe parcursul a câtorva
generaþii, din secolul al XVIII-lea, negustorii acestor meleaguri au reuºit sã impunã o viaþã economicã exemplarã. Cu
banii lor s-au construit ºi numeroase biserici, instituþii publice
ºi culturale. În secolul XIX localitatea Irkuþk era supranumitã
„Atena siberianã”, iar populaþia se considera, din punct de
vedere al conduitei morale ºi al eleganþei, pe primul loc în
Rusia. Astãzi, în mod fericit, oraºul ºi locuitorii lui se transformã, încercând sã-ºi redescopere tradiþiile.
Vernisajul expoziþiei de tablouri a avut loc la Muzeul
de Istorie al oraºului, în prezenþa unor oficialitãþi din administraþia localã ºi a unui public format din artiºti plastici ºi
studenþi la Facultatea de arte plastice. Icoanele pe lemn ºi
sticlã au stârnit un interes deosebit. Momentele urmãtoare
au surprins imagini de la Muzeul de etnografie al arhitecturii din lemn de la Talþî, o împãrãþie a lemnului, dovadã
vie a stilului de viaþã de pe acele meleaguri. S-a filmat apoi
în interiorul unei ºcoli parohiale vechi din Siberia, unde
învãþau copiii cu secole în urmã. La casa învãþãtorului se
adunau sã studieze alfabetul chirilic, aritmeticã, botanicã,
geografie sau religie.
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Pãrintele Dumitru Stãniloae – Teologul (1903-1993)
105 ani de la naºterea sa pãmânteascã
ºi 15 ani de la naºterea sa în ceruri
Drd. Stelian GOMBOª
Iatã cã de douã milenii încoace, adicã de la întemeierea
credinþei creºtine, suntem capabili sã ne cinstim ºi sã ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinþei, precum ºi personalitãþile marcante, universale ºi naþionale, care au amprentat
istoria, veacurile ºi locurile cu activitatea, cu viaþa ºi cu învãþãturile ori scrierile lor mult folositoare!... Anul acesta 2008 prãznuim împlinirea a 105 ani de la
naºterea în viaþa cea pãmânteascã, vremelnicã ºi, mai cu seamã, 15 ani de la
naºterea în viaþa cea veºnicã a Împãrãþiei
Cerurilor a celui mai mare teolog ortodox
al secolului al XX-lea, mare cunoscãtor ºi
mãrturisitor al învãþãturii scripturistice,
patristice ºi dogmatice a Ortodoxiei cea
mult slãvitoare – Pãrintele Profesor
Dumitru Stãniloae, dupã ce ºi-a purtat cu
toatã demnitatea ºi încrederea în Dumnezeu crucea vieþii ºi a suferinþei, de-a
lungul timpului sãu, pe acest pãmânt! De
aceea pentru noi, din anul 1993, aceastã zi
a naºterii sale celei veºnice, ne va duce
întotdeauna cu gândul, mintea, cugetul ºi
simþirea la „Pãrintele Dumitru Teologul”,
fãrã a sugera prin aceasta în mod expres o tentativã de canonizare, cãci acest lucru se va decide în timp, atunci când se vor
înmãnunchia toate criteriile doveditoare ale sfinþeniei vieþii
lui. Însã, apelativul de „teologul” i se potriveºte întru totul,
deoarece a fost omul care, nu numai cã a vorbit despre
Dumnezeu, ci mai ales a vorbit cu El. Aceasta înseamnã cã a
intrat în comuniune cu El, trãind prin El ºi cu El. ªi cum niciun
canon nu stipuleazã cât timp trebuie sã treacã pentru a canoniza
pe cineva, ajungem la concluzia cã trãirea Pãrintelui cu Domnul
Iisus Hristos ºi în Hristos s-a consumat deja în aceastã istorie.
Teologia Pãrintelui Dumitru Stãniloae este o teologie
filocalicã. Este frumoasã prin însãºi natura ei, dar conduce ºi
la o înfrumuseþare duhovniceascã a celor ce se apleacã sã o
studieze. Oricine citeºte o scriere a Pãrintelui poate sã-ºi dea
foarte repede seama cã are de-a face cu altceva, cu ceva care
nu se mai gãseºte într-o asemenea consistenþã ºi intesitate, la
alþi teologi. Iar acest ceva este duhul Pãrinþilor Filocalici în
care Pãrintele Stãniloae a scris ºi a trãit.
Pãrintele Dumitru Stãniloae – „cel mai influent teolog
al contemporaneitãþii, […] venerat de mulþi ca un pãrinte
spiritual” – apare ºi astãzi ca un pãrinte spiritual ce ne aduce,
prin opera sa, la comuniune ºi, deci, la comunitate. Este o
realitate paradoxalã sã vezi cum teologii protestanþi ºi romano-catolici împãrtãºesc aceleaºi idei cu teologii ortodocºi,
atunci când este vorba de teologia Pãrintelui Stãniloae. ªi
apare, în mod inevitabil, urmãtoarea întrebare: Care este cauza
acestei apropieri? Cred cã este important sã gãsim rãspunsul la
aceastã întrebare, deoarece în el se ascunde ºi misiunea ce ne
revine nouã, teologilor de astãzi. Însã acest rãspuns nu poate fi

dat printr-o prelegere, un studiu sau o carte, ci trebuie urmãrit
prin întreaga noastrã activitate teologicã ulterioarã. De fapt,
ceea ce cãutãm noi nu este un simplu rãspuns, ci reprezintã
esenþa gândirii Pãrintelui Stãniloae care ne adunã spre a ne
hrãni cu darurile teologiei sale. Chiar sfinþia sa spunea, ca un
testament lãsat teologilor de azi, cã teologia sa îºi va împlini
rostul numai în mãsura în care va
plãmãdi ºi cultiva, în mintea celor care o
studiazã, puterea iubirii spre dezvoltarea
ideilor la care el a ajuns.
Observãm cã dragostea ºi iubirea
ce au stat la baza studiului sãu ºi pe care
le-a inserat cu prisosinþã în creaþia sa, ne
cheamã sã le cultivãm în viaþa noastrã ºi a
semenilor noºtri, din întreaga lume. Din
aceastã perspectivã putem spune cã opera
Pãrintelui Stãniloae este izvorâtoare de
iubire ºi comuniune, iar structura supremei iubiri ºi comuniuni este Sfânta Treime. Din iubirea Sfintei Treimi revãrsate
peste lume sub forma darurilor creaþiei ºi
din iubirea jertfelnicã a Mântuitorului
nostru Iisus Hristos îºi extrage ºi îºi adunã
Pãrintele Stãniloae forþa scrisului sãu. El nu face teologie dupã
modelul matematic, în care rezultatul apare în urma unei analize, ci teologia lui are la bazã modelul agapic. Pãrintele
Stãniloae nu cautã sã ajungã prin analiza teologicã la descoperirea lui Dumnezeu, ci, dimpotrivã, el doreºte sã descrie
experienþa iubirii ºi comuniunii cu Dumnezeu, pentru ca ºi
alþii sã pãtrundã pe drumul pe care el se aflã. Credem cã
întreaga sa operã poate fi vãzutã ca un rãspuns dat iubirii lui
Dumnezeu. El se strãduieºte ºi chiar reuºeºte ca, prin scrisul
lui, sã ne arate cât de mult ne iubeºte Dumnezeu ºi cât de mult
trebuie sã-l iubim ºi noi. De aceea, putem spune cã teologia
Pãrintelui Stãniloae se adreseazã nu numai minþii, ci ºi inimii ºi
voinþei noastre. Aceasta face sã ne dãm seama de ce atunci
când citim o paginã din lucrãrile sale suntem transpuºi într-o
stare de liniºte, meditaþie ºi reculegere.
Mai trebuie reþinut faptul cã opera Pãrintelui Stãniloae
se remarcã prin conþinutul sã autentic. În acest sens, teologia
sa este una hristologicã ºi hristocentricã. Ea pleacã de la Iisus
Hristos ºi prin intermediul lui Hristos duce tot la Hristos Domnul ºi Mântuitorul. De la Hristos Cel mãrturisit în Sfânta
Scripturã, prin Iisus Hristos propovãduit de Sfinþii Pãrinþi,
Pãrintele Stãniloae ajunge la Hristos Cel cosmic ºi euharistic.
Domnul Iisus Hristos este ºi rãmâne Acelaºi, iar noi suntem
împreunã cu Sfinþii Apostoli, cu martirii, mucenicii ºi cu Sfinþii
Pãrinþi contemporani ai lui Hristos.
Drept urmare, scrierile Pãrintelui Dumitru Stãniloae
sunt impregnate de prezenþa Mântuitorului Iisus Hristos. Aici
Domnul Hristos este prezent în mãreþia slavei Sale, dar ºi în
smerenia Sa slujitoare. Nu este un Hristos conceptualizat, ci
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Hristos Cel unic ºi adevãrat, Dumnezeul – Om, prin care
suntem trecuþi de la moarte la viaþã. De aceea, ºi din acest
punct de vedere, opera Pãrintelui Stãniloae trebuie consideratã
un punct de reper. Ea nu ne lasã sã orbecãim în cãutarea
mântuirii, ci ne reîntoarce la Iisus Hristos – Unicul Rãscumpãrãtor ºi Mântuitor. Înãlþarea la Cer, aºa cum spune Pãrintele
Dumitru în lucrarea sa „Iisus Hristos sau Restaurarea omului”, nu reprezintã o îndepãrtare a lui Hristos de umanitatea
istoricã. Prin înãlþare Iisus Hristos nu pãrãseºte lumea, ci îºi
transpune umanitatea asumatã în planul atotprezenþei duhovniceºti, pnevmatice, pentru ca toþi sã ne putem uni cu El.
Încã un aspect foarte important ce nu trebuie omis este
puterea eliberatoare ºi înnoitoare pe care o reprezintã opera
Pãrintelui Stãniloae în contextul actual. Aceastã operã înlãturã toate atacurile pe care impersonalismul, dualismul, existenþialismul, gnosticismul, evoluþionismul, precum ºi celelalte
concepþii ale modernitãþii le-au adus împotriva persoanei umane. Omul nu este lãsat sã fie distrus de aceste concepþii, ci este
repus în adevãrata sa demnitate. Pãrintele Stãniloae accentueazã foarte mult ideea de persoanã ºi pe cea de comuniune
interpersonalã. Sfânta Treime este Comuniune de persoane:
Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh, dar ºi omul este o persoanã creatã
dupã chipul lui Dumnezeu ºi care tinde la asemãnarea cu El.
Ca persoanã, omul este menit sã intre în comunicare ºi comuniune cu ceilalþi semeni ºi cu Dumnezeu, fapt ce duce la
naºterea unei comunitãþi ziditoare ºi sfinþitoare, adicã mântuitoare. Astfel, eliberat fiind de falsele concepþii antropologice, omului i se oferã perspectiva înnoirii ºi desãvârºirii
prin Hristos ºi în Hristos. Sub aceastã formã, concepþia antropologicã a Pãrintelui Stãniloae constituie un izvor nesecat de
idei care pot formula un rãspuns consistent ºi substanþial înaintat provocãrilor actuale.
Dragostea sa faþã de Adevãrul - Hristos l-a fãcut pe
Pãrintele Dumitru Stãniloae sã nu fie de acord cu concepþiile
eronate ale vremii, ci sã se ridice împotriva lor ºi sã le demaºte.
Aºa se face cã el a avut mult de suferit de pe urma regimului
comunist. În acest fel, se poate spune cã teologia sa este ºi
jertfelnicã dar ºi eshatologicã. De aici deducem cã, privind
eshatologic, teologul trebuie sã se jertfeascã mereu pentru a putea
lucra la transfigurarea lumii, aºa cum a fãcut Pãrintele Stãniloae.
Alte douã elemente ale gândirii Pãrintelui Dumitru Stãniloae pe care le consider foarte importante sunt darul ºi dorul.
Pãrintele se foloseºte foarte mult de aceste douã noþiuni. El
aratã cã întreaga creaþie este un dar al lui Dumnezeu, cu tot
ceea ce ea cuprinde, iar la rândul sãu, ºi omul este un dar ce
cuprinde însã ºi dorul dupã Dumnezeu ºi nemurire. Ca teologie a darului ºi a dorului, opera Pãrintelui Dumitru Stãniloae
trebuie vãzutã atât ca o mulþumire, cu alte cuvinte ca o euharistie, pe care el personal o aduce lui Dumnezeu, cât ºi ca un
dar pe care Dumnezeu îl face, prin noi, ortodocºii, lumii
întregi. Depinde de fiecare cum îl chiverniseºte, cum îl valorificã ºi onoreazã acest dar.
În altã ordine de idei, am constatat cã toþi discipolii care
s-au apropiat de opera Pãrintelui Dumitru Stãniloae, nu s-au
înfruptat doar dintr-o comoarã spiritualã, ci au aflat pe cel ce
a dãruit aceastã comoarã, ca pe un învãþãtor ºi un pãrinte
cãruia i s-au ataºat cu credinþã ºi cu dragoste. Apoi vedem
cum opera marelui teolog nu se încheie când înceteazã sã mai
scrie, datoritã plecãrii sale din viaþa cea vremelnicã, eveniment
petrecut cu cincisprezece ani în urmã, ci se continuã prin
ucenicii sãi. Prin urmare, Pãrintele Dumitru Stãniloae a reuºit
sã adune sub aripa ocrotitoare a dragostei sale, cu competenþã
ºi cãldurã inegalabilã, teologi nu numai din ortodoxie ci ºi din
celelalte confesiuni creºtine, dobândind cu toþii acelaºi glas ºi
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deci o cale unicã spre Dumnezeu, prin cultivarea ºi valorificarea teologicã a operei sale, la care, deci, nu au aflat
decât miere curatã ºi sfântã, strãlucind autenticitatea adevãrului mântuitor.
Recunoaºtem cu toþii adevãrul ºi realitatea cã Pãrintele
Stãniloae avea un chip frumos ºi paºnic, asemeni crinului
Bunei Vestiri. În faþa lui seninã ºi diafanã întrezãreai cu uºurinþã „chipul nemuritor al lui Dumnezeu – Iubire” iar din
vorba lui filocalicã simþeai savoarea „persoanei omului în
veºnic dialog cu Dumnezeu”. Gesturile lui calme ºi niciodatã
de prisos concordau cu gândirea lui sistematicã, lipsitã de orice
ambiguitate. Scrisul sãu pãrea (ºi de fapt chiar este) un urcuº
nemijlocit cãtre înviere ºi prezenta, cu certitudine, trãirea sa în
Dumnezeu ºi cu Dumnezeu. Din orice expresie a Pãrintelui,
scrisã ori vorbitã, se distingea profilul teologului ºi a filozofului creºtin ortodox de netãgãduit. A fost teologul care a
mers la izvoarele dãtãtoare de binecuvântare ºi energie necreatã, de unde s-a adãpat ºi a devenit el însuºi izvorul, cãci
viaþa lui s-a desfãºurat ca pe o scenã deschisã. Tot ceea ce el a
avut ca dar – talanþii ºi talentul oferit lui de Dumnezeu – le-a
arãtat tuturor, fãcând din acestea un bun comun, al tuturor.
Opera sa teologicã poate fi cititã ºi este la îndemâna oricui,
însã nu ºi interpretarea ei, fiindcã o experienþã misticã ºi
duhovniceascã este necesarã celui care încearcã sã pãtrundã
ºi sã înþeleagã teologia lui atât de variatã ºi de profundã.
S-a tot spus despre sfinþia sa cã este „cel mai mare
teolog ortodox al secolului XX”. ªi aºa este! Pãrintele Dumitru
Stãniloae este autorul unei teologii mãrturisitoare ºi al unei
teologii filocalice, unice. Asemeni marelui Sfânt Apostol
Pavel, avea permanent conºtiinþa prezenþei proniatoare a lui
Dumnezeu. De aceea, nu a scris o teologie teoreticã, scolasticã,
ci o teologie trãitã, experimentatã în propria-i viaþã. Lucrãrile
sale sunt mai curând o convorbire cu Dumnezeu, decât o
vorbire despre Dumnezeu. Când citim din dogmatica sa, parcã
îl simþim pe Dumnezeu care suferã datoritã neputinþei noastre
de a iubi. A fi cum el a fost, acelaºi pentru toþi laolaltã ºi
totodatã diferit pentru fiecare în parte, aceastã calitate nu a
aparþinut decât marilor pãrinþi filocalici ce au realizat în
chipul lor asemãnarea cu Dumnezeu. Pentru Pãrintele Dumitru
Stãniloae fiecare om era unic ºi niciodatã nu fãcea o ierarhie a
persoanelor care-i cãlcau pragul. În camera sa de lucru, asemenea unei chilii de cãlugãr, pãºeai cu multã sfialã, dar o pace
îþi inunda întreaga fiinþã imediat ce intrai în spaþiul acela sacru,
venerabil, de imortalitate. În faþa lui luminatã, în ochii sãi
mereu întredeschiºi, în vorba lui dulce dar fermã, gãseai imediat chipul marelui teolog, ori a pãrintelui duhovnicesc ce
exercita acea paternitate duhovniceascã, asemenea marilor pãrinþi ai Bisericii din trecut.
În încheiere voi spune doar cã Pãrintele Stãniloae a
trãit nouãzeci de ani, însã în toþi aceºti ani, el s-a uitat pe sine
ºi a fãcut totul pentru alþii, pentru Biserica pe care a slujit-o,
pentru þara sa, pentru Ortodoxia româneascã ºi universalã.
S-a mai spus ºi de cãtre alþii, o spun ºi eu, cã a-l numi pe
Pãrintele Stãniloae „pãrintele meu” sau „pãrintele tãu”, ori
„pãrintele spiritual al unui grup de teologi entuziaºti”, ar fi o
adevãratã nedreptate. El este pentru totdeauna „pãrintele
nostru” – „Pãrintele Bisericii Universale”.
Prin urmare, nãdãjduiesc cã vom ºti, pe mai departe, sã ne
cinstim înaintaºii aºa cum se cuvine deºi 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!... ªi totuºi, sunt convins
de faptul cã ce este nobil rãmâne, iar ce este ieftin, apune!...
Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odihneascã!
Veºnicã sã-i fie amintirea ºi pomenirea! Amin!
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Reaºezarea etapelor în
Bibliografia retrospectivã a României
Conf. univ. dr. Constantin MÃLINAª
Dupã celebra consfãtuire bibliologicã de la Cãlimãneºti, din 9-10 mai 1982, la care au luat parte cei mai de seamã
cercetãtori din patrimoniul românesc mobil de tip carte ºi
manuscris, a intrat mai mult în circulaþie conceptul de bibliografie româneascã retrospectivã, ca alternativã pentru conceptul de bibliografie româneascã veche, lansat încã prin
Planul Ioan Bianu din anul 1895 ºi pus în practicã de cãtre
acesta, împreunã cu Nerva Hodoº ºi Dan Simonescu, în cele
patru volume monumentale ale lucrãrii, redactate ºi editate de
cãtre ei, pânã în anul 1944, sub auspiciile Academiei Române.
Din pãcate, disputa fundamental pozitivã de idei, de la Cãlimãneºti, nu a fost continuatã ºi fructificatã, cum ar fi fost util,
nu s-a transformat în circularã de lucru, emisã de un editor,
care sã îºi asume lucrarea nouã, nu a generat criterii de cuprindere ºi metodã de lucru bibliografic, dimpotrivã, totul a
rãmas în doar cunoaºtere oralã, mai puþin în recunoaºtere, poziþiile atunci exprimate într-un show unic prin amploarea pasiunilor ºi intensitatea argumentelor pro ºi contra, au rãmas
uitate, iar benzile de magnetofon, cu înregistrarea integralã a
discuþiilor, fãcute prin grija Doamnelor Monica Breazu ºi
Rodica Bãnãþeanu, depuse la fostul Consiliu al Culturii ºi
Educaþiei Socialiste, nu se mai gãsesc. În principal, atunci s-a
ascultat de cãtre noi toþi, patrimoniºti tineri ºi bãtrâni, noi ºi
vechi în ale domeniului, circa o sutã de persoane din toatã þara,
referatul susþinut de cãtre Angela Popescu Brediceni, director
general al Bibliotecii Centrale de Stat din Bucureºti, cu titlul
Conceptul de bibliografie naþionalã retrospectivã românã
în lumina cerinþelor istoriei naþionale, în care cu multã
îndrãznealã se propunea nu reeditarea amplificatã ºi reordonatã, renumerotatã, a Bibliografiei româneºti vechi, ci
înlocuirea ei cu o lucrare nouã, ca criterii, sferã de cuprindere
ºi metodã de descriere, care sã refacã totul sub titlul ºi conceptul nou, de Bibliografia retrospectivã a României, împãrþitã în câteva etape, de la cea veche, cu începere la 1508 ºi
pânã la cea modernã (1831-1918), apoi la cea contemporanã,
opritã convenþional la anul administrativ 1952. Dupã lectura
studiului au urmat discuþii extrem de participative ºi aprinse,
de circa ºase ore, la care au expus argumente pro ºi contra
liderii domeniului, profesorii Dan Simonescu, Alexandru
Duþu, Ion Rotaru, Ion C. Chiþimia, George Mihãilã, Gabriel ªtrempel, Virgil Cândea, Octavian ªchiau, Dan
Zamfirescu, adicã titanii, dar ºi alþii, dintre cei tineri, fãrã a se
putea ajunge la un consens, care s-a dovedit imposibil în acel
moment. Dezbaterea, însã, a fost exemplarã prin academismul
ei, prin construcþia de argumente, prin dragostea faþã de cartea
ºi bibliografia veche. A fost cea mai fascinantã dezbatere pe
acest subiect, la care am asistat vreodatã. De aceea, cãutarea ºi
regãsirea benzilor de magnetofon cu acele înregistrãri ar fi
necesarã, pentru a fi ascultate din nou cu atenþie, deoarece
titanii s-au dus aproape toþi, dar problema ºi dilemele ei au
rãmas!
Faþã de acel stadiu, domeniul însuºi a evoluat, graþie sesiunilor anuale ale cãrþii ºi manuscriselor de patrimoniu, care

