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Bibliotecile româneºti din strãinãtate sau
vindecarea dorului de casã ºi de limba românã

dr. Teodor ARDELEAN

În societãþile bazate pe cunoaºtere bibliotecile
sunt sau devin cele mai importante instituþii.
Au fost perioade de acest fel în anumite mo -

mente ale istoriei (Grecia, Per sia, China º.a.), dar mai ales 
în istoria contemporanã, unde democraþia culturii este un
proces real. În astfel de situaþii, bibliotecile, prin natura ºi 
esenþa lor instituþionalã, servesc cauza gen eralã a acce -
sului liber la informaþie.

Pentru populaþiile trãitoare în arealul cul tural (et -
nic) propriu chestiunile ajung la rezolvare favorabilã prin 
politicile coerente ale statelor asociate la o astfel de
strategie globalã. Pentru indivizii izolaþi ºi comunitãþile
de populaþii trãitoare în alte areale culturale decât cel
propriu, chestiunile sunt mai del i cate ºi mai dificile.
ªansa integrãrii în societate este datã ºi de gradul de
asimilare cul turalã, dar nu poate fi trecutã cu vederea
dimensiunea limbii ºi culturii na tive, a specificului na -
þional-cul tural, a ethos-ului ºi etnos-ului într-un alt topos.

Românii, popor ce se revendicã din trunchiul ma -
rilor popoare sedentare ale Europei, au ajuns sã trãiascã
un masiv proces de migrare în ultimii 20 de ani, mai ales
în þãrile Uniunii Europene, dar ºi pe alte meleaguri (Ame -
r ica, Aus tra lia, Asia...). Motivele plecãrilor dincolo de
graniþele spaþiului naþional sunt îndeobºte cunoscute ºi
nu vom insista asupra lor. Chestiunile determinante fiind
de ordin existenþial ºi ocupaþional e firesc sã se nascã apoi 
ºi presiuni de tip cul tural-spir i tual. Dorul de limbã, de
comunicare, de relaþii, de credinþã, de obiceiuri, tradiþii
etc. sunt fenomene fireºti care nu se pot „stâmpãra” decât
cu limba românã, cu cântecul românesc, cu obiceiurile
noastre creºtine. Dorul de ACASÃ poate fi ostoit venind
cât mai des acasã (a veni definitiv e o altã faþetã a
problemei!), iar dacã asta nu se poate atunci trebuie dus
CÂTE CEVA de acasã ACOLO, acolo unde vieþuiesc
românaºii noºtri înstrãinaþi de probleme ºi vremuri, în -
dureraþi de distanþe ºi strãinãtãþi.

Basarabia. Primele gesturi adevãrate pe acest seg -
ment de evoluþie a lucrurilor, în ultimii 20 de ani, au fost
mar cate prin pachetele de cãrþi din bibliotecile personale
ale intelectualilor români trimise sau transmise peste „po -
durile de flori” în Basarabia Românã. La scurtã vreme, în
au gust 1991, câteva biblioteci judeþene din Transilvania
pun bazele primei biblioteci româneºti în afara graniþelor
þãrii – Biblioteca TRANSILVANIA. Ideea a venit de la
Traian Brad, di rec tor pe atunci al Bibliotecii Judeþene
„Octavian Goga” Cluj ºi a fost sfinþitã de gesturile înso -
þitoare ale lui Dimitrie Poptãmaº, di rec tor al Bibliotecii
Judeþene Mureº ºi subsemnatul, di rec tor la Maramureº.

Contribuþia noastrã, a maramureºenilor, a fost sub -
stanþialã ºi de ter mi nantã, cãci în primii ani de funcþionare 
volumul de carte româneascã s-a mãsurat în „maºini de

cãrþi” (peste 50.000 vol ume!). Nu intrãm în detalii, sunt
arhive, sunt încã martori ºi mãrturisitori, atât din Ba -
sarabia cât ºi din Transilvania.

La „ Transilvania” 
ne regãsim în cuget ºi simþiri

Anul 1991 a fost cru cial pentru destinul bãºti -
naºilor de pe acest colþ de pãmânt. Proclamarea inde -
pendenþei Republicii Moldova le-a adus în inimi lu mina
speranþei. Limba românã, îmbrãcatã în veºmântul firesc
al grafiei latine, face primii paºi în ºcolile ºi instituþiile
din Moldova, fiind abia al doilea an stãpân la ea acasã.
Purtãtorii ei scoteau acum din adâncul sufletului dem -
nitatea omeneascã moºtenitã de la pãrinþi ºi strãbuni, iar 
aceasta înseamnã, întâi ºi-ntâi, demnitatea limbii. Efor -
turile editurilor din Chiºinãu nu puteau satisface nece -
sitãþile stringente de carte româneascã. Soluþionarea
magistralã a acestei probleme acute a început o datã cu
fondarea Bibliotecii „Transilvania”, Primãria muni ci -
piului oferindu-i un spaþiu de 600 m2 pe bulevardul
Mircea cel Bãtrân din sectorul Ciocana, ce numãrã peste 
120.000 de locuitori.

Aceastã primã bibliotecã sistematicã româneascã, 
organizatã cu susþinerea ºi contribuþia determinatã a
Bibliotecii Judeþene „Octavian Goga” din Cluj Napoca
(di rec tor domnul Traian Brad) ºi a bibliotecii mu ni -
cipale „B.P. Haºdeu” (directoare doamna Lidia Ku li -
kovski), a devenit în scurgerea timpului un adevãrat
focar de spiritualitate: inauguratã cu un fond de carte de
29.000 de vol ume, oferite generos de fraþii transilvãneni,
biblioteca deþine astãzi în colecþiile sale enciclopedice
peste 50.000 de cãrþi, discuri, benzi magnetice ºi obiecte
de cult, ce satisfac necesitãþile de lecturã ºi documentare
a cititorilor, preponderent tineri, instituþia fiind am pla -
satã într-un sec tor cu multe ºcoli gen er ale, gimnazii,
licee. Graþie eforturilor inimosului colectiv de biblio -
tecare, dirijat de doamna Parascovia Onciu, o curajoasã
sufletistã, Biblioteca „Transilvania” a devenit ºi un ade -
vãrat centru de culturã. „Transilvania” este biblioteca
cu cel mai bogat fond de carte româneascã de pe întreg
teritoriul republicii, fond completat, an de an, prin spri -
jinul efectiv al Bibliotecii tutelare „Octavian Goga” din
Cluj-Napoca, graþie generozitãþii Consiliului Judeþean
Cluj ºi a multor persoane particulare din întreg Ar -
dealul, unele – personalitãþi de vazã ale vieþii culturale
din aceastã frumoasã provincie româneascã. 

Ar gen tina Cupcea-Josu, scriitoare, traducãtoare 
Capitala : ziarul Primãriei Chiºinãu, 5 au gust 2001 

Din pãcate nu dispunem de mai multe materiale
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din presa anului 1991. Astfel cã, dupã zece ani, s-a uitat
efortul celor din Baia Mare. Cãci la momentul 1991 am
dus circa 8.000 de vol ume la Biblioteca „Transilvania”,
iar în 1992 la Biblioteca Mu nic i palã „B.P. Haºdeu” peste
42.000 de cãrþi (un tir încãrcat la max i mum, care a fost
distribuit în toate filialele din Chiºinãu, inclusiv în
Bib lioteca „Transilvania”).

Ul te rior, colegi de-ai noºtri, din Piatra Neamþ,
Con stanþa, Alba Iulia, Tg. Mureº, Târgoviºte au inau -
gurat alte filiale ale Bibliotecii Municipale „B.P. Has deu”
din Chiºinãu, care au luat numele acestor oraºe sau þi -
nuturi din România ºi au „populat” rusificatul oraº, trans -
formându-l încet într-un NOU oraº românesc. Ne-am
luminat ºi noi din acest gând sublim ºi su perb, astfel cã în
anul 2001 am întemeiat Biblioteca MA RAMUREª, de -
venitã una dintre cele mai moderne in stituþii de acest tip
din capitala Republicii Moldova.

„Un «descãlecat» cul tural al Maramureºului”
[deschiderea la Chiºinãu a Bibliotecii de carte
româneascã «Maramureº»]

La festivitatea de inaugurare, academicianul
Mihai Cimpoi a menþionat cã „O deschidere de bibli -
otecã este întotdeauna un lucru frumos ºi înãlþãtor; cu
atât mai mult simþim aceasta acum, când ne dãm seama
cã, dupã decenii de interdicþie a cãrþii româneºti în
Basarabia încorporatã în URSS, nivelul nostru inte lec -
tual a coborât regretabil...”.

Doamna Lidia Kulikovski, di rec tor gen eral al BM
„B.P. Haºdeu”, s-a referit la generoasa ºi frumoasa
donaþie de carte adusã de fraþii noºtri maramureºeni:
„Aceastã donaþie de excepþie, «ratificatã» prin acordul
încheiat între Primãria Chiºinãu ºi Consiliul Judeþean
Maramureº, vine sã completeze golul informaþional al
Chiºinãului, ºi nu oricum, ci prin cãrþi care ne unesc din
punct de vedere lingvistic, spir i tual, naþional”.

Directoarea noii biblioteci româneºti din cap i tala
basarabeanã, doamna Genoveva Scobioalã a þinut sã
menþioneze cã îºi doreºte „cititori fideli, care iubesc cu
adevãrat cartea, lectura, dar, nu mai puþin - limba ro -
mânã, literatura, cultura, istoria românilor”, totodatã,
urând Bibliotecii „Maramureº” „dãinuire în eter nitate”.

Maria Praporºcic, re porter
Flux : cotidian naþional, Chiºinãu, 14 noiembrie 2001

Ucraina. Însufleþiþi de aceste realizãri notabile,
devenite adevãrate CONSTRUCÞII DE SUFLET pentru
întreþinerea sufletului românesc, aºezat în existenþã ceva
mai departe de VATRA sau CASA ROMÂNEASCÃ, am 
întemeiat prima bibliotecã româneascã în Republica U -
craina, la Biserica Albã, în Maramureºul din drepta Tisei, 
în aºa-zisa ROMÂNIE MICÃ (I. Botoº).

Am trecut istoric peste cel mai scurt 
pod din lume

Consiliul Judeþean Maramureº, în cadrul par te -
neriatului româno-român iniþiat de MAE, a propus prin
vocea domnului Teodor Ardelean, di rec tor al Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu”, deschiderea unei filiale a Bi -
bliotecii Maramureº în dreapta Tisei. Primarul Gheor -
ghe Berinde, directorul ºcolii, Mihai Clementev ºi alþii
au dorit ca acest lucru sã se petreacã mai întâi la Bi -

serica Albã. Într-un discurs rostit pe scena Casei de
Culturã, Teodor Ardelean a promis cã proiectul va de -
veni realitate. Astfel pe 3 martie, biblioteca româneascã
s-a deschis, într-o încãpere a primãriei, în care va fiinþa
Centrul multi cul tural. Placa cu denumirea centrului a
fost adusã de la Baia Mare. Biblioteca Maramureº, a
avut pentru început 1.588 cãrþi noi în valoare de 100
milioane lei achiziþionate de Biblioteca Judeþeanã ºi
1.939 de cãrþi colectate din donaþii. Con form estimãrilor
fãcute de primarul Berinde, Biblioteca Maramureº va -
loreazã 7 mii de dolari.

Florentin Nãsui, 
Graiul Maramureºului, 5 martie 2002 

Ungaria ºi Aus tria. Au venit apoi donaþiile cãtre
bibliotecile de la Institutul Cul tural Român din Bu da -
pesta ºi cel de la Viena. Cum funcþioneazã acestea acum
nu depinde doar de noi, dar gestul nostru a cuprins nu
doar cãrþi, ci ºi lo gis ticã (calculatoare, soft, biroticã spe -
cificã º.a.).

Spania. Vârful activitãþilor de acest fel a fost AC -
ÞIUNEA SPANIA. Patru biblioteci româneºti în þara eu -
ro peanã în care românii se simt cel mai bine ºi sunt
acceptaþi cu toatã deschiderea cul turalã necesarã. Alcala
de Henares ºi Coslada, în comunitatea Madridului sunt
de-acum foarte utile pentru miile de tineri români care
pot fi ajutaþi sã nu îºi uite limba, cultura, tradiþiile. Sa -
lamanca ºi Alicante – colecþii universitare necesare mai
ales studenþilor care vor sã înveþe ºi sã persevereze în
învãþarea limbii române.

Despre aceste isprãvi pub licãm în numãrul de faþã
câteva decupaje, pentru a scurta povestea faptelor ºi a
reflecta aceste realizãri prin pãrerile unor martori le eve -
nimente.

10.000 de cãrþi româneºti au ajuns în Spania

În perioada 13-15 noiembrie, o delegaþie din Ma -
ramureº a efectuat o vizitã în Spania pentru a înfiinþa
patru secþii de carte româneascã în bibliotecile spaniole.
În acest scop, maramureºenii au dus în Spania 10.000 de
vol ume valoarea acestora fiind de 110.000 de euro.
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Bibliotecari bãimãreni în vizitã la Biblioteca
Institutului Cul tural Român din Budapesta. Gazdã

Þarnã Bacoºcã Cristian, bibliotecar (stânga)   



„Este vorba de o acþiune istoricã ºi chiar un
eveniment naþional pentru cã este pentru
pri ma datã când un judeþ din România face
un astfel de gest. Pentru aceasta s-a implicat
atât Consiliul Judeþean ºi Biblioteca Ju de -
þeanã, cât ºi Ambasada României la Ma drid, 
care s-a ocupat de organizarea mani fes -
tãrii” a precizat Teodor Ardelean. Pamfil
Bercean, vicepreºedinte al Consiliului Ju -
deþean Maramureº, a declarat cã la eve n i -
mentul organizat pentru înfiinþarea secþiilor
de carte româneascã în patru loca litãþi din
Spania a participat un numãr mare de ro -
mâni: „Ne-am gândit sã colaborãm pentru
acþiuni similare ºi cu alte localitãþi pentru a
pune în valoare atât Mara mureºul, cât ºi
România” a punctat Pamfil Bercean.

Rely Indre
Glasul Maramureºului, 22 noiembrie 2006 

Mã bucurã faptul cã mi se oferã prilejul sã-mi
exprim pub lic, mulþumirile Ambasadei Române la Ma -
drid pentru iniþiativa valoroasã a „Bibliotecii Judeþene”
ºi a directorului acesteia, domnul Teodor Ardelean, de a
face accesibilã cartea în limba românã în Spania. În
acelaºi timp, se cuvin mulþumiri celor care au sprijinit ºi
au fãcut posibilã realizarea acestei donaþii, în primul
rând membrilor Consiliului Judeþean Maramureº ºi
dom nului preºedinte Marinel Kovacs.

Cu admiraþie, 
Maria Ligor, Ambasador 

În calitate de ataºat cul tural al Ambasadei Ro -
mâniei la Ma drid sunt, cred, în mãsurã sã depun mãr -
turie în legãturã cu eforturile con ju gate care s-au fãcut,
de-a lungul multor luni de zile, pentru a duce la bun
sfârºit acest proiect cu statut de pionierat care, în plus, are 
– în afara unor valori simbolice – multe valenþe prac tice.

Cuvenite mulþumiri, aºadar, conducerii bibliotecii 
„Petre Dulfu” din Baia Mare, oficialitãþilor judeþului

Maramureº pentru acest minunat gând, precum ºi auto -
ritãþilor spaniole care au venit în întâmpinarea acestui
proiect, manifestându-ºi disponibilitatea ºi totala des -
chidere pentru ca bibliotecile lor sã dispunã ºi de carte
româneascã.

Florina Nicolae 
Ataºat Cul tural, Ambasada României la Ma drid,

Marþi, 14 noiembrie 2006 a avut loc la Uni ver -
sitatea din Salamanca ceremonia de donaþie a 1.200 de
cãrþi româneºti de cãtre Consiliul Judeþean Maramureº
sub auspiciile ambasadei României în Spania. Donaþia
este o iniþiativã privatã a domnului Teodor Ardelean,
Directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia
Mare bucurându-se de sprijinul Consiliului Judeþean
Maramureº prezidat de cãtre domnul Marinel Kovacs.

Ceremonia a fost inauguratã cu discursul Di rec -
torului Gen eral al Bibliotecilor din Salamanca, dl Se -
verino Hernández, care a vorbit în numele Rectorului
Universitãþii din Salamanca, Enrique Battaner, mulþu -
mind cãlduros dlui Teodor Ardelean, Directorul Bibli -
otecii Judeþene „Petre Dulfu”, delegaþiei Consiliului
Ju de þean Maramureº pentru donaþia fãcutã. Aceastã
nouã colecþie constituie o completare a fondurilor deja
existente ºi contribuie la difuzarea limbii ºi literaturii
române. Cãrþile vor purta o inscripþie în care se con -
semneazã cã fac parte din Colecþia „Nicolae Steinhardt” 
ºi cã au fost do nate de cãtre Biblioteca „Petre Dulfu” ca
urmare a iniþiativei Consiliului Judeþean, sub egida Am -
basadei României. Într-un gest simbolic de recunoºtinþã,
dl Severiano Hernández a înmânat la rândul sãu, prin dl.
Ardelean, un fond de 100 de cãrþi pentru biblioteca
bãimãreanã.

Viorica Pâtea
Universitatea din Salamanca, Spania 

În primul rând doresc sã mulþumesc în numele
Universitãþii din Alicante pentru gestul generos care ne
reuneºte astãzi aici. Trebuie sã mulþumesc dnei Am -
basador Maria Ligor pentru prezenþa dumneaei azi, aici, 
împreunã cu alþi reprezentanþi ai Ministerului Afacerilor
Externe din România, dlui Pamfil Bercean, Vice pre ºe -
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Excelenþa Sa Maria Ligor, ambasadorul României la Ma drid 
(prima din stânga) Pamfil Bercean ºi Teodor Ardelean la

inaugurarea colecþiei de carte româneascã
donatã Bibliotecii Universitãþii din Alicante



dinte al Consiliului Judeþean Maramureº care a venit
însoþit de o echipã de consilieri, dlui Teodor Ardelean,
Di rec tor al Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia
Mare, pãrintele acestei iniþiative. [...] În încheiere, do -
resc sã mã alãtur dlui Teodor Ardelean, care a menþionat 
în discursul dumnealui cã trãim o zi fericitã, ºi sã vã
mãrturisesc cã, într-adevãr, este o zi specialã, cãci toate
societãþile, care au existat de-a lungul istoriei omenirii,
au încercat sã facã vizibile relaþiile dintre ele prin schim -
bul de obiecte în semn de prietenie. ªi între aceste o -
biecte, ce poate fi mai frumos decât o carte ca simbol al
apropierii dintre oameni?.

prof. univ. dr. Begona San Miguel,
Universitatea din Alicante 

Atât în numele Universitãþii Alicante, cât ºi a
mem brilor comunitãþii româneºti din zonã ºi a com -
ponenþilor asociaþiei ARIPI, þinem sã mulþumim Bibli -
otecii „Petre Dulfu” din Baia Mare ºi în mod spe cial dlui 
Teodor Ardelean, precum ºi Consiliului Judeþean Ma -
ramureº pentru iniþiativa ºi generozitatea dumnealor de
a ne dãrui aceste cãrþi, dar ºi de a veni per sonal sã ni le
înmâneze, ceea ce nu se întâmplã prea des.”

prof. Cãtãlina Iliescu, 
Universitatea din Alicante 

În faþa noastrã stã acum PERSPECTIVA unor noi
so licitãri. Dacã pânã acuma, ceea ce s-a înfãptuit a fost
mai ales EFECTUL unei conºtiinþe ºi al unei voinþe
personale, a venit vremea IMPUNERII pe aceastã di -
mensiune de „miºcare” a sufletului românesc, a NE -
VOILOR clar for mu late de cãtre liderii comunitãþilor de
români (asociaþii, organizaþii, biserici º.a.). Spre exem -
plificare, pub licãm câteva fragmente din scrisorile pri -
mite la sediul redacþiei „Fa milia românã” sau al
Bi blio tecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare, cereri care
exercitã chiar o anumitã presiune asupra noastrã, dat
fiind faptul cã nu ºtim la aceastã orã dacã vom fi
într-adevãr capabili de a AªEZA ÎN OPERÃ toate aceste
SPERANÞE!

Speranþe care sunt pentru noi cea mai sfântã hranã
de suflet!

Pagini din jurnalul constituirii Bibliotecii „Ion
Minulescu” din Germania:

La Târgu-Mureº a fost lansatã în vara acestui an o
campanie de strângere de cãrþi în vederea constituirii
fondului de documente al Bibliotecii „Ion Minulescu”
din Nürnberg. Derulatã sub titlul „Nu lãsaþi limba ro -
mânã sã moarã”. În acest sens, remarcabilã este con -
tribuþia Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia
Mare, condusã de prof. dr. Teodor Ardelean. De ase -
menea, Biblioteca Judeþeanã „George Bariþiu” din Bra -
ºov, condusã de prof. dr. Dan iel Nazare ºi Biblioteca
Judeþeanã „Octavian Goga” din Cluj Napoca, condusã de
doamna Sorina Stanca, s-au înscris cu entuziasm în pro -
iectul de la Nürnberg.

Loulé, Algarve, Portugalia:
Vã spun toate acestea în sprijinul candidaturii

noastre la o colaborare cu Biblioteca din Baia Mare. Am
intrat în legãturã cu Biblioteca So fia de Mello-Breyner

din Loulé, Algarve, Portugalia, al cãrui di rec tor a fost
încântat sã ne gãzduiascã un fond de carte româneascã
ºi sã ne ajute sã îl punem la dispoziþia tuturor celor care
îl vor cere: ºcoli, asociaþii, alte biblioteci. Mai ex istã o
bibliotecã în Faro, care este capitala regiunii, unde la fel 
avem ºtiinþa cã ar fi bucuroºi sã gãzduiascã cãrþi în
limba românã. Ar fi prima iniþiativã de acest fel în a -
ceastã zona, ºi cred cã ºi la nivel naþional în Portugalia.

Sanda Ciorba, Biroul executiv al
Asociaþiei „Doina” Algarve

La Rioja, Spania:
În atenþia domnului di rec tor, 
Numele meu este TODA ADRIAN IOAN ºi vã scriu

aceastã scrisoare în calitate de preºedinte al asociaþiei
de români din regiunea La Rioja din nordul Spaniei.
Asociaþia noastrã este constituitã le gal din anul 2005 ºi
reprezintã interesele celor peste 10.000 de români sta -
biliþi în aceastã zonã a Spaniei. Printre obiectivele
noastre se numãrã: integrarea românilor în comunitatea
lo calã, promovarea României, pãstrarea tradiþiilor ºi
obiceiurilor în rândul copiilor români, etc.

Una din dorinþele noastre ºi a comunitãþii ro -
mâneºti de aici este crearea unui fond de carte ro mâ -
neascã ºi al unuia de filme româneºti. Pe aceastã cale aº
dori sã ºtiu dacã este posibil ca Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu” sã doneze asociaþiei noastre un fond de
carte reprezentativ pentru cultura românã ºi o colecþie
de filme, având în vedere posibilitãþile materiale foarte
reduse ale asociaþiei noastre.

Vã mulþumesc anticipat ºi aºtept rãspunsul dum -
neavoastrã, 

Toda Adrian Ioan 

Udine, Italia
La Udine, care este ºi centru universitar, lipseºte o 

bibliotecã româneascã, de fapt situaþia este aceeaºi în
toatã Italia, ev i dent cu excepþia capitalei, Roma, ºi a
altor 2-3 oraºe, între care menþionez Torino ºi Padova.
Vã invitãm sã participaþi la iniþiativa noastrã ºi sã ne
ajutaþi sã realizãm acest obiectiv, mai ex act înfiinþarea ºi 
întreþinerea unei biblioteci. Con sider cã pentru a pro -
mova limba românã ºi cultura noastrã, pentru a oferi un
spaþiu de întâlnire între culturi, singura posibilitate este
crearea unei biblioteci publice.

prof. Mirela Corina Chindea

Zaventem, Belgia:
Asociaþia noastrã, „Her mes.Ro”, asociaþie cul -

turalã belgo-românã din Bruxelles, editeazã publicaþia
lu narã „Univers Românesc” ºi are în proiect înfiinþarea
unei case de culturã. În cadrul acesteia, pe lângã acti -
vitatea de editare a revistei ºi cea a trupei de teatru care
pregãteºte deja un spectacol pentru luna decembrie, ne-am
propus înfiinþarea unei biblioteci în limba românã. 

Vã rugãm sã ne comunicaþi în ce mãsurã putem
colabora pe aceastã temã.

Cu re spect,

Daniela Radi 
preºedintele asociaþiei

17 noiembrie, 2009
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Biblioteci româneºti în afara graniþelor,
înfiinþate de biblioteci publice din România

Ana GRIGOR

România este pat ria noastrã ºi a tuturor românilor. E România celor de demult ºi-a celor de mai
apoi. E pat ria celor dispãruþi ºi a celor ce va sã vie.  (Barbu ªtefãnescu Delavrancea)

Comunitãþile de români de peste hotare reprezintã
o extensie a societãþii civile româneºti în mediul in -
ternaþional. Întocmai celebrului tezaur de la Pietroasele,
relaþia României cu cetãþenii sãi din afara graniþelor este
de o valoare inestimabilã, iar autoritãþilor, ºi nu numai, le
revine sarcina deloc uºoarã de a o proteja.

Mulþi emigranþi români din strãinãtate îºi pierd, la
scurt timp dupã sosirea în exil, folosinþa limbii române ºi
se amalgameazã societãþii adop tive complet. Nu putem
acuza pe românii stabiliþi în strãinãtate pentru faptul cã se 
strãduiesc sã se adapteze cât mai bine condiþiilor din noua 
patrie. Bineînþeles cã acest lucru nu ex clude menþinerea

legãturilor cu þara ºi cultura româneascã. De fapt, ei ar
trebui sã fie conºtienþi cã, menþinând ºi respectând aceste
tradiþii ºi legãturi, sunt „mai bogaþi” decât cei din jur ºi
chiar „sã facã paradã” de aceastã bogãþie!1

În comunitãþile de români din teritoriile din jurul
României elementele definitorii ale dãinuirii naþiunii ro -
mâne: limba, literatura, istoria sunt expuse continuu unor
grele încercãri, chiar primejdii, chiar dacã oficial ºi apa -
rent sunt avantajate. Aceste încercãri pot fi înlãturate sau
mãcar diminuate prin acþiuni în vederea aprinderii ºi/sau
pãstrãrii fãcliei demnitãþii naþionale.

La pãstrarea ºi afirmarea identitãþii etnice, cul -
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BIBLIOTECI PENTRU COMUNITÃÞILE ROMÂNEªTI DIN EUROPA

COMEUROBIB 
EXPUNERE DE MOTIVE

Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia
Mare a pus în operã, în ultimii 20 de ani un ºirag de
mãrgãritare pentru sufletul românilor trãitori dincolo 
de fruntariile þãrii – Biblioteci Româneºti în Republica 
Moldova („Transilvania” ºi „Mara mureº”), Ucraina (la 
Biserica Albã), Ungaria (In sti tutul Cul tural Român
din Budapesta), Aus tria (Centrul Cul tural din Viena)
ºi Spania (la bi blio teca municipalã Coslada, la Cen -
trul his pa no– român din Alcala de Henares, la uni -
versitãþile din Salamanca ºi Alicante).

Utilitatea acestor întemeieri culturale a fost
deosebitã în timp ºi se mãsoarã acum prin multi -
tudinea de solicitãri venite pe adresa Bibliotecii
pentru a deschide noi biblioteci în comunitãþile ro -
mâneºti din þãrile Europei, dar ºi din SUA, Can ada,
Aus tra lia, Noua Zeelandã. Pentru aceste patru þãri
enu mer ate avem în vedere antrenarea editurilor din
România (procesul a început din anul 2009) pentru
realizarea unor BIBLIOTECI LA PACHET (lãzi cu circa 
500-700 cãrþi, minuþios alese ºi transportate în
punc tele desemnate. Lista de aºteptare este însã
mare, mai ales pentru Europa. Este vorba de co -
munitãþile româneºti din:

- Algarve din Portugalia;
- Glas gow din Marea Britanie;
- Nürnberg din Germania;
- Valladolid, San ti ago de Compostella, Za ra -

goza, Avilla, Murcia ºi Rioja din Spania;
- Udine din Italia.
Având în vedere Parteneriatul încheiat pentru

ACÞIUNEA SPANIA între Biblioteca Ju deþeanã „Petre
Dulfu” ºi Consiliul Judeþean Mara mureº ºi succesul
internaþional al acestuia (vezi presa româneascã ºi
spaniolã, dar mai ales cartea „Din Hiperboreea în ...
Ibe ria. Primele biblioteci româneºti în Spania” ºi
þinând cont de ne ce sitatea purtãrii de grijã faþã de
maramureºenii rãspândiþi masiv în Europa, sub sem -
naþii, con silieri în mandatul 2008 – 2012, iniþiem ºi
sus þinem Proiectul COMEUROBIB (Biblioteci pentru
Comunitãþile Româneºti din Europa), proiect care va
fi analizat în comisiile de specialitate ºi în plenul
Consiliului Judeþean Maramureº, pentru a putea fi
disponibilizate sumele necesare finanþãrii pe par -
cursul anului 2010 (la rubrica observaþii se va opta
pentru trei destinaþii prioritare).

1  http://www.memoria.ro/?lo ca tion=view_ar ti cle&id=1611



turale, lingvistice ºi religioase a românilor din statele
vecine ºi a comunitãþilor româneºti din emigraþie, con -
form standardelor internaþionale în domeniu în vederea
atingerii unui obiectiv comun: unitatea în diversitate, un
rol im por tant revine slujitorilor cãrþii din bibliotecile
româneºti. Demersul cul tural necesar în conservarea ºi
promovarea limbii, tradiþiilor, literaturii ºi culturii ro -
mâne îl reprezintã înfiinþarea bibliotecilor româneºti în
afara graniþelor de cãtre bibliotecile judeþene din Ro -
mânia. Cunoaºtem 20 de biblioteci judeþene care au des -
chis biblioteci/filiale de carte româneascã în afara
gra niþelor þãrii, în perioada 1991-2009 ºi au contribuit cu
donaþii de carte sau au sprijinit constituirea unor bi -
blioteci pentru românii din afara graniþelor, altele au
fãcut numai donaþii sau continuã cam pania de adunare a
fondului de carte necesar deschiderii unor biblioteci
peste hotare. În rândul celor care au deschis filiale peste
hotare se numãrã bibliotecile judeþene din: Cluj-Napoca,
Târgu Mureº, Baia Mare, Piatra Neamþ, Iaºi, Buzãu,
Bacãu, Constanþa, Râmnicu Vâlcea, Târgoviºte, Ploieºti,
Vaslui, Bistriþa-Nãsãud, Timiºoara, precum ºi Biblioteca
Metropolitanã Bucureºti.

Prima instituþie a cãrþii din România, care a deschis 
vreodatã filiale nu numai în judeþ, dar ºi peste hotare, este 
Biblioteca „I.G. Bibicescu” Mehedinþi. Fondatã în
1921 prin dania lui I.G. Bibicescu, fiu al Mehedinþiului,
om de culturã ºi guvernator al Bãncii Naþionale în anii
1914- 1924, aceastã bibliotecã a înfiinþat, în perioada in -
ter belicã, 250 de filiale în Mehedinþi, Banat, Ardeal, Ba -
sarabia, Bucovina, pe Valea Timocului sârbesc, dar ºi în
Amer ica: 20 de filiale pentru comunitãþile româneºti din
Cleve land. În 1929, numãrul cãrþilor trimise la filiale
ajunsese la 124.000 de vol ume1.

REPUBLICA MOLDOVA

În anii nouãzeci, dupã ce s-au deschis „podurile de
flori” peste Prut, în entuziasmul acelei perioade, din
sentimente fraterne, aflând cât de mare este criza de
„slovã româneascã”, românii s-au pus pe „zidiri cul -
turale”. Din iniþiativa Lidiei Kulikovski‚ directoarea Bi -
bli otecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chiºinãu, la
che marea cãreia au rãspuns, în primul rând, ardelenii,
s-au nãscut mai multe biblioteci de carte româneascã la
Chiºinãu, care se alimentau cu cãrþi achiziþionate de bi -
blioteci judeþene din România, dar ºi din donaþii par -
ticulare din partea celor care-ºi „rupeau” din propriile
biblioteci pentru a acoperi golurile de carte româneascã
dupã decenii de interdicþii sovietice. Nu s-a trimis ma -
culaturã, nu s-au trimis cãrþi de care sã se scape deþi -
nãtorii lor, ci cãrþi importante, prin care cititorii de peste
Prut sã descopere în întreaga ei luminã nu doar grafia
latinã ci ºi literatura românã, care a fost, ani buni, „lite -
raturã strãinã” pentru ei. Ca niºte badea Cârþan con -
temporani, câteva biblioteci, câþiva oameni continuã ceea 
ce-au început în anii de început ai renaºterii speranþei
reîntregirii.2

La numai o zi dupã proclamarea independenþei de
stat a Republicii Moldova, ardelenii prezenþi la eve -

nimentele din 27 au gust 1991, au oferit fraþilor de peste
Prut cel mai frumos dar, prima bibliotecã de carte ro -
mâneascã, Biblioteca „Transilvania”. Iniþiativa, la care
au aderat ºi pe care au sprijinit-o bibliotecile judeþene din
Târgu Mureº, Baia Mare, Braºov, Satu Mare, Alba Iulia,
Bistriþa Nãsãud, a aparþinut Bibliotecii Judeþene „Octa -
vian Goga” Cluj-Napoca.3 „Aceastã nouã instituþie re -
prezintã una din porþile deschise spre împlinirea idealului 
basarabean, repunerea în drepturile sale legitime a limbii
române”.4 Biblioteca „Transilvania” din Chiºinãu, si -
tuatã la parterul unui bloc locativ, dispune de un fond de
49.260 vol ume, 5 titluri de periodice ºi 355 unitãþi au dio
vizuale; a fost dotatã cu un cal cu la tor.

În acelaºi an, 1991, s-au fãcut donaþii de cãrþi –
1.108 vol ume - provenite din diferite surse: edituri, do -
natori, precum ºi din colecþiile Bibliotecii Judeþene „V.A. 
Urechia” Galaþi cãtre di verse biblioteci din Chiºinãu.

În anul 1992 Biblioteca Judeþeanã „G.T. Ki ri -
lea nu” Neamþ a înfiinþat Filiala Orhei, într-un spaþiu
dis tinct, în cadrul Bibliotecii Publice „Alexandru Do -
nici” din Orhei. Este dotatã, din noiembrie 2001, cu un
cal cu la tor donat de Primãria Piatra-Neamþ, soft ware de
bibliotecã ºi baze de date oferite de Biblioteca Judeþeanã
„G.T. Kiri leanu” Neamþ. Colecþiile Filialei din Orhei au
crescut de la 3.174 exemplare (donaþia iniþialã) la 21.514
vol ume. Corespunzãtor, au sporit ºi indicatorii de perfor -
manþã ai filialei, aceasta ajungând sã fie frecventatã de
circa 1.750 utilizatori/an, care consultã aproape 45.000
vol ume/an.

Biblioteca Judeþeanã „V.A. Urechia” Galaþi a
fã cut, în acelaºi an, donaþii de cãrþi – 1.054 vol ume -
provenite din diferite surse: edituri, donatori, precum ºi
din colecþiile sale, cãtre biblioteca localã din Bãlþi. 

La 15 ianuarie 1992, în Chiºinãu, a fost înfiinþatã
Biblioteca Publicã „Onisifor Ghibu”, cãreia Bibli o -
teca Metropolitanã Bucureºti i-a acordat un sprijin
susþinut, încã de la constituire, atât în plan lo gis tic, pentru 
for marea ºi dezvoltarea colecþiilor de publicaþii, asi gu -
rarea materialelor necesare operaþiunilor biblioteco no -
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Copii în tabãra de varã 
la Biblioteca „Transilvania” din Chiºinãu

1 http://www.mehedinti.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=985

2 Nicolae Bãciuþ, În aºteptarea melcului, Târgu Mureº, Editura Nico, 2008, p. 167.

3 Dimitrie Poptãmaº, Philobiblion mureºean, Târgu Mureº, 2003, p. 102.

4 Ibi dem



mice, cât ºi în cel al resurselor umane, prin pregãtirea ºi
per fecþionarea colegilor moldoveni în tehnicile ºi prac -
ticile de specialitate româneºti. Graþie sprijinului Bi bli -
otecii Metropolitane, Biblioteca Publicã „Onisifor
Ghibu”, si tuatã în incinta Palatului Republicii, dispune în 
mo men tul de faþã de peste 70.000 de publicaþii, fiind una
dintre cele mai bogate biblioteci de carte româneascã din
Re publica Moldova. Biblioteca Publicã „Onisifor Ghi -
bu” s-a afirmat ca un puternic centru cul tural românesc,
care a facilitat difuzarea valorilor civilizaþiei româneºti în 
Re publica Moldova, prin intermediul cãrþilor, ziarelor,
re vistelor ºi a altor documente grafice ºi audiovizuale în
limba românã ºi cu alfabet latin.1.

În urma schimbului de bune practici de dupã 1990,
dintre Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe Asachi” Iaºi ºi 
Biblioteca Naþionalã pentru Copii „Ion Creangã” Chi -
ºinãu s-a nãscut Filiala „Ion Creangã - Gheorghe
Asachi” Chiºinãu. Fondatã în 1992 ºi dotatã iniþial de
cãtre Bibli oteca Judeþeanã „Gheorghe Asachi” cu un
fond de carte de 6.000 vol ume, aceasta funcþioneazã
într-un spaþiu mirific, în incinta Teatrului „Licurici”
(vizavi de Bibli oteca Naþionalã a Republicii Moldova).
Actualmente, filiala dispune de un numãr de peste 20.000 
vol ume, 4 calculatoare ºi este locul cen tral al desfãºurãrii
pro gra melor cul tural-educaþionale adresate micilor
cititori.2

Biblioteca Judeþeanã „Vasile Voiculescu” Buzãu
a înfiinþat, în anul 1993, o bibliotecã de carte româneascã
la Soroca, pe care a dotat-o cu mobilier, centralã termicã. 
Ea funcþioneazã în spaþiul Consiliului Raional Soroca ºi
dispune de un fond de 25.000 de vol ume.

În acelaºi an, Biblioteca Judeþeanã „I. C. Sturdza”
Bacãu a deschis o filialã la Briceni, dar în 1999, într-un
anumit con text pol i tic, s-au întrerupt legãturile, fondul de 
carte donat rãmânând acolo.

La 25 aprilie 1994, în capitala Republicii Moldova
a fost inauguratã Biblioteca Publicã „Ovidius”, rod al
colaborãrii dintre Biblioteca Judeþeanã „Ioan N.
Roman” Constanþa ºi Biblioteca Municipalã „B.P.
Hasdeu” din Chiºinãu. Dacã la momentul inaugurãrii
biblioteca dis punea de un fond iniþial de aproximativ
10.000 de vol ume, în prezent acesta cuprinde 30.800
unitãþi de bi bli otecã, majoritatea (85%) în limba românã.

Biblioteca Judeþeanã „Antim Ivireanul” Vâlcea
a contribuit cu carte pentru românii din Republica Mol -
dova prin înfiinþarea unei filiale la Glodeni, în anul 1994, 
înzestratã cu 4.000 vol ume. Înainte de anul 2000, cola -
borarea dintre biblioteca judeþeanã vâlceanã ºi cea din
Glodeni a fost întreruptã. În prezent nu existã informaþii
referitoare la funcþionarea în continuare a filialei.

Cu sprijinul Bibliotecii Judeþene „Ion Heliade
Rã dulescu” Dâmboviþa a fost deschisã, la 31 au gust
1995, Biblioteca Publicã „Târgoviºte”, ca filialã a Bi -
blio tecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Amplasatã în cen -
trul sec torului Buiucani al capitalei moldovene, bi blio-
teca de þine un fond de 31.700 unitãþi de bibliotecã, din
care 16.204 titluri de carte, 150 titluri de periodice ºi 75
de materiale audiovizuale. Dotãrile materiale efectuate

pentru aceastã bibliotecã sunt consistente: 74 de rafturi,
30 mese, 113 scaune, 3 calculatoare, un copiator ºi o
imprimantã; are acces la baza de date EBSCO.

Pe lângã Biblioteca orãºeneascã din Ialoveni s-a
deschis Filiala de carte românã „Nicolae Titulescu”
Ia loveni. Inaugurarea acestei filiale a avut loc la 30 au -
gust 1995 ºi a fost posibilã graþie protocolului de inau -
gurare semnat la 19 mai 1995 între Biblioteca Judeþeanã 
„Ion Minulescu” Olt din Slatina ºi Biblioteca Publicã
Orã ºeneascã „Petre ªtefãnucã” Ialoveni, cât ºi de Con -
siliul Judeþean Olt, Ministerul Culturii - România, Co -
mitetul Executiv Raional Ialoveni ºi Ministerul Culturii
al Re publicii Moldova. Partea românã a donat circa 8 mii
de publicaþii ºi mobilier. Filiala de carte românã „Nicolae 
Titulescu” Ialoveni funcþioneazã într-o clãdire proprie ºi, 
în cele cinci sãli, adãposteºte un fond de 26.000 vol ume
de carte româneascã ºi periodice ºi 4.000 cãrþi în limba
englezã, documente istorice, hãrþi, materiale video ºi
pinacoteca. Totodatã a fost dotatã cu calculatoare, co -
piator ºi imprimantã. Relaþiile de colaborare între Bi -
blioteca Publicã Oraºeneascã „Petre ªtefãnucã” Ialoveni
ºi Biblioteca Judeþeanã „Ion Minulescu” Olt reprezintã
un fericit exemplu de promovare a valorilor culturale
naþionale româneºti pe ambele maluri ale Prutului. 

În acelaºi an s-au fãcut donaþii de cãrþi - 845 vol ume 
- provenite din diferite surse precum ºi din colecþiile
Bibliotecii Judeþene V.A. „Urechia” Galaþi cãtre bi bli -
oteca localã din Giurgiuleºti.

„Începând cu 1995, Biblioteca [Judeþeanã „Nicolae
Iorga” Prahova (Ploieºti)] ºi-a intensificat re laþiile cu
bibliotecile din Basarabia pe linia îmbogãþirii fondului de 
carte româneascã, donaþiile realizate de insti tuþia noastrã
ridicându-se la 5.000 de vol ume, de care au beneficiat
bibliotecile din localitãþile Cãuºeni , Orheiul Vechi,
unde a fost înfiinþatã filiala „Biblioteca Ploieºti” ºi
Cimiºlia (judeþul Lãpuºna), unde Biblioteca „Mihai
Eminescu” a primit încã 3.000 de vol ume ºi a cãrui
principalã salã de lecturã poartã numele savantului Ni -
colae Iorga.”3 

Biblioteca Judeþeanã „Nicolae Milescu Spã ta -
rul” Vaslui a deschis o filialã la Hânceºti, în 1995, care
func þioneazã într-un spaþiu propriu în cadrul Centrului
Cul tural ºi deþine 7.000 vol ume , 6 titluri de periodice ºi
un soft de bibliotecã (Bibliophil).

Biblioteca Judeþeanã Mureº a înfiinþat, în anul
1996, Biblioteca Publicã „Târgu-Mureº” din Chiºinãu, 
situatã în sectorul Râºcani, la parterul unui bloc de lo -
cuinþe, având o suprafaþa de 400 mp. Spaþiul ºi mobilierul 
necesar au fost acordate de Primãria municipiului Chi -
ºinãu. La deschidere, fondul iniþial de carte a fost de
5.000 vol ume, din care douã treimi erau donaþia Bi -
bliotecii Judeþene Mureº. Bucurându-se de sprijinul Mi -
nisterului Culturii ºi de resursele proprii, precum ºi de
generozitatea unor donatori, la numai un an de la în -
fiinþare, Biblioteca „Târgu-Mureº” înregistreazã peste
18.000 vol ume, fond enciclopedic de largã adresabilitate.

Biblioteca Judeþeanã Timiº a deschis, în acelaºi
an, o filialã la Cãinari, care funcþioneazã în Cãminul cul -
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tural din localitate ºi dispune de un fond de 8.000 de vol -
ume. În aceeaºi perioadã Biblioteca Judeþeanã „V.A.
Urechia” Galaþi a fãcut donaþii de 790 vol ume cãtre
biblioteca localã din Vãleni. 

„Biblioteca Judeþeanã «George Bariþiu»
Braºov a participat la acþiunile de donare de cãrþi româ -
neºti cãtre locuitorii din Republica Moldova. În urma
acestei acti vitãþi susþinute, la 9 iulie 1997 a fost deschisã
în lo calitatea Ungheni din Basarabia o filialã a bibliotecii
braºovene.” 1 Filiala din Ungheni deþinea în 2002 peste
8.000 de vol ume în limba românã.

În anul 1998 este semnat un pro to col cul tural de
colaborare între autoritãþile din judeþul Galaþi ºi raionul
Vulcãneºti din Republica Moldova, pe baza cãruia s-a
înfiinþat o filialã a Bibliotecii „V.A. Urechia” Galaþi în
cadrul Bibliotecii judeþene Cahul; fondul iniþial de do -
cumente reprezintã aproximativ 4.000 vol ume.

În cadrul manifestãrilor prilejuite de Sãrbãtoarea
Naþionalã „Limba noastrã cea românã”, cu sprijinul Pri -
mãriei Municipiului Chiºinãu ºi a Primãriei Municipiului 
Alba Iulia, sub tutela Bibliotecii Municipale „B. P. Has -
deu”, Chiºinãu ºi a Bibliotecii Judeþene „Lucian Blaga”
Alba Iulia, la 31 au gust 1998 s-a deschis Bibli oteca
publicã „Alba Iulia” din Chiºinãu (în cartierul Bu iu -
cani). Colecþiile Bibliotecii „Alba Iulia” însumau, la 1
ianuarie 2008, circa 21.000 vol ume, inclusiv ediþii pe -
riodice cu rente. Ponderea (96%) revine publicaþiilor în
limba ro mânã; se gãsesc ºi publicaþii pentru copii ºi adulþi 
în limba englezã, francezã, italianã, rusã.

Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare,
înscriind în coordonatele esenþiale ale activitãþii sale sta -
bilirea unei relaþii cu românii din di as pora prin acþiunea
„Carte pentru românii din afara graniþelor”, a deschis, în
noiembrie 2001, Filiala „Maramureº” în municipiul
Chiºinãu. Acþiunea a fost sprijinitã de cãtre Consiliul
Judeþean Maramureº ºi a constat într-o donaþie de peste
10.000 de vol ume, din care peste 80% cãrþi noi, cu
caracter enciclopedic. Inauguratã în 2001, într-o casã
particularã, a fost redeschisã, în 2009, într-un Centru de
zi pentru familie, localizat în Sectorul Centru al capitalei

moldoveneºti. Cu un fond de 50.000 de vol ume, ocupã
patru încãperi ºi un hol generos, are un aer primitor,
lucrurile sunt aºezate cu gust, spaþiul este folosit cu
maxim de eficienþã. Mai mult, clãdirea are grãdinã pro -
tejatã, loc de joacã amenajat pentru copii.

Biblioteca Judeþeanã „Duiliu Zamfirescu”
Vran cea a înfiinþat o filialã la Chiºinãu în data de 14
octombrie 2004, ce poartã denumirea Biblioteca Publicã
„ªtefan cel Mare ºi Sfânt”. Inaugurarea Bibliotecii
„ªtefan cel Mare ºi Sfânt” s-a înscris în suita de ma -
nifestãri, prilejuite de comemorarea a 500 de ani de la
moartea domnitorului, 2004 fiind declarat de UNESCO
Anul ªtefan cel Mare ºi Sfânt. O contribuþie deosebitã la
dezvoltarea colecþiilor de bibliotecã o aduce donaþia
Bibliotecii Judeþene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea: peste
3.000 vol ume din literatura românã, literatura universalã, 
istorie, lucrãri de referinþã. Situatã la parterul unul bloc,
biblioteca deþine astãzi 21.369 unitãþi de bibliotecã: cãrþi, 
publicaþii pe riodice, materiale au dio-vizuale.

Biblioteca Judeþeanã „Panait Cerna” Tulcea a
spri jinit constituirea ºi îmbogãþirea colecþiilor de carte
româ neascã la Anenii Noi ºi are în pregãtire donaþie de
carte pentru bibliotecile din Cahul.

La 27 noiembrie 2007 a avut loc inaugurarea Bi -
bli otecii Publice „Liviu Rebreanu” în sectorul Râºcani
al municipiului Chiºinãu, realizatã cu sprijinul Biblio -
tecii Judeþene Bistriþa-Nãsãud, care a oferit un enorm
fond de carte atât pentru copii, cât ºi pentru adulþi, desi gur
în colaborare cu Biblioteca Municipalã „B.P. Hasdeu”.

SERBIA

Anul 1997 co in cide cu deschiderea unei biblioteci
de carte româneascã la Novo Selo - Satu Nou (Voi vodina) 
de cãtre Biblioteca Judeþeanã „Ovid Den su sia nu” Hu -
ne doara, fondul de carte de care dispune fiind de 4.000
vol ume, obþinute din donaþii de la populaþia din judeþul
Hunedoara. Biblioteca funcþioneazã în spaþiul Casei de
Culturã din Novo Selo, având la dispoziþie douã sãli.