s-au þinut cu consecvenþã în luna mai a fiecãrui an, pânã în
1989, ºi au acumulat argumente de refacere a lucrãrii în întregul ºi pãrþile sale. Cred cã timpul a dat tot mai mult dreptate
punctului de vedere, susþinut atunci de referent, deoarece dupã
trei decenii, acum se poate vedea mult mai bine, cã soluþia de
bibliografie naþionalã retrospectivã este mai potrivitã spiritului
deschis european actual, decât conceptul, mai restrâns, dedus
din planul Ioan Bianu, foarte bun la vremea lui, pentru care
avem tot respectul ºi admiraþia cuvenite.
În intervenþia mea de acum doresc sã afirm opþiunea
pentru viitorul mai sigur ºi mai util, de a se lucra metodic pe
conceptul de bibliografie retrospectivã a României, dar totodatã sã aduc în atenþie ºi nevoia, motivatã, de a se vedea încã o
datã, care sunt etapele cele mai realiste, în derularea istoricã a
producþiei ºi civilizaþiei cãrþii pe teritoriul României, înþeles
aºa cum a fost acesta în extensia lui istoricã maximã, punând în
discuþie douã puncte ale fenomenului ºi ale conceptului, adicã
începutul lui, fixat tradiþional la 1508, respectiv întâlnirea cu
epoca modernã, care mi se pare pusã prea târziu la anul 1831.
Prima obiecþie este, însã, de principiu, este preliminarã, ºi
priveºte tratarea prea punctiformã a unui fenomen, acela al
cãrþii, care este inflorescent ºi arborescent prin natura lui, format nu din puncte, ci din pânze, dar aici este de luptat cu
tradiþia, care opereazã cu entitãþi de tipul înregistrãrii bibliografice, care au caracter dominant punctiform. Cred cã ºi aici
se cuvine sã înlocuim civilizaþia punctului, prea restrictivã ºi
þinând de o istoriografie depãºitã, cu civilizaþia arhitecturalã,
cu mai multe paradigme, cum a fost ºi civilizaþia scrisului ºi a
cãrþii în România de-a lungul timpului. Ceea ce se poate face,
în cazul prelucrãrii pe calculator a datelor, în formatul MARC,
este ca sã se dezvolte mult blocurile datelor ºi notelor de
relaþie, care pun vedeta principalã uniformã, prea punctualã,
într-o sumedenie de legãturi ºi-i conferã astfel arhitecturã,
introduc în descriere caracterul cultural, artistic, social ºi tehnic, pe care cartea l-a avut în realitatea timpului ei.
Aºadar, vorbind despre începutul tiparului la români,
s-a operat iniþial cu anul 1580 (Vasilie Popp, Disertaþie, Sibiu,
1838), apoi cu anul 1507 (începând de la Timoteiu Cipariu ºi
Ioan Bianu), trecând la anul 1508, când apare prima carte
cunoscutã atunci în România. Aceasta a fost Liturghierul
slavon al cãlugãrului Macarie, la Târgoviºte, de la care sãrbãtorim acum cinci sute de ani, printr-o superbã ediþie integralã, facsimilatã, care reprezintã o performanþã a editorilor ºi
bibliologilor români, de mare acurateþe ºi valoare europeanã.
Totodatã, de remarcat delicateþea ºi modestia autorilor reeditãrii, care au respectat aºa de mult entitatea Liturghierului,
încât au tipãrit în volum separat studiile, cu care însoþesc
restituirea lui, socotindu-l ca un monument de piatrã, la care nu
trebuie adãugat ºi pe care nu trebuie intervenit.
Recunoscând aceasta, ne punem totodatã întrebarea,
dacã nu se poate cumva motiva în mod plauzibil o datã mai
veche, cu care sã înceapã înregistrarea de carte tipãritã, în ceea
ce am dori sã fie Bibliografia retrospectivã a României,
epoca veche. Rãspunsul nostru este afirmativ ºi vom schiþa
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aici argumentul într-o formã scurtã, dar care priveºte o discuþie
lungã ºi neterminatã. Pentru aceasta, ca suport, vom aduce din
memoria timpului Consfãtuirea bibliograficã internaþionalã de la Varºovia, din anul 1957, care a deliberat ºi a recomandat agenþiilor bibliografice naþionale, cã înregistrarea bibliograficã este repetabilã, prin urmare se poate folosi
înregistrarea bibliograficã pluralã ºi paralelã a unei cãrþi în mai
multe bibliografii naþionale, dacã persoanele, mai multe, ce au
concurat la producerea cãrþii, þin de mai multe culturi ºi popoare. Aceasta este o viziune structuralã binevenitã asupra
cãrþii, ca produs cultural, social ºi tehnic al unei societãþi, care
are în vedere responsabilitãþi multiple pentru producerea cãrþii: în primul rând responsabilitatea intelectualã primarã, de
autor al textului, care este fundamentalã, ºi fãrã de care celelalte nu ar exista. Aceasta este întotdeauna principalã, de generare
a subiectului ºi de redactare a lui, apoi vin responsabilitãþile
secundare ale tuturor, celorlalþi, care ilustreazã, traduc, macheteazã, editeazã ºi tipãresc cartea. Prin aplicarea acestui
principiu, de pildã, cãrþile diaconului Coresi se pot înregistra
simultan ºi paralel, în bibliografiile retrospective ale românilor, ungurilor ºi germanilor. Ceea ce unii au ºi fãcut. Urmând
aceluiaºi principiu, pe care alþii deja îl folosesc cu succes,
Bibliografia retrospectivã a României – epoca veche ar
putea începe cu înregistrarea incunabulelor germane despre
Vlad Þepeº, poreclit Dracula (1431-1476), ce au dat subiect
de lecturã în Europa atunci ºi acum, sau a incunabulului slovac
despre Matei Corvin (1443-1490), pe criteriul apartenenþei de
subiect principal, ori a incunabulelor tipãrite prin Europa de
autori ºi tipografi din Transilvania ºi Banat, precum a fost
predicatorul franciscan Pelbartus de Timiºoara (1435-1504).
Tot aici se poate include acel celebru Captivus Septemcastrensis, pseudonim pentru Pãrintele Georgius, prins de turci în
luptele din Ardeal, dus cu ei, de la care fuge, apoi scrie ºi
tipãreºte odiseea sa în vest. Astfel, BRR ar putea începe pe la
anul 1473, sau chiar 1462, în loc de anul 1508, adicã ar ocupa
un loc mai potrivit în istoria incunabulelor, care se încheie la
anul 1500 ºi din care am fost excluºi pânã acum, graþie egoismului unor bibliografi ºi bibliografii dominante, cum sunt cele
germanã, italianã, olandezã ºi francezã. Acest egoism a început dupã disertaþia De ortu et progressu artis typographiae,
Cologne 1639, de Bernhard von Mallinckrodt, care foloseºte pentru prima datã expresia Prima typographicae incunabula, introducând astfel un termen, ce se va rãspândi rapid,
cu înþelesul restrictiv, de tipãriturã mobilã, realizatã în leagãnul tiparului de pânã la anul 1500. Urmeazã lucrarea Incunabula typographiae sive catalogus librorum scriptorumque
proximis ab inventione typographiae annis usque annum
Christi MD inclusive in quavis lingua editorum, de Cornelius van Benghen, tipãritã la Amsterdam în anul 1688, cu
care se pecetluieºte problema. Marile cataloage ulterioare au
pãstrat ºi accentuat termenul, înregistrând aproximativ 29.000
de titluri de incunabule, din care trei sferturi au apãrut în
Germania, Italia, Olanda ºi Franþa, ai cãror bibliografi þin la
aceastã întâietate ºi nu lasã extensia limitelor cronologice ale
conceptului tradiþional de incunabul... Desigur, însã, cã ºi
acest limes al anului 1500 se poate discuta ºi a fost discutat,
dacã este motivat, sau nu, deoarece nu reprezintã nimic în
istoria producerii cãrþii tipãrite cu litere mobile, din punct de
vedere al desprinderii ei de modelul manuscriselor. La anul
1500 nu s-a întâmplat nimic semnificativ în arta ºi tehnica
producerii cãrþii, care sã motiveze, cã ceva se încheie ºi începe
altceva cu produsul numit carte tipãritã. S-a propus astfel ca sã
funcþioneze ca limitã anul 1525, care înseamnã ceva în
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progresul cãrþii ca obiect, sau sã se declare o perioadã postincunabularã pânã la anul 1550, dar marii editori ºi producãtori
de cataloage ale incunabulelor nu au acceptat modificarea.
Operând aºadar cu conceptul în vigoare, la care adãugãm teoria înregistrãrilor secundare repetabile ºi paralele, iatã
o posibilã listã, de incunabule, care ar putea sã fie înregistrate
paralel ºi în Bibliografia retrospectivã a României – Epoca
veche:
Incunabule de subiect dominant românesc:
VLAD ÞEPEª, sub titlul HYSTORIA DRACOLE
WAYDA, adicã broºurele populare, ce se vindeau la târguri în
Europa, cu ediþii la Lubeck, 1485, Nurnberg, 1488, Bamberg,
1491, cu portretul frumos desenat al domnitorului român, alte
douã ediþii acolo la 1494, 1499, apoi la Strassbourg în anul
1500. Pe o gravurã sãseascã din anul 1462, îngropatã în text
tipãrit, apare de asemenea portretul desenat al domnitorului.
MATEI CORVIN, sub titlul CHRONICA HUNGARORUM, tipãritã la Buda, în 1473, de 67 file. Pe lângã
subiectul general, de esenþã româneascã, cinci capitolaºe din
cronicã ruleazã pe teritoriu românesc, astfel: De pugna regis /
Caroli Roberti de Anjou / contra Bazarab voyvodam vlachorum, De obedientia Alexandri voyvode transalpini, De
exercitu ad partes transalpinas, De recessu Bogdan voyvode in Molduam, De coronatione regis Matthiae (pomenind la urmã campania de la 1467 în Moldova).
Autori:
Cãlugãrul GEORGIUS (Frater Georgius, presbiter), nãscut la anul 1422 în satul Romos, lângã Sebeº, rãpit de
turci la asediul oraºului din anul 1438, deci la numai 16 ani,
trãieºte la ei, apoi fuge, ajunge în vest, scrie ºi publicã la Urach
(Eichstadt) disertaþia Tractatus de Ritu, Moribus, Condictionibus et Nequitia Turcorum, în 1482. Descrie ceea ce a
vãzut ºi a cunoscut pe propria-i spinare, credinþele, obiceiurile,
viaþa ºi viclenia turcilor, inclusiv expediþia sultanului Murad II
în Transilvania. Moare la Roma, în anul 1502. Unii spun cã
prima datã ºi-a publicat lucrarea la Roma, în anul 1481, semnatã cu pseudonimul Captivus Septemcastrensis.
Pelbartus Ladislaus, nãscut la Timiºoara în anul 1430,
scriitor franciscan, predicator celebru ºi erudit, cu teologia
fãcutã la Cracovia între anii 1458-63.
Scrie mult, publicã între 1483-1499 mai multe cãrþi de
rugãciuni ºi interpretãri biblice, reunite în opera sa finalã, de
patru volume, Auream Sacrae Theologiae Rosarium, Veneþia, 1503-1508, astfel:
1483 Sermones, sine loco, apoi în 1486 la Nurnberg;
1487 Expositio compendiosa et familiaris Sensum
Litteralem et Mysticum, complectens Libri Psalmorum…,
la Strassbourg (Argentorati);
1489 Pomerium sermonem de Tempore, sine loco,
din nou la Hagenau în 1498;
1496 Stellarium Coronae Mariae Virginis, la Basel,
reluare la Strassbourg în 1498;
1499 Pomerium sermonum de Sanctis, Hagenau, din
nou la 1500;
1499 Pomerium Quadragesimalium (Quadragesimale triplex), Hagenau.
Editori:
În legãturã cu incunabulele slavone, tipãrite la Cracovia de Schweipool Fiol în anul 1491, s-a emis pãrerea cã ar
fi în legãturã cu Mãnãstirea Peri din Maramureºul istoric,
respectiv cã editarea lor, dupã manuscrise maramureºene, ar fi
fost comandatã ºi plãtitã de cãtre boieri moldoveni, care ar
deveni astfel editori comerciali ai acelora. De verificat, ce se
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mai poate. Acestea au fost un Octoih, Triod-Penticostar
înflorit ºi Psaltirea în limba slavonã. Reþinem acum doar douã
opinii, ca punct de pornire în cercetare: Savantul rus A. Sobolevschi spune cã tipãriturile cracoviene s-au fãcut dupã texte
de origine româneascã, respectiv savantul A. I. Iaþâmirschii
afirmã cã în secolele 15-16 stilul moldovenesc domina în
manuscrisele ruseºti, deoarece acestea: sunt pur ºi simplu copii
dupã cele moldoveneºti, iar vignetele, iniþialele ºi chenarele
desenate de cãlugãrii moldoveni se imitã întocmai de cãlugãrii
din scriptoriile mãnãstirilor ruseºti.
Tipografi de pe pãmânt românesc, itineranþi în vest
pânã la anul 1500:
Toma Septemcastrensis de Civitate Hermanni, tipãreºte la Mantua în 1473 ºi apoi la Modena; Bernard din Dacia
lucreazã la Napoli: Martin Burciensis de Setedino, din Codlea,
lucreazã la Brunn; Andrei Corbul din Braºov lucreazã la
Veneþia.
Conclusiv, principiul înregistrãrilor bibliografice repetabile ºi paralele poate sã permitã luarea în descriere a tuturor
contribuþiilor la producerea cãrþii, atât de autor vedetã principalã uniformã, cât ºi de vedetã secundarã, una, sau mai multe.
ªi astfel, vom putea sã facem dreptate popoarelor mai mici,
creatoare de meteoriþi culturali în plan european, dar care fac ºi
ei parte din bolta bibliograficã a Europei ºi sã înregistrãm
corect un numãr apreciabil de incunabule, care s-au generat ºi
cu contribuþie din spaþiul nostru, a cãrui multiculturalitate este
foarte veche, este chiar genuinã, este în chiar etnogenezã ºi se
vede în teoria straturilor.
Despre un asemenea punct de vedere au mai fost glasuri, care s-au ridicat cu argumentaþia potrivitã, dintre care
menþionez în primul rând pe ale colegilor patrimoniºti de la
Galaþi, Nedelcu Oprea, Ana Andreiescu, dar mai ales Dan
Râpã Buiucliu, însã fãrã ecoul dorit, deoarece spiritul tradiþionalist, întemeiat pe purismul bibliografic, a fost mai puternic, cel puþin pânã acum. S-a încercat chiar desprinderea
cãrþii latine de cea chirilicã, despre care Doamna Ana Andreiescu concluzioneazã în cartea sa despre arta cãrþii: „Pentru
cartea tipãritã cu caractere chirilice, cercetãtorii din domeniul istoriei cãrþii ºi a tiparului sunt de acord cã perioada de
început (a incunabulelor) se prelungeºte pânã la anul 1525.” (p. 11)
***
Al doilea aspect, pe care îl aduc în discuþie priveºte
perioada de încheiere a BRV, adicã anul 1830 ºi care se poate
discuta, dacã este, sau nu este suficient de motivat. Încã în
consfãtuirile de la Iaºi, din 23-26 mai 1991, precum ºi la
Ploieºti, în 23 noiembrie 2003, am avansat pãrerea, cã ar fi
potrivit ca sã se introducã în lucru o perioadã, numitã Bibliografia româneascã premodernã, pentru producþia editorialã
din România dintre anii 1688-1830, sau mãcar pentru perioada
1780-1830. Criteriul nou, ce a stat ºi poate sta la temelia
acestei periodizãri, decurge din urmãtoarele:
A). În primul rând, nu mai suntem obligaþi sã considerãm cã funcþioneazã o singurã periodizare a istoriei, precum ne cerea materialismul dialectic ºi istoric, cea decursã din
evoluþia politico-economicã a societãþii, adicã pentru toate
domeniile româneºti istoria modernã începea la 1821 cu Revoluþia lui Tudor Vladimirescu. E mult mai interesant ºi mai
aproape de adevãr sã considerãm cã fiecare domeniu are plastica lui istoricã ºi comportã o periodizare proprie a etapelor în
care s-a exprimat, desigur cu conexiunile inerente la contextul
societãþii.
B). Se poate socoti cã un popor intrã în epoca sa premodernã, atunci când are o traducere bunã ºi completã a
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Bibliei în limba sa! Dacã da, ºi noi suntem dintre cei care cred
astfel, înseamnã cã în plan cultural, ºi special în plan bibliografic, epoca premodernã la români începe cu Biblia lui
ªerban Cantacuzino, de la Snagov, 1688, care este scrisã
într-o limbã românã frumoasã ºi flexibilã, putând reda mesajul
de înþeles al textului biblic. Ceea ce nu este puþin.
C). Se poate socoti cã un popor intrã în epoca sa modernã, atunci când are prima gramaticã tipãritã a limbii sale!
Dacã da, putem socoti cã prin Gramatica de la Viena, 1780, a
lui Samuil Micu ºi Gheorghe ªincai începe epoca modernã, în
civilizaþia cãrþii la români, cãci despre aceasta facem vorbire.
Criteriul este atractiv ºi serios, eu ºi alþii credem în el ºi ar fi
luminos ca sã fie adoptat ºi practicat ca atare în reperiodizarea
lucrãrii, ce s-ar putea numi Bibliografia retrospectivã a României – Epoca premodernã 1688-1780. Dacã am gândi ºi
lucra astfel, atunci s-ar elimina ºi nepotrivirea cu practica europeanã, regãsibilã de pildã, în cazul unor cãrþi ale lui Dimitrie
Cantemir (1673-1723), care au fost traduse ºi tipãrite în veacul al XVIII-lea la Berlin, Londra ºi Petersburg, fiind incluse
în bibliografiile moderne ale þãrilor respective, în timp ce la noi
sunt clasate în perioada veche. Cine are dreptate ?
Citãm mai întâi, pentru pornire, punctul de vedere din
tratatul de istorie a literaturii române, volumul întâi, Bucureºti,
1970, unde se spune despre acest subiect: „Fiind scrisã în
latineºte, Descrierea Moldovei nu face parte nemijlocit din
literatura românã, dar prin subiectele tratate… se leagã de
istoria literaturii noastre.”(p. 572) Uimitor punct de vedere,
confuz, care acum cade cu totului în desuetudine, deoarece s-a
scris mult ºi s-a lãmurit deja, pentru cine vrea sã perceapã, cã
istoria literaturii române poate sã includã operele scrise în
limba latinã de autori români, precum Elegia lui Gheorghe
ªincai, de la Oradea, 1804. Sau scrierile teologice, elaborate în
secolul patru de cãtre Niceta din Remesiana, între care Te
Deumul. Toate fac parte din filologia ºi literatura românã.
Dar sã vedem despre ce cãrþi poate fi vorba în cazul lui
Dimitrie Cantemir (1673-1723). Dupã refugiul în Rusia, în
urma campaniei nereuºite de la Stãnileºti pe Prut, iulie 1711,

Dimitrie Cantemir
de unde se spune cã prinþul român a scãpat de turci, fiind
pitulat în careta imperialã sub fustele þarinei Ecaterina a tuturor
ruºilor, domnitorul român devine membru al Academiei de la
Berlin în anul 1714. La cererea Preºedintelui întemeietor
Gottfried Wilhelm Leibniz (1712), Cantemir scrie douã lucrãri, care sunt gata în 1716, semn cã le avea de mai mult timp
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în pregãtire ºi cã le avea în minte. Acestea sunt Descriptio
antiqui et hodierni status Moldaviae, respectiv Incrementa
atque decrementa aulae othomanicae. Ele sunt preluate de
cãtre comanditar, dupã care începe traducerea ºi tipãrirea lor în
câteva capitale din Europa. Apar astfel la Berlin, Londra,
Paris, Hamburg ºi Petersbug, în anii 1734, 1736, 1743, 1745 ºi
mai târziu, pânã la 1771. Ceea ce poate explica de ce numele
lui Cantemir este gravat în forma Demetrius Cantemir pe
peretele din Templul Faimei, aflat la Biblioteca „Sainte-GeneviPve” din Paris. La toate, mai adãugãm ºi harta tipãritã a
Moldovei, desenatã de Dimitrie Cantemir, descoperitã odinioarã de
marele geograf George Vâlsan la Biblioteca Naþionalã din Paris.
Dar, iatã operele lui Dimitrie Cantemir, care pot intra în
interesul subiectului nostru de azi:
OPERE ORIGINALE
Divanul sau Gâlceava înþeleptului cu lumea sau Giudeþul sufletului cu trupul, Iaºi 1698;
Sacrosantae scientiae indepingibilis imago, 1700;
Ioannis Baptistae van Helmont Physicis universalis
doctrina, 1700;
Tarifu ilmi musiki ala véghi maksus, 1700;
Compendiorum universae logices institutiones, 1701;
Istoria ieroglificã, 1703-1705;
Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae, 1714;
Monarchiarum physica examinatio, 1714;
Panegyricum iuvenis Principis Russiae et Moldaviae sept. aetatis Imperatori Petri, 1714;
Incrementa atque decrementa aulae othomanicae, 1716;
Vita Constantini Cantemyrii cognomento senis,
Moldaviae Principis, 1716;
Evenimentele Cantacuzinilor ºi ale Brîncovenilor,
1717-1718;
Hronicul vechimei a Româno-Moldo-Vlahilor, 1717;
Loca obscura in cathechisi quae ab anonymo authore slaveno idiomate edita, 1720;
Pismo kneaza Dimitria Kantemira k grafu Gavriilu
Golovkinu, 1721-1722;
Collectanea orientalia. Principis Demetrii Cantemiri
variae schaedea et excerpta e autographo descripta, 17221726;
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De muro caucaseo, 1722;
Kniga sistima ili sostanie muhammedanskoi religii,
Moskva 1722.
EDIÞII TIPÃRITE
De muro Caucaseo. Publicat de T. S. Bayer, în: Comentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae, Vol. I., St.
Petersburg 1726, 425-463;
The History of the Growth and Decay of the Othman Empire. Translated into English by N. Tindal, London,
Vol. I-II, 1734/35;
Histoire de l’Empire Othoman, oj se voyent les causes de son aggrandissement et de sa décadence, Paris 1743;
Istoria o žizni i delach Moldavskago gospodarea
Constantina Cantemira. Prelucrare în limba latinã ºi rusã de
T. S. Bayer, Moskau 1783;
Istorièeskoe, geografièeskoe, politièeskoe opisanie
Moldavii s žizni soèinitelej, nemeckago prelopenia perevel
Vasili Levšin, Moskau 1789 ;
Exceptum ex operibus latinis Demetrii Cantemiri,
vayvodae Moldaviae, Imperii Romani et Rusiae Principis,
membri Academiae Berolinensis et Petropolitensis, qui regnavit anno 1710.
Copia dess Fürsten Demetrii Cantemirs in der Wallachei wider die Ottomanischer Pforte publicirten Manifests, 1711;
Geschichte des osmanischen Reichs nach seinem Anwachsen und Abnehmen, beschrieben von Demetrie Kantemir,
ehemaligem Fürsten der Moldau, Hamburg 1745;
Beschreibung der Moldau, în: A. F. Büschung’s Magazin für die neue Historie und Geographie. Hamburg, III
(1769), 537-574 & IV (1770), 3-120;
Historisch-geographisch-und politische Beschreibung
der Moldau, nebst dem Leben des Verfassers und einer Landcharte, Frankfurt und Leipzig 1771; Wunderbare Fügungen
der göttlichen Rache an der Familie der in der Wallachey
berühmten Kantakuzenen, wie auch der Brankowanischen
Familie, în: H. L. C. Bachmeister, Russische Bibliothek zur
Kenntniss des gegenwärtigen Russland, Riga, St. Petersburg,
Leipzig, VIII, 1783, 147-184.
Vezi ºi Beschreibung der Moldau. Faksimiledruck
der Originalausgabe von 1771. Nachwort von Constantin
Mãciucã, Bucureºti 1973.
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SURSÃ DE INFORMARE: Operele principelui Demetriu Cantemiru. Publicate de Academia Românã, Vol.
I-VIII, Bucureºti 1883-1901; Opere complete. Ediþie criticã
publicatã sub îngrijirea lui Virgil Cândea, Vol. I-IX, Bucureºti
1973-1987; Mariana Iova: Dimitrie Cantemir, domnitor român ºi savant de reputaþie mondialã. Bibliografie selectivã,
Bucureºti 1973; Divanul de Dimitrie Cantemir: bibliografie,
Iaºi 1998.
Pentru lãrgirea informaþiei, a se vedea ºi: Scrisoarea
Moldovei, Mãnãstirea Neamþ 1825; Hronicul RomanoMoldo-Vlachilor. Ediþie îngrijitã de G. Sãulescu, Vol. I-II,
Iaºi 1835; Descrierea Moldovei, Iaºi 1851; Scrisoarea Moldovei. Reeditare de T. Boldur-Lãþescu, Iaºi 1868; Din hronicul Romano-Moldo-Vlahilor, Bucureºti 1896; Descrierea
Moldovei. Cu o notiþã introductivã, note explicative, un portret ºi o chartã de Miron Nicolescu, Bucureºti 1909; Pismo
kneaza Dimitria Kantemira k grafe Gavriilu Golovkinu,
în: Citenija imp. Obšèestvo istorii i drevnostej rossijskich,
Moskau, Vol. CCXXX, 1909, 23-27; Descrierea Moldovei.
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Tradus de Giorge Pascu, Bucureºti 1923; Vita Constantini
Cantemyrii. Text latin revãzut ºi traducere româneascã de
Nicolae Iorga, Bucureºti 1925; Despre Coran. Dupã copia
latineascã acum mai întâiu tãlmãcit ºi tipãrit în româneºte de I.
Georgescu, în: Analele Dobrogei 7 (1927), 67-121; Lupta
dintre inorog ºi corb. Prefaþã ºi note de Emil C. Grigoraº,
Bucureºti 1927; Metafizica. Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago. Traducere de N. Locusteanu, cu o prefaþã de
Emil C. Grigoraº, Bucureºti 1928.
Lista operelor lui Dimitrie Cantemir, care vine în plan
cultural ca al patrulea om universal la români, dupã Nicolae
Olahus, Nicolae Milescu ºi Constantin Cantacuzino, este
atât de bogatã, de academicã ºi enciclopedicã totodatã, încât
poate cu temei da nume ºi substanþã europeanã unei întregi
perioade a bibliografiei retrospective a României, în care s-a
depãºit dominanta cãrþii de stranã ºi altar, din veacurile precedente, pãºindu-se decisiv cãtre raþionalismul ºi instituþionalismul din veacul luminilor.

***
Introducerea unei diviziuni de bibliografie retrospec- ramicã, pe ciuperci, pe inele, pe orice suport, ajungând în Evul
tivã premodernã ºi modernã, cum am arãtat, ar rezolva acest Mediu la scrisul pe pergament ºi hârtie), apoi Corpusul încaz, foarte complex, precum ºi altele. Socotim acest rezumat semnãrilor de pe cãrþi vechi, tratate diplomatic, ca documente cu
doar ca o semnalare a problemei, care are acum din nou nevoie formule caracteristice (a se vedea studiul Biblioteconomie din
de o consfãtuire, precum a fost cea de la Cãlimãneºti, din urmã însemnãri pe cãrþi ºi manuscrise vechi, în volumul In
cu aproape trei decenii, cu regruparea nouã a argumentelor pro honorem Gabriel ªtrempel, Bucureºti, 2006, p. 425-47),
ºi contra, dar ºi cu trecerea la metodã nouã de descriere, ISBD respectiv Bibliografia retrospectivã a României, cu etapele
ºi MARC, atunci inoperante, trecerea la lucru, care stagneazã veche (1473-1688), premodernã (1688-1780), modernã
dupã anul de graþie divinã 1989.
(1780-1918), contemporanã (1830-1952). Acesta este un proÎncercând o schiþã a marelui subiect, care este civi- iect uriaº, care pluteºte de prea multã vreme între specialiºti,
lizaþia scrisului ºi cãrþii (manuscrise, sau tipãrite) în România, pentru a fi ignorat în continuare. Marele lui avantaj este cã nu
pornesc de la prospectul publicat de cãtre Nicolae Bãlcescu în produce o rupturã de lucru ºi poate prelua tot ce s-a descris
Magazin istoric pentru Dacia, tomul întâi, la anul 1845, pe bine pânã acum, adicã asigurã o continuitate bunã de metodã ºi
nedrept uitat, trec prin planul ºi experienþa Ioan Bianu (1895) materie, la care poate adãuga, dacã principalele instituþii de
ºi a celor, care l-au urmat, pânã în zilele noastre, ajungând la specialitate, în primul rând Biblioteca Academiei Române, ar
urmãtoarea schemã de meditaþie: Corpusul despre civilizaþia fi dispuse sã-i dea importanþa cuvenitã ºi sã ne aducã în rând cu
scrisului în România, cu trei mari secþiuni, Bibliografia ma- lumea, dându-ne de lucru pe un plan bine întocmit. Ar fi cel
nuscriselor (care sã includã începuturile scrisului antic pe mai potrivit omagiu adus Liturghierului, la cinci sute de ani
piatrã, pe lemn, pe textile, scrisul brodat, scrisul pe ouã, pe ce- de la apariþia fulgurantã din anul 1508.
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Biografia este un gen literar care nu se
bucurã de atenþia literatului român
Daniela SITAR-TÃUT
Alexandru Buican s-a nãscut în Bucureºti, la 16 mai 1953,
unde ºi-a fãcut studiile primare ºi unde, ulterior, obþine licenþa în
ºtiinþe juridice la Facultatea de Drept a Universitãþii din Bucureºti.
În 1979 plecã în Statele Unite ale Americii, stabilindu-se în oraºul
New York, unde mai locuieºte ºi astãzi. Între anii 1988-1990
editeazã, tot la New York, revista de politicã ºi culturã Polemici,
de orientare net anticomunistã. Este eseist ºi dramaturg. A publicat dramele Neînþelegerea ºi Încercarea (Polemici, New York,
1987), precum ºi exegeza Posteritatea lui Bacovia ºi Istoria… lui
G. Cãlinescu. A fost prezent în Baia Mare în cursul lunilor septembrie ºi octombrie ale cestui an. În cadrul proiectului „Biografii
artistice de excepþie”, ai cãrui parteneri sunt Colegiul Naþional
„Vasile Lucaciu”, Muzeul Judeþean de Artã „Centrul Artistic Baia
Mare” ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean, a realizat o expunere a
volumului Brâncuºi. O biografie, secundatã de o proiecþie video
cu fotografii din creaþia sculptorului, atât în faþa elevilor, cât ºi a
studenþilor de la arte plastice ºi artiºtilor plastici bãimãreni.

Daniela Sitar-Tãut: Ai editat, în urmã cu doi ani o
voluminoasã biografie a lui Brâncuºi care a avut un serios
succes în þarã. „Brâncuºologii” cunoscuþi se aratã entuziasmaþi. De pildã, Dna Nina Stãnculescu spune: „Nu am aºteptat
aceastã carte incredibilã, însã acum, cã a apãrut, avem sentimentul cã am tot aºteptat-o, de la început ºi pentru totdeauna.” Iar Dl. Constantin Zãrnescu afirmã despre ea cã e:
„O operã literar-artisticã remarcabilã, asemãnãtoare acelora
închinate de romancierul ºi istoricul literar G. Cãlinescu vieþii
ºi operelor lui Creangã sau Eminescu... o operã importantã,
recuperatoare, a unui talentat scriitor, prin care legendarul
artist universal este adãugat la poporul sãu...„ Cum þi-a venit
aceastã idee?
Alexandru Buican: Ideea unei biografii Brâncuºi mi-a
vent în februarie 2000, la Bucureºti. Trãisem atâþia ani în SUA
ºi acolo vãzusem interesul mare pentru Brâncuºi, dar fusesem
nesatisfãcut de informaþiile biografice despre el. Crezusem cã
în România situaþia ar fi trebuit sã fie mai bunã, dar avusesem
surpriza sã vãd cã era chiar mai rea. Atunci, în acel februarie,
am schiþat o cronologie ºi am aºteptat apoi sã vãd dacã într-o
bibliotecã mare, cum e New York Public Library, pot gãsi ceva
materiale despre acest subiect. N-am pornit la lucru cu mari
aºteptãri, am vrut doar sã prospectez. Brâncuºi trãise 52 de ani
la Paris, iar eu cãutam materiale în inima Manhattan-ului. Dar
am mai spus ºi-n alte ocazii cã NYPL are milioane de cãrþi, în
toate limbile pãmântului ºi, în caz cã nu deþine unele anume, þi
le procurã, obligatã prin regulamentul ei de funcþionare, din
alte biblioteci din lume. ªi apoi – ºi asta e foarte important – am
înþeles în scurt timp cã „fenomenul Brâncuºi” fusese de fapt un
fenomen american ºi cã în Franþa, unde trãise fizic, fusese
ignorat, ba chiar obstrucþionat. Mai apoi, am înþeles cã o
biografie a lui Brâncuºi nu se poate scrie în nicio altã parte
decât în America. Asta, datoritã voluminosului material memorialistic lãsat de acei scriitori ºi artiºti americani cunoscuþi
azi sub numele de „expatriaþi”, de „generaþia pierdutã” sau de

„americani la Paris” ºi care poartã semnãturile unor Ezra
Pound, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, E. E. Cummings,
Key Boyle, AnaVs Nin, Alexander Calder, Jaques Lipchitz,
Edward Steichen, Man Ray, Alfred Stiglitz, Sylvia Beach. Toþi
aceºtia îi fuseserã lui Brâncuºi prieteni, iar unii fuseserã chiar
obiºnuiþi ai atelierului sãu din Impasse Ronsin. La aceºtia
trebuie sã adaug ºi pe colecþionarii sãi principali, „patronii”
sãi, cum se spune: John Quinn ºi Walter Arensberg.
D. S.-T.: Deci te gãseai la locul potrivit, la timpul
potrivit. Care au fost etapele de elaborare a cãrþii? Prezintã-ne, te rog, ºantierul redactãrii acesteia.
A. B.: Da, aºa este. Eram unde trebuie. Mi-a apãrut,
atunci ºi acolo, clar cã biografia lui Brâncuºi, despre care
Barbu Brezianu spunea cã nu e încã posibilã, era totuºi posibilã. Dar cerea muncã multã, însã asta e altã chestiune. Nu am
fãcut la început nici un scenariu epic, mi-am aranjat doar în
mape materialul descoperit-vreo 65 de mape, corespunzãtoare
anilor activi ai vieþii sculptorului. Aceastã muncã a durat cam
doi ani ºi ceva. Nu înseamnã cã nu redactasem deloc text, dar
fãcusem doar mici „module” epice, pe baza informaþiilor gãsite, pe care apoi le plasasem în mapele corespunzãtoare anului
respectiv. Important era faptul cã deja îl plasasem pe Brâncuºi
în timp. Apoi, când am aranjat materialul cronologic ºi când
i-am dat o formã în calculator, am avut surpriza sã constat cã se
nãscuse un volum de 384 pagini, pe care l-am tipãrit pe un
printer, cãruia i-am fãcut o copertã, pe care l-am dat la legat ºi
pe care-l pãstrez ºi acum. Aceasta poate fi consideratã prima
ciornã a cãrþii.
D. S.-T.: „Ciornã”?
A. B.: Da, eu îmi impusesem deja standardele biografiilor americane ºi acolo o carte de 384 de pagini e abia mai
mult decât o ciornã când e vorba de o personalitate legendarã
ca „excentricul” Brâncuºi.
D. S.-T.: Petru Poantã remarca faptul ca volumul tãu
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nu este doar cartea despre Brâncuºi, ci portretul unei epoci.
Destine, picanterii, istorie, portrete, culturã, viaþã. Cum ai
recompus atmosfera parizianã a acelei epoci?
A. B.: Abia acum însã începea greul. Îl situasem pe
Brâncuºi în timp, dar trebuia sã-l situez ºi în spaþiu. Nu voiam
sã scriu o carte monotonã despre un singur om, fie el ºi o figurã
fabuloasã ca Brâncuºi. ªi apoi, Brâncuºi spunea cã era „omul
cu douã sute de prieteni”. Cine erau aceºti prieteni? În ce relaþii
se aflase cu ei în societate? Ei se numeau Amedeo Modigliani,
Fernard Leger, Erik Satie, Guillaume Apollinaire, Aalvar
Aalto, Samuel Beckett, Umberto Boccioni, Antoine Bourdelle,
Georges Braque, Feodor Chaliapin, Henri Coandã, Pablo Picasso, Henri Matisse... ªi mã opresc aici, altfel enumerarea ar
deveni semn de preþiozitate. Dar se poate spune cã nu a fost om
important din Parisul literar ºi artistic (ºi nu numai) al primei
jumãtãþi a secolului XX care sã nu fi avut într-un fel sau altul o
legãturã cu Brâncuºi. Stabilirea raporturilor în care Brâncuºi a
stat cu aceºti oameni era importantã, era esenþialã. Importantã
era ºi evocarea atmosferei din acel Paris, asta însemnând evocarea unor localuri ca Le Dome, La Rotonde, Le Select, Le
Boeuf sur le Toit, Closerie de Lilas sau La Cupole; evocarea
galeriilor ºi expoziþiilor pe care le-au organizat ºi care au fãcut
istoria artei moderne. Am citit deci zeci ºi zeci de biografii ale
acestor oameni, ºi multe cãrþi de sintezã asupra curentelor
artistice, asupra vieþii sociale din Montmarte ºi Monparnasse.
Procesul intentat de Brâncuºi Statelor Unite, proces istoric, s-a
cerut ºi el evocat ºi a fost nevoie de lecturi. Relaþiile lui cu
America au solicitat cunoaºterea lumii marilor colecþionari, a
protipendadei new-york-eze sau din Philadelphia ºi Chicago.
Dar însemnãtatea subiectului, importanþa extraordinarã a lui
Brâncuºi, mi-au impus seriozitate ºi am continuat munca. Am
mers chiar atât de departe încât mi-am fãcut o arhivã fotograficã pentru ca sã am în faþa ochilor lumea pe care încercam
s-o evoc. Am colecþionat astfel din cãrþi, reviste, din albune,
din cataloage de expoziþii ºi de pe Internet un numãr de mai
bine de 4.000 de fotografii legate de lumea aceasta. Când am
vorbit editorului meu din Philadelphia, James T. McDonough,
Jr., un om care a editat în viaþa lui cam zece milioane de
cuvinte, a fost neîncrezãtor. Fãcuse ºi el o muncã asemãnãtoare, în trecut, în legãturã cu oraºul Viena ºi colecþionase
cam 2.000 de fotografii ºi documente. Atunci i-am trimis
versiunea ilustratã a biografiei Brâncuºi care cuprinde, numai
ea, peste 800 de fotografii. ªi m-a crezut!
D. S.-T.: Mircea Petean, directorul editurii Limes din
Cluj mi se plângea în varã cã nu avem biografi. În America,
mi-ai spus tu, biografia este, oarecum, specia-rege. Motiveazã
aceastã diferenþã de percepþie a genului biografic.