Biblioteca de Carte Româneascã „Nichita Stã -
nes cu” de la Novi Sad este fondatã în 1998 de cãtre
Bibli oteca Judeþeanã „Gheorghe Asachi” Iaºi, Stu -
dioul de Ra dio Iaºi ºi Societatea de Limbã Românã din
Voi vodina, urmare a relaþiilor culturale con sol i date în
timp (începând din anul 1996) între Iaºi ºi Panciova sau
Novi Sad, prin participarea scriitorilor români din
Voivodina (Ser bia) la Salonul Internaþional de Carte
Româneascã. Deschisã în prezenþa oficialilor provinciei
ºi a unei dele gaþii ieºene, condusã de Nicolae Busuioc,
fostul di rec tor al bibliotecii ieºene, în spaþiul Bibliotecii
departamentale Novi Sad, ea funcþioneazã în prezent, ca
filialã, într-un lo cal propriu. Dotatã iniþial de cãtre
Biblioteca Judeþeanã „Gh. Asachi” Iaºi cu un fond de
6.000 vol ume, ea ºi-a mãrit în timp patrimoniul, fiind
locul în care se des fãºoarã unele dintre întâlnirile cu
personalitãþile române din acest ar eal, programe culturale 
sau ºtiinþifice orga nizate de Lucian Ma rina, Preºedintele
Societãþii de Lim bã Românã.2

Biblioteca Judeþeanã „Paul Iorgovici” Caraº
Se verin a contribuit cu fond de carte la bibliotecile din
Torac, Uzdin, Sarcia ºi Satu Nou.
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UCRAINA

Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare,
înscriind în coordonatele esenþiale ale activitãþii sale sta -
bilirea unei relaþii cu românii din teritoriile din jurul
României prin acþiunea „Carte pentru românii din afara
graniþelor”, a deschis o bibliotecã la Centrul Multi cul -
tural din localitatea Biserica Albã pentru cei 40.000 de
români din Maramureºul din dreapta Tisei. Inaugurarea a
avut loc în data de 3 martie 2002. „Aceastã bibliotecã este 
centrul multi cul tural bisericesc, a declarat consilierul ju -
de þean Teodor Ardelean. Cu ajutorul Consiliului Ju de -
þean ºi al Bibliotecii Judeþene Maramureº s-au donat
peste 1.500 de cãrþi în valoare de peste 100 milioane lei.
S-au colectat din donaþii aproape 2.000 de cãrþi de la
persoane pri vate [...]. La reuºita acestei acþiuni ºi-au mai
adus contribuþia Fundaþia „Dragoº Vodã” din Cluj Na -
poca ºi Ministerul Afacerilor Externe”.1

În anul urmãtor, 2003, urmãrind cunoaºterea, pãs -
trarea ºi valorificarea tradiþiilor culturii naþionale, aceeaºi 
bibliotecã judeþeanã a deschis Minibiblioteca Secþiei ro -
mâne de la Studioul de Ra dio TV din Ujgorod, pe care a
înzestrat-o cu 1.000 vol ume.

În colaborare cu Biblioteca „Mihai Eminescu”
Cer nãuþi, (Casa Limbii Române, fondator Vasile Tã -
râþeanu), Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe Asachi”
Iaºi a înfiinþat Filiala de Carte Româneascã de la
Cernãuþi. Este doar un început mod est, pânã la rezol -
varea favorabilã de cãtre autoritãþi a problemei spaþiului
adecvat pentru un asemenea serviciu pub lic adresat mi -
no ritarilor români, idee susþinutã de Consulatul Român
de la Cernãuþi.

În octombrie 2007, Biblioteca Judeþeanã „Ghe -
orghe Asachi” Iaºi în parteneriat cu Fundaþia Culturalã
„Gheorghe Asachi” ºi Biblioteca Raionalã „Gheorghe
Asachi” din Herþa a înfiinþat Filiala de carte româ -
neascã „Gheorghe Asachi” - Herþa. Aceasta a func -
þionat în ca drul Bibliotecii Raionale din Herþa, pânã la
organizarea ei definitivã în spaþiul deþinut de Fundaþia
Culturalã „Gheor ghe Asachi” Herþa. Dispune de un fond
de carte de 4.000 vol ume ºi 2 calculatoare dotate cu soft
de bibliotecã.2

În anul 2009 Biblioteca Judeþeanã „V.A. Urechia”
Galaþi a donat 2.500 vol ume - provenite de la edituri,
diverºi donatori ºi din colecþiile sale - bibliotecii lo cale
din Odessa.

Biblioteca Judeþeanã „Panait Cerna” Tulcea are
în pregãtire o donaþie de carte pentru bibliotecile Odessei.

În scopul satisfacerii cerinþelor de lecturã ale cer -
nãuþenilor, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Su ceava
a reluat cam pania prin care încearcã sã adune cât mai
multã carte în limba românã pentru a fi donatã atât bi -
bliotecilor lo cale din regiunea Cernãuþi, care, din câte se
ºtie, se aflã „în suferinþã” la acest capitol, cât ºi Biblio -
tecii ºtiinþifice regionale „M. Ivasiuk”.

UNGARIA

În vederea stabilirii de relaþii cu românii din Un -
garia prin acþiunea „Carte pentru românii din afara gra -

niþelor”, în cadrul Centrului Cul tural Român de la Bu da -
pesta, Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare
a deschis Biblioteca „Mihai Eminescu”, donând, pentru 
început, 550 vol ume. De asemenea a dotat-o cu 2 cal -
culatoare ºi soft de bibliotecã.

Se observã cã pentru comunitãþile de români din
jurul României, doritoare sã-ºi pãstreze identitatea cultu -
ralã, au fost înfiinþate filiale cu preponderenþã în Repu -
blica Moldova ºi mult mai puþine în Ser bia, Ucraina,
Ungaria sau chiar deloc în Bul garia. Aici se poate, totuºi,
aminti donaþia Bibliotecii Judeþene „I.A. Bassara -
bescu” Giurgiu cãtre Biblioteca Municipalã „Vasili
Tarlev” din Ruse a unui numãr de cãrþi bilingve, apre -
ciate de publicul bul gar.

AUSTRIA

Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare
a sprijinit, începând cu anul 2004, Institutul Cul tural din
Viena cu o donaþie de 1.000 vol ume.

GERMANIA

Platforma Culturalã AªII ROMÂNI din  Nürnberg 
- Germania a încheiat un pro to col cu Biblioteca Jude -
þeanã Mureº, care vizeazã susþinerea prin donaþii ºi cola -
borarea în vederea înfiinþãrii unei biblioteci româneºti în
Germania (Nürnberg), ce va purta numele de: „Biblio -
teca româneascã Ion Minulescu”. În vederea constitu -
irii fon dului de carte româneascã, directorul Bibliotecii
Jude þene Mureº a fãcut demersuri la numeroase edituri
din þarã, oferind celor peste 70.000 de locuitori ai co -
munitãþii româneºti din zonele mai sus amintite ºansa de
a-ºi ex prima fidelitatea faþã de cultura naþionalã, prin
citirea de cãrþi în limba românã. De asemenea, Biblioteca
Jude þeanã Mureº ºi-a luat angajamentul preluãrii donaþiei 
ºi trimiterii cãrþilor în Germania.

Ecourile nu au întârziat sã aparã, în scurt timp,
editura Polirom trimiþând deja o listã pentru selectare,
alte edituri manifestându-ºi dorinþa de a colabora la acest
proiect cu donaþii de carte.

Biblioteca Academiei Române, a fost printre pri -
mele care ºi-a materializat donaþia, trimiþând ediþia facsi -
milatã a manuscriselor lui Eminescu, volumele VIII ºi
XXIV. Inaugurarea noii biblioteci se va face în primãvara 
lui 2010.

ITALIA

În perioada 14-17 nov. 2009, Biblioteca Jude -
þeanã „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a inaugurat o
colecþie de carte în limba românã la Borgaro Torinese,
lângã Torino, la invitaþia Asociaþiei Culturale „Dacia”,
condusã de Ma riana Iacob, originarã din judeþul Vrancea. 
Cele peste 500 de titluri de carte în limba românã au fost
do nate de Biblioteca Judeþeanã „Duiliu Zamfirescu” po -
tenþialilor cititori, mai ales copii (din cei peste 500 de
rezidenþi români) ºi sunt gãzduite de Biblioteca „Gianni
Rodari” din comunitatea respectivã, ca parte a pro gra -
mului Italia & România în bibliotecã – Popoli e cul ture si
trovano e si conoscono su un ponte de libri iniþiat de
gazdele italiene.3
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În au gust  2009 s-au expediat cãtre Biblioteca din
Tivo li 350 titluri noi de carte româneascã care, în pre -
zent, sunt în faza de prelucrare de cãtre voluntari români.
Iniþierea acestui proiect a avut loc la Focºani,  în ianuarie
2008, cu prilejul unei vizite a unor oficialitãþi din cadrul
primãriei oraºului Tivo li, în care locuiesc aproximativ
10.000 de români. Proiectul se aflã în faza de aºteptare a
inaugurãrii colecþiei de carte în limba românã la o datã
stabilitã de comun acord.

Biblioteca Judeþeanã „I. G. Sbiera” Suceava
con tinuã, potrivit directorului instituþiei, Ga briel Cãrãbuº,
cam pania publicã de adunare a fondului de carte necesar
înfiinþãrii în cadrul Bibliotecii Centrale din Torino a unei 
mici biblioteci în limba românã, destinatã elevilor români 
care frecventeazã ºcolile din Torino într-un numãr destul
de mare. Aproximativ 2.000 de cãrþi, destinate în par tic u -
lar vârstelor cuprinse între 12-18 ani, vor fi do nate Siste -
mului Bibliotecar Ur ban al oraºului Torino, conducerea
acestei biblioteci exprimându-ºi deja disponibilitatea de
punere la dispoziþie a spaþiului necesar pentru pãstrarea
cãrþilor ºi de acordare a sprijinului în vederea gestionãrii
acestora. În acest mod, copiii românilor din Torino vor
primi sprijin din Suceava pentru a nu pierde contactul cu
limba ºi cultura þãrii din care provin pãrinþii lor. Pentru
aceasta, Biblioteca Bucovinei are nevoie de ajutorul su -
cevenilor, al celor care apreciazã CARTEA, cãrora li se
adreseazã în acest demers pub lic pentru a nu-i uita pe
românii din afara graniþelor þãrii, fie ei de la nord de
graniþã, din Regiunea Cernãuþi, sau plecaþi la muncã în
Italia ºi a veni în sprijinul lor cu donaþii de carte.1.

SPANIA

Pentru comunitatea de români, precum ºi pentru
persoanele interesate de învãþarea limbii române ºi cu -
noaºterea civilizaþiei româneºti, Biblioteca Judeþeanã

„Petre Dulfu” Baia Mare a înfiinþat, în 2006, o reþea de
biblioteci româneºti în Spania: Biblioteca din Coslada
(4.361 vol ume), Biblioteca „Eminescu - Cer van tes” de la
Centrul His pano-Român din Alcalá de Henares (2.882
vol ume), Biblioteca Lectoratului de Limbã ºi Literaturã
Românã din cadrul Catedrei de Romanisticã a Facultãþii
de Filologie de la Universitatea din Salamanca, cea mai
veche universitate spaniolã (1.216 vol ume) ºi Biblioteca
Lectoratului de Limbã ºi Literaturã Românã din cadrul
Facultãþii de Traduceri de la Universitatea din Alicante
(1.590) vol ume.

Biblioteca Judeþeanã Timiº a contribuit cu 500
de vol ume la fondul de carte al bibliotecii române din
Gandia (provincia Va len cia).

Biblioteca Judeþeanã „Duiliu Zamfirescu”
Vran cea a donat, în decembrie 2007, pentru Biblioteca
„Con vent de Sant Roc” din Gandia 250 titluri de carte,
din care 90% noutãþi editoriale. Întreaga colecþie a fost
prelucratã de biblioteca din Gandia care dispune de toate
oportu nitãþile materiale ºi umane ºi care de serveºte o co -
mu nitate de aproximativ 70.000 locuitori ºi 3.000-4.000
de rezidenþi români.

Este îmbucurãtor faptul cã un numãr destul de
mare de biblioteci judeþene intenþioneazã în continuare sã 
organizeze biblioteci/filiale peste hotare, mai ales acolo
unde sunt solicitãri mai numeroase. Biblioteca judeþeanã
din Hunedoara ºi cea din Vrancea doresc sã înfiinþeze
biblioteci în Italia ºi Spania; cea din Timiº în Spania,
Biblioteca Judeþeanã Prahova are în proiect constituirea
de filiale în þinutul Herþa ºi pe Valea Timocului. Bi -
blioteca Judeþeanã Olt intenþioneazã sã organizeze o fi -
lialã de carte româneascã în Franþa, în timp ce biblioteca
judeþeanã bãimãreanã are în vedere constituirea de filiale
în þinuturi mai puþin apropiate: Marea Britanie, SUA ºi
chiar în îndepãrtata Noua Zeelandã. 
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Biblioteca Judeþeanã „Duiliu Zamfirescu” Vran cea
pregãtind donaþia de carte pentru 

Biblioteca  „Con vent de Sant Roc” din Gandia 

Întâlnire româno-spaniolã la Gandia, în Spania, cu
ocazia donaþiei de carte româneascã

1 http://www.newsbucovina.ro/turism/29400/biblioteca-bucovinei-reia-campania-privind-donatiile-de-carte-pentru-romanii-din-regiunea-c
ernauti-sau-torino-italia



Filialele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”
din Chiºinãu, deschise în parteneriat cu

bibliotecile publice din România

r 1991. Biblioteca „Transilvania” - simbol al
unirii prin culturã. Parascovia ONCIU, di rec tor
B.P. „Transilvania” (fragmente)

Dedicaþie cititorilor Bibliotecii „Transilvania”:
Aici mi-e cartea, / Aici mi-e partea, / Aici comoara, / Aici
ºi Þara! Grigore Vieru, martie 1998

Paºii uºori ºi vocea caldã a poetului-leg endã mai
vibreazã în spaþiul instituþiei noastre, deºi de la trecerea
lui la Dumnezeu, în ianuarie 2010, se va împlini un an.
Acolo, Sus, a fost aºteptat de ºapte ani de patronul spir i -
tual al bibliotecii, Traian Brad, de numele cãruia este
legatã întreaga noastrã activitate, însãºi fondarea primei
instituþii biblioteconomice de carte româneascã în Ba -
sarabia, cãci anume aºa s-a dorit a fi Transilvania în
primii ani de renaºtere naþionalã. Cu adevãrat, aici, la
bibliotecã, la 29 au gust 1991, la inaugurarea desfãºuratã
tocmai a doua zi de la proclamarea independenþei Re -
publicii Moldova, a fost prezent tot Ardealul, prin donaþii 
de carte ºi personalitãþi notorii. Acest lucru a fost posibil
graþie efortului fizic ºi intelectual al unor ardeleni de
bunã credinþã, profesioniºti valoroºi în domeniu, între
care Alexei Mare (originar din Basarabia), Teodor Ar -
delean, Doina Popa, Adriana Kiraly, Mircea Zeicu,
Doina Banu, Ioan Pop, Dimitrie Poptãmaº, Vir gil Bulat,
Teodor Tanco º.a., dar în primul rând Traian Brad, care
nu numai cã au lansat apelul „O carte pentru Basarabia”
în mass-me dia din România, dar l-au materializat prin
pro priul exemplu, oferind loturi de cãrþi din bibliotecile
personale, procurând cãrþi, colectându-le ºi aducându-le
la Chiºinãu, gãsind în persoana gazdelor Lidia Kuli -
kovski, directorul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”,
Larisa Câºlaru, di rec tor-ad junct la aceeaºi instituþie,
Iulian Filip, ºeful Direcþiei Culturã º.a. tot sprijinul ºi
concursul necesar, bucurându-se de cea mai cor dialã ºi
ospitalierã primire, ca între fraþi. La deschidere ne-au
onorat cu prezenþa Alexandru Moºanu, preºedintele Par -
la mentului Republicii Moldova, Mircea Druc, prim-
 ministru, Ion Hadârcã, vicepreºedintele Parlamentului,
Ion Ungureanu, ministrul culturii, care a tãiat simbolica
panglicã tri colorã, dupã care, pentru prima oarã într-o
instituþie de culturã din Republica Moldova, a fost oficiat
un serviciu divin de sfinþire de cãtre un mic sobor de
preoþi în frunte cu pãrintele Vasile Leb din Cluj ºi Ioan
Cuntu din Chiºinãu. Acestor personalitãþi li s-au alãturat
numeroºi parlamentari, scriitori, autoritãþi ale admi nis -
traþiei publice lo cale de pe un mal ºi altul al Prutului. Sunt 
evenimente istorice, trãite pe viu, de mare intensitate,
care nu se vor ºterge nicicând din memorie, organizate
din suflet cu multã dragoste, curaj ºi dãruire faþã de
Neam, Þarã, Carte.

Ctitorul bibliotecii, Traian Brad, avea sã remarce
mai târziu în monografia sa „Lectura ºi biblioteca pub licã
la Cluj”, cã instituirea „Transilvaniei” s-a înscris ca o
reacþie fireascã la nevoile stringente ale revenirii popu -
laþiei Basarabiei istorice la limba, cultura ºi istoria naþio -
nalã, la reintegrarea ei spir i tualã. Aº adãuga ºi la re -
venirea la grafia latinã. Cu un simplu exemplu pot
jus tifica importanþa colosalã pe care a exercitat-o în do -
meniul cul tural ajutorul dezinteresat al prietenilor de
peste Prut ºi anume: dupã modelul nostru, în scurt timp,
pe harta biblioteconomicã a capitalei Republicii Mol -
dova, una dupã alta, au început sã aparã noi biblioteci de
carte româneascã, tutelate de biblioteci judeþene din Ro -
mânia. Cinci dintre acestea au fost fondate prin efortul
susþinut din partea transilvãnenilor. Meritã sã fie subli -
niat cã, datoritã acestor filiale, cartea româneascã în gra -
fie latinã în sistemul mu nic i pal de biblioteci a atins
ra portul de cincizeci la cincizeci, cel mai înalt în Re -
publica Moldova, mai ales dacã þinem cont de faptul cã
sunt biblioteci rurale care nu ating nici zece procente. 

Astãzi, fondul de carte al Bibliotecii Publice
„Tran silvania” constituie 47.166 unitãþi materiale. Fie -
care vizitã a colegilor noºtri clujeni la Chiºinãu este
însoþitã, de regulã, de donaþii de carte deosebit de valo -
roase, mai ales în ultimii ani, o parte din literaturã fiind
alcãtuitã din so licitãrile noastre, con form cerinþelor spo -
rite ale utilizatorilor. Astfel, ponderea înaltã de parti -
cipare la completarea fondului nostru în anul 1992 de cãtre 
Biblioteca Judeþeanã „Octavian Goga” a fost de 79,2% din 
toate achiziþiile; în 1999 de 46,6%; în 2001 de 90%. 

O colecþie absolut ineditã este cea de carte teo -
logicã, cuprinzând 1.089 de titluri. Raritãþi în acest sens
fiind Biblia de la Blaj, 1795, ediþie jubiliarã - 2000,
Sfânta ºi Dumnezeiasca Evanghelie cu dedicaþia Arhi -
ereului Teofil, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului ºi Clu -
jului º.a., completatã ºi de zece icoane pe sticlã, plus
pecetea Bisericii din satul Chiperceni, judeþul Orhei, care 
pânã în anul 1992 a fost în Oradea ºi reîntoarsã în acelaºi
an de prefectul judeþului Bihor, Ionel Oneþ. Prezintã un
interes mare Colecþia Cãrþi cu autograf, cu peste 500
dedicaþii Bibliotecii „Transilvania” din partea unor per -
so nalitãþi notorii din Transilvania ºi Republica Moldova. 

r 1992. Biblioteca „O. Ghibu” – o instituþie
educaþionalã în sistemul cunoaºterii. 
Elena VULPE, di rec tor B.P. „O. Ghibu”
(fragmente)

Biblioteca dispune de o amplã bibliografie cu ca -
racter di dac tic semnatã de O. Ghibu, ce constituie un
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inestimabil tezaur: Despre educaþie, Pro le gom ena la o
educaþie româneascã, Din istoria literaturii didactice ro -
mâneºti, Pentru o pedagogie româneascã, Amintirile
unui pedagog mil i tant, Pedagogia militans, Ziar de lagãr
º.a, prin care O. Ghibu îºi expune pledoaria sa pentru o
veritabilã educaþie civicã. Menþionãm ca arsenalul este
completat de un studiu elaborat de bibliotecã O. Ghibu pe 
baricadele Basarabiei ºi Transnistriei. Repere biblio -
gra fice ºi istorice, care conþine lista lucrãrilor lui O.
Ghibu despre Basarabia, articole publicate de O. Ghibu
despre românii transnistreni, activitatea Astrei în Basa -
rabia, ta bel cronologic.

Promovarea operei  pedagogice a lui Onisifor Ghi -
bu este o prioritate con stantã, ea exprimã o tendinþã realã
a bibliotecii de a se apropia de ºcoalã, de profesor, de
elev, de procesul educativ. Biblioteca dispune de un
patrimoniu unic, fixat ºi în agenda UNESCO: întreaga
operã ºi moºtenire ped a gogicã a celui ce rãmâne a fi peste 
vremuri educatorul neamului, care a pus bazele con -
ceptului de educaþie naþionalã: „Am nãzuit în permanenþã
sã fiu un Ed u ca tor, un ed u ca tor al vremii mele ºi al
poporului meu, îmbrãþiºându-i cu ardoare toate acele
probleme care îmi pãreau cã sânt hotãrâtoare pentru a
face din el o naþiune sãnãtoasã, harnicã, luminatã, vred -
nicã ºi fericitã.”

Explorând di verse forme ºi tehnici, preluate de la
marele practician ºi teoretician, biblioteca imprimã actu -
lui educaþional noi valenþe, noi conþinuturi. Proiectele de
modernizare inovatoare, iniþiate în 2009 (Temele pentru
acasã, Programul „Non scholae sed vi tae discimus”, 
Programul „Universitari - Ne discere cessa”, Biblioteca
spre „noi zone de influenþã”, „Ma gis ter dixit – ªcoala
mãiestriei literare”, Bibliotecile albe) urmãresc scopul de 
a susþine, de a veni în ajutor, de a forma deprinderi de
lucru cu universul cãrþii, abilitãþi în abordarea teoreticã ºi
practicã a textului, a comentariului literar, a eve ni men -
telor istorice, a crea un suport informaþional pentru pre -
gãtirea temelor, a racorda curriculumul la resursele in for -
maþionale ale bibliotecii, a informa studenþii ºi pro fesorii
cu noile colecþii. 

În acest exerciþiu de implicare în actul educaþional, 
biblioteca este consideratã un partener sigur ºi avizat,
fiind susþinutã de Ministerul Educaþiei ºi Tineretului,
Direcþia de Educaþie a Primãriei, Centrul de Inovaþii
Educaþionale, Catedrele de Literaturã Românã ºi Com -
paratã, Catedrele de Istorie de la di verse instituþii de
învãþãmânt. Aceastã credibilitate constã în faptul cã BP
„O. Ghibu” vine în faþa ºcolii cu un model, in sistând
asupra unor strategii de educaþie, care rãmân actuale ºi
perene. În ºirul neîntrerupt al continuitãþii, ea adunã în
jurul sãu cele mai instruite cadre didactice, care actua -
lizeazã principiile educaþionale ale teoreticianului O.
Ghibu.

În spiritul ideilor lui O. Ghibu, accentul se pune pe
educaþia moralã ºi pa tri oticã, no bleþea minþii, operând cu
teste psihologice, dicþionare de pedagogie, teorii ale în -
vãþãrii, întregul ar se nal informativ-di dac tic, de care dis -
pune biblioteca.

Adaptând vocaþia ºi conceptele sale educaþionale
în contextul informaþional al instituþiei bibliotecare, nu -
mele lui GHIBU devine, prin intermediul acrostihului:
Garant Habilitat a Informa prin Bibliotecã Utilizatorul,

prin care se asigurã accesul la cunoºtinþe, informaþii, idei, 
opinii necesare pentru dezvoltarea ºi prosperarea întregii
comunitãþi ºi a fiecãrui cetãþean în parte. Astfel,
biblioteca devine o instituþie educaþionalã în sistemul
cunoaºterii. Op era de regenerare moralã ºi spir i tualã prin
educaþie ºi culturã a lui O. Ghibu capãtã statutul unui
suport moral ºi informaþional substanþial în promovarea
acestui deziderat naþional.

Supliment de informaþie: 
La 15 ianuarie 1992, în capitala moldavã, a fost

înfiinþatã Biblioteca Pub licã „Onisifor Ghibu“, cãreia
Biblioteca Met ro pol i tanã i-a acordat un sprijin susþinut,
încã de la constituire, atât în plan lo gis tic, pentru for -
marea ºi dezvoltarea colecþiilor de publicaþii, asigurarea 
materialelor necesare op eraþiunilor biblioteconomice,
cât ºi în cel al resurselor umane, prin pregãtirea ºi
perfecþionarea colegilor moldoveni în tehnicile ºi prac -
ticile de specialitate româneºti. Graþie sprijinului Biblio -
tecii Metropolitane, Biblioteca Pub licã „Onisifor Ghibu”
dispune în momentul de faþã de peste 70.000 de pu -
blicaþii. De asemenea, au fost organizate, anual, ma n i -
festãri culturale comune, consacrate unor teme majore
ale istoriei, culturii ºi civilizaþiei româneºti, precum ºi
unor personalitãþi precum: Nicolae Iorga, George
Enescu, Nicolae Titulescu, Onisifor Ghibu º.a., la care
au participat specialiºti prestigioºi, profesori ºi cer ce -
tãtori din România ºi Republica Moldova. Datoritã spri -
jinului acordat, Biblioteca Pub licã „Onisifor Ghibu“ s-a 
afirmat ca un puternic centru cul tural românesc care a
facilitat difuzarea valorilor civilizaþiei româneºti în Re -
publica Moldova, prin intermediul cãrþilor, ziarelor, re -
vistelor ºi a altor documente grafice ºi audiovizuale în
limba românã ºi cu alfabet latin. 

Frag ment din „Basarabia – Pãmântul misiunii
noastre” de dr. Ion CONSTANTIN, „Biblioteca Bucu -
reºtilor”, nr. 3/2009.

r 1994. Biblioteca „Ovidius”: Comunicare.
Parteneriat. Performanþe. Elena BUTUCEL,
di rec tor B.P.  „Ovidius” (fragmente)

Colaborarea ºi cooperarea între parteneri sunt niºte 
piloni siguri ai succesului în beneficiul comunitãþii ºi
totodatã în beneficiul utilizatorului. Biblioteca Pub licã
„Ovidius” are aceastã convingere ºi o practicã bogatã de
activitate în urma încheierii unui Pro to col de colaborare
între douã mari instituþii ale cãrþii: Biblioteca Judeþeanã
„Ioan N. Ro man” din Constanþa, în persoana regretatului
di rec tor Dumitru Constantin Zamfir, ºi Biblioteca Mu -
nic i palã „B.P. Hasdeu” din Chiºinãu, în persoana dnei di -
rec tor gen eral Lidia Kulikovski, la data de 25 aprilie
1994. Delegaþia din Constanþa, la semnarea acestui pro -
to col, a fost reprezentatã de Doina Pãuleanu, in spec -
tor-ºef al Inspectoratului Judeþean de Culturã; Stela
Motoc, di rec tor ad junct al Bibliotecii Judeþene „Ioan N.
Ro man”, ºi Nicolae Motoc, scriitor. Acest eveniment a
fost întâmpinat de intelectualitatea din Chiºinãu cu un
entuziasm netrucat, în acea perioadã fiind a treia bi -
bliotecã de carte româneascã deschisã la Chiºinãu. Pentru 
concitadinii noºtri a fost un eveniment de mare anvergurã
cu participarea multor personalitãþi marcante. 

Anul 1994 a pus începutul unei colaborãri ºi prie -
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tenii frumoase între B.M. „B.P. Hasdeu”, B.P. „Ovidius”
ºi B.J. „Ioan N. Ro man”. Biblioteca Judeþeanã „Ioan N.
Ro man” de-a lungul acestor ani a contribuit la formarea
ºi completarea perpetuã a fondului de carte. Astfel, în
primãvara anului 1994, s-a reuºit constituirea unui fond
de publicaþii în limba românã cu o tematicã di versã, de
6.000 unitãþi bibliografice do nate din Constanþa, ce a
alcãtuit fondul de bazã în debutul activitãþii. Pe parcursul
anilor fondul de publicaþii s-a mãrit considerabil, în pre -
zent ajungând la cca 30.000 de unitãþi biblioteconomice.
La completarea colecþiei îºi aduce aportul ºi B.M. „B.P.
Hasdeu”, însã, din cifra to talã, 65% sunt cãrþi oferite prin
generozitatea colegilor din Constanþa. S-a achiziþionat
multã carte româneascã re centã, documente de referinþã
în diferite domenii, manuale, ediþii speciale, analize ºi
sinteze literare, publicaþii periodice, cãrþi vechi ºi rare.
Datoritã donaþiilor primite am acumulat un numãr destul
de impunãtor de lucrãri relevante, inclusiv ediþii rar întâl -
nite în bibliotecile din Chiºinãu ºi chiar din re pub licã.
Este cazul sã elogiem ºi personalitãþile ce au contribuit
considerabil la edificarea colecþiei bogate a bibliotecii:
profesoara Elena Jean ºi directorul Editurii „Ex Ponto”,
dl Ioan Popiºteanu din Constanþa care au venit cu donaþii
deosebite ºi atât de necesare publicului cititor.

Biblioteca Judeþeanã „Ioan N. Ro man” ºi-a adus
deseori contribuþia la desfãºurarea mai multor activitãþi
de culturã ºi spiritualitate pentru chiºinãuieni. Cele mai
importante sunt man i festãrile desfãºurate de comun
acord sub genericul Zilele Bibliotecii, care au loc în
fiecare an în perioada când a fost inauguratã biblioteca ºi
poartã mesajul unitãþii spirituale a tuturor românilor.
Atunci se reunesc numeroºi profesioniºti ai cuvântului
scris: scriitori, bibliotecari, profesori, istorici, cercetãtori
din di verse domenii, ceea ce dovedeºte cã biblioteca este
locul de întâlnire a multor personalitãþi pentru fixarea
unor repere culturale comune.

ªirul de activitãþi culturale de anvergurã, des fã -
ºurat la bibliotecã, a fost posibil graþie participãrii ºi
susþinerii ac tive din partea scriitorilor, artiºtilor plastici,
muzicienilor, pedagogilor, editorilor de carte ºi a altor
categorii de oameni de culturã. Pe parcursul celor 15 ani
de activitate, biblioteca a organizat sute de man i festãri
culturale, care au constituit o modalitate de atracþie pe
care BP „Ovidius” o exercitã asupra unor largi categorii
de utilizatori ºi nonutilizatori, având ºi efecte remar -
cabile asupra gradului de înzestrare spir i tualã asupra lo -

cuitorilor municipiului, în spe cial pe segmentul de po -
pulaþie din sectorul Centru a municipiului Chiºinãu.

În cadrul bibliotecii activeazã mai multe cluburi ºi 
cenacluri literare. Primul, numit în mod semnificativ
„Ovidius”, ºi-a început activitatea în 1995, având în cali -
tate de mod er a tor pe scriitorul Ianoº Þurcanu. Al doilea
cenaclu, „Mugurel”, activeazã în cadrul secþiei pentru
copii din anul 1997, condus de scriitoarea Lidia Hlib. În
scopul de promovare a tinerilor a fost organizat clubul
„Tinere talente”, în anul 1999, condus de Zina Izbaº, re -
dac tor-prezentator Ra dio Moldova. Cu ocazia aniversãrii 
a 150 de ani de la naºterea marelui poet Mihai Eminescu,
în anul 2000, a fost inaugurat cel de-al treilea cenaclu
lite rar-ar tis tic, „Eminescu – 2000”, condus de Valentina
Butnaru, preºedintele Societãþii Limba noastrã cea ro -
mânã. Un alt club de spiritualitate creºtinã a fost inau -
gurat clubul „Luminã linã”, condus de Vlad Mihãilã,
preotul bisericii „Sfânta Teodora de la Sihla”. ªi în anul
curent a fost inaugurat biblio-clubul „Spirit ºi intelect”,
condus de Dumitru Mãmãligã, re dac tor-ºef al revistei
„Roua stelarã”. 

r 1995. Biblioteca Pub licã „Târgoviºte” în
serviciul comunitãþii : 1995-2009. 
Ludmila PLOPA, di rec tor B.P.  „Târgoviºte”

Biblioteca Pub licã „Târgoviºte” a fost fondatã în
anul 1995, la 31 au gust, în baza unui con tract de cola -
borare dintre Primãria oraºului Chiºinãu ºi a municipiu -
lui Târgoviºte, semnat de cãtre Lidia Kulikovski, di rec tor 
gen eral al BM „B.P. Hasdeu” ºi directorul Bibliotecii
Judeþene „Ion Heliade Rãdulescu”, Vic tor Petrescu. Este
amplasatã în centrul cartierului Buiucani a oraºului Chi -
ºinãu ºi constituie o instituþie pub licã de culturã cu profil
ºtiinþific, enciclopedic ºi informativ. 

Pe parcursul a 14 ani de existenþã B.P. „Târ go -
viºte” are o colaborare fructuoasã cu Biblioteca Ju de -
þeanã „Ion Heliade Rãdulescu” din municipiul Târ goviºte
ºi aduce o mare contribuþie la popularizarea literaturii
române ºi universale, pune la dispoziþia publicului cititor
o bogatã colecþie de cãrþi ºi periodice. Tot în aceastã
perioadã de activitate a bibliotecii, s-a reuºit sã se con -
stituie o bogatã colecþie de documente, crescând, pe par -
curs, de la 5.000 de documente,  prima donaþie din
Târ goviºte, primitã în anul 1995, pânã la 31.700 do -
cumente în prezent. În rezultatul acestui parteneriat avem 
în bibliotecã o donaþie, de  16.002 documente de la
instituþiile din municipiul Târgoviºte: Biblioteca Ju de -
þeanã „Ion Heliade Rãdulescu”, Biblioteca Universitãþii
„Valahia”, Editura „Bibliotheca”, donaþie per sonalã de la 
Viorica Arghir – Di rec tor Direcþia Culturã a municipiului 
Târgoviºte, Centrul pentru Conservarea ºi promovarea
Culturii tradiþionale. Serviciile bibliotecii au fost uti -
lizate de 32.851 utilizatori, au fost consultate 3.861.932
documente ºi s-au efectuat 1.639.762  de vizite la bi -
bliotecã. 

Tradiþional, se organizeazã anual activitatea com -
plexã „Zilele Bibliotecii”, ca un util schimb de experienþã
între bibliotecari, utilizatori, scriitori, artiºti, editori din
cele douã citadele ale istoriei ºi ale culturii noastre naþio -
nale. În fiecare an, avem în vizitã reprezentanþi ai dife -
ritor organizaþii din judeþul Dâmboviþa, din municipiul
Târgoviºte, în spe cial de la Biblioteca Judeþeanã. Re -
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prezentanþii bibliotecii noastre participã la „Zilele Chi -
ºinãului la Târgoviºte” – activitate com plexã cu nu -
meroase man i festãri culturale desfãºurate în municipiul
Târgoviºte, România, cu participarea colectivelor artis -
tice din municipiul Chiºinãu, care au evoluat în sãlile de
con cert principale ale acestui oraº. În to tal, de la fondarea 
B.P. „Târgoviºte” pânã în prezent au fost organizate ºi
desfãºurate 1.110 activitãþi culturale, la care au participat
utilizatori, scriitori, comunitatea chiºinãuianã. 

O altã nouã modalitate de parteneriat, se axeazã pe
activitatea Cenaclului literar ar tis tic „La Târgoviºte”, re -
înnoit în anul 2007 cu un nou mod er a tor – medicul ºi
epigramistul Ion Cuzuioc. Protagoniºti ai acestor acti -
vitãþi sunt scriitori, jurnaliºti, actori, cântãreþi, biblio -
tecari, utilizatori ºi în spe cial liceenii ºi elevii din car tie rul
Buicani cu care avem o colaborare foarte intensã. 

În baza acestui Cenaclu avem o colaborare fruc -
tuoasã cu: Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea
Cineaºtilor din Moldova, Uniunea Teatralã din Moldova, 
Uniunea Jurnaliºtilor din Moldova, Uniunea Epigra miº tilor
din Moldova ºi Uniunea Epigramiºtilor din România.

r 1996. Biblioteca „Târgu Mureº” – Casa mare
a cãrþii ºi spiritualitãþii româneºti. 
Claudia ªATRAVCA, di rec tor B.P. „Târgu-Mureº”

Marele nostru poet Grigore Vieru scria: „Podul de
cãrþi este etapa obligatorie dupã Podul de flori”. În acest
con text, Biblioteca Pub licã „Târgu-Mureº” s-a dovedit a
fi acel obligatoriu Pod de cãrþi despre care vorbea poetul,
fiind rezultatul primelor contacte (al Podului de flori),
deosebit de rodnice, dintre douã oraºe, ul te rior înfrãþite,
Târgu-Mureº ºi Chiºinãu, contacte stabilite în anii ‘90 ai
secolului trecut, perioadã remarcabilã pentru regãsirea de 
sine ºi afirmarea idealurilor naþionale în stânga Prutului.  

Situatã în sectorul Râºcani al capitalei moldave,
caracterizat prin numãrul mare de instituþii educaþionale
de diferite trepte – de la cele preºcolare la cele uni -
versitare, Biblioteca pub licã „Târgu-Mureº” se înscrie în
peisajul cul tural naþional la 31 au gust 1996, fiind fondatã
în baza unui acord de colaborare între Biblioteca Mu nic i -
palã „B.P. Hasdeu” din Chiºinãu ºi Biblioteca Judeþeanã
Mureº din Târgu-Mureº. Iniþiativa acestui act de largã
respiraþie spir i tualã i-a aparþinut prof. Dimitrie Poptãmaº,
pe atunci directorul Bibliotecii Judeþene Mureº, care ast -
fel, dupã cum a remarcat în repetate rânduri chiar Domnia 
Sa, ºi-a realizat nobilul vis de a deschide la Chiºinãu o
bibliotecã de carte româneascã. Astfel, la baza bibliotecii
au stat cele 5.000 titluri de carte, provenite din donaþiile

Bibliotecii Judeþene Mureº ºi ale unor intelectuali târgu -
mureºeni de marcã. 

În prezent, colecþia cu caracter enciclopedic a bi -
bliotecii numãrã peste treizeci de mii vol ume. Cu re -
cunoºtinþã ºi mândrie remarcãm faptul cã 60% din co -
lecþia bibliotecii sunt donaþii oferite de târgumureºeni. În
acest con text þin sã menþionez, în calitate de generoºi
donatori, Biblioteca Judeþeanã Mureº ºi personalitãþile
remarcabile târgumureºene, precum: N. Bãciuþ, C. Mo -
raru, L. Lãdariu, V. Marica, Z. Ghiþulescu, I. ªandru, M.
Suciu, T.A. Enãchescu, L. Pop-Tofãlean, Gh. Perian º.a.
Un cuvânt aparte meritã donaþia prof. T.A. Enãchescu,
originar din Basarabia, care ne-a donat biblioteca sa per -
sonalã în numãr de douã mii vol ume, inclusiv valoroase
cãrþi despre Mihai Eminescu. În baza donaþiei scriitorului 
târgumureºean am fondat, în anul 2000, Anul Eminescu,
Colecþia de carte „Mihai Eminescu”, alcãtuitã din presti -
gioasa ediþie Perpessicius, volumele 4-14 ºi din cãrþile
rare despre geniul literaturii române.

Graþie bunelor relaþii stabilite între biblioteca
noastrã ºi Biblioteca Judeþeanã Mureº, în 1997 Primãria
municipiului Târgu-Mureº a încheiat cu Pretura sec to -
rului Râºcani un pro to col de colaborare pe mul ti ple pla -
nuri: culturale, economice ºi educaþionale. 

Pe parcursul celor 13 ani de activitate Biblioteca
„Târgu-Mureº” a gãzduit sute de personalitãþi notorii atât 
din Republica Moldova, cât ºi din România, care au
participat la activitãþi culturale ºi de dezvoltare pro fe -
sionalã, precum: lansãri ºi prezentãri de carte, sim po -
zioane literare, conferinþe, „mese rotunde”, ateliere de
dezbateri, seminare. Suntem recunoscãtori perso nali tãþi -
lor târgumureºene, care ani la rând ºi-au asumat cu bunã-
 voinþã efortul de a parcurge mii de kilometri doar pentru
a fi împreunã cu noi, pentru a contribui la valorificarea
istoriei neamului, pentru a da noi contururi culturii, lite -
raturii, artei ºi tradiþiilor neamului românesc. 

Cele peste 200 articole despre bibliotecã sunt o
mãrturie credibilã despre rolul instituþiei în serviciul co -
mu nitãþii. Emisiunile TV ºi ra dio din Moldova ºi Ro -
mânia, de asemenea, au contribuit considerabil la i ma -
ginea pozitivã a bibliotecii în comunitate, con sti tuin -
du-se, de fapt, într-un viu ecou al utilitãþii ei. Un ar gu ment
în plus în acest sens este filmul omului de culturã târ -
gumureºean Nicolae Bãciuþ, intitulat „Biblioteca
«Târgu- Mureº» - 7 ani de acasã”. Turnatã în 2003 ºi
prezentatã în pre mierã naþionalã la TVR 1, pelicula, care
cuprinde episoade din activitatea bibliotecii noastre, în
ciuda intemperiilor politice, a fost apreciatã pe ambele
maluri ale Prutului.

Supliment de informaþie: 
La sfârºitul lunii septembrie, presa româneascã îºi 

expunea pãrerea în legãturã cu dorinþa televiziunilor din 
România de a trece Prutul ºi de a constitui posturi de
televiziune româneºti în Moldova. Intrarea Republicii
Moldova într-o etapã fireascã de deschidere pol i ticã ºi
cul turalã faþã de România ºi Europa, o datã cu preluarea 
puterii politice de cãtre liberalii democraþi, a dat frâu
liber restabilirii unor vechi contacte culturale. În acest
con text, o delegaþie din Târgu-Mureº, for matã din: Di -
mitrie Poptãmaº, Preºedintele Fundaþiei Culturale „Va -
sile Netea” ºi Liliana Moldovan, di rec tor al Biblio tecii
Judeþene Mureº, scriitorul Nicolae Bãciuþ, direc torul
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D.J.C.C.P.C.N. Mureº, a poposit la Chi -
ºinãu, în perioada 1-3 oc tom brie, pentru 
a participa la man i festãrile organizate
de Biblioteca Mu nic i palã „B.P. Has deu”,
cu pri lejul „Zilelor Bibliotecii Târgu-
 Mureº din Chiºinãu”.

Dacã politicul a distrus pun þile
culturale dintre bibliotecile din Chi ºi -
nãu, ºi bibliotecile din Tran sil va nia, a -
cestea au ajuns sã fie refãcute, în ma -
nierã ineditã, de bi bli otecile judeþene
din Mureº, Baia Mare ºi Cluj, care au
pornit spre Chiºinãu cu donaþii de carte
ºi en tuziasm bibliotecãresc ne mai po me -
nit. Drumul a fost deschis de Bi blioteca
Judeþeanã Mureº, care ºi-a înde plinit
mi siunea de a duce românilor din Chi -
ºinãu o parte din versiunea facsimilatã a 
manuscriselor lui Eminescu. Con stituitã din volumele
VII-XXI ºi XXIV din seria fac simil a manuscriselor emi -
nesciene, editate în for mat tra diþional ºi elec tronic de
Editura Academiei Române, donaþia de carte a ajuns, în
cele din urmã, în colecþiile Bibliotecii Târgu-Mureº din
sectorul Râºcani, al Chi ºinãului. Evaluatã la suma de
aproape 1.000 de euro, importanta comoarã literarã a
fost obþinutã la soli ci tarea Bibliotecii Judeþene Mureº ºi
a trecut cu bine Prutul, în ciuda intervenþiei vameºilor
care au încercat sã împiedice trecerea volumelor rostind
interdicþia: „Cãr þile iestea nu trec!”.Se pare cã astrele
au fost de partea iubitorilor de lecturã ºi a cercetãtorilor
care pot studia acum în tihnã manuscrisele eminesciene
la Bibli oteca „Târgu-Mureº” din Chiºinãu. 

Eminescu a trecut Prutul fãrã vizã pentru a a -
junge la Biblioteca „Târgu-Mureº” din Chiºinãu (frag -
ment). Liliana MOLDOVAN

r 1998. Biblioteca „Alba Iulia”, un bas tion al
spiritualitãþii româneºti la Chiºinãu. 
Elena ROªCA, di rec tor, Biblioteca „Alba Iulia”
(fragmente)

La 31 au gust 1998, în cadrul man i festãrilor cul -
turale prilejuite de Sãrbãtoarea Naþionalã Limba noastrã
cea românã, cu sprijinul a douã cen tre culturale ºi istorice 
- Chiºinãu ºi Alba Iulia, sub auspiciile Consiliului Ju -
deþean Alba, Primãriei municipiului Alba Iulia ºi Pri -
mãriei municipiului Chiºinãu, în baza unui pro to col de
colaborare între Biblioteca Judeþeanã „Lucian Blaga” ºi
Biblioteca Mu nic i palã „Bogdan Petriceicu Hasdeu” se
deschide Biblioteca  „Alba Iulia”. O impunãtoare dele -
gaþie de la Alba Iulia a venit la Chiºinãu cu o donaþie
valoroasã de carte adunatã în scopul de a ctitori aici o
bibliotecã. Poetul Ion Mãrgineanu, consilier, pe atunci, la 
Inspectoratul pentru Culturã al Judeþului Alba, însoþit de
reprezentanþi ai Consiliului ºi Prefecturii Judeþene Alba,
Primãriei municipiului Alba Iulia, Bibliotecii Judeþene
„Lucian Blaga” Alba au venit la Chiºinãu cu sentimentul
unei datorii împlinite: la o margine a Chiºinãului, într-un
cartier relativ „tânãr”, într-un sediu cu douã nivele ºi o
curte spaþioasã este amplasatã Biblioteca „Alba Iulia”.

Biblioteca s-a deschis cu 6.000 vol ume, carte cu -
rentã pentru copii ºi adulþi din di verse domenii ale cu -

noaºterii – donaþii de la Alba Iulia, donaþii particulare ºi o 
parte – dublete din colecþiile Bibliotecii Judeþene
„Lucian Blaga”.  Donaþiile de carte de la Alba Iulia,
delegaþii de scriitori, ziariºti, bibliotecari, reprezentanþi
ai Consiliului Judeþean ºi ai Primãriei municipiului Alba
Iulia au continuat sã vinã la biblioteca din Chiºinãu pânã
în prezent. Donaþia de carte venitã prin intermediul Bibli -
otecii Judeþene ,,Lucian Blaga” Alba constituie circa
12.000 vol ume sau 50% din colecþiile Bibliotecii „Alba
Iulia”. Colecþia di versã de documente, preponderent cu
caracter istoric constituie la mo ment, peste 22.000 vol ume. 

În altã ordine de idei, suntem invitaþi per ma nent la
Festivalul Internaþional „Lucian Blaga” care se des fã -
ºoarã anual în luna mai, iar la 1 Decembrie avem invitaþia 
domnului primar, Mircea Hava, pentru a participa la
man i festãrile prilejuite de Ziua Naþionalã a României la
Alba Iulia.  ªi când se întâmplã sã ajungem acolo dl
primar, oricât de ocupat ar fi, sãrbãtoarea fiind organizatã
de Primãrie, gãseºte timp pentru a sta câteva min ute cu
noi la sfat, interesându-se ce face biblioteca, de ce mai are 
nevoie, ce s-ar mai putea face pentru a-i îmbunãtãþi acti -
vitatea. ªi atunci, acolo, la Alba Iulia, ne simþim cele mai
importante persoane. Scriitori, pictori, bibliotecari, pro -
fesori de istorie, muzeografi vin sã ne vadã, sã ne aducã
cãrþi, reviste, pliante, ghiduri, sã ne însoþeascã în excursii
prin împrejurimi. 

Biblioteca „Alba Iulia” reuºeºte o integrare amplã
în comunitatea în care activeazã într-un timp relativ scurt, 
devenind un centru de culturã româneascã în cartierul
Buiucani,  solicitatã de peste 100.000 persoane anual. Au
devenit tradiþionale deja mai multe programe pentru co -
pii: orele de poveºti, orele de lecturã, spectacolele im -
provizate ale teatrului de pãpuºi „Spiriduº”, ºezãtorile
li te rar-muzicale, concursurile literar-tematice, întâlnirile
cu scriitori ºi editori, lansãrile ºi prezentãrile de carte,
atelierele de creaþie, recitalurile la pian, fluier ºi vioarã
care au loc în cadrul Salonului muzical pentru copii Al le -
gretto, precum ºi dezbaterile literare, conferinþele ºi sim -
pozioanele tematico-ºtiinþifice, mesele-rotunde, ver ni sa -
jele de picturã ºi artã plas ticã, expoziþiile de publicaþii
rare ºi bibliofile din colecþii particulare, expoziþiile de
ex-li bris, nu mis maticã etc. adresate publicului adult. Sa -
lonul literar-istoric „Carte, istorie, spiritualitate”, Ate -
neul pentru tineret „Unirea”, Clubul Epigramiºtilor,
Sa lonul de arte, Clubul tinerilor istorici, Cenaclul „Ono -
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mastici literare”, Cenaclul Moºtenire, Clubul de dez -
bateri literare Mercuþio, Sãptãmâna uºilor deschise,
Ac a de mia de Astrologie sunt doar o parte din proiectele
funcþionale ale bibliotecii destinate publicului de peste
16 ani: liceeni, studenþi, cadre didactice, ziariºti, scriitori, 
bibliotecari, ºomeri, pensionari etc.

Biblioteca „Alba Iulia” este biblioteca care ini -
þiazã, ac ceptã ºi persevereazã în practicarea unor forme ºi 
metode noi, in ven tive. Tabãra de lecturã ºi agrement
pentru copii din familii vulnerabile este una din ase -
menea invenþii cu adresã concretã: copiii din categoria
respectivã între 6-13 ani. Inauguratã în anul 1999, tabãra
înscrie circa 30-40 elevi anual ºi funcþioneazã în perioada 
vacanþei mari ºi a celei de iarnã. Despre toate câte le
organizeazã, viziteazã, învaþã ºi cunosc copiii în tabãra
de varã de la Biblioteca „Alba Iulia” scriu în revista
BoboStar – o cãlãtorie în lumea cuvintelor ºi a ima -
ginilor, a curiozitãþilor, a cunoºtinþelor, o cãlãtorie fan -
tas ticã a celor care frecventeazã tabãra de lecturã în
vacanþa mare. Tot la capitolul inventivitate se re ferã ºi
programul extramuros „Biblioteca vine la tine cu prie -
teni”, iniþial adresat copiilor ºi adolescenþilor cu diza -
bilitãþi ºi extins pe parcursul a cinci ani în grãdiniþe, ºcoli
ºi licee din Chiºinãu. Agenda de lucru a bibliotecii in -
clude încã un ºir de proiecte ºi programe inovaþionale
pentru pub lic iniþiate în 2009, dar menþionãm doar Sala
de lecturã în aer liber – inauguratã în curtea bibliotecii. 

r 2001. Biblioteca „Maramureº” - Spirit
maramureºean în lumea cãrþilor la Chiºinãu.
Svetlana JAVELEA, di rec tor, B.P. „Maramureº”
(frag ment)

Inaugurarea unei biblioteci, cu semnificativul nu -
me „Maramureº”, s-a nãscut în cadrul unui proiect cul -
tural pentru sprijinirea românilor din afara graniþelor la
iniþiativa domnului Teodor Ardelean, directorul Bibli -
otecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare, ºi a dnei
Lidia Kulikovski, directorul Bibliotecii Municipale „B.
P. Hasdeu” din Chiºinãu. În cadrul man i festãrilor cultu -
rale organizate cu prilejul sãrbãtoririi Hramului oraºului
Chiºinãu, la 14 octombrie 2001, în arealul comunitãþii
chiºinãuiene a apãrut Biblioteca Pub licã „Maramureº”,
fiind deschisã pentru publicul cititor din 1 ianuarie 2002.

Biblioteca ºi-a început activitatea cu peste 8.000
vol ume do nate de Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din 
Baia Mare, ajungând astãzi la 14.000 unitãþi bibliotecare. 
Din fondul to tal de carte, 57% constituie donaþiile Bi -
bliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare, judeþul
Maramureº alcãtuite cu sprijinul Bibliotecii Judeþene,
Primãriei, Consiliului Judeþean, oamenilor de afaceri din
Baia Mare. Celelalte 43% din colecþiile bibliotecii revin
achiziþiei centralizate prin intermediul Departamentului
Achiziþie Evidenþã Prelucrare al Bibliotecii Municipale
„B. P. Hasdeu”. Un mic, dar valoros ºi im por tant procent, 
revine donaþiilor provenite de la autori în cadrul ce -
naclurilor, saloanelor, întâlnirilor organizate la Bi bli ote -
ca „Maramureº” ºi în reþeaua „B. P. Hasdeu”, Institutului
„Fraþii Golescu” pentru relaþii cu românii din strãinãtate,
Bucureºti, di rec tor Mihai Nicolae, precum ºi de la citi -
torii bibliotecii. Aproximativ 96% din fondul de do -
cumente al bibliotecii este în limba românã. De
a se menea, biblioteca deþine un numãr de cãrþi a cãror

valoare este sporitã de prezenþa autografelor, apro xi -
mativ 200 de cãrþi cu autograf, care con ferã prestigiu ºi
calitate co lecþiei. O bogatã colecþie de carte este pusã la
dispoziþia tuturor celor care doresc sã cunoascã mai
multe din istoria, cultura, spiritualitatea, datinile, tra -
diþiile ºi fol clorul variat al þinutului maramureºean. În
acest scop, Biblioteca „Maramureº” a realizat Biblio -
grafia Tematicã Maramureº – vatrã de istorie milenarã
(do cumente pri vitoare la þinut, din colecþia bibliotecii). 

Pentru copii se organizeazã: Ora Poveºtilor, Clu -
bul „Bravo! Bravissimo!”, Clubul „Tânãrul Ac tor” care
urmãreºte înlãturarea inhibiþiilor, dezvoltarea apti tu di -
nilor de declamare, libertate a gesturilor, formarea în -
crederii în forþele proprii. Pe timpul vacanþelor
ac ti vitatea este ºi mai intensã prin organizarea Cluburilor
de lecturã: „Sã citim împreunã”, pentru copiii cu vârsta
între 6 – 9 ani, „O carte pe sãptãmânã”, pentru 10 – 12
ani, „Instruieºte-te @ Biblioteca Ta”, pentru 13 – 17 ani. 

Anual se desfãºoarã Programele „Chiºinãul citeºte
o carte”, „Copiii Chiºinãului citesc o carte” ºi „Cartierul
citeºte o carte”, „Copiii cartierului citesc o carte” de -
marate de B.M. „B. P. Hasdeu” cu scopul de a provoca la
dezbateri pe marginea lecturilor (cãrþi propuse de Uni -
unea Scriitorilor sau selectate de bibliotecar) cu autorul ºi 
critici literari.

Liceenii, studenþii, cadrele didactice, per so na li -
tãþile marcante ale culturii sunt invitaþi sã ia parte la:
Cenaclul „At las Cul tural” care susþine promovarea ºi
afirmarea artiºtilor plastici prin organizarea expoziþiilor,
vernisajelor de picturã, tapiserie, fotografii etc. în cu -
rajeazã ºi provoacã la discuþii prin organizarea meselor
rotunde, atelierelor de dezbateri, simpozioanelor. Sa lo -
nul „Me rid ian Literar” gãzduieºte întâlniri cu scriitori,
critici literari, organizeazã lansãri ºi prezentãri de carte,
având drept scop promovarea literaturii naþionale ºi uni -
versale. Cenaclul literar „Magia Cuvântului”, inaugurat
la aniversarea de 5 ani a Bibliotecii „Maramureº” – oc -
tombrie 2006, numãrã peste 40 de membri – tineri, ado -
lescenþi îndrãgostiþi de literaturã, ademeniþi de poezie.
Graþie dlui Iurie Badicu, personalitate care intrigã prin
diversele activitãþi de medic, econ o mist, ju rist, ad min is -
tra tor ºi scriitor, persoanã care investeºte în tinerele ta -
lente, oferind posibilitãþi de publicare începãtorilor
con deieri, a vãzut lu mina tiparului culegerea de versuri
de dragoste ale cenacliºtilor ºi invitaþilor Cenaclului, cu
semnificativul titlu „Misterul eternului sen ti ment”, lan -
satã ex act la un an de la înfiinþarea cenaclului ºi la ºase
ani de la inaugurarea bibliotecii.

Supliment de informaþie: 
O delegaþie a Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”

s-a aflat în 3-7 octombrie la Chiºinãu, pentru a lua parte
în spe cial la inaugurarea noului sediu al Bibliotecii
„Maramureº”.

Biblioteca „Maramureº” beneficiazã acum de un
amplasament cen tral, într-o clãdire pe mãsurã, un
Centru dedicat copiilor, adolescenþilor ºi familiei, în -
conjurat de o adevãratã oazã de liniºte ºi verdeaþã. 

Man i festãrile au debutat cu duplexul profesional
Biblioteca Mu nic i palã „B. P. Hasdeu” - Biblioteca Ju -
deþeanã „Petre Dulfu”: biblioteci inovative, dar e ve -
nimentul cen tral al zilei a fost inaugurarea bibliotecii
care a adunat mulþi iubitori ai cãrþii, scriitori, oameni de
culturã, politicieni, un pub lic numeros ºi di vers care a
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fost pãrtaº la o redeschidere ce a ocazionat discursuri la
înãlþime, vorbe de suflet închinate cãrþii, bibliotecii ºi
bibliotecarilor ºi o înflãcãratã manifestare a ro mâ nis -
mului. Au luat cuvântul Ana Lu cia Culev, ºef Direcþia
Culturã Chiºinãu, Teodor Ardelean, directorul Bibli -
otecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare, care a spus:
„n-avem voie sã lãsãm ca gen eraþiile sã creascã fãrã
carte, fãrã informaþie, fãrã cunoaºtere adevãratã”, a -
pre ciind în acelaºi timp buna gestionare a mutãrii
bibliotecii „Maramureº”: „orice colþiºor din aceastã
bibliotecã este foarte frumos ºi aºezat cu grijã fiecare
cuvânt, fiecare carte, fiecare raft, fiecare in di ca tor de
raft, fiecare el e ment care face ca atmosfera sã fie una
tipicã de bibliotecã, proprie ºi propice actului de intrare
în lumea cunoaºterii prin bibliotecã. Bucuria noastrã
este deplinã ºi nu ne vom opri aici”. Cu tristeþe ºi mâh -
nire a amintit acad. Nicolae Dabija, de cele peste 400 de
biblioteci închise în ultimii 8 ani în Moldova, astfel încât
faptul cã se redeschide o bibliotecã nu poate sã fie decât
„un semn bun, un semn cã s-a schimbat ceva în aerul
nostru”. Cuvinte de apreciere, cuvinte de suflet au mai
rostit acad. Mihai Cimpoi, poetul ºi parlamentarul Ion
Hadârcã, actriþa Ninela Caranfil, Vlad ªerban, pretorul
sectorului Centru, care a donat cãrþi ºi a acordat cu
aceastã ocazie diplome de merit bibliotecarilor. Un mo -
ment deosebit a fost oferit de elevii ºcolii nr. 88 din
Chiºinãu care au susþinut un spectacol închinat cãrþii ºi
bibliotecii.

Sala de lecturã a Bibliotecii „Maramureº” a gãz -
duit o triplã lansare de carte. Scriitorul basarabean Iurie 
Colesnic ºi-a lansat monografia „O cãlãuzã veºnicã a
þãrãnimii - Moº Ion Codreanu”, a cincea dintr-o serie
dedicatã unor mari personalitãþi basarabene, care redã
„destinul unui om pol i tic, rãmânând þãran în acelaºi
timp, filosof ºi om de culturã,  care a reprezentat, de
altfel, interesele Basarabiei la Conferinþa de pace de la
Paris. O carte care evidenþiazã „înþelepciunea þãrã neas -
cã, legendarã, pro ver bialã de la noi” remarca Vlad
Pohilã, referindu-se, de asemenea, la „românismul ºi
ataºamentul pentru ideea unirii, a fiinþãrii tuturor ro -
mânilor într-un stat” afirmate de Ion Codreanu în vre -
muri în care expunerea unor asemenea idei prezenta

anumite riscuri, cum se întâmplã de altfel ºi în vremurile
noastre. Au mai vorbit despre carte autorul ei, scriitorii
Iulian Filip, Haralambie Moraru, academicianul Nico -
lae Dabija º.a.

A doua lansare a fost cea a cãrþii prof. dr. Teodor
Ardelean: „Limba românã ºi cultivarea ei în preo cu -
pãrile Astrei”. A vorbit despre carte Vlad Pohilã, care
con siderã lucrarea una de pionierat prin abordare ºi
originalitate, subliniind cã problema are o deosebitã
însemnãtate pentru basarabeni. Acad. Nicolae Dabija,
referindu-se la importanþa cultivãrii limbii, a spus: „lim -
ba românã a fost modelatã, a trecut prin mai multe
frãmântãri în Transilvania, ceea ce au dãruit tran sil -
vãnenii þãrilor româneºti a fost aceastã limbã ro mâ -
neascã pe care o vorbim astãzi, o limbã în care a scris ºi
Eminescu, au scris clasicii noºtri ºi scriem ºi noi (…) în
Basarabia preocuparea pentru limbã a fost una de cã -
pãtâi pentru cã limba este poporul. În mãsura în care mai 
vorbeam limba românã, mai eram o aºchie de popor”.
Vic to ria Fonari, dr. conf. la Universitatea de Stat din
Moldova, a apreciat „minuþioasa terminologie” folositã
ºi importanþa acestei lucrãri pentru filologi ºi nu numai. 

În încheiere a fost lansat nr. 2-3/2009 al revistei
„Fa milia românã”, numãr dedicat bisericilor de lemn
maramureºene, unde am primit cu bucurie ºi ecourile
pozitive ale numãrului an te rior, cel dedicat lui Grigore
Vieru, care, dupã cum spunea academicianul Nicolae
Dabija, „este un omagiu adus nu atât lui Grigore Vieru,
cât un omagiu adus Basarabiei”. În încheierea acestei
zile de sãrbãtoare a limbii române petrecutã în Bibli -
oteca „Maramureº” din Chiºinãu, doamna Lidia Kuli -
kovski, gazda noastrã, într-o fericitã inspiraþie, a oferit
celor prezenþi un catren aparþinând scriitorului basa -
rabean Aureliu Busuioc, dedicat limbii române,:

Îi sunt ºi-i voi rãmâne fiu
Cântarea ei mi-i casã,
Frumoasã-i limba care-o ºtiu
E tragic de frumoasã!

Bibliotecari din Maramureº la Biblioteca „Mara -
mu reº” din Chiºinãu (fragmente). Simona DUMUÞA
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La inaugurarea noului sediu al Bibliotecii „Maramureº”: Lidia Kulikovski, directorul Bibliotecii Municipale 
„B. P. Hasdeu”, acad. Nicolae Dabija, parlamentarul  Ion Hadârcã, Teodor Ardelean, 

directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare (foto dreapta) ºi un pub lic numeros (foto stânga). 



r 2004. Biblioteca „ªtefan cel Mare”. Cartea -
punte de legãturã a bibliotecilor. Angela
TIMUª, di rec tor, B.P. „ªtefan cel Mare”
(fragmente)

Pentru a-ºi pãstra o poziþie im por tantã în societate,
biblioteca trebuie sã rãspundã exigenþelor prin dinamism, 
ascensiune, colaborare, performanþã ºi calitate. Un ar gu -
ment în susþinerea acestei idei a constituit-o ºi inau -
gurarea bibliotecii „ªtefan cel Mare”, care s-a înscris în
suita de man i festãri prilejuite de comemorarea a 500 de
ani de la moartea domnitorului, 2004, fiind declarat de
UNESCO, Anul ªtefan cel Mare. Acest edificiu de cul -
turã a fost fondat în baza documentelor protocolare, în -
cheiate între Primãria municipiului Chiºinãu ºi Consiliul
Judeþean Vrancea, Direcþia Culturã a Primãriei muni -
cipiului Chiºinãu ºi Direcþia Învãþãmânt Culturã a ju -
deþului Vrancea, Biblioteca Mu nic i palã „B.P. Hasdeu” ºi
Biblioteca Judeþeanã „Duiliu Zamfirescu”, la 14 oc tom -
brie 2004. Colecþia de carte provenitã din donaþiile BJ
„Duiliu Zamfirescu” adaugã valoare imensã bibliotecii, ast -
fel încât devine rezultanta di rectã, ce potoleºte setea de
lecturã, cerinþele ºi necesitãþile de informare ale utili zatorilor.

Biblioteca Pub licã „ªtefan cel Mare” a devenit un
spaþiu prietenos de interferenþe multiculturale axate pe
prioritãþi comune ºi specifice; este un centru pentru eve -
nimentele culturale municipale. Biblioteca încurajeazã
lectura prin iniþiative ºi activitãþi inovative, prin eve -
nimente. În perioada de referinþã, biblioteca a organizat,
diversificat ºi susþinut Cluburi de lecturã, Cluburi de
discuþie a cãrþilor, a organizat conferinþe literare, dezba -
teri în jurul lecturii, operelor, curentelor literare. 

Menþionãm doar câteva din reuºitele noastre: masa 
ro tundã „Mircea Eliade - personalitate a literaturii ºi cul -
turii române”, masa ro tundã „Duiliu Zamfirescu - pro -
zator, poet ºi dip lo mat”, spectacolul literar „Eminescu -
dascãlul spir i tual al neamului”, expunere-dezbatere „Din
istoria ºi credinþa neamului”, masa ro tundã „Valoare.
Culturã. Suc ces în societatea contemporanã”, expunere-
 dezbatere „Oa meni de artã”. Tot în acest as pect s-au
realizat ºi programe in ter ac tive ºi de promovare a lec -
turii: „Ora poveºtilor”, „Lecturile verii”, „Nopþile lec -
turii”, „Engleza - pas cu pas”.

Activitatea performantã a B.P. „ªtefan cel Mare”
ºi B.J. „Duiliu Zamfirescu” Focºani, România e deter -
minatã de o cooperare eficientã. Cooperarea este o stra -
tegie generatã de învãþare, pe care o putem utiliza în

cadrul diverselor metode. Duplexul profesional este o
formulã a coo perãrii utilizatã între aceste douã biblioteci
ºi se caracterizeazã prin câteva puncte de reper: deschi -
derea spre di a log, schimbul de competenþe, susþinerea
noilor idei, îmbunãtãþirea ºi extinderea serviciilor de bi -
blio tecã, conºtientizarea responsabilitãþilor care revin
fie cãrei pãrþi.

Suntem creaþi pentru a crea ºi creãm pentru a ne
gãsi rostul. Rostul unei biblioteci este sã facã paºi înainte, 
dar totodatã sã rãmânã acolo unde o ºtie cititorul - de
fiecare datã neclintitã, semeaþã, care are mereu ceva de
spus. O putem asemãna cu o stâncã neclintitã, dar bi -
blioteca are suflet, o putem asemãna cu marea care e
mereu e în miºcare, doar cã perlele ei nu au un preþ, o
putem asemãna cu Omul doar cã biblioteca nu va vorbi
niciodatã neîntrebatã, va aºtepta sã pãtrunzi în sufletul ei, 
sã insiºti pentru a-þi rãspunde cu aceeaºi bunãtate a unui
suflet cald ºi mare.

Supliment de informaþie: 
Proiecte comune în cadrul duplexului.
Duiliu Zamfirescu – diptic biobliografic. Ediþia a

fost elaboratã pe baza colecþiilor, cataloagelor ºi fi -
ºierelor Bibliotecii Judeþene „Duiliu Zamfirescu”, Ro -
mânia, Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”, Chiºinãu
ºi a filialelor ei de carte româneascã, Bibliotecii Na -
þionale a Republicii Moldova, Bibliotecii Academiei de
ªtiinþe a Republicii Moldova, Bibliotecii Universitãþii de
Stat din Moldova, Bibliotecii Universitãþii de Stat „Ion
Creangã”, Muzeului literaturii române „Mihail Ko gãl -
niceanu”. Au fost consultate, de asemenea, publicaþiile
bibliografice din RM – Cronica Presei ºi Bibliografia
Naþionalã (1958- 2007). Lucrarea cuprinde studii intro -
duc tive scrise de douã personalitãþi marcante ale criticii
zamfiresciene - acad. Mihai Cimpoi ºi prof. univ. Ioan
Adam; tabelul cronologic ce oferã principalele date bio -
grafice ale scriitorului. Cartea de faþã este o ipostazã
concludentã a preocupãrilor dovedite de bibliotecarii de
pe ambele pãrþi ale Prutului, ºi sperãm cã ºi alte lucrãri
de acest gen i se vor alãtura, spre folosul activitãþii
profesionale a tuturor utilizatorilor. 

Balansoarul cu fluturi. Proiectul prevedea rea -
lizarea unei cãrþi manuale lucratã în colaborare, de for -
mat mare, cu titlul omonim, a cãrei temã gen eralã este
copilãria, cu participarea a mai multor grupuri de copii.
Douã pagini au fost rezervate pentru copiii cititori ai
bibliotecii noastre. Asupra realizãrii proiectului au lu -
crat minuþios copiii de la ºcoala-grãdiniþã nr. 152 Pas cu 
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Pas ºi liceul „Iulia Hasdeu”, Chiºinãu, care au dat
dovadã de ingeniozitate ºi creativitate.

Cartea cuprinde text ºi imag ine, o paginã cu toate
numele autorilor ºi îndrumãtorilor. Lucrarea se pãs -
treazã în colecþiile B.J. „Duiliu Zamfirescu” ºi bene -
ficiazã de o vitrinã spe cialã, iar autorii acesteia se pot
regãsi în baza de date a bibliotecii. Versiunea digitizatã
a cãrþii se aflã ºi în biblioteca noastrã.

r 2007. Biblioteca Publicã „Liviu Rebreanu” -
mãrturie elocventã a dãinuirii neamului. 
Elena CEBOTARI, di rec tor B.P. „Liviu
Rebreanu”, Chiºinãu (frag ment)

Lu mina Bibliotecii Publice „Liviu Rebreanu”,
care, la 27 noiembrie 2009, va împlini 2 ani de la inau -
gurare, s-a aprins ca rezultat al semnãrii unui Pro to col de
Colaborare între Biblioteca Mu nic i palã „B.P. Hasdeu”,
Direcþia Culturã ºi Biblioteca Judeþeanã Bistriþa-Nãsãud,
dintr-o necesitate strict practicã, pentru a gãsi rezolvarea
problemelor ce þin de dezvoltarea intelectualã ºi o reîn -
cãrcare cu energie pozitivã ori de câte ori cugetul ºi
sufletul are nevoie.

La deschiderea oficialã, care a avut loc la 27 no -
iembrie 2007, au participat oficialitãþi din Republica
Mol dova ºi din Judeþul Bistriþa Nãsãud, avându-i în prim
plan pe vicepreºedintele Consiliului Judeþean Ionel Tompa,
ambasadorul României la Chiºinãu Filip Teodorescu,
primarul de Chiºinãu Dorin Chirtoacã, directoarea Bi -
bliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” Lidia Kulikovski,
pretorul sectorului Râºcani Mihai Cârlig, academicianul
Mihai Cimpoi, scriitorii Iulian Filip, Ianoº Þurcanu com -
pletaþi de un numãr impresionant de oameni de culturã,
scriitori, ziariºti, bibliotecari, profesori din învãþãmântul
su pe rior ºi liceal, artiºti, astfel manifestarea trans for -
mându-se într-o frumoasã sãrbãtoare de suflet cu intenþii
de strânsã colaborare de lungã duratã. Din delegaþia oas -
peþilor nãsãudeni au fãcut parte directoarea bibliotecii
judeþene Bistriþa-Nãsãud Olimpia Pop, care a fost de fapt
promotoarea acestei idei de parteneriat, susþinutã de fac -
tori de decizie de pe o parte ºi de alta a Prutului, direc -
torul cotidianului „Mesagerul” Emil Dreptate, scriitorul
Mar cel Seserman º. a. 

Dintre numeroasele activitãþi culturale desfã ºu ra te,
menþionãm simpozioanele „Bogdan Petriceicu Hasdeu –
spirit enciclopedist” ºi „Dimitrie Cantemir – imaginea
superioarã a erudiþiei”. Tradiþionalã pentru toate bi blio -
tecile din sistemul mu nic i pal, Sãptãmâna Uºilor Deschise
însumeazã o suitã amplã de man i festãri, cea mai im por -
tantã dintre ele fiind Conferinþa Liviu Rebreanu. Prima
ediþie a conferinþei a fost gãzduitã de Biblioteca Mu nic i -
palã ºi nimeni nu poate sã spunã de câte ori spaþioasa salã
de lecturã a adunat atâta pub lic cu dragoste de lecturã, a
adunat atâþia admiratori ai lui Liviu Rebreanu.

Devenitã un autentic lãcaº educativ ºi cul tural, o
fereastrã deschisã continuu spre inima ºi cugetul citi -
torilor de toate vârstele, biblioteca dispune la momentul
ac tual de circa 18.000 vol ume, dintre care 5.160 de

volume constituie donaþia oferitã de Biblioteca Judeþeanã
Bistriþa-Nãsãud. 

Cuvinte frumoase ºi de certã recunoºtinþã se cer a
fi spuse despre donaþia de carte în limba francezã a
Bibliotecii Judeþene Bistriþa-Nãsãud. Aceastã parte a co -
lecþiei noastre ºi-a gãsit utilizatorul profesionist prin pro -
fesorii de limbã ºi literaturã francezã din întreaga
re publicã aflaþi la cursurile de formare continuã la IªE
iniþiindu-se în acest scop Programul – Di a log multi cul -
tural. Pentru aceastã categorie de beneficiari biblioteca
oferã spaþiu pentru ore de instruire în baza acestei co -
lecþii, care serveºte drept suport informaþional ºi di dac tic
în procesul de instruire continuã a specialiºtilor în do -
meniu. Pe durata cursului, de 3 sãptãmâni, aceºti pro -
fesori beneficiazã de asistenþã atât informaþionalã în
pro cesul de instruire, cât ºi tehnicã în elaborarea pro -
iectelor ºi lucrãrilor de evaluare. De asemenea biblioteca
organizeazã activitãþi culturale care þin de interesele lor
profesionale cum ar fi mesele rotunde „Efectul cata -
lizator al culturii franceze asupra culturii române” ºi
„Cultura ºi cartea francezã în noul mileniu” cu parti -
ciparea scriitorului, publicistului ºi traducãtorului –
Emilian Galaicu-Pãun. Justa valoare a acestei colecþii a
fost apreciatã ºi de profesioniºti din Franþa ca Serje Flon
ºi Ma rie-Cler Buyse, care au „constatat cu plãcere cã
frumoasa lor limbã (limba poeziei ºi a inimii) este bine
reprezentatã printr-o mulþime de opere oferite utili -
zatorilor bibliotecii”.

Aº vrea sã închei cu frumoasele cuvinte din care
desprindem un îndemn lansat de M. Savin, lector su pe -
rior la IªE, fi delã cititoare a bibliotecii în articolul
„Biblioteca Pub licã «L. Rebreanu» - parte din marele
suflet românesc – la un an de activitate”, publicat în
sãptãmânalul „Literatura ºi arta” la 27 noiembrie 2008:
„Conºtiinþa de a ºti sigur ce eºti ºi cine eºti, de unde vii ºi
unde porneºti este de cea mai mare importanþã în viaþa
omului. De acea venim cu un îndemn cãtre cei iubitori de
neam ºi de þarã: Veniþi la Biblioteca «Liviu Rebreanu»,
participaþi la toate man i festãrile ºtiinþifico-culturale
organizate aici ºi cugetul ºi sufletul nu vã vor fi supuse
îndoielii de conþinutul erotetic al enunþului de mai sus.”
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De Ziua Bibliotecarului:
Aº asculta la nesfârºit poveºtile mamei

Irina NECHIT
scriitoare, Chiºinãu

Mama e primul bibliotecar din satul meu,
Antoneºti, Cantemir. Cu mare tristeþe
constat cã e ºi ultimul. A absolvit fostul

Tehnicum de Iluminare Cul turalã, actualul Colegiu de
Arte din Soroca ºi a muncit ca bibliotecarã între anii 1965 
ºi 1999. Cele mai bune prietene ale ei erau tot bibli -
otecare, una a murit de can cer, cealaltã – la fel. A rãmas
doar mama. Însã fãrã cãrþi, fãrã cataloagele cu numele
cititorilor, fãrã colecþii de reviste ºi ziare, iar satul meu a
rãmas fãrã bibliotecã. Dupã 2000, aceastã instituþie nu
funcþioneazã, fondul de cãrþi aflându-se undeva într-un
depozit sau într-o debara, sau într-o camerã se cretã, la
care nu au acces oamenii obiºnuiþi.

Mama povesteºte despre biblioteca sa ca despre un 
loc unde i-a rãmas o parte a sufletului. Nu ex istã cale de
întoarcere spre acel loc. Pentru cã a dispãrut încãperea cu
rafturi de cãrþi, cu plante de camerã agãþându-se de acele
cãrþi, ºi pentru cã mama ºi-a pierdut capacitatea de mun -
cã. Definitiv. Are mai multe boli pe care nu vreau sã le
enumãr ºi care o fac sã meargã încet, sã se miºte
abia-abia, sã priveascã lumea cu ochi mari, sorbind orice
strop de luminã care-i atinge obrazul. O îngrijesc sora
mea, Tatiana, profesoarã de biologie, împreunã cu soþul
sãu Vic tor, iar mie îmi revin spitalele, medicamentele,
plimbãrile. ªi discuþiile. În sfârºit, avem timp sã stãm de
vorbã.

Nu ne grãbim sã gãtim, sã spãlãm, sã mãturãm, sã
dãm cu var, nu ne grãbim nicãieri. Tot ce vreau acum de
la mama e sã fie în stare sã-mi vorbeascã, încã o zi ºi încã
o zi, încã o lunã ºi încã o lunã, încã un an ºi încã un an,
sã-mi povesteascã despre tinereþea ei, despre întâlnirile

cu tata, despre cum ne-au crescut pe noi ºi cum eram mici
ºi cum ea a fost copil, o fetiþã cu cozi groase, cu ochi
negri, foarte vii, cu rioºi sã vadã tot ce este de vãzut pe
lume. Satul ei, Iagorlâc, a fost inundat în 1954 de apele
unui lac enorm – lacul de acumulare al Centralei
Hidroelectrice din Dubãsari. Toþi oamenii din satul ei
s-au împrãºtiat prin Moldova dupã construcþia
hidrocentralei. Dacã nu veneau apele peste satul na tal al
mamei mele, ea nu ar fi plecat de acolo, nu ar fi venit în
zona Cantemirului ºi eu nu m-aº fi nãscut. Mormintele
strãbuneilor mei din partea mamei stau acum pe fundul
lacului de acumulare, ele stau liniºtite în jurul bisericii
Iagorlâcului, acoperitã de ape limpezi, o bisericã înaltã,
nespus de frumoasã, prin care miºunã peºtii.

Mama îmi vorbeºte despre toate acestea ºi-mi dau
seama cã istorisirea ei este cea mai interesantã carte pe
care o citesc de pe buzele materne. Mama m-a învãþat sã
citesc pe când aveam patru ani, ea mi-a adus maldãre de
cãrþi acasã ºi m-a aºteptat în fiecare zi sã merg la ea la
serviciu, în Casa de Culturã, în încãperea plinã de cãrþi
unde a lucrat zeci de ani. Parcã vãd ºi acum ferestrele cu
glastre de flori, cu muºcate roºii care o ascundeau pe
mama. Avea mulþi cititori, bãtrâni, copii ºi oameni
maturi, veneau la ea pentru a lua cãrþi, veneau ca s-o
vadã. Sunt ºi eu una dintre cititoarele mamei ºi
îndrãznesc acum s-o felicit cu ocazia sãrbãtorii sale
profesionale. De Ziua Bibliotecarului, care se marcheazã
în R. Moldova pe 5 octombrie, îi urez Mamei sã fie cu noi 
mulþi, mulþi ani, sã ne vizitãm, sã ne plimbãm pe strãzi ºi
sã-i ascult la nesfârºit poveºtile miraculoase.

Jurnal de Chiºinãu, vineri, 2 octombrie 2009

O micã oazã într-un deºert foarte ostil

Di ana IONESCU

Care dintre noi nu am simþit „gustul dulce” al
stãrii de pace interioarã ºi al comuniunii cu
istoria, cu per sonajele unui ro man sau cu

Dumnezeu, când am avut avantajul unei retrageri într-un
colþ intim al casei, în grãdinã sau într-o bibliotecã, având
în mâini „milenarul cãlãtor” - CARTEA?

Eu mã simþeam cel mai fericit copil din cartier
când mã aflam în biblioteca unchiului meu de unde pu -
team sã aleg aproape orice carte publicatã la acea vreme.
Starea de atunci mi-a fãcut atât de mult bine, încât ºi

acum mã visez singurã în încãperea respectivã ºi mã
trezesc cu o satisfacþie greu de explicat.

Pornind de la ceea ce am simþit eu toatã viaþa faþã de
cãrþi, în gen eral, veþi înþelege tulburarea ce m-a nãpãdit
când am aflat cã la Tiraspol, în 2004, a fost devastatã
ºcoala româneascã cu tot ce înseamnã documente, cãrþi,
mobilier. Profesorii, pãrinþii ºi elevii au biruit vandalii ºi,
pânã la urmã, ºi-au putut con tinua activitatea. Dar... cu ce?
Au început apelurile disperate la Chiºinãu ºi cãtre prietenii 
din România. Au fost auziþi ºi ajutaþi puþin câte puþin.
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Mica bibliotecã a liceului „Lucian Blaga” este
singura din oraºul Tiraspol, care are carte româneascã!
Între calamitãþi ºi dezordini socio-politice, fraþii noºtri
primesc putere acumulatã în operele literare, istorice ºi
ºtiinþifice, putând rãzbate spre adevãr, spiritualitate ºi
apoi spre pace interioarã. Cãci, cãrþile scrise de oameni
talentaþi ºi nobili, ne pot scoate din minciunã, nedreptate
ºi prejudecãþi.

La aceastã datã cei 247 de elevi ºi 33 de profesori
ai liceului beneficiazã de aproximativ 5.700 de vol ume,
numãr la care au avut contribuþie ºi profesorii ºi elevii
Colegiului Naþional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare.
Cum ºi le-au transportat peste aºa-zisa graniþã, este o altã
poveste.

Dar, parcã satisfacþia mai mare a fost când am
vãzut bucuria elevilor transnistreni aflaþi în Baia Mare,
alegându-ºi singuri cãrþi pentru biblioteca per sonalã.
Cãci, printre surprizele pregãtite pentru ei anul trecut, a
fost ºi o donaþie de carte din partea colegiului nostru ºi a
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, pentru fiecare în
parte. Momentul a fost deosebit.

Micuþa comunitate româneascã de la Liceul Teo -
retic „Lucian Blaga” este bucuroasã ºi recunoscãtoare cã
ºi-a reîncropit biblioteca. Dar, dupã vizitele în Þarã,
îndrãznesc sã viseze. Viseazã sã aibã un ma te rial critic
mai con sis tent pentru literatura românã, metodici mo -

derne ºi un cal cu la tor. Ei mai viseazã la o stabilitate a
cadrelor didactice ºi a unei bibliotecare.

Dacã la noi forma clasicã a cãrþii este la concurenþã
cu radioul ºi televiziunea, la ei nu se pune problema. Nu
au emisiuni în limba românã. Pentru ei cartea a rãmas
prietenul cel mai fi del, instrumentul cel mai eficace de
perfecþionare a minþii ºi a sufletului. La icoana sufletului
lor m-am gândit ºi mã gândesc în continuare.

Biblioteca „Gheorghe Asachi” din Herþa

Silvia CABA-GHIVIREAC
poetã, Herþa, Ucraina

Biblioteca este uºa deschisã în largul universului, trebuie numai sã-i treci pragul 
ca sã poþi sorbi din înþelepciunea umanitãþii.

La o margine de þarã, pe un loc pitoresc se deschide 
o priveliºte de o irealã frumuseþe. Este þinutul Herþa –
baºtina marelui cãrturar român ºi scriitor Gheorghe Asa -
chi. În centrul acestui orãºel me di eval, printre alte insti -
tuþii, se aflã un focar de culturã – Biblioteca cen tralã
raionalã „Gheorghe Asachi”. În sistemul centralizat de
biblioteci Herþa intrã încã 24 de biblioteci-filiale sãteºti.

Lãcaºul din centrul oraºului are istoria sa. Dupã

cum mãrturisesc datele din arhivã, el a fost creat în 1947. 
ºi chiar dacã condiþiile de lucru au fost foarte com pli cate
biblioteca întotdeauna propaga cartea.

La 18 mai 1995, prin hotãrârea sesiunii sovietului
raional de deputaþi ai poporului, bibliotecii centrale ra -
ionale i se con ferã numele cãrturarului umanist Gheorghe 
Asachi, care a trãit ºi creat în acest þinut.

Biblioteca cu mândrie poartã numele pã mân tea -
nului sãu.

În faþa bibliotecii, pe o placã me mo rialã, sunt în -
veºnicite cuvintele: „În oraºul Herþa a trãit scriitorul
român Gheorghe Asachi (1788-1869) – adeptul prie -
teniei cu popoarele rus ºi ucrainean”.

Pentru a onora memoria scriitorului, biblioteca în
fiecare an petrece diferite activitãþi: întâlniri literare, ex -
poziþii, festivaluri.

Biblioteca activeazã în strânsã legãturã cu muzeul
literar „Gheorghe Asachi”, creat în anul 1988 în incinta
liceului raional. Dar cu cât ne apropiem mai mult de ceea
ce a realizat Gheorghe Asachi ºi cãutãm sã-l înþelegem,
cu atât mai mult ne dãm seama de dreptatea pe care a
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avut-o acel biograf al sãu din secolul trecut, I. Atanasiu
(1980), când afirma: „Gheorghe Asachi a lãsat un nume,
la care posteritatea niciodatã nu i se va închina în -
deajuns”.

În prezent fondul bibliotecii alcãtuieºte: uni ver sal
– 14,9 mii exemplare; 109 denumiri de gazete ºi reviste,
literaturã în limba ucraineanã – 9.416 exemplare, în limba
românã – 5.286 exemplare. Anual biblioteca de serveºte
3.000 de cititori. În incinta ei activeazã cluburile dupã
interese: „Sã nu ne simþim singuratici” (pentru per soa -
nele de vârstã înaintatã), pentru iubitorii de poezie – „Pe
undele sufletului”, pentru copii -  clubul ecologic „Izvoraºul”.

Cartea este cel mai bun prieten al omului ºi doresc
sã închei aceste rânduri cu cuvintele scriitorului român
Mihail Sadoveanu: „Cartea îndeplineºte nu numai mi -
siunea de a ne pune în con tact cu semenii noºtri depãrtaþi
în timp ºi spaþiu, cartea îndeplineºte fapta de mirare de a
ne face sã trãim în afarã de minciunã, nedreptate ºi
prejudecãþi. În aceste urne sacre, în care poeþii ºi
cugetãtorii ºi-au închis inimile, gãsim acea putere fãrã
moarte care miºcã umanitatea înainte în progresul ei
necontenit. Între calamitãþi ºi catastrofe, oamenii nobili
care nu mai sunt dau putere acumulatã în operele lor, ca
sã rãzbim spre adevãr, justiþie so cialã ºi pace...” 

SLÃVIT VLÃSTAR AL PLAIULUI HERÞEAN

lui Gheorghe Asachi

Te-ai zãmislit pe lume-n primãvarã,
Dupã o iarnã cu îngheþ ºi vânt,
Când soarele-ncãlzise firea iarã
ªi se trezise totul pe pãmânt.

În lumea pãmânteanã, trecãtoare,
Un veºnic mon u ment þi-ai înãlþat,
Cãci, animat de-o nobilã chemare,
Tu propãºire neamului i-ai dat.

Deschis-ai ºcoli, ai redactat ziare – 
Strãdania-þi nu are pre ce dent.

Croit-ai drumuri noi ºi le-ai dat zare
Cãtre cultura de pe con ti nent.

Ai semãnat cu fapta ºi cuvântul
Lu mina purtãtoare de destin;
Benefic ºi înalt þi-a fost avântul,
Cu larg ecou prin vreme, ºi deplin.

De-aceea-n nemurire va rãmâne
Bogatul rod ce l-ai crescut pe lan,
Tu, fiu ales al naþiei române,
Slãvit vlãstar al plaiului herþean.

Carte rãpitã, spaþiu rãpit
Grigore GHERMAN

stu dent, Cernãuþi

Biblioteca este o instituþie a cãrþii, a produsului declanºat de
talent, dar meºterit ºi ºlefuit cu muncã, cu dãruire de sine, desãvârºitã. 
Cum biblioteca are un bibliotecar în frun te de asemenea ºi cartea are
un destin în spate. Deci, publicatã la o editurã sau alta, într-o epocã
sau altã epocã, cartea vine spre cititor cu lumea ei, cu frumosul ei,
anume  prin bibliotecã ºi prin mâini de bibliotecar. Biblioteca, pe de o
parte, ºi, bibliotecarul, pe de altã parte, contribuie la pãstrarea ºi la
întregirea unei lumi numitã culturã generalã. Or, cartea nu reprezintã
un nivel im por tant al culturii, al iluminãrii? Re prezintã fãrã nici o
îndoialã unul dintre pri mele ºi ilumineazã mai mult decât oricare alt
produs in tuit, întrucât biblioteca este spaþiul în care informaþia ºi perse -
verenþa formeazã cugete.

Biblioteca, în primul rând, este necesarã copiilor pentru cã ei
prin cititul lor, prin lecturile propuse de învãþãtor sau profesor îºi
formeazã un bagaj de cuvinte, datoritã cãruia vor putea sã se exprime
firesc ºi rãspicat. Prin lecturã copilul îºi hrãneºte o succesiune de
concepþii asupra exis tenþei. Biblioteca este echivalentul ºcolii, prin
cartea ei ºi prin caracterul cognitiv.

În regiunea Cernãuþi funcþioneazã 414 biblioteci,
dintre care 354 – în sat. Þinutul Herþa cu 98% populaþie
româneascã are 25 de biblioteci. E lãudabilã activitatea
bibliotecarilor ºi a acestor instituþii, dar e penibilã ºi

lamentabilã starea cãrþii în limba românã. Aici, cartea
româneascã, cu pãrere de rãu, îºi poartã crucea cu ulti -
mele lacrimi. Practic, pe rafturi, cãrþi în limba românã
sunt foarte puþine. Din numãrul to tal al cãrþilor doar 1%
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Elena Slavic,
bibliotecarã 

în localitatea Pasat



constituie cãrþile „noastre” (fie literaturã ar tis ticã, fie
manuale ºcolare).

Spre exemplu, biblioteca din localitatea Pasat da -
teazã din 1967 ºi îºi transmite tradiþiile de la o gen eraþie
la alta, cu uºile deschise pentru fiecare cititor, fie elev, fie
stu dent, fie om din sat, care toatã sãptãmâna e ocupat cu
munca câmpului, iar duminicã simte nevoia de a citi.
Prima bibliotecarã din localitate, Elena Bejenaru, a lucrat 
2 ani ºi a pus la îndemâna cititorilor 1.400 de cãrþi. Peste
5 ani numãrul creºte pânã 4.539 de cãrþi. Dar lipsa cãrþii
româneºti au simþit-o ºi prima bibliotecarã, dar ºi dna
Elena Slavnic care actualmente este în aceeaºi calitate.
Dumneaei este angajatã din 1974. Iubeºte sã lucreze
îndeosebi cu copiii ºi studenþii, iar când i se cere o carte,
iar în bibliotecã lipseºte, roºeºte. 

Biblioteca are multe rubrici: geografia, fizica,
ºtiin þele naturii, matematicã, literaturã ar tis ticã º.a., pro -
blema constã în numãrul mic de cãrþi recente, cu grafie
latinã, nu chirilicã, cãrþi noi, pe care nu le primeºte, mai
ales, în ultimi ani. Dacã în 2005 au fost puse la îndemâna
cititorilor 209 cãrþi noi, atunci între 2006-2007 – numai
115. Mai îndureratã este situaþia anului 2008, în care
biblioteca a primit doar 3 cãrþi, printre care „În leagãnul
ciocârliilor” (o plachetã de versuri pentru copii) de Silvia 

Caba-Ghivireac. Prin urmare, în ultimii ani, literatura
pentru copii în limba românã (ºi nu doar literatura pentru
copii) rãmâne o prob lemã nesoluþionatã.

Prof. dr. doc. Ion Gherman, Preºedintele „So -
cietãþii Culturale Þinutul Herþa” din Bucureºti, orig i nal
din Pilipãuþi, un sat din þinutul Herþa, a constatat într-o
vizitã la baºtinã cã proporþia cãrþilor româneºti nu trece
de 1%, chiar ºi în satele româneºti. Dumnealui con siderã
cã criza de carte româneascã, în acest teritoriu este re -
zultatul ucrainizãrii învãþãmântului ºi este „rezultatul di -
fi cultãþilor pe care ni le creeazã vecinii, în înzestrarea cu
carte româneascã a fraþilor noºtri din zonã”. Despre toate
acestea a scris ca autor în cartea despre „Þinutul Herþa”,
de curând apãrutã. 

La etapa ac tualã, biblioteca din localitatea Pasat
are un numãr de cãrþi de 6.475. Dintre care 369 exem -
plare în limba românã, 746 în limba ucraineanã, 2.796 în
grafie chirilicã ºi 2.565 în limba rusã. O altã prob lemã
este lipsa revistelor ºi ziarelor în limba românã ºi limba
ucraineanã (deºi e stat ucrainean), pentru cititorii de orice 
vârstã. Ziarelor citite ºi recitite se juxtapune Con cordia
(un ziar în limba românã care îºi trãieºte ultimele zile din
cauza nefinanþãrii), Gazeta de Herþa, Ãîëîñ Óêðà¿íè,
Ðÿäîâèé êóð’ºð ºi revista Âåñåëêà...

Problema cãrþii româneºti doare. Remarcã ºi Doi -
na Uricariu (Doc tor în Po eticã ºi Stilisticã, fost Consilier
Per sonal al Primului Ministru) într-o prefaþã a unui tânãr
poet din þinutul Herþa: „În blânda ºi încercata Bucovinã,
românii au prea puþine cãrþi în limba lor. În biblioteci,
Eminescu, Coºbuc, Goga, Grigore Vieru, Macedonski,
uneori, douã-trei antologii...”. Dumneaei a împãrþit cãrþi
româneºti presãrate în toatã Bucovina, cãrþi, sute ºi sute
de cãrþi în limba românã. Doamna Uricariu a recunoscut
cã a cutremurat-o sãrãcia bibliotecilor. „În ºcoli cu sute
de elevi români, abia dacã pot numãra treizeci-patruzeci
de vol ume.”

Cartea este izvorul cunoºtinþelor... izvor care poate 
seca definitiv într-un spaþiu românesc rãpit ºi supus pe
parcursul anilor unor încercãri stupide ºi neargumentate.
Soarta cãrþii din þinuturile româneºti este legatã de soarta
oamenilor de aici. Probabil, soarta nu poate fi schimbatã,
dar totuºi, sufletele pot fi mângâiate cu recunoºtinþã, cu
iubire de frate... 

Bibliotecile din Vladimirovaþ –Petrovasâla

Traian Trifu CÃTA
redactorul revista FAMILIA din Petrovasâla, Banatul sârbesc

Cea mai veche bibliotecã din Petrovasâla este cea 
parohialã. În gen eral, biblioteca pa ro hialã a po -
sedat cãrþi cu conþinut religios iar apoi s-a îm -

bogãþit ºi cu alte vol ume. Biblioteca parohialã, în anul 1927, 
primeºte donaþie de carte de la Biblioteca Centralã „I.G.
Bibicescu” din Turnu Severin. Pe data de 1 octombrie 1927
a fost numit di rec tor al bibliotecii amintite Pr. Coriolan Iosif 

Buracu, tatãl lui Mihai Bu racu, actualmente cola borator la
revista FAMILIA, fost sen a tor de Mehedinþi. În calitate de
di rec tor a înfiinþat 14 biblioteci în Almãj ºi 47 la fraþii din
Iugoslavia. Bi bliotecile au fost amenajate cu dula puri de
stejar ºi re gistrele necesare. Pentru fraþii români emigraþi în
Ame r ica, acelaºi Pr. Coriolan Buracu, a trimis 60.000 de
vol ume româneºti .
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Bibliotecara Elena Slavic 
în mijlocul cititorilor pe care-i îndrumã



În perioada anilor 1924-1929 Pr. Coriolan I. Bura -
cu a fost numit di rec tor al Palatului Cul tural din Turnu
Severin.1

În anul 1937 bibliotecii sãteºti i se atribuie de -
numirea DOINA ºi a funcþionat pe lângã Asociaþia
ASTRA din Petrovasâla.

Dupã cel de-al doilea Rãzboi Mondial, noile auto -
ritãþi ale statului cer aranjarea unei biblioteci la Pe tro -
vasâla precum ºi sãli de citire (aceasta a fost impusã
tuturor localitãþilor). În acest fel, noile autoritãþi au putut
sã-ºi propage ideologia comunistã. Din bibliotecile exis -
tente în acele vremuri au fost scoase cãrþile a cãror con -
þinut a þinut de regalism ºi n-au corespuns noilor
au to ritãþi iugoslave. Mai pre cis, în luna februarie 1945,
noile autoritãþi cer aranjarea bibliotecii la Petrovasâla
pentru toþi conaþionalii ºi pentru români ºi pentru sârbi.
Se menþioneazã cã pe lângã cãrþi sã fie depozitate ºi ziare
în biblioteci.2

În perioada interbelicã, la bibliotecã a lucrat pe
post de bibliotecar Ghiþã Bunda.3 În perioada amintitã,
biblioteca s-a for mat pe lângã Societatea Culturalã PRO -
GRESUL în cadrul cãreia a existat ºi teatru.

În anul 1957 s-a întemeiat aºa-numita Inter prin -
dere cinematograficã ,,Banat”, la Petrovasâla. Acolo se
mutã ºi biblioteca sãteascã, iar pe post de bibliotecari au
fost Anca Soldat ºi Petricã ªteflea (spaþiul ºi clãdirea
actualului Cãmin Cul tural). În anul 1957 biblioteca a
conþinut în jur de 1.500 de vol ume, ziare ºi reviste ºi au
fost înscriºi 180 de membri. Abia în anul 1961 s-a for mat
Cãminul Cul tural în cadrul cãruia au funcþionat biblio -
tecã ºi cinematograf ºi au fost in cluse toate secþiile de pe
lângã S.C .PROGRESUL.