Alexandru Buican împreunã cu realizatoarea interviului
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Alexandru Buican vorbind despre Brâncuºi elevilor de la
Colegiul Naþional „Mihai Eminescu” din Baia Mare
A. B.: Deºi dupã deschiderea din 1989 au apãrut câteva
biografii – nici vorbã cã mai multe decât în întreaga istorie culturalã româneascã – biografia este un gen literar care nu se
bucurã de atenþia literatului român. ªi atunci când criticul,
universitar de obicei, face cu greu o biografie de 220 de pagini
ea este dedicatã unui alt scriitor. Putem spune cã ne gãsim în
situaþia în care cizmarul n-ar face cizme decât pentru cizmari,
croitorii n-ar croi haine decât pentru alþi croitori, iar zidarii
n-ar zidi case decât pentru alþi zidari. Dar, cu tot respectul
pentru scriitori, acestora trebuie sã le intre în cap cã în cadrul
activitãþii unui popor mai existã ºi alte categorii de inºi care
meritã atenþia noastrã. Sunt ºi medici eminenþi, sunt arhitecþi,
sunt politicieni, sunt ºefi de stat, sunt sportivi ºi chiar criminali
seriali care, toþi, capteazã imaginaþia cititorilor. În America, de
pildã, interesul pentru biografii este enorm. ªi biografia e
genul literar cel mai stimat. Este regina genurilor de non-ficþiune. Este sinteza prin excelenþã. În jurul unui destin poþi
evoca întreaga societate cu instituþiile ei, poþi evoca alte personalitãþi, poþi aduce din nou la realitate fenomene sociale, politice, economice ale acelei epoci. O biografie se poate spune cã
este un punct de trecere obligatoriu prin care se perindã întreaga societate. Numai cã genul biografic, pe lângã alte cerinþe, presupune multã muncã. Asta e însã altã poveste...
D. S.-T.: Ai vizitat în septembrie Muzeul Memorial din
Sighet ºi mi-ai spus cã nu te aºteptai sã gãseºti la noi o
asemenea instituþie. Detaliazã, te rog, experienþa.
A. B. : Da, l-am vizitat ºi mã bucur c-am avut aceastã
ocazie. Este un loc unde ar trebui sã vinã cât mai mulþi oameni.
Prea uºor am trecut noi, românii, peste acele decenii care se
numesc de obicei „obsedante” dar care, s-a dovedit, nu obsedeazã pe prea mulþi. Dupã acea fantasticã siluire a sufletului
românesc, la Canal ºi în închisorile printre care se numãrã ºi
cea de la Sighet, a urmat groaznica ºi odioasa disimulare la
care s-au pretat românii în anii ‘70 ºi ‘80. Dupã 1989 s-a trecut
prea uºor peste acel fenomen de laºitate naþionalã. ªi nu e de
mirare cã România se prezintã azi aºa cum se prezintã. Abdicarea moralã se plãteºte. În fond, România de azi e construitã ºi
de mulþi dintre cei care minþeau în deceniile 7 ºi 8. Un muzeu
ca cel de la Sighet ar trebui construit în Bucureºti, sã le aducã
aminte mereu, pânã la moarte, celor care au fost sau cãlãi sau
victime, de ce s-a întâmplat atunci. ªi sã fie un manual de
ºcoalã pentru tineri. Nu m-am putut abþine sã nu mã gândesc la
faptul cã acest lãcaº al memoriei româneºti este totuºi o fostã
închisoare ºi cã s-ar spune cã ea, memoria, e tot captivã într-un
penitenciar.
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„La Sydney inima-mi bate,
scrie ºi gândeºte tot româneºte”
Dialoguri privilegiate: GEORGE ROCA
Maria-Diana POPESCU
Maria Diana Popescu: Stimate domnule George Roca,
îmi repugnã, nu mai sunt la modã, întrebãrile ce se deschid pe
complementele circumstanþiale. Aºadar, primul pas îl facem
prin Saint-John Perse. El spunea „cã nu existã istorie mai
adevãratã decît cea individualã”. Istoria dumneavoastrã ce
„teritorii” a cucerit?
George ROCA: Stimatã doamnã, m-aþi luat brusc de
tot! Noroc cu „monsieurul Perse” pe care ºtiam cã îl cheamã de
fapt Alexis Léger… nume care mã obligã sã fiu ºi eu cât mai
leger cu rãspunsurile la acest interviu! Deci aºa spunea acest
domn, care pare-mi-se a luat un premiu Nobel pentru literaturã
prin anii ’60, cã... istoria individualã este cea mai adevãratã?
Depinde dacã individul este cinstit! De obicei întâlnim pe toate
drumurile o mulþime de tromboniºti, de falsificatori, de roleri
istorici... Am sã încerc sã fiu totuºi cât mai sincer. Per se!
Depinde de cine mã va crede. „Per se” din latinã, precum zic
juriºtii.
Teritorii? Doamne prin câte am trecut... ºi ce puþine am
cucerit! Dar am rãmas totuºi optimist. Sã vã prezint doar
itinerariu: nãscut la Huedin, un oraºel mititel, în judeþul Cluj.
Când te dai jos din tren spui precum faimosul conchistador
spaniol Juan de Garay: „Oh, un qué Buenos Aires!”. Cred cã
cel mai pur aer din þarã este la Huedin. Trage de la Muntele
Vlãdeasa. Acolo locuiau bunicii! Apoi dupã douã luni de la
naºtere am plecat cu mama spre Oradea, unde de fapt aveau
domiciliul stabil pãrinþii mei. Nu, nu erau de viþã nobilã, dar
locuiau într-un palat! În Palatul Poºtei din Oradea, de pe strada
Iosef Atilla. Aºa se numea atunci! Apoi s-a numit Porþile de
Fier. Am crescut cam însingurat deoarece palatul avea niºte
porþi ca de cetate.
De mic mi-a plãcut sã scriu. Le spuneam câte o poezie
funcþionarilor din palat ºi ei îmi dãruiau câte un cãpeþel de
creion. Atunci adunam creionaºe! Cred cã la un moment dat
am avut peste douã sute de capetele de creion. Îmi plãcea
mirosul lor, al lemnului, al vopselei... Aþi mirosit vreodatã
vreun creion proaspãt ascuþit? Miroase bine! Cele mai simpatice erau creioanele chimice! Daca le bãgai în gurã luai sutã
la sutã bãtãiþã de la mãmica! Apoi am început sã scriu pe pereþi,
devenind astfel unul dintre primii graffiti ai României postbelice! Dupã câteva curele la „unde dã mama creºte” am
început sã scriu pe hârtie... Ce plãcere! Pãcat cã foaia se
umplea prea repede de semne. În clasa întâi am avut o mare
bucurie... Am primit în dar un caiet foarte gros. Foarte gros ºi
cu pãtrãþele! Îl mai am ºi acum! L-am cãrat cu mine ºi aici, la
capãtul lumii. În el mi-am scris crâmpeie de istorie personalã, o
poezea, un panseu, ba chiar ºi numele fetelor de care am fost
îndrãgostit în adolescenþã. Secþia umanisticã a liceului m-a
ajutat sã apreciez literatura ºi limbile strãine. Astfel am început
sã scriu poezii, schiþe, povestiri, eseuri. Ba le mai ºi publicam
câteodatã. Apoi am trecut un pic pe la facultatea de filologie,
unde am avut profesori de elitã: un Pervain, un Drimba, un Pop

la folclor... M-au învãþat multe! Pãcat cã eu n-am fost întotdeauna receptiv. Tinereþea dear, tinereþea!
Mergem mai departe! De la Oradea drumurile m-au dus
la Bucureºti unde am trãit vreo 16 ani. În primi ani „capitaliºti”
fãceam naveta la Ploieºti, unde eram actoraº la una dintre
secþiile teatrului local. Apoi m-am mutat ºi cu serviciul pe
malul Dâmboviþei, vis á vis de „Casandra”, studioul Institutului de teatru, pe strada 30 Decembrie, fostã Carol ºi în
prezent strada Francezã. Pe la sfârºitul anilor ’70 m-am certat
cu ãia roºii deoarece nu vroiam sã mã fac frate cu secera ºi
ciocanul. Aºa cã mi-am aruncat buzduganu’ cât mai departe la
antipozi, fãcând ºi eu saltul dupã el ca zmeul din poveste. Sunt
aici, în Australia, la Sydney, de mai bine de un sfert de veac,
dar sã ºtiþi cã inima-mi bate, scrie ºi gândeºte... tot româneºte.
M.D.P.: O necesitate lãuntricã, un capriciu la modã,
un fel de a vã îmbrãca festiv trãirile artistice sau cum definiþi
pasiunea pentru grafica de excepþie pe care o realizaþi? Mãrturisesc, pe mine m-a fascinat potretul meu rãsturnat în licãriri de curcubeu.
G.R.: Fotografia digitalã m-a fascinat de la începuturile
ei. Îmi place sã mã joc cu pozele. Am fãcut zeci de mii de
fotografii ºi, culmea, nu prea m-am înduplecat sã ºterg din ele.
Chiar dacã erau de calitate proastã, sau mai slãbuþe. „M-am
jucat” cu pozele de multe ori, pânã când am scos ceva din ele
care mi-a plãcut. Am aplicat ºi criterii de selecþie. Cu cele mai
bune mi-am încântat privirea, m-am lãudat la prieteni, le-am
expus prin casã, pe pereþi, pe la simeze, pe internet ºi le-am
fãcut cunoscute. Sã ºtiþi cã pe net circulã multe fotografii
de-ale mele fãcute unor personalitãþi, dar care fiind nesemnate
sunt folosite de parcã ar aparþine „domeniului public”. Sunt
sfeterisite de diferite publicaþii! Nu mã supãr dacã nu îmi cer
consimþãmântul pentru a le folosi decât atunci când sunt ataºate la articole de scandal.
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Dumneavoastrã mi-aþi trimis o pozã „interesantã”, o
pozã unde, datoritã pãlãriei pe care o aveaþi pe cap, aveaþi o
figurã de amazoanã. De sub pãlãrie... o figurã frumoasã, mândrã, curatã ºi relaxatã. Ataºatã la un articol, precum cel care
l-aþi trimis spre publicare revistei AGERO unde sunt redactor,
ar fi pãrut un pic cam ciudatã, poate chiar comicã. De ce?
Pentru cã era o fotografie deosebitã, o fotografie care reprezenta parcã o vedetã din serialul „Dallas”, nu imaginea unei
scriitoare, sau jurnaliste din România postdecembristã. M-am
tot gândit ce sã fac cu ea pentru a o face mai neutrã. Aºa cã am
dublat-o prin rãsturnare asemeni unei imagini în oglinda unui
lac. Între cele douã segmente nou create v-am scris numele.
ªi... mi-a plãcut. Atrãgea! Acum devenise o fotografie de artã,
nu o imagine de cowgirl! Desigur am folosit ºi câteva efecte ºi
schimbãri de culoare pentru a o face mai interesantã. Imaginea
aþâþa astfel (cred!) curiozitatea celor care o vedeau ºi, inevitabil, îi atrãgea ca un magnet la citirea articolului.
M.D.P.: Goethe spunea: „Iartã-mã, clipã, sunt fericit!”. Dacã omul, dacã dumneavoastrã intraþi în starea de
graþie, dacã treceþi prin „grãdinile” dumneavostrã ca prin
grãdinile raiului ºi nu vã opreºte nimeni fructul oprit, puteþi
numi aceasta, „fericire”?
G.R.: Von Goethe a spus multe chestii deºtepte în
aforismele domniei sale. Oamenii au nevoie atât de puþin
pentru a fi fericiþi. Chiar ºi o clipã este suficientã! Cât despre
fructul oprit… consider cã fiecare are „fructul” lui! Unii doresc sã aibã unul mai mare, mai parfumat ºi mai zemos... Eu
vreau esenþa... caut sã vãd ce-i înãuntrul lui! Nu mã intereseazã
dacã e mititel ºi stafidit. Sã fie gustos, sã-mi încânte unul dintre
simþuri ºi sã nu aibã viermi. Deci, îmi plac lucrurile simple ºi
curate. Nu fug dupã „fericiri”! N-am fugit niciodatã. Prefer sã
fac ce vreau ºi ce îmi place, sã-mi ofer atât cât pot sã-mi ofer…
fãrã eforturi deosebite. ªi totuºi sã fiu fericit! Caut sã fiu!
Omul îºi face singur fericirea. Depinde însã ce pretenþii are.
Dacã vrei o fericire mai mare ºi nu poþi sã þi-o realizezi atunci
începi sã suferi, sã râvneºti, sã faci eforturi deosebite pentru a o
avea... Fericirea doritã ºi neîmplinitã aduce decepþii! Deci, nu
râvni la fructul cel mare din vârful pomului. Ia-þi fructul
fericirii tale, acela pe care poþi sã îl atingi cu mâna proprie.
M.D.P.: Sã ne întoarcem, vã rog, la presa scrisã. Revista AGERO este deja un fenomen cultural internaþional de
înaltã þinutã. A avut sorþi de izbândã datoritã efortului dumneavoastrã ºi celui al colectivului redacþional?
G.R.: Revista AGERO a devenit una dintre cele mai
citite reviste de limbã românã de pe internet. Am depãºit deja
cifra de zece mii de accesãri pe zi. Asta înseamnã trei sute de
mii pe lunã ºi aproximativ trei milioane-plus pe an! Cum s-a
ajuns la o asemenea performanþã? Datoritã partenerilor noºtri,
scriitori-colaboratori, ºi calitãþii materialelor prezentate! Lista
de corespondenþi se apropie de cinci sute, din care majoritatea
sunt activi. Sunt sãptãmâni la rând când ne etalãm cu mai bine
de douãzeci de articole noi. Tematicile diferite, atrag cititorii!
Redacþia e compusã din trei membri. Corvoadã ca la munca
silnicã. Satisfacþii însã cu carul! Nu, nu materiale! Spirituale,
sufleteºti... Cunoºti lume nouã, oameni inteligenþi, oameni de
litere. Îþi faci prieteni! Te bucuri de bucuria lor!
Personal, am editat pânã în prezent peste ºapte sute de
articole. Adicã le-am selectat, corectat, formatat, „diacritizat”,
înfrumuseþat, prezentat estetic ºi grafic. Colegii mei la fel! Dar
nici unul din noi nu ne plângem. De ce? Pentru cã poþi sã faci
pauzã când doreºti. Dar parcã nu-þi vine sã abandonezi sau sã
stopezi misiunea de redactare, parcã te atrage din ce în ce mai
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mult. Vrei sã cunoºti, sã prezinþi, sã ajuþi ºi sã faci ceva util
pentru semenii tãi. Pentru semenii tãi de aceaºi limbã cu tine!
Adicã... cititori ºi producãtori români de literaturã!
M.D.P.: Poporul român nu a avut în vechime Cavalerism, Renaºtere, Iluminism, Enciclopedesim, nici Burghezie
înstãritã et caetera, foarte puþinã viaþã cetãþeneascã, foarte
târziu Constituþie ºi Parlament. Dar ne-am sincronizat, suntem un popor sãnãtos la spirit, România a dat de-a lungul
vremii multe capete luminate. Suntem tot aºa vãzuþi din afarã
sau altfel, domnule George Roca?
G.R.: Ei, am avut noi câte puþin din fiecare element
enumerat mai sus. Nu am putut face mai mult deoarece nu prea
ne lãsau cei care ne subjugau. Birul pleca la Stambul, aurul
Apusenilor pleca la Viena, intelighenþia la Paris ºi mai târziu în
America, uraniul ºi tezaurul la Moscova... Ba au mai cãrat ºi
romanii câteva zeci de cãruþe cu aur la Roma. ªi totuºi a mai
rãmas în visterie! De câte ori am avut ocazia sã ne debarasãm
de paraziþi ºi invadatori, ne-am adunat de pe jos ºi am renãscut
precum pasãrea Phoenix. ªi culmea, mereu am rezistat mãcelurilor, hoþiilor, invaziilor, calamitãþilor ºi ne-am consolidat
un perimetru naþional destul de vast.
Avem însã meteahna sã fim mereu nemulþumiþi, sã ne
plângem de milã. Mã întrebaþi cum suntem vãzuþi de afarã! Cui
prodest? Cui bono? La ce ajutã? Ne dã cineva mai multã
mâncare? Principalul este sã fim noi mulþumiþi ºi fericiþi.
Credeþi cã intereseazã pe cineva din afara þãrii dacã o ducem
bine sau rãu? Slogane, pentru foruri ºi congrese... pentru a se
face comparaþii ºi pentru a se etala valorile altora. În rest totul e
business! Doar trãim într-o lume unde este reginã economia de
piaþã. Dacã suntem buni cumpãrãtori sau oferim mãrfuri de
care alþii sunt interesaþi, atunci relaþiile sunt bune, þara e lãudatã ºi ambele partide sunt fericite. Daca ni se (im)pune un
„embargo” sau o cortinã de fier, precum a fost cea comunistã,
atunci tot ei ne criticã, ne fac primitivi, amãrâþi, deoarece nu
pot sã câºtige nimic de pe urma relaþiilor cu noi!
Drepturile omului ºi mult trâmbiþata democraþie? Unii
au voie sã o încalce, alþii nu! Þarã micã, þarã mare! Þarã
puternicã militar, egal þarã dominantã... ªi apoi, pe cei puternici nu este permis sã-i critici prea tare niciodatã! Tot ãla
micu’ e pus la index. De aceea e bine sã îþi gãseºti tovarãºi ºi
aliaþi! ªi apropos, sã ºtiþi cã cei „din afarã” nu ne vãd aºa de rãu
precum credem! Am mai spus, nu-l prea intereseazã pe omul
de rând din afarã ce se întâmplã în iubita noastrã Românie. De
fapt, mulþi nici nu ºtiu unde este situatã aceastã þarã. Domniile
lor sunt cam slãbuþi la geografie. Atunci de ce sã fie tari la
economie politicã, la istorie, sau la... „alte materii”! Ce credeþi
cã noi suntem mai cu moþ ca ei? Enumeraþi repede cinci oraºe
din Bulgaria! ªi câte cinci din Ungaria, Ucraina sau Iugoslavia. ªtiþi câþi locuitori au aceste þãri? Cum se numesc poeþii lor
naþionali? ªtiþi câþi elefanþi are Guatemala? Nu? Atunci de ce
vreþi sã ºtiþi cum suntem vãzuþi NOI de alþii? De care alþii? De
politicieni? De afaceriºti? Sau de ºoferii de taxi din Bangladesh? Hagi-Haghi, vor striga unii. Comãneci-Comanici alþii...
sau Ceausesque-Ceucescu ºi Drachiula! Nu prea mulþi vor
exclama Eminescu, nici Decebal, ºi nici ªtefan cel Mare. Ei ºi?
Principalul este cã îi avem noi în suflet ºi inimã!
M.D.P.: Încerc sã agit un concept în curs de perimare:
„Estetica, ºtiinþa despre frumos ºi frumuseþe” invadatã globalizant de „ºtiinþa violenþei imagistice”. Ce e de fãcut?
G.R: De ce ziceþi perimare? Lumea se împarte în douã.
Cei cu gust pentru frumos ºi cei care nu-l au, dar ar vrea sã se
afirme cu orice preþ, sã iasã în relief. Frumosul se creeazã greu!
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Urâtul mai uºor, deoarece nu are reguli! Aþi observat vreodatã
un copil neîndemânatic care vrea sã creeze ceva? Se chinuie
bietul copilaº, insistã, plânge, se enerveazã, sau cere chiar
ajutor pentru a crea ceva frumos. Dar nu îi este aºa de uºor
precum copilului talentat. Atunci se supãrã, se revoltã ºi încearcã sã distrugã obiectul neputinþei sale. Uneori devine violent! Dacã nu este supravegheat, lãmurit, îndrumat ºi ajutat,
cautã sã se exprime „artistic” în continuare cu aceeaºi neîndemânare ºi parcã cu mai multã violenþã. Vrea sã atragã atenþia
cumva! Vrea sã se exprime! Nu îl intereseazã prin ce mijoace.
Deseori îºi gãseºte chiar ºi adepþi admiratori. Atunci frustratul
se autoconvinge cã ºi el e în stare sã producã ceva pentru a fi
bãgat în seamã! ªi iatã cã s-a nãscut o artã aºa-zisã violentã.
Violentã pentru ochi, violentã pentru suflet, violentã pentru
relaþii interumane. ªi astfel estetica ajunge sã fie secondatã de
o artã a urâtului, de o moda horibilis, de o comportare nemanieratã... de o dorinþã de a ieºi în relief, de a fi excentric, sau
pur ºi simplu din prostie imitativã... cã „aºa fac ºi alþii”. Totuºi
aceste mode trec repede. De ce? Deoarece supãrã ochiul,
deranjeazã mintea, rãnesc corpul fizic ºi aduc nemulþumiri
sufletului. Dupã o perioadã de coacere ºi de maturizare, mulþi
îºi taie pletele perioadei rebele, îºi acoperã tatuajele tinereþii,
îºi scot belciugele din nas ºi din buric, îºi însãmânþeazã cheliile
generalizate á la mode, cautã sã fie mai înþelegãtori cu estetica
adevãratã, cu arta frumosului, chiar dacã mai sunt ipocriþi ºi
mai mâzgãlesc din când în când, dar din ce în ce mai rar, pereþii
latrinelor. Mã întrebaþi ce este de fãcut? Educaþie, educaþie ºi
comunicare! Integrare ºi reconciliere. O mânã întinsã...
M.D.P.: „Omul s-a nãscut liber, dar pretutindeni se
aflã în lanþuri”, spunea la vremea sa Jean Jaques Rousseau.
Cum aþi nuanþa afirmaþia, raportînd-o la nevoile, la realitãþile
prezentului.
G.R.: Cât este puer omul este dependent! Deci nu este
liber. Când ajunge la maturitate, orice om poate sã se debaraseze de lanþuri. Trãim într-o epocã diferitã de cea a lui
Rousseau. Suntem mult mai liberi, sau putem sã ne obþinem libertatea mai uºor. Numai sã vrem. Acum orice om sãnatos la
fizic ºi minte poate sã fie independent dacã vrea. Dar unora le
place sã fie dependenþi... fapt care este tot un fel de parazitism.
M.D.P.: Despre alte pasiuni subjugante sau înrobitoare de frumos, ce ne puteþi spune?
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G.R.: Îmi plac oamenii curaþi sufleteºte! Nu-mi plac
naivii, prefer complicaþii. Cu naivii nu m-am înþeles niciodatã.
Mã trag la subsol! Îmi place modernismul pânã la limita bunului simþ. Caut sã înþeleg orice generaþie, orice individ, orice
curent artistic. De la fiecare ai de învãþat câte ceva. Îmi place o
mâncare prezentatã frumos, un parfum bun franþuzesc, o vorbã
caldã, o glumã bunã, o carte cãrtãreascã sau cãrturãreascã, o
partenerã frumoasã, o casã curatã ºi elegantã, o expoziþie de
artã clasicã sau modernã, cãlãtoriile... Da, da! Cãlãtoriile în cât
mai multe þãri, sã vãd, sã cunosc ºi alte culturi, sã-mi fac noi
prieteni... Apoi sã-mi spãl ochii cu panorama unui munte, sau
cu întinderea nesfârºitei mãri.
Îmi place sã citesc. Citesc orice, citesc tot ce îmi cade în
mânã, ºi pe faþã ºi pe dos, ºi pe cant! Îmi place mobila veche anticã, bine fãcutã... îmi place rococo ºi bauhaus ºi art nouveau! Îmi place pictura pe pânzã. Prefer pictura clasicã, dar nu
mã dau în lãturi sã admir ºi un Edvard Munch, un Jasper Johns,
Helen Frankenthaler, Yves Klein, un De Kooning, Fiona Rae,
Nicolas De Staël, Carlo CarrB ºi chiar lucrãrile românului Romeo Niram. Mor dupã artistul foto-realist Ron Mueck, dar ºi
dupã zbuciumata Frida Kahlo ºi muralistul ei soþ, Diego Rivera! Îmi plac filmele muzicale deoarece mã relaxeazã, îmi
place muzica clasicã, dar nu Bach, apoi muzica latino (cã doar
români suntem!), îmi place un mambo, îmi place un tango, îmi
plac piesele de teatru vorbite la o tonalitate medie (dar cu
trãire, interpretare ºi intonaþie), nu ca cele româneºti din provincie unde actorii se remarcã urlând sau þipând cât mai tare. ªi
dacã nu pot sã ating tot ce îmi place... încerc mãcar sã visez, sã
îmi visez dorinþele. Personal mã mulþumesc cu puþin, dar
totuºi... nu fug de abundenþã.
M.D.P.: ªi un rãspuns pentru întrebarea lui Immanuel
Kant. „Ce trebuie sã sper”? Ce sperã OMUL ca „animal
raþional” cum îl numeºete Petre Þuþea? Ce sperã distinsul
George Roca de la viaþã?
G.R.: Ce sper? Sper sã ajung ziua de mâine! Sper sã fie
pace, liniºte, cât mai puþine ºocuri, sã fie înþelegere, sãnãtate,
tinereþe veºnicã în suflet... Iubire între oameni! Ce sper de la
viaþã? Am sã vã rãspund cu câteva versuri pe care le-am scris
destul de recent: „O, Doamne,/ mai dã-mi mãcar/ doar câþiva
ani în dar!/ Dar dã-mi atâþi câþi se cuvine/ sã-mi pot vedea
nepoþii mari,/ sã pun un pas pe Lunã,/ de care-mi este dor/ ºi
unul col’ pe Marte/ ºi-apoi pot sã... mor!”.
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Schiþã pentru un portret:
Teresia Bolchiº-Tãtaru
Antoaneta TURDA
Nãscutã pe meleaguri haþegane, în vara anului 1935,
Lectura mai mult sau mai puþin comodã, dar care mereu
scriitoarea germanã de origine românã, Teresia Bolchiº-Tã- ne pune în miºcare gândirea, stârnindu-ne, la un moment dat, o
taru, este pentru peisajul românesc ºi în special pentru cel multitudine de întrebãri, a articolelor sale, este, neîndoielnic,
bãimãrean, nu doar o prezenþã obiºnuitã ci chiar necesarã. de mare ajutor în receptarea cãrþilor care se axeazã, în prinAfirm aceasta, cred fãrã riscul de a greºi sau a deranja spirite cipiu, pe reflectarea realitãþilor româneºti provocatoare de
mai comode, amintindu-mi aproape toate lansãrile pline de mari dileme ºi atitudini. Privitã din acest unghi, ultima apariþie
vervã ºi patriotism ale cãrþilor sale, a cãror tematicã cunoaºte o editorialã a Teresiei Bolchiº-Tãtaru, lansatã în 14 august 2008
largã sferã începând cu
la Biblioteca Judeþeanã
literatura propriu-zisã ºi
„Petre Dulfu” din Baia
continuând cu istoria ºi
Mare, Restituiri, carte
biologia, acest din urmã
apãrutã la Editura Critedomeniu fiind de fapt
rion Publishing, condusã
una dintre marile sale pade cunoscutul publicist
siuni, care s-a oglindit
ºi poet Gabriel Stãnescu,
mulþi ani de zile în Baia
se cere a fi recepþionatã,
Mare, unde a fost proîn primul rând, ca o carte
fesoarã de biologie.
de atitudine care ne
Plecatã din Roreaminteºte cuvintele pe
mânia în anii ‘70 ai secare le-a rostit poetul Ion
colului trecut, s-a stabilit
Burnar la lansarea celui
în Germania, la Augsde-al treilea volum din
burg, fãcându-se repede
Maramureº - Mândria
cunoscutã în mediul inºi durerea noastrã, în
telectual al þãrii de adopdecembrie 2007: „Cred
þie unde este o veche
cã Teresia Bolchiº-Tãtamembrã a cercului culru este singura scriitoare
Ioan Burnar, Teresia Bolchiº-Tãtaru, Vasile Leschian
tural-artistic Apoziþia din
din diaspora pe care o
München dar ºi a Asociaþiei Botaniºtilor din Schwaben- intereseazã acest neam”. Aºadar, chiar dacã nu e chiar singura,
Augsburg. Este, de asemenea, membrã a Liter-Art XXI din totuºi, cu siguranþã e una dintre puþinele voci ale diasporei
SUA ºi UCIP de Press.
despre care se poate spune cã are o obsesie clarã: soarta unui
Stabilirea, pe vremea comunismului, într-o þarã atât de popor ale cãrui probleme esenþiale nu au fost în stare sã le
civilizatã ºi ordonatã cum este Germania, þarã în esenþa ºi rezolve, de-a lungul timpului, politicienii români.
mentalitatea ei profund diferitã de România, probabil cã a
A vorbi, în acest context ideatic, despre romanul-eseu
fãcut-o, de-a lungul timpului, pe Teresia Bolchiº-Tãtaru sã ob- al autoarei care, în afara ortografiei care respectã normele lui
serve, în cele mai mici detalii, aceste diferenþe, bune sau mai Sextil Puºcariu, poate fi considerat, prin modernitatea stilului,
puþin bune, sã cunoascã ºi mentalitatea românilor care, ase- o veritabilã scriere a secolului XXI, înseamnã a-l percepe, în
meni Domniei Sale, au luat drumul pribegiei din diverse mo- primul rând, ca pe un fragment al realitãþii româneºti, cuprins
tive, toate acestea ajutând-o poate mai mult, într-un anumit între anii ‘50 pânã în 1989, care genereazã o atmosferã în care
sens, sã-ºi cunoascã ºi sã-ºi iubeascã mai mult þara natalã, multitudinea de personaje obiºnuite se omogenizeazã perfect
iubire mãrturisitã nu doar în cãrþi, ci ºi în bogata sa activitate cu marile personalitãþi ale timpului. Receptarea romanului din
ziaristicã în care a luat mereu acele atitudini care, chiar dacã prisma acestei omogenizãri ne scoate la ivealã o altã trãsãturã
poate au deranjat pe moment din pricina unei poziþii deseori specificã scrierilor Teresiei Bolchiº-Tãtaru, cea a rememorãrii,
foarte tranºantã, pânã la urmã au primit acordul opiniei pu- efort pe care autoarea îl face ºi aici dând romanului acel aer ce
blice. Amintesc aici, în acest sens doar câteva: articolul din îl poate degaja o galerie de portrete în care au un loc distinct
revista Pro Unione nr. 3-4/2000: A greºit Eminescu sau ur- câteva dintre personalitãþile Bãii Mari ºi ale judeþului Mamaºii lui? De la Nistru pân’ la Tisa..., interviul acordat lui ramureº. Recunoaºtem aici portretul generalului Gheorghe
Marian Ilea în Glasul Maramureºului, din data de 15 sep- Petrescu, cunoscut nu doar pentru patriotismul sãu, dar ºi
tembrie 2001, intitulat: Dupã experienþa unui sfert de secol de pentru talentul literar, mãrturie fiind în acest sens o parte a
exil: Scriitoarea Teresia Bolchiº-Tãtaru ne îndeamnã: Rea- poeziilor sale incluse în volum, al fiilor sãi, dintre care unul
duceþi-l pe Dumnezeu în mijlocul nostru, articolul din este stabilit în Germania ºi al uneia dintre nurorile sale. InteInformaþia zilei din data de 9 decembrie 2005, intitulat Legi ºi resante sunt ºi paginile despre doi preoþi greco-catolici: preguli tovãrãºeºti ºi cel mai recent publicat, în octombrie a.c., ãrintele Grigore Balea, care a fost ºi profesor de matematicã în
în cotidianul local Graiul Maramureºului: Dincolo de un caz Sighetu Marmaþiei, ºi pãrintele bãimãrean Gheorghe Marian,
de hepatitã.
cel care în perioada comunistã, aproape ºi-a transformat casa
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în bisericã, înfruntând teama care ne-a paralizat pe mulþi dintre
noi, despre regretatul profesor de limba ºi literatura românã,
Vasile Doniga ºi despre un personaj contemporan ce dã un plus
de culoare acestei aºezãri: inginerul electronist cunoscut în
urbe sub numele Mitruþ din Rus. Alãturi de aceste „umbre” a
cãror suflare parcã încã o mai auzim, avem bucuria de a
descoperi, mai mult sau mai puþin în treacãt, nume cum ar fi cel
al lui Ion ªiugariu, poetul mort pe front în primul rãzboi
mondial, dupã ce îºi fãcuse un renume pe tãrâm literar, al
episcopului greco-catolic Alexandru Rusu, pe care autoarea îl
surprinde într-unul dintre momentele cele mai importante ale
oraºului, cel al redeschiderii, în 1944, al Liceului „Gheorghe
ªincai”, al folcloristului Mihai Pop, al moroºencei care ajunge
la Curtea regalã sau al botanistului care a înfiinþat Grãdina botanicã din Cluj-Napoca: Alexandru Borza, nume care a rãmas
în amintirea contemporanilor sãi nu doar ca un mare intelectual, ci mai ales ca un om cu o mare demnitate moralã.
Periplul printre personaje ºi personalitãþi dezvãluie ochiului atent ºi nume ale diasporei române prezentate, mai mult
sau mai puþin voalat, dintre care amintesc pe cel al artistul plastic Mihai Olos sau pe medicul scriitor Victor Coroianu, evocarea lor fiind de fapt un prilej de a dezbate, la un moment dat,
condiþia emigrantului român în perioada în care România sta
amorþitã sub regimul comunist.
Evocarea atâtor nume sonore alãturi de personajele
cãrþii, printre care Omul albastru, face notã aparte întrucât el e
simbolul unei epoci, personaj pe care Teresia Bolchiº-Tãtaru îl
scoate în evidenþã ºi prin limbaj, îl obligã pe cititor sã peregrineze în mai multe locuri care au totuºi un punct central de
sosire ºi plecare: oraºul Baia Mare care se bucurã de toatã
atenþia autoarei. Ea descrie locuri dragi oricãrui localnic al
acestor þinuturi, cum ar fi vechile biserici romano-catolice sau
Valea Roºie cu pitoreºtile sale case aparþinând minerilor, case
care au inspirat pictorii ªcolii bãimãrene de picturã, deºi erau
de fapt doar „case mãrunte… vopsite în albastrul tare al caselor
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de munte, acoperite cu ºindrilã, cu buza aceea de acoperiº spre
stradã, ca o jumãtate de pãlãrie ce parcã politicos îºi saluta
vizitatorul.”
Dezvãluind rând pe rând „enigmele” oraºului, cartea
amestecã, asemenea personajelor ºi personalitãþilor trecute,
fapte ºi întâmplãri urâte din regimul comunist cum ar fi interminabilele cozi la alimentele pentru care pânã la urmã oamenii
duceau o adevãratã luptã nu doar fizicã, ci ºi moralã, cu cele de
mare bucurie cum ar fi, bunãoarã, zvonul cã actualul Arhiepiscop Major greco-catolic Lucian Mureºan urma sã conducã
biserica clandestinã sau atmosfera mocnitã din preajma revoluþiei din Decembrie 1989 dar ºi perioada tulbure care a
urmat.
Amalgamul de impresii, senzaþii ºi indivizi pe care este
construit acest roman având totuºi ca persoanje centrale doar
cuplul Pia ºi Andrei, ei fiind de fapt liantul a tot ceea ce se
întâmplã ºi se povesteºte în naraþiune, este deseori luminat de
multe detalii ce, þinând de biologie, pun în valoare zestrea naturalã a României ºi în special a Maramureºului. Aflãm, în acest
context, despre castelul din Carpaþi care l-a inspirat pe Jules
Verne, despre caprele negre, care au fost vânate fãrã milã sub
comunism, despre diverse raritãþi ale florei, toate împreunã:
peisaje, vegetaþie sau animale, dând farmecul aparte al acestei
þãri pe care, de ce sã n-o recunoaºtem, Teresia Bolchiº- Tãtaru
o iubeºte din depãrtare, poate mai mult decât mulþi dintre noi,
cei rãmaºi aici.
Lectura cãrþii, dincolo de ortografia despre care am
amintit dar care pânã la urmã poate fi interpretatã ca o amprentã a propriului stil, aºa cum a afirmat la lansare, prof. univ.
dr. Gheorghe Glodeanu, ºi dincolo de multitudinea de informaþii oferite, este una antrenantã ºi fãrã a provoca greutãþi în
receptare, ea fiind de fapt un prim pas în a descifra un mesaj
foarte clar ºi anume cã întotdeauna ar trebui sã învãþãm din
trecut ceea ce ne-ar putea fi de folos pentru viitor, mesaj la care
se pare cã omenirea, în ansamblul ei, e mereu nepãsãtoare.