Primul di rec tor al cinematografului a fost pro -
punãtorul Alexandru Murgu-Ciþu, adicã în perioada când 
s-a ºi întemeiat Cãminul Cul tural. În anul 1961, di rec tor
la Cãminul Cul tural a fost Tibi Gruba, ca în anul 1962, pe
post de di rec tor sã vinã Sim eon Condan. În acelaºi an,
1962, Sim eon Condan reuneºte fanfara DOINA cu Cã -
minul Cul tural ºi preia ºi postul de bibliotecar. Fanfara
DOINA a avut sediul în încãperea de pe lângã primãrie.
În anul 1966 toate Cãminele Culturale din comuna Ali -
bunar s-au unit în Centrul Alibunar ºi atunci biblioteca de 
la Cãminul Cul tural a fost mutatã la primãrie, în actuala
salã de ºedinþe. Bibliotecarã a fost Ana Gean, învãþãtoare
din Alibunar. Timp de 2 ani biblioteca a funcþionat la
primãrie, iar apoi din nou s-a mutat la Cãminul Cul tural.
Directorul Cãminului Cul tural ºi totodatã bibliotecarul
Sim eon Condan, pânã-n anul 1978, înainte de a pãrãsi
acest post de muncã a reuºit sã strângã un numãr con -
siderabil de carte ºi anume în jur de 5.600 de vol ume,
enciclopedii româneºti ºi sârbeºti. În acele vremuri a
predominat în politica statului, ca fiecare sat sã aibã o
carte pe cap de locuitor.

Funcþionarea Cãminelor Culturale în cadrul Cen -
trului de Culturã Alibunar a fost mai bunã decât atunci
când Cãminele Culturale au trecut în cadrul Comunitãþii

Lo cale. Acesta a influenþat bibliotecile din cadrul
Cã minelor Culturale.

Începând cu anul 1979, noul di rec tor al Cãminului
Cul tural ºi totodatã bibliotecar a fost Petru Jifcu. Din
pãcate nu s-a prea dat atenþie bibliotecii, unele vol ume au
dispãrut iar pânã la urmã toate cãrþile au fost aruncate la o 
grãmadã. Poate cã mare pãcat pentru aceasta o au ºi
intelectualii români, care au fost indiferenþi, fãrã ini -
þiativã ºi nu au contribuit cu nimica la pãstrarea bibli -
otecii sãteºti. Suflarea româneascã din Petrovasâla nu s-a
strãduit sã angajeze un român bibliotecar care cu noºtea ºi 
limba sârbã.

În aceste dezordini în rândurile românilor, cel mai
bine s-au regãsit conaþionalii noºtri care au dus cãrþile la
primãrie într-o salã micã, unde cândva se fãceau cununii.
Acolo s-au pus dulapuri în care s-au aranjat cãrþile. Din
anul 2001 ºi pânã astãzi, pe post de bibliotecarã este
Koviljka Maksimoviæ, soþia secretarului Comunitãþii Lo -
cale.

Numãrul de vol ume la biblioteca sãteascã este de
4.509, din care 2.874 în limba sârbã ºi 1.635 în limba
românã.4 La bibliotecã se primeºte ziarul POLITIKA ºi
revista localã FAMILIA. Biblioteca funcþioneazã luni-
 vineri pânã la ora 14:00. Menþionãm cã d-l Gheorghe
ªorgean, fost judecãtor la Tribunalul Suprem din Belgrad 
a fãcut o donaþie de carte (90 de vol ume, respectiv 60 de
titluri) bibliotecii sãteºti în vara anului 2003.

Biblioteca ºcolarã. ªcoala din Petrovasâla a fost
întemeiatã la Întâi Mai 1809 ºi de aceea denumirea ºcolii
clasele I-VIII este chiar ÎNTÂI MAI.

Abia din primele decenii ale sec. al XX-lea în -
vãþãmântul se desfãºoarã bilingv, din perioada când s-a
întemeiat Colonia de sârbi, la 2 km de Petrovasâla. Ac -
tuala bibliotecã a ªcolii Elementare ÎNTÂI MAI conþine
5.634 de vol ume din care în limba sârbã 3.512, iar în
limba românã 2.122.5 Actualmente pe post de biblio -
tecarã este angajatã propunãtoarea Gheorghina Juja care
totodatã lucreazã ºi în învãþãmânt. Biblioteca funcþi o -
neazã: luni (8:00-11:00), joi (13:00-15:00), vineri
(13:00-15:00).

Donaþii de cãrþi ajunse la Biblioteca ªcolarã au fost 
din partea: petroviceanului, judecãtor la Tribunalul
Suprem din Belgrad, Gheorghe ªorgean, ºi anume 90 de
vol ume sau 60 de titluri româneºti (vara anului 2003);
500 vol ume în limba românã din România, de la Aso -
ciaþia învãþãtorilor ºi elevilor din Reºiþa ºi Banatul mon -
tan; 100 de vol ume sârbeºti de la Biblioteca orãºeneascã
din Panciova.

Biblioteci personale
Gheorghe ªorgean. Cunoscutul bibliofil pe tro vi -

cean, fost judecãtor la Tribunalul Suprem, posedã o bo -
gatã bibliotecã în casa Domniei sale din Petrovasâla. Are
în jur de 4.500 de vol ume din care cel mai vechi, scris în
limba germanã, dateazã din anul 1796 ºi mai multe
vol ume româneºti începând cu anul 1850 încoace. Pe
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1  Coriolan Iosif Buracu, Amintiri, ediþie îngrijitã de Mihai Buracu, Editura ,,Învierea”, Arhiepiscopia Timiºoara, 2007, p.52.

2  A.I.P. Osnovna Škola, Vladimirovac, Državna narodna škola Vladimirovac, nr. 38, 19 februarie 1945.

3  Informaþii de la Sim eon Condan.

4  Informaþii de la Biblioteca sãteascã la data de 30.06.2009.

5  Informaþii de la Biblioteca ºcolarã la data de 29.06.2009.



cãrþi este pus ºi sigilul zãmislit de d-l ªorgean pe care
scrie: Cuvintele trebuie mãsurate nu numãrate ºi mai scrie:
Biblioteca memorialã ªorgean destinatã Petrovasâlei.

Un numãr însemnat de reviste ºi ziare vechi se pot
gãsi în biblioteca petroviceanului nostru, precum ºi e xem -
plarul revistei FAMILIA din anul 1910, al pe tro vicenilor.

Traian Trifu Cãta, prof. ing. dipl., redactorul
revistei FAMILIA din Petrovasâla, deþine o bibliotecã
bogatã de carte româneascã în casa pãrinteascã ºi are
peste 1.000 de vol ume, numeroase ziare ºi reviste ro -
mâneºti din România ºi din comunitãþile româneºti de
pretutindeni, colecþiile revistei FAMILIA, mii de reviste
din cele aproape 100 de numere apãrute pe parcursul
anilor 1994-2010.

Din acest spaþiu din casa pãrinteascã începe cãlã -
toria revistei FAMILIA cãtre cititorii sãi. Dat fiindcã este 
vorba despre biblioteci, amintim cã revistele FAMILIA
se depoziteazã în zeci de biblioteci din România, Aus tria, 
Ser bia... Tot acelaºi inginer ºi profesor are ºi editura
,,Traian Cãta” la care au apãrut 2 monografii în anul
2008, iar în anul 2010 vor apare cel puþin 2 vol ume care
vor îmbogãþi biblioteca personalã precum ºi alte biblio teci.

Strânsa colaborare a lui Traian Cãta cu fraþii din
România ºi cãlãtoriile sale pe meleagurile ºi spaþiile
româneºti fac ca biblioteca sa sã se îmbogãþeascã de carte 
româneascã. 

Nu cunoaºtem date pre cise despre alte biblioteci

personale ºi numãrul de vol ume pe care le posedã alþi
intelectuali petroviceni sau þãrani.

Biblioteca parohialã conþine un numãr mic de
cãrþi religioase, conscripþiuni, colecþii întregi ale re vis -
telor FAMILIA, reviste ºi ziare primite de pretutindeni.
Un numãr considerabil de conscripþiuni bisericeºti au
fost luate de la casa parohialã, de la parohul Sperchez
Stevan, mai bine zis con fis cate de noile autoritãþi dupã
terminarea celui de-al doilea rãzboi mondial ºi au fost
duse la primãrie unde se gãsesc ºi astãzi. Unele con -
scripþiuni sunt de la venirea strãmoºilor, în urmã cu 200
de ani, din Jamul Mare ºi Clopodia (actualmente lo -
calitãþile aparþin României). Din pãcate nici astãzi nu
s-au înapoiat Bisericii Ortodoxe Române din Petro va -
sâla, fiind foarte valoroase pentru neamul românesc ºi
petroviceni.

Printr-o declaraþie în scris a parohului Sperchez, se 
spune cã toate conscripþiunile le-a predat pe bazã be -
nevolã, dat fiindcã a fost presat de autoritãþile de atunci sã 
confirme acest lucru.

S-au luat de la casa parohialã 7 conscripþiuni ale
decedaþilor, 8 conscripþiuni ale botezaþilor-nãscuþi, 5
con scrip þiuni ale cununaþilor, 7 conscripþiuni - registre
ale recensãmântului populaþiei.

Declaraþia a fost semnatã la 23 septembrie 1949.
Nici dupã 60 de ani, astãzi, în aºa numita lume de -
mocratã, ceea ce aparþine Bisericii Ortodoxe Române din
Petrovasâla nu s-a restituit.

Corneliu LEU: 

portalul internet „Carte ºi Arte”, bibliotecã

româneascã vir tualã la dispoziþia tuturor

www.cartesiarte.ro

Oferã gratuit spre lecturã ºi descãrcare tuturor
bibliotecilor, ºcolilor ºi cititorilor peste 10.000 de cãrþi în
lim bi de circulaþie ºi peste 1.000 de cãrþi ºi reviste în
limba românã.

Oferã în numãr mereu crescând, linkuri cãtre do -
natori de carte ºi cãtre biblioteci din þarã ºi strã inãtate
care au cataloage electronice ºi pot fi accesate conducând 
la consultarea rapidã ºi facilã a fondului lor de carte.

Organizeazã, pe mai multe tronsoane, cu mai mul te
programe analitice elab o rate de personalitãþi aca de mice, o
UNIVERSITATE POPULARÃ VIRTUALÃ care pune la 
dispoziþie programe ce pot fi preluate de orice aºezãmânt
cul tural sãtesc sau orãºenesc asigurând atât reînfiinþarea în
localitãþi a acestei forme de educaþie a adulþilor mult
rãspânditã în Europa dar dispãrutã la noi, cât ºi un nivel
intelectual ridicat pentru prelegerile oferite.

Oferã tuturor ºcolarilor ºi bibliotecilor ºcolare ma -
te rial pentru lecturi particulare, ma te rial di dac tic su pe rior 

realizat de situri specializate din strãinãtate ºi chiar
manuale ºcolare în mãsura în care obþine gratuitãþi.

Oferã câteva mii de pagini personale ale unor
scriitori, oameni de culturã ºi artã ºi legãturi cu si turile
celor mai importante instituþii culturale na þionale ºi cu
siturile instituþiilor de culturã, artã, pa trimoniu, ºtiinþã,
educaþie ºi valorificare a tradiþiilor lo cale din fiecare
judeþ, sau chiar oferã gãzduire acelor instituþii care nu au
încã propriul lor sit, realizând un cal en dar naþional al
valorilor ºi manifestãrilor culturale.

În acelaºi mod, oferind legãturi sau gãzduire, pune
la dispoziþia cititorilor toate revistele culturale din þarã ºi
cele din strãinãtate în limba românã, aflându-se într-o
reþea de permanentã comunicare cu comunitãþile ro -
mânilor de pretutindeni care pot beneficia în egalã
mãsurã de acest por tal ºi chiar realizând o legãturã directã 
cu localitãþile lor de obârºie.

(frag ment din evaluarea fãcutã de Comisia Na -
þionalã a Bibliotecilor din România)
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***
Editura on-line a portalului internet www.carte -

siarte.ro, expune în vitrina ei (pe care o gãsiþi pe coloana
din dreapta a paginii principale) UN AUTOR ROMÂN
PE SÂPTÃMÂNÃ, tocmai pentru a populariza ºi a im -
pune în lupta, uneori nedreaptã, cu traducerile comerciale 
din autori strãini, creaþia autohtonã prin cele mai re -
prezentative lucrãri editate în ul tima jumãtate de veac. 

Lucrãrile, prezentate prin mari extrase din cu prin -
sul lor ºi comentariile pe care le-au provocat, pot fi
descãrcate gratuit din aceastã vitrinã dar, în acelaºi timp, 
pot fi comandate în întregime di rect autorilor sau edi -
torilor lor, ale cãror adrese însoþesc prezentarea. 

În acest mod, con siderãm cã ne îndeplinim o im -
por tantã îndatorire cul turalã atrãgând atenþia asupra unor
lucrãri româneºti din di verse domenii, totodatã punând în 
con tact di rect publicul cititor cu autorii ºi editorii a cãror
activitate vor sã o cunoascã. 

De la inaugurarea din vara lui 2009 ºi pânã în
prezent, aceastã vitrinã a prezentat vol ume de Petre
STOICA, Gheorghe PITUÞ, Corneliu LEU, Eugen
DORCESCU, Ti tus FILIPAª, Vasile CELMARE, Au relian
Titu DUMITRESCU, Toma George MA IORESCU, Petre
GHELMEZ, Ionuþ CARAGEA, Me la nia CUC, Corneliu
BERBENTE, Eugen COJOCARU, Cristian CONTRAS,
Gheorghe TOMOZEI, Ion Marin ALMÃJAN.

***
Apãrând ÎN VITRINA EDITURII NOASTRE

ON- LINE cu o nouã carte, Corneliu LEU vã ureazã „La
mulþi ani!” oferindu-vã o parte din ea în ataºament, ca un
omagiu pentru noul an.

Prezentarea cãrþii pe care o puteþi descãrca di rect

din vitrina editurii de la adresa www.cartesiarte.ro , este
urmãtoarea: FEMEIA, FIE EA REGINÃ, ro man de Cor -
neliu LEU. Fire creatoare, frumos cultivatã intelectual,
camaradã pânã la a refuza în relaþiile pri vate protocolul
re gal, inventivã ºi de-o graþie ar tis ticã ce trezea ad -
miraþia articolelor ºi însemnãrilor unor mari per so na -
litãþi ale epocii ca Pi erre Loti, Mark Twain, Van Gogh,
Guy de Mau passant, Charles Gounod, Frederic Mis tral,
Sa rah Ber nard, Leconte de Lisle, Sully Proudhomme, a
lui Emile Gale care i-a dedicat vaze-bijuterii, a companiei 
„His Mas ter’s Voice” care a fãcut cu ea primele înre -
gistrãri de poezie, a miºcãrilor fe ministe din Amer ica –
Re gina Elisabeta a Ro mâniei, spirit deschis ca gândire ºi
îmbrãþiºând idei mult mai liberale decât îi permitea con -
diþia monarhicã, a avut o cãsnicie ºi nefericitã, prin moar -
tea singurului ei copil, dar ºi neînþeleasã, prin faptul cã
soþul ei Carol, dupã pãrerea altui cap încoronat, împã -
rãteasa Austro-Ungariei: „este, acest rege, cea mai pro -
zaicã fiinþã din câte existã ºi între ei se cascã o mare
prãpastie”. Pe aceastã temã, a unei drame asemãnatã azi
celei a Prinþesei Di ana, dar petrecându-se într-o epocã în
care, în loc de paparazzi erau gravorii iar, în loc de
tabloidele cu Di ana, cronicile mondene europene se con -
centrau pe re gina României, noul ro man al lui Corneliu
Leu prezintã „cro nica apocrifn a unei iubiri ima ginate”
dintre reginã ºi superbul veºnic revoluþionar, cel care, în
ciuda augustului ei soþ, îi dã satisfacþia impunerii unor
politici liberale. Prilej de meditaþie asupra ideilor de
„com promis pol i tic”, acest ro man surprinde printr-un
epilog în care urmaºa la tronul ei, Re gina Maria, tot
printr-un asemenea love-story, aduce o mare contribuþie
la politicile liberale de înfãptuire a României Mari. 

(News let ter)

Poveste din cartierul indiferenþei

Alexandru PETRESCU
ziarist, Uniunea Mondialã a Românilor Liberi - filiala Spania

În calitate de coordonator al asociaþiei „Uniunea 
Mondialã a Românilor Liberi - filiala Spania”,
încã din 1991, când domnul Ion Raþiu a venit în

vizitã în Ma drid, mi-am dat seama de obligaþiile ºi gre -
utatea acestei rãspunderi. Domnul Ion Raþiu mã investise
atunci cu aceastã funcþie ºi îmi dãdeam seama de fru -
museþea acestei funcþii când ai succese dar ºi de respon -
sabilitãþile ei faþã de oamenii pentru care te angajezi sã-i
ocroteºti ºi sã le aperi libertãþile, fie ele ºi pe pãmânt strãin.

În anul 1994 UMRL -Spania a reuºit sã adune un
numãr im por tant de cãrþi de la editorii din exil, de la
românii care trãiau aici de 30-50 ani ºi sã compunã,
pentru a doua oarã, pe pãmânt spaniol o bibliotecã în
strada Anita Vindel nr. 20 din Aravaca, localitate situatã
la 10 km vest de Ma drid. Totul a funcþionat pânã în 1996
când un grup de români re cent sosiþi a ocupat aceastã
clãdire cu forþa, creându-ºi un fel de refugiu de noapte.
De atunci cãrþile, încet, încet au dispãrut ºi au fost în -
strãinate, pânã la totala dispariþie, trans formând aceastã

iniþiativã în in exist entã. Foamea celor de acolo de a
distruge cartea pe care noi, conducerea UMRL, în con -
diþiile în care existenþa internetului nu era atât de im por -
tantã ca acum ºi accesul la reþeaua net nu justifica lipsa
cãrþii ºi nu oferea posibilitatea de a citi pe limba ta, a fãcut 
scrum toate bunele noastre intenþii. Volumele ce au mai
rãmas, au fost transferate în þarã, la unele biblioteci ju -
deþene sau la palatul unui nobil spaniol din localitatea
Baeza din Spania.

În 1999 UMRL s-a transformat în Comunitatea
Românilor din Spania - Interese Bilaterale. Un ajutor
substanþial a sosit atunci din partea Muzeului Judeþean de 
Istorie ºi Arheologie din Ploiesti ºi mai ales a doamnei
Di rec tor gen eral Lia Maria Voicu.

Muzeul este adãpostit de un impunãtor edificiu,
mon u ment istoric ºi de arhitecturã, fostul Gimnaziu de
bãieþi „Sf. Petru ºi Pavel”, a cãrui piatrã de temelie a fost
pusã pe 31 mai 1865, în timpul domniei lui Alexandru
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Ioan Cuza, dupã pla nurile cunoscutului arhitect
Alexandru Orãscu.

Împreunã am adus, prin intermediul proaspetei
com panii de zbor Blue Air, 200 de vol ume ce au fost do -
nate primãriei din Alacala de Henares, leagãnul lui
Miguel Cer van tes. Toate aceste cãrþi au fost organizate
pe secþiuni ºi au deschis posibilitatea accesului di rect a
românilor emigranþi la carte. Ne-a durut dezinteresul
acestora pentru acest efort, deºi s-a fãcut o publicitate
adecvatã, susþinutã chiar ºi de cãtre primãria acestui oraº.
Într-un an de la deschiderea bibliotecii, doar 15 persoane
au împrumutat cãrþi. Lipsa interesului am pus-o pe pri -
oritãþile bazice pe care probabil le aveau românii atunci:
locuri de muncã, locuinþe... ºi o situaþie legalizatã a ºe -
derii lor în UE. În 2005 am creat împreunã cu Cancelaria
de Imigraþie din Comunitatea de Ma drid aºa denumitul
Centru His pano-Rumano. În funcþia primitã atunci, ca ºef 
prin ci pal, am adresat Ambasadei române, DRRP ºi ICR
-ului proaspãt înfiinþat în România, mai târziu chiar pre -
ºedinþiei, per sonal proaspãtului ales Traian Bãsescu, scri -
sori disperate pentru a primi din þarã cãrþi, discuri, filme.
Ambasada, prin intermediul doamnei Florina [Nicolae]
ataºatul cul tural de atunci, DRRP ºi ICR s-au delimitat
doar în a redirecþiona scrisoarea noastrã de la un depar -
tament la altul, într-un cerc vicios. Atunci, scriitorul ºi
românul Artur Silvestri ºi un grup de români din di as pora 
ne-a obþinut încet, încet câteva zeci de materiale ce au
fost trimise prin poºtã. Ben Todicã, Elisabeta Bogãþan,
Adina Cicrot, Elisabeta Iosif sau Ar thur Silvestri, români
din þarã ºi chiar de la Antipozi, SUA, Germania, Franþa
ºi-au trimis con tribuþia lor modestã, cheltuindu-ºi ener -
gia, timpul ºi banii, pentru a dota acest centru chiar ºi cu
steagul României, fapt pentru care þin sã le aduc acum,
dupã atât timp, un mic-mare omagiu. Norocul nostru a
fost cã un alt român adevãrat, a cãrui nume îmi scapã din
pãcate1, din Baia Mare, a adus, într-un tur de forþã, peste
7.000 vol ume destinate Centrului din Alcala de Henares
ºi toate acestea prin scrisorile trimise de doamna Adriana

Sãftoiu, pe atunci consilier a Preºedintelui României. Iatã 
cã aºa s-a fundat a doua bibliotecã româneascã din
Spania. O datã ce Universitatea Spiru Haret ºi-a deschis
porþile ºi în Spania, s-a creat ºi altã bibliotecã la care ºi-a
adus contribuþia sa personalã deputatul Willyam Branza.
Domnia sa a organizat pe strãzile din Bucureºti o acþiune
de strângere de cãrþi ce au fost trimise atât la Ma drid, la
Comunitatea Românilor din Spania, cât ºi la Castellon de
la Plana. Toate aceste acþiuni s-au închegat în a crea ºi un
muzeu în cadrul bibliotecii denumite Nino Stratan - ded i -
cate precursorului poeziei lui Nichita Stã nescu. Iatã, pe
scurt, câteva istorii, poate mute, care pot trece pentru
mulþi români din þarã ca un fapt ba nal, dar aceastã
dragoste de carte ºi mai ales de românism, indiferent dacã 
au sau nu culoare politicã, sper sã fie fãcutã publicã
acum, pentru a sublinia în fapt cã încã mai sunt flori
printre straturile de bãlãrii ce au nãpãdit, parcã organizat,
viaþa noastrã, pogoanele de indi fe renþã a românilor.

Notã: Am propus ºi am dus în micã mãsurã la
finalizare, ideea de a lãsa cãrþi în parcurile din Coslada,
Alcala de He nares, unde se întâlneau românii emigranþi
în Spania pentru a-ºi spune nãduful pietrelor ce le cãrau
în spate. Programul se numea „O carte în valiza ta”.
Valiza, în acel proiect, era de fapt metafora în forma ei de
sâmbure. A împãrþi românilor - ro mânismul. Acolo se
întâlneau oameni de caractere diferite, concepþii de viaþã
distincte. Muncitori, þãrani, beþivi ce veneau sã gãseascã
în þãrâna spaniolã un grãunte de acasã. Acasã fiind în
acele locuri ceva ab stract. Datoria fiecãruia care gãsea
cartea pe bãncile parcului era ca atunci când o va termina
sã o lase pe aceeaºi bancã singuraticã, sã poatã hrãni aºa
pe celãlalt. Pe prima paginã lipisem o etichetã care releva
regulile jocului .”O carte în valiza ta!” a fost, poate, o
utopie dar sunt mândru cã a fãcut un mic pas.

Pagini din jurnalul constituirii
Bibliotecii „Ion Minulescu” din Germania

Liliana MOLDOVAN

Orice realizare începe cu o idee strãlucitã nãscutã
în mintea cuiva. Tot ceea ce mintea îºi imagineazã ºi
concepe cu migalã poate fi obþinut dacã se porneºte de la
un obiectiv clar definit, de la un ideal eficient formulat. 

Zãmislit pe fondul necesitãþii consolidãrii culturii
ºi limbii naþionale, în rândul românilor care trãiesc în
Germania, obiectivul constituirii unei bibliotecii ro mâ -
neºti la Nürnberg a prins contur în mintea ºi inima unor
oameni entuziaºti precum: Ionela van Rees-Zota ºi Ber -
thold Staicu, fondatorii ºi managerii Agenþiei de Presã
„AªII ROMÂNI”, ºi respectiv, a postului de ra dio „Ra -
dio R România”. Biblioteca româneascã de la Nürnberg,

botezatã, „Ion Minulescu” se va constitui ca parte im por -
tantã a proiectului de înfiinþare a Centrului Româno-Ger -
man. S-a pornit de la convingerea cã numai prin
înfiin þarea unei biblioteci, constituitã pe baza unui fond
de carte for mat în cea mai mare parte din documente
editate în limba românã, va fi posibilã reactivarea
competenþelor de folosire a limbii române în rândul
persoanelor care formeazã comunitatea românã din zona
Nürnbergului. 

Aºa cum prevede proiectul de constituire al bi -
bliotecii, strategiile de organizare ºi funcþionare ale aces -
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tei organizaþii culturale se bazeazã pe 5 obiective
ho tã râtoare:

1. Oferirea unor servicii culturale care sã satisfacã
nevoia participãrii comunitãþii româneºti la o mare va -
rietate de activitãþi ºi man i festãri culturale specifice na -
þiunii române;

2. Constituirea unui centru de socializare ºi de
informare comunitarã;

3. Diseminarea conþinutului informaþional al co -
lecþiilor de documente prin oferirea unor servicii de lec -
turã eficiente;

4. Formarea unui mediu instructiv - educaþional
menit sã favorizeze schimburile interculturale ºi sã pre -
gãteascã integrarea noilor membri ai comunitãþii în so -
cietatea ger manã; 

5. Promovarea culturii naþionale ºi îmbunãtãþirea
imaginii României peste hotare.

Serviciile oferite de biblioteca româneascã din
Nürn berg se adreseazã celor peste 20.000 de români, care 
trãiesc în acest oraº ºi în zonele apropiate dar ºi cetã -
þenilor germani, care doresc sã obþinã informaþii le gate de 
istoria, cultura ºi civilizaþia neamului românesc. 

Proiectul înfiinþãrii ei este legat de nevoia con -
solidãrii unui spaþiu „autohton românesc” destinat con -
vergenþelor ºi dialogurilor culturale ºi sociale, de ne -
cesitatea punerii în miºcare a limbii române ºi afirmarea
culturii române pe meleaguri europene. Desigur, im -
plementarea unui astfel de proiect presupune încheierea
unor parteneriate ºi accesarea de resurse umane ºi fi -
nanciare eficiente. În aceastã situaþie reprezentanþii Plat -
formei Culturale „AªII ROMÂNI” s-au concentrat
asu pra necesitãþii atragerii de colaboratori din România
ºi Germania. 

Biblioteca Judeþeanã Mureº s-a alãturat co la bo -
ratorilor din þarã ºi din strãinãtate ºi a devenit unul dintre
primii ambasadori ai acestui proiect. În acest scop, la
Târgu-Mureº a fost lansatã în vara acestui an o campanie
de strângere de cãrþi în vederea constituirii fondului de
documente al Bibliotecii „Ion Minulescu” din Nürnberg.
Derulatã sub titlul „Nu lãsaþi limba românã sã moarã”
cam pania de colectare de cãrþi a fost organizatã pe douã
secvenþe, prima dintre ele finalizându-se pe 20 au gust,
cea de-a doua, urmând a se încheia în data de 15 no -
iembrie 2009, dar activitãþile de strângere a donaþiilor
s-au prelungit pânã în primãvara anului 2010. 

Este esenþial sã precizãm cã intenþia ridicãrii unei
biblioteci în Germania a atras noi ºi valoroºi colaboratori. 
În acest sens, remarcabilã este contribuþia Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare, condusã de prof.
dr. Teodor Ardelean. De asemenea, Biblioteca Judeþeanã
„George Bariþiu” din Braºov, condusã de prof. dr. Dan iel
Nazare ºi Biblioteca Judeþeanã „Octavian Goga” din Cluj 
Napoca, condusã de doamna Sorina Stanca, s-au înscris
cu entuziasm în proiectul de la Nürnberg. Meritã men -
þionate contribuþiile editurilor: Paralela 45, Polirom, Ne -
mira, All, Casa Cãrþii de ªtiinþã, Editura Academiei
Române, Editura RAO, Editura Tritonic ºi Editura Cartea 
Sonorã, care au rãspuns pozitiv invitaþiei de sponsorizare
lansatã de Biblioteca Judeþeanã Mureº.

Mulþumim, pe aceastã cale editurilor, cola bo ra -
toare din Târgu-Mureº ºi din þarã. În numele viitorilor
clienþi ai Bibliotecii „Ion Minulescu” din Germania, adu -

cem mulþumiri persoanelor fizice mureºene, cititorilor
care frecventeazã Biblioteca Judeþeanã Mureº, pentru
seriozitatea cu care au tratat acþiunea organizatã cu
scopul constituirii unei biblioteci, menitã sã ofere servicii 
de împrumut de carte românilor din Nürnberg.

Misiunea Bibliotecii „Ion Minulescu” de la Nü -
renberg este clar formulatã în proiectul de constituire a
acestei organizaþii: destinatã publicului larg, noua bibli -
otecã trebuie sã asigure egalitatea accesului la informaþii,
la documentele necesare in formãrii, sã sprijine politica
educaþiei permanente ºi dezvoltãrii personalitãþii uti li za -
torilor, fãrã deosebire de statut so cial sau eco nomic, vârstã, 
sex, apartenenþã pol i ticã, religie ori naþionalitate.

În aceste condiþii procesul constituirii fondului de carte
destinat Bibliotecii „Ion Minulescu” a fost tratat cu mare res -
ponsabilitate iar strategia organizãrii, la Târ gu-Mureº, a
campaniei de obþinere de donaþii de carte s-a întemeiat pe
4 obiective hotãrâtoare:

! obþinerea de cãrþi de la edituri, cu titlu gratuit, în
lu mina exerciþiului financiar destinat sponsorizãrilor,
prac ticat de fiecare editurile colaboratoare ale Bibliotecii
Judeþene Mureº;

! colectarea de cãrþi de la cititorii, din Târgu-
 Mureº ºi din þarã, care au decis sã acorde ajutor cul tural
românilor din Nürnberg;

! constituirea, pentru biblioteca din Germania, a 
unui fond de carte spe cial, for mat din vol ume do nate de
autori mureºeni;

! alcãtuirea unei colecþii tematice, cuprinzând
cãrþi ºi materiale publicitare care sã punã în evidenþã
specificul geografic, istoric ºi cul tural al meleagurilor
transilvãnene.

Dupã cum bine ºtim, acceptarea unei donaþii nu se
realizeazã niciodatã la întâmplare: stocurile de cãrþi pri -
mite cu titlu de gratuitate au fost supuse unui proces de
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evaluare în urma cãruia exemplarele uzate moral sau de -
te ri o rate fizic au fost elim i nate. În egalã mãsurã, se -
lectarea exemplarelor valoroase s-a realizat þinând cont
de urmãtoarele criterii:

! conþinutul informaþional al documentelor do nate
! raportul cu fondurile bibliotecii în sensul cã

donaþia trebuie sã îmbogãþeascã colecþiile tradiþionale;
! gradul de atractivitate al donaþiei în raport cu

posibilii ei cititori;
! notorietatea colecþiei sau a posesorului ei.
Ampla campanie de constituire a fondului de carte

al Bibliotecii „Ion Minulescu” realizatã prin intermediul
unor generoase ºi variate donaþii de carte, a creat o si -
tuaþie aparte, deoarece instituþia noastrã a îndeplinit rolul
de mijlocitor. Eficienþa acþiunilor comune întreprinse, de
toþi colaboratorii, ºi ad min is trate de persoane com pe tente 
de la Biblioteca Judeþeanã Mureº, poate fi estimatã prin
abordãri cantitative: referitoare la numãrul concret al
cãrþilor colectate ºi abordãri calitative: referitoare la va -
loarea literarã, esteticã, ºtiinþificã ºi cul turalã a pu bli -
caþiilor do nate. În privinþa cantitãþii, statisticile sunt grãi -
toare ºi dovedesc cã panã în 15 noiembrie lista titlurilor

volumelor do nate a ajuns la 1.481 de titluri din care, 676
do nate de edituri ºi biblioteci, ºi 805 do nate de cititori ºi
autori mureºeni, bucureºteni sau din alte zone din þarã.

Ecoul eforturilor noastre a fost auzit ºi în alte þãri
europene, respectiv în Italia, astfel încât, re cent, la sfâr -
ºitul lunii octombrie 2009, am primit invitaþia de a ne
alãtura unui proiect sim i lar referitor la constituirea unei
biblioteci pentru românii care trãiesc în Udine, un oraº
din nord-estul Italiei, situat între Veneþia ºi Trieste.

Ca parte im por tantã a managementului formãrii ºi
completãrii colecþiilor de bibliotecã, lansarea unei cam -
panii de colectare de cãrþi reprezintã un prim capitol din
istoria înfiinþãrii oricãrei biblioteci. Urmãtoarele capitole 
ale istoriei Bibliotecii „Ion Minulescu” din Nürnberg vor
fi scrise în Germania, în România sau oriunde în lume,
acolo unde sunt români atraºi de ideea necesitãþii pro -
movãrii culturii naþionale peste hotare ºi mânaþi de do -
rinþa de a conferi lecturii un nou sens, generat de obiec -
tivul salvãrii limbii strãmoºeºti, prin citirea de cãrþi în
limba românã.

Din Amer ica, pentru bibliotecile din România:
Hermina Anghelescu

ªtefan SELEK

ª.S.: Doamna Hermina Anghelescu, profesor doc -
tor la Wayne State Uni ver sity, Facultatea de biblio -
teconomie ºi ºtiinþa informãrii din  De troit, Mich i gan,
S.U.A. Un nume transformat în re -
nume în biblio te co nomie. Aþi plecat în 
S.U.A. în 1992 ºi, deºi aveaþi o ex -
perienþã de 13 ani ca bibliotecar la
Biblioteca Naþionalã a României, aþi
luat totul de la în ceput. Legãturile
dum neavoastrã cu România au rãmas 
însã foarte strânse. Aveþi aici membri
ai familiei ºi prieteni foarte buni. Dar
cum ºi când v-aþi început colaborarea 
cu me diul bibliotecilor româneºti?

H.A.: De fapt colaborarea e o
prelungire a activitãþii mele de la Bi -
blioteca Naþionalã. Începând cu anul
1990, dupã cãderea comunismului,
am început sã fiu implicatã în orga -
nizarea de conferinþe internaþionale,
cum ar fi asta la care suntem acum1 ºi
aºa am cãpãtat ºi experienþa ºi am
dez voltat ºi gustul. De fapt, ca urmare a unei astfel de
conferinþe am început sã vin în con tact cu lumea biblio -
teconomicã inter na þionalã ºi asta mi-a dat imboldul sã
învãþ mai mult, sã merg dincolo de cunoºtinþele pe care
deja le aveam în biblio teconomie, sã le aprofundez. Am

ajuns în S.U.A. cu o bursã Fulbright. A trebuit sã încep un 
masterat ºi dupã aceea am intrat în programul de doctorat. 
Veneam în þarã sã-mi vãd fa milia ºi am început sã fac

conferinþe de acest tip, sã aduc ame -
ricani ºi alþi participanþi aici, la di verse
biblioteci judeþene. Niciodatã n-am fã -
cut în Bucureºti, am evitat Bucureºtiul
pentru cã am vrut sã dau ºansa pro -
vinciei sã gãzduiascã astfel de mani -
festãri.

ª.S.: ªtiu cã v-am întâlnit la un
curs la Buºteni.

H.A.: Nu a fost an în care sã nu
vin în România, cel puþin o datã. Atunci 
când sunt în þarã, sunt invitatã la bi -
blioteci sã fac cursuri de pregãtire con -
tinuã cu personalul, sau, din când în
când, predau la Buºteni, þin un curs de
câte 2 zile. Asta este for mula. Aduc
cãrþi de specialitate din State ºi le donez 
la di verse biblioteci, dupã profil. Marea 
majoritate a cãrþilor le-am donat Bi bli -

otecii Centrale Universitare, tocmai pentru cã ºtiu cã
existã Facultatea de biblio teconomie ºi m-am gândit cã
stu denþii beneficiazã de ele. Am dat câteva ºi la
Biblioteca Naþionalã. Aduc pe riodice, dau colecþia mea
personalã de „Amer i can Li brary” la Biblioteca
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Naþionalã, dau, de pildã, „Li brar ies & the Cul tural Re -
cord” la B.C.U. Bu cureºti. Mã întâlnesc la tot felul de
reuniuni cu toþi colegii din þarã. Fac parte din Comisia
Naþionalã a Bibliotecilor. Când sunt în þarã, particip, cât
pot, mã duc peste tot, la tot felul de reuniuni ºi asta a fãcut 
sã fiu solicitatã de Fundaþia „Bill & Me linda Gates” în
calitate de con sul tant, sã facem un studiu de caz, sã
vedem dacã România ar fi eligibilã pentru un grant din
acesta mare pentru aducerea computerelor ºi a inter -
netului în bibliotecile publice. Pasiunea mea sunt biblio -
tecile publice, deºi colaborez cu toate celelalte ti puri de
biblioteci. ªi disertaþia mi-am fãcut-o pe pro bleme de
istoricul ºi dezvoltarea bibliotecilor publice din Ro mâ -
nia, influenþe franceze, cã practicãm, totuºi, un model
francez ºi, la un mo ment dat, s-au suprapus niºte modele
sovietice. 

ª.S.:  Ce  proiecte de viitor aveþi?

H.A.: Sunt ambasadorul bibliotecilor române în
strãinãtate ºi ambasadorul biblioteconomiei americane în 
România. Îmi face plãcere sã mediez astfel de întruniri.
Dacã vin 4-5 americani ºi îºi expun ideile, fac prezentãri
la o salã întreagã, au im pact la cel puþin numãrul de
participanþi: 80, 100, 120, câþi sunt în salã. Din punctul
nostru de vedere pot fi ºi 400. Vin când am un partener
serios în România, care sã poatã sã gãzduiascã o astfel de
manifestare pentru cã odatã ce americanii vin aici, ºi
încerc sã adun din ambele categorii, atât cei care predau
la catedrã cât ºi practicanþi, ei sunt preluaþi de instituþia
gazdã. E un câºtig de ambele pãrþi. Conferinþele astea nu
sunt: vin americanii ºi ne spun cum sã facem, luãm notiþe
ºi nu trebuie sã ieºim din vorba americanilor. Noi expu -
nem pãreri ºi practici americane dar vrem ca aceste con -
ferinþe sã fie niºte schimburi de pãreri, de opinii, de idei,
de practici bune ºi rele, e foarte bine sã înveþi din greºelile 
altora. 

ª.S.: Urmeazã Conferinþa Internaþionalã IFLA
(The In ter na tional Fed er a tion of Li brary As so ci a tions
and In sti tu tions)?

H.A.: Eu fac parte din boardul de la IFLA, sunt
preºedinta secþiei de istorie a bibliotecilor ºi acolo sunt
activã. Mandatul meu este pânã în 2011 ºi mã duc în
fiecare an unde se þine IFLA: anul acesta va fi la Milano,
anul viitor va fi în Aus tra lia la Bris bane. Asta îmi dã
ocazia sã vizitez biblioteci din întreaga lume pentru cã
una din specializãrile mele este biblioteconomie inter -
naþionalã ºi comparatã. Deci un as pect comparativ al
situaþiei bibliotecilor din întreaga lume: scriu articole,
sunt invitatã destul de des sã scriu articole de enci -
clopedie despre bibliotecile din România, chiar am trimis 
unul acum la editurã, acesta este despre bibliotecile din
Moldova. Lucrez ºi cu bibliotecile din Moldova pentru cã 
cele douã þãri au atâtea în comun, precum faptul cã am
suferit de comunism, de jugul comunismului ºi mol -
dovenii sunt la fel de primitori ca ºi românii ºi au nevoie
poate ºi mai multã nevoie decât românii de ajutor, iar
situaþia bibliotecilor lor este mult mai tristã decât a
noastrã. Prima datã m-am dus în Moldova invitatã de
Departamentul de Stat al Statelor Unite care m-a trimis
acolo sã fac un fel de evaluare a stãrii bibliotecilor din
Moldova. M-am dus dupã aceea de alte câteva ori cu di -
verse granturi de la Ambasada Americanã din Chiºinãu,
secþia culturalã ºi acum poate mai mult sau mai puþin

confidenþial pot sã spun cã sunt implicatã într-un pro -
gram asemãnãtor cu România pentru Moldova din partea
Fundaþiei „Bill & Melinda Gates”. Intervenþia mea
pentru Moldova a fost cam acum doi ani, deci vedeþi cã la
fundaþie lucrurile nu merg foarte repede. Deci proiecte de 
viitor sunt multe.

ª.S.. Sunteþi, deci, un ambasador neofical al Ro -
mâniei?

H.A.: Sunt ambasador neoficial, nici nu vreau sã
fiu ambasador oficial pentru cã asta ar însemna politicã ºi
n-am fãcut politicã nici în vremea comunismului, mân -
dria mea politicã a fost pânã la nivel de U.T.C. N-am fost
membrã de partid niciodatã, aºa cã nu sunt implicatã pol i -
tic de nici un fel. Îmi fac datoria de cetãþean român sã
votez, chiar ºi la De troit votez. La De troit este un Con -
sulat onorific al României ºi mergem sã votãm acolo
când sunt alegeri, pe bazã de paºaport românesc.

ª.S.: Aveþi cunoºtinþe în mediul dumneavoastrã,
români? 

H.A.: Existã o comunitate românã, una dintre cele
mai mari comunitãþi române din lume la De troit ºi e cea
mai veche din Amer ica. De troit ºi Cleve land, istoric, sunt 
primele comunitãþi de români; apoi urmeazã: New York,
Chi cago ºi unde-or mai fi români. Români sunt peste tot,
dar astea sunt cele mai vechi comunitãþi pentru cã ro -
mânii au emigrat acolo la începutul secolului ºi mai ales
pentru cã la De troit era marea industrie pe vremea aceea,
la începutul secolului, in du stria de oþel. Erau oþelãrii ºi
românii au lucrat acolo, dupã aceea au început sã lucreze
la fabricile de maºini, de autoturisme: Gen eral Mo tors,
Chrys lers, Ford º.a.m.d. Dar în continuare sunt foarte
mulþi români. Sunt împãrþiþi din punct de vedere religios
pe tot felul de apartenenþe religioase, sunt de toate gra -
dele de educaþie ºi sunt împãrþiþi pe di verse grupuri, care
se suspecteazã unele pe altele pentru cã valuri de emi -
granþi au fost trei spre Amer ica. La începutul secolului,
bãtrânii, strãmoºii noºtri, care s-au dus pe di verse mo tive, 
au plecat din România probabil sperând sã aibã o viaþã
mai bunã în pãmântul fãgãduinþei care este Amer ica, al
doilea val de emigranþi au fost cei care au emigrat, nu ºtiu
cum au reuºit sã iasã din þarã în perioada comunismului ºi 
toatã lumea-i bãnuieºte de colaboraþionism cu secu ri -
tatea, deci ev i dent cã cele douã categorii n-o sã vorbeascã 
unii cu alþii, iar al treilea val este valul din care fac ºi eu
parte, sunt inteligenþii care am realizat dupã 90 cã nu se
schimbã lucrurile repede în bine în România ºi am zis
dacã pierdem trenul ãsta nu mai facem nimic. Marea
majoritate suntem ºcoliþi ºi aici ºi în S.U.A. ºi atunci
ne-am gãsit locuri de muncã foarte bune în Universitãþi,
în mediul Ac a demic cu precãdere. Sunt mulþi în zona
Detroitului, care lucreazã, ingineri de mare clasã care
lucreazã la tot felul de firme, chiar la firmele de maºini:
Chrys ler, Gen eral Mo tors, Ford. Unii lucreazã pentru
firmele japoneze din Amer ica cum ar fi Nissan, Toy ota.
Sunt indivizi de mare clasã care vãd cã sunt în continuare
în slujbã chiar dacã economia americanã merge prost.
Deci asta este un indiciu cã ei sunt foarte buni, bine
pregãtiþi ºi firmele îi vor.

ª.S.: Existã asociaþii culturale?

H.A.: Existã tot felul. Din când în când mã duc la
mitingul unei asociaþii care se cheamã Rohera de la Ro -
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ma nian Her i tage As so ci a tion. Este fondatã de primul val
de emigranþi, cu ãºtia îmi place foarte mult sã mã vãd
pentru cã sunt în vârstã, am înclinaþii istorice ºi îmi place
sã aflu din istoria lor. Ei merg la o bisericã foarte fru -
moasã, care a sãrbãtorit 100 de ani de existenþã, la nord
de De troit, într-un oraº, Southfield, ºi cu grupul ãsta mã
vãd. Când a venit Iliescu, cred, preºedintele s-a dus la o
altã bisericã, pentru cã bisericile sunt punctul cen tral al
oricãrei asociaþii culturale, sunt convinsã cã s-a dus la
biserica aceea pentru cã este cea mai nou construitã, de
cei care au emigrat în perioada comunistã, deci aici a fost
o oarecare interpretare, dar este ºi cea mai mare ca spaþiu.
Tot acolo ºi tot pentru cã e mare, au o scenã frumoasã, a
fost la un mo ment dat un cor: Corul Cal edo nia, sau aºa
ceva. M-am dus pur ºi simplu pentru cã un bibliotecar din 
România cânta în cor, Onuc Nemeº, care este di rec tor la
biblioteca din Sibiu ºi ºtiam cã va veni în Amer ica. Au
venit ex act de Crãciun ºi au cântat colinde. Chiar de
atunci nici n-am mai fost ºi asta înseamnã de vreo doi ani
de zile. 

Pentru prima datã am o studentã româncã la biblio -
teconomie ºi ºtiinþa informãrii. A fost bibliotecarã pe
undeva prin sud, la Gorj, iar bãrbatul ei lucreazã la
Nissan ºi ea a decis sã facã studii de biblioteconomie.
Cum a auzit cã eu sunt român, a cerut sã-i fiu men tor ºi

am ºi angajat-o. Acum e asistenta mea. Lucreazã, o plã -
tim cu 10 ore pe sãptãmânã ºi o pun la treabã sã facã
lucruri pentru România. Acuma ajutãm o româncã care-ºi 
face teza de doctorat, doamna este directoarea adjunctã
de la Arhivele Naþionale ºi avea nevoie de niºte ma -
teriale. Am pasat-o imediat la asistenta mea sã-i facã
cercetarea pentru o bibliografie despre Moldova ºi, deci,
tot asistenta mea o face. Astfel cã pot sã-mi per mit sã
folosesc banii Universitãþii mele sã fac lucruri despre
România, pentru cã am un stu dent român care ºtie sã
vorbeascã româneºte. Facem tot felul de cãutãri în baza
de date la care românii nu au acces.

ª.S.: Aceste activitãþi pânã la urmã sunt o jertfã.

H.A.: Sunt dãruiri. Nu e o jertfã, o fac cu plãcere,
jertfa e un cuvânt scump. O fac cu plãcere. Practic este
timpul meu liber în care aº putea sã fac multe alte lucruri
pentru mine sau pentru alþii sau pentru altã cauzã. Eu am
hotãrât cã meritã cauza României, cu precãdere a biblio -
tecilor din România. Mi-ar plãcea sã fac mai multe lu -
cruri pentru arhive dar deocamdatã arhivele continuã sã
rãmânã închise. Am fãcut o conferinþã ºi cu arhivele,
foarte greu de pus la punct. Dar n-a fost imposibil, deci
încerc ºi variante noi. Nu merg numai pe cãi bãtãtorite.

ª.S.: Mulþumim frumos!

H.A.: Cu plãcere!

Elita biblioteconomicã româneascã: 
Florica Vic to ria Câmpeanu, Italia

Ioana DRAGOTÃ

DATE BIOGRAFICE

! Nãscutã la Bucureºti, România, la 28 noiembrie
1945. Actualmente cãsãtoritã cu Marcello
Bianchi. Mamã a doua fiice, bunicã a trei nepoþei. 
Rezidenþã permanentã: Italia, Prato (PO)

STUDII

! Mas ter in ter na tional de gr. 2 în ªtiintele informã -
rii, Universitatea din Parma ºi Universitatea
Northumbria (Marea Britanie) cu tema „Nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione”

! Scuola Vaticana di biblioteconomia, 1996

! Licenþã în Filologie englezã-românã,
Universitatea Bucureºti, 1979

! Licenþã în Limba ºi literatura românã – cu teza în 
biblioteconomie, Universitatea Bucureºti,
Facultatea de Filologie, 1970

! Licenþã în biblioteconomie, Institutul Ped a gogic
Bucureºti, 1966

LIMBI CUNOSCUTE

! Româna: limba maternã

! Italiana:  foarte bine (vorbit ºi scris)

! Engleza: foarte bine (vorbit ºi scris)

! Franceza: foarte bine (vorbit ºi scris)

! Tedesco: bine (vorbit ºi scris)

! Rusa: bine (vorbit ºi scris)

! Latina: bine

SISTEME, PROGRAME, FORMATURI
AUTOMATIZATE  UTILIZATE

! WORD 2007; EXCEL 2007; PPT; XML

! INTERNET (cercetare cu di verse motoare de

cautare)

! UNIMARC pentru inregistrari bibliografice ºi de

autoritate

! MARC21 pentru inregistrari bibliografice ºi de

autoritate

! SBN (Sistema Informativo delle Biblioteche

Italiane), CDS/ISIS, EASYCAT-WEB, ZEBRA ;

GEAC-ADVANCE (retea URBS); ALEPH (retea

IRIS); LIBRI 7 (Bolzano), Q-Se ries, EOSI-Web,

MILLENNIUM – tranzacþii catalogare

! TINLIB – tranzacþii catalogare, TINTERM pentru

tezaure 

! SW OCLC: MICROCON, RETROCON,

BIBLIOFILE, CD-CAT pentru retroconversione

CLASIFICARE SI INDEXARE PE SUBIECTE
(utilizate în mod curent)
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! Classificare Zecimalã Dewey (CDD), 21. ed.; 22.
ed., ;12.  abbrev.;13. abbrev. 