Oameni de culturã bãimãreni la lansarea volumului Restituiri
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(e)migraþie fãrã exil1
Cãlin-Andrei MIHÃILESCU
Profesor, Universitatea Western Ontario, Canada
Rezumat: Sedentarã, tradiþia filosoficã europeanã exileazã exilul. Cum condiþia contemporanã este, cel puþin pentru
europeni, definitã de migraþie ori emigraþie, deci post-exilicã,
decurge cã prezentul e filosofic. Discuþia care ne va purta prin
labirinturile acestui sofism îi are ca actori principali pe emigrantul care pleacã din est cãtre vest ºi pe migratorul pentru
care elasticul estului e prea puternic pentru a-l lãsa sã emigreze. De aºteptat: consideraþii istorice, sociologice ºi filosofice prezentate într-un stil migrator.
„Cum alþii nu pot ºti, sînt; ci nasc ºi la Moldova oameni,
dar – lesne de-nþelesne de-nþeles – pleacã”. Ce s-a schimbat în
deceniul de cînd am scris rîndul ãsta este cã mult mai mulþi
români pleacã de acasã, ºi mult mai mulþi se întorc. Cã o
migraþie fãrã precedent recent are loc ºi are timp sã se întîmple.
A apãrut, cum prea bine ºtiþi, unii, poate, chiar pe pielea personalã, a apãrut un fenomen nou prin masivitatea sa: cãpºunarii. Numerele lor ajung la milioane de capete de migrant ºi
miliarde de euro trimise acasã, ceea ce reprezintã o forþã
financiarã ºi electoralã de neignorat.
Iatã trei ºtiri recente care accentueazã aspecte diferite
ale acestei stãri:
Actorul ºi regizorul spaniol Carlos Iglesias a filmat în
Coslada un documentar despre imigrarea româneascã în Spania, transmite Romanian Global News. Filmul, care se pregãteºte atât în þara noastrã cât ºi în România, va combina
personaje reale de imigranþi români cu scene din filmul Un
franco, 14 pesetas. Mai exact, acest film este condus de însuºi
Carlos Iglesias, retrãind experienþa dulce-amarã a spaniolilor
care s-au vãzut obligaþi sã emigreze în Europa între anii 50-60.
Premiat la diferite festivaluri, cineastul a participat cu filmul
Un Franco, 14 pesetas la Festivalul de Film European din
Bucureºti, în mai 2007. Directorul, respectiv protagonistul, a
afirmat urmãtoarele: în Bucureºti, filmul a avut succes ºi s-a
înþeles perfect deoarece a avut mult de-a face cu experienþa de
viaþã a emigranþilor, de modul cum trãiesc în prezent, de aceea când
Guvernul român ne-a propus sã facem un documentar despre
emigranþii români în Spania, mi-a plãcut foarte mult ideea.
Obiectivul pe care l-a avut Carlos Iglesias este acela de a
realiza un paralelism între ceea ce s-a întâmplat în cazul spaniolilor în perioada menþionatã ºi ceea ce se întâmplã în prezent
cu emigranþii români. Istoriile lor, peripeþiile lor, succesele ºi
eºecurile lor, decepþiile lor, stabilind un joc de sensibilitãþi „nu de
sentimentalism”, care a echilibrat, oferind o povestire orientatã ºi
adaptatã la realitatea româneascã din Spania.
„Existã mai multe lucruri ce ne unesc decât ce ne
separã; suntem naþiuni foarte similare, cu climã, tradiþii ºi
gusturi asemãnãtoare”, a precizat cineastul completând cã „românul învaþã limba noastrã cu uºurinþã ºi se integreazã repede
cu spaniolii; ca dovadã sunt multitudinea de perechi spanioleromâneºti formate”. (Romanian Global News, on-line, 8 octombrie 2008)
A doua ºtire, provenind din aceeaºi sursã:
1

Cãlin-Andrei MIHÃILESCU
la conferinþa susþinutã în faþa
publicului bãimãrean

Relaþia dintre Italia ºi România „este un caz unic în
Europa. Este o situaþie în care douã popoare se intersecteazã”,
a spus Stefano Ronaldo, profesor de politici publice în comunicare la universitatea IULM din Milano, în discuþiile de la
masa rotundã „Valori comune. Perspective convergente”, care
a avut loc marþi, la Roma, în cadrul campaniei „Piazza di Romania”. Scopul mesei rotunde, organizate de Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu Ministerul pentru Intreprinderi
Mici ºi Mijlocii, Comerþ, Turism ºi Profesii Liberale, a fost acela
de a gãsi soluþii ºi modalitãþi pentru construcþia unei imagini
reale, pozitive, a comunitãþii române din Italia.
În fine, a treia ºtire, în care ni se spune cã Preºedintele
României, extatic dincolo de dorinþa de a-ºi crea capital politic, ºi-a încheiat, acum ca la douã luni, discursul susþinut în faþa
a aproape o mie de români, prezenþi la liturghia de inaugurare a
episcopiei ortodoxe române de la Roma, spunîndu-le românilor din Italia cã banii pe care îi trimit ei în þarã sprijinã
economia româneascã ºi cã, în lipsa lor, Guvernul ar fi fost
obligat sã se împrumute. Bãsescu le-a declarat acestor fii
nerisipitori cã, fãrã forþa de muncã necesarã, în cîþiva ani
România nu-ºi va putea continua dezvoltarea, de aceea þara va
avea atunci mai mare nevoie de ei acasã, decît de banii pe care
îi trimit. „România are nevoie de voi acasã în perioada urmãtoare, aºa cum acum are nevoie de banii voºtri în bãncile din
România. Prezenþa dumneavoastrã în þarã va fi mai importantã
decît banii pe care îi aduceþi. Ca sã concluzionez, în cel de-al
doilea mandat al meu, vã aºtept acasã!”.
(http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Politica/102738/
Basescu-catre-capsunari-Va-astept-acasa-in-cel-de-al-doileamandat-al-meu-.html).
Deºi viaþa fiecãrui soldat american era estimatã la 15
mii de dolari în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, sigur
cã România nu a avut niciodatã un preºedinte mai bun, mai
onest, mai popular ºi mai haios decît Traian Bãsescu. Sigur cã
nu ºtiu cine a spus asta. Dar ºi mai sigur e cã sîntem o naþie mai
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mult dramaticã decît autocriticã ºi ne jucãm pe scene fantasmatice sau publice dramele deceniului, ale anilor care trec,
ale anului acesta care nu mai trece, ale ceasului care nu mai
aduce nici ce anul nu putuse, în fine, ale momentului exploziei
unui scandal, a unei anxietãþi, urmate de fandacsie, de depresie
de moment, ori de o teorie a conspiraþiei planetare durutã pe o
mai lungã duratã. Obsesia politicianismului la români meritã
nu mai mult decît aceastã propoziþie. Ce meritã, însã, cred, ºi
chiar cred, mai mult, e sã ne uitãm la disponibilitatea româneascã, la felurile în care românii se dedubleazã, parcã
natural. Emigraþi, ei devin români-ºi-francezi, români-ºi-canadieni: pe scurt, români-ºi-încã ceva. N-am vãzut unul care sã
fie român-sau-american, ori român-sau-luxemburghez. Dar
am vãzut, cã în þarã, cã-n diaspora, am vãzut români dubli, sau
rromâni; adicã români-ºi-români.
Ci cine-o fi acest rromân ? Cã e „schizo”, cã e „para”,
rromânul arde ca focul. Prin kitsch sângeros, rromânul e o
abreviere „schizo” a identitãþii cu cratimã: el nu e românºi-neamþ, ori român-ºi-evreu, ci este român-ºi-român. El îºi
þine oglinda în faþã ºi-o întreabã: „Oglindã-oglinjoarã, cine-i
mai rromân în þarã ?” ªi oglinda, adicã cealaltã jumãtate a lui, îi
rãspunde drãgãstos: tuu! ªi iarãºi este rromânul o abreviere
„para”: el e rromân pentru cã vrea sã-i distrugã pe toþi cei care
nu îi recunosc ficþiunea filo-românã: aceea a spectacolului de a
fi român dincolo de orice oglindã – în dimineþile aburite ale
Bucovinei, pe malul mãrii ultimului dor ori în viermuiala
demograficã a celor n milioane de nãscuþi prin decesul avorturilor în epoca de aur. Rromânii sunt dubli chiar dacã se cred
cetãþeni ai Republicii Auto-Române Profunde.
Existã identitãþi elastice. Neamþul e neamþ ºi-n ºanþ.
Românul e elastic; ºanþurile lui merg bete prin sate, dar pot
merge mai drept – ca la Mãrãºeºti-Mãrãºti-Oituz-1917 – decât
ar fi gândit-o vicleanul Euclid. Tunelurile lui nu se întâlnesc
întodeauna ºi de aceea lumina de la capãtul lor se confundã
ades cu întunericul. Un popor tehno-imprecis prin vinele cãruia curg atâtea feluri de sânge meritã o civilizaþie care sã-ºi
recunoascã adânca bogãþie etnicã ºi astfel sã îi lumineze tunelurile prin care tranziteazã. Elasticitatea româneascã e îndreptatã împotriva dualitãþii care o genereazã. Feluritele
rasisme ale neamului nostru sunt menite sã ne ascundã esenþa
noastrã dualã. Populism, tãtucism, machism – tot atâtea expresii ale fricii de aceastã dualitate – ca ºi multele altele:
dedublarea în umbrã ºi fricã de umbrã, hermafroditismul
nostru mitic, îngemãnarea sub ghinion ºi noroc; scutul liricii
împotriva epicii istoriei (românul s-a nãscut poet, asta e sinecura lui pe marginea hãului); teama de a nu fi lãsaþi la coadã –
în ordine, de cãtre romani, bizantini, istambulangii, vestici,
moscoviþi, natofori, Eucraþi –, spaima, datoria ºi plãcerea de a
nu aparþine altcuiva; râsu-plânsul de la urmã; veºnica noastrã
europsire. Ce n-ar face românul ca sã-ºi ascundã dualitatea sa
(pe care o adânceºte ascunzând-o): el face gaºcã ori mafie
împotriva ei. Elitele ni se opun la fel acestei dualitãþi ºi oferã ºi
modele de comportament acelor vagi mase de care s-au separat
pentru a se naºte ºi pe care le ignorã pentru a supravieþui. La
Judecata de Apoi, dacã vom fi întrebaþi ce-am fãcut noi, românii, pe pãmânt, am putea prea bine sã rãspundem cã am
fãcut excepþie. ªi aºteptãm sã fim decoraþi cu Exceptia Nostra.
Disperarea e sala de aºteptare a miracolelor. Cu cât
mizeria din salã e mai adâncã, cu-atât miracolele par mai pure
– ori mai improbabile, cum ar spune vecinii mei, doar statistica-i o ºtiinþã pentru dânºii inventatã. Aceastã aºteptare –
pasivã, parºivã ºi pasionatã – e, vezi bine, nocivã, d’asemenea.
Cãci sperând într-una sã scapi dintr-una de ce te strânge, ori
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sã-þi parchezi maºina-n baie sau sã-þi agãþi hamacul de cornul
lunii, e o petrecere a timpului care îngheaþã starea de fapt
într-una de drept. Vicios, tacticos, adictiv, fatalismul se legalizeazã; legea se face fire. ªi aceastã fire rupe, în neºtire,
lumea în bucãþi. Pentru cã sîntem duali; pentru ca românul sã
fie „ºi-ºi” – dual, imparþial ºi liberal – lumea lui trebuie musai
sã fie „fie-fie”. Fie Bãsescu, fie Tãriceanu; fie George Cãlinescu, fie Eugen Lovinescu; fie Mache, fie Lache; fie el, fie
(Fid)el. Pe vîrful unui ac nu-i loc pentru mai mult de unul
promovat la înger.
De aceea – ºi de aceea, românul e parcã fãcut pentru
(e)migraþie.
Aici onorabilul auditoriu poate zice: „stai oleacã: cum
adicã de aceea ºi de aceea? Ce-i povestea asta cu cratima dintre
român ºi altceva?” Eei, eu cred cã, românul luînd lumea în
pieptul propriu, îºi devine stãpîn sclavului care este. ªi cã nu
are drum de mijloc, cã el reproduce, în fantasmele sale, subþierea sudamericanã a mijlocului în reproducþia societãþii româneºti, care scuzã scopuri ºi funeste ºi benefice: acest mijlocel e tras printr-un inel din lanþul care ne gâtuie de ne
mântuie; care îi trimite pe sãraci sã se îmbogãþeascã altundeva;
pe cei plecaþi – sã parã luzãri, morþi sau mituri; pe cei rãmaºi sã
se simtã pãrãsiþi, dar vii prin ricoºeu; care face spiritul securist
sã ne apere de noi înºine – acel Spiritus Securitatis care ne-a
luat ºi pielea de pe ego pentru a se erija în mediatorul general al
societãþii (ca zeul iute pus în ceea ce se desparte de sine, cum ar
fi spus Nichita Stãnescu dacã n-ar fi spus-o deja), pentru a o
conduce – încotro? Aceastã izolare a extremelor, aceastã civilizaþie de ºoc, aceastã tãiere a fi(r)ului în patru ca a lui Ioan
Vodã cel Cumplit de Viteaz, ea însãºi ameninþând sã devinã
extremã, este astãzi boala de a fi român.
Ca un aparté chiar de azi: cratima dintre român ºi
italian, ori dintre român ºi spaniol, uneºte ºi desparte, cam în
acelaºi timp, ce-i în stînga ei de ce îndrãzneºte sã se aºeze în
dreapta-i. O sãgeatã dublã, în fapt arãtînd cãtre Spania or Italia,
ea de asemenea þinteºte melancolic, înapoi, cãtre România.
Cultura românã e invo(t)catã sã îl atragã pe românul-aproape-spaniol sã se întoarcã acasã în timpul celui de-al doilea
mandat al lui Traian Bãsescu. Un naþionalism de serviciu ºi
uzurã ar putea fi invocat în acest scop (aºa cã nu e improbabil
ca un Adrian Pãunescu, de pildã – sã devinã Ministru al
Culturii în urmãtorul guvern al þãrii noastre mici, dar ospitaliere dezastrelor).
Aºa cã, dacã - il romeno’e mobile (ºi o spun trist ºi direct în Maramureºul cel drept ºi pãrãsit de-atîþia acuma
cãpºunari), în timp ce depopularea a devenit activitate popularã iar repopularea – program politic, mã întorc la relaþia
dintre (e)migraþie ºi exil.
Exilul exilat
Tradiþia filosoficã europeanã e sedentarã. Chiar cînd nu
stã pe loc, la loc de bîlbã ºi claritate reproductivã, ori cu ochii
încruntaþi de lumina acestui adevãr, filosofia e sedentarã. Ea
nu e doar fãcutã sã-înþeleagã, ci ºi sã dea de înþeles; ea, aºadar,
se face punte între prostie ºi emancipare ºi stã ca o piatrã
(filosofalã?) cãreia îi dã tîrcoale spectacolul ºuvoaielor de apã,
timp, eroare ºi orori. Statismul contra-spectacolului gîndirii stã
în aºteptare. Poate filosofia sperã cã va fi, odatã, bãnuitã de
înþelepciune, ºi ridicatã pe vreun piedestal; ºi poate de aceea,
statuarã, se bãnuieºte cã ar fi-nþeleaptã. Statismul acesta –
precum statul de drept ori de fapt, precum statul la coadã, e
fundamental. El þine gîndirea în picioare, dar în picioarele de
lut ce împieliþeazã gîndirea sedentarã. O gîndire agrarã, de
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fapt, ºi nu vînãtoreascã, aventuroasã ori nomadã. Esenþa agricolã a culturii. De aceea ºi printre altele, reflexul tipic al
gîndirii filosofice este sã exileze exilul, sã trimitã emigraþia la
loc de emigrat (ºi poate de imigrat, dar asta nu o intereseazã),
ori sã-i dea miºcãrii un rol secund, impur, cãci e trecãtor.
Excepþiile sînt numãrabile pe degetele de la o mînã ce pianoteazã pe apele timpului: Heraclit, Spinoza, Nietzsche, Benjamin
ºi Deleuze. Al ºaselea deget pare prea mic pentru a simþi.
Statismul acesta, pe lîngã care voi trece repede, dîndu-i

ceea ce, fãrã s-o vrea, o meritã, devine cronic în cazul ºtiinþelor
sociale: a antropologiei culturale, a sociologiei, a psihologiei
sociale, a geografiei economice, a demografiei ºi a miriadelor
de sub-încrengãturi: ale, deci, spiritului alunecat pe patinoarul
subþire al ºtiinþelor. Sfîntã ºtiinþã! Fetiº al dezastrelor modernitãþii! Statisticã prin care adevãrul se întrupeazã într-un alt
fals ce se ascunde, dar e neputincios cînd vine vremea sã iasã
din ascunziº! Numere – piedestal al anxietãþilor noastre!
Literatura a rãmas sã poatã povesti istoriile mobile ale
oamenilor fãrã loc – fie fãrã loc deloc deloc, fie ale celor cu
mai multe locuri, ca mai multe trupuri, dar nici unul în care sã
poatã sãlãºlui pentru toatã ardoarea vieþii. Cine poate povesti
mobilitatea unei vieþi care nu se poate opri în sensul ei decît
prin moarte?; ori sensul vieþii care are nevoie de o anume
cursivitate pentru a nu se dispersa excesiv în ceea ce este accidental? Poate cã, doar, literatura. Cu siguranþã – mitul.
Figura occidentalã a exilului îºi gãseºte originea urgentã în povestea alungãrii Evei ºi a lui Adam din rai. Aceasta
e civilizaþia vinovãþiei, cum ar numi-o urmaºii lui Dodds: o
civilizaþie nu platnicã, ci una care e rea-platnicã. Cel puþin aºa
o crede Nietzsche, criticul dintîi al raiului. Sufletul biblic,
creºtinesc, dacã vreþi, e creat spre-a fi nemuritor – cã înainte,
cã dupã moartea trupului – pentru a îndura vinovãþia cea dintîi,
pentru a avea infinitul ca termen de platã a datoriei celei mari a
bizarei noastre specii. Infinitul face pledoaria datoriei noastre
tradiþionale ºi viitoare. Ea dã cursului timpului o coerenþã care
este ºi cea a timpului plat prin identitatea momentelor sale.
Exilul dramatizeazã imposibilitatea întoarcerii, în expresiile triste ale lui Ovidiu trimise de la Pontul Euxin, ori în
eminescianul „Astãzi, chiar de m-aº întoarce / A-nþelege n-o
mai pot:/ Unde eºti, copilãrie,/ Cu pãdurea ta, cu tot?”
Întoarcerea melancolicã, poate obsesivã, îl dedubleazã pe exilat, dupã chipul ºi asemãnarea dublei întrebãri „unde sînt?”:
pe de o parte, unde sînt zãpezile de altãdatã?, sau ubi sunt?; ºi,
pe de alta, „unde sînt eu, cel care întreabã?”, sau ubi sum?
Accentul cade pe spaþiu, în al doilea înþeles al întrebãrii, dar în
primul el cade pe timp, mai precis spus pe deºertul pe care
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timpul ni-l lasã în urmã ºi ca urmã. Exilul, s-a spus, nu are loc
în spaþiu, ci în timp. Sîntem rupþi de trecutul nostru, pe care
încercãm sã-l stãpînim prin violenþa memoriei, dar cãruia îi
sîntem supuºi prin melancolie. Freud definea melancolia ca pe
un doliu neîncheiat – o figurã care face pereche cu teoria
nietzscheeanã a vinovãþiei ca datorie infinitã. Dar, dincolo de
aceastã distincþie abstractã între spaþiu ºi timp, s-ar spune cã
exilul e o condiþie integralã a experienþei în care ºi solidaritatea
ºi suspiciunea mutualã a spaþiului ºi timpului se agraveazã ºi
dramatizeazã. Trecutul exilatului e inaccesibil ºi prezent în
inaccesibilitatea sa. Temporalitatea exilicã e traumaticã, iar
gîndirea lui Freud e impregnatã de tipare rabinice. Viaþa exilatului e una de rãtãciri, rãtãciri prin spaþii mai mult sau mai
puþin goale. Acolo unde Ulise îºi putea calcula inginereºte
întoarcerea – nostos-ul, acasã, Moise, figura biblicã a rãtãcirii,
se întoarce pe Pãmîntul Fãgãduinþei acuma preschimbat, supus
legilor transformãrii care fac întoarcerea imposibilã. Exilatul
biblic se întoarce în viitor, doar e preot ºi profet; eroului grec,
însã, trecutul ºi viitorul i se întorc cãtre sine intersectîndu-se
într-un prezent calculabil.
Faþã de cele douã moduri clasice ale întoarcerii de pe
drumuri în culturile iudeo-eline, istoria celui pe care l-am
numit „român” se raporteazã diferit. România nu e nici Ithaca,
nici Pãmîntul Fãgãduinþei. Nici la nord, nici la sud, nici în Ori-

ent, nici chiar în Occident, e, parcã, un centru, poate centrul absent al unei structuri geo-istorice ºi, cu siguranþã, simbolice.
La mijloc de rãu ºi bun, e un loc de interferenþe, un bazar de
culturi ºi personalitãþi multiple. Nouã, românilor, Facerea ne e
Ieºirea, ºi Ieºirea – Facerea. Un spirit mai dedat la jocuri
vetuste, atît de serioase în ordinea culturii noastre, de la
Eminescu, Hasdeu ºi Iorga pînã la spiritul noician al fiinþei, ar
spune cã, a fi român înseamnã a face naveta între Genezã ºi
Exod, ori, altfel spus, între Facere ºi Ieºire. Eu prefer sã spun
cã, în condiþiile (e)migraþiei, structurile exilice devin secundare. Pentru (e)migrant, naveta e mai apropiatã ca fel de a-þi
petrece timpul, în timp ce tãieturile drastice ale exilului devin
butaforia narcisicã a teatrului psihic.
Pendulãm între provinciile imperiilor cãrora nu le-am
aparþinut, încã, niciodatã destul. Din Maramureºul izolat în
Calabria ori în satele andaluze, migraþia ori naveta se fac din
provincie în provincie. Dacã România simbolicã este un centru
„la mijloc de rãu ºi bun”, atunci pendularea (e)migrantului este
între marginalii reale ºi un centru absent. România-i Roma
micã, ºi dacã toate drumurile ar duce la ea, ele s-ar pierde în
ceaþa ce stãpîneºte între real ºi inexistent.
Nu „unde sînt?” e întrebarea, ci „de unde pînã unde sînt?”
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Carte româneascã de învãþãturã
Laviniu ARDELEAN