! Classificare Zecimalã Universalã (CZU), ed.
completã, medie ºi abreviatã

! Soggettario italiano / Biblioteca Nazionale
Centrale Firenze

! Nuovo soggettario-The sau rus /  Biblioteca
Nazionale Centrale Firenze

! Indicizzazione GRIS (Indexare cu metoda GRIS) 

! Li brary of Con gress Sub ject Head ings (LCSH)

! EUROVOC / Comunitatea Europeanã; Eu ro pean
Mul ti lin gual the sau rus on Health Pro mo tion; Ed u -
ca tion The sau rus / UNESCO, The sau rus
Regionale Toscano; The sau rus Italiano di
Sociologia; AGROVOC; The sau rus ThIA Infanzia 
e adolescenza / Istituto degli Innocenti

REGULI DE CATALOGARE ªI NORME 
INTERNAÞIONALE  (utilizate curent)

! Standarde ISBD (M, CR, ER, NBM, CR, PM, A,
Consolid. ed.) ºi normele IFLA pentru vedete 

! Regole italiane di catalogazione per autori (1979)

! Nuove regole italiane REICAT, 2009

! An glo-Amer i can Cat a log ing Rules, 2nd ed. Re -
vised (AACR2R); RDA - draft

! Norme per il catalogo degli stampati / Biblioteca
Apostolica Vaticana

! Regeln für alphabetische Katalogisierung (RAK) 

! Regolas de catalogacion

! ISO 2788/1986, ISO 5964/1985 (tezaure mono-,
multilingue) e ISO 5963 (indexare pe subiecte);
BSI  8723:2005 (Struc tured vo cab u lar ies…)

POZIÞIE ACTUALÃ: 

! Documentarist – Institutul INEA – Roma; 

! Do cent free lance pentru cursuri de catalogare
descriptivã ºi semanticã, formate de înregistrare,
organizarea colecþiilor în biblioteci; 

! Pro ject man ager ºi Consilier pentru proiecte de
catalogare, elaborare tezaure, organizari ºi
reorganizãri de biblioteci; arhitecturã site-uri web
de biblioteci;  

! Catalogator  operativ de cãrþi noi, seriale, cãrþi
vechi, materiale audiovizuale, resurse
electronice.

***
Pentru cei familiarizaþi cu ºtiinþele biblio te co no -

mice, lista competenþelor profesionale ale  doamnei Flo -
rica  Vic to ria Câmpeanu este impre sionantã, dupã cum
extrem de impresionant este ºi CV-ul distinsei noastre
compatrioate, acoperind peste patru de cenii de activitate
practicã, di dac ticã ºi de cercetare ºtiinþificã. 

Este membrã a numeroase organisme profesio -
nale, dintre care citãm: membru ex pert în
„GU MARC 21 - Gruppo na zionale
italiano degli utenti dei formati MARC
21”, mem bru asociat în Comisia
Naþionalã a Bi bliotecilor (Ro mânia),
mem bru al ISKO, In ter na tional So ci ety of 
Knowl edge Or ga ni za tion, „Or dinul pro -
fe sio nal al bi blio tecarilor ita lieni” etc.

Îi aparþine o listã de aproape 100 de
titluri de articole ºi lucrãri monografice de 
specialitate, semnate ca autor sau la care a
contribuit, publicate în limba ro mânã ºi
ital ianã. Este remarcabilã di ver sitatea te melor ºtiinþifice
abordate ºi acoperirea do meniilor bi bli ote co nomice pe
care o dezvãluie, polivalenþã extrem de rar întâlnitã în
rândul specialiºtilor în bi bli o te co no mie. Nu meroase cur -
suri de biblioteconomie de înaltã þinutã, o activitate di -
dac ticã de excepþie în þarã, unde a pus bazele gen eraþiei
de aur a bibliotecarilor din Ro mânia, dar ºi în Italia, unde
a susþinut peste treizeci de cursuri de cata logare, clasi -
ficare, documentare ºi or ga nizarea colec þiilor, în am -
bianþe prestigioase, pe parcursul anilor 1994-2008.

Dupã o activitate prodigioasã în România (1966-
 1991), unde a lucrat ca bibliograf, bibliotecar su pe rior,
profesor de specialitate, lector asociat, a plecat în Italia,
unde, încã din anul sosirii a colaborat profesional cu
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (1991-1992)
ºi Biblioteca della FacoltB di lettere e filosofia dell’
UniversitB di Firenze (1991-1993). Au urmat cola borãri
cu: Istituto di slavistica dell’UniversitB di Fi renze

(1992-1993), Istituto di lin gua e letteratura in glese
della FacoltB di Magistero dell’ UniversitB di Firenze
(1992-1996), Biblioteca dell’Institutum Ro manum Fi -
nlandiae, Roma (1996), colaborare la Bi blioteca
dell’Accademia di Da ni mar ca, Roma (1994-1996),
Biblioteca Na zionale Centrale Vittorio Emanuele II

(1994-1996),  Biblioteca Apostolica Va -
ti cana (1994- 1996), SocietB di for ma -
zione e consulenza, Firenze
(1996-2005), Biblioteca Institutului de
do cu mentare Ju ridicã a Consiliului
Na þio nal al Cercetãrii, Firenze (1998-
 2001), Casalini libri Fiesole, Ateneul
Uni versitãþii de studii Catania (2000-
 2001), Bi bli o teca Comunalã Cen tralã
Firenze (2002-2003), Isti tuto nazionale
di economia agraria (2003), Me diateca
de Sta tis ticã Ugo Giusti din Firenze, Bi -
blioteca Nazionale Centrale di Firenze

(2003-2004), Fondazione di Studi Storici „Filippo Tu -
rati” Firenze (2003), Societatea de istorie a Com -
paniei lui Isus, Biblioteca Institutului de Economie
agrarã, Roma, Biblioteca Comunalã Borgo a Bu gia -
no, Biblioteca Azi enda USL 11, Empoli (2004), Insti -
tutul Na tional de Medicina So cialã, Roma (2005),
Istituto degli In nocenti  Firenze (2005-2006), Bibli -
oteca Camerei De putaþilor, Roma, Biblioteca Ma ru -
celliana, Firenze (2006), Biblioteca Laurenziana,
Firenze (2006-2007), Istituto culturale e di do cu -
mentazione Lazzerini – Prato (2006-2009), Bi blioteca
E. Ragionieri,  Sesto Fiorentino (2007- 2008), Grupul
GUMARC21 (2009), Institutul INEA (2006-2009).

Cumulând fondurile organizate, sutele de mii de
înregistrãri ºi documente prelucrate, tezaurele de termeni
realizate, activitatea de organizare ºi conversie, de mo -
dernizare, cursurile þinute, lucrãrile editate, reor ga ni zã -
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rile de fonduri, pare greu de crezut cã toate aceste pot fi
rezultatul muncii unui singur om. Aceste performanþe

sunt posibile doar în condiþiile în care pasiunea ºi vocaþia
se întâlnesc cu cele mai înalte calitãþi umane.

ANEXÃ: PUBLICAÞII

I. Articole ºu studii extrase din periodice ºi ma -
nuale de biblioteconomie

1.  Catalogul pe subiecte. În: Studia bibliologica,
vol. I, 1965, p. 150-183.

2.  Catalogul pe subiecte. În: Consultaþii de biblio -
teconomie. I, Completarea ºi organizarea colecþiilor de
publicaþii: supliment pe anul 1969 al Revistei biblio -
tecilor. - Bucureºti, ISIAP, 1969, p. 201-223, 278-279.

3.  Catalogarea publicaþiilor în preocupãrile
FIAB. [Part.] I-II. În: Revista bibliotecilor, nr. 11, nov.
1973, p. 667-673 ; nr. 12, dec. 1973, p. 734-738.

4.  Descrierea non-publicaþiilor. În: Îndrumãtorul
cul tural, nr. 9, 1974, p. 52-55.

5.  Organizarea cataloagelor pentru non-pu bli -
caþii. În: Îndrumãtorul cul tural, nr. 12, 1974, p. 34-36.

6.  Descrierea publicaþiilor periodice (seriale). În: 
Biblioteca, nr. 3, 1976, p. 21-24.

7.  Organizarea cataloagelor pentru publicaþii
periodice (seriale). În: Biblioteca, nr. 4, 1976, p. 22-25.

8.  Catalogul analitic. În: Biblioteca, nr. 1, 1977,
p. 14-15.

9.  Prelucrarea lucrãrilor de referinþã ºi reflec -
tarea acestora în cataloagele de bibliotecã. În: In for -
marea documentarã în teorie ºi în practicã: mapã
do cumentarã, fasc. I, vol. 3, p. 71-73.

10. Reflectarea diferitelor tipuri de publicaþii în
sistemul de cataloage al bibliotecii universitare. În: In -
formarea documentarã în teorie ºi în practicã: mapã do -
cumentarã, fasc. I, vol. 5, p. 157-169.

11. Lucrãrile de referinþã: prelucrare, reflectare
în cataloage, organizarea în rafturile cu acces liber.
[Part.] I-IV. În: Suplimentul Biblioteca, nr. 1, 1980, p.
32-36; nr. 2, 1980, p. 33-39; nr. 3, 1980, p. 29-31; nr. 4,
1980, p. 40-41.

12. De la descrierea bibliograficã tradiþionalã la
descrierea bibliograficã internaþionalã standardizatã.
[Part.] I-IV. În: Suplimentul Biblioteca, nr. 4, 1984, p.
21-23; nr. 1-2, 1985, p. 33-35; nr. 3, 1985, p. 32-34; nr. 4,
1985, p. 22-23.

13. Beneficiarii bibliotecii universitare ºi in for -
marea oralã a îndrumatorilor la cataloage. În: In for -
marea documentarã în teorie ºi în practicã: mapã
do cumentarã, fasc. I, vol. 5, 1984, p. 260-268.

14. Posibilitãþi de combinare ºi complexare a
indicilor CZU în domeniul tehnicii, cu aplicaþie în me -
talurgie. În: Informarea documentarã în teorie ºi în prac -
ticã: mapã documentarã, fasc. I, vol. 5, 1987, p. 227-231.

15. Omagiu primei ediþii a clasificãrii zecimale
româneºti. În: Informarea documentarã în teorie ºi în
practicã: mapã documentarã, fasc. I, vol. 1, 1989, p.
18-20.

16. Modernizarea ºi raþionalizarea cataloagelor
sistematice. În: Biblioteca, nr. 1, 1989, p. 24. 

17. Aplicarea ISBD în bibliotecile de învãþãmînt
su pe rior : studiu, per spec tive, dificultãþi. La Biblioteca
Cen tralã Universitarã Bucureºti. În: Biblioteca, nr. 2,
1989, p. 20-22.

18. Din experienta BCU Bucureºti în prelucrarea 
automatizatã a articolelor din reviste strãine pe pro -
bleme de învãþãmînt su pe rior / Florica Câmpeanu, Ma -
rilena ªuteu. În: Biblioteca, nr. 2, 1987, p. 16-18.

19. Informatizarea activitãþii bibliotecare în bi -
bliotecile de învãþãmânt su pe rior. La Biblioteca Cen -
tralã Universitarã Bucureºti / Marilena ªuteu, Florica
Câmpeanu. În: Biblioteca, nr. 2, 1989, p. 9-10.

20. BU/INFOMAT, rodul unei tri ple colaborãri /
Florica Câmpeanu, Marilena ªuteu. În: Biblioteca, nr. 4,
1989, p. 18-20.

21. Elaborarea unui vocabular controlat de ma -
tematicã în sistemul FOCUS. În: Biblioteca : serie nouã,
I, nr. 2, 1990, p. 24-25; nr. 3, 1990, p. 34.

22. Viaþa bibliotecilor : dezbaterea redacþiei des -
pre desfiinþarea fondului cu circulaþie spe cialã ºi tra -
tamentul literaturii „ceauºiste”. În: Biblioteca : serie
nouã, I, nr. 2-3, 1990, p. 7-8.

23. Biblioteca Universitãþii din Leiden [La Bi -
blioteca dell’UniversitB di Leida]. În: Biblioteca : serie
nouã, I, nr. 6-7, 1990, p. 57-62.

II. Publicaþii monografice
24. Metodologia de aplicare a normelor

ISBD(M) în bibliotecile de învãþãmînt. - Bucureºti :
BCU, 1984. - 43 p.

25. CZU revãzutã ºi adãugitã. Supliment la: Infor -
marea documentarã în teorie ºi în practicã : mapã do -
cumentarã. - Bucureºti : INID, 1979-1984. - 103 fasc.

 26. Instrucþiuni de utilizare : CZU revãzutã ºi
adãugitã / Vic to ria Curcãneanu, Florica Câmpeanu. În:
Informarea documentarã în teorie ºi în practicã : mapã
documentarã. - Bucureºti : INID, 1979. - 36 p.

27. CZU : Clasificarea Zecimalã Uni ver salã : ediþie 
prescurtatã : in stru ment de lucru / C. Andrian, Florica
Câmpeanu. - Bucureºti : INID, 1985. - 2 v. (252 , 76 p.)

28. Ghid de catalogare ºi clasificare a colecþiilor
bibliotecilor universitare din România / [coaut.] - Bu -
cureºti : BCU, 1976. - 475 p.

29. Descrierea ºi catalogarea publicaþiilor / [co -
aut.] - Bucureºti : CP-CCES, 1977. - 2 v. (375, 419 p.)

III. Stan darde
30. STAS 5309/1-85, Conversia scrierilor ne la -

tine. Transliteraþia caracterelor chirilice slave în ca -
ractere latine. - Bucureºti : Institutul Român de
Stan dardizare, 1985. - 7 p. (Colab.)

31. STAS 5309/3-87, Conversia scrierilor nela -
tine. Transliteraþia caracterelor arabe în caractere la -
tine. - Bucureºti : Institutul Român de Standardizare,
1987. - 7 p. (Colab.)

32. STAS 5309/4-87, Conversia scrierilor ne la -
tine. Transliteraþia caracterelor ebraice în caractere
latine. - Bucureºti : Institutul Român de Standardizare,
1987. - 7 p. (Colab.)

33. STAS 7859-88, Titluri de colecþii. - Bucureºti : 
Institutul Român de Standardizare, 1988 - 8 p. (Colab.)
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34. STAS 12.629/7-89, Descrierea bibliograficã a 
documentelor. Materiale au dio-vizuale. - Bucureºti :
Institutul Român de Standardizare, 1989 - 26 p. (Aut.)

35. STAS 8636/1-89, Reguli de ordonare alfa -
beticã în cataloage ºi bibliografii : principii ºi reguli
gen er ale. - Bucureºti : Institutul Român de Stan dar -
dizare, 1989 - 14 p. (Aut.)

IV. Scrieri în limba ital ianã
36. Uso della classificazione decimale universale

e la qualitB dell’informazione nelle biblioteche. In: La
qualitB: un impegno per le biblioteche : atti delle quarte
giornate di stu dio del CNBA, Torino, 22-24 maggio
1997. - Torino : Coordinamento nazionale biblioteche di
architettura, c1998. - p. 77-84. - (Quaderni del CNBA ; 3)

37. La retroconversione delle biblioteche dell’
UniversitB di Catania : relazione alla Conferinza na -

zionale dell’Associazione biblioteche scolastiche ed uni -
versitarie di Ro ma nia, 25-27 ott. 2001 / Florica
Cam peanu, Nicoletta Ronsisvalle. In: Buletin ABIR, v.
12, n. 4 (2001), p. 14-17. 

38. Dalla retroconversione all’integrazione / Flo -
rica Campeanu, Enrico Commis, Nicoletta Ronsisvalle.
In: Biblioteche oggi, n. 4 (apr. 2003), p. 29-38.

39. Progetto RES – Repertorio degli spogli dei
periodici italiani : Sintesi dello stu dio di fattibilitB /
Biblioteca nazionale centrale di Firenze ; a cura di
Enrico Martellini ; collab. Florica Campeanu … [et al.] 
<http://www.bncf.firenze.sbn.it/oldWeb/progetti/RES/S
intesi%20RES.pdf>

40-90. Dis pense editate ºi difuzate de cãtre
IFNET ºi alte colectivitãþi for ma tive pentru parti ci -
panþii la cursurile doamnei Florica Vic to ria Câmpeanu
(1996-2009).

 Biblioteca „Asociaþiei Culturale Române” 
din Ham il ton, On tario, Can ada

Alexandru TOMESCU
scriitor, To ronto, Can ada

Exilul, o stare de existenþã, caracterizat de in -
certitudini ºi contradicþii, dar ºi de lecþii de
vrednicie ºi românism ºi-a manifestat dorinþa

de a se regãsi pe sine, de a cultiva memoria naþionalã, în
condiþii uneori de limitã ale supravieþuirii, cucerind ne -
cunoscutul.

Dupã cel de al II-lea rãzboi mon dial, ca urmare a
mutaþiilor so ciale, istorice ºi politice, a avut loc un alt
masiv proces de emigrare a ro mâ nilor pe continentul
amer i can. Aºa au apãrut cele douã
comunitãþi grupate în jurul marilor
oraºe Mon treal, în pro vincia Que bec ºi 
To ronto, în On tario.

Publicaþiile, cãrþile au re pre zen -
tat mijlocul de co municare, de cu noaº  -
tere reciprocã, de asociere în gânduri
ºi idei, ºansa pãstrãrii limbii ºi cre -
dinþei strãmoºeºti.

Înfiinþarea „Asociaþiei Cul tu ra -
le Române” din Ha m il ton, nu departe
de To ronto, în anul 1957, ºi mai târziu
cumpãrarea unui teren în zona Flam -
borough, un eºantion de pãmânt ro -
mânesc, loc al reîntâlnirii cu datinile,
obi ceiurile ºi tradiþiile strãmoºeºti a
creat condiþii ºi pentru organizarea
unei biblioteci, unde s-au colectat ºi
pãstrat ziare, cãrþi, albume ºi chiar
manuscrise.

Aceastã bibliotecã de câteva mii 
de vol ume, s-a for mat prin donaþiile,
de-a lungul anilor, ale celor care iu -
beau cartea ºi scrisul. De la diferite

persoane de pe continentul amer i can, dar ºi din alte pãrþi
ale lumii, s-au primit cãrþi tipãrite în România, cu
precãdere în perioada interbelicã.

Dar partea cea mai interesantã o formeazã cãrþile
tipãrite în exil, la edi turile din Spania, Germania, Bra -
zilia, Ar gen tina, SUA, Can ada, Mexic.

Trebuie specificat cã biblioteca nu a fost or ga -
nizatã dupã principii ºti in þifice, a fost ºi este un loc de în -
tâlnire, de discuþii literare, de pre zen tare de cãrþi. Ea este

mod estã. Nu poa te fi comparatã în
niciun fel, de e xem plu, cu biblioteca
din Freiburg, Germania.

În rafturile ei, aranjate într-o ca -
m erã spaþioasã, în clãdirea Centrului
Cul tural „Nae Ionescu” gãsim cãrþi
scrise de Remus Radina, Alexandru
Gre go rian, ªtefan Munteanu, Pamfil
ªeicaru, Mircea Eliade, Aron Cotruº,
Vasile Posteucã, Prinþesa Ileana,
Nicolae Novac, Ion I. Mirea, Vintilã
Horia, Aurel Rãuþã, Horia Stamatu,
Nicolae Petra, Nicu Caranica, Zahu
Panã, Dumitru Bacu, Nicolae Lupan,
Alexandrina Isac, Dumitru Ichim, Flo -
rica Baþu-Ichim, Vetuþa Pop, Aurel
Sergiu Marinescu, Corneliu Florea,
Horia Ion Groza, George Bãjenaru ºi
mulþi alþii. 

Odatã cu apariþia ziarului
„Cuvântul Românesc”, în 1976, o
parte dintre împãtimiþii scrisului au
de venit colaboratori ºi, in di rect,
sprijinitori ai activitãþii redacþiei ºi ai
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Centrului Cul tural. Editorul ziarului, George Bãlaºu a
fost cel care a preluat ºi responsabilitatea bibliotecii. 

Aceastã muncã nu a avut nicio recompensã fi -
nanciarã, totul s-a realizat cu contribuþii personale ºi cu
sacrificii. În acest sens mãrturie ar fi acþiunea „plantarea
de pomi” - este vorba de „Câmpul Românesc” unde se
aflã biblioteca. Iatã cum îmi povestea, cu ani în urmã,
despre acest eveniment, Pãrintele Nicolae Zelea: „În pri -
mãvara anului 1978 la apelul Asociaþiei Culturale, ro -
mânii din To ronto, Ham il ton ºi Kitchener au sosit în
numãr impresionant la sãdirea pomilor de a cãror umbrã
ºi rãcoare ne bucurãm astãzi. Slujba a fost oficiatã de PC
Pãrintele Nicolae Tãnase ºi de mine. O armonioasã îm -
binare între rugãciune, muncã ºi voie bunã. Printre in -
vitaþi amintim pe scriitorul ºi publicistul Nicolae Novac
cu soþia Hildegard, re dac tor al ziarului Amer ica, cola borator 

al ziarului Cuvântul Românesc ºi buni prieteni de condei cu
pãrintele scriitor Dumitru Ichim ºi poeta Florica Baþu”.

Dupã o zi de muncã, seara s-a încheiat cu o în -
tâlnire literarã si cu depunerea de noi cãrþi la bibliotecã,
purtate în rucsac, de la mii de kilometri. 

Cei care au înfãptuit aceste vetre de culturã ro -
mâneascã, departe de þarã, reprezintã „gen eraþia de aur” a 
exilului românesc. O gen eraþie condusã de ideea naþional
creºtinã, de dragostea faþã de neamul românesc ºi de
speranþa cã într-o zi România va fi liberã.

Biblioteca „Asociaþiei Culturale Române” din Ha -
m il ton, poate fi consideratã o micã parte – chiar dacã
numai simbolicã - din tezaurul culturii româneºti. Ea are
o valoare ºtiinþificã, dar mai ales una sen ti men talã, pentru 
cititorii care îi rãsfoiesc cãrþile, cu interes, cu emoþie ºi re -
spect, faþã de cei care le-au scris, ca o jertfã adusã celor
înstrãinaþi, dar ºi celor dragi de acasã.

O bibliotecã micã de mare valoare

Angarta FRÎNCU
Societatea Românã din Man i toba, Win ni peg, Can ada

Wel come to Win ni peg — „Heart of the Con -
ti nent”, altfel spus: Bine aþi Venit la Win -
ni peg – „Centrul Continentului (n.a. Nord 

Amer i can)”. Cu aceastã urare sunt întâmpinaþi toþi cei
care vin sã viziteze sau sã locuiascã în oraºul nostru. Un
oraº nu foarte mare, cu o populaþie de aproximativ
700.000 de locuitori, dintre care, con form statisticilor din 
2006, peste 3.200 sunt români. Deºi amplasat în preeria
ca na dianã, acolo unde verile sunt cãlduroase, iernile sunt
lungi ºi geroase, iar vântul bate aproape mereu, românii
din Win ni peg se gospodãresc ºi îºi organizeazã totul ca
acasã, aºa cum au învãþat din moºi strãmoºi.

Biserica „Sf. Dumitru”, de care se bucurã toþi
românii ortodocºi care locuiesc în Win ni peg, a fost
fon datã în 1974 de cãtre familiile Holunga ºi Ono -
frenciuk. Aici ne întâlnim în timpul slujbelor de peste
an, aici ne botezãm copiii, sau chiar adulþii care nu au
fost botezaþi în pruncie, aici sãrbãtorim Crãciunul,
Paºtele ºi Hramul Sfântului Dumitru Izvorâtorul de
Mir ºi tot aici îi po menim pe cei care au trecut la cele
veºnice. Spre avan tajul copiilor, al pãrinþilor, dar ºi al
bunicilor care nu vorbesc engleza, biserica noastrã are
ºi o bibliotecã.

Aceastã bibliotecã a fost înfiinþatã o datã cu in -
trarea în posesie a locaºului de cult, iar o mare parte din
cãrþile care-i umplu rafturile au fost do nate în timp, de
cãtre preoþii care au slujit de-a lungul vremii la biserica
noastrã. Începutul a fost fãcut de cãtre Arhimandritul
Avacum Bucalaie, care pe vremea când era stu dent doc -
torand al Facultãþii de Teologie, a ajutat biserica încã de

la înfiinþare. O altã parte dintre cãrþi a fost donatã de
Pãrintele Vasile Ignãtescu ºi de Protosinghel Nicolae
Pavenschi. Cele mai multe dintre aceste cãrþi au fost
aduse în bibliotecã de la biserica Sf. Dumitru de cãtre
Pãrintele Vic tor Malanca, o datã cu venirea sa în Can ada,
la Win ni peg, în 1980.

Împãrþitã pe mai multe categorii, literaturã ºi artã
româneascã, religie românã-englezã ºi literaturã ºi artã
englezã-francezã, biblioteca conþine peste 650 de cãrþi ºi
aproximativ 450 de reviste ºi almanahuri. Acest inventar
a fost fãcut de cãtre domnul George Iliant în anul 2002,
dar numãrul cãrþilor a mai crescut între timp. Poezia ºi
proza eminescianã, amintirile ºi povestirile lui Nicã,
umo rul lui Caragiale, alãturi de isprãvile lui Pãcalã, de
scrierile lui Liviu Rebreanu sau Marin Preda, abecedare,
cãrþi de citire, jurnale de cãlãtorie, istoria românilor,
tradiþii româneºti, religie ºi multe, multe alte opere alese
îºi au locul în mica noastrã bibliotecã. De toate aceste
valori s-au bucurat copiii românilor care participau la
lecþiile de limba românã ºi de religie pre date de Pãrintele
Vic tor Malanca în urmã cu câþiva ani. Religia se predã în
continuare celor mici la ªcoala de Duminicã, dar de data
aceasta în limba englezã, iar cei care vor sã citeascã sau sã
asculte poveºti în limba românã, împrumutã din bi bli -
oteca bisericii. Nu numai copiii sunt cei care citesc ºi
împrumutã cãrþi; pãrinþii ºi bunicii se bucurã sã reciteascã
scrierile româneºti, sau sã îºi lãrgeascã bagajul de cu -
noºtinþe citind lucruri noi.

În acest fel iarna nu mai pare atât de lungã, iar
dorul de România se mai alinã.

FAMILIA ROMÂNÃ BIBLIOTECI ROMÂNEªTI ÎN LUME 37



Biblioteca „Mihai Eminescu” - Aus tra lia
(Agenda primilor paºi)

Ioan MICLÃU
scriitor, Cringilla, Aus tra lia

 Biblioteca „Mihai Eminescu” - Crin gila N.S.W -
Aus tra lia, a fost constituitã la data de 25 septembrie,
1996, cu programul de deschidere ºi servire a cititorilor
începând cu dimineaþa zilei de 26, ceea ce corespundea
festiv ºi cu istoricul eveniment (mai puþin cunoscut),
Septembrie 1851, când Emigraþia româna adera la
Comitetul eu ro pean de la Londra, reprezentantul ei fiind,
D. Brãtianu. Deci, ideea unei unitãþi a emigraþiei române
are rãdãcini istorice!

Biblioteca noastrã australianã este o investiþie
privatã a familiei Ioan ºi Florica Miclãu, dar ºi de serviciu 
pub lic pentru comunitatea româneascã din zonã, pentru
împrumutat cãrþi cititorilor români, cu deplinã gratuitate
pentru servicii.

Bineînþeles cã adunarea unui oarecare stoc de carte 
a durat mai mulþi ani, am început cu acele cãrþi aduse de
fa milia mea încã din anii 1981, cãci eram iubitori de
carte, îmi plãcea ºi mie sã citesc ºi, cum s-ar zice, sã apuc
calea autodidactului. Am primit multe cãrþi de la prietenii 
familiei care m-au ajutat vãzându-mi iubirea pentru carte. 
Cãrþi probabil þinute pe unde se gãsea loc, ca sã nu zic
aruncate, eu le adunam cu migalã, le reparam spre a putea 
fi folosite.

La început, de asemenea, am contactat bibliotecile
aus traliene din zonã, de unde, la preþuri extrem de mici,
erau acordate publicului spre cumpãrare. Desigur cã am
fost atras de dicþionare ºi enciclopedii, având azi rafturi
cu zeci de dic þionare din cele mai de seamã lim bi ale
popoarelor. En ci clopedia „Bri tan nica” formatã din 29 de
vol ume, m-a costat aproape trei mii de dolari, fapt pentru
care întotdeauna mulþumesc familiei care m-a susþinut.
La fel, port re spect Bibliotecii Judeþene „Gheorghe
ªincai” din Oradea, pe acea vreme di rec tor fiind domnul
Constantin Mãlinaº, care mi-a dãruit cãrþi editate, de-ale

Domniei sale, în majoritate. De asemenea, de la Cluj
Napoca am fost dãruiþi cu cãrþi frumoase de personalitãþi
de seamã ale culturii clujene. Chiar ºi de la Arhivele
Naþionale ale României am primit în dar câteva cãrþi
valoroase, cum sunt: România. Evoluþie în Timp ºi
Spaþiu, România în Documente ºi România Al bum.
Trebuie sã amintesc despre cãrþile religioase dãruite de
inimosul Preot Prof. dr. Al. Stãnciulescu Bârda de la
Parohia Ortodoxã Românã - Malovãþ - Mehedinþi.

De la ASLA - Oradea, de la Preotul ortodox orã -
dean Gheorghe Nemeº, care mi-a dãruit cartea „Dosoftei
– Opere”.

Am primit donaþii de carte prin intermediul Am -
basadei Române din Can berra, cu ocazia vizitelor unor
personalitãþi din diferite Ministere, care vizitând mica
bibliotecã nu au venit niciodatã cu mâna goalã. De la
Membrii Consulatului Român din Syd ney, de asemenea,
am primit cãrþi. Editorul ziarului „Spirit Românesc”,
domnul Laurenþiu Fulga ne-a dãruit din cãrþile scrise de
dumnealui.

În mod elogios vreau sã mulþumesc Asociaþiei
Române pentru Patrimoniu - Bucureºti, care prin per -
soana venerabilului Artur Silvestri ne-a dãruit din cãrþile
sale. Astfel, la ora actualã, biblioteca este destul de vo -
luminoasã. Am cheltuit mult din bugetul familiei sã ame -
najez clãdirea ºi mobilierul in te rior, geamuri, uºi
gli sabile, pardoseaua faianþatã etc. Nu m-am plâns ni -
ciodatã de greutãþi, bani n-am cerut nimãnui, deºi auzeam 
cã se tot dau ajutoare, dar la mine n-a ajuns nici un cent,
de fapt, fiind mai spre folosul meu, lipsindu-mã de obli -
gaþii (dacã pot fi numite aºa).

Din aceasta bibliotecã am crescut intelectual ºi eu.
Lectura cãrþilor din diferite domenii mi-a fost o alter -
nativã de neegalat. A ceti o carte înseamnã a medita ºi a
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pãtrunde acest univers uman, Omul ºi mediul sãu nat u ral, 
legile existenþialitãþii etc. 

Un an mai târziu, în 1997, am deschis pe fundalul
acestei biblioteci Revista de Artã ºi Culturã „Iosif Vul -
can”, pe care am editat-o timp de 10 ani. Cu aceasta,
odatã simþeam cum cresc ºi eu în lumea artei literare,
bine înþeles în cadrul comunitãþii româneºti din Aus tra lia
ºi România. Cartea este realizarea cea mai formidabilã a
omenirii. Toate sunt bune, inclusiv internetul, însã, dupã
reþetele culinare, la fel ºi cele educaþionale, dupã vorba
din popor, „nu tot ce zboarã se mãnâncã”, fiindcã apar ºi

unele inconveniente (ºi nu mici) ce þin de lenevirea
gândirii de analizã la copii. Cãci, de vorbim fie ºi de tab la
înmulþirii, ei vor scoate imediat calculatorul din buzunar
sã-þi spunã cã 6x7=42, dar scapã ei aºa, pe neobservate,
raþionamentul cã, de fapt, înseamnã a-l aduna pe 7 de 6
ori. Dar dacã nu avem cumva sursa electricã?

Ce facem cu calculatorul sau bunãoarã cu imensele 
stocãri de date ºi cunoºtinþe, inclusiv istoriile popoarelor
lumii? Trec în neant! Tot Cartea rãmâne calea educaþiei
ºi ºtiinþei. 

Deci, sã aducem în casele noastre CARTEA !

România din biblioteca lui Andrei Codrescu

Claudia ªERBÃNUÞÃ
bibliotecar, S.U.A.

Se spune cã e uºor sã cunoºti un om dacã îi
cunoºti biblioteca. Andrei Codrescu ºi-a
donat o parte din biblioteca per sonalã, acea

parte care vorbeºte despre România lui, unei biblioteci
din Statele Unite. Acest text încearcã crearea unei ima -
gini a acestei colecþii, pentru ca cei care nu au acces fizic
la materialele sale sã guste un pic din dimensiunile mul ti -
ple ale unor rafturi de cãrþi care au ajutat la formarea
unuia dintre cei mari mari poeþi ºi scriitori contemporani
de origine românã. Nu este vorba de o analizã a valorii
literare sau artistice, ed u ca tive sau bibliografice ci o
simplã prezentare a temelor întâlnite în aceastã colecþie.

În 2005, cãrþi, reviste, albume, CD-uri, casete vi -
deo ºi o micã arhivã de recenzii literare au fost do nate de
Andrei Codrescu bibliotecii Universitãþii Il li nois din Ur -
bana-Cham paign. Adunate sub titlul Colecþia Codrescu,
materialele (peste 700 la numãr) ajunse în incinta bi -
bliotecii, au aºteptat cuminþi sã fie catalogate ºi apoi mu -
tate în secþia de Manuscrise ºi Cãrþi rare. Cãrþile, în marea 
lor majoritate în limba românã, îmbogãþeau frumos co -
lecþia deja valoroasã de cãrþi româneºti de la începutul
secolului 20 a bibliotecii. Intenþiile bune ale cata lo ga -
torilor secþiei Slave ºi Est Europene din cadrul bibliotecii
de a in tro duce materialele în catalogul on line nu au putut
fi realizate într-un timp foarte scurt deoarece o bunã parte 
din ele nu existau în nici o altã bibliotecã din Statele
Unite ale Americii ºi necesitau catalogare orig i nalã.
Fiind vorba de o colecþie spe cialã, pentru a le cataloga, a
le face o descriere cât mai corectã ºi completã aveau
nevoie de cineva care cunoaºte limba românã. La 2 ani de 
la primirea donaþiei, ca stu dentã la un pro gram de mas ter
în biblioteconomie, dar mai ales ca româncã, mi-a fost
încredinþatã aceastã misune. Timp de un an am avut timp
sã lucrez cu Colecþia Codrescu ºi sã mã îndrãgostesc de
ea. Iar acum, cu emoþie, încerc sã prezint aceastã colecþie
celor care sunt, de drept, publicul ei de suflet.

Nu am sã vorbesc aici despre cine e ºi cine nu e în
aceastã colecþie, ci am sã încerc sã vã arãt despre ce este
aceastã colecþie. Imaginile care însoþesc acest text în -

cearcã sã realizeze o vizualizare a colecþiei. Este doar o
faþetã din mai multe posibile, care ia ca punct de plecare
informaþiile din înregistrãrile de cat a log ale materialelor.
Sunt deci descrieri ale colecþiei aºa cum este ea vãzutã de
bibliotecari. Descrierile în catalogul orig i nal sunt fãcute,
ev i dent, în englezã, folosind subiecte acceptate de Bi -
blioteca Congresului, autoritatea supremã în domeniul
cat a logãrii din Statele Unite ale Americii. Descrierile au
fost luate din catalogul on line al bibliotecii gazdã, tra -
duse în limba românã, grupate pe categorii iar apoi vi -
zualizate folosind ideea des întâlnitã pe internet de nori
de etichete (tag clouds). În aceºti nori mãrimea cu vân -
tului este di rect proporþionalã cu numãrul de materiale
ale colecþiei aparþinând acelei categorii.

Începutul Colecþiei Codrescu este în Sibiul co -
pilãriei ºi adolescenþei poetului. Acest început a emigrat
odatã cu poetul, i-a fost alãturi în cãutãrile sale, în
creº terea sa. În aceastã bibliotecã au fost adãugate cãrþi
publicate în România ºi eliberate din închisoarea co -
munistã de cãtre vizitatori strãini, cãrþi primite prin co -
res pondenþã de la autori români aflaþi în exil, cãrþi primite 
spre recenzare de la autori ºi edituri, sau pentru a fi
prezentate în emisiunea lui Codrescu de la postul de ra dio 
pub lic din SUA, materiale trimise de cunoscuþi care ºtiau
interesul poetului pentru un anumit subiect ºi, în cea mai
mare parte, materiale pe care poetul le-a achiziþionat în
timp. Donând aceste materiale sub forma unei colecþii,
poetul a considerat cã ele se leagã într-un fel sau în altul
de România. Dimensiunea geograficã a acestei colecþii
poate fi întrucâtva surprinzãtoare. România este în mod
ev i dent zona cea mai de interes. Din Ro ma nia colecþia se
concentreazã pe câteva zone ºi vorbeºte mult despre
Sibiul na tal de soarta cãruia poetul a fost per ma nent
interesat, zone transilvãnene bogate în tradiþii (Ma ra -
mureº), locuri cu istorie (Sighiºoara cu cetatea me di -
evalã, Târgu Jiu cu Brâncuºi). În afara României in -
teresul colecþiei este în Amer ica, mai mult cea de nord
unde trãieºte ºi scrie, dar ºi în cea de sud unde, de
exemplu, îl descoperã pe poetul ªtefan Baciu. În colecþia
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Europa este prezentã cu partea vesticã dar mai ales cu
zona Balcanilor care este foarte prezentã atât datoritã
cãutãrilor literare ºi artistice cât ºi datoritã temelor so -
ciale ºi politice comune acestei zone. [istorie ºi geografie: 
http://peo ple.lis.uiuc.edu/~cserban2/codrescu/NorIstoric -
Local.pdf] Ca perioadã de timp, colecþia cuprinde ma -

teriale din trei secole. Printre cãrþile rare, Codrescu îi are
în colecþie pe Vasile Aaron cu „Leonat ºi Dorofata:
Triumful beþiei sau Diata din 1894“, Mihail Sadoveanu
cu „Însemnãrile lui Neculai Manea” ediþia din 1906, Ion
Creangã cu o ediþie din 1908 din „Poveºti pe uliþa mare”.
Aproape o treime din titluri sunt publicate înainte de
1989 ºi unele sunt apãrute la edituri mici, în ediþii li -
mitate, ceea ce le face foarte preþioase, mai ales din
prisma colecþiilor din Statele Unite. Subiectele colecþiei
abordeazã cu precãdere teme din perioada de dinainte de
1945, din perioada comunistã, despre 1989 ºi dupã, dar ºi
subiecte contemporane. Revoluþia din 1989, de exemplu,
poetul a simþit-o intens, a comentat-o la ra dio ºi a scris
„Gaura din steag“, dar a fost apoi interesat ºi de ce s-a
publicat pe aceastã temã. Astfel, prin colecþie gãsim car -
tea cu imaginile surprinse la revoluþie de Rãzvan Rotta în
Piaþa Libertãtii din Cluj ºi înregistrãri video cu procesul
ºi execuþia cuplului Ceauºescu. Din materialele publicate 
în România în anii ‘90 ºi dupã, în colecþie se regãsesc în
perioada de început lucrãrile cenzurate de comuniºti ale
autorilor valoroºi români ºi apoi lucrãrile de de but ale
noului val de autori ºi artiºti liberi. Printre ei, Carmen
Firan, Radu Pavel Gheo, Ada Milea, Dan Perjovschi,
sunt doar câteva exemple. Deºi poate diferite ca ma -
nifestare, subiectele materialelor din colecþie reprezintã
direcþii de interes clare ale colectionarului lor. Cea mai
mare parte a colecþiei este reprezentatã de literaturã, iar
poezia este în mod nat u ral o parte im por tantã a ei. Inte -
resul poetului pentru poezie, în multele ei forme, pentru
scris ºi compoziþie ne permite ca, rãsfoindu-i biblioteca,
sã cunoaºtem etape importante ale poeziei ºi literaturii
române. Dintre ele traducerea poeziilor lui Blaga de cãtre 
Codrescu în At the court of yearn ing: po ems este însoþitã
în colecþie de o notã scrisã, ce vorbeºte despre situarea
acestei lucrãri în centrul interesului poetului. Partea de
ficþiune a colecþiei este „proaspãtã”, aducând în prim plan 
autori români contemporani dar ºi lucrãri ale scriitorilor
clasici traduse în limba englezã. Un el e ment interesant
este faptul cã unele dintre titlurile colecþiei, printre care

Leon ard Oprea cu Cartea lui Theophil Ma gus, sau, 40 de
poveºti despre Om se regãsesc printre cãrþile do nate de
Nor man Manea bibliotecii universitãþii din In di ana.

[Nor literar http://peo ple.lis.uiuc.edu/~cserban2/
codrescu/NorLiterar.pdf] Colecþia literarã aratã ºi un
interes deosebit al poetului spre basme, poveºti ºi poezie
pop u larã, mitologie. Poate fi vorba de poezie þigãneascã
sau de Harap-Alb, de traducerile în limba englezã a
poveºtilor lui Petre Ispirescu sau mitologia ugricã, de
umorul povestirilor populare sau umorul de situaþie, dar
ºi de multe alte teme. 

Din când în când literatura din colecþia Codrescu
aduce aminte de perioada neagrã a comunismului. Uneori 
face asta prin umor, ca în 10 ani de umor negru românesc:
jurnal de bancuri politice al lui Calib-Bogdan ªte fãnescu 
din 1991. Dar un exemplu dureros sunt poeziile lui Vir gil
Mihaiu : mã trezesc cu bucãþi de plumb în ochi/ încerc sã
recunosc gustul pâinii/ al surâsului//zburând spre mine/

scrisoarea ta iar a fost avariatã/ de ulii// lacrimile au
culoarea sângelui/impregnat în litere ºi idei/ transparente
tulburi grele usoare. (De veghe la cutia poº tala) Cenzura
este doar una din temele triste ale co lecþiei Codrescu.
Materialele din perioada regimului co munist ºi de dupã
vorbesc de cenzurã dar ºi de prizonieri politici, na þio -
nalism dar ºi nostalgie. O scrisoare din septembrie 1989
aflatã întruna din cãrþile de literaturã primite de poet
spune „þara [...] a devenit mai tristã ºi mai îngrozitoare.
Chiar ºi feþele oamenilor sunt mult mai puþin deschise,
mai lipsite de viaþã, cãci sufletele lor s-au micºorat în
adâncuri iar sforile care le leagã de aparenþele lor au fost
întinse la maxim, pânã la punctul de rupere”. Abordarea
acestui interes al poetului se face pe mai multe planuri: ce 
s-a scris despre aceste subiecte în România, în alte þãri
comuniste, în Amer ica sau la nivel mondial; ce cauze
istorice ºi ce consecinþe are comunismul? În co lecþie se
gãsesc cãrþi publicate în Statele Unite despre Ceauºescu
ºi Marele ªoc din finalul unui secol scurt: Ion Iliescu în
di a log cu Vladi mir Tismãneanu despre comu nism,
postcomunism, democraþie. [comunism http://peo -
ple. lis. uiuc.edu/~cserban2/codrescu/NorComunist.pdf]
Colecþia Codrescu, prin prezenþa cãrþilor de non-ficþiune
dar ºi din unele teme prezente în literaturã, prezintã o
atitudine demnã ºi necesarã în legãturã cu istoria
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românilor de diferite etnii ºi minoritari. Un numãr im por -
tant de materiale au ca temã probleme grele ale Ro -
mâniei, probleme despre care s-a tãcut mai bine de 45 de
ani: problema evreiascã, cea legatã de comunitatea rro -
milor, a minoritarilor maghiari dar ºi a drepturilor fe -
meilor. [minoritãþi: http://peo ple.lis.uiuc.edu ~cserban2
/codrescu/NorMinoritar.pdf ] 

Colecþia are ºi unele teme care, datoritã numãrului
redus de materiale pe care le au, pot pãrea minoritare.
Aceste materiale nu sunt însã doar cãrþi, ci ºi un numãr de
periodice, albume, materiale video ºi digitale, cãrþi au dio. 
Ele vin sã completeze interesele lui Codrescu în a avea o
imag ine cât mai completã asupra României. Astfel, arta
mod ernã româneascã este o prezenþã vie în colecþie. Deºi
mult mai puþin numeroase, materialele pe aceastã temã
compensezã prin prezentare: de la programe ale festi -
valului de teatru de la Sibiu, la albume fotografice sau de
pseudo-vederi, sau la CD-uri. [nu neapãrat nor ar tis tic:
http://peo ple.lis.uiuc.edu/~cserban2/codrescu/NorArtis tic.pdf]

Filosofia, drepturile civice, religia ºi psihologia
sunt doar câteva teme care pot fi de asemenea con sid er ate 
prezente în aceastã colecþie cu ºi despre România. Ceea
ce leagã în plus aceste teme mari sau mici sunt legãturile
umane ghicite în autografe ºi dedicaþiile de pe cãrþi, în
unele gânduri prieteneºti sau respecte reci aºternute în
scrisorile sau faxurile ataºate unor cãrþi. Imaginea co -
lecþiei datã de aceste documente are alte straturi adãugate
ºi, dacã am încerca o vizualizare a lui, ar arãta poate un
pic mai diferit decât ce am prezentat aici. 

Aº îndrãzni sã spun cã România lui Andrei Co -
drescu este ºi România noastrã deºi dacã am încerca sã
prezentãm imagini din bibliotecile noastre ele ar arãta
probabil altfel. E nor mal sã fie aºa deoarece fiecare dintre 
noi pãstrãm sau ne luãm cu noi România în bibliotecã ºi
învãþãm cu ea ºi prin ea sã ne înþelegem trecutul pentru a
ne putea construi viitorul.

Gânduri despre românii de pretutindeni

Antoaneta TURDA

Trãind în România comunistã ºi post de cem -
bristã în care starea de fapt a dat cetãþenilor ei
tot felul de mo tive de a lua drumul pribegiei,

noi, cei rãmaºi aici, am asistat, mai ales în deceniul 8 al
secolului trecut ºi mai asistãm, din pãcate, la un adevãrat
exod al concetãþenilor noºtri ºi, ceea ce este mai grav, al
intelectualilor care se realizeazã mult mai bine ºi rapid în
alte þãri, în toate domeniile de activitate. Mãrturie în acest 
sens, dincolo de o pleiadã excepþionalã de scriitori de
origine românã, stau zecile de nume româneºti afirmate
în di verse domenii ºi în di verse locuri ale mapamondului, 
o privire gen eralã asupra diasporei româneºti adu cân -
du-ne în atenþie nume precum: actriþa francezã de origine
românã Ioana Crãciunescu (cunoscutã ºi ca o foarte bunã
poetã), balerina Simona Noja, una dintre cele mai mari
balerine contemporane, ajunsã din Huedin la Viena, me -
dicul radiolog Leucuþia, Traian (n. 25.03.1982 în Cãla -
cea-Banat - m. 12.09.1977 De troit SUA), un pionier al
radiologiei ºi al depistãrii cancerului prin examene ra dio -
logice, George Bothezat (1883-1940), inventatorul amer i -
can de origine românã care s-a remarcat în inventicã prin
construirea unui elicopter de concepþie proprie ºi prin

calcule privitoare la traiectoria Pãmânt-Lunã, aplicate cu
succes în cadrul programului Apollo. Enumerarea acestor 
nume care acoperã domenii atât de di verse ne va duce cu
gândul, în mod sigur, în primul rând, la ºcolile româneºti
unde aceºtia s-au for mat, pornind în lume cu un bagaj
substanþial de culturã gen eralã care le-a fost de un real
folos în afirmarea în þara de adopþie. Formaþi la ºcoala ºi
în bibliotecile româneºti (fie ºcolare, fie publice), toþi
intelectualii de marcã ai þãrii, la plecare, au dus cu ei acea
spiritualitate pe care au încercat, fiecare în felul lui, sã o
exprime sub di verse forme, cele mai cunoscute fiind:
expoziþii, lansãri de carte, spectacole ºi, acolo unde par -
tea ma te rialã a permis acest lucru, înfiinþarea de edituri ºi
reviste precum ºi a câtorva biblioteci. Referindu-mã la
acest din urmã as pect, al înfiinþãrii bibliotecilor ro mâ -
neºti în strãinãtate, primul nume mai apropiat de zilele
noastre, demn de remarcat, este cel al lui Ion Cuºa (n.
19.05.1925 Mac e do nia - m. 1981 la Paris), ma ce do -
neanul dârz ºi sincer care a reuºit sã punã bazele unei
mari biblioteci a diasporei la Paris, care, din pãcate, dupã
moartea sa, a rãmas în stadiul pe care îl dãduse înte -
meietorul sãu. Interesantã este evoluþia Bibliotecii Ro -
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mâne din Freiburg, înfiinþatã la 1 martie 1949, din
ini þiativa lui Vir gil Mihãilescu ºi a câtorva exilaþi români, 
din dorinþa de a pune la dispoziþie, atât românilor din
afara graniþelor þãrii, cât ºi strãinilor interesaþi de Ro -
mânia, cãrþi, reviste ºi alte documente adecvate. Pe par -
cursul existenþei sale, activitatea acestei biblioteci a fost
remarcabilã, fiind singura bibliotecã care deþine o co -
lecþie completã a tuturor revistelor ºi gazetelor româneºti
din exil. În perioada 1953-1991 biblioteca a editat Bu -
letinul Bibliotecii Române, în 20 de vol ume. Dupã 7 ani
de existenþã, aceastã bibliotecã a fost împãrþitã în 16
secþiuni: cãrþi, broºuri, extrase, periodice, manuscrise ºi
documente, texte documentare, discursuri ºi note mu -
zicale, albume ºi prospecte, fotografii, hãrþi, stampe, gra -
vuri, desene originale, arhivã de presã (conþinând extrase
din presa strãinã a articolelor referitoare la România),
arhivã documentarã, obiecte de artã, tablouri, acuarele,
filatelie, microfilme, diapozitive, colecþie nu mis maticã.
De-a lungul anilor, biblioteca a achiziþionat mai multe
fonduri, din di verse donaþii, printre care: Fondul George
Racoveanu, Fondul Grigore Nandriº, Donaþia Octav
Geor ge Lecca. Din partea dinastiei de Hohenzollern i-a
fost donat un manuscris eminescian. În primii ani de
activitate s-a înfiinþat seria intitulatã „ediþii de pribegie”,
în care au fost publicaþi Eminescu, Alecsandri ºi Cara -
giale. Apãrutã în 1949, ediþia cuprindea, printre altele,
poeziile Doina ºi Rugãciune, interzise în România în
acea vreme ºi se bucura de prefaþa lui Mircea Eliade. În
fiecare an, la începutul lunii octombrie, biblioteca a or -
ganizat simpozioane ºi comunicãri consacrate activitãþii
românilor din di as pora. Mai menþionez aici cã aceastã
bibliotecã dispune de un fiºier analitic (pe autori ºi teme)
care, din pãcate, se opreºte în 1983, dar care oglindeºte
foarte bine, pânã la acea datã, situaþia diasporei române în 
lume. Cãrþile ºi periodicele acestei biblioteci au fost in -
cluse în sistemul gen eral al bibliotecilor universitare din
fosta R.F.G., având indicativul de cat a log „FREI 144”.
Dacã aceastã bibliotecã a avut un rol foarte im por tant
pentru românii risipiþi în Europa, Ac a de mia Româno-
 Amer i canã de arte ºi ºtiinþe, înfiinþatã în anul 1975, la
iniþiativa Monseniorului Octavian Bârlea (cel care s-a
stins la peste 90 de ani în Germania) care a ºi condus-o o
perioadã, pânã în 1977, a avut menirea ca, dincolo de
continuarea relaþiilor româno-americane (întãrite aºa
cum bine se ºtie, la începutul secolului XX, când mulþi
români s-au stabilit pe pãmânt amer i can), sã lupte pentru
drepturile omului care erau încãlcate în România co -
munistã. Aceastã Academie condusã, dupã plecarea lui
Octavian Bârlea, de cãtre Maria Manoliu-Manea a avut 8
membri corespondenþi din afara graniþelor SUA. Printre
cei mai importanþi numesc aici pe: L.M. Ar cade, George
Ciorãnescu, Eugen Coºeriu, Ioan Petru Culianu, Mircea
Eliade, Vir gil Ierunca, Monica Lovinescu, Vir gil Ne -
moianu, I. Negoiþescu etc. Activitatea acestei instituþii,
care, deseori, în perioada comunistã, a luat atitudini ci -
vice împotriva totalitarismului, s-a fãcut cunoscutã prin
congresele anuale, desfãºurate uneori chiar în afara SUA, 
care s-au bucurat de prezenþe remarcabile, precum ºi din
publicaþiile periodice editate cum ar fi: Buletinul ARA,
Libertas Mathematica ºi Jour nal of the Amer i can Ro ma -
nian Acad emy of Arts and Sci ences. Tot aici s-au editat
multe lucrãri importante, printre care menþionez Ro mâ -

nia ºi românii a lui Octavian Bârlea (apãrutã în 1977) ºi
Homo Religiosus a lui Mircea Eliade (apãrutã în 1990).
În 1991 s-a înfiinþat Biblioteca acestei instituþii (fond to -
tal de publicaþii de peste 60.000 vol ume) avându-l ca
fondator pe Ion Smedescu. O im por tantã ºi lungã acti -
vitate a avut ºi Comitetul Naþional Român, înfiinþat în
6.04.1949 la New York. Înfiinþarea sa a fost precedatã de
alcãtuirea unui Consiliu al partidelor politice româneºti
din exil. În ciuda unor rupturi ºi a unor probleme interne,
acest or gan ism, dintre ai cãrui primi membri amintesc
aici pe: gen eral Nicolae Rãdescu, Cornel Bianu, Nicolae
Caranfil, Alexandru Cretzianu, Grigore Gafencu, a reu -
ºit, prin ziarul Lupta româneascã, devenitã ul te rior Lupta 
Românã, sã fie o flacãrã vie în lupta anticomunistã. În ul -
tima sa perioadã de activitate (începutul anilor ‘80) a
publicat volumul La Drame de la Roumanie. 40 ans de
dictature comuniste, volum editat de Ci ce rone Ioniþiu,
cel care a fost ultimul ed i tor ºef  la Lupta românã. Mai
menþionez aici cã arhiva CNR, care a fost o perioadã în
posesia lui Al.Cretzianu, a fost depusã la Institul Nover al 
Universitãþii Stan ford, Cal i for nia (SUA).

Abordând acest as pect al instituþiilor de culturã,
mai amintesc: Casa Românã (centru cul tural din Can ada,
înfiinþat de preotul ortodox Petre Popescu).

O abordare corectã ºi mai completã a activitãþii
românilor de pretutindeni necesitã, în mod obligatoriu,
enumerarea cronologicã a înfiinþãrii instituþiilor de cul -
turã ºi ºtiinþã, aceastã cronologie având menirea nu doar
de a ilustra activitatea intelectualilor români de pre tu -
tindeni, ci ºi faptul cã întotdeauna, marile personalitãþi
româneºti au fost preocupate de imaginea þãrii, oriunde
s-au aflat. În acest con text ideatic, fac aici, o succintã
trecere în revistã a câtorva dintre aceste instituþii, într-o
cronologie care demonstreazã o serioasã continuitate de
idei puse în practicã: 

- 1949-1956 a activat Societatea Cul turalã Ro -
mânã din Sao-Paolo;

- 1951 ªtefan Baciu a fondat Centrul Cul tural
„Andrei Mureºanu” la Rio de Ja neiro;

- 1951 ia fiinþã Librãria Bibliotecã „Meºterul Ma -
nole” în Ar gen tina;

- 1952 Teodor Paulescu înfiinþeazã Biblioteca Sa -
tului la Sao Paolo, unde a dus, în timp, multe obiecte de
artã pop u larã;

- la începutul anilor ‘60, la Cam bridge, Fundaþia
„Constantin Brâncuºi” pune la dispoziþia tinerelor ta -
lente, mijloace financiare;

- 1967 la Freiburg, Paul Miron înfiinþeazã So -
cietatea „Mihai Eminescu”;

- 1981 în Franþa, la Paris, ia fiinþã, având ca mem -
brii fondatori, printre alþii, pe Mircea Eliade, Vir gil Ie -
runca, Sanda Stolojan, Centrul de promovare a cãrþii;

- 1983 ia fiinþã Biblioteca Românã din Paris, la
iniþiativa lui Nicu Caranica, M. Boboc, J.T. Bãrbulesco;

- tot în acelaºi an, la Ma drid (unde dupã al 2-lea
Rãzboi Mondial s-au aflat cei mai mulþi foºti legionari
printre care amintesc pe Aron Cotruº ºi Pamfil ªeicaru) ia 
fiinþã Fundaþia Cul turalã Românã din care fac parte
Vintilã Horia, Aurel Rãutu, Al. Gre go rian, Radu Enescu,
Al. Ciorãnescu etc.

- 1984 ia fiinþã Biblioteca Românã din Montréal ºi
Asociaþia Cul turalã Româno-Ca na dianã „Hora Prie te -
niei” care pub licã revista Au rora;
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- 1986 tot la München este înfiinþat Institutul Pen -
tru Studii Româneºti;

- 1990 apare la San Diego (SUA) Antologia per -
so nalitãþilor culturale româneºti din exil (sub egida
Institutului Român de Cercetãri Istorice din Cal i for nia).

În contextul instituþiilor cre ate de români, fac aici
o menþiune legatã de douã nume demne de luat în seamã,
de data aceasta din România: scriitorul Augustin Buzura,
cel care, în 1992, înfiinþeazã Institutul Cul tural Român ºi
exploratorul român Teodor Negoiþã care a legat mii de
fire între oamenii de pretutindeni, înfiinþând în 1994
Institutul Român de Cercetãri Polare, ca instituþie pri -
vatã, cu scopul de a strânge în jurul sãu oamenii de ºtiinþã
din diferite domenii pasionaþi de cercetãrile polare. Fon -
durile pentru cercetare provin din sponsorizãri ºi din
granturile guvernamentale sau fondurile europene, prin
proiectele de cercetare la care participã Fundaþia. Din
anul 1995, a înfiinþat ºi con duce Fundaþia Ant arc ticã
Românã, cu scopul de a strânge finanþãri pentru expe -
diþiile ulterioare. El este primul român care, la data de 21

aprilie 1995, a ajuns pe schiuri la Polul Nord, în cadrul
unei expediþii ruseºti. În prezent, con duce prima staþie
româneascã per ma nentã de cercetare ºi explorare din
Antarctica (Staþia Law-Racoviþã), fondatã de cãtre el ºi
inauguratã în anul 2006. 

Dacã numele lui Teodor Negoiþã, se aude pre -
tutindeni, fiind în România, numele miilor de români din
afara þãrii se fac, aºa cum am încercat sã demonstrez în
aceste rânduri, tot mai mult auzite, mai ales din acele
locuri în care ei se aflã în numãr mare, în þãri precum
Spania, Italia, Franþa, Germania, Aus tra lia, SUA sau Ca -
n ada. În acest con text, al maselor mai compacte de ro -
mâni, prezente acum pe glob, amintesc cã se observã din
nou o revigorare a înfiinþãrii de instituþii culturale.
Su mara retrospectivã a activitãþii românilor de pretu -
tindeni este aºadar, dincolo de expunerea concretã ºi
poate seacã, a unor date, poate una dintre cele mai rele -
vante imagini ale unei Românii care, dincolo de ine rentele
greºeli pur ºi simplu omeneºti, oferã imaginea unei spi -
ritualitãþi puternice cu un serios potenþial inte lectual.

Caleidoscop internautic: 
Biblioteci româneºti în lume

Casilda CIOLTEA

Biblioteca Academiei Române
din Roma

Biblioteca Academiei Române din Roma este cea
mai mare bibliotecã din reþeaua Institutelor Culturale
Române din strãinãtate. Aceastã bibliotecã îºi are rãdã -
cinile în ªcoala Românã din Roma, înfiinþatã prin efortu -
rile lui Nicolae Iorga, în 1920. În 1969 clãdirea din Villa
Giulia se redeschide ca: Biblioteca Românã la Roma.

În prezent biblioteca are un fond de aproape 40 de
mii de vol ume. Profilul funcþional este în principiu acela
al unei biblioteci de cercetare specializatã în istorie, ar -
heo logie, istoria artei, literaturã românã, literaturã uni -
ver salã, muzicã, cu o predilecþie clarã pentru subiecte ce
privesc romanitatea ori en talã. De asemenea, biblioteca
mai deþine o colecþie im por tantã de periodice. Fondul de
carte veche, for mat din achiziþii datând de dinainte de
anul 1947, a fost parþial reconstituit. În ultimii ani bi -
blioteca a beneficiat de importante donaþii bibliografice
printre care se aflã fondurile de carte do nate de Dinu
Adameºteanu, Mariano Baffi, Luisa Valmarin ºi fondul
de carte donat de Banca Naþionalã a României.

Cãrþile ºi periodicele pot fi consultate în bibliotecã
sau împrumutate. Accesul în bibliotecã în vederea con -
sultãrii de materiale se face în baza unui doc u ment de
identitate, bibliotecarul pãstrând o copie a acestuia, în caz 
de împrumut. Cea mai mare parte a materialelor este cu
acces liber la raft. Biblioteca oferã ºi servicii de orientare
bibliograficã la cerere. 

(Sursa: http://www.kosson.ro)

Prima Bibliotecã româneascã
la Padova

Aceasta se aflã în cadrul societãþii culturale ro -
mâne „Columna”, iar inaugurarea a avut loc pe 29 noiem -
brie 2008.

Crearea acestei biblioteci româneºti s-a concretizat 
în urma semnãrii unui pro to col între Elena Rãdulescu,
Preºedinta Societãþii Culturale Române „Columna” ºi
Sergiu Gãbureac, reprezentantul Bibliotecii Metro poli -
tane Bucureºti.

Pentru început, au fost puse la dispoziþia pu bli -
cului aproximativ 2.000 de cãrþi, CD-uri ºi DVD-uri,
urmând ca pe viitor sã se organizeze o bibliotecã com -
pletã, cu 10.000 de materiale. Aceastã primã parte a
Bibliotecii Române este dedicatã, în mod deosebit,
ele vilor înscriºi la cursul de limba românã, precum ºi
celor care man i festã interes pentru cultura ro mâ -
neascã.

Preotul Ion Resceanu, venit la Padova cu bine -
cuvântarea Înalt Prea Sfinþitului Pãrinte Mitropolit Iri -
neu, aminteºte o definiþie datã culturii, con form cãreia,
cultura este ceea ce rãmâne dupã ce ai uitat tot. Acesta
sperã ca românii sã îºi recapete memoria naþionalã, adãu -
gând cã „o bibliotecã pãstreazã identitatea, iar identitatea
îl salveazã pe om din ghearele subculturii. Sper ca Bi -
blioteca din Padova sã gãseascã mijloacele de a fi atrac -
tivã pentru pub lic”. 

(Sursa: http://www.evz.ro)
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Bibliotecã româneascã
inauguratã în Ser bia

În localitatea Uzdin din Ser bia a fost inauguratã, în 
luna iulie 2009, o bibliotecã româneascã cãreia i s-a dat
numele lui Petru Mezin (1912-1999), dascãl al localitãþii ºi 
im por tant apostol al culturii româneºti din aceastã zonã.

Amplasatã în incinta primãriei din localitate la
iniþiativa Societãþii Culturale Tibiscus, biblioteca va
func þiona zilnic.

Preºedintele Societãþii Culturale Tibiscus, Vasile
Barbu, iniþiatorul acþiunii de achiziþionare a cãrþilor in -
trate în inventarul bibliotecii, a declarat cã cei peste 3.500 
de români din Uzdin dispun de acum de un fond de carte
de circa 5.000 de vol ume în limba românã ºi alte 1.300 în
limbile sârbã, slovacã, maghiarã, englezã, ger manã.

„Cãrþile ne-au fost dãruite de diferite societãþi cul -
turale din România. Putem afirma cã odatã cu deschi -
derea pub licã a bibliotecii am repus în circulaþie marile
valori ale literaturii româneºti”, a spus domnul Vasile Barbu. 

(Sursa: http://www.adevarul.it)

Centru cul tural pentru românii
din Muntenegru

Centrul cul tural român „Diocleia” a fost înfiinþat
anul acesta în capitala Muntenegrului, Podgoriþa, la ini -
þiativa Episcopiei Ortodoxe Române Dacia-Fe lix din
Vâr ºeþ, Ser bia.

Potrivit secretarului eparhial, arhimandrit Lon ghin,
timp de douã sãptãmâni, reprezentanþii episcopiei ºi ai di -
plomaþiei româneºti în Muntenegru au acþionat pentru
formarea unui nucleu de persoane de origine ro mânã,
interesate în promovarea culturii româneºti în aceastã
zonã, unde trãiesc peste 2.000 de români.

„Din toamna acestui an, sub patronajul acestei
instituþii cul tural-bisericeºti, vor fi organizate expoziþii
ale portului pop u lar românesc, un club de teatru, o bi -
bliotecã, o capelã în care sã se oficieze Sfânta Liturghie,
ºi un fes ti val de cântece ºi dansuri populare româneºti”, a
precizat arhimandrit Longhin. 

(Sursa: http://www.adevarul.es)

Deschiderea primei biblioteci
româneºti la Vidin în Bul garia

„AVE”, Uniunea Etnicilor Români din Bul garia,
preºedinte Ivo Filipov, Gheorghiev, împreunã cu: Aso -
ciaþia „Curcubeul peste Dunãre”, Centrul Cul tural Ro -
mân din Vidin ºi Societatea Cul turalã a Vlahilor, au
inaugurat oficial biblioteca româneascã, gãzduitã la se -
diul AVE, sâmbãtã 13 iunie 2009, în preajma zilei de
intrare în eternitate a „omului deplin al culturii ro mâ -
neºti”, Mihai Eminescu.

Inaugurarea Bibliotecii, cu numele „Albo tina”
(nu me venerat de românii din Bul garia), a prilejuit desfã -
ºurarea ad-hoc a unei mese rotunde, cu laude ºi critici, dar 
ºi propuneri înþelepte. Au fost apreciate iniþiativele Fun -
daþiei „Scrisul Românesc” care are un pro gram ed i to rial
spe cial pentru românii din jurul României, prin celebra
colecþie „Români uitaþi”, dar ºi prin tipãrirea ºi donarea
altor cãrþi bilingve (româno-bulgare sau româno-sârbe)

pentru românii din sudul Dunãrii pentru ca aceºtia sã
poatã citi ºi scrie în limba românã (aici este un fenomen
cu rios: românii ºtiu sã vorbeascã limba românã în grai
oltenesc sau bãnãþean – Timocul sârbesc – dar nu cunosc
încã alfabetul latin).

Inaugurarea acestei biblioteci româneºti la Vidin
este, dupã cum au afirmat vorbitorii, un autentic act de
culturã (Mar ian Barbu), este, de fapt, prima bibliotecã
româneascã din Balcani creatã dupã 1944 (Stoica Lascu). 
Este un pas mic pentru etnicii români din Bul garia, dar
destul de mare pentru ideea de românitate. Iar îm bo -
gãþirea acestei biblioteci cu alte comori spirituale de -
pinde acum numai de românii din Þarã, fie oficialitãþi,
ONG sau simpli donatori de carte 

(Sursa: http://www.timocpress.info)

Prima bibliotecã pentru imigranþii
români inauguratã la Ma drid

În cadrul programului cul tural Bucureºti, Capitala
tuturor Românilor, Biblioteca Met ro pol i tanã din Bu cu -
reºti a deschis la Ma drid, prima bibliotecã româneascã
din capitala Spaniei. 

Filiala dotatã cu câteva mii de vol ume de literaturã
clasicã ºi contemporanã, istorie, artã, traduceri din lite -
ratura spaniolã, a fost inauguratã vineri, 11 aprilie, 2009
la Biblioteca „Jose Hierro“ (fil ialã a Bibliotecii Publice
Municipale Ma drid), în prezenþa unor oficialitãþi din par -
tea Institutului Cul tural Român, reprezentat prin di rec -
torul Horia Barna, ale Primãriei Municipiului Bucureºti
ºi ale Primãriei Ma drid. În cartierul Rosas (Calle Maria
Sevilla Diago), din zona satelit a Madridului, San Blas,
unde a fost deschisã biblioteca, locuiesc peste 50.000 de
imigranþi români.

Au fost aduse aici în jur de 2.200 de cãrþi, de la cele 
mai mari edituri din România, iar peste 30% din fondul
de carte trimis este destinat copiilor.

Au fost achiziþionate 445 de audiobookuri, CD-uri
ºi DVD-uri cu filme ºi dramaturgie româneascã, simfonii
de George Enescu, imnuri bizantine, iar de la nu me -
roasele computere mai poate fi accesatã ºi o bibliotecã
vir tualã (www.dacoromanica.ro).

„Biblioteca are scopul de a asigura comunitãþilor
de români legãtura cu þara, dar ºi de a-i integra cul tural”,
a declarat directorul BMB, Flo rin Rotaru. 

(Sursa: http://www.icr.ro)

Biblioteca românã din Paris

Biblioteca Românã din Paris a fost constituitã sub
îndrumarea lui Nicolae Iorga dar a dispãrut în 1945. Ea a
fost reînfiinþatã în anul 1988, 26 ianuarie, sub auspiciile
Ambasadei României în Franþa. În ianuarie 1990, bi -
blioteca a fost integratã în cadrul nou înfiinþatului Centru
Cul tural Român, devenit ul te rior Institutul Cul tural
Român din Paris. Ea a fost dotatã cu un fond de câteva
mii de vol ume, astãzi biblioteca ICR Paris numãrând
circa 12.000 de vol ume în limbile românã ºi francezã.

În prezent, cei aproximativ 300 de cititori au la
dispoziþie un fond de carte variat, aflat în plinã reor -
ganizare. Potrivit ICR, în viitorul apropiat, va fi instalat
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un pro gram de bibliotecã pentru a permite consultarea
informatizatã ºi on line a fondului de carte.

Primul di rec tor al Bibliotecii Româneºti din Paris
a fost diplomatul Nicolae Mareº, urmat de profesorul
universitar din Iaºi Constantin Pavel.

Pe ri odic, lectoratele de limba românã din Franþa,
dar ºi di verse biblioteci publice beneficiazã de donaþii de
vol ume ºi publicaþii româneºti din partea ICR Paris.

Accesul la bibliotecã este liber, gratuit ºi deschis
oricãrui pub lic, indiferent de nivelul de cunoaºtere al
limbii române sau de nevoia de informare.

Împrumutul la domiciliu permite consultarea unei
mare pãrþi a fondului bibliotecii.

Pentru a beneficia de acest serviciu trebuie sã se
depunã un cec de garanþie în valoare de 50 de euro. Se pot 
împrumuta 3 cãrþi la fiecare douã sãptãmâni. 

(Sursa: http://com mons.wikimedia.org)

Biblioteca de carte româneascã
„Mihai Eminescu” Salonic

Fondatã în 1996 de doamna Manuela Marinescu
20, Spirou Trikoupi str., 106 83 Ath ens
Telefon: (+30) 210 33o.62.39
Fax:(+30) 210 330.62.39
E-mail: libraria.elro@gmail.com
Di rec tor: Dna Manuela Marinescu 
(Sursa: http://salonic.mae.ro)

Deschiderea oficialã a
Centrului Spir i tual Cul tural Românesc 

din Bruxelles

Fundaþia „Valenþe Umane” lanseazã în perioada
1-6 decembrie 2009 un proiect de mare anvergurã prin
deschiderea Centrului Cul tural Spir i tual Românesc în
Capela „Sainte Ju li enne”.

Dupã un efort remarcabil, Fundaþia „Valenþe U -
mane” pune în slujba promovãrii culturii ºi spiritualitãþii
româneºti un spaþiu generos, compus din bisericã, bi -
bliotecã, salã de con cert, centru de conferinþe si simeze
pentru expoziþii permanente. „Suntem pregãtiþi sã sus -
þinem acest proiect curajos, suntem hotãrâþi sã punem în
valoare arta româneascã ºi tradiþiile poporului nostru în
mijlocul Europei, la Bruxelles. Vom ridica drapelul Ro -
mâniei pe turla Catedralei «Sainte Ju li enne», cu mândrie
ºi cu speranþa cã românii de dincolo de graniþele þãrii vor
susþine acest demers prin participare ºi prin implicare
afectivã la programele permanente propuse de Centrul
Cul tural Spir i tual Românesc.” - Nela Pãvãloiu, Pre ºe -
dinte al Fundaþiei „Valenþe Umane”.

Deschiderea oficialã a Centrului Spir i tual Cul tural
Românesc din Bruxelles va avea loc cu ocazia celebrãrii
Zilei Naþionale a României, printr-o serie de man i festãri
culturale complexe, desfãºurate între 1 ºi 6 Decembrie
2009, re unite sub genericul „Târg Românesc de Crãciun”. 

(Sursa: http://www.rgnpress.ro)

Librãria „Pagini româneºti”,
Can ada (George SAVA)

O librãrie româneascã în Can ada. Pentru mine,
este ca un vis frumos care se împlineºte dupã multe
cãutãri, negocieri, tergiversãri ºi emoþii. Emoþii, mai ales. 
Dacã veþi avea curiozitatea sã vizitaþi librãria noastrã
„fizicã” de pe Bulevardul Décarie din Montréal, veþi
simþi poate mai mult din emoþiile investite de noi în acest
proiect decât dacã pãºiþi doar în librãria aceasta, „vir -
tualã”. Peste 15.000 de cãrþi, CD-uri ºi DVD-uri vã
aº teaptã - rânduite frumos, în rafturi.

Într-o lume în care internetul pare de neoprit din
calea lui de a devora tot ceea ce înseamnã tipãriturã, a
investi în lumea cãrþilor nu pare deloc cea mai deºteaptã
treabã. Dar o librãrie de carte româneascã la atâtea mii de
kilometri depãrtare de þara na talã ar putea sã însemne mai 
mult decât o simplã librãrie: ar putea fi o punte de le -
gãturã între noi ºi ceea ce am lãsat în urma noastrã,
„acasã”: copilãrie, familie, culturã.

Cine dintre noi nu a avut, mãcar o datã, nos tal gia
dupã-amiezilor petrecute în foºnetul de neconfundat al
unor pagini întoarse cu grijã, a parfumului îmbietor de
carte proaspãt scoasã de la „cuptor” sau a zornãitului
casei de marcat din librãria oraºului în care ne-am nãscut, 
am trãit sau am învãþat? La aceste lucruri ºi la alte o mie
ne-am gândit atunci când am hotãrât sã deschidem o
librãrie de carte româneascã în Amer ica de Nord.

Restul vã rãmâne dumneavoastrã sã descoperiþi:
am început cu 10 edituri ºi am ajuns repede la mai bine de 
100, plecând de la titlurile sugerate de cititorii noºtri.
Cãrþi tipãrite simplu sau în formate de lux; autori români
ºi autori strãini, traduºi în limba românã; ediþii bilingve
sau chiar trilingve, albume cu imagini din România,
dicþionare de lim bi strãine; cãrþi tehnice sau de bucate;
cãrþi pentru bucuria copiilor, dar ºi a bunicilor, care nu
mai ºtiu ce poveºti sã inventeze pentru cei mici; literaturã
poliþistã sau de aventuri, dar ºi clasici ai literaturii ro -
mâne sau universale. Cãrþi de istorie, o istorie aºa cum nu
se scria pe vremea în care aþi fost nevoiþi sã vã pãrãsiþi
þara; cãrþi - mãrturie despre regimul dic ta to rial pe care
l-aþi trãit sau despre care doar aþi auzit. CD-uri cu muzicã, 
scheciuri sau poveºti, DVD-uri cu filme ale celor mai
iubiþi actori ºi regizori români. 

 (Sursa: http://www.cartiromanesti.ca)
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RESTITUIRI. 
Din corespondenþa ineditã a familiei Vasile Lucaciu 

De Sfântã Mãrie Mare, la ªiºeºti 
a fost interzis serviciul religios (1896)

Scrisoare a Veturiei Lucaciu, fiica marelui tribun, cãtre fratele ei Epaminonda,
pusã la dispoziþia redacþiei prin amabilitatea domnului Ovidiu-Emilian MICA, 

preºedintele Asociaþiei SAVO - Scrieri ale vechiului oraº Satu Mare
(http://savo-satumare.blogspot.com).

ªiºeºti, 19/31 Au gust 1896
Iubite frate,

Ieri am primit epistola ta ºi mã ºi grãbesc a-þi
rãspunde.

Mai întâiu de toate, cu chestia privitoare la arti -
colul tãu pentru Tri buna. Tata a zis cã la nici un caz sã nu
publici acea corespondenþã, pentru cã toate acuzele nu
sunt adevãrate ºi vor ieºi odatã la ivealã toate nea de -
vãrurile. Tocmai spunea tata cã foarte bine ai fãcut cã l’ai
consultat înainte de a trimite articolul la Sibiu, cãci de îl
trimiteai, din cea mai bunã intenþiune a ta, rezulta un
mare rãu pentru tata.

Deci mai repet, sã scrii nimic la ziarele din Sibiu. 
Sã-þi mai vorbesc acum ºi despre cele întâm plate în 

ultimele timpuri în ªiºeºti. ªtii cã la 15/27 este hramul
bisericii din ªiºeºti. Anul acesta s’a fãcut o cruce înaintea 
bisericii, pe care a voit’o sfinþi în ziua sus numitã.

Nu ºtiu de unde, de unde nu, a auzit episcopul
despre afacerea aceasta ºi el, în loc sã trimetã cele ce se
cuvineau, la protopop, da le-a trimis la Budapesta, de
unde s’a te legrafiat cã tata n-are drept sã sfinþeascã cru -
cea. S’au lipit niºte afiºuri pe casele din Baia-Sprie,
Baia-Mare, cã nu este iertat a veni la 
ªiºeºti. S’a vestit chiar în biserici.
Episcopu’ a scris la preoþi cã acei
cari vor veni vor fi suspendaþi pe
timp de un an º.a.m.d. ªtiam cã este
interzisã numirea de la forul bi se -
ricesc, însã ei au alergat la puterea
poliþieneascã, ºi astfel foiºpanul
ne-a trimis pentru ziua de 15/27 Au -
gust, 120 jan darmi ca sã ne pã zeas -
cã. Nu a lãsat nici sã se ser veascã în
bisericã, ba ce e mai mult, a fost un
mort în sat, ºi nu au lãsat sã se clo -
poteascã. Aceastã leghi oanã a stat
în ªiºeºti de la 14/26  pânã la 16/28
Au gust.

Ce e mai mult, nu [au] lãsat

nici chiar pe ªiºeºteni în bisericã ºi nu i-a lãsat sã vie la
tata. 

Însã sfinþirea de cruce nu s’a putut face acum la Sf.
Maria, pentru [cã] acei cari au fãcut crucea au scris tatii cã 
icoanele nu sunt gata. Astfel au rãmas pãcãliþi cei de sus,
mai cu seamã Szabo Janos, dacã l’ar lua pe tata la rãs -
pundere cã de ce a arãtat protopopului sf[inþirea] de
cruce. Nu-i putea anunþa, deoarece crucea nu era gata. ªi
astfel s’a serbat la noi ziua cea mare, fãrã missã cel puþin.
Civilizaþie × la stat maghiar, sã te opreascã a te ruga,
parcã suntem pe timpul tãtarilor. Însã ºi aici, ca în toate
acþiunile lor, ungurii nu-ºi neagã originea. 

Noi suntem cu toþii sãnãtoºi. Peste douã sãptãmâni
ºi noi ne ducem la ºcoalã. Vãsãlicuþa a plecat deja. El
umblã hãt la Sibiu la ºcoalã. 

Scrie-ne cum te ai, dacã þi-au folosit bãile.
Te sãrutãm cu toþii.
A ta sorã iubitoare, Veturia.

Mama îþi mai trimete 5 fl[orini]*
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ASTRA sãrbãtoritã în despãrþãmântul Chioar
Laviniu ARDELEAN

Majoritatea istoricilor români recunosc fap -
tul cã Asociaþiunea ASTRA a constituit
pentru neamul nostru una dintre cele mai

mari lucrãri de suflet, alãturi de „ªcoala Ardeleanã” sau
Ac a de mia Românã. Desigur cã aceastã apreciere vine
mai ales din direcþia unor per formanþe de excepþie ale
acesteia în domeniul cultivãrii limbii ºi culturalizãrii po -
porului, cu deosebire în pe rioada în care transilvãnenii,
deºi majoritari, erau privaþi de drepturile elementare la
limbã, educaþie, culturã.

Înfiinþatã în 1861 la Sibiu de cãtre un grup de
intelectuali români de frunte – Andrei ªaguna, Timotei
Cipariu, George Bariþiu, Gavriil Muntean, º.a. – ASTRA
s-a manifestat ca cel mai bun mijloc de emancipare spi -
ritualã pentru români, fiind de fapt factorul prin ci pal în
pregãtirea Marii Uniri cu Regatul Român. Adunãrile Ge -
n er ale, desfãºurate în fiecare an într-un alt oraº, con -
stituiau mari serbãri naþionale, care jucau atât rol de
CONGRESE ALE SPIRITUALITÃÞII ROMÂNEªTI,
cât ºi TRIBUNE DE LUPTÃ sau FOCARE DE LU -
MINÃ. Conferinþele þinute cu aceste ocazii, dezbaterile,
expoziþiile, spectacolele urmãreau atât sã-i însufleþeascã
pe cei prezenþi, cât ºi sã-i îmbãrbãteze pe reprezentanþii
de frunte ai românilor ardeleni spre a putea con tinua
BÃTÃLIA PENTRU LIMBÃ, spre a putea rezista crun -
telor represiuni maghiare ce urmãreau deznaþionalizarea
românilor ºi pãstrarea lor în ignoranþã ºi sãrãcie.

Începând cu anul 1869 ASTRA a decis ca Aso -
ciaþiunea sã se organizeze pe DESPÃRÞÃMINTE, struc -
turi fireºti, flexibile ºi suficient de coerente, care sã per mitã
o mai bunã conlucrare, organizare, dezvoltare. A fost o
hotãrâre istoricã, ce a produs efecte ben e fice ºi majore,
apreciate unanim la scara istoriei ºi durabile pânã în zilele
noastre. Acea adunare istoricã s-a desfãºurat în capitala
Districtului Chioar, ªomcuta Mare, ºi despre aceasta cro -
nicarii Revistei TRANSILVANIA ne-au lãsat descrieri su -
perbe. Iatã ce scrie de la locul sãrbãtorii re porterul: 

„Dupã ce se celebrã mai înainte Sfânta Liturghie în 
biserica localã, cerându-se darul ºi binecuvântarea lui
Dumnezeu asupra lucrãrilor adunãrii, con form pro gra -
mului stabilit pentru afacerile acestei adunãri gen er ale
prin comitetul asociaþiunii, membrii asociaþiunii veniþi la
aceastã adunare din toate pãrþile ºi un numãr frumos de
oaspeþi privitori se adunarã la ora nouã dimineaþa în sala
pretoriului districtual, destinatã pentru þinerea ºedinþelor
ºi ajustatã cu grijã ºi eleganþã pentru acest scop. Bucuria
ºi însufleþirea ce strãluceau pe feþele celor prezenþi, a -
nunþau însemnãtatea sãrbãtorii; era aceasta, sãrbãtoarea
reîntâlniri ºi a reîntrunirii fraþilor de un sânge pentru a se
consulta în înþelegere ºi iubire frãþeascã, despre mij -
loacele conducãtoare spre scopul înalt al asociaþiunii, la
ridicarea literaturii naþionale ºi a culturii poporului ro -
mân. Locul întrunirii, însuºi, dã nouã creºtere, noi aripi
bucuriei ºi însufleþirii gen er ale, cãci aceste locuri atât de
însemnate în istoria trecutului naþiunii ºi a patriei noastre, 

unde dezvoltarea naþionalã, spiritul român, din cauza
împrejurãrilor vitrege, nu pot lua încã acel zbor ce îl
recheamã imperios pentru înflorirea naþiunii noastre,
pentru prima oarã vedeau acum întrunitã în sânul lor, o
atare adunare literarã naþionalã, ceea ce nu va rãmâne,
desigur, fãrã influenþã binefãcãtoare asupra deºteptãrii
românismului în pãrþile acestea.”1

În zilele de 17 ºi 18 octombrie 2009, la ªomcuta
Mare s-a þinut cea de-a 104-a Adunare Generalã a
ASTREI, tocmai pentru a marca cea de-a 140-a ani -
versare a istoricei manifestãri din Capitala Þãrii Chioa -
rului. Organizatã de cãtre Despãrþãmântul ªomcuta Mare 
(preºedinte – profesor Vasile Albu), cu sprijinul Despãr -
þãmântului Baia Mare (preºedinte – profesor universitar
doc tor Gheorghe Pop), a primarului Vasile Dorinel Alb,
Consiliului lo cal ºi Consiliului Judeþean Maramureº,
ADU NAREA GENERALÃ s-a transformat într-o SÃR -
BÃTOARE NAÞIONALÃ DE ANVERGURÃ. 

Au fost prezenþi 120 de delegaþi din 62 de des -
pãrþãminte, din þarã, dar ºi din Banatul sârbesc ºi Ba -
sarabia. S-au adoptat hotãrâri importante pentru sãr bã-
 torirea, în 2010, a douã decenii de la revitalizarea
ASTREI ºi aniversarea, în 2011, a 150 de ani de la
înfiinþarea Asociaþiunii. S-au prezentat rapoarte, s-a con -
ferenþiat, s-au fãcut analize, propuneri, iniþiative. For -
maþiile de dansatori ale Clubului elevilor ºi cele ale Casei
de culturã, în prima parte, dar mai ales cele trei coruri
orãºeneºti ºomcutene (Corul „Glasul Chioarului”, Corul
de bãrbaþi din Finteuºu Mare, Corul din Buciumi), în
partea a doua, au încântat auditoriul dincolo de aplauze,
ajungând pânã la cea mai sensibilã fibrã ºi provocând
lacrimile bucuriei depline. Pe scurt, douã zile fructuoase,
în care dom i nant a fost voluntarismul, pentru cã activiºtii
ºi animatorii astriºti sunt cei mai fideli purtãtori ai ofran -
delor de suflet pe altarul de suflet al neamului. Aceastã
subliniere e necesarã, mai ales pentru acele situaþii ºi
zone în care instituþii plãtite cu bani de la buget lâncezesc
sau plutesc în inactivitate, iar filialele astriste (des pãr -
þãminte, cercuri) duc ºi azi greul activitãþilor culturale,
aºa cum o fãceau ºi în urmã cu multe decenii, când
ASTRA juca ºi rol de Academie, ºi de Min is ter al Edu -
caþiei, ºi de Min is ter al Culturii pentru românii oropsiþi de 
regimuri strãine ostile.

Programul de duminicã 18 octombrie s-a desfã -
ºurat la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare.
Profesor doc tor Teodor Ardelean, directorul instituþiei,
onorat cu o zi înainte cu Premiul Octavian Goga pentru
Literaturã pentru anul 2008, a prezentat istoricul, starea,
dotarea ºi serviciile bibliotecii, cea mai mare, mai fru -
moasã, mai dinamicã ºi mai utilizatã bibliotecã publicã
din România. Oaspeþii au avut bucuria sã verifice aceste
calificative printr-o vizitã meticuloasã, ducând spre
casele lor multe idei noi ce vor putea însoþi viitoarele
fapte culturale în care ASTRA exceleazã.

1  Protocolul adunãrii gen er ale [...]. În Transilvania, an. 2, nr. 19, 1 oct. 1869, p. 217.
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La Ghimeº-Palanca, pe urmele unui erou, 
Emil Rebreanu

Constantin C. GOMBOª 

În aceastã varã am fost invitaþi împreunã cu soþia 
ºi tânãrul cercetãtor de la Muzeul Banatului,
Adrian De heleanu, în care îmi pun mari spe -

ranþe, la cea de a XII-a ediþie a „Zilelor Miron Cris tea”
care s-a desfãºurat la Topliþa-Harghita, în zilele de 18-20
iulie. Manifestãrile au fost temeinic organizate de prof.
Ilie ªandru cu sprijinul autoritãþilor lo cale ºi a arhi -
episcopului ortodox de Harghita ºi Covasna, P.S. Ioan
Selejan. 

Încãrcat sufleteºte cu ceea ce înseamnã puterea
credinþei ºi a tradiþiei româneºti din zonã, atât de atacate
de nemernici care hulesc neamul românesc, dupã ce
mi-am îndeplinit misiunea ºtiinþificã ºi am dãruit cãrþi ºi
reviste de la editurile „Eurostampa”, „Orizonturi uni -
versitare” ºi Fundaþia „Alba Iulia 1918, pentru unitatea ºi
integritatea României”, la deschiderea noului sediu al
Bibliotecii Municipale „George Sbârcea” din Topliþa, am 
rãspuns apoi invitaþiei prietenului ºi colegului meu de
facultate, prof. Balogh Zsigmond de a-i face o vizitã la
Miercurea Ciuc. Acesta mi-a oferit o surprizã: o excursie
cu maºina acestuia, o Dacia Lo gan roºie, pe itinerarul
Miercurea Ciuc - Ghimeº-Palanca (jud. Bacãu), cu sco -
pul de a-mi arãta locul de veci al lui Emil Rebreanu, erou
din primul rãzboi mondial, prototipul lui Apostol Bologa
din romanul „Pãdurea spânzuraþilor” de Liviu Rebreanu,
fratele acestuia. Mi se împlinea o dorinþã avutã încã din
copilãrie, la Alba Iulia, unde terminasem liceul ºi am
citit, la recomandarea domnului profesor de Limba ºi
Literatura românã, ªtefan Munteanu, ajuns apoi profesor
la Universitatea de Vest din Timiºoara, romanul amintit.
Îmi ziceam atunci cã odatã ºi odatã, voi vizita ºi locurile
în care s-a petrecut acþiunea acestuia. Deºi târziu, visul
era pe cale de a deveni realitate.

Aºadar, prietenul meu, conducãtor auto priceput ºi
precaut, cu soþia sa Elsa, cu Ileana Astra ºi subsemnatul
pornim la drum, în ziua de 21 iulie a.c. Era o dimineaþã de 
varã superbã ºi ne aºternem la drum pe un traseu pe care
nu-l voi uita curând. Itinerarul a cuprins: Mãnãstirea
ªumuleu de la marginea municipiului Miercurea Ciuc,
unde ne-am rugat Sfintei Fecioare Maria, aici fiind cea
mai mare statuie din lemn dedicatã Preacuratei, fãcãtoare
de minuni, cu un istoric anume ºi unde, de Rusalii, în
fiecare an, maghiarimea romano-catolicã din România ºi
diasporã se adunã pe Muntele ªumuleu-Ciuc, într-o pro -
cesiune deosebitã. Apoi, pe o ºosea bine întreþinutã,
printre munþi, strãbatem drumul strãjuit de pãduri de brad 
care-þi încântã ochii cu verdele crud, dar îþi ºi aerisesc
plãmânii, supuºi la oraº, agresiunii ºi torturii poluãrii
aberante. Trecem prin Delniþa, unde vedem fostele case
armeneºti ºi o nouã statuie a regelui Ladislau, ridicatã
dupã anul 1990. În aºezarea Frumoasa ni se aratã ºcoala

care poartã numele episcopului romano-catolic Gustav
Majlath, cel care a adunat în Biblioteca Bathyaneum din
Alba Iulia comori de artã (incunabule, cãrþi valoroase,
tablouri, obiecte antice din aur ºi argint). Ajungem, ur -
când ser pen tine, la cota 1.159 m, care este ºi cumpãna
apelor, aproape de izvorul râului Trotuº. Admirãm, de la
înãlþime, pan orama dinspre Moldova ºi Ardeal, facem
fotografii ca sã imortalizãm momentul. De la un chioºc
foarte curat ºi bine aprovizionat cumpãrãm miere de
albine de salcâm ºi flori de fânaþe. Coborâm uºor pe valea 
Trotuºului, care ne þine mereu compania, când pe stânga,
când pe dreapta ºoselei. Strãbatem aºezarea Lunca de
Jos, înºiratã pe mai mulþi kilometri. Un panou de beton
sub forma unui arc de cerc ne avertizeazã cã am intrat pe
raza judeþului Bacãu. Trecem pe sub un pod de cale feratã 
în curbã, unic în þarã, ce leagã Moldova de Transilvania. 

Bun cunoscãtor al zonei, prietenul meu îmi aratã
cazãrmile ºi fortificaþiile ridicate de armata ungarã dupã
Diktatul de la Viena, când o mare parte a Ardealului a
fost ocupatã abuziv prin trãdare germano-italianã. Aici
fusese comandamentul unei Divizii de infanterie ºi grã -
niceri care avea aria de responsabilitate de la Ghimeº la
Bicaz ºi care, la venirea Armatei Roºii, la sfârºit de au -
gust 1944, s-a volatilizat, în afara celor luaþi prizonieri,
de oºtile „eliberatoare”. Vizitãm ºi o bisericã romano-
 catolicã ridicatã cu mari sacrificii pe vremea lui Ceau -
ºescu, în urma intervenþiilor nenumãrate fãcute de un
preot care-ºi are locul de veci în curtea acesteia. 

Ajunºi la Ghimeº, vizitãm vechea garã de vamã
dintre Imperiul austro-ungar ºi Regatul Român, pe vre -
muri o mândreþe de construcþie feroviarã cu etaje, unde
împãrãteasa Sissy avea un apartament când vizita zona,
azi în paraginã, fiind prea multe încãperi cu prea puþine

Cu arhiepiscopul onorific al Covasnei ºi Harghitei 
P.S. Ioan Selejan



destinaþii, calea feratã fiind aproape în colaps. Suntem
invitaþi sã vizitãm un muzeu etnografic al ceangãilor,
peste drum de garã, organizat în locuinþa unei foste învã -
þãtoare, care de-a lungul vieþii a adunat tot ce a fost
posibil ca sã reliefeze tradiþia ceangãilor majoritari în
zonã ºi a celor din Moldova. Aceasta suportã cheltuielile
de întreþinere, care nu sunt mici, ºi se mândreºte cu
colecþiile sale de unelte, îmbrãcãminte, þesãturi, oale ºi
obiecte casnice, toate reflectând viaþa ºi preocupãrile
acestei populaþii care încã nu-ºi cunoaºte pre cis iz voa -
rele, dar care este intens manipulatã de fel de fel de
emisari de la Budapesta, cu promisiuni deºarte. 

Ne apropiem de punctul fi nal al excursiei. Inima
îmi bate cu intensitate mai mare. Nu le spun nimic, dar
îmi sporesc atenþia distributivã pentru a descoperi singur
þinta. Dar, surprizã! Pe dreapta ºoselei, lume multã, cu
maºini înmatriculate în Ungaria, cu coroniþe de lauri, cu
tricolorul roºu-alb-verde în mâini. Îmi întreb prietenul
secui unde suntem ºi ce se întâmplã. Mai vãzusem ase -
menea scene în Catedrala romano-catolicã de la Alba
Iulia, când vizitatorii strãini, veniþi din Ungaria, au depus
coroniþele cu tri color la mormântul lui Ioan de Hu ne -
doara ºi la cel al episcopului Marton Aron, nãscut la
Dãneºti - jud. Harghita, care în anii 1945-1946 îndemna
secuii din zonã sã cearã sovieticilor sã nu fie retrocedat
Ardealul de Nord românilor. Îmi explicã: aici este can -
tonul nr. 30, can ton de graniþã între Austro-Ungaria ºi
România, fost bunkãr pentru mitraliere în al doilea rãzboi 
mondial, azi transformat în punct muzeistic feroviar (gã -
seºti expuse în incinta acestuia sute de exponate din
istoria cãilor ferate ungare ºi române, care mai de care
mai interesante). Coroniþele sunt aºezate de vizitatori pe
un suport care reprezintã la o scarã mai mare, din beton,
coroana regilor Ungariei, cu crucea într-o parte, ca sim -
bol nos tal gic. Pânã în acest punct soseºte, în fiecare an,

numai locomotiva trenului „Nos tal gia” (garnitura de va -
goane rãmâne în gara Ghimeº, pasagerii strãini trebuind
sã parcurgã pe jos drumul spre can ton - nu le stricã puþinã
miºcare, doar au venit sã priveascã frumuseþile naturale
ale României) sositã pe teritoriul român, de la Budapesta, 
cu blazonul Ungariei Mari pe partea din faþã, fãrã ca
autoritãþile române sã se sesizeze. Ar fi acelaºi lucru dacã
o delegaþie de români, în zilele noastre, ar pune pe Parla -
mentul de la Budapesta un steag tri color roºu, galben ºi
albastru ºi o opincã, amintire a celor petrecute în anul
1919, când oastea românã i-a scãpat pe unguri de bolºe -
vicii lui Béla Kun. Dar românii sunt mai europeni ºi nu
vor sã umble cu bocancii prin istorie. Din spatele acestui
bunkãr urcã 99 de trepte spre aºa-zisul „Rakoczi var”,
deºi niciunul dintre cei doi principi transilvani n-a cãlcat
prin zonã. Urc ºi eu, cu destulã greutate ºi teamã, scãrile
cetãþii, mai bine zis a ruinelor acesteia ºi, de sus, fac niºte
poze extraordinare cu priveliºtea ce mi se oferã cu atâta
dãrnicie spre Moldova, în josul râului Trotuº ce curge pe
la poalele cetãþii ºi spre Transilvania, de unde izvorãºte. 

Trecem râul Trotuº, cu apele repezi ºi cristaline,
marcajele celor douã graniþe de odinioarã, pe care ro -
mânii le-au scos din memorie ºi ajungem la destinaþie.
Suntem avertizaþi de un panou metalic cu fond roºu ºi
litere albe cã aici existã „Monumentul Emil Rebreanu”.
Ni se dã ºi o explicaþie succintã: „În acest loc este ridicat
monumentul sublocotenentului Emil Rebreanu, fratele
scriitorului Liviu Rebreanu, care, la vârsta de 26 de ani
(14 mai 1917) refuzând sã lupte împotriva românilor, a
fost executat, prin spânzurare, de autoritãþile austro- un -
gare. În 1922, scriitorul dupã ce gãseºte mormântul ero -
ului îndeplinindu-i ultimele dorinþe, îl exhumeazã ºi îl
reînhumeazã în locul ac tual. Ul te rior Societatea „Cultul
Eroilor” a construit monumentul. În romanul „Pãdurea
spânzuraþilor” este întruchipat în eroul Apostol Bologa.
O citesc încã o datã. Apoi, cu emoþie fireascã intrãm pe o
portiþã, suim câteva zeci de trepte ºi, în stânga noastrã,
într-o poieniþã, apare locul de veci al eroului. Pe un
postament de beton este ridicatã o cruce. Pe o placã de
marmurã albã este înscris: „Sublocotenent Emil Re brea -
nu, spânzurat de unguri la 14 mai 1917, pentru cã a vrut
sã treacã în rândul ARMATEI ROMÂNE, sã lupte pentru 
întregirea neamului. PATRIA RECUNOSCÃTOARE
NU L-A UITAT!” Pe placa tombalã o altã inscripþie:
„NU ªTIU CUM SE VA ÎNTOARCE LUMEA DUPÃ
RÃZBOI. DAR DACÃ NU VOI PIERDE NIMIC DIN
TOT CE SIMT CÃ ESTE ÎN MINE VOI AJUNGE
DEPARTE, EMIL”. (Scrisoare trimisã surorii sale Miþi,
la 4 februarie 1917). 