La Bucureºti, în perioada 19-23 noiembrie a.c., s-a
desfãºurat cea de-a XV-a ediþie a Târgului Internaþional
„GAUDEAMUS – Carte de învãþãturã”, organizat de
Societatea Românã de Radiodifuziune. Pe o suprafaþã de
circa 14.000 m.p., aproape de suprafaþa maximã a Pavilionului Central Romexpo au expus producþiile proprii
peste 400 de edituri româneºti ºi strãine, agenþii de difuzare, instituþii de învãþãmânt, asociaþii profesionale, firme multimedia º.a.
Cu aceastã ocazie, cei peste 100.000 de vizitatori
au putut mângâia ºi cumpãra ultimele apariþii editoriale,
dar mai ales au putut participa la
cele peste 400 de evenimente, organizate în mai multe spaþii special
amenajate sau la standuri (lansãri
de carte, mese rotunde, dezbateri,
colocvii, seminarii, întâlniri º.a.).
Evident cã n-au lipsit, cum e ºi firesc la un târg, contactele între editori ºi distribuitori, edituri ºi autori,
scriitori ºi traducãtori. Un spaþiu
generos ºi condiþii tehnice foarte
bune au constituit elementele ce au
dat dinamicã, suflu viu, interactivitate ºi excelenþã unei manifestãri
complexe ce a antrenat în bunã mãsurã floarea intelectualitãþii pentru
care cartea constituie principalul vehicul de informare, comunicare, cunoaºtere.
Târgul de carte, standurile cu
cãrþi spre vânzare, bursa de contacte, transmisiunile radio ºi TV,
dar ºi transmisia on-line realizatã
pentru a 8-a oarã consecutiv cu sprijinul RCS&RDS,
furnizorul oficial de Internet, au permis tuturor celor
antrenaþi în acest mecanism de punere în circulaþie ºi în
valoare a cãrþii o emulaþie demnã de o astfel de cauzã
nobilã. Vladimir Epstein, directorul executiv al Târgului „Gaudeamus” a mãrturisit cã bugetul avut
la dispoziþie a fost apropiat de cele
asemãnãtoare unor astfel de evenimente din Occident.
Deschiderea festivã a beneficiat de prezenþa activã ºi responsabilã a ambasadorului Franþei la
Bucureºti, Henri Paul, care a fost
desemnat ºi preºedinte de onoare în
prima zi a evenimentului. Pledoaria
sa pentru stimularea vânzãrii de carte francezã în raport cu traducerile
din francezã avea drept argument

chiar realitãþile culturale româneºti interbelice, când se
citeau masiv scriitori francezi ºi în limba francezã, nu
numai în cea a plaiurilor mioritice.
Dintre lansãrile de carte (majoritatea în prezenþa
autorilor) câteva au stârnit un mare interes, spaþiile la
dispoziþie nefiind încãpãtoare. Ne referim cu deosebire la
cãrþile promovate de editurile: Paralela 45, Rao, Polirom,
Humanitas, Curtea Veche, Compania, Nemira, Corint Junior.
S-a distins, prin interesul stârnit, lansarea volumului Istoria criticã a literaturii române de Nicolae
Manolescu, lucrare de peste 1.500 de pagini, la care
autorul a trudit vreme de 25 de ani.
Apãrutã la Editura Paralela 45 în
condiþii tipografice deosebite, cartea
domnului Manolescu se constituie
într-un reper major atât pentru o bunã
reflectare a celor „5 secole de literaturã”, cât ºi pentru discuþiile ce le
va suscita aceastã „oglindã literarã”.
O altã carte ce a purtat amprenta lui Nicolae Manolescu (de
aceastã datã mult mai micã, fiind
vorba de o scurtã prefaþã, mai mult
un cuvânt de recomandare) a fost
lucrarea Monumente UNESCO
din România apãrutã la Editura
Proema din Baia Mare. Din calitatea sa de ambasador al României
la UNESCO, profesorul recomandã
cu cãldurã un album de excepþie,
lansat cu bune ºi pertinente auspicii
de cãtre o editura micã, dar prestigioasã, care a mai scos pe piaþa
cãrþii câteva lucrãri de anvergurã ºi
bunã reprezentare. Ne referim la albumele Sãpânþa, publicat în tiraj mare, în 14 limbi de circulaþie internaþionalã, ºi Biserici de lemn din Maramureº, cu ilustraþii
superbe ºi texte în românã ºi englezã.
De remarcat cã aceeaºi editurã Proema (care a lansat într-o
singurã zi ºase cãrþi) a adus la târg
ºi primul volum Asimetria durerii
– dintr-o serie de trei volume ce cuprind toate poeziile scrise în limba
românã de marele scriitor timocean
Adam Puslojiè, membru de onoare
al Academiei Române, dar ºi minunata carte de relatãri despre Cãlãtoria îngerului prin Nord,
semnatã de poetul Gheorghe Pârja,
amândoi buni prieteni ai lui Nichita
Stãnescu.
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Aniversãri 2009
Ana GRIGOR

IANUARIE
1 ian. – 70 ani de la apariþia, la Iaºi, a revistei Jurnalul
literar (01.01.1939);
1 ian. – 60 ani de la înfiinþarea, la Bucureºti, a
Institutului de Lingvisticã; primul director:
Iorgu Iordan (01.01.1949);
4 ian. – 110 ani de la naºterea lui Emil Petrovici,
lingvist ºi filolog, principalul autor al
Atlasului lingvistic român (04.01.1899 1968);
5 ian. – 100 ani de la naºterea lui Bazil Gruia, poet
(05.01.1909 - 1995);
5 ian. – 150 ani de la alegerea, de cãtre Adunarea
Electivã a Moldovei, ca domn a lui
Alexandru Ioan Cuza (05.01.1859);
5 ian. – 60 ani de la naºterea lui Leo Butnaru, scriitor
(05.01.1949);
6 ian. – 175 ani de la naºterea lui Alexandru Sihleanu,
poet (06.01.1834 - 1857);
9 ian. – 55 ani de la inaugurarea Teatrului de Operã
ºi Balet (Opera Românã) din Bucureºti
(09.01.1954);
10 ian. – 140 ani de la naºterea lui Valeriu Braniºte,
publicist, om politic, membru în Consiliul
Dirigent al Transilvaniei (10.01.1869 - 1928);
10 ian. – 70 ani de la moartea Haricleei Hartulari
Darclée, sopranã (1860 - 10.01.1939);
10 ian. – 210 ani de la naºterea lui Petrache Poenaru,
pedagog iluminist, inginer, matematician
(10.01.1799 – 1875);
14 ian. – 190 ani de la naºterea lui Dimitrie
Bolintineanu, poet (14.01.1819 - 1872);
14 ian. – 80 ani de la naºterea lui Gheorghe
Rãdulescu-Gir, sculptor (14.01.1929);
15 ian. – 90 ani de la naºterea lui Boris Cazacu,
lingvist ºi filolog (15.01.1919);

15 ian. – 175 ani de la deschiderea, la Bucureºti, a ªcolii
de muzicã vocalã (15.01.1834);
18 ian. – 10 ani de la moartea lui Marian Papahagi,
istoric literar, director al Centrului Cultural
Român de la Roma (1948 - 18.01.1999);
18 ian. – 130 ani de la premiera, la Teatrul Naþional
din Bucureºti, a piesei O noapte furtunoasã
sau Nr. 9 de I. L. Caragiale (18.01.1879);
19 ian. – 380 ani de la moartea lui Anastasie Crimca,
mitropolit, cãrturar ºi miniaturist (1550 –
19.01.1629);
22 ian. – 140 ani de la naºterea lui Demostene Russo,
istoric bizantinolog (22.01.1869 - 1938);
24 ian. – 150 ani de la Unirea Principatelor Române
(24.01.1859);
24 ian. – 100 ani de la moartea lui Iosif Gheorghian,
mitropolit ortodox; a compus muzicã psalticã
(1829 – 24.01.1909);
24 ian. – 100 ani de la moartea lui Petre S. Aurelian,
economist, agronom, om politic (1833 24.01.1909);
24 ian. – 120 ani de la naºterea lui Victor Eftimiu,
poet, dramaturg ºi scenarist (24.01.1889 1972);
24 ian. – 50 de ani de la reprezentarea, la Teatrul
Naþional din Iaºi ºi la Teatrul Tineretului din
Bucureºti, cu prilejul sãrbãtoririi centenarului
Unirii, a piesei Povestea Unirii de Tudor
ªoimaru (24.01.1959);
27 ian. – 70 ani de la naºterea lui Dan Sergiu
Hanganu, arhitect (27.01.1939);
28 ian. – 120 ani de la naºterea Marthei Bibescu,
prozatoare (28.01.1889 - 1973);
31 ian. – 80 ani de la naºterea lui Constantin Mateescu,
scriitor ºi publicist (31.01.1929);

FEBRUARIE
1 feb. – 75 ani de la naºterea lui Nicolae Breban,
scriitor (01.02.1934);
2 feb. – 130 ani de la naºterea lui Ion C. Vissarion,
scriitor (02.02.1879 – 1951);
2 feb. - 120 ani de la naºterea lui Traian Sãvulescu,
biolog, fondator al ªcolii româneºti de
fitopatologie (02.02.1889 - 1963);
2 feb. - 100 ani de la premiera piesei Apus de soare de
Barbu ªtefãnescu Delavrancea
(02.02.1909);
2 feb. - 70 ani de la premiera, la New York, a Suitei a

III-a, lucrare simfonicã de George Enescu
(02.02.1939);
2 feb. – 90 ani de la apariþia, la Iaºi, a revistei
sãptãmânale Însemnãri literare
(02.02.1919);
4 feb. – 200 ani de la naºterea lui Vasile Cârlova, poet
(04.02.1809 - 1831);
4 feb. – 160 ani de la moartea lui Costache Conachi,
poet (1777 - 04.02.1849);
4 feb. – 80 ani de la naºterea lui Constantin Piliuþã,
pictor (04.02.1929);
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5 feb. – 150 ani de la moartea lui Alecu Russo,
prozator ºi memorialist (1819 - 05.02.1859);
5 feb. – 70 ani de la moartea lui Gheorghe Þiþeica,
matematician (1873 - 05.02.1939);
7 feb. – 90 ani de la moartea lui Gheorghe Pop de
Bãseºti, om politic, tribun al românilor
ardeleni; a prezidat Marea Adunare de la Alba
Iulia din 1 Decembrie 1918 (1835 –
07.02.1919);
8 feb. – 30 ani de la moartea lui Alexandru
Philippide, poet (1900 – 08.02.1979);
10 feb. – 60 ani de la moartea lui Octav ªuluþiu, scriitor ºi
critic literar (1909 – 10.02.1949);
12 feb. – 50 ani de la naºterea lui Dan Puric, actor ºi
regizor (12.02.1959);
12 feb. – 30 ani de la moartea lui Vasile G. Paleolog,
critic de artã (1891 – 12.02.1979);
15 feb. – 70 ani de la naºterea lui Constantin Stoiciu,
scriitor, editor ºi scenarist (15.02.1939);
15 feb. – 175 ani de la naºterea lui V. A. Urechia,
istoric ºi scriitor (15.02.1834 – 1901);
17 feb. – 90 ani de la naºterea lui Alexei Stârcea,
compozitor (17.02.1919 – 1974);
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18 feb. – 80 ani de la prima transmisie de teatru
radiofonic la Radiodifuziunea Românã
(18.02.1929);
18 feb. – 50 ani de la moartea lui Alfred
Alessandrescu, compozitor, dirijor, pianist ºi
muzicolog (1893 - 18.02.1959);
23 feb. – 140 ani de la întemeierea Partidului
Naþional Român din Transilvania, sub
conducerea lui Ilie Mãcelariu (23.02.1869);
25 feb. – 70 ani de la naºterea lui Virgil Duda, scriitor
(25.02.1939);
27 feb. – 130 ani de la naºterea lui Visarion Puiu,
cãrturar, arhiepiscop ºi mitropolit al
Bucovinei, mitropolit misionar în Transnistria,
cârmuitor al Eparhiei Ortodoxe Române din
Europa Occidentalã (27.02.1879 – 1964);
28 feb. – 160 ani de la inaugurarea, pe lângã Institutul
de studii filosofice din Cernãuþi, a primei
catedre de limba ºi literatura românã în
Bucovina; cursul este þinut de Aron Pumnul
(28 feb. 1849);
28 feb. – 255 ani de la naºterea lui Gheorghe ªincai,
cãrturar, reprezentant al ªcolii Ardelene
(28.02.1754 – 1816);

MARTIE
1 mar. – 125 ani de la premiera, la Teatrul Naþional din
Bucureºti, a operetei Hatmanul Baltag, pe un
libret de I. L. Caragiale ºi I. Negruzzi
(01.03.1884);
2 mar. – 80 ani de la naºterea lui Constantin Blendea,
pictor (02.03.1929);
3 mar. – 80 ani de la naºterea lui Teofil Pãrãian,
duhovnic ortodox (03.03.1929);
5 mar. – 100 ani de la naºterea lui Alexandru Gregorian, scriitor ºi publicist, primul director al
secþiei române a postului de radio Europa
Liberã (05.03.1909);
5 mar. – 90 ani de la decretul-lege privind adoptarea
calendarului gregorian; ziua de 1 aprilie [stil
vechi] devine 14 aprilie [stil nou]
(05.03.1919);
6 mar. – 20 ani de la moartea lui Vasile Netea, istoric
(1912 – 06.03.1989);
6 mar. – 70 ani de la moartea lui Miron Cristea,
primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
preºedinte al Astrei; a pus bazele Institutului
Biblic (1868 – 06.03.1939);
9 mar. – 80 ani de la moartea lui Theodor Dimitrie
Speranþia, scriitor ºi folclorist (1856 09.03.1929);
9 mar. – 150 ani de la naºterea lui Alexandru
Averescu, mareºal, om politic ºi erou naþional
(09.03.1859 - 1938);
10 mar. – 130 ani de la naºterea lui Dumitru
Caracostea, critic ºi istoric literar
(10.03.1879 – 1964);

12 mar. – 80 ani de la naºterea lui Valeriu Cupcea, actor ºi regizor (12.03.1929 – 1989);
14 mar. – 130 ani de la naºterea Ceciliei
Cuþescu-Storck, pictoriþã (14.03.1879 –
1969);
14 mar. – 90 ani de la naºterea Alexandru Paleologu,
critic ºi istoric literar (14.03.1919 - 2005);
15 mar. – 90 ani de la moartea lui Oprea Demetrescu,
compozitor ºi dirijor; a editat, în 1861, prima
revistã muzicalã în limba românã, „Musicul
Român” (1831 - 15.03.1919);
18 mar. – 100 ani de la naºterea lui Barbu Brezianu,
istoric ºi critic de artã, scriitor, publicist ºi
traducãtor (18.03.1909 - 2008);
18 mar. – 80 ani de la moartea Elenei Odorica Sevastos,
folcloristã, scriitoare ºi publicistã (1864 –
18.03.1929);
18 mar. – 10 ani de la înfiinþarea Fundaþiei pentru
ªtiinþã ºi Artã (18.03.1999);
20 mar. – 100 ani de la moartea lui Alexandru Mocioni,
om politic, compozitor ºi animator cultural
(1841 - 20.03.1909);
21 mar. – 60 ani de la naºterea lui Tudor Chiriac,
compozitor (21.03.1949);
22 mar. – 125 ani de la premiera, la Teatrul Naþional din
Bucureºti, a piesei Fântâna Blanduziei de
Vasile Alecsandri (22.03.1884);
25 mar. – 60 ani de la desfãºurarea, la Bucureºti, a primei
Conferinþe pe þarã a scriitorilor (25.03.1949);
25 mar. – 160 ani de la apariþia, la Braºov, a publicaþiei
Espatriatul, editatã de Cezar Bolliac
(25.03.1849);

FAMILIA ROMÂNÃ

ACTUALITATEA ROMÂNEASCÃ

28 mar. – 160 ani de la naºterea lui Dumitru Constantin
Ollãnescu-Ascanio, scriitor (28.03.1849 –
1908);
29 mar. – 130 ani de la declararea, prin lege, ca instituþie
naþionalã, a „Societãþii Literare Române”, care
devine Academia Românã (29.03.1879);
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30 mar. – 80 ani de la naºterea Magdei Ianculescu,
sopranã (30.03.1929 – 1995);
31 mar. – 90 ani de la apariþia, la Bucureºti, a
sãptãmânalului Universul literar (31.03.1919);

APRILIE
1 apr. – 140 ani de la întemeierea, la Bucureºti, a
cercului literar cu preocupãri folclorice
Orientul (01.04.1869);
1 apr. – 110 ani de la naºterea lui Gheorghe Cardaº,
istoric literar, folclorist ºi bibliograf
(01.04.1899 – 1983);
2 apr. – 170 ani de la apariþia, la Iaºi, a revistei Foaie
sãteascã a Principatului Moldovei; a apãrut
pânã la data de 24 iunie 1851 (02.04.1839);
3 apr. – 120 ani de la naºterea lui Grigoraº Dinicu,
violonist ºi compozitor (03.04.1889 – 1949);
5 apr. – 125 ani de la naºterea lui Ion Inculeþ, om politic, preºedinte al Sfatului Þãrii (05.04.1884 –
1940);
8 apr. – 170 ani de la naºterea lui Carol I de
Hohenzollern Sigmaringen, primul rege al
României (08.04.1839 - 1914);
8 apr. – 110 ani de la naºterea lui Adam Bãlþatu,
pictor (08.04.1899 – 1979);
12 apr. – 110 ani de la naºterea lui Tudor
Teodorescu-Braniºte, scriitor ºi publicist
(12.04.1899 – 1969);
13 apr. – 140 ani de la naºterea lui Pompiliu Eliade,
istoric literar (13.04.1869 – 1914);

14 apr. – 125 ani de la apariþia, la Sibiu, a publicaþiei
politice ºi culturale Tribuna (14.04.1884);
15 apr. – 110 ani de la apariþia, la Botoºani, a revistei
Cugetarea (15.04.1899);
16 apr. – 130 ani de la naºterea lui Gala Galaction,
scriitor ºi teolog, traducãtor al Bibliei în limba
românã (16.04.1879 - 1961);
17 apr. – 140 ani de la naºterea lui Ioan
Popovici-Bãnãþeanu, scriitor (17.04.1869 –
1893);
19 apr. – 90 ani de la apariþia, la Bucureºti, a revistei
Sburãtorul (19.04.1919);
23 apr. – 150 ani de la naºterea lui Lazãr ªãineanu,
filolog, lingvist, lexicograf (23.04.1859 –
1934);
24 apr. – 90 ani de la naºterea lui Mihu Dragomir,
poet (24.04.1919 – 1964);
28 apr. – 130 ani de la naºterea lui Theodor Capidan,
lingvist (28.04.1879 – 1953);
30 apr. – 30 ani de la moartea lui Pantelimon
Halippa, scriitor ºi om politic, militant pentru
unirea Basarabiei cu România, director al
revistei Viaþa Basarabiei (1883-30.04.1979).
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Traian Moldovan la 70 de ani
- portret al artistului toamna
Adelina ULICI

Fiºã de autor
Sculptorul Traian Moldovan s-a nãscut la 23 august 1938, în
localitatea Chidea, judeþul Cluj, din pãrinþii Simion ºi Ana.
A absolvit cursurile Institutului de arte plastice „Ion Andreescu”
din Cluj, clasa maestrului Romul Ladea, în 1965, când a ºi debutat
expoziþional cu portretul monumental al lui Ion Agârbiceanu.
Dupã stabilirea la Baia Mare, în 1966, într-un interval de peste
40 de ani, Traian Moldovan este prezent, an de an, la peste 150 de
manifestãri expoziþionale personale ºi colective, locale, naþionale ºi
internaþionale (Bulgaria, Ungaria, Cehia, Olanda, Ucraina) ºi participã la numeroase tabere de sculpturã ºi simpozioane.
Dintre premiile ºi distincþiile care i-au fost acordate, menþionãm: Marele Premiu pentru Arte Plastice (Baia Mare, 2004), Premiul special al juriului „Ovidiu Maitec” pentru sculpturã (Arad,
2007) ºi Meritul cultural Clasa I – „Arte Plastice” (2004).
Ca semn de omagiu, în acest an aniversar, Primãria Baia Mare împreunã cu
Filiala UAPR, deruleazã proiectul „Promovarea artei bãimãrene – Traian Moldovan –
70”, care include participarea la tabãra internaþionalã „Art Symposium” Všeradice
(Cehia), organizarea expoziþiilor personale „Idee ºi întrupare” (Arad) ºi „Tentaþia
volumului” (Baia Mare), precum ºi editarea elegantului album „Traian Moldovan –
Sculpturã”.
„Afiliat clar fondului de gândire ºi trãire româneascã, sculptorul bãimãrean se
adreseazã lumii ºi eternitãþii cu suflul proaspãt al duhului curat, purtãtor de poezie,
luminozitate, vigoare ºi demnitate. Formele sculptate au pregnanþã ºi fermitate, dar
ºi blândeþe, duioºie, savoare, bucurând în egalã mãsurã privirea, gândul ºi sufletul
prin puritatea ºi nobleþea fluxului uman vehiculat în autentic limbaj postmodern.”
(prof. dr. Negoiþã Lãptoiu)
***

Aniversãrile au devenit, prin tradiþie, prilej de retrospectivã ºi bilanþ, luare în
stãpânire a timpului, prin marcarea lui culturalã. În cazul de faþã, punem un semn de
reper, în aºteptarea operelor viitoare, pentru cã artistul Traian Moldovan îºi strãbate
toamna rodnicã cu seninãtate, blândeþe ºi deplinã vigoare artisticã creatoare.
Pe chipul sculptorului se rãsfrânge lumina lãuntricã ºi urma unui zâmbet perpetuu, înþelept ºi îngãduitor, zãbovind la colþurile ochilor ageri ºi pãtrunzãtori. Traian Moldovan are o privire aparte,
care mãsoarã oamenii ºi lucrurile,
cãutând spre interior, vizând esenþele
– deformaþie profesionalã a celui deSemn pentru lacrimã
prins sã intuiascã în fragmentul de
rocã sâmburele operei de artã, înþelepciune ºlefuitã în „colocviile
pietrei”, în orele de ritual ºi ascezã, de trudã ºi meditaþie, veritabile
drumuri spre desãvârºire, ºi, în acelaºi timp, reflex moºtenit din strãvechile-i rãdãcini de þãran ardelean.
Opera lui Traian Moldovan se constituie într-o continuã ºi
profundã meditaþie asupra lumii. Puritatea formelor exprimã forþã,
echilibru, limpezime, claritatea gândului decantat în esenþe, dar ºi delicateþe, modestie ºi sfialã în faþa marilor ei adevãruri.
Fascinaþia trecerii îi dã artistului uluitoarea îndrãznealã de a
surprinde
apa, izvorul ºi curgerea, de a da fluiditate rocii, gest cu
Cumpãna vremurilor
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valenþe demiurgice, piatra - sursã primarã a apei, curgere ºi încremenire în
acelaºi timp: Izvor, Fluid, Însemn pentru fluid, Petrecere, Curgere. Iar curgerea
apei ilustreazã trecerea timpului: Totul curge, Eterna trecere, Panta rhei. ªi pentru
cã asta încã nu îi este îndeajuns, împinge mai departe graniþele cu Izvorul visului.
El transpune în piatrã, marmurã, gips, lemn sau în combinaþii sugestive
de materiale, noþiuni dintre cele mai abstracte, face lumea ideilor vizibilã, gãsind exprimãri plastice adecvate pentru curgerea timpului, pentru luminã,
pentru echilibru, pentru interogaþiile asupra destinului omenesc. Artistul presarã lumea cu semne: Însemn pentru rugã, Însemn pentru lacrimã, Însemn
pentru jertfã ºi o þine în echilibru: Cumpãna, Cumpãna vremilor, Cumpãna
timpului, Cumpãna apelor, Cumpãna cerului, fãcând trimitere la straturi arhaice, la rãdãcini ºi la religiozitatea filtratã prin acestea: Luminã – Altar, Luminã interioarã, Rugã – Altar, Altar,
Trepte - Altar, Loc pentru reculegere, Altar ofrandã. Cu înaltã mãiestrie ºi rafinatã
discreþie, sculptorul îºi omagiazã rãdãTentaþia volumului
cinile în tot ceea ce întreprinde: Piatra de
hotar are caracteristicile sacre ale Altarelor ºi lumea este þinutã în echilibru de cumpenele fântânilor. Nu lipseºte din
opera sa istoria, ca sursã de inspiraþie în realizarea unor memorabile portrete:
Deceneu, Decebal, In memoriam 1784, Bãlcescu, Gheorghe ªincai, Mihai
Eminescu...
Traian Moldovan este stãpânul unui univers artistic unitar ºi complex, cu
rãdãcini robuste, care oferã o posibilã variantã de ordonare a lumii, conferindu-i
echilibru în permanenta curgere. Îngemãnarea gândului cu piatra scoate în
evidenþã unitatea în diversitate, scânteia care le leagã pe toate, sufletul lumii,
locul privilegiat al eliberãrii de materie prin rugã. Opera lui poate fi bine
definitã prin titlurile metaforice ale sculpturilor sale: Mesaj printr-o oglindã
Umbrã
magicã, Fereastrã deschisã, Tentaþia volumului, Urmã în timp imaginar.

O sutã de ani de la naºterea pictorului
Niculiþã Pop
Mãrturisiri de la strãnepoata artistului, lector univ. dr. Ramona Novicov, critic de artã
Iosif POPA

Primãria municipiului Beiuº, mai exact primarul
acestuia, economistul Silviu Odovasian, a avut lãudabila
iniþiativã de a organiza împreunã cu secþia din localitate a
Muzeului Þãrii Criºurilor, o suitã de manifestãri memoriale dedicatã împlinirii a o sutã de ani de la naºterea
pictorului ºi profesorului bihorean Niculiþã Pop. Au fost
prezenþi oameni de culturã, cunoscuþi ºi foºti elevi ai
artistului.
Periplul omagial a început la Cimitirul din Deal,
lângã mormântul unde îºi doarme somnul de veci sãrbãtoritul. În acest loc s-a desfãºurat o slujbã ecumenicã,
au fost depuse coroane ºi jerbe de flori, iar portretul sãu
înãlþat pe o troiþã, a strãlucit printre cele o sutã de lu-

mânãri care au împrejmuit mormântul. În aceastã ambianþã au rostit cuvinte elogioase primarul localitãþii, ca
de altfel ºi prof. Ioan Dãrãbãneanu, unul din foºtii sãi
elevi.
Manifestãrile au continuat apoi la Cercul Militar
din Beiuº, unde domnul Simion Suciu, cunoscut cineast
amator, a proiectat un film documentar, de la vernisajul
expoziþiei de lucrãri ale lui Niculiþã Pop, organizatã la
Muzeul de Artã din Cluj-Napoca, film care, în treacãt fie
spus, ne aminteºte ºi despre numeroase alte personalitãþi
ale artei plastice româneºti, prezentate la momentul
înfãþiºat, dar care nici ei, din pãcate, nu mai sunt printre
noi. Tot aici actorul Emil Saiciuc a recitat poezii de Radu
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Gyr, contemporan cu pictorul, ºi care a trãit pe aceste
meleaguri, iar solista Carmen Vasile a interpretat doine,
moment ce a contribuit la crearea unei ambianþe solemne.
Succint curriculum
Pictorul s-a nãscut la 26 mai 1907, la Beiuº. A fost
un elev eminent al ªcolii de Belle Arte din Cluj, finalizând ultimul an de studiu la Bucureºti, crescând valoros sub îndrumarea unor profesori iluºtri ai vremii,
relevându-se unul din talentele deosebite ale generaþiei
sale. Din pãcate, al doilea rãzboi mondial l-a rupt de
lumea creaþiei artistice purtându-l în vâltoarea urii ºi a
crimei pe fronturile de rãzboi.
Rãnit la Harcov ºi apoi luat prizonier, se întoarce
acasã marcat de drama vieþii acelor timpuri, pentru a
petrece, ca o ºi mai mare ironie a sorþii încã 16 ani de
temniþã grea la Gherla1, urmaþi de un domiciliu forþat în
Bãrãgan, datoritã politicii guvernelor de atunci care recurgeau la metode drastice de „ºcolire” a intelectualilor
incomozi.
Ispãºindu-ºi pedeapsa pentru vina de a gândi, se
întoarce acasã la Beiuº, unde din mila nu ºtim cui, primeºte o slujbã de muncitor necalificat la fabrica de mobilã. Privitor la aceastã perioadã, strãnepoata Ramona
Novicov spune: „ªi-a asumat tot acest destin cu o luminã
interioarã ºi cu seninãtate extraordinarã, a pictat toatã
viaþa moþilor, iar întors în Apuseni, a pictat Beiuºul,
oamenii locului, dovedind aceastã moralitate sensibilã,
rãmânând un reper de luminã ºi demnitate intelectualã ºi
moralã...”.
Cetãþenii ºi Primãria Beiuº i-au recunoscut
aceastã verticalitate, aceste nedreptãþi inumane care i-au
însoþit cursul vieþii, ºi i-au acordat titlul de Cetãþean de
onoare al urbei, iar alãturi de soþia sa, ºi ea profesoarã,
Beiuºul a avut prin aceastã familie reprezentanþi de excepþie. Ca ºi confesiune, era greco-catolic, a rãmas loial
acestei religii, însã Niculiþã Pop era prieten cu orice om
bun din lumea aceasta, tratând oamenii cu generozitate ºi
blândeþe, ca o reacþie inversã a vicisitudinilor cu care el a
fost întâmpinat de cãtre alþii. Aºa cã nu este de mirare cã
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manifestarea de suflet din zilele acestea a fost plinã de o
frumuseþe rarã a sinceritãþii cu care a fost comemorat,
deoarece din viaþa lui întunecatã asemeni aurului negru, a
ºtiut sã-ºi ridice flacãra luminii peste timpul prezent ca sã
dãinuie în eternitatea memorialã a acestui neam ºi a
acestor locuri ºi pentru ca urmaºa sa, strãnepoata lui, sã
afirme cu mândrie „cã amintirea vieþii lui lasã o dârã
luminoasã”.
Opera
Lucrãrile lui Niculiþã Pop sunt disparate, o bunã
parte a acestora au fost donate Muzeului din Beiuº, apoi o
altã parte se aflã în casa memorialã, în grija nepoatei V.
Novicov, dar ºi foarte multe lucrãri la colecþionari particulari. A lucrat foarte mult în ulei, temele predilecte fiind
viaþa moþilor ºi în special ciubãrarii din Apuseni, însã în
altele a ilustrat admosfera vremii de la Beiuº. Interlocutoarea noastrã, de altfel specialist în materie, amintea
cã „viziunea lui era monumentalã, de mare fineþe, nu
intra în detalii, realiza forme aspre, dure, fãrã dulcegãrii
ºi care sã exprime viaþa asprã a þãranilor ºi a meºteºugarilor folosind multe culori ale pãmântului, avea un cult
pentru ceea ce era normal ºi firesc în existenþa noastrã”.
Se doreºte dupã câte am aflat, editarea unui album
consistent ºi o monografie a acestui om de culturã, dar ºi
organizarea în perspectivã a unei expoziþii cuprinzãtoare
care sã fie reprezentativã pentru creaþia sa.

Casã þãrãneascã

1

Semnatarul acestor rânduri îºi aminteºte cu mare plãcere de pictorul beiuºean Niculiþã Pop, realizând cu acesta mai multe reportaje de
radio ºi televiziune, asumându-ºi riscul de a fi învinuit ulterior de cãtre mai marii „partidului” cã a popularizat un fost puºcãriaº.
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Revista presei: mass-media despre români
august-noiembrie 2008
Laviniu ARDELEAN
Simona DUMUÞA
Limba românã, pe cale de dispariþie în Moldova /
Cristina Dobreanu
România liberã, 6 august 2008, www.romanialibera.ro

În Republica Moldova, numãrul celor care preferã sã
înveþe mai degrabã limba rusã decât româna creºte alarmant,
potrivit ultimului sondaj Gallup fãcut pe aceastã temã în
statele ex-sovietice. Astfel, într-un sigur an, numãrul celor
care opteazã pentru rusã în locul limbii materne a crescut cu
aproape 15 procente. Explicaþiile pentru amploarea pe care o
ia limba rusã în Republica Moldova pornesc de la faptul cã
aceasta a devenit o necesitate în viaþa de zi cu zi din cauza
politicii de rusificare.
Limba rusã câºtigã teren în faþa limbii române în Republica Moldova, aratã un sondaj Gallup dat publicitãþii recent. Cu toate cã numãrul vorbitorilor de limbã rusã a scãzut
dupã destrãmarea Uniunii Sovietice, potrivit anchetei sociologice, numãrul românilor de peste Prut care preferã sã înveþe
mai degrabã limba rusã decât româna înregistreazã una
dintre cele mai mari creºteri în rândul populaþiilor þãrilor
spaþiului ex-sovietic. Astfel, dacã în 2006 numai 27% din
basarabeni socoteau învãþarea limbii ruse mai importantã, în
2007 numãrul acestora a crescut ridicându-se la 39% în
totalul populaþiei.
Românii au contribuit la dezvoltarea oraºelor
spaniole / Laura Chiva
Adevãrul, 6 august 2008, www.adevarul.ro

În ultimii cinci ani, imigranþii din Spania au contribuit
la extinderea multor oraºe ºi municipii, conform Anuarului
Economic Spaniol din 2008, realizat de grupul „La Caixa”.
Conform acestei publicaþii, care analizeazã evoluþia populaþiei spaniole între 2002 ºi 2007, 19 dintre cele 32 de oraºe, a
cãror dezvoltare a fost înlesnitã de imigranþi, se aflã pe Coasta
Mediteranã, patru pe coasta atlanticã ºi restul - în interiorul
peninsulei. Însã, oraºele care au înregistrat cea mai mare
creºtere a numãrului de imigranþi, în special români, au fost
cele de la periferia Madridului. Rivas-Vaciamadrid este localitatea în care populaþia a crescut cu 66,6% în ultimii cinci ani
(aproximativ 10.000 de români din totalul populaþiei de
59.298), iar în Valdemoro, populaþia s-a mãrit cu 55,7%
(aproape 5.000 dintre cei 49.132 de locuitori sunt români).
Localitãþile Las Rozas, Parla, Majadohanda ºi San Sebastian
de los Reyes, din Comunitatea Madrid, au avut creºteri mai
puþin semnificative. Benalmadena, provincia Malaga este
unul dintre municipiile în care creºterea numãrului populaþiei
a fost foarte importantã (cu 43,3% mai mulþi locuitori) ca ºi
oraºele Roquetas de Mar (39,9%) ºi El Ejido (36,9%), din
provincia Almeria.
Un originar din România coordoneazã transportul
public din New York
Romanian Global News, 6 august 2008,
www.rgnpress.ro

Michael Horodniceanu, expert în transporturi publice,
a fost numit recent preºedinte al „Capital Construction Company” din New York , instituþia care conduce sistemul de

transporturi publice în metropolã, a anunþat Autoritatea
pentru Transport Metropolitan newyorkez (MTA), informeazã
Prompt Media, preluat de Romanian Global News. [...] Dr.
Horodniceanu – nãscut în România, de unde a plecat în Israel
înainte de a ajunge în Statele Unite – a fost preºedintele
consiliului de conducere al Grupului american Urbitran între
1980-1986 ºi din 1990 pânã în iulie 2008. Grupul Urbitran a
fost iniþial o firmã newyorkezã specializatã în probleme de
inginerie. Sub conducerea lui Horodniceanu, ea ºi-a extins
activitatea de la o companie cu 70 angajaþi ºi o cifrã de afaceri
de 6,5 milioane dolari în 1990, a ajuns la un personal multidisciplinar de 200 persoane ºi venituri anuale care depãºesc
36 milioane dolari.
Între 1986 ºi 1990, Horodniceanu a funcþionat ca împuternicit al oraºului New York pentru supravegherea programului de construcþii ºi conducere a celui mai mare sistem
de parcare din USA cu mai mult de 75.000 spaþii de parcare, în
valoare de patru miliarde dolari.
Un ierarh ortodox, declarat erou al evreilor /
Mirela Corlãþan
Cotidianul, 6 august 2008, www.cotidianul.ro

Mitropolitul Bucovinei din perioada 1940-1945, ÎPS
Tit Simedrea, va fi al 56-lea român care va fi onorat de statul
Israel cu titlul de „Drept între Popoare“ pe baza unui dosar ce
se aflã acum pentru analizã la Autoritatea Martirilor Holocaustului ºi a Comemorãrii Eroilor „Yad Vashem“ de la
Ierusalim. Meritul mitropolitului de la Cernãuþi, susþinut de
mai mulþi supravieþuitori evrei, este acela de a-ºi fi folosit
influenþa ºi chiar riscat poziþia ºi libertatea pentru a salva mai
multe persoane în perioada Holocaustului. Independent de
dosarul de la Yad Vashem, Centrul de Istorie a Evreilor din
cadrul Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din România a
descoperit recent documente de arhivã care întãresc imaginea
de „salvator“ a ÎPS Tit Simedrea.
400 de artiºti populari români din þarã ºi din jurul
graniþelor la Festivalul Naþional al Tradiþiilor
Populare
Institutul Cultural Român, www.icr.ro

Timp de ºase zile, aproape 400 de artiºti populari
români din þarã ºi din jurul graniþelor ºi-au demonstrat mãiestria la unul dintre cele mai importante festivaluri ale tradiþiilor populare organizat în România.
În perioada 4 - 10 august 2008 s-a desfãºurat la Sibiu
cea de-a ºaptea ediþie a Festivalului Naþional al Tradiþiilor
Populare, eveniment organizat de Institutul Cultural Român,
prin Direcþia Români din Afara Þãrii, în parteneriat cu Complexul Naþional Muzeal „ASTRA” Sibiu ºi cu sprijinul Centrului Naþional pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale, Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi al Consiliului
Judeþean Sibiu.
La ediþia din acest au participat reprezentanþi autentici
ai tradiþiilor populare din comunitãþile româneºti din jurul
graniþelor: Corul „Dragoº-Vodã” ºi Ansamblul „Mugurelul”din zona Cernãuþi, Ucraina, Ansamblul folcloric „Do-
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brudja” – tineret din Silistra, Bulgaria, Ansamblul folcloric
„Braniºlav Nuºit” din ªarbanovaci, Serbia, precum ºi din
judeþele Mureº, Galaþi ºi Ialomiþa.
Aripi spre cer – expoziþie româneascã la Lisabona
Romanian Global News, 11 august 2008,
www.rgnpress.ro

Lisabona va inaugura, marþi, 12 august, expoziþia itinerantã de icoane ºi fresce ortodoxe intitulatã „Aripi spre
Cer”, în cel de-al treilea spaþiu cultural ales la Lisabona.
Dupã succesul obþinut în precedentele locaþii, Biblioteca Operaria Oeirense ºi Muzeul Naþional de Arheologie, expoziþia,
însoþitã de ateliere de creaþie ale artiºtilor plastici Ioan ºi
Camelia Popa, va putea fi vizitatã în catedrala centralã din
capitala portughezã, Se de Lisboa. Aceastã expoziþie va constitui o ocazie excelentã de a marca o prezenþã artisticã româneascã, oferind publicului portughez, dar ºi turiºtilor din
perioada estivalã (spaþiile expoziþionale aflându-se în importante puncte turistice) posibilitatea unei cunoaºteri aprofundate a acestui domeniu specific al artei sacre din Europa
rãsãriteanã. În plus, lucrãrile expuse, de o calitate artisticã
indubitabilã, vor constitui premizele unui dialog intercultural
în spiritul unei profunde comuniuni artistice.
Ioan ºi Camelia Popa, specializaþi în arta monumentalã religioasã, sunt absolvenþi ai Facultãþii de Arte Decorative ºi Design a Universitãþii de Artã Nicolae Grigorescu din
Bucureºti, cu expoziþii personale ºi de grup încã din 1994, atât
în þarã cât ºi în Italia, Franþa, Serbia. Dintre lucrãrile lor cele
mai semnificative menþionãm Biserica Spitalului de Copii
Grigore Alexandrescu (2006-2007), Biserica Parohialã Aiud
– scena timpan exterior (2004), Iconostasul Bisericii
Parohiale Costeºti (Gorj - 2001), Biserica Parohialã Lunca
Ampoiþei (Alba-1998/99), Iconostasul Mitropoliei Ortodoxe
Romane pentru Germania ºi Europa Centralã, Nurnberg,
Germania (2001), Altarul Paraclisului Bisericii Sf. Napa ºi
Catedrala Sf. Napa, din Limassol, Cipru (2003 si 2005),
Baptiserul Bisericii Parohiale Santa Maria dell’Immacolata
Monte S. Angelo (2002), Baptiserul Bisericii Parohiale Santa
Maria del Carmine ºi Baptiserul Bisericii Parohiale San
Giuseppe din Manfredonia, (2002), Capela Sanctuariului San
Michele sul Gargano, Monte S. Angelo – Foggia, (2003),
Baptiserul Bisericii Parohiale Spirito Santo, Manfredonia,
Bari (2004), Altarul Bisericii Parohiale SS. Crociffiso,
Barleta, Bari (2005-2006), Altarul Bisericii Parohiale SS.
Redemptore, Manfredonia, Italia (2006).
Românii din strãinãtate nu înþeleg votul
uninominal
Informaþia zilei, 11 august 2008,
www.informatia-zilei.ro

Asociaþia Românilor din Italia va începe strângerea de
semnãturi pentru modificarea legii votului uninominal. Românii din Italia, care nu înþeleg votul uninominal, susþin cã
noua lege le permite sã voteze numai celor cu domiciliul în
strãinãtate aflaþi pe listele electorale. Ei solicitã ca legea sã
menþioneze ºi posibilitatea de vot prin corespondenþã pentru
toþi românii rezidenþi în strãinãtate. Subiectul a fost discutat ºi
cu preºedintele Traian Bãsescu, în timpul vizitei acestuia la
Roma. Românii din Italia sperã ca iniþiativa lor sã fie susþinute
de ONG-uri ºi de alte asociaþii ale românilor din strãinãtate.
Basarabia ºi românii din jurul României ar putea
avea reprezentanþi în Parlamentul de la Bucureºti
Romanian Global News, 13 august 2008,
www.rgnpress.ro

Clasa politicã de la Bucureºti cautã deja candidaþi
pentru colegiul 2 uninominal, desemnat pentru românii din
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spaþiul extracomunitar. Colegiul este format din þãrile europene care nu fac parte din UE (Basarabia, Ucraina, Rusia,
Serbia). Pentru prima datã în istoria democraþiei româneºti,
românii din afara frontierelor va avea reprezentanþi în Parlament. Este vorba de alegerea a patru deputaþi ºi doi senatori
pentru 6 milioane de români care trãiesc în afara graniþelor.
Album românesc la Vidin / G.D.
Ziua, 13 august 2008, www.ziua.ro

Volumul „Românii din jurul României în imagini”,
realizat de profesorul Vasile ªoimaru a fost lansat duminicã
(10 aug. n.r.) printre românii din Bulgaria, la Vidin. Lansarea
a fost organizatã de Uniunea Tinerilor Etnici Români din Bulgaria „AVE” ºi de Centrul Cultural Român din Vidin. Volumul lansat la sud de Dunãre conþine imagini ale românilor
care trãiesc în afara României realizate de profesorul de la
Academia de ªtiinþe Economice din Chiºinãu Vasile ªoimaru,
în cursul, cãlãtoriilor prin satele româneºti din Caucaz pânã
în Istria. Albumul fotografic a fost realizat cu mijloace proprii,
fãrã ajutorul instituþiilor dedicate sprijinirii românilor din
afara graniþelor.
70 de bãimãreni la cel mai mare festival al
tineretului din Europa / Anca Goja
Graiul Maramureºului, 13 august 2008, www.graiul.ro

70 de tineri bãimãreni au participat, în perioada 3-9
august, la ediþia a doua a celui mai mare festival pentru tineret
din Europa, organizat de YMCA Europe ºi intitulat “Real
Life”. La fel ca prima ediþie, organizatã în anul 2003, ºi
aceasta a avut loc în Praga, capitala Republicii Cehe, unde
s-au reunit 7.500 de tineri din toatã lumea (Europa, Africa,
SUA, Canada, Mexic ºi Brazilia), dintre care 500 din România,
þara noastrã fiind a doua, dupã Norvegia, ca numãr de participanþi. [...] „Standul României a fost unul dintre cele mai
vizitate” povesteºte Alina Pop, preºedintele YMCA Baia Mare.
Bãimarean, profesor în China / Nicolae Teremtuº
Gazeta de Maramureº, 18 august 2008,
www.gazetademaramures.ro

Cosmin Andron este un bãimãrean super calificat, cu
masterate ºi doctorate, stabilit în îndepãrtata Chinã. A vizitat
jumãtate din globul pãmântesc. Este însetat de cunoaºtere, ºtie
mai multe limbi de circulaþie internaþionalã, dar nu îi place
mâncarea chinezeascã. Un dascãl ce predã pe meridianele
lumii ºi duce cuminþenia maramureºeanã pe unde îl poartã
dorul cunoaºterii.
Nãscut în Baia Mare, în 1976. A fãcut Liceul în municipiul de pe Sãsar ºi studii universitare la UBB Cluj-Napoca, facultatea de Filosofie. Masterat la UBB ºi doctorat în
Londra. Dupã mai mulþi ani de predat la o universitate englezã
se stabileºte, în 2004, în China, unde predã la o ºcoalã internaþionalã.
„Din 2004, am predat la o Universitate, catedrã internaþionalã, din Shanghai, dupã care m-am mutat la o ºcoalã
Internaþionalã în zona Hong-Kong. [...] A fost o oportunitate
de a lucra într-o þarã în care totul se miºcã, aflatã într-o
creºtere socio-economicã formidabilã. Am fost oarecum obosit de Europa, de Anglia, ºi mi-am dorit ceva nou. S-a ivit
aceastã provocare, în urmã cu patru ani.”
Copiii din dreapta Tisei îºi petrec vacanþa de varã
în România / Ioan J. Popescu
Informaþia zilei, 22 august 2008,
www.informatia-zilei.ro

Prin efortul Asociaþiei „Dacia” din Apºa de Jos, Ucraina, copiii din dreapta Tisei ºi-au petrecut vacanþa la malul
Mãrii Negre, la Sulina, Nãvodari ºi Eforie Sud. „Consider cã
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este foarte important ca pentru pãstrarea identitãþii copiii
noºtri sã cunoascã România, ºi pentru asta niciun efort nu este
prea mare”, a spus dr. Ioan Mihai Botoº, preºedintele asociaþiei. „Luna trecutã, patru studenþi au fost în Deltã, la
Sulina, unde au avut fericita ocazie de a se întâlni cu preºedintele Traian Bãsescu. Bucuria lor a fost mare, mai ales cã
unul dintre ei a sunat acasã pe telefonul mobil, iar preºedintele a avut bunãvoinþa de a-i saluta pãrinþii. O altã grupã
de 40 de elevi au fost la Nãvodari, iar în aceastã sãptãmânã
am dus 35 de copii la Eforie Sud.” Din câte am aflat de la dr.
Ioan M. Botoº, pe lângã organizarea vacanþei copiilor, în
aceste luni de varã Asociaþia „Dacia” a avut o activitate
bogatã, de strângere a relaþiilor cu organizaþiile din þara
mamã. Recent, la invitaþia Asociaþiei „Morãriþa”, un grup de
67 persoane au fost la Oradea ºi Bãile Felix ºi au vizitat
obiective turistice din Bihor. Experienþele trãite ºi aventurile
copiilor vor povesti chiar ei în urmãtorul numãr al revistei
„Apºa”, gazeta regionalã social-politicã ºi culturalã publicatã
de Uniunea Regionalã a Românilor din Transcarpatia „Dacia”,
al cãrui redactor ºef este acelaºi dr. Ioan Mihai Botoº.
Interviu de 5 minute/ Presa ºi ce îi preseazã pe
românii din Transcarpatia / Florentin Nãsui
Graiul Maramureºului, 25 august 2008, www.graiul.ro

În ce priveºte presa româneascã în Transcarpatia,
pentru noi românii care am fondat publicaþiile în limba românã ºi care ne luptãm pentru pãstrarea lor scopul principal a
fost acela de a renaºte românismul, istoria ºi tradiþia noastrã,
de pãstrare ºi cultivare a limbii, fãrã a folosi critica nici la
nivel româno-român, dar nici la nivel româno-ucrainean, care
am prevãzut cã nu va aduce nici un folos neamului. Periodicul
Apºa a ajuns la numãrul 50, adicã 50 de mii de exemplare care
s-au distribuit gratuit, care au costat 12 mii dolari. De la
primul numãr, din 2001 ºi pînã acum, Apºa a jucat un rol important în renaºterea românismului , a ideii de a fi român ºi,
cu atît mai mult, ne-a ajutat la mai buna noastrã cunoaºtere
prin popularizarea activitãþilor noastre culturale. Chiar dacã
are doar 4 pagini, Apºa s-a rãspîndit nu numai printre românii
din Ucraina, dar ajuns ºi în România sau alte þãri din lume,
unde locuiesc români. (Ion M. Botoº, preºedinte al Uniunii
Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”)
Limba românã, vãzutã ca o cenuºãreasã în
Republica Moldova / M. N.
Ziua, 28 august 2008, www.ziua.ro

Intelectualitatea din Republica Moldova condamnã, în
mare parte, minimalizarea rolului limbii române peste Prut ºi
nerecunoaºterea de cãtre autoritãþi a denumirii corecte a
limbii nici dupã aproape 20 de ani de la declararea limbii române
drept limba oficialã în Republica Moldova, la 31 august 1989.
În Republica Moldova, limba românã este astãzi aceeaºi
cenuºãreasã care a fost de-a lungul anilor, deoarece este
nerecunoscutã de putere ºi plânsã de cei de jos, a declarat
pentru Agerpres academicianul Dumitru Matcovschi, scriitor,
unul din liderii Miºcãrii de Eliberare Naþionalã din Republica
Moldova de la finele secolului trecut.
Situaþia nu s-a schimbat faþã de 1989-1991, perioada
în care Republica Moldova mai era parte componentã a fostei
URSS: aceleaºi persoane, pentru care declararea independenþei Republicii Moldova a constituit „o zi neagrã”, sunt la
putere; limba românã este minimalizatã, iar susþinãtorii ei
marginalizaþi ºi au de caºtigat doar profitorii, a declarat
Matcovschi.
„Unicul lucru pe care-l putem face este lupta, ori lupta
a fost întotdeauna frumoasã”, a menþionat el. ªi preºedintele
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Mihai Cimpoi,
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acuzã marginalizarea limbii române peste Prut. Limba rusã
încã a rãmas foarte influentã în anumite sfere ºi doar în
instituþiile de învãþãmânt superior limba românã a ocupat
locul cuvenit. „Dacã intrãm în Europa, trebuie sã intrãm cu
limba românã pusã la punct”, spune Cimpoi.
Crucea de bronz pentru o educatoare româncã
Romanian Global News, 31 august 2008,
www.rgnpress.ro

Ministerul Învãþãmântului ºi Culturii Maghiare a premiat recent mai mulþi oameni de artã, culturã ºi învãþãmânt
din Ungaria. Dr. Hiller Istvan, ministrul învãþãmântului ºi
culturii maghiare, însãrcinat de preºedintele Ungariei, dr.
Solyom Laszlo, a înmânat distincþiile, printre premiati numãrându-se ºi Cornelia Taga, directoarea la pensie a grãdiniþei
româneºti din Jula. Potrivit corespondentului Romanian Global News, aceasta a fost distinsã cu crucea de bronz a Republicii Ungare, drept recunoºtinþã pentru activitatea ºi munca
sa pedagogicã depusã de-a lungul a aproape patru decenii.
De Ziua Limbii a fost furat tricolorul /
Mariana Raþã
Jurnal de Chiºinãu, 2 septembrie 2008, www.jurnal.md

Singurul tricolor românesc expus duminicã în Piaþa
Marii Adunãri Naþionale (PMAN) unde se sãrbãtorea Ziua
Limbii Române a fost confiscat de poliþiºti îmbrãcaþi în civil,
iar unul dintre tinerii care au încercat sã se opunã acestui
sechestru a fost reþinut, þinut în arest pânã ieri dimineaþã, iar
apoi dus în faþa instanþei de judecatã.
Deºi incidentul de duminicã s-a produs sub privirile a
zeci de persoane venite în PMAN sã sãrbãtoreascã Ziua Limbii, Vasile Olaru, ºef-adjunct al Direcþiei Ordine Publicã din
cadrul Comisariatului General de Poliþie, martor ºi el al
incidentului, afirmã cã nu ºtie nimic despre dispariþia misterioasã a tricolorului.
Moldova, pe agenda Consiliului European din
octombrie / Romulus Georgescu
Evenimentul zilei, 3 septembrie 2008, www.evz.ro

„Consiliul European din luna octombrie va avea pe
ordinea de zi ºi un punct distinct referitor la problematica
Republicii Moldova”, a anunþat luni seara, (1 sept., n.r.) la
Bruxelles, preºedintele Traian Bãsescu.
El a susþinut cã a obþinut aceastã promisiune chiar de
la Nicolas Sarkozy, preºedintele în exerciþiu al Uniunii Europene (UE). ªeful statului a fãcut aceste declaraþii într-o
conferinþã de presã, în care a prezentat concluziile Consiliului
European extraordinar dedicat Georgiei.
Traian Bãsescu considerã cã revine pãrþii române responsabilitatea ca, în urmãtoarea perioadã, sã analizeze aspiraþiile Republicii Moldova.
Preºedintele a explicat ºi modul în care România va
pregãti reuniunea de luna viitoare. „Sarcina noastrã în perioada urmãtoare este sã discutãm cu Chiºinãul, sã vedem
care sunt aspiraþiile lor de la o dezbatere pe tema Moldovei, în
Consiliul European”, a explicat ºeful statului.
El a precizat cã va încerca sã vorbeascã pe aceastã
temã ºi cu omologul sãu moldovean, Vladimir Voronin. „A fost
o presiune româneascã ºi un ideal aproape la fiecare Consiliu
de când am devenit membri ai UE. Indiferent de temã revenim
la Moldova”, a reamintit Bãsescu. „Noi avem obligaþia sã ne
continuãm pionieratul, mai ales cã suntem þara care susþine de
doi ani ca Moldova sã fie încadratã în pachetul Balcanii de
Vest, deºi are altã poziþie geograficã, sã nu fie abandonatã
pentru o eventualã integrare cu Ucraina”, a explicat ºeful
statului.
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Preot român, prigonit de sârbi / Florian Bichir,
Georgeta Petrovici
Evenimentul zilei, 5 septembrie 2008, www.evz.ro

Preotul Boian Alexandrovici, primul preot român din
Valea Timocului (Serbia) care a avut curajul sã construiascã o
bisericã ortodoxã românã ºi sã slujeascã în limba sa maternã,
este prigonit de autoritãþile bisericeºti din þara vecinã. Tribunalul bisericesc al Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timoc de la
Zãiceri a formulat pe numele lui, pe 26 august 2008, cinci
capete de acuzare pe baza cãrora a cerut Bisericii Ortodoxe
Sârbe caterisirea lui din treapta preoþiei. Potrivit actului,
sentinþa de excomunicare a preotului român respectã „sfintele
canoane, precum ºi art. 17 din regulile penale ale Bisericii
Ortodoxe Sârbe”.
„Caterisirea din treapta preoþiei”, dupã cum se aratã
în sentinþã, vine, dupã cum susþine procurorul bisericesc al
Eparhiei de Timoc, protoiereu stavrofor Borivoie Radoicici,
ca urmare a faptului cã preotul declarat român Boian Alexandrovici ar fi sãvârºit cinci „infracþiuni”, între care aceea de fi
oficiat slujbe în limba sa maternã.
În Ungaria a fost inauguratã o ºcoalã româneascã
www.ziare.com, 5 septembrie 2008