Ne descoperim, aprind o candelã ºi o aºez pe mor -
mânt. Apoi, cu mâinile împreunate, rostesc în gând o
rugãciune de mulþumire cãtre Bunul Dumnezeu cã mi-a
îndeplinit dorinþa ºi de a-l lu mina pe cel ce ºi-a dat viaþa
pentru cã a fost român ºi n-a vrut sã tragã în fraþii sãi.
Eram într-o stare sufleteascã deosebitã, parcã nu mai
aveam inimã, în jurul meu era atâta liniºte încât puteam
medita la etapele prin care am trecut în cunoaºterea o -
perei lui Liviu Rebreanu ºi mai ales a eroului sãu,
Apostol Bologa, despre care nu o datã am avut discuþii in -
tense cu un bun cunoscãtor al destinului lui Emil
Rebreanu, regretatul profesor universitar timiºorean,
Cezar Apreotesei. La 11 februarie 1973 acesta publica în
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O candelã la locul de veci al lui Emil
Rebreanu. Ghimeº - Palanca 21 iulie 2009



revista timiºoreanã „Orizont” interviul luat primei tra -
ducãtoare de peste hotare a romanului „Pãdurea spân -
zuraþilor”, în anul 1928, scriitoarea cehã Ma rie
Ko jeka- Karaskova, care a reuºit sã vorbeascã cu Liviu
Rebreanu despre geneza acestei capodopere.1

Apoi, în documentarea mea pentru volumul „Ni -
colae Munthiu - ofiþer de naþionalitate românã din armata
austro-ungarã. Scrisori de pe frontul din Galiþia (1914-
 1917)”, am cunoscut calvarul românilor din armata
austro- ungarã puºi sã lupte con tra fraþilor din Regat.2

Mi-am adus aminte cã în colecþia mea de do cu -
mente am textul actului de condamnare la moarte a sublo -
cotenentului Emil Rebreanu, tradus din ungureºte de
Aurel Blaga din ªintereag-Cluj, nepotul lui Lucian Blaga. 

Îl transcriu în întregime spre ºtiinþã: 

COMANDAMENTUL SUPREM DE HONVEZI
REGALO-MAGHIARI

Executarea sublocotenentului Emil Rebreanu
ORDIN OFIÞERESC
Curtea Marþialã a Comandamentului Brigãzii 16

Honvezi pedeºtri a adus la
14 mai 1917 sub nr. III.189/17/21 urmãtoarea

SENTINÞÃ

Emil Rebreanu nãscut la Maieru, judeþul Nãsãud,
la 17 decembrie 1894, domiciliat tot acolo, de religie
greco-catolicã, necãsãtorit, stu dent în drept, din
regimentul 5 artilerie uºoarã de honvezi regalo-maghiari,
repartizat mai târziu la coloana de tranºee a Brigãzii 16
honvezi pedeºtri, sublocotenent în rezervã, obligat cu
jurãmânt de serviciu prestat în virtutea articolelor de
rãzboi, Codul Justiþiei Militare, e declarat vinovat pentru
infracþiunea dezertãrii cuprins în paragraful 183 ºi
calificatã con form paragrafului 191 din Codul Justiþiei
Militare comisã prin aceea cã la 10 mai 1917 a pãrãsit
fãrã permisiune institutul igienic al Brigãzii 16 honvezi
pedeºtri regalo-maghiari ce a fost desemnat pe loc stabil,
a intenþionat a trece prin tranºeele armatei noastre pe
frontul românesc pentru a intra în serviciul de rãzboi al
inamicului, a început executarea dezertãrii la inamic, dar
înainte de a-ºi fi realizat acþiunea referitoare la aceastã
intenþie a fost prins în noaptea de 10 spre 11 mai de o
patrulã de ofiþeri ai armatei noastre. Pentru infracþiunea
spionajului cuprinsã în paragraful 321 din Codul Justiþiei
Militare, pentru tentativã cuprinsã în paragraful 15
C.M.J., comisã prin aceea cã tot cu aceastã ocazie a
spionat poziþiile aruncãtoarelor de mine aparþinãtoare
armatelor aliate cezaro-ger mane, precum ºi situaþia de -
pozitelor de muniþii aparþinãtoare acestora, cu scopul ca
despre acestea precum ºi despre poziþiile se crete militare, 
date cu privire la dislocarea lor ºi date tehnice sã fie date
inamicului precum ºi despre lupta cu gazele a armatei
sale ºi a mijloacelor apãrãrii. 

Pentru acestea, Comandamentul Suprem al

Armatei Cezaro-Re gale potrivit ordonanþelor referitoare
la statoriu date sub nr. 32183 la 16 martie 1895, pe baza
aliniatului II a paragrafului 444 C.M.J., a paragrafului
191 a C.M.J., a paragrafului 322 a C.M.J., prin aplicarea
alin. I, paragraf 45 C.M.J., pe lângã cã-l degradeazã de
gradul de sublocotenent de rezervã i se iau ºi decoraþiile
„Medalia Mare de Argint” cl. a II-a „Medalia Militarã de
Bronz” ºi „Crucea Comemorativã de Rãzboi Carol”, se
ex clude din rândurile honvezimei regalo-maghiare ºi l-a
condamnat la moarte prin spânzurare.

Aceastã sentinþã întãrindu-se de cãtre Co man dan -
tul respectiv s-a executat la Ghimeº, la 14 mai 1917, ora
10 p.m. 

Despre acest caz se anunþã prin prezenta Corpul
ofiþeresc al honvezimii re gale-maghiare. Budapesta, la
23 iulie 1917. 

ss. indescifrabil

Mi-am reamintit, de asemenea, cã fiind elev la
liceul, azi Colegiul Naþional „Horea, Cloºca ºi Criºan”,
din Alba-Iulia, în vacanþa petrecutã la bunicii mei din
comuna Ciceu-Giurgeºti, azi în judeþul Bistriþa-Nãsãud,
am vizitat Casa memorialã Liviu Rebreanu de la Prislop,
unde am primit cartea lui Ion Breazu „Evocarea me -
moriei lui Liviu Rebreanu la Nãsãud ºi Prislop”. Am
rãsfoit-o cu mult interes acum ºi, spre bucuria mea, am
gãsit restituirea a douã din scrisorile lui Emil Rebreanu
pe care le reproduc în continuare. La 10 martie 1916 Emil 
Rebreanu scrie surorii sale Livia: 

„Scumpã Livie, Tu aºtepþi, eu aºtept ºi nici unul nu 
primim nimic. Mi s-a schimbat adresa, mi s-a schimbat
sufletul ºi aº vrea sã nu mai fiu! Sunt ºi eu o cãtanã mai
mult, dar mai încolo nimic. Vei vedea ºi veþi ºti voi toþi
într-o zi cã eu nu mai sunt. Tu-mi eºti cea mai dragã din
lume, ºi totuºi... Þie nu pot sã-þi dau ce-aº vrea, pentru cã
soarta altcum voieºte... Sunt slab, mizerabil, pentru cã nu
pot face ceea ce voiesc... Nu întreba motivul, nu întreba
de ce-mi vreau sfârºitul, nu întreba de ce mã mãnâncã atât 
de mult dorul dupã voi, ori dupã moarte! Zilele grele mi
se spãlãcesc din minte, dar visurile mi s-au ºters... iar eu
am rãmas fãrã trecut ºi fãrã viitor ºi fãrã cãpãtâi. Atât.
M-am sãturat de toate ºi de viaþã. Cu bine, Emil.” 

La 10 mai 1917, într-o altã scrisoare, anunþã in -
tenþia lui precisã de a dezerta în România, consemnând,
printre altele: 

„Mâine merg mai departe. Poate sã nu vã scriu mai
multã vreme, dar sã nu fiþi îngrijoraþi de soarta mea. O sã
mi-o fac eu cum voi ºti mai bine. Micile neplãceri tre -
cãtoare sã nu vã aþâþe, cãci n-are înþeles...” 

A doua zi, Emil va fi arestat, iar dupã trei zile
executat. 

În „Mãrturisiri” (republicate în vol. „Amal gam”)
Liviu Rebreanu povesteºte cum romanul „Pãdurea spân -
zuraþilor” n-a putut sã înainteze decât din momentul în
care acesta a putut descoperi mormântul fratelui sãu ºi
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1 Constantin  C. Gomboº, 50 de ani de istorie: din istoria judeþului Timiº, 1939-1989, Editura Orizonturi Universitare, Timiºoara, 2007, 
p. 187.

2 Constantin  C. Gomboº, Nicolae Munthiu - ofiþer de naþionalitate românã din armata austro-ungarã. Scrisori de pe frontul din Galiþia
(1914-1917), Editura Marineasa, Timiºoara, 2007, p. 31. Numãrul românilor înrolaþi în armata austro-ungarã în timpul primei
conflagraþii mondiale s-a ridicat la 449.786 ofiþeri, subofiþeri ºi trupã. Pierderile în efective au fost la unele unitãþi de pânã la 60 % .
Foarte mulþi au trecut linia frontului la trupele române ºi ruse, dezertând.
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ºi-a putut îndeplini datoriile elementare faþã de memoria
celui sfârºit în împrejurãri aºa de tragice. 

Încã din 14 mai 1920, Liviu Rebreanu a sosit la
Ghimeº unde descoperã mormântul lui Emil, la marginea
fostei frontiere, în cimitirul romano-catolic din
Ghimeº-Fãget. Acesta va consemna: „Locul nu era nici
mãcar însemnat. De abia cu ajutorul groparului din sat am 
putut stabili unde a fost executat ºi îngropat. Am fost în
casa primarului de pe vremuri, unde a fost judecat ºi
osândit. Am fost ºi în odãiþa în care ºi-a petrecut ultimele
ceasuri ºi de unde a plecat la supliciul suprem. Am trecut
în satul vecin în Fãget, unde a avut ul tima reºedinþã. Am
cunoscut pe preotul român, care-i fusese prieten, dar care
n-a fost admis sã-l însoþeascã la moarte. Am vorbit cu o
fatã de þãran, sprintenã, frumuºicã la care am gãsit câteva
rãvãºele de-ale lui. Primarul mi-a dãruit ºapca lui fãrã
cozoroc, pe care a trebuit s-o schimbe cu o pãlãrie civilã
când a pornit pe ultimul drum pãmântesc... L-am dez -
gropat apoi ºi osemintele le-am mutat dincolo de pãrãul
care fusese graniþa pe pãmântul vechi românesc, aºa cum
ceruse el în ultimele momente ºi cum nu i se admise”.1 La
Ghimeº, Liviu Rebreanu venise ºi cu o speranþã, mai
puþin mãrturisitã. Pe meleagurile natale (Nãsãud n.n.)
circulase o vreme ºi zvonul cã Emil fusese fãcut pri -
zonier; pe de altã parte, în împrejurimi se mai afla un
tânãr cu numele Emil Rebreanu. Fratele sãu avea însã un
semn par tic u lar: falanga unui deget de la mâna stângã îi
fusese retezatã. Deshumându-l, Liviu Rebreanu spera sã
constate cã la Ghimeº nu fratele sãu fusese victima si -
nistrei condamnãri. Dezamãgit de identificarea rã mã -
ºiþelor pãmânteºti, se reîntoarce în Capitalã unde, o vre me,
pãrãseºte proiectul romanului, chinuit de amintiri.2 

Nu vom face analiza criticã a romanului „Pãdurea
spânzuraþilor” dar vom sublinia câteva consemnãri ale
unor critici literari de valoare ºi ale unor lucrãri de spe -
cialitate. Sã le amintim, spre ºtiinþã: 

George Cãlinescu: ro man care ar fi putut sã fie pol -
i tic ºi din in stinct cre ator a rãmas un ro man de analizã.
Cazul lui Apostol Bologa e al tuturor naþionalitãþilor care
luptã în tabãra austro-ungarã. Cehi, români etc. se rãz -
boiesc fãrã sã ºtie pentru ce, fãrã însufleþire patrioticã dar
ºi fãrã speranþe naþionale.3

Eugen Lovinescu: ,,Pãdurea spânzuraþilor” e cel
mai bun ro man psihologic român, în sensul studierii
evolutive a unui singur caz de conºtiinþã, studiu metodic
alimentat de fapte pre cise ºi de incidente ºi împins din -
colo de þesãtura logicã în adâncurile inconºtientului.4

Eugen Todoran: chiar fãrã sã-ºi pãstreze „actu -
alitatea” pe întreaga duratã a romanului de analizã, el îºi
menþine în istoria literarã valoarea de doc u ment pentru
ceea ce în procesul in tern al genului am putea numi
„mutaþia romanului mod ern de analizã”. Apostol Bologa

este un cetãþean al unui stat strãin, ce îºi extinde în mod
absolut autoritatea legalã asupra indivizilor, indiferent de 
neamul lor, simte el cã este român, împotriva legalitãþii
statale, printr-o legãturã internã, recesivã, a termenilor, în 
care sentimentul dobândeºte întâietate faþã de raþiune,
pentru cã ideea de datorie a provocat adevãrata putere a
sentimentului naþional.5

Liviu Rebreanu trece de la Ion la Pãdurea spân -
zuraþilor – operã de finã analizã psihologicã a unui spirit
în contradicþie cu sine însuºi ... un ro man al aspiraþiilor
românilor de pretutindeni pentru unitate ºi independenþã
naþionalã ... dar el atinge ºi valenþe universale tocmai
pentru cã ridicã idealul naþional la proporþii trans cen -
dente.6

Liviu Rebreanu a primit în anul 1922 Marele pre -
miu al Societãþii Scriitorilor Români pentru romanul Pã -
durea spânzuraþilor zguduitor doc u ment asupra cruzimii
ºi monstruozitãþii rãzboiului. Cartea dezbate conflictul
dra matic dintre conºtiinþã ºi existenþã detaºat de pre -
siunea fatalitãþilor istorice. Problema intelectualului ar -
de lean în faþa rãzboiului cu fraþii din Regat fusese tratatã
ºi în nuvela Catastrofa, dar aici capãtã alte semni ficaþii.
Zbuciumul lui Apostol Bologa este reconstituit printr-un
sondaj psihologic ce pãtrunde în straturile a bisale ale
sufletului.7

Noian de gânduri mi-au trecut, acolo, în poieniþa
înconjuratã de brazi, unde îºi are somnul de veci, un erou
român al primului rãzboi mondial, care n-a mai putut
suporta sã lupte împotriva fraþilor sãi de peste Carpaþi.
Am pãrãsit poieniþa parcã mai liniºtit sufleteºte, mulþumit 
cã, în sfârºit, dupã atâþia ani, am vãzut locul de veci a lui
Emil Rebreanu. Se cuvine sã-i mulþumesc ºi prietenului
meu, profesorul Balogh Zsigmond, pentru strãdania sa de 
a-mi înlãtura din cunoaºtere o patã albã, dupã atâta
vreme. 

Timiºoara, 10-15 au gust 2009 

1  Liviu Rebreanu, La lu mina lãmpii - Documente literare, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1981, p.44.

2  Idem, p. 45.
3  George Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1982, p.733. 

4  Liviu Rebreanu, Dupã un veac, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985, p.195.

5  Idem, p.207.

6  xxx Scriitori români, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti,1978, p.399-400.

7  xxx Dicþionar cronologic - Literatura românã, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1979, p.302-303.



Destinul tragic al militarilor români
în Alsacia ºi Lorena

Dr. Mirel GIURGIU
Membru al Asociaþiei „Al. I. Cuza” din Hei del berg, Frankenthal, Germania

Nu-l uitaþi pe cel cãzut în rãzboi,
Lãsaþi-i din când în când un loc liber la masã,
Ca ºi cum ar fi viu între noi,
Ca ºi cum s-ar fi întors acasã.

Nichita Stãnescu

Pentru cel care vine dinspre sudul Germaniei în -
drep tându-se spre Alsacia, privirile nu-i ajung ca sã cu -
prindã nesfârºitele unde verzi ale valurilor de podgorii ce
se pierd undeva la linia orizontului. De o parte ºi de alta a
largii autostrãzi, cãlãtorul admirã culmile albastre ale
munþilor ce stau de veghe unii împotriva altora, în Ger -
mania se înalþã masivul Pãdurea Neagrã (Schwartzwald)
iar vis B vis, în Franþa, lanþul lung al Vosgilor semeþi
adãpostind la poale satele cuminþi ale viticultorilor alsa -
cieni...

Vãzând atâta splendoare calmã în jur, cu greu îþi
poþi imagina negura timpului prin care care au fost siliþi
sã rãzbatã în plinã desfãºurare a primului rãzboi mondial, 
mase de militari români luaþi prizonieri de cãtre germani
cu intenþia de a-i interna în lagãre de muncã forþatã în
imediata apropiere a frontului franco-ger man. Sã men -
þionãm, spre o mai bunã înþelegere a acelor evenimente
tulburi, cã Alsacia ºi Lorena fuseserã smulse din trupul
Franþei în urma rãzboiului franco-prusac încheiat la 1871
cu Otto von Bis marck ajuns la Ver sailles, consfinþind
vic to ria zdrobitoare a armatelor prusace. Istoria ne amin -
teºte dezastrul suferit de trupele franceze la Se dan în
1870, în cursul aceluiaºi rãzboi.

Documentele timpului scoase la ivealã de istoricii
francezi aratã cã, începând cu luna au gust a anului 1916
ºi continuând cu primele luni ale anului 1917, mii de
români au fost fãcuþi prizonieri de cãtre armatele ger -
mane, austro-ungare, bulgare ºi turce. Aceºti captivi vor
fi trimiºi în þãrile aparþinând armatelor care i-au luat pri -
zonieri. În urma luptelor grele purtate în Carpaþi, la est de
Predeal, considerat la vremea aceea ca fiind „Poarta
Mun teniei”, o parte din militarii români capturaþi de
Armata a 9-a ger manã, comandatã de generalul von Fal -
kenhayn, între 1 ºi 18 noiembrie 1916, vor fi trimiºi cu
trenul, înghesuiþi în vagoane de animale, înspre lagãrele
de concentrare din Germania, parte din ei ajungând în
Alsacia ºi Lorena, regiuni aparþinând celui de-al doilea
Reich ger man.

Ca sã ne imaginãm cât de cât condiþiile în care
românii luaþi prizonieri au fost trataþi ºi mai apoi tran -
sportaþi spre cumplitele locuri de destinaþie, sã facem
apel la mãrturia cãpitanului de infanterie Gheorghe Ca ra -

cas, citat de istoricul francez Jean Nouzille într-una din
lucrãrile sale de referinþã „Le calvaire des prisonniers
roumanis en Al sace Lorraine”. Gheorghe Ca ra cas era
comandant al Companiei a 8-a fãcând parte din Re -
gimentul 2 Vânãtori de Munte, ce a luat parte la luptele de 
la Predeal. „Noi am fost capturaþi, am fost deposedaþi de
tot ceea ce aveam asupra noastrã ºi trimiºi între baionete
spre spatele frontului. Mãrºãluiam tãcuþi, strângeam bu -
zele cu privirile îndreptate spre pãmântul aspru pe care
cãlcam, printre gropi semãnate de obuze, printre cadavre
ce se amestecau cu trupurile rãniþilor agonizând. Stri -
gãtul de durere al rãniþilor se pierdea în atmosfera rece a
acelei seri de toamnã. Împinºi de baionete noi mergeam
pe drumul lung al captivitãþii. Frigul ne pãtrunde ºi vântul 
îngheþat purtând bulgãri de zãpada ne biciuie feþele.
Foarte târziu ajungem la Predeal.”

Potrivit aceluiaºi cãpitan Ca ra cas, prizonierii vor
fi trimiºi cu trenul spre Braºov, apoi cãtre Sibiu, mereu
înghesuiþi în aceleaºi vagoane de animale, înfometaþi ºi
însetaþi fãrã a avea nici cea mai micã idee unde ºi când
vor ajunge la o destinaþie, care nu putea fi alta decât una
situatã în Germania. Ei pãstrau în inimile lor speranþa cã
odatã ajunºi la capãtul cãlãtoriei vor avea parte de o
soartã mai bunã decât avuseserã pe drum.

Din pãcate n-a fost sã fie de loc aºa. Dupã sãp -
tãmâni de zile de cãlãtorie cu trenul, în condiþiile amin -
tite, românii, odatã ajunºi pe teritoriul ger man, sunt con -
duºi spre diferite lagãre risipite pe întinderea Reichului.
Existau lagãre de diferite categorii: lagãre de tranzit
(Dursch gangslager), de triaj (Untersuchungslager) ºi
lagãre pentru subofiþeri ºi soldaþi (Mannschaftslager). În
toate lagãrele prizonierii erau trataþi inuman, ne res pec -
tându-se de cãtre autoritãþile ger mane nici una din sti -
pulaþiile cuprinse în convenþiile internaþionale de la
Geneva din 1864, 1906 ºi de la Haga din anul 1899. Ca sã
ne edificãm cum stãteau lucrurile sã luãm sub lupã
articolul 4 al celei de-a doua Convenþii de la Geneva
emisã pe data de 6 iulie 1906: „Prizonierii de rãzboi se
vor afla la dispoziþia guvernului inamic ºi nu a bunului
plac al indivizilor ºi corpurilor de armatã care i-au cap -
turat. Ei (prizonierii) trebuie sã fie trataþi cu umanitate.
Tot ceea ce le aparþine lor per sonal, cu excepþia armelor,
cailor ºi documentelor militare, rãmâne în proprietatea
lor...” În realitate situaþia prizonierilor români era dis -
peratã, inumanã ºi în afara oricãror legi ale rãzboiului. O
parte din militarii români fãcuþi prizonieri dupã luptele de 
la Predeal ºi din sudul Braºovului, repartizaþi în Alsacia
ºi Lorena vor fi internaþi în lagãre de muncã
(Arbeitslager) pe care Comitetul Internaþional al Crucii
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Roºii C.I.C.R va încerca în mai multe rânduri sã le vizi -
teze pentru a constata la faþa locului condiþiile de viaþã ºi
de muncã existente. Autoritãþile ger mane vor refuza sis -
te matic acordarea unei permisiuni de intrare a re pre -
zentanþilor Crucii Roºii, fãrã a simþi nici cea mai micã
nevoie de a da vreo explicaþie plauzibilã. Nu este lipsit de
interes sã spunem cã la acea vreme, la nivel dip lo matic,
Spania era însãrcinatã sã reprezinte interesele franceze ºi
române în Germania. Exista o agenþie creatã de regele
Alphonse al XIII-lea, care în paralel cu susnumitul co -
mitet al Crucii Roºii, se ocupa de soarta prizonierilor de
rãzboi încercând sã îmbunãtãþeascã pe cât posibil situaþia
celor aflaþi încã în viaþã, iar în cazul celor dispãruþi, sã
caute a-i identifica pe aceºtia ca sã se ºtie numele, pre -
numele, vârsta, localitatea ºi þara de unde proveneau -
adesea trimiteau bani familiilor celor dispãruþi ºi se îngri -
jeau de corespondenþa cu þãrile invadate de Reichul ger -
man.

Ostaºii români vor suferi în Alsacia ºi Lorena un
calvar greu de descris în cuvinte, soarta lor tragicã im -
presiona profund locuitorii din regiunile re spec tive -
mar tori oculari ai atrocitãþilor ºi abuzurilor la care erau
supuºi zilnic românii. Cu preþul vieþii ºi libertãþii lor,
autohtonii încercau sã dea hranã pe furiº prizonierilor,
sã-i adãposteascã ºi sã-i fereascã de abuzurile ocu pan -
þilor. Ex istã ºi astãzi urmaºi ai celor care i-au ajutat ºi
ocrotit pe ai noºtri scãpându-i în unele cazuri de la o
moarte sigurã. Fa milia istoricului Jean Nouzille a reuºit
sã adãposteascã câþiva români care fãceau parte din co -
mandoul de munci agricole de la Dorningen depar ta -
mentul Rhinului de Jos al Alsaciei. Dupã terminarea
rãzboiului au fost gãsite numeroase fotografii repre zen -
tându-i pe militarii români precum ºi obiecte de artã pop -
u larã româneascã lucrate cu mãiestrie de cãtre cei ce au
avut norocul sã fie gãzduiþi la diferite familii din regiu -
nile estice ale Franþei de astãzi. Cei mai mulþi dintre
conaþionalii noºtri lucrau în cadrul detaºamentelor de
muncã (Arbeitskommandos) în apropierea frontului fran -
co-ger man, fiind supuºi la munci grele pe care francezii
le-au etichetat fãrã ezitare ca fiind „des travaux penibles”
exercitate în minele de potasiu de la Mulhouse, pe te -
renurile agricole sau pe cãile de acces ale armatei ger -
mane în folosul cãreia construiau drumuri ºi poduri.

Istoricii francezi, între care Jean Nouzille, Jean
Noel Grandhomme, Jean Paul Bled, Anne Ma rie Cassoly
ºi alþii, au încercat în mai multe rânduri sã cerceteze
arhivele ger mane, ca sã aducã mai multã luminã în le -
gãturã cu modul de viaþã ºi de condiþiile de lucru de care
au avut parte prizonierii români internaþi în lagãrele ce
împânzeau acele douã regiuni estice, disputate secole
de-a rândul de Franþa ºi Germania. Din nefericire pentru
posteritate, istoricii nu ºi-au atins þelul propus niciodatã
fiindcã arhivele, dupã ce au fost transportate în Ger -
mania, þara care ºi-a aflat noi frontiere dupã rãzboiul din
1914-1918, au dispãrut în decursul celui de-al doilea
rãzboi mondial. Aceasta potrivit mãrturiei serviciilor de
arhivã ale Republicii Federale a Germaniei, datã drept
rãspuns so licitãrilor repetate ale cercetãtorilor francezi în 
domeniul istoriei contemporane. Dacã totuºi s-a scris
istoria acelor evenimente tragice ce au adãugat încã o
verigã lanþului prea lung al martiriului românesc, aceasta
s-a întâmplat datoritã informaþiilor publicate de Co mi -

tetul Internaþional al Crucii Roºii cu sediul la Geneva,
precum ºi ale celor provenite de la Ambasada Spaniei de
la Berlin. Alte izvoare le gate de sacrificiul românesc în
acele timpuri de tristã amintire le gãsim în raportul con -
sulului gen eral al Statelor Unite la Dresda - George Co -
hen-Sal va dor, precum ºi în cartea extrem de documentatã
a contelui de Saint Aulaire, fost ambasador al Franþei în
România, intitulatã „Confesiunile unui vechi dip lo mat”,
apãrutã la Paris, în anul 1953. Impresionantã ºi con -
vingãtoare descrierea fãcutã de istoricul român Constatin 
Kiriþescu în a sa „Istorie a rãzboiului pentru întregirea
României”, volumul al doilea. Afirmaþiile lui Kiriþescu,
citat de profesorul Jean Nouzille, sunt cutremurãtoare:
„Tratamentul la care erau supuºi prizonierii români în
lagãrele de muncã, era un tratament de epuizare, o moarte 
lentã. Hrana nu era suficientã pentru nevoile fizice ele -
mentare ale organismului uman. Ea consta în gen eral
dintr-o supã ºi o bucatã de pâine seacã, însoþitã de resturi
alimentare respingãtoare, indigeste ºi nocive. Adesea lip -
seau ºi acestea. Prizonierii erau transportaþi în spatele
liniilor frontului, în Franþa ºi Italia, unde trebuiau sã sape
tranºee ºi fortificaþii, sub ameninþarea biciului ºi a baio -
netelor sentinelelor ger mane. Mulþi au pierit sub lo vi -
turile artileriei inamice ajunse pânã la ei. Majoritatea au
murit extenuaþi fiind de obosealã, foame, frig ºi ca
urmare a tratamentului inuman”.

Consecinþa acelor tragice evenimente care i-au
con dus pe militarii români di rect în infern, a fost decesul
pe pãmântul Alsaciei ºi Lorenei a 2.344 dintre ei, doar
374 de români au reuºit sã se salveze, evadând din lagãre.

Dupã terminarea rãzboiului, membri ai comi te -
tului Internaþional al Crucii Roºii cu sediul la Geneva,
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împreunã cu funcþionari ai Ambasadei României de la
Paris s-au vãzut confruntaþi cu dificila misiune a iden -
tificãrii fiecãrui soldat, subofiþer ºi ofiþer român cãzut pe
câmpul de onoare al datoriei faþã de patrie, aria de cuprin -
dere a sacrificiului românesc întinzându-se dinspre nord,
de la frontiera Franþei cu Belgia ºi Lux em bourg ºi pânã în 
sudul Alsaciei, la frontiera acesteia cu Elveþia ºi Ger -
mania de astãzi. În urma efortului conjugat al oficialilor
mai sus menþionaþi, la care s-a adãugat marea bunãvoinþã
ºi disponibilitate a generalului Berthelot, ajuns gu ver -
nator militar al Alsaciei, militarii români au fost regrupaþi 
ºi înmormântaþi în cimitirele militare de la Soultzmatt,
Haguenau, Strasbourg-Cronenbourg din Alsacia, pre cum 
ºi în cimitirul militar de la Dieuze din Lorena.

Aflaþi în vizitã oficialã în Franþa, regele Ferdinand
ºi Re gina Maria, însoþiþi de ministrul de externe I.G.
Duca au fost întâmpinaþi la Strasbourg de cãtre gu ver -
natorul militar al Alsaciei, care nu era altul decât o veche
cunoºtinþã de-a suveranilor ºi un mare aliat al românilor
în luptele purtate în primul rãzboi mondial, acel mare
gen eral (la propriu ºi la figurat) care se numea Henry
Mathias Berthelot, rãmas pentru totdeauna în conºtiinþa
românilor ca un mare ºi devotat prieten la vremi de grea
cumpãnã. 

La data de 9 Aprilie 1924, majestãþile lor re gale
vor inaugura, printr-un serviciu religios, cimitirul militar
de la Soultzmatt, unde îºi aflã odihna de veci 687 de
ostaºi români.

O cruce înaltã de culoare albã aºezatã pe un pro -
montoriu de piatrã dominã întreg arealul plin de mor -
minte strãjuite de cruci de piatrã vopsite în alb, pe care
sunt înscrise prenumele, numele ºi anul când au trecut la
cele veºnice eroii înmormântaþi la Soultzmatt. La baza
crucii monumentale se aflã o placã de marmurã albã pe
care citim urmãtorul epitaf scris în limba francezã:
SOLDATS ROUMAINS! LOIN DE VOTRE PATRIE
POUR LAQUELLE VOUS VOUS ETES SACRIFIES,
REPOSER EN PAIX AUREOLES DE GLOIRE DANS
CETTE TERRE QUI NE VOUS EST PAS  E TRAN -
GERE. MARIE REINE DE ROUMANIE (SOLDAÞI
ROMÂNI! DEPARTE DE ÞARA VOASTRÃ PENTRU 

CARE V-AÞI  SACRIFICAT DORMIÞI ÎN PACE ÎN -
CUNUNAÞI DE GLORIE ÎN ACEST PÃMÂNT CARE
NU VÃ MAI ESTE STRÃIN. MARIA REGINÃ A
ROMÂNIEI)

Dupã inaugurarea plinã de fast a cimitirului militar 
aºezat într-un loc deosebit de pitoresc ºi de liniºtit, în
afara localitãþii Soultzmatt, înconjurat de un inel verde de 
pãduri care orneazã ceea ce localnicii denumesc ca fiind
VAL DU PATRE - VALEA PÃSTORULUI, aºezatã la
poalele munþilor Vosgi, românii din Franþa au început sã
omagieze an de an, printr-o slujbã de pomenire a mor -
þilor, prin depunere de jerbe ºi coroane de flori ºi prin
rugãciune, pe cei dispãruþi. 

A luat fiinþã, treptat, un pelerinaj la care participau
tot mai mulþi compatrioþi de-ai noºtri, pânã când a iz -
bucnit rãzboiul al doilea mondial, care a adus cu el alte
rãni ºi alte suferinþe, în mare parte cunoscute. Pelerinajul
întrerupt pe o perioadã de aproximativ 10 ani, a fost
reluat dupã terminarea rãzboiului, când românii ex pa -
triaþi de teama instaurãrii în þara noastrã a regimului
comunist s-au raliat celor emigraþi în anii ‘20-‘30 ºi au
constituit diferite asociaþii, unele cu caracter pol i tic altele 
socio-culturale ºi bisericeºti.

Dupã 1989 am trãit împreunã cu românii din di as -
pora un adevãrat reviriment al întâlnirilor în cadrul unor
asociaþii culturale ce se constituiau ca punþi de legãturã
între românii din regiunile învecinate ale Germaniei,
Fran þei ºi Elveþiei, pe de o parte, între aceºtia ºi cei aflaþi
în patrie, pe de altã parte. Pe acest fundal al entuziasmului 
asociativ au fost reluate pelerinajele anuale la cimitirele
militare româneºti, participãri la ceremoniile ocazionate
de sãrbãtoarea Unirii Principatelor române la 24 ianuarie, 
de aniversarea marii Uniri de la 1918 etc. Pentru întâia
datã, dupã 50 de ani, di plomaþii români acreditaþi în
Germania ºi Franþa luau di rect legãtura cu românii sta -
biliþi în aceste þãri, îi invitau sã participe la diferite coloc -
vii cu caracter istoric, la expoziþii de artã, recenzii, în -
tâlniri cu oameni de culturã veniþi spe cial din România
etc.

La Soultzmatt s-a re luat pelerinajul la cimitirul
militar de la Val du Patre, fixându-se ca datã anualã de

întâlnire a creºtinilor orto docºi, prima 
duminicã de dupã Înãlþarea Dom -
nului. Un sobor de preoþi aflaþi sub
oblãduirea I.P.S. Serafim, mitropolit
la vremea aceea al Bisericii Ortodoxe
Române a Occidentului Eu ro pean, þi -
neau o slujba de pomenire a morþilor,
dupã care di plomaþii noºtri acreditaþi
la Strasbourg ºi la Paris evocau în faþa
asistenþei, devenitã an de an tot mai
numeroasã, evenimentele tragice care 
au dus la sacrificiul ostaºilor români
în primul rãzboi mondial. Dupã cer e -
mo nial urmeazã, de regulã, pânã în
ziua, de azi, o agapã la care iau parte
enoriaºii împreunã cu clericii ºi cu
oficialitãþile române ºi franceze, pri -
lejuind apropieri ºi discuþii din cele
mai interesante, care au darul sã cre -
eze mult dorita convivialitate ºi reci -
procitate între fiii aceleiaºi patrii,
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veniþi sã onoreze amintirea aceloraºi eroi, fapt pe care
francezii îl rezumã foarte scurt ca fiind „le devoir de
memoire” - „datoria de memorie” care-i onoreazã pe cei
care o practicã. La data de 5 octombrie 1994, pentru
prima oarã dupã anul 1924, un ºef de stat român a venit la
cimitirul militar pentru a participa la o ceremonie oficialã
ºi a depune o jerbã de flori, omagiind pe cei 687 de eroi
de la Val du Patre; este vorba de preºedintele Ion Iliescu,
care participase mai înainte la o întâlnire cu alþi ºefi de
state ºi de guverne la sediul Consiliului Europei de la
Strasbourg. Peste câþiva ani, un alt preºedinte român va
veni la Soultzmatt, sã se reculeagã în acelaºi cimitir
militar, împreunã cu oficialii români ºi francezi care-l
însoþeau; este vorba de Emil Constantinescu, care s-a
întâlnit dupã ceremonie cu membri ai comunitãþilor ro -
mâneºti din Germania ºi Franþa, în toamna anului 1997.

Din pãcate, chiar de la începutul anilor ‘90, de
când am participat la pelerinajul anual ce se þine ºi la
celelalte cimitire militare în care se odihnesc eroi români: 
la Haguenau, la Dieuze în Lorena ºi în alte pãrþi, am putut 
constata existenþa unei sciziuni grave între emigranþii
români din Franþa, Elveþia ºi Germania. Unii dintre
aceºtia, reprezentanþi ai unor gen eraþii mai vechi, având o 
orientare pol i ticã de dreapta, nu vroiau cu nici un chip sã
participe la liturghia de pomenire a morþilor laolaltã cu
cei mai tineri emigranþi, veniþi în sânul comunitãþii ro -
mâneºti prin anii ‘80, pe care-i acuzau în masã cã sunt
bolºevici, comuniºti care, chipurile, n-ar avea nici o în -
dreptãþire sã vinã sã se închine omagiind pe cei dispãruþi.
Aceºti români care se dovedeau a fi extrem de intoleranþi
ºi de combativi în legãturã cu conaþionalii lor, participau
la slujbe în ziua de sâmbãtã, pentru a nu se întâlni cu
ceilalþi care veneau duminica la cimitir. Veteranii, unii
dintre ei foºti legionari, se rugau împreunã cu un sobor de 
preoþi conduºi de rãposatul Dumitru Popa de la Freiburg,
ierarhi care nu se subordonau patriarhiei de la Bucureºti.

Cu timpul, numãrul celor care fãceau figura de
separatiºti intoleranþi a început sã scadã, fie cã au încetat
din viaþã, fie cã ºi-au dat seama cã nimeni nu are dreptul
sã confiºte memoria colectivã închinatã unor eroi care
s-au jertfit pentru cauze nobile, demne de întregul popor
român. În mod firesc, francezii nu înþeleg nici pânã astãzi
de ce unii români vin la parastas sâmbãta ºi alþii participã
la slujba de duminicã, þinutã de alþi preoþi ºi onoratã de
alte personalitãþi, care obiºnuiesc sã þinã altfel de cu -
vântãri. Ca buni creºtini nu ne rãmâne decât sã ne rugam
lui Dumnezeu ca sã-i îmbuneze pe cei ranchiunoºi, adu -
cându-i pe calea plinã de luminã a împãcãrii, topind
dezbinãrile ºi alungând vrãjmãºiile care nu mai au ce
cãuta între noi, oriunde s-ar gãsi români pe lumea asta.

Va rãmâne în memoria pelerinajelor de la
Soultzmatt ziua de 31 mai a anului 1998, zi în care
credincioºii au avut parte de întâlnirea cu poetul ba -
sarabean Grigore Vieru. Atunci preacuvioºii mitropoliþi
I.P.S. Iosif ºi I.P.S. Serafim au renunþat la cuvântãrile lor
tradiþionale pentru ca asistenþa sã-l poatã auzi ºi admira
pe marele poet venit de dincolo de Prut sã ne cunoascã ºi
sã ne mãrturiseascã câteva din gândurile ce-l frãmântau
atunci. ªi acum mi se umple inima de emoþie când re -
trãiesc acel lo gos al maestrului Vieru care-ºi amintea cu
amãrãciune opreliºtile pe care le-a avut de înfruntat ani
de zile pânã sã ajungã sã cunoascã op era celui mai mare

poet al nostru, conºtiinþa românismului dusã la cele mai
înalte cote de Mihail Eminescu. Datoritã cenzurii ma -
lefice cultivatã dincolo de Prut, dupã cum povestea
Vieru, parcã retrãind vârsta aceea de 14 ani când, în
sfârºit, a dat de un volum de poezii de Eminescu pe care
un binevoitor i l-a strecurat în mânã dupã ce venise din
România, ani de zile intelectualii moldoveni au trebuit sã
stea departe de literatura românã clasicã. Ne-a fãcut pe
toþi pãrtaºi la emoþia lui plinã de regrete ale neîmplinirilor 
datorate vicisitudinilor istoriei care i-au separat pe mol -
doveni de fraþii lor de de dincolo de Prut.

Faþa lui s-a luminat deodatã când începu a ne
povesti cum l-a întâmpinat pe Nichita Stãnescu care
venise cu ani în urmã la Chiºinãu - foarte inspirat, poetul
necuvintelor le-a spus moldovenilor basarabeni: „Am
venit de acasã, acasã...”. Ce mult spus în atât de puþine
vorbe gãsite fãrã a fi fost cãutate vreodatã. Acum, când
poetul moldovean a trecut la cele veºnice, nu putem face
mai mult decât sã-i trimitem un gând pios, plin de recu -
noºtinþã ºi un suspin din preaplinul inimii ce bate ºi
pentru el.

Mulþi dintre cei ce l-au cunoscut atunci îºi aduc
aminte de volumul de versuri din care ne-a recitat câteva
poezii care se adresau deopotriva sufletului celor vii ºi
celor dispãruþi:

Morþii sunt 
Ca niºte copii.
Trebuie sã-i strigi 
Seara acasã.
Sã-i scalzi 
Înainte de somn.
Sã le închizi ochii,
Sã le sãruþi fruntea.
Aceste versuri le-a recitat poetul ajutându-ne sã

atingem profunzimi de simþire în armonie cu momentul
înãlþãtor pe care-l trãiam în acea zi de mai lângã mor -
mintele eroilor. Mi-a dãruit un volum de versuri de-al sãu 
intitulat profetic „Acum ºi în Veac”. Acum ºi-n veac ne
vom aminti de cel care a venit pânã-n Alsacia, în mijlocul 
românilor, ca sã-i bucure cu vorba lui - ce vers dulce
mereu se fãcea, de cum o rostea.

Aniversare la cimitirul militar de la Soultzmatt, 
Alsacia.

Un cer e mo nial fastuos a marcat aniversarea a 90
de ani de la crearea cimitirului militar românesc de la Val
du Patre. Con form ritualului consacrat la data de 10 iulie
1924, când la oficiul religios au luat parte regele Ferdi -
nand ºi Re gina Maria, s-a început cu o slujbã de pomenire 
a morþilor, þinutã de preoþi reprezentând parohii ro mâ -
neºti din Franþa ºi Germania. Dupã sãvârºirea liturghiei,
festivitãþile civile ºi militare au început cu intonarea
imnurilor naþionale ale Franþei ºi României precum ºi a
imnului Europei, „Oda Bucuriei”, de cãtre o fanfarã mili -
tarã ce a însoþit plutonul de gardã al Ministerului Apãrãrii 
Naþionale a României. Alocuþiuni omagiale au rostit se -
cretarul de stat din cadrul sus pomenitului min is ter -
doamna Georgeta Ionescu ºi domnul Mihai Gheorghiu,
secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe. Ofi -
cialilor români li s-au alãturat domnul Jean Ma rie Bockel
- ministru secretar de stat în Ministerul Apãrãrii al Franþei 
ºi domnul Jean Paul Diringer, primarul comunei
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Soultzmatt. Atât reprezentanþii Franþei cât ºi cei ai
României au evocat pe larg acele tragice evenimente ale
rãzboiului din 1914-1918 cãrora le-au cãzut victime os -
taºii români. Oficialii mai sus menþionaþi împreunã cu
domnul Stelian Stoian, ambasador, reprezentant per ma -
nent al þãrii noastre pe lângã Consiliul Europei, cu dom -
nul Mar cel Alexandru, con sul gen eral al României la
Strasbourg, însoþiþi de directorul în M.A.N Dumitru Pre -
da ºi de domnul Cristian Scarlat, di rec tor al Oficiului
pentru Memoria Eroilor, cu sediul la Bucureºti, au depus
jerbe ºi coroane de flori la monumentul cen tral al cimi -
tirului. Fanfara militarã româneascã a intonat apoi
„Imnul Eroilor” compus de Brãtianu, acompaniindu-i pe
cei prezenþi care ºi-au unit vocile presãrând lacrimi ºi
flori pe mormintele soldaþilor români.

Festivitãþile militare s-au încheiat apoteotic cu de -
filarea plutonului de gardã al Ministerului Apãrarii Na -
þionale al României, pluton ce face parte din Regimentul
30 de infanterie „Mihai Viteazu”, creat la 1 iulie 1860 de
cãtre domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ca o primã
unitate de gardã a armatei române moderne. Acestui
pluton i-a urmat la defilare un altul, purtând drapelele
Franþei, uniformele ºi însemnele veteranilor de rãzboi
francezi, ce ne duc cu gândul la frãþia de arme fran -
co-românã consacratã ºi consolidatã în luptele grele pur -
tate pe teritoriul românesc în rãzboiul de întregire a
neamului.

Aniversarea de la Soultzmatt a fost precedatã de o
ceremonie sim i larã celei descrise mai sus, care a avut loc
pe data de 7 iunie 2008, pe celãlalt mal al Rhinului, în
Germania la Haltingen unde pentru prima oarã au fost
omagiaþi militari români înmormântaþi în cimitirul ce le
este consacrat. Amfitrion ºi prin ci pal organizator al festi -
vitãþilor a fost Excelenþa Sa domnul Mar cel Alexandru,
Con sul gen eral al României la Strasbourg, la iniþiativa
cãruia, în toamna anului 2007, s-a pus o placã come -
morativã ce aminteºte încã odatã martiriul românesc din
perioada primei conflagraþii mondiale. La ceremonia mi -
li tarã de la Haltingen au participat, în afarã de re pre -
zentanþi ai României, ºi oficiali germani, în ciuda unei
ploi torenþiale.

Oricât aº reveni asupra evenimentelor descrise mai 
sus, nu cred cã aº putea vreodatã sã înfãþiºez în toatã
profunzimea ei, starea sufleteascã în care trãirea unor
sentimente de compasiune ºi adâncã întristare pentru
soarta ingratã a atâtor tineri sacrificaþi în infernul rãz -
boiului, se amestecã cu mândria ºi recunoºtinþa faþã de cei 
care, prin tragedia existenþei ºi a dispariþiei lor, au con -
tribuit ºi mai contribuie ºi azi la bunul renume al Ro -
mâniei, fãcând posibilã în continuare viaþa atâtor gene raþii
care azi se bucurã de soarele libertãþii ºi demnitãþii umane 
în aceastã Europã Unitã din care iatã, facem ºi noi parte.

Anual, cu ocazia aniversãrilor acelor evenimente
pe care le-am prezentat sumar aici, românii învaþã sã se
cunoascã mai bine unii pe alþii, sã se respecte ºi sã-ºi

cunoascã eroii care au fãcut istorie cu preþul vieþii lor. De
ani de zile, celebrând evenimente care amintesc o istorie
comunã, francezii ºi românii se întâlnesc la Dieuze, la
Strasbourg, la Haguenau ºi la Soultzmatt, dialogheazã, se 
preþuiesc ºi stabilesc legãturi de duratã între dânºii,
materializând proiecte ambiþioase, în spirit eu ro pean, în
folosul ambelor þãri.

Din cele relatate de mine aici n-aº vrea sã lipseascã
acele cuvinte puþine cãrora aº vrea sã le insuflu multã
cãldurã umanã resimþitã ori de câte ori merg toamna,
împreunã cu soþia, Mariana Silaghi, în micul orãºel
Dieuze, aºezat în apropierea marelui centru universitar ºi
cul tural care este oraºul Nancy, capitala Lorenei. La
Dieuze se aflã cel mai mare cimitir militar românesc de
pe tot cuprinsul Franþei. Acolo stãruie în veºnicie, sub
crucile lor albe de piatrã, peste 900 de militari români
care ºi-au pierdut viaþa fie pe front, fie în apropierea lui,
fie în lagãre de muncã ger mane. În apropierea cimitirului
românesc se aflã cel francez ºi cel polonez, strãjuite de
monumente impresionante ce amintesc de ostaºii cãzuþi
în grele bãtãlii cum au fost cele de la Marna ºi Verdun, în
care numeroºi fii ai Lorenei ºi-au pierdut viaþa. În Franþa,
ziua de 11 noiembrie este declaratã zi de sãrbãtoare
naþionalã - le Jour de l’Armistice - Ziua Armistiþiului,
care a pus capãt ostilitãþilor pe câmpurile de luptã ale
armatelor ger mane con tra celor franceze.

Oficialitãþi militare ºi civile române precum ºi
membri ai comunitãþilor româneºti din regiunile în ve -
cinate sunt invitate an de an sã ia parte alãturi de francezi
la sãrbãtorirea evenimentului.

În faþa cimitirului militar românesc de la Dieuze se
aflã un mon u ment sub formã de obelisc. Când se depun
jerbe ºi coroane de flori învelite în tricolorul românesc, la 
11 noiembrie, apropiindu-ne pãtrunºi de solemnitatea
momentului, citim cu emoþie, de fiecare datã, versurile
încrustate pe paginile unei cãrþi fãcute sã dureze în piatrã, 
epitaful scris de poeta francezã de origine românã Elena
Vacaresco:

A la fiere dou ceur de leurs victoire unie,
dormez au sol de France,
en fants de Roumanie.

alãturi de versiunea româneascã a textului:

De-al vostru vis eroic ºtiindu-vã stãpâni,
dormiþi vegheaþi de Franþa,
dormiþi soldaþi români.

Lucrãri consultate:
1. Anne Ma rie Cassoly, Le Roi Ferdinand et la

Reine Ma rie en France.
2. Kiritzesco Constantin, La Roumanie dans la

guerre mondiale (1916-1919), Paris, 1934.
3. Jean Nouzille, Le Calvaire des prisonniers de

guerre roumains en Al sace – Lorraine 1917-1918.
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15 Martie 1939 - Ucraina Carpaticã îºi declarã
independenþa - o oportunitate istoricã gestionatã 

moral de cãtre statul român

Lector univ. dr. Ilie GHERHEª

Vâltoarea diplomaticã a anilor 1938-1940 a
abãtut asupra statelor cen tral europene norii
negrii ai revizionismului. Rând pe rând sta -

tele rezultate ºi consacrate de cãtre sistemul Tratatelor de
pace de la Ver sailles (1919-1920) au suferit amputãri sau
au dispãrut (unele!) de pe harta politicã a Europei Cen -
trale. Împachetate dupã reþeta wilsonianã a „dreptului
popoarelor la autodeterminare” ºi etichetate dupã exi -
genþa paradigmaticã impusã de George Clemenceau pri -
vind „pacea popoarelor ºi nu a statelor”, toate aceste
produse ale pãcii interbelice s-au dovedit a avea o duratã
determinatã, poate destul de viabile în sine, dar in su -
ficient de rezistente ºi de puternice în faþa agresiunii
revanºarde ºi revizioniste germano-ungaro-sovietice.