O ºcoalã româneascã în care vor învãþa aproximativ
100 de copii a fost inauguratã în localitatea Batanya din
sud-estul Ungariei, în apropierea graniþei cu România.
La festivitatea de inaugurare au participat reprezentanþi ai Ministerelor Educaþiei din România ºi Ungaria, ai
Autoguvernãrii pe þarã a românilor din Ungaria, ai Ambasadei României ºi autoritãþi locale. ªcoala va primi fonduri în
valoare de 100.000 de euro, suportaþi din bugetul aprobat
Ministerului Educaþiei pentru achiziþionarea echipamentelor
de logisticã necesare.
Aproximativ 100 de copii vor frecventa cursurile
acestei unitãþi de învãþãmânt în anul ºcolar 2008-2009.
Desenu’ care streseazã poliþia ºi justiþia din
R. Moldova
Ziarul de gardã, 6 septembrie 2008,
www.garda.com.md

Patru tineri din Chiºinãu au fost reþinuþi de poliþie,
sâmbãtã, 23 august 2008 ºi þinuþi închiºi în condiþii inumane
timp de douã zile, pentru cã intenþionau sã imprime harta
României Mari cu hotarele ei din perioada interbelicã. Fãrã
apã, mâncare ºi în lipsa unei unitãþi sanitare, aceºtia au fost
reþinuþi pânã luni, 25 august 2008, atunci când au fost escortaþi la Judecãtoria Buiucani, unde au fost amendaþi cu câte
20 lei fiecare, pentru „huliganism”.
Românii din afara graniþelor þãrii (coordonate
istorice ºi naþionale în cadrul european)
de Iulian Pruteanu - Isãcescu, Mircea Cristian
Ghenghea - editori ai volumului / prof. univ. dr. Gheorghe Pop
Graiul Maramureºului, 7 septembrie 2008, www.graiul.ro

„Nu existã un stat în Europa orientalã, nu existã o þarã
de la Adriatica la Marea Neagrã care sã nu cuprindã bucãþi
din naþionalitatea noastrã” - Mihai Eminescu.
De la acest citat porneºte Gheorghe Zbuchea în „Postfaþa” la volumul cu titlul de mai sus, arãtînd cã astãzi peste
hotarele þãrii trãiesc aproximativ 13 milioane de români,
numãrul fiind în creºtere dupã intrarea României în U.E., dar
cã este dãtãtor de speranþã faptul pãstrãrii identitãþii naþionale, a limbii ºi a tradiþiilor patriei de origine de cãtre
marea lor majoritate.
Lãudabilã este promovarea unor acþiuni pe aceastã
temã de cãtre iubitori ai neamului românesc de acasã ºi din
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lume, care, dupã 1989, au reluat activitatea unor organizaþii ºi
asociaþii mai vechi: „Liga Culturalã” pentru unitatea românilor de pretutindeni; „ASTRA” sau, mai noi: „Fundaþia
naþionalã pentru românii de pretutindeni”, „Fundaþia culturalã ºtiinþificã românã”.
Pelerinaj la sanctuarul marian de la Walsingham
(Anglia) / pr. Robert Mãþãu
www.ercis.ro, 8 septembrie 2008

În ziua de 7 septembrie 2008, a avut loc pelerinajul
anual al comunitãþilor etnice din Londra, de fapt ediþia a
doua, la sanctuarul marian de la Walsingham, pelerinaj organizat de Dieceza romano-catolicã de Westminster. [...] Printre
aceºtia, anul acesta pentru a doua oarã, s-a aflat ºi un grup de
pelerini români din cadrul comunitãþii româneºti din Anglia.
În jur de 53 de credincioºi împreunã cu pr. Robert Mãþãu,
capelanul român din Londra, au participat la pelerinajul
anual al comunitãþilor etnice din Londra la Walsingham.
Un proiect european vine în sprijinul românilor ºi
ucrainenilor. Paºi importanþi pentru trecerea
frontierei cu Ucraina pe Valea Ruscovei /
Vasile Popovici
Graiul Maramureºului, 8 septembrie 2008,
www.graiul.ro

Primãria comunei Poienile de sub Munte a demarat
proiectul „CALEA POIENILOR - Cooperare transfrontalierã
pentru deschiderea unui punct de trecere a frontierei pe Valea
Ruscovei”, finanþat de Uniunea Europeanã ºi de Guvernul
României prin Programul de Vecinãtate România-Ucraina
2004-2006, Cod perseus RO 2006/018-449.01.01.15. Acest
proiect are ca arie de desfãºurare comunele din micro-regiunea Valea Ruscovei (Ruscova, Repedea ºi Poienile de sub
Munte din judeþul Maramureº) ºi zona vecinã din Ucraina
(localitatea Zelene, raionul Verhovena, regiunea Ivan Frankivsk din Ucraina). Parteneri în cadrul proiectului sunt consiliile locale din Repedea, Ruscova ºi Poienile de sub Munte,
Asociaþia „Ivan Krevan” din Repedea, Fundaþia Pro Viºeu,
toate din România respectiv, Consiliul Local Zelene ºi Consiliul Raional Verhovena din Ucraina. Valoarea proiectului
este de 100.280 euro, din care 83.280 euro reprezintã finanþarea Uniunii Europene ºi a Guvernului României, iar 17.000
euro reprezintã cofinanþarea consiliilor locale Repedea, Ruscova ºi Poienile de sub Munte.
Se adunã cãrþi pentru românii din Slatina-Ucraina
/ Anca Dindiligan
Informaþia zilei, 8 septembrie 2008,
www.informatia-zilei.ro

Clubul Rotary din Sighet a demarat o campanie în
acest sens.
La solicitarea comunitãþii române din localitatea ucraineanã Slatina, recent, Clubul Rotary din Sighetu Marmaþiei a demarat o campanie pentru strângerea de cãrþi în
limba românã. Scopul campaniei este acela de a înfiinþa o
bibliotecã în limba românã, dincolo de Tisa. Reprezentanþii
Inspectoratului ªcolar Judeþean Maramureº spun cã se vor
implica ºi ei în aceastã campanie, iar bãimãrenii dornici sã
ajute comunitatea de români de peste Tisa pot dona cãrþi în
limba românã. Campaniei de strângere de carte i s-a alaturat
ºi site-ul sighet-online.ro, care se va ocupa de donaþiile din
localitate. Cãrþile sunt strânse la sediul Bãncii de Credit Tisa.
Pãdurea din Negotin /Gheorghe Pârja
Graiul Maramureºului, 11 septembrie 2008,
www.graiul.ro

Negotin este un oraº din Estul Serbiei (estul Serbiei
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Centrale), districtul Bor, situat în apropiere de colþul celor trei
frontiere, Serbia, România ºi Bulgaria. Are mai puþin de
douãzeci de mii de locuitori. În Negotin trãieºte o importantã
comunitate de români timoceni. [...] Românii din Valea Timocului, pe care i-am cunoscut, nu au uitat cã prin vreme au avut
dârzenie, dar ºi porþii serioase de resemnare. În pãdurea de la
Negotin stãtea parcã refugiat destinul unor români despre
care ºtim atât de puþin.
Pentru a câºtiga un ban cinstit într-o þarã strãinã
românii preferã Italia ºi Spania / Dorin ªtef
Glasul Maramureºului, 11 septembrie 2008,
www.glasulmaramuresului.ro

Organizaþia pentru Cooperare Economicã ºi Dezvoltare (OECD) a prezentat raportul „Perspectivele migraþiei
internaþionale în 2008” care examineazã tendinþele ºi problemele apãrute pe piaþa muncii. Conform raportului, fenomenul migraþiei din ºi în România a fost influenþat semnificativ
de aderarea þãrii la Uniunea Europeanã, la 1 ianuarie 2007.
La fel ca în alte þãri cu o emigraþie semnificativã,
cifrele oficiale din România subevalueazã puternic numãrul
celor care pãrãsesc þara. Principalele state în care au emigrat
românii în 2006 ºi în 2007 au fost Italia ºi Spania. Numãrul
românilor care au plecat sã lucreze cu permis de muncã în
Spania, în perioadã 31 decembrie 2006 – 31 decembrie 2007,
a fost de 393.000, cifrã care reprezintã aproape o triplare a
numãrului muncitorilor români prezenþi în Peninsula Ibericã.
În aceste condiþii, România a devenit cea mai importantã þarã de
origine a imigraþiei din Spania. Pentru Italia, datele indicã o
dublare a numãrului de româmi rezidenþi în 2007 (în 2006 au fost
340.000 de români care munceau legal în Peninsula Italicã).
Sumele de bani expediate de emigranþi în România au
continuat sã creascã în ultimii ani. În 2006 au fost expediaþi în
România aproximativ 5,3 miliarde de euro, cu peste cinci la
sutã mai mult decât Produsul Intern Brut al României ºi în
creºtere cu 40% faþã de 2005.
Pe de altã parte, fluxul de strãini în România rãmâne
modest, în pofida unei aparente creºteri a accesului în þara
noastrã. Numãrul total al strãinilor cu permis valid de muncã
s-a ridicat la 54.000 în 2006, ceea ce reprezintã doar 0,2% din
totalul populaþiei.
Este o creºtere uºoarã, de 8% comparativ cu 2005.
Oricum, numãrul persoanelor cu permis permanent de muncã
a crescut cu peste 50%. Principalele state care furnizeazã
României forþã de muncã sunt Moldova (11.400), Turcia
(6.300) ºi China (500), care au înregistrat o creºtere cuprinsã
între 10 ºi 19%, în 2006.
Religie ºi naþiune în sec. XXI - Congres
Internaþional Renovabis 8 / 102
www.bru.ro, 12 septembrie 2008

În perioada 4-6 septembrie 2008, a avut loc la Freising, Germania, cel de-al XII-lea Congres Internaþional Renovabis, cu tema „Rupturi în Europa. Religie ºi naþiune în
secolul XXI”, întâlnire la care au luat parte peste 200 de
participanþi din mai multe þãri ale Europei. Scopul congresului a
fost realizarea unui schimb de idei, atât la nivel teologic - la
nivelul clericilor, cât ºi la nivelul social al problemelor laicilor, cu privire la transformãrile care au loc în Europa centralã ºi de sud-est, cu ocazia intrãrilor în Uniunea Europeanã.
Una dintre cele mai numeroase delegaþii a fost cea din România, fiind formatã din greco-catolici dar ºi romano-catolici.
Au fost prezenþi: PS Florentin Crihãlmeanu, Episcop de
Cluj-Gherla, PS Petru Gherghel, Episcop de Iaºi, PS Vasile
Bizãu, Episcop auxiliar, din Blaj, pr. Nicolae Anuºcã, director
general al Organizaþiei Caritas Mitropolitan Blaj, Cristi Te-
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glaº, econom al Eparhiei de Cluj-Gherla, pr. Andraº Marton
de la Caritas Alba-Iulia º.a. „Tema acestui Congres”, a arãtat
PS Florentin la întoarcerea în þarã, „a fost foarte incitantã,
tocmai pentru cã relaþia dintre religie ºi naþiune a cauzat
multe conflicte în istoria Europei, în timpul sec. XIX, respectiv
XX. De aceea, aceste conflicte constituie încã un subiect de
discuþie, atât din punct de vedere teologic, cât ºi din punct de
vedere istoric, ceea ce face ca, actualmente, în diferitele pãrþi
ale Europei, sã aparã grupãri care interpreteazã în mod diferit anumite probleme istorice. Sigur cã extinderea Uniunii
Europene în aceste zone, face ca aceste probleme sã devinã ºi
probleme europene. De aceea, Uniunea Europeanã ºi mai cu
seamã membri mai vechi ai Uniunii Europene se preocupã
cum ar putea sã se rezolve aceste probleme atunci când ele
îmbracã un caracter conflictual ºi care sunt modelele care ar
putea fi oferite pentru ca, în acelaºi timp, sã nu se piardã
identitatea acestor naþiuni, respectiv, limbaj, culturã, religie ºi
alte caracteristici, dar totodatã, sã se înveþe reconcilierea ºi
convieþuirea paºnicã pentru anii care urmeazã.”
Despre studenþii basarabeni, cu unul de-al lor: Tudor Cojocaru - student la Sociologie, Universitatea
Bucureºti / Ion Longin Popescu
Formula As, 13 septembrie 2008, www.formula-as.ro

„Cea mai importantã este recunoaºterea cetãþeniei române. Se pare cã avem veºti bune în aceastã direcþie, absolvenþii basarabeni urmând, potrivit declaraþiei recente a preºedintelui Bãsescu, sã primeascã cetãþenia la cerere. Prin
aceastã recunoaºtere, s-ar rezolva multe situaþii dramatice. În
timp ce cetãþenia rusã se obþine, în R. Moldova, în circa un an,
în România trec cinci-ºase ani pânã primeºti un rãspuns. Sunt
asociaþii importante ale basarabenilor, care nu primesc rãspuns cu anii la petiþiile trimise autoritãþilor statului român. ªi
atunci, ce face absolventul basarabean? Se întoarce la Chiºinãu, aºa cum a promis la începutul studiilor, sã se angajeze
la companiile de acolo, inclusiv la cele ruseºti. Din câte ºtiu,
alte cerinþe întemeiate ale studenþilor basarabeni sunt urmãtoarele: mai multe locuri la masterat, cãmine mai bune, bursa
mai mare (mãrirea anunþat recent e binevenitã, chiar dacã tot
insuficientã rãmâne). Cred cã situaþia noastrã ar trebui disecatã ºi studiatã de reprezentanþii statului român din toate
perspectivele; altminteri, degeaba elaboreazã programe ºi
proiecte de integrare, fãrã o cunoaºtere corectã a realitãþii.
Numai studenþii ºtiu cel mai bine ce se întâmplã cu ei.” (Tudor
Cojocaru)
S-a reînfiinþat lectoratul de limbã, culturã ºi
civilizaþie românã la Viena
Romanian Global News, 15 septembrie 2008,
www.rgnpress.ro

Lectoratul de limbã, culturã ºi civilizaþie românã din
cadrul Institutului de Romanisticã al Universitãþii din Viena a
fost reînfiinþat prin semnarea, recent, la Viena, a Protocolului
de cooperare în domeniul învãþãmântului universitar ºi al
culturii între Institutul Limbii Române ºi Institutul de Romanisticã al Universitãþii Viena.
Expoziþie Marinel ªtefãnescu, în Italia / Violeta P.
Popescu
România liberã, 15 septembrie 2008,
www.romanialibera.ro

În fiecare an, în luna septembrie, localitatea Cesano
Boscone, de lângã Milano, gãzduieºte un mare eveniment
tradiþional, cultural ºi artistic, care reuneºte peste un milion
de persoane. Manifestarea, desfãºuratã în acest an sub genericul „La rãdãcinile speranþei”, este organizatã de auto-
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ritãþile locale italiene ºi se întinde pe parcursul a douã
sãptãmâni, cuprinzând o paletã largã de evenimente aflate sub
semnul pãstrãrii tradiþiei, istoriei ºi elementelor populare.
Pentru prima oarã la aceastã amplã sãrbãtoare „Festapatronale”, organizatorii au invitat, pe lângã o regiune italianã
– în acest an regiunea Lazio-, ºi o þarã europeanã, România,
sã fie prezentã cu specificul ºi valorile ei la eveniment. „România – afirmã organizatorii în pliantul de prezentare – este o
þarã puternicã, numele ei face referinþã la capitala Italiei,
Roma, iar poporul român este foarte apropiat de cel italian
prin tradiþii, valori, mod de comunicare.” Pe lângã multe
elemente care definesc specificul românesc (prezenþa ansamblului folcloric Criºana, expoziþie de costume tradiþionale
româneºti, prezenþa credincioºilor de confesiune ortodoxã în
cadrul liturghiei ecumenice), România este prezentã cu o
expoziþie de picturã de excepþie, aparþinând artistului român
Marinel ªtefãnescu.
Corespondenþã din Canada. Carte ºi picturã la
Montreal / Antoaneta Turda
Graiul Maramureºului, 15 septembrie 2008,
www.graiul.ro

Duminicã 7 septembrie, a.c., cu o zi înainte de marea
sãrbãtoare închinatã Sfintei Fecioare Maria, zi în care este
serbat ºi Hramul Bisericii Greco-catolice Sfântamariamicã
din Montreal, a avut loc, în acest sfânt lãcaº, un dublu eveniment: lansarea cãrþii scriitoarei canadiene de origine românã, Mia Pãdurean - Un actor pentru eternitate: Gheorghe
Dinicã, apãrutã în iunie a.c. la Editura Limes din Cluj-Napoca
precum ºi vernisajul unei expoziþii de icoane pe sticlã, realizate de Ileana Meºter, profesoarã pensionarã care, înainte de
a se stabili în Canada, a îndrumat aici, în Baia Mare, generaþii
întregi de elevi, pe miraculosul drum al artei, artã pe care, aºa
cum a demonstrat-o ºi acum, când ºi-a prezentat lucrãrile cu
ajutorul propriilor poezii, a slujit-o în toate formele care i-au
stat la îndemânã, graþie înzestrãrilor dãruite de Bunul
Dumnezeu.
Atentat la limba românã / Ioana Lucãcel
Gazeta de Maramureº, 15 septembrie 2008,
www.gazetademaramures.ro

În câþiva ani, cãrþile de limba românã ar putea deveni
obiect de muzeu în Ucraina, iar comunitatea româneascã…
amintire. Guvernul, aºa-zis european, de la Kiev a dispus
mãsuri dure de limitare a drepturilor minoritãþilor, fãrã precedent în ultimele decenii. Din cauza unei dispoziþii ministeriale, limba românã va dispãrea complet din ºcoli pânã în
2012. În ciuda protestelor vehemente ale liderilor comunitãþii
de români din Ucraina, oficialii români nu au avut nicio
reacþie.
Dupã desfiinþarea ºcolilor româneºti sau transformarea lor în ºcoli mixte, guvernanþii ucraineni atenteazã, la
propriu, la identitatea naþionalã a românilor ºi la limba românã. Printr-un act normativ intrat în vigoare în luna mai ºi
aplicat de la începutul acestui an ºcolar (1 septembrie), obiectele cu predare în limba maternã vor fi înlocuite treptat, pânã
în 2011, cu obiecte cu predare în limba ucraineanã. Practic, în
3-4 ani, copiii românilor din Ucraina vor vorbi, chiar ºi la
educaþie fizicã, în limba ucraineanã. Ordinul ministrului învãþãmântului, Ivan Vacarciuk, denumit sugestiv „Ordinul cu
privire la întãrirea programului privind îmbunãtãþirea studierii limbii ucrainene în ºcolile de culturã generalã cu predare în limba minoritãþilor naþionale pe anii 2008-2011”,
sfideazã Constituþia Ucrainei ºi toate documentele internaþionale ratificate ºi de þara vecinã, cu privire la drepturile
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omului. Mãsura discriminatorie a generat un val de proteste
din partea tuturor minoritãþilor din Ucraina.
Ansamblul Transilvania i-a învãþat pe unguri sã
danseze moroºeneºte / Adrian Mândru
Informaþia zilei, 24 septembrie 2008,
www.informatia-zilei.ro

Reprezentanþii Consiliului Judeþean au participat la
acþiunile din proiectul “Folkdancenet” din Ungaria.
În perioada 18-21 septembrie 2008, reprezentanþii
Consiliului Judeþean Maramureº au participat la mai multe
evenimente care s-au desfãºurat în judeþul înfrãþit JaszNagykun-Szolnok. Acestea sunt incluse în cadrul proiectului
european „Folkdancenet” (Reþea tematicã a ansamblurilor
folclorice europene).
Maramureºul este partener în cadrul acestui proiect
alãturi de ºapte regiuni europene: Asti (Italia), Dordogne
(Franþa), Durham (Marea Britanie), Harghita (România),
Szolnok (Ungaria), Somme (Franþa) ºi Tarnow (Polonia). Este
vorba despre un proiect finanþat de Comisia Europeanã prin
Programul European Citizenship (Reþea tematicã europeanã),
care a fost ales ca programul reprezentativ la nivel naþional în
cadrul Anului European al Dialogului Intercultural 2008.
Folkdancenet este o reþea multinaþionalã de grupuri, asociaþii
ºi instituþii din domeniul culturii tradiþionale susþinutã de
autoritãþile judeþene care promoveazã valorile culturii tradiþionale prin dans ºi muzicã popularã ºi atragerea tinerilor
înspre ceea ce reprezintã culturã autenticã. Reþeaua va funcþiona prin dezvoltarea unor proiecte ºi iniþiative comune între
cei opt parteneri, susþinutã de comunicarea intensã ce se va
derula ºi pe forumul website-ului dedicat proiectului,
www.folkdancenet.eu.
PS Iustin Sigheteanul va sfinþi o bisericã
româneascã în California
Informaþia zilei, 26 septembrie 2008,
www.informatia-zilei.ro

Prea Sfinþitul Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al
Episcopiei Ortodoxe Maramureºului ºi Sãtmarului, a plecat
de ieri în Statele Unite ale Americii. Episcopul Maramureºului
ºi Sãtmarului a fost invitat sã târnoseascã o bisericã româneascã construitã din temelii, care poartã hramul
„Înãlþarea Sf. Cruci”, din localitatea San Jose, California.
Prea Sfinþitul Iustin Sigheteanul va sta o lunã în SUA, perioadã în care va face vizite ºi va oficia la mai multe lãcaºe de
cult. De asemenea, se va întâlni cu ÎPS Nicolae Condrea,
arhiepiscopul ortodox pentru America ºi Canada, cu sediul la
Chicago. Cu aceastã ocazie va oficia Sfânta Liturghie Arhiereascã pentru credincioºii ortodocºi de pe aceste meleaguri
îndepãrtate.
Copiii românilor din Ungaria nu mai vorbesc
româneºte nici mãcar în familie
Jurnalul naþional, 28 septembrie 2008, www.jurnalul.ro

Comunitatea românilor din Ungaria are câteva mii de
oameni, cei mai mulþi fiind stabiliþi în oraºul Gyula, iar reprezentanþii bisericii ºi ai Autoguvernãrii româneºti pe þarã
fac eforturi pentru pãstrarea identitãþii, în condiþiile în care
copiii de aici nu mai vorbesc româneºte nici în familie.
Oraºul Gyula, situat în sudul Ungariei, la câþiva kilometri de graniþa cu judeþul Arad, este considerat principalul
centru al comunitãþii etnicilor minoritari români din Ungaria,
în localitate avându-ºi sediile cele mai importante instituþii ºi
asociaþii ale acestei comunitãþi: Autoguvernarea pe þarã a
românilor din Ungaria, Uniunea Culturalã a Românilor, Centrul de Documentare ºi Informare a Românilor, Institutul Cul-
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tural al Românilor, precum ºi alte fundaþii ºi asociaþii
reprezentative.
Tot în Gyula se aflã ºi singura instituþie de învãþãmânt
cu predare în limba românã la nivel liceal din Ungaria Liceul „Nicolae Bãlcescu”, dar ºi cele mai importante publicaþii de limbã românã: sãptãmânalul „Foaia româneascã”
ºi publicaþia lunarã „Cronica”.[...] Întreaga minoritate româneascã din Ungaria pare sã-ºi uite limba, deoarece copiii
nu mai vorbesc româneºte nici mãcar în familie, mai ales cã
acestea, de obicei, sunt mixte. Astfel, ºcoala este singurul loc
unde aceºtia pot dobândi mãcar cunoºtinþe minime de limbã
maternã. Însã nici situaþia ºcolilor româneºti de acolo nu este
printre cele mai fericite, instituþiile confruntându-se cu probleme financiare ºi fiind de multe ori în pericol de desfiinþare
sau comasare.[…] Pericolul pierderii identitãþii ameninþã întreaga comunitate de români din Ungaria, singura cale de
pãstrare a tradiþiilor ºi limbii române vii fiind, în opinia
reprezentanþilor românilor de aici, pãstrarea bisericilor ºi
ºcolilor româneºti.
17 scriitori români publicã în limba italianã /
Elena Halcu
Adevãrul, 3 octombrie 2008, www.adevarul.ro

În Italia existã 325 de scriitori strãini care publicã în
limba italianã, pentru un total de 83 de naþionalitãþi. România
se numãrã printre þãrile cu cei mai mulþi reprezentanþi - 17
scriitori.
Aceste date au fost aduse la cunoºtinþa publicului de
cãtre „Banca de date a scriitorilor imigranþi în limba italianã” (BASILI). Genul cel mai promovat de imigranþi este
poezia, cu 348 de publicaþii. Urmeazã povestirile, cu 307
publicaþii ºi romanul, cu 98 de opere.
Preasfinþitul Macarie, Episcopul Europei de Nord,
a slujit Dumnezeiasca Liturghie la Goteborg,
Suedia
Romanian Global News, 6 octombrie 2008,
www.rgnpress.ro

În Duminica a 19-a dupa Rusalii, Preasfinþitul Pãrinte
Macarie Drãgoi, Episcopul Europei de Nord, a slujit Dumnezeiasca Liturghie în biserica Parohiei Ortodoxe Române „Pogorârea Sfântului Duh” din Goteborg, Suedia, informeazã
serviciul de presã al Patriarhiei, preluat de Romanian Global
News. Locaºul a fost târnosit la 6 decembrie 1992 de cãtre
Preafericitul Pãrinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul
Moldovei ºi Bucovinei.
La Goteborg s-a organizat o manifestare similarã cu
cea de la Malmo de duminica trecutã, sãrbãtorindu-se cele
douã evenimente semnificative ale acestui an: împlinirea a
500 de ani de la tipãrirea primei cãrþi pe pãmântul românesc,
Liturghierul, apãrut la Târgoviºte în anul 1508 ºi 320 de ani
de la tipãrirea primei ediþii integrale în limba românã a Sfintei
Scripturi-Biblia, apãrutã la Bucureºti, în tipografia Mitropoliei, în anul 1688.
Preasfinþitul Macarie a vorbit despre însemnãtatea
deosebitã a acestor momente fundamentale pentru istoria,
cultura ºi spiritualitatea neamului nostru ºi despre legãtura
profundã dintre Sfânta Scripturã ºi Sfânta Liturghie, arãtând
credincioºilor prezenþi, ediþia de lux a Liturghierului lui Macarie din 1508, retipãrit anul acesta de cãtre Înaltpreasfinþitul
Nifon la Targoviste, dupã formatul original, precum ºi ediþia
Bibliei din 1688, retipãritã în ediþie jubiliarã în anul 1988, la
Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române din Bucureºti.
Datoritã faptului cã în aceste zile s-au împlinit 15 ani
de la mutarea la cele veºnice a Pãrintelui Dumitru Stãniloae
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s-a sãvârºit ºi o slujbã de pomenire ºi s-a evocat în câteva
cuvinte chipul luminos ºi blând al Pãrintelui Dumitru, precum
ºi contribuþia sa adusã la înnoirea teologiei ortodoxe.
„Hola, soy Rumano!” / El Pais
Gazeta de Maramureº, 6 octombrie 2008, www.
gazetademaramures.ro

Guvernul României a lansat o campanie menitã sã
amelioreze imaginea celor peste 700.000 de imigranþi români
din Spania în care sunt subliniate similitudinile lor cu spaniolii ºi se face un paralelism cu diaspora spaniolã din Europa
în anii ‘60, plecatã în cãutarea unui loc de muncã.
Sloganul campaniei – „Bunã, sunt român. Împreunã
facem echipã bunã”, - prezintã unele aspecte împãrtãºite de
cetãþenii României ºi Spaniei, precum rãdãcinile latine, istoria ºi zona geograficã. Guvernul a lansat campania la posturile de radio, televiziune ºi ziare. Prin aceastã iniþiativã se
doreºte sã se înlãture imaginea delincvenþilor care îi afecteazã
pe cei 728.000 de români stabiliþi în Spania, noteazã ziarul El
Pais, citat de Agerpres.
Un român – profesor universitar ºi cercetãtor, la
34 de ani / Alina Bãdãlan Turcitu
Gândul, 7 octombrie 2008, www.gandul.info

Medicul Mihai Moldovan a fost recrutat în laboratoarele din Copenhaga, din anul II de facultate. În România,
face cercetãri în „neuroprotecþie”, în Danemarca se ocupã de
nervii periferici. Bucureºteanul încearcã sã ajute omenirea
din laborator, printre ºoareci, ºobolani sau stimulatoare de
nervi. Era aproape un puºti, când un celebru profesor danez
l-a remarcat ºi a þinut morþiº sã-l ia în grupul lui de cercetare.
Acum, dupã aproape 14 ani de cercetãri înalte la Copenhaga,
Mihai are propria lui echipã de „gulere albe”. Þara încã n-a
pãrãsit-o de tot. Aici cerceteazã ischemia cerebralã, în Danemarca - nervii periferici.
Laureat Nobel - George Emil Palade a încetat din
viaþã / Mihaela Matachita
Jurnalul naþional, 9 octombrie 2008, www.jurnalul.ro

Singurul român laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie ºi Medicinã, George Emil Palade, medic ºi om de
ºtiinþã american, a decedat, ieri, (8 oct. n.r.) la San Diego
(SUA), la vârsta de 96 de ani.
În 1974, i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Fiziologie ºi Medicinã, pe care l-a împãrþit cu Albert Claude ºi
Christian de Duve. Cel mai important element al cercetãrilor
sale a fost explicaþia mecanismului celular al producþiei de
proteine, punând în evidenþã particule bogate în ARN la nivelul cãrora se realizeazã biosinteza proteinelor, numite
ribozomi sau „corpusculii lui Palade”. S-a nãscut la Iaºi, în
1912, într-o familie de profesori, mediul familial influenþându-i formaþia intelectualã. În 1940 a absolvit Facultatea de
Medicinã din Bucureºti. În 1946 s-a cãsãtorit cu Irina Malaxa,
fiica industriaºului Nicolae Malaxa, ºi a plecat cu soþia în
Statele Unite, pentru studii postdoctorale. A fost cercetãtor la
New York University, în 1973 a început sã predea biologia
celularã la Universitatea Yale. În SUA, a fost membru al
Academiei Americane de ªtiinþe ºi al celei de Arte ºi ªtiinþe,
primind Medalia Naþionalã pentru ªtiinþã în 1986. A fost ales
membru de onoare al Academiei Române, iar în 2007 i-a fost
acordat Ordinul Steaua României în rang de Colan.
Românii din Birmingham au acum o bisericã
ortodoxã / Cristina Irimie, Laurenþiu Ungureanu
Român în UK – publicaþie lunarã pentru românii din
Marea Britanie, 13 octombrie 2008, www.romaninuk.net

Duminicã, 12 octombrie 2008, la Birmingham a avut
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loc un eveniment cu adânci rezonanþe pentru românii din
Marea Britanie, dar mai ales pentru cei din zona Birmingham
ºi împrejurimi. ªi anume, oficializarea noii parohii ortodoxe
„Sfântul Apostol Andrei” din Birmingham. Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Mitropolit Iosif l-a hirotonit ca preot pe pãrintele
diacon Rãzvan Mihai Novacovschi, care a fost numit preot
paroh. La emoþionanta slujbã oficiatã de IPS Iosif au participat mulþi români, unii veniþi de la mari depãrtãri. Au fost
prezenþi, de asemenea, ambasadorul României la Londra, dl.
Ion Jinga precum ºi reprezentanþi ai presei de limba românã
din UK. Dupã încheierea slujbei a urmat o agapã tradiþionalã
româneascã în timpul cãreia IPS Iosif ºi ambasadorul Ion
Jinga s-au întreþinut cu românii participanþi la manifestare.
Atât mitropolitul Iosif cât ºi ambasadorul Jinga ºi-au exprimat
bucuria cã dupã numai o lunã de la înfiinþarea parohiei din
Nottingham, iatã, se mai înfiinþeazã o parohie ortodoxã româneascã în Marea Britanie. Noua bisericã ortodoxã „Sfântul
Apostol Andrei” va funcþiona la Saint Francis Hall din incinta
campusului universitar din Birmingham, într-un spaþiu pus la
dispoziþie de autoritãþile locale.
Românii din nord-estul Serbiei, dezorientaþi de
decizia de la Strasbourg / Florian Copcea
Romanian Global News, 14 octombrie 2008,
www.rgnpress.ro

Liderii românilor din Serbia de rãsãrit continuã sã fie
confuzi în ceea ce priveºte decizia Adunãrii Parlamentare a
Consiliului Europei de a numi minoritatea etnicã românã din
sudul Dunãrii, Timoc ºi Morava „vlahi ºi români”. Preºedintele Comitetului Drepturilor Omului din Negotin, director
al Federaþiei Românilor din Serbia, Dusan Parvulovici, a
declarat, sâmbãtã, cã firesc ar fi fost ca europarlamentarii sã
recunoascã faptul ca termenul „vlah” este sinonim cu denumirea de român, „dar, din pãcate, din cauza absenþei reprezentanþilor României, acest lucru nu a fost posibil, motiv
pentru care s-a legiferat sintagma „vlahi ºi români”.
„La 1 octombrie, la Strasbourg, s-a discutat Raportul
lui Jurgen Herrmann, care rezuma principalele probleme ale
comunitãþii româneºti din Timoc ºi celelalte provincii româneºti istorice. Acesta inventaria punctual toate chestiunile
noastre ºi recomanda autoritãþilor sârbeºti sã întreprindã
mãsurile necesare pentru asigurarea vlahilor/românilor care
trãiesc în Serbia de est accesul la educaþie, mass-media ºi
administraþie publicã în limba lor maternã ºi sã li se permitã
oficierea serviciului religios în aceastã limbã”, a precizat
Parvulovici.
Demersul europarlamentarului german, Jurgen
Herrmann, a avut la bazã intervenþiile lui Vlad Cubreacov,
deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care a tras primul
semnal de alarmã asupra chestiunii timocene, a abuzurilor
autoritãþilor laice ºi bisericeºti, a prigoanei la care au fost
supuºi o parte dintre românii din Serbia de nord-est.
„Strategia autoritãþilor administrative ºi bisericeºti
sârbe de promovare a unei identitãþi vlahe prin intermediul
recensãmintelor falsificate ºi a unor studii de istorie cosmetizate politic au fãcut ca în aceastã parte a Serbiei sã aparã
dispute dintre cele mai controversate”, a afirmat Parvulovici.
În opinia acestuia, „odiseea” bisericii de la Malainiþa,
ziditã dupã 170 de ani de când bisericile ºi mãnãstirile românilor din Timoc au fost confiscate, atacurile mârºave ale
reprezentanþilor unor autoritãþi la adresa lui ºi a familiei în
scopul de a-l intimida personal pentru a renunþa la lupta
pentru emancipare ºi promovare a drepturilor românilor constituie o dovadã clarã cã politicienii nu sunt interesaþi de
destinul comunitãþii minoritãþii române, motiv pentru care au
inventat minoritatea ºi limba vlahã.
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Marius Daniel Popescu este noul laureat al
Premiului pentru literaturã al cantonului Vaud /
Adrian Rachieru
Casa Românilor – portalul românilor din Elveþia, 14
octombrie 2008, www.casa-romanilor.ch

Marius Daniel Popescu, scriitor român stabilit la
Lausanne, e noul laureat al Premiului 2008 pentru literaturã
al cantonului de Vaud. Premiul este dotat cu suma de 15.000
franci ºi este acordat în fiecare an unei personalitãþi artistice
ce strãluceºte dincolo de frontierele cantonale. În acest an
premiul a fost decernat de Anne-Catherine Lyon, ministrul
culturii, în 6 octombrie în cadrul unei ceremonii ce s-a desfãºurat la Palatul Rumine din Lausanne. Marius Daniel Popescu
este nãscut la Craiova în 1963. Stabilit în Lausanne din 1990,
îºi câºtigã existenþa ca poet, prozator ºi ºofer de autobuz pe
transportul local. Este cãsãtorit cu pictoriþa Marie-José
Imsand ºi are doi copii. În palmaresul sãu: Premiul Rilke în
2006 pentru volumul de versuri „Arrêts déplacés”, iar în 2007
Premiul Robert Walser cu romanul autobiografic „La symphonie du loup”.
O româncã a fost selecþionatã între primii ºase
cercetãtori ai Collegium de Lyon
Ziua, 19 octombrie, www.ziua.ro

Collegium de Lyon gãzduieºte, începând cu acest an,
cercetãtori de elitã în domeniul ºtiinþelor umane ºi sociale din
întreaga lume. Misiunea acestui centru de cercetare unic ºi
ambiþios este aceea de a crea o comunitate ºtiinþificã de
excelenþã, prin favorizarea schimburilor interdisciplinare ºi
interculturale, dezvoltarea unor reflecþii transversale ºi lansarea unor cercetãri de pionierat. Românca Ioana Chitoran a
fost deja selecþionatã pentru a face parte din primul grup de
ºase cercetãtori care va lucra astfel în Franþa în condiþii
excepþionale ºi gratuite, pe tema „dinamicii grupurilor consonantice în douã limbi caucaziene”.
Studiile fãcute în România vor fi echivalate în
Ungaria
Realitatea.net, 22 octombrie 2008, www.realitatea.net

Guvernele României ºi Ungariei au semnat marþi, la
Szeged, o declaraþie prin care recomandã autoritãþilor responsabile cu echivalarea studiilor sã recunoascã automat
perioadele de studii efectuate în statul vecin ºi sã asigure
elevului sau studentului continuarea acestora în anul imediat
urmãtor. Diplomele, certificatele de studii ºi titlurile ºtiinþifice
acordate de instituþii de învãþãmânt acreditate în România ºi
în Ungaria vor fi recunoscute reciproc ca urmare a transpunerii în legislaþia naþionalã, de cãtre ambele state, a Directivei
Parlamentului European privind recunoaºterea calificãrilor
profesionale. Tot marþi, cele douã guverne au convenit ca
ministerele Muncii din ambele þãri sã elaboreze un ghid bilingv pentru muncitorii români din Ungaria ºi cei maghiari
din România. Documentul va cuprinde informaþii cu privire la
condiþiile de muncã, regulile de intrare în þarã ºi ºederea
strãinilor, recunoaºterea diplomelor ºi calificãrilor, drepturi
de asigurãri ºi asistenþã socialã.
Pr. Dumitrache Veriga, parohul bisericii ortodoxe
„Sotir” din Korcea, Albania / Claudiu Târziu
Formula As, 25 octombrie 2008, www.formula-as.ro

„- Noi am ºtiut dintotdeauna cã suntem fraþi cu românii. ªi asta am început sã o afirmãm rãspicat dupã comunism. Mai târziu, a prins glas ºi putere o ramura a aromânilor grecizaþi din interes. Au fost cumpãraþi cu bani mulþi,
ca sã spunã cã sunt greci. Grecii ºtiu ca aromânii sunt mulþi ºi
în Albania, ºi în Macedonia - suntem vreo patru milioane în
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Balcani - ºi se gândesc cã, dacã îi vor convinge pe aromâni sã
spunã cã sunt greci, se vor putea extinde ca influenþã, poate ºi
teritorial. Deja, Grecia are un puternic cuvânt de spus în
zonã.” (pr. Dumitrache Veriga)
Spania – Imigranþii români, puþin afectaþi de crizã
/ Doina Ferenþ
Glasul Maramureºului, 3 noiembrie 2008,
www.glasulmaramuresului.ro

Numãrul românilor din capitala Spaniei s-a dublat în
ultimii trei ani, iar în primele luni ale anului procentul lor a
crescut simþitor, a declarat Don Javier Fernandez-Lasquetti,
consilier pe probleme de imigraþie al Regiunii Autonome Madrid. Între comunitãþile imigranþilor, românii sunt pe primul
loc cu cele 200.112 persoane înregistrate oficial în Madrid,
adicã 18,43% din totalul imigranþilor. Pe urmã, dacã în ultimele luni unii dintre ei au plecat în þarã, am avut surpriza sã
constatãm cã dupã un timp mulþi au revenit în Madrid, a
continuat oficialul spaniol. Dincolo de statistici, el a prezentat
ºi interesante constatãri constatari pe seama Noilor Madrileni, cum sunt numiþi aici imigranþii stabiliþi în capitala Spaniei. „Ne mândrim cã Madridul a fost o opþiune pentru
imigranþii români, deºi azi Spania, ca ºi alte state vest-europene, trece printr-o crizã grea”, a continuat Don Javier
Fernandez-Lasquetti, care a subliniat cã organismul pe care îl
reprezintã doreºte ca „Noii Madrileni sã se simtã acasã aici,
la fel ca ºi madrilenii”.
La Chiºinãu va fi înãlþatã o bisericã în memoria
deportaþilor din Basarabia
Romanian Global News, 4 noiembrie 2008,
www.rgnpress.ro

Victimele deportãrilor staliniste din Republica Moldova vor avea, pentru prima datã, o bisericã în memoria lor.
La Chiºinãu a fost sfinþit paraclisul Bisericii Deportaþilor cu
Hramul Tuturor Sfinþilor, scrie FLUX, preluat de Romanian
Global News. Oficierea serviciului divin a fost efectuatã de
cãtre un sobor de preoþi din cadrul Mitropoliei Basarabiei, în
frunte cu Protopopul de Chiºinãu, pãrintele Ioan Barbãu. Deºi
paraclisul Bisericii a fost deja construit, biserica propriu-zisã
urmeazã a fi ridicatã doar atunci când vor fi identificate surse
financiare. [...] De asemenea, preotul Ion Baltag a declarat cã
o bisericã în cinstea victimelor deportãrilor staliniste este o
premierã nu doar pentru Republica Moldova, ci ºi pentru
þãrile din întregul spaþiu ex-sovietic.
Mite Kostov Papuli – „De la 1913, de când turcul
fu alungat din Macedonia, aromânii rãmaserã ca
puii fãrã cloce" / Ion Longin Popescu
Formula As, 8 noiembrie 2008, www.formula-as.ro

Dupã vizita la Veria ºi la Metsovo (Aminciu), la aromânii din Pind, echipa de reporteri a revistei „Formula AS”
s-a oprit la Ohrid, oraº situat pe malul lacului cu acelaºi
nume, din sudul Republicii Macedonia. Numit cândva „Marea
Aromânilor”, lacul Ohrid ºi împrejurimile sale sunt, din pãcate, prea puþin cunoscute în România, deºi zona este magnificã, iar macedonenii îi iubesc pe români. Nu-i de mirare. La
temeliile Ohridului, ca ºi ale întregii Macedonii, ale Bulgariei,
Albaniei ºi ale nordului Greciei, se aflã „os ºi sânge” aromânesc, fraþii noºtri de neam ºi limbã. Cu excepþia perioadei
otomane (sfârºitul sec. XV - începutul sec. XX), vremurile au
fost însã vitrege pentru aromâni, astfel cã în zilele noastre îi
gãsim împrãºtiaþi în ºase þãri: Grecia, Serbia, Macedonia, Al-
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bania, Bulgaria ºi România. Alcãtuind ramura sudicã a poporului român, având aceeaºi etnogenezã cu daco-romanii, aromânii sunt consideraþi de istoricul sârb Dusan Popovici „ctitorii
Balcanilor moderni ºi ai Europei Centrale Moderne”.
„De la 1913, de când turcul fu alungat din Macedonia,
aromânii rãmaserã ca puii fãrã cloce (cloºcã). Macedonia
istoricã fu împãrþitã între statele vecine, iar aromânii se trãzirã în Grecia, Albania, Bulgaria, Sarbia (la 1918) ºi una
parte tu (în) România. Dupã aceastã distrugere a Macedoniei,
gata: sã-nchisãrã ºcoalele, sã-nchisãrã basericile, sã-nchisãrã tut ce-aveam tu Balcani.” (Mite Kostov Papuli, preºedintele Partidului Aromânilor din Republica Macedonia)
Seratã literarã cu lansare de carte la Liceul
„Bãlcescu” din Jula
Romanian Global News, 23 noiembrie 2008,
www.rgnpress.ro

Editura Szarvaspress a publicat de curând volumul
„Literatura românã pentru copii ºi tineret. Scrieri româneºti
din Ungaria. Studi”i, vol. I, semnat de prof. Lucreþia ªipoº
Fluieraº, ºefa catedrei de limba românã a Facultãþii Pedagogice „Tessedik Samuel” din Szarvas. Dupã ce a fost lansat
la Batania, Szarvas ºi la Cluj, joi, 13 noiembrie, volumul de
studii a fost prezentat ºi la Centrul Cultural Românesc din
Jula. Dupã o amplã prezentare a cãrþii, fãcutã de Maria
Gurzãu Czegledi, directoarea Liceului „Bãlcescu”, elevii i-au
invitat pe cei prezenþi la un montaj literar din poeziile ºi proza
scriitorilor ºi poeþilor români din Ungaria.
1 Decembrie la Alba-Iulia / Rareº Iordache
Cluj Online, 1 decembrie 2008, www.clon.ro

Alba-Iulia. Sãrbãtoarea de 1 Decembrie a strâns în
oraºul Unirii români din toate colþurile þãrii. Anul acesta a
fost cea de-a 90-a aniversare a evenimentului. Cei care au
venit mai de dimineaþã la Alba-Iulia au putut lua parte la
dezvelirea busturilor regelui Ferdinand ºi al reginei Maria.
Nu acest lucru a atras mai curând privirile celor strânºi, cât
grupul de câteva zeci de tineri care au venit echipaþi cu
steaguri ale României ºi care au început sã scandeze: „Basarabia e pãmânt românesc!”. Dupã aceasta grupul s-a urcat
pe o movilã ºi a început sã intoneze imnul ºi sã afiºeze câteva
banere cu mesaje naþionaliste. Ulterior a avut loc desfãºurarea paradei militare, urmatã de parada porturilor populare,
tipice pentru zona judeþului Alba ºi pentru alte zone care au
venit la eveniment. De asemenea, trei avioane de tip MIG ºi
trei elicoptere au survolat zona sub ochii miraþi ai privitorilor.
Parada porturilor populare a pornit pe fundalul cântecelor lui
Nicolae Furdui Iancu, Ioan Bocºa ºi Ionuþ Fulea, la fel ca ºi
anul trecut.
Circa 700 de persoane au dansat ieri, 1 decembrie,
Hora Unirii în centrul Chiºinãului
Romanian Global News, 2 decembrie 2008,
www.rgnpress.ro

Reprezentanþii mai mai multor partide politice s-au
adunat ieri, 1 decembrie, în Scuarul Teatrului Naþional de
Operã ºi Balet din Chiºinãu pentru a sãrbãtori aniversarea a
90 de ani de la Marea Unire. Evenimentul, organizat de cãtre
Organizaþia de Tineret a Partidului Liberal începând cu ora
16.00, a adunat în Scuarul Teatrului Naþional de Operã ºi
Balet circa 700 de persoane, care au venit sã danseze Hora
Unirii, transmite Unimedia, preluatã de Romanian Global
News.
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Am primit la redacþie
pentru Biblioteca „Familia românã”
Ioana DRAGOTÃ
Silvia Caba-Ghivireac, poetã, Herþa (Ucraina), ne trimite o foarte frumoasã carte de poezii pentru copii, La bunicuþa, pe care a publicat-o la
Zoloty Lytavry din Cernãuþi, în 2007, în Biblioteca
revistei Fãgurel. Versurile
pline de graþie ºi farmec,
evocã vârsta copilãriei, „un
pururi paradis”, ºi au, în acelaºi timp, un puternic
conþinut educativ: Ocrotiþi
acest frumos pãmânt, Bunãtatea, Florile, Mirul îndurãrii, Cuvântul. Ilustraþiile
pline de viaþã ale Doinei
Bojescu completeazã fericit
versurile, rezultând un întreg
armonios.
Ion M. Botoº, preºedintele Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, cu ocazia vizitelor fãcute
la redacþia noastrã, ne-a adus pentru completarea colecþiei
ziarului Apºa, al cãrui redactor ºef este, numerele 5-9 (maiseptembrie) din 2008. Cu o apariþie lunarã, publicaþia cuprinde
ample ºi impresionante articole cu caracter istoric, alãturi de
articole dedicate problemelor de actualitate: Situaþia apºenilor
în timpul dominaþiei cehoslovace ºi maghiare (anii 19201939) - Apºa de Mijloc; 4 august [1947] – zi de doliu la Apºa
de Jos; 76 de ani în urmã...; Atentat la limba românã. Presa localã este prezentã în articolele Trecutul, prezentul, posibilul ºi
viitorul „Maramureºenilor” de Ion Huzãu, redactor ºef ºi
Publicaþie ºcolarã [Vatra strãmoºeascã] de Nuþu Laurenþiu
Pop, redactor. Un loc aparte îl ocupã prezentarea numeroaselor
acþiuni întreprinse de URRdT „Dacia”.
Tot prin intermediul domnului Ion M. Botoº, am intrat
în posesia colecþiei ziarului Concordia : sãptãmânal cultural,
social-politic ºi economic în limba românã, Cernãuþi, redactor
ºef Simion Gociu, redactor ºef adjunct Tudor Andrieº, numerele din iunie – noiembrie 2008. Articolele publicate sunt
grupate tematic sub rubricile ale cãror titluri vorbesc de la sine:
Prioritãþi, La izvoare, Morala creºtinã, Problemele neamului,
Sud-vest, Orizonturi, Monografii, Literaturã, Tineretul, Prichindel, Panorama, Telesãptãmâna, Week-end. Printre colaboratori se remarcã Ilie Gavanos, prezent în fiecare numãr al
ziarului cu contribuþii consistente. Aspectul cultural este predominant. Sunt realizate numeroase portrete ale unor personalitãþi bucovinene, sunt prezentate monografic localitãþi
româneºti. Un loc aparte îºi gãsesc cronicile sud basarabene,
dar nu sunt uitaþi nici românii timoceni. Se remarcã, de asemenea, consistentele pagini ale rubricii Morala creºtinã. Literatura, la rândul ei, se bucurã de o bunã reprezentare. Printre
problemele cele mai abordate în numerele vãzute este cea a
limbii române în ºcoli.

Nuþu Laurenþiu Pop, matematician ºi poet din Apºa de
Mijloc, ne doneazã exemplarul cu dedicaþia autografã: „Aceastã carte o donez pentru
biblioteca românilor de pretutindeni care se aflã la Baia
Mare în incinta Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu” din
volumul sãu de versuri
Transform în minte Pietrele-n almeze..., apãrut la
Apºa de Mijloc în 2007. Cunoscut nouã din paginile
ziarelor Concordia, Apºa ºi
Maramureºenii, cu care a
colaborat, matematicianul
Nuþu Laurenþiu Pop vine sã
ilustreze încã o datã cã ºtiinþele exacte pot face casã bunã cu lirismul. Poeziile sunt
grupate în mai multe secþiuni tematice: de dragoste, pasteluri,
de meditaþie filosoficã ºi patriotice. Apariþia acestui volum de
versuri poate fi consideratã încã o izbândã în lupta pentru
pãstrarea locuitorilor din dreapta Tisei în matca limbii române.
Ion Huzãu, mult încercatul redactor ºef al publicaþiei
Maramureºenii : sãptãmânal social-politic, economic ºi cultural pentru românii din Transcarpatia, apãrut la Slatina, ne-a
pus la dispoziþie numerele 31-32 ºi 33-34-35 din septembrie,
respectiv octombrie 2008, care se adaugã numerelor din 22-23
din iunie, 24-25-26 din iulie ºi 29-30 din august, primite anterior. Privind doar numerotarea grãitoare a acestei publicaþii ne
putem face o imagine despre „sprijinul” de care se bucurã din
partea autoritãþilor. Detalii despre situaþia materialã a ziarului
sunt cuprinse pe larg în articolul O campanie combinatã?,
semnat de redactorul ºef, care asigurã cea mai mare parte a
articolelor publicate. Publicaþia se dovedeºte a fi o oglindã fidelã a evenimentelor din zonã, cu o bunã notã de justificat patriotism local ºi nu numai. Printre personalitãþile ºi
evenimentele prezentate se numãrã: Dumitru Olaru, distins de
Rada regionale Transcarpatia pentru merite deosebite în dezvoltarea Þinutului Transcarpatic (Oameni decoraþi), cadre didactice cu activitate remarcabilã (De ziua învãþãtorului),
Gheorghe Moiº, nãscut la Biserica Albã, actualmente trãitor în
Portugalia, personalitate culturalã marcantã a locurilor
(Gheorghe Moiº la 60 de ani), matematicianul Dumitru ªiman,
originar din Apºa de Mijloc, stabilit la Chiºinãu (Un maramureºean demn de urmat), medicul Vasile Borca din Apºa de
Jos (Medicii nu „pleacã” la pensie), inginerul Vasile Codre
din Apºa de Jos („Inginerul cadastral”), întreprinzãtorul
Vasile Vlad din Apºa de Jos (La „Manta”...) Simion Gociu ºi
Nuþu L. Pop (Doi poeþi), sportivi din zonã cu rezultate deosebite (Nu duceam lipsã de talente) º.a., 230 de ani de la
apariþia primei ºcoli pe teritoriul Ocnei Slatina (O fireascã
sãrbãtoare), 55 de ani de la înfiinþarea echipei de fotbal din
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Apºa de Jos (55 de ani de la „naºtere”...), vizite la Cernãuþi ºi
Negreºti Oaº (La prieteni în vizitã..., La Negreºti, de ziua
oraºului), Vizita istoricilor români în dreapta Tisei... Date social-economice ºi culturale despre localitãþile din zonã conþin
articolele: Lacurile Sãrate – redarea în circuitul turistic, Programul de cooperare transfrontalierã România – Ucraina
2004-2006, Roadele proiectelor – proiectul „De la surse la
resurse”, Centrul vechi se reînnoieºte – la Slatina, Turismul
rural, prezent ºi viitor etc. Nu lipsesc articolele dedicate marilor sãrbãtori creºtine, iar în paginile ziarului îºi gãsesc locul,
fãrã pãrtinire, informaþii legate de toate cultele ºi confesiunile
religioase din zonã: Martorii lui Iehova – congresul de district
de la Apºa de Jos, sfinþirea bisericii greco-catolice din Slatina
ºi La Hram... – despre bisericuþa ortodoxã din centrul Slatinei,
ctitorie a lui Victor Vlad.
Vadim Bacinschi, Odesa (Ucraina), coordonatorul seriei Basarabia de Jos: istorie ºi actualitate, prin care se doreºte
o dreaptã ºi fireascã restituire istoricã, ne-a trimis prima lucrare apãrutã în aceastã serie: Pe valul împãratului Traian
(Cernãuþi, Zoloty Lytavry, 2005). Cu o bunã selecþie a materialelor, cãlãuzitã de intenþia nobilã de a completa golul
indus în studierea istoriei de vremurile ostile, lucrarea este
destinatã sã-ºi ocupe locul binemeritat „în bibliotecile sãteºti ºi
cele ºcolare, în casele confraþilor sud-basarabeni, la care þinem
atât de mult.”
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, împreunã cu Asociaþia culturalã „Familia românã” au sprijinit ºi realizat, în
acest an, editarea celui de-al doilea volum al seriei: Clopotele
de la Iaºi se aud la Catlabuga.
Traian Trifu Cãta, redactor ºef ºi responsabil al revistei Familia, publicaþie editatã de Biserica Ortodoxã Românã din Vladimirovaþ – Petrovasâla, Serbia, ne trimite fiºierele cu numerele 1-2 (ianuarie-aprilie) ºi 3-4 (mai-iulie) 2008
ale revistei. Cu aceeaºi þinutã tipograficã de excepþie cu care
ne-a obiºnuit, revista „Familia” are, în acest an, un aspect ºi
mai sãrbãtoresc, deoarece se împlinesc 200 de ani de la înfiinþarea localitãþii Petrovasâla. Evenimentul este bogat reprezentat prin descrierea numeroaselor manifestãri dedicate
lui ºi prin evocãrile de istorie localã, semnalãm ºi o foarte
interesantã hartã, Dezvoltarea structurii etnice în Banat
1930-1931. Putem lua cunoºtinþã de Imnul petrovicenilor,
compus de Traian Trifu Cãta, pentru aceastã ocazie. Totodatã,
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neobositul redactor ºef a gãsit resursele sã pregãteascã pentru
tipar, împreunã cu Ioan Traia, lucrarea sugestiv intitulatã Petrovasâla întoarcere la începuturi.
Asociaþia culturalã ºi revista „Familia românã” transmit
calde urãri de sãnãtate ºi prosperitate întregii comunitãþi din
Petrovasâla. La mulþi ani, tuturor petrovicenilor!
Dimitrie Poptãmaº, directorul Bibliotecii Judeþene
Mureº, ne-a oferit Almanahul cultural-literar al românilor
nord-bucovineni, alcãtuit de Dumitru Covalciuc, Þara fagilor
(XVII), apãrut sub egida Societãþii culturale „Arboroasa”,
Cernãuþi, îngrijit ºi tipãrit sub auspiciile Fundaþiei culturale
„Vasile Netea” din Târgu Mureº, preºedinte Dimitrie
Poptãmaº, care este ºi lectorul almanahului. Acest volum consistent (309 p.), conþine un materialul bogat, grupat în rubricile: File de istorie, Liricã bucovineanã din timpul
rãzboiului, Târgumureºeni în capitala Bucovinei, Destine
preoþeºti, Sociolingvisticã, Golgota neamului românesc, Personalitãþi bucovinene, La românii de pe Nipru, Mãrturisiri,
Din creaþia cititorilor almanahului, Folclor bucovinean. De la
un capãt la altul, almanahul se constituie într-o mãrturisire de
dragoste pentru Bucovina, pentru neamul românesc de acolo,
istoria ºi valorile lui culturale. Colaborarea între cele douã
asociaþii culturale româneºti din Cernãuþi ºi Târgu Mureº se
dovedeºte încã o datã a fi admirabilã ºi pilduitoare.
Prof. univ. dr. Ana Olos, Universitatea de Nord Baia
Mare, a donat pentru Biblioteca „Familia românã” câteva lucrãri din biblioteca proprie. Menþionãm: Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice, an X-XV, 1917-1923. Curtea domneascã din Argeº; Dan Simonescu ºi Gheorghe Buluþã, Pagini
din istoria cãrþii româneºti; Cibiunum : studii ºi materiale
privind muzeul tehnicii populare din Dumbrava Sibiului,
1967-1968; Die Nordische Welt, 1937 ºi exemplare din colecþiile revistelor Familia ºi Convorbiri literare.
Natalia Lazãr, director Casa de Culturã Negreºti-Oaº,
ne oferã Reînvierea : supliment periodic al revistei Þara Oaºului, an 2, nr. 3 (6), numãr dedicat Marii Uniri. Din cuprins: 1
Decembrie 1918 – Sãrbãtoarea românilor, Români ce n-au
aparþinut niciodatã României ºi Acord istoric de cooperare
Satu Mare – Transcarpatia, acord de colaborare economicã,
comercialã, tehnico-ºtiinþificã ºi culturalã între cele douã regiuni, semnat în data de 2 octombrie 2008.
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