Parafarea falimentului dip lo matic franco-englez,
respectiv a aºa-numitei politici de „appeaseament”, în
fapt un conciliatorism crim i nal, a început la München, în
zilele de 29-30 septembrie 1938, prin semnarea, la ora 1
ºi 15 min ute, în cea de-a doua zi, a acordului de tristã
faimã prin care statul cehoslovac suporta o dramaticã
amputare teritorialã. Între 1 ºi 10 septembrie 1938 trupele 
ger mane au ocupat regiunea sudetã, fãcându-l pe liderul
nazist Göering sã constate triumfalist: „A fost atât de
simplu! Nici Cham ber lain, nici Daladier nu erau, în ulti -
mã instanþã, interesaþi sã riºte ceva pentru salvarea Ceho -
slovaciei. Soarta Cehoslovaciei a fost pecetluitã în trei
ore”1.

Paralel cu evenimentele dramatice petrecute în
par tea occidentalã a Cehoslovaciei, în rãsãritul acestui
stat, urmare a Tratatelor de pace mai sus in vo cate, în zona 
Carpaticã ºi a Bazinului Tisei Superioare ºi Mijlocii,
evenimentele istorice se precipitau. Ca atare, la sfârºitul
lunii octombrie 1938, Rusia Subcarpaticã obþine guvern
autonom în frunte cu Andrii Brodii, iar atmosfera politicã 
se coaguleazã înspre noi forme statale, de esenþã ucrai -
neanã, dar cu ingrediente etnice lo cale, mult mai mo -
zaicate: în noiembrie 1938 se constituie un guvern
con dus de abatele Augustin Voloºin, care va deveni, ul te -
rior, chiar preºedinte al Ucrainei Carpatice. Printre rea -
lizãrile acestei ten ta tive po lit ico-statale se pot enumera:
orientarea spre Germania nazistã, sprijinitã pe senti men -
tul naþionalist ucrainean ºi, în prin ci pal, antisovietic, sta -
bilirea denumirii de Ucraina Carpaticã pentru noul stat ºi, 
în sfârºit, mutarea capitalei de la Ujgorod, la Hust. Noile
autoritãþi îºi planificã alegerile pentru ªoim (Parlament)

ºi încep pregãtirile pentru organizarea unei formaþiuni
militare denumitã Karpatsika Sici.

In de pend ent de agitaþia ucraineanã pro statalã, la
10 noiembrie 1938, ungurii intrã în oraºul Muncacevo ºi
încep operaþiunile de retrocedare a raioanelor de ºes ale
Ucrainei Carpatice din sud-vest, cu oraºele Ujgorod ºi
Muncacevo.

Acest tablou, aproape halucinant, este completat
de puternice manifestaþii naþionaliste ucrainene, desfã -
ºurate începând cu luna ianuarie 1939, mai cu seamã la
Hust. Pe acest fundal cu orizonturi naþionaliste foarte di -
vers colorate, la 12 februarie 1939 au loc alegeri pentru
ªoim-ul Ucrainei Subcarpatice. La 15 martie 1939, la
Hust, nou alesul fo rum îºi deschide lucrãrile având ur -
mãtoare componenþã: 29 ucraineni (rusini), 1 ceh, 1 ro -
mân (preotul greco-catolic Grigore Moiº, din Biserica
Albã), 1 ger man ºi 4 parlamentari aparþinând altor etnii. 

În ziua de 15 martie 1939 Ucraina Carpaticã îºi
declarã independenþa, dupã ce, începând cu 12 martie
1939, Ungaria declanºase operaþiunile de anexare la Un -
garia, iar în douã sãptãmâni unitãþile militare ger mane au
atins malul drept al Tisei din zona oraºului Sighetu Mar -
maþiei, respectiv localitatea Slatina (Solotvino din
Ucraina de astãzi).

Toate aceste zvârcoliri ucrainene se petreceau în
contextul „noii ordini europene” care pentru aceastã zonã 
a însemnat convocarea la Berlin, pe 13 martie 1939, a
monseniorului Josef Tiso - conducãtorul Partidului Uni -
tãþii Naþionale Slovace, cu care s-a stabilit independenþa
Slovaciei, proclamatã chiar de a doua zi când Emil Hacla
- preºedintele ceh împreunã cu Frantiºek Khatkoski au
semnat, sub presiune hitleristã, documentul prin care
Cehia se punea sub protectorat hitlerist ºi, deci, se des -
fiinþa fosta Ceho-Slovacie.

În toatã aceastã vânzolealã naþionalistã, petrecutã
la numai câþiva kilometri de oraºul reºedinþã de judeþ –
Sighet, în Maramureº, locuitorii regiunii la care facem
referire se bucurau de o anumitã simpatie ºi de o neu -
tralitate, sã-i zicem, binevoitoare, cum „binevoitor” s-a
comportat ºi regele României, Carol al II lea, la 1 no -
iembrie 1938, cu delegaþia din Ucraina Subcarpaticã,
venitã la Bucureºti dupã sfaturi ºi sprijin. În toamna
anului 1938 ºi iarna ce a urmat, atitudinea autoritãþilor
româneºti lo cale s-a dovedit deosebit de favorabilã, iar
zeci de refugiaþi din dreapta Tisei erau însoþiþi de cãtre
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jandarmii sigheteni pânã la Jimbolia, de unde aceºtia
treceau în Iugoslavia.

Într-o altã ordine de idei, autoritãþile statului ro -
mân culegeau informaþii ºi întocmeau rapoarte cãtre
„com petenþele” superioare, referitor la starea tensionatã a 
teritoriului vecin, aºa cum este ºi nota informativã a
jandarmului plutonier Andrei Pârvu din Bocicoiul
Mare,care semnala ºi semna urmãtoarele: „Notã infor -
mativã / Nr. 7, din 2 februarie 1939. Agentul informator
Deutsch Iacob, din comuna Lunca la Tisa, ne informeazã
cã în vederea alegerilor parlamentare ce vor avea loc în
Rusia Subcarpaticã, la 12.11.939, se þin dese întruniri
unde vorbitorii criticã regimul ac tual din Cehoslovacia ºi
spun cã nu ad mit sã mai trãiascã în cadrul statului Ce -
hoslovac. La o întrunire þinutã zilele trecute în comuna
Lunca la Tisa/Cehoslovacia s-a strigat «Trãiascã pre -
zidentul României, cãci el ne-a trimis mâncare pe când
muream de foame!».

Un or a tor a spus cã în cazul în care nu se realizeazã
Ucraina Mare, atunci toþi rutenii vor arbora tricolorul
Românesc ºi vor cere sã fie încorporaþi statului Român.

Populaþia din comuna Lunca la Tisa/România,
vede cu ochi buni alipirea la România a Maramureºului
Ceh, deoarece majoritatea pãdurilor ce au fost pro prie -
tatea lor au rãmas în Cehoslovacia, ei nemaiavând nici un 
mijloc de câºtig.

Informaþia verificatã de subsemnatul ºi co res pun -
de cu realitatea”1.

Apelând la artificiul intelectual al extrapolãrii ºi
trecând de la o informaþie cu caracter strict lo cal, dar
deosebit de elocventã pentru starea de spirit a populaþiei,
ºi pariind pe obiectivitatea absolutã a documentelor in -
for ma tive, strict profesionale, vom ac cede la un doc u -
ment relativ sumativ de informaþii, chiar dacã an te rior
cronologic („22 noiembrie 1938”) ºi prezentat ca „fiind
informaþie sigurã” de cãtre comandantul Legiunii de Jan -
darmi Maramureº, maiorul Ilie Stâniºoarã, care con clu -

ziona, în „Nota informativã nr. 72”, urmãtoarele: „… Pe
lângã toate acestea, populaþia subcarpaticã, este împãrþitã 
în douã tabere, una care se compune din ruteni ma -
ghiarizaþi, unguri ºi evrei maghiarofili ºi alta din ruteni
care se þin ucraineni. 

Cei dintâi râvnesc la alipirea cãtre Ungaria, iar
ceilalþi pentru crearea Ucrainei Subcarpaticã, pentru mo -
ment, în vederea înfiinþãrii Marii Ucraine.

Tendinþele de alipire la Ungaria ºi care pretind
plebiscit, o reprezintã majoritatea locuitorilor unguri, ru -
teni ºi evrei maghiarofili, sub influenþa propagandei ali -
mentatã de Ungaria (s.l.n. - I. G.), iar tendinþele înfiinþãrii 
Ucrainei, cu ajutorul statului Ucrainean Carpatic, este
susþinut de guvernul din Praga, sub presiunea politicii
Germaniei, care nu cruþã nici jertfe materiale ºi nici
promisiuni politice pentru ajungerea acestui scop. Pânã
când va putea exista actualul guvern subcarpatic, pro pa -
ganda Ucraineanã are puþine speranþe de a se menþine, în
cazul însã când actualii conducãtori vor abandona gu -
vernul de la Praga se poate spune cã þinutul subcarpatic
va fi aruncat definitiv în braþele Ungariei”2.

Impresionaþi pânã la înfrigurare de aceastã analizã
atât de lucidã ºi care formuleazã previziuni atât de plau -
zibile (dovedite ul te rior) nu putem decât sã ne exprimãm
încã o datã admiraþia noastrã istoricã faþã de obi ecti -
vitatea documentelor serviciilor de informaþii din care
reiese clar cã statul român ºi regele sãu Carol al II lea au
gestionat moral o situaþie care putea sã-i fie de mo ment
favorabilã: „Funcþionarii de origine cehã, cu orice ocazie, 
aduc elogii M.S. regele Carol al II-lea ºi României pentru
politica loialã ºi prieteneascã, arãtatã Cehoslovaciei, în
timpul situaþiei critice din toamnã ºi de acum, - spunând
cã atitudinea României este scrisã cu litere de aur în
cartea istoriei Cehoslovace, - ºi cã poporul cehoslovac nu 
va uita niciodatã ce a fãcut România ºi Marele Sãu Rege,
exclamându-se cu cuvintele în limba românã: «Trãiascã
Regele Carol al II lea ºi România Mare!»”3

1  Direcþia Judeþeanã Maramureº a Arhivelor Naþionale, Fond Legiunea de Jandarmi Maramureº, Dos. 3/1939, f. 13. 
2  Ibi dem, f. 472.
3  Idem, Dos. 16/1940, f. 3.



Un an fãrã
 GRIGORE VIERU

Eternizarea Marelui Poet
Grigore Vieru (Iaºi, România)

Ion ANTON & Neculai POPA
Consiliul Mondial Român - Los An geles

Moto: Dacã visul unora a fost ori este sã ajungã în Cos -
mos, eu viaþa întreagã am visat sã trec Prutul.

Figurã em blem aticã a Basarabiei, un simbol al
basarabenilor, Grigore Vieru a scris totdeauna pentru
aceia care l-au înþeles ºi l-au ascultat.

S-a adresat unor oameni care aveau nevoie de el,
aveau nevoie sã vorbeascã despre trecutul lor, identitatea
lor ameninþatã, despre limba românã, omenie, despre
pãmântul strãbun, despre revenirea la pat ria mamã Ro -
mânia, ºi despre multã iubire. Grigore Vieru a fost mistuit 
de mitul unitãþii neamului sãu, era un union ist împãtimit
ºi a plecat dintre noi cu aceasta neîmplinire.

Figura lui fragilã nu dãdea de bãnuit ce forþã as -
cunde spiritul sãu. Am scris cu ceva ani în urmã un articol 
despre aceastã trãsãturã a sa intitulându-l: Grigore Vieru
când sfânt pentru unii, când zmeu pentru alþii.

Cu oamenii-oameni, comunica evlavios, parcã
spu nând rugãciuni, cu duºmanii idealurilor Basarabiei,
devenea pe datã dârz, un cuget tare, un spirit baricadã în
faþa imposturii ºi ameninþãrii. A dispãrut nãprasnic ºi

acest lucru ne face sã vorbim despre Grigore Vieru cu alte 
timpuri ale verbului. El nu s-a autointitulat „poet al nea -
mului sãu” ci a fost asimilat ca atare.

Aºa cum singur spunea cã el este alcãtuit din mai
mulþi oameni: poet, tribun so cial, compozitor, prozator
etc, el nu a fost niciodatã ºablonard ci a fost mereu ºi în
toate, el însuºi. Românii din Amer ica l-au avut ca oaspete 
în mai multe rânduri, dar cea mai fertilã comuniune cu
spiritul sãu au avut-o în urma vizitei din 2002-2003, când 
oricât de captivaþi sunt trãitorii din Amer ica de iluzia
banului, au gãsit timpul sã-l întâlneascã ºi sã-l cunoascã
pe marele poet.

Am mai scris-o cã în toate comunitãþile în care a
descins, Grigore Vieru a fost întâmpinat ca un vechi
prieten cu care te reîntâlneºti dupã mulþi ani.

A fost asimilat ca un mesager al aspiraþiilor acelora 
de pe pãmântul de origine.

Animat de ecoul acelor trãiri ºi a multor întâlniri la
Chiºinãu, Iaºi, Bucureºti, Putna, Vatra Dornei, românii
americani au constituit un comitet de iniþiativã pentru a
cinsti prin eternizare la Iaºi (primul oraº în care a pãºit
poetul la prima vizitã în România, în 1973) memoria
marelui dispãrut. La mulþi conaþionali s-a apelat pentru
susþinere financiarã, puþini au rãspuns faptic însã.

Iaºiul a avut sensibilitatea ca, prin Domnul Ghe -
orghe Nichita, primarul oraºului, prin directorul eco -
nomic domnul Victorel Lupu, Consiliul Mu nic i pal, sã
aprobe fãrã rezerve finanþarea unui bust Grigore Vieru,
cu amplasarea în renumitul parc Copou, lângã Alec -
sandri, Creangã, Junimiºtii secolului al XIX-lea ºi al
XX-lea ºi lângã statuia ºi teiul „Luceafãrului poeziei
româneºti” Mihai Eminescu, a cãrui lacrimã Grigore Vie -
ru s-a considerat toatã viaþa. În momentul dezastrului,
poetul se întorcea de la comemorarea a 159 de ani de la
naºterea lui Eminescu, sãrbãtoritã la Cahul, când des -
tinul, poate, cine ºtie, i-a scos în cale acel hotar prin care a 
trecut în veºnicie.

Sãvârºirea acestei lucrãri n-ar fi fost posibilã fãrã
solicitudine ºi omenie din partea unor exponenþi ai pri -
mãriei municipiului Iaºi cum ar fi, domnul di rec tor ing.
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Mihai Chirica, domnul Mihai Pricop, ºi a repre zen tan -
þilor Consiliul Mondial Român - iniþiatorul lucrãrii – ing.
Mihai Ciobanu ºi art ist plas tic Rodica Postolache, care
nu ºi-au precupeþit timpul ºi energia de a cinsti memoria
aceluia pe care l-au cunoscut ºi l-au iubit, Grigore Vieru.

Pentru execuþie s-au gãsit oameni de suflet, arhi -
tectul Gheorghiþã Vornicu-Gheorghe, prof. univ. Ioan

Carcea, care, pentru sume modice, au executat o lucrare
de o þinutã ar tis ticã excepþionalã.

Bustul lui Grigore Vieru te priveºte blajin, ocro -
titor, cu un zâmbet coborât din altã lume, lumea um -
brelor. Discutând cu domnul Vornicu, mi-a explicat cã în
tot timpul executãrii mulajului a vorbit cu lutul din care
l-a plãsmuit încât a simþit cã i-a dat suflet. Credem cã prin 
aceastã lucrare împlinim o parte din visul marelui poet al
Neamului, de a-l eterniza ºi acolo unde a visat sã ajungã
pânã în 1973, pe malul drept al Prutului.

Nu în ultimul rând, se cuvine a evidenþia entu -
ziasmul cu care au îmbrãþiºat iniþiativa noastrã domnul
sen a tor Ti tus Corlãþean, Preºedintele Comisiei de Pol i -
ticã Externã a Senatului ºi domnul Eugen Tomac, Mi -
nistru Secretar de Stat al MAE.

Componenþa comitetului de iniþiativã: Ciuca Vir -
gil, pr. Constantin Alecse, pr. Theodor Damian, Rodica
Bostan, Mircea Popescu, Dumitru Caranfil, Neculai
Popa, Anatol Rãzmeriþã, Radu Luchian, Ion Anton, Con -
stantin Hagiu, Mihai Stan, Vasile Bechiº.

Eternã ºi pioasã memorie!
Busturi ale poetului Grigore Vieru au fost dez -

velite în decembrie 2009 la Iaºi, în parcul Copou, la Alba 
Iulia, pe Aleea Scriitorilor, cu prilejul man i festãrilor
ded i cate Zilei Naþionale a României. În luna ianuarie vor
fi dezvelite alte douã busturi ale poetului la Chiºinãu, pe
Aleea Clasicilor ºi la Soroca. (n. red.)

„Grigore Vieru – o carte pentru fiecare copil”

din comunicatul de presã al Primãriei Municipiului Chiºinãu

Primarul gen eral Dorin Chirtoacã a lansat o ini -
þiativã prin care în anul 2010, an care va fi declarat „Anul
Grigore Vieru”, fiecare copil din municipiul Chiºinãu sã
primeascã gratuit o carte de poezii semnatã de marele
poet. Dorin Chirtoacã a declarat cã cinstirea memoriei
poetului înseamnã în primul rând cunoaºterea operei sale. 
Edilul capitalei propune ca din sursele municipiului Chi -
ºinãu ºi elevii din cele opt ºcoli cu predare în limba
românã din regiunea transnistreanã sã primeascã câte o
carte a poetului.

Primarul gen eral con siderã însã cã acþiunea trebuie 
extinsã astfel încât toþi copiii de pe teritoriul întregii
Republici Moldova, inclusiv copiii plecaþi împreunã cu
pãrinþii lor peste hotare, precum ºi copiii din regiunea
transnistreanã, indiferent de originea etnicã ºi de limba în 
care studiazã, sã primeascã în aceleaºi condiþii, câte un
volum de poezii al poetului Grigore Vieru, pentru ca op -
era lui Grigore Vieru sã uneascã cetãþenii Republicii
Moldova de pe cele douã maluri ale Nistrului ºi sã ne
ajute sã fim mai aproape unii de alþii.

Cãrþile lui Grigore Vieru trebuie sã ajungã în ca -
sele tuturor familiilor din Republica Moldova, dar ºi
dincolo de hotarele acesteia, inclusiv peste Prut ºi mai
departe în Europa unde se aflã familiile celor plecaþi
peste hotare în cãutarea unei vieþi mai bune. Grigore

Vieru este prin excelenþã un poet eu ro pean, alãturi de
marii poeþi ai omenirii ºi op era sa meritã sã ajungã pe
toate meridianele lumii.

„Primãria Chiºinãu îºi doreºte ca fiecare copil sã
cunoascã poezia lui Grigore Vieru, sã-i rãmânã în me -
morie ºi sã transmitã mai departe generaþiilor viitoare
dragostea de mamã, dragostea de pace, dragostea de
neam ºi þarã, valori pentru care a militat poetul Grigore
Vieru”, a menþionat Dorin Chirtoacã. 

Pânã la ziua de naºtere a poetului, 14 februarie
2010, Direcþia Culturã ºi Direcþia Educaþie a muni cipi -
ului Chiºinãu urmeazã sã propunã concepþia acþiunii ºi
modul de distribuire a cãrþilor, precum ºi titlurile volu -
melor potrivite pentru fiecare categorie de vârstã, pânã la
18 ani.

O altã acþiune a Primãriei Chiºinãu este achiziþia
de carte în anul 2010 pentru bibliotecile municipale ºi
cele ºcolare a volumelor de poezie semnate de Grigore
Vieru. De asemenea, în anul 2010 unei strãzi din capitalã
i se va da numele “Grigore Vieru”, va fi instalat bustul
poetului pe Aleea Clasicilor din Grãdina Publicã „ªtefan
cel Mare ºi Sfânt”, vor avea loc un ºir de manifestãri,
festivaluri, lansãri de carte ded i cate poetului.
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Istoria Moldovei integratã în istoria Rusiei?

Protestul Asociaþiei Istoricilor din Republica Moldova
Chiºinãu, 23 noiembrie 2009

Pe marginea dezbaterii despre manualele de 
is torie, lansate de Liga tineretului rus din
Republica Mol dova duminicã, 22 noiembrie 2009,
la primãria mu ni cipiului Chiºinãu.

La aceastã întrunire s-a pus în discuþie ce fel de
istorie trebuie predatã în Republica Moldova, istoria
Mol dovei sau istoria românilor. Asociaþia Istoricilor a
fost prezentã la aceastã masã ro tundã prin Sergiu
Musteaþã, preºedinte, Igor Caºu ºi Vir gil Pâslariuc. Dez -
baterile au fost mod er ate de cãtre Igor Tuleanþev, pre -
ºedintele Ligii tineretului rus din Republica Moldova ºi
vice preºedinte al Congresului asociaþiilor ruseºti din
Republica Moldova. Printre participanþi au fost membri
ai comunitãþii ruseºti lo cale, liderul Miºcãrii Ravno pra -
vie Valeri Klimenko, dar ºi oficialitãþi ai Federaþiei Ruse, 
precum Maxim Miºcenko, deputat al Dumei de Stat a
Rusiei, Alexei Liubov, preºedintele organizaþiei Molo -
daia Gvardia a partidului de guvernãmânt Edinnaia
Rossia, precum ºi reprezentanþi ai ambasadei Rusiei la
Chiºinãu.

Masa ro tundã a început cu prezentarea a trei ra -
poarte ale membrilor Ligii tineretului rus. Printre tezele
principale s-au evidenþiat urmãtoarele: din cele mai vechi
timpuri Moldova a fost populatã de cãtre triburile slave;
teritoriul ac tual al Republicii Moldova a fost parte com po -
nentã a Rusiei Kievene; Rusia ar fi dominat aici pânã la
formarea þãrii Moldovei la 1359; de la ªtefan cel Mare,
domnii Moldovei ar fi dus o pol i ticã per ma nentã de apro -
piere de Cnezatul Moscovit ºi tot ce s-a întâmplat în istoria
relaþiilor moldo-ruse avea un scop fi nal – acela ca Mol -
dova sã devinã parte com po nentã a Rusiei; anul 1812 a
constituit un act dezinteresat, progresist, de „eliberare” a
Basarabiei; rolul eminamente civilizator al Imperiului þa -
rist, care ar fi continuat de cãtre cel sovietic. Printre aceste
subiecte ºi in ter pretãri insolite, menþionãm evo carea rolul
„mesianic” a lui Alexei Kosîghin, în „ridi carea eco no -
miei” URSS în gen eral ºi RSS Mol do-  ve neascã în mod
spe cial în perioada imediat postbelicã (sic!).

Referitor la istoria contemporanã, Maxim
Miºcenko a menþionat în alocuþiunea sa cã nu trebuie sã
se insiste asupra represiunilor staliniste, dar asupra a ceea 
ce a construit puterea sovieticã în Moldova — industrie,
drumuri, apartamente etc. Mai mult, domnia sa l-a elogiat 
pe Sta lin ca mare erou, un model de modestie, invocând
faptul cã la moartea acestuia averea sa se reducea la o tu -
nicã ºi atât. Avem aici o evocare a unei teze extrem de
rãspânditã în Rusia putinistã, con form cãreia Sta lin ar fi
fost „cel mai im por tant man ager” al secolului XX-lea.
Alþi vorbitori au accentuat, de asemenea, numai aspecte
pozitive din istoria URSS, neglijând totalmente sau chiar
justificând aspectele represive ale regimului sovietic în
gen eral, ºi în fosta RSSM în par tic u lar. S-a menþionat cã
defuncta Uniune Sovieticã ar fi eliberat Basarabia în
1940 ºi din nou în 1944 de sub „jugul româno-fas cist”.
Unii din membrii marcanþi ai comunitãþii ruseºti a de -
clarat cã istoria URSS era mai „veridicã”, conþinea mai
multe „adevãruri” decât istoria românilor care se predã în 
Republica Moldova dupã 1991.

La rândul lor, reprezentanþii Asociaþiei Istoricilor
au combãtut tezele sus-menþionate ºi au calificat în tim -
pul mesei rotunde luãrile de cuvânt ale reprezentanþilor
Rusiei drept un gest de depãºire a atribuþiilor lor ºi de
implicare nedisimulatã în politica educaþionalã a Re -
publicii Moldova.

Asociaþia Istoricilor con siderã aceste luãri de
poziþie inacceptabile ºi condamnã imixtiunea re pre -
zentanþilor Rusiei într-un domeniu care þine de drep -
tul suveran al unui stat in de pend ent.

Menþionãm, de asemenea, cã astfel de atitudini
ºi declaraþii ar putea contribui la destabilizarea si -
tuaþiei politice din Republica Moldova. Ca re pre zen -
tanþi ai societãþii civile, atenþionãm organele abilitate
din Republica Moldova ºi organizaþiile internaþionale 
sã ia act de aceste ten ta tive de imixtiune a Federaþiei
Ruse în treburile interne ale Republicii Moldova.

Asociaþia Istoricilor din Republica Moldova
Chiºinãu, 23 noiembrie 2009
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O epocã însemnatã
în istoria presei româneºti din Basarabia

În octombrie 2009, revista „Literatura ºi arta” din Chiºinãu 
a ajuns la 55 de ani de fiinþare, adicã de rezistenþã prin culturã 

Vlad POHILÃ
scriitor, Chiºinãu

La începutul toamnei lui 1989, am avut o primã
ocazie de a merge la rude în Þarã... Spre deo -
sebire de Sta lin, Hruºciov sau Brejnev, care

vedeau în orice tangenþã cu strãinãtatea (poate cu ex -
cepþia Bulgariei ºi a Mongoliei) – un pericol pentru
edificarea comunismului în URSS, Gorbaciov „ne dãdea
voie” sã mergem, cel puþin în þã -
rile din lagãrul so cial ist, într-un
stil cu adevãrat lib eral, cu o re -
ducere substanþialã a forma litã -
þilor ºi a umilinþelor. ªi ne mai
permitea sã schimbãm relativ
mul þi bani de cheltuialã ºi sã du -
cem / aducem destul de multe
cadouri... ªtiam de oribila pe nu -
rie din Þarã, doar cã nu puteam sã
duc într-acolo salamuri sau brân -
zeturi, iar a lua, în calitate de
cadou, niºte icre negre sau de
Man ciuria era prea de tot scump,
în plus, zãu aºa, îmi pãrea cã aº
recurge la un gest sfidãtor...
Copleºit de dulcele gând la mult
aºteptata vizitã în Þarã, mi-am
dat seamã cã iatã se apropie vi -
nerea plecãrii mele ºi nu am nici
umbrã de mici atenþii pentru ru -
dele ºi prietenii de la Bucureºti.
O coadã enormã – cãci cozi erau
ºi la noi, chiar dacã era ceva mai
multã libertate! – mi-a dat su -
gestia salvatoare. Joi dimineaþa, la toate chioºcurile din
Chiºinãu, cele mai lungi cozi nu erau la produse ali -
mentare, ci la... un numãr nou al sãptãmânalului „Li -
teratura ºi arta”! Am cumpãrat un braþ de exemplare ale
acestei reviste; mai aveam o rezervã de exemplare, pãs -
trate „pentru istorie”, ale revistei „Glasul”, ce apãruse
clandestin, în acel an, la Riga (Letonia), apoi la Vilnius
(Lituania), fiind ºi subsemnatul implicat, la modul cel
mai di rect, în tipãrirea primei publicaþii cu litere latine în
Basarabia sub ocupaþie sovieticã, dupã interzicerea alfa -
betului latin, în 1945... Cu aceste „daruri spirituale” am ºi 
purces la drum. În dreapta Prutului, în vama de la Ni -
colina, grãnicerii, apoi ºi vameºii români, la uni son – la
un mo ment dat mã gândeam dacã nu cumva se înþe -
leseserã înde ei! – m-au întrebat, mai mult în ºoaptã: „Nu
aveþi vreun numãr de „Literaturã ºi artã?” Le-am dat

cu plãcere câte o „revistã a lui Nicolae Dabija”, cum îi
spuneam noi, încã pe atunci, împreunã cu „Glasul”, de
care, acei grãniceri ºi vameºi, am impresia, încã nu au -
ziserã, sau poate se temeau sã nu se trãdeze cã ºtiu, doar
tipãrirea în ilegalitate a „Glasului” fusese semnalatã la
Ra dio Europa Liberã... Mai apoi, la Bucureºti ºi pe unde

am mai fost – la Sibiu, Si ghi -
ºoara, Braºov, pe valea Prahovei
– am putut sã bucur atâþia oameni 
cu câte un ex em plar din aceste
publicaþii! Îmi stãruie ºi acum în
memoria ochilor o scenã din Par -
cul Ciºmigiu: un intelectual în
etate deja, refugiat de la Chiºinãu 
în 1944, ca sã scape de urgia so -
vieticã, a luat cu mâinile tre mu -
rânde exemplarul de „Literaturã
ºi artã”, a sãrutat hârtia, apoi ºi-a
acoperit cu ea faþa, sã nu vadã
trecãtorii cum plânge, neostoit,
aidoma unui copil ce-ºi revede
mama dupã o lungã despãrþire...

Nu ºtiu câþi studenþi  au
scris teze de licenþã pe o temã
intitulatã even tual „Rolul revistei 
„Literatura ºi arta” în viaþa
noastrã”. Nu ºtiu dacã au fãcut în
genere asemenea cercetãri, însã
este neîndoios cã abordarea unui
atare subiect ar merita toatã aten -
þia tinerilor noºtri stu dioºi. Mai

mult: ar constitui un subiect onorabil ºi pentru o tezã de
doc tor, poate chiar pentru câteva disertaþii, în care s-ar
elucida di verse aspecte ale fiinþãrii acestei publicaþii, în
condiþii greu imaginabile – ºi sub ocupaþie sovieticã, ºi în
deceniile urmãtoare, când, în linii mari, la nivelul cel mai
înalt, mai mult s-a mimat, totuºi! – ºi reformarea dem o -
craticã a societãþii, ºi ocrotirea idealurilor naþionale, ºi
atâtea altele pe care ni le-am dorit în memorabilii ani ai
miºcãrii de eliberare naþionalã, din Basarabia, 1988-1991 
ºi mai încoace. 

Într-un fel sau altul, „Literatura ºi arta” constituie
– indubitabil - o epocã însemnatã, cu adevãrat re mar -
cabilã, în istoria presei româneºti din Basarabia cum -
plitului secol XX ºi iatã, acum, în acest început de tulbure 
secol XXI.

Cronologic, ziarul – în for mula sa iniþialã, din
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octombrie 1954, când se numea „Învãþãtorul Moldovei”,
apoi „Cultura Moldovei” – a  anticipat câteva evenimente 
magistrale în existenþa românilor basarabeni bãgaþi cu
forþa tancurilor în imperiul sovietic: editarea primelor
vol ume din op era marilor clasici ai literaturii române;
reforma ortograficã din 1957, prin care scrierea, la noi –  
chiar dacã mai rãmânea sclavã a alfabetului rusesc – , s-a
apropiat max i mum posibil de cea din Þarã; inaugurarea,
în 1958, a Aleii Clasicilor, cu busturile a 12 mari scriitori
români – loc ce a devenit, împreunã cu monumentul lui
ªtefan cel Mare, din preajmã, Putna basarabenilor, pri -
vaþi pentru cinci decenii de dreptul nat u ral de a se închina 
la locurile sfinte ale Neamului nostru românesc.

În cea de-a doua etapã a existenþei sale – anii
’60-’70 ai sec. XX – , sãptãmânalul „Cultura” a oferit un
model de jurnalism românesc într-un spaþiu rupt de la
matcã, aflat în condiþii de prigoanã pe care o ºtiu, o
trãiesc numai cei aflaþi sub o stãpânire nu pur ºi simplu
strãinã, nedoritã, ci chiar demonizatã. 

A devenit, la noi, în Basarabia, un loc deja comun
rolul revistei „Literatura ºi arta” în anii de renaºtere
naþionalã, de luptã pentru scuturarea jugului comunist de
croialã sovieticã, ºovinã, kominternistã. Poate cã ºi din
acest motiv unii strâmbã din nas când este evocatã a -
ceastã etapã de netrecãtoare glorie a publicaþiei în fruntea 
cãreia venise, în 1986, poetul ºi patriotul din totdeauna
Nicolae Dabija, actualmente membru de onoare al Aca -
demiei Române. Or, noi trãim niºte vremuri prea de tot
grãbite, multe fapte meritorii se dau uitãrii repede, in -
clusiv pentru cã unii doresc sã punã în prim-plan trecutul
cela neguros pentru noi, dar dupã care ei au puternice
nostalgii, iar alþii fac tot posibilul sã-ºi etaleze plenar,
continuu, peste tot, niºte succese sau niºte merite de mo -
ment. Tocmai de aceea este cazul, credem noi, sã se
aminteascã mereu cã „Literatura ºi arta” din anii 1986-
 1991 a fost o porta-voce pe cât de sensibilã, pe atât de
repercutantã la aspiraþiile populaþiei româneºti dintre
Nistru ºi Prut, fãrã a uita, însã, ºi de fraþii din stânga
Nistrului, de cei din Nordul Bucovinei ºi din Sudul Ba -
sarabiei. Mai mult încã – fãrã a neglija interesele altor
etnii conlocuitoare de la noi, cãci nu ziarele oficiale de
atunci – „Moldova so cial istã” ori „Sovietskaia Mol da -
via” – , ci tocmai „Literatura ºi arta” a lansat  pagini-
 suplimente în limba gãgãuzã ºi în cea bul garã. Alt merit
incontestabil al revistei e cã în acea perioadã a putut
aduna o echipã de ziariºti de aleasã prestaþie pro fe sio -
nalã, gãzduind în paginile sale opiniile celor mai lu -
minate minþi ale Basarabiei. De fapt, aproape toþi scri i -
torii ºi publiciºtii noºtri – acum consacraþi, unii mai mari,
alþii ce se consoleazã cã ar fi mari – au trecut „proba de
foc” a meseriei ºi magiei scrisului prin „Literatura ºi
arta”. Totodatã, în paginile sãptãmânalului, s-a gãsit
întotdeauna spaþiu ºi pentru opiniile, respectiv bucuriile
sau durerile, a sute de mii de conaþionali: era o perioadã
când cam fiecare cititor simþea nevoia de a spune ceva, iar 
„Literatura ºi arta” atinsese un numãr incredibil de abo -
naþi – peste 250 de mii! Dacã e sã înmulþim aceastã cifrã

la patru (nu la cinci, potrivit standardelor privind lectura
presei periodice, vehiculate de sociologii din Vest), obþi -
nem un milion de potenþiali cititori! Unicitatea acestui
fenomen gazetãresc rezida nu numai în tirajul cu adevãrat 
fan tas tic pentru o palmã de pãmânt românesc cu vreo
patru milioane de bãºtinaºi, ci ºi în extinderea, din punct
de vedere geografic, a numãrului celor care aºteptau,
citeau, publicaþia numãrul unu a Basarabiei înrobite, mai
ºi scriind pentru ea: fireºte, cei mai mulþi abonaþi / cititori
erau din perimetrul RSS Moldoveneºti; urmau nord-bu -
covinenii din jurul Cernãuþilor lui Eminescu, apoi ro -
mânii din sudul Basarabiei, ºi acesta cedat Ucrainei; apoi
moldovenii din Transnistria, pânã hãt la Bug... Dar nu se
oprea aici geografia difuzãrii gloriosului sãptãmânal de
la Chiºinãu! Avea mii de abonaþi ºi la Moscova, Le nin -
grad (Pe ters burg), Kiev, în republicile baltice, în Ka -
zahstan, în alte regiuni  îndepãrtate ale URSS-ului,
pre cum munþii Ural, Si be ria, Cercul Po lar, Kamceatka,
insulele Sahalin... Cu alte cuvinte – în toate colþurile
imperiului sovietic, pe unde fuseserã mânaþi, de „arti -
zanii” de portãrilor staliniste, de alte vitregii ale sorþii,
basarabenii ºi nord-bucovinenii sau unde au fost exilaþi
ostaºii ºi ofiþerii români cãzuþi prizonieri la ruºi în cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial.   

De atunci, fireºte, multe s-au schimbat, inclusiv
tirajele, inclusiv gusturile ºi atitudinile. Rãmânând mereu 
fi delã unei apreciabile deschideri – în con trast cu adop -
tarea de cãtre unele publicaþii de la noi a spiritului de
gaºcã pseudoelitistã, ºi totuºi minoritarã –  „Literatura ºi
arta” a putut pãstra un seg ment extrem de im por tant de
cititori: „talpa þãrii”, adicã sãtenii care, în mulþimea de
nevoi ce s-au abãtut peste ei, gãsesc ºi câteva ore pentru
lecturã; apoi „fruntea þãrii” – intelectualii (consideraþi de
unii) „de modã veche” dar care nu au decât marele avantaj
de a nu fi fost nici intoxicaþi de pro pa ganda ruseascã, nici
vrãjiþi de splendorile granturilor globalizante. Repre zen -
tanþii acestei categorii de cititori trateazã cu indiferenþã
apariþia sau dispariþia, la Chiºinãu, a tot felul de publicaþii 
„tinereºti”, în rusã sau chiar în românã, însã pentru ei ar fi 
o adevãratã calamitate, o catastrofã naþionalã, dispariþia
revistei „Literatura ºi arta”. Cum trãim într-o epocã tot
mai ego istã, din fericire pentru noi, asemenea „calamitãþi
spirituale” ar provoca în sufletele multor conaþionali din
stânga Prutului ºi lipsa, în chioºcuri, respectiv, în case, a
încã vreo câteva publicaþii româneºti din capitala basa -
rabeanã: ziarele „Timpul”, „Jurnal de Chiºinãu”, „Ca -
pitala”, revista „Limba Românã” sau tãcerea postului de
ra dio „Vocea Basarabiei”... – iertatã sã-mi fie graba din a
cãrei cauzã cu certitudine îmi scapã ºi alte nume de ziare,
reviste, posturi de ra dio ºi TV ce ar trebui amintite, aici.
Deie Domnul ca aceste instituþii mass-me dia – în fruntea
cãrora punem „Literatura ºi arta”, la aniversarea pe care o 
marcheazã acum – sã-ºi bucure cititorii, respectiv, ascul -
tãtorii, printr-o prezenþã continuã, palpitantã, la cota
exigenþelor vechi ºi noi, la nivelul aspiraþiilor celor care îi 
aºteaptã joia sau în oricare altã zi a sãptãmînii.

Octombrie, 2009
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LEGÃTURI TRANSOCEANICE: 
Basarabia – Continentul Amer i can

În spiritul frãþiei româneºti

Elena BUICÃ
scriitoare, To ronto, Can ada

Fraþii noºtri de peste Prut ne trimit mereu semne în
spiritul frãþiei. Într-una din zilele lunii septembrie, cola -
boratorii revistei „Observatorul”, cenaclul „Nicapetre” ºi 
Teatrul „Tu dor Muºatescu” au organizat o întâlnire cu
remarcabilul om de culturã din Chiºinãu, Vasile ªoimaru,
doc tor în economie, maestru al fotografiei artistice.
Dom nia Sa ne-a adus cadou un splen did al bum - mo -
nografie - „Românii din jurul României în imagini” - care 
ne vorbeºte despre „nemurirea neamului românesc”, pre -
cum spunea regretatul om de culturã Andrei Vartic.

La întâlnirea aceasta în spiritul frãþiei au participat
ºi mulþi basarabeni stabiliþi în Can ada. Spaþiul larg al
frumoasei locuinþe pusã la dispoziþie de cãtre aproape
nonagenarul Ovidiu Creangã, sufletul basarabenilor ca -
nadieni, ºi fiica sa Luminiþa, a fost un cadru cât se poate
de potrivit, strecurându-ne în suflet sentimentul cald cã
ne aflãm împreunã „acasã”. Deschiderea a fãcut-o di -
rectorul „Observatorului”, Dumitru Puiu Popescu, pre -
zentând cu multã cãldurã autorul ºi op era sa.

Luptãtor activ al Miºcãrii de eliberare naþionalã ºi
pentru unirea Basarabiei cu þara-mamã, dr. Vasile ªoi -
maru, alcãtuind acest volum, a reuºit sã-i facã lan sarea la
Chiºinãu, în mod simbolic, în ziua de 27 martie 2008,
când s-au împlinit 90 de ani de la votarea Actului Unirii
Basarabiei cu România. Gestul acesta îºi gãseºte expli -
caþia în faptul cã albumul este o vie mãrturie a luptei
pentru unitatea spiritualã ºi naþionalã a poporului român.
Splendidul volum este prefaþat de scriitorul ba sarabean
Vlad Pohilã.

Din dragoste pentru neam ºi þarã, pentru pãstrarea
ºi promovarea culturii, limbii ºi valorilor spirituale ale
românilor din afara graniþelor a umblat neobosit mii ºi
mii de kilometri, pe cont propriu, timp de cinci ani,
pentru a identifica ºi a scoate la luminã ipostaze din
cultura ºi civilizaþia românilor, a semenilor noºtri, care

ºi-au pãstrat identitatea de români. A surprins locuri de
trai sedentar în diferite perioade istorice, imagini ale
frumoaselor biserici, fântâni, izvoare, curþi, case, crân -
guri, portul, cos tume naþionale, ziduri vechi, aspecte con -
temporane ale neamului românesc, aºa cum se aflã la ora
actualã, dar ºi miºcãtoare frumuseþi arhaice.

A colindat multe sate sau colectivitãþi mai mari sau 
mici de români aflaþi în Rusia, Ucraina, Nordul Bu -
covinei, Croaþia, Valea Timocului (Bul garia ºi Ser bia),
Al ba nia, Grecia, Mac e do nia etc. ºi a fãcut ca în albumul
sãu sã locuiascã împreunã românii aflaþi pretutindeni în
lume. E prezent aici un întreg univers românesc, e o carte
care trezeºte conºtiinþa de neam, care se adreseazã adân -
cului inimii ºi sufletului nostru, o carte în care emoþiile te
fac sã-þi tremure vocea ºi mâna, atunci când îi rãsfoieºti
paginile.

Mânat de dorinþa informãrii pentru a alcãtui ediþia
a doua a acestui volum, în lunile iunie-septembrie curent,
dr. Vasile ªoimaru a fãcut iarãºi un tur internaþional - din
Caucaz pânã la mãrile Ionicã ºi Adriaticã, apoi în Ma -
ramureºul Mic (istoric), dar a sosit ºi în Can ada pentru
lansãri ºi întâlniri cu românii de aici. A poposit la Mon -
treal, a trecut ºi pe la Win ni peg, apoi a ajuns în localitatea 
Boian din provincia Al berta, la românii sosiþi acolo la
sfârºitul secolului al XIX-lea, din Boianul Bucovinei,
cântat de Eminescu în Doina sa. La întoarcere, a stat douã 
zile în To ronto, de unde a plecat acasã cu frumoase
impresii ºi ne-a dat ºi nouã satisfacþia întâlnirii ca între
fraþi.

Pe masã, alãturi de o pâine coaptã de mâna amfi -
trionului, o pâine mare, aºa cum se face în Basarabia,
stãtea albumul-monografie, având pe prima copertã
Coloana Infinitului lui Brâncuºi, iar pe coperta a patra -
harta României Mari, dar ºi o altã carte a sa - „Poeme în
imagini”. Autorul ni s-a adresat în graiul dulce al mol -
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dovenilor, cu voce blândã ºi calmã, cu cãldurã ºi dãruire,
dar cu vibraþie profundã. A început cu un clip cu imagini
semnificative din al bum, acompaniate de corala Liceului
„Prometeu” din Chiºinãu, care a interpretat cântecul „În -
demn la unire” compus de profesorul Aurelian Silvestru.
Refrenul, cu îndemnul sãu rãscolitor „Hai sã ne ridicãm ºi 
sã înfãptuim unirea”, a avut darul de a ne emoþiona pânã
la lacrimi.

Au fost multe momente impresionante, ca cel trãit
când autorul ne-a spus cã aceastã carte este un dar al
basarabenilor pentru fraþii din România sau de oriunde
s-ar afla ei. Au fost momente de satisfacþie, când am aflat
cã elevii din þinuturile de peste Prut vorbesc o limbã
românã corectã, cu ac cent spe cific limbii române. O
discuþie ca aceasta i-a atins o coardã deosebit de sensibilã
domnului Ovidiu Creangã, care, lãsând lacrimile sã îi
curgã în voie, ne-a vorbit despre sprijinul pe care îl
acordã unor licee de pe tãrâmurile dragi ale baºtinei sale,
inclusiv celor din Transnistria.

Am aflat multe amãnunte despre felul cum a luat
naºtere aceastã preþioasã carte, despre viaþa basarabenilor 
þinutã în chingile comuniºtilor, despre eforturile pentru
pãstrarea identitãþii naþionale, dar ºi despre unirea cu
România, aºa cum crede dr. ªoimaru cã este posibilã,
primul pas fiind acela de a intra în Uniunea Europeanã.
Ne-a cucerit sinceritatea sa ºi modul deschis de a ni se
adresa. Vorbind despre problemele cu care s-au con -
fruntat locuitorii Basarabiei, în spe cial eforturile pentru
a-i deznaþionaliza, în condiþiile în care nu aveau in -
formaþii despre þara-mamã, autorul ne spune: „M-am

aflat ºi eu sub influenþa propagandei sovietice de-a lun -
gul anilor. Dar timpurile s-au schimbat ºi mi-am dat
seama, ca ºi mulþi alþi basarabeni, cine suntem ºi de unde
venim. Lucrarea de faþã este o rãzbunare a mea personalã
împotriva regimurilor comuniste care au încercat sã ne
deznaþionalizeze”.

Discuþiile care au urmat pe aceastã temã au fost vii, 
interesante ºi nu de puþine ori cu lacrimi izvorâte din
adâncul inimii. Toþi vorbitorii au subliniat valoarea
acestui al bum - un emoþionant omagiu adus tuturor ro -
mânilor - ºi efortul ti tanic al autorului pentru realizarea
lui. Întâlnirea noastrã ne-a fãcut mai uniþi în spirit ºi în
simþiri, ºi am continuat discuþiile în grupuri mai mici, la o 
gustare în care pâinea de pe masã ºi-a rãspândit aroma ºi
gustul alãturi de alte bunãtãþi din bucãtãria recunoscutã a
moldovenilor, de un viniºor de pe acele meleaguri. Îm -
preunã cu felicitãrile ºi mulþumirile pentru darul de suflet
ce ni l-a fãcut, i-am urat lui Vasile ªoimaru drum bun ºi
mult succes în strãdania sa de a scoate a doua ediþie a
albumului ºi rugãmintea de a le transmite calde urãri de
bine fraþilor basarabeni.

 (articol preluat din Timpul, Chiºinãu, vineri, 23
octombrie 2009) 

P.S. Zilele trecute, Departamentul pentru Relaþii
cu Românii de Pretutindeni al României i-a înmânat lui
Vasile ªoimaru o Diplomã de merit ºi Premiul spe cial
pentru promovarea valorilor culturale ºi naþionale româ -
neºti. Dipoma este semnatã de Eugen Tomac, Secretar de
Stat. Felicitãri, dle ªoimaru! Redacþia TIMPUL

Chiºinãul în sãrbãtoare

Ion ANTON
scriitor, Consiliul Mondial Român, Los An geles – via Iaºi

Miercuri, 14 octombrie 2009, capitala Republicii
Mol dova, oraºul Chiºinãu,  ºi-a sãrbãtorit hramul, de
Sfânta Cu vioasã Parascheva. Dupã patru zile de di a log
cul tural între Iaºi ºi Chiºinãu, comemorând trecerea în
veºnicie a marelui poet Grigore Vieru, prin organizarea
primului fes ti val internaþional de poezie – Grigore Vieru, 
ne-am îndreptat spre Chiºinãu. Am fost primiþi cu o
îmbrãþiºare rece a unei toamne capricioase, care într-o
sãptãmânã a evoluat de la 27–29 grade Celsisus la
temperaturi sub zero grade, încât pe 15 octombrie în
judeþele Bistriþa ºi Maramureº se schia pe o zãpadã de
40-80  cm.

Cãldura a venit însã de la inimile fraþilor ba sa -
rabeni, care au organizat sãrbãtoarea ca pe o nuntã la
scarã naþionalã, mirele fiind oraºul Chiºinãu iar mireasa
ospitalitatea proverbialã a locuitorilor. 

De dimineaþã, la ora opt, oficialitãþile au depus
coroane de flori la statuia marelui domn, ªtefan cel Mare
ºi Sfânt, care troneazã în faþa Parcului Clasicilor, cu faþa
spre Catedrala Bisericii Ortodoxe Moldave, bine cu vân -
tând cu crucea din mâna stângã  pãmântul ºi oamenii
locului, convins cã omul intrã în viaþã poposind în bi -

sericã ºi pãºeºte pe treptele spre cer, prin uºa bisericii.
Imediat dupã aceastã cinstire a aceluia ce s-a luptat cu
nãvãlitorii din cele patru vânturi apãrând trupul Mol -
dovei, lumea s-a îndreptat sã se întâlneascã cu Dumnezeu 
în Marea Catedralã.

Slujba a fost oficiatã de Înalt Preasfinþitul Mitro -
polit al Basarabiei, Pãrintele Vladi mir, cu un sobor de
preoþi, rãspunsurile liturgice fiind date de un cor a cãrui
voci îl apropia pe om mai mult de misterul ceresc. Mul -
þime de credincioºi a umplut biserica ºi mai mulþi au
rãmas pe afarã, biruind frigul cu cãldura sufletelor lor.
Slujba a fost difuzatã la radio ºi televizatã. Dupã sfânta
liturghie, soborul preoþesc a ieºit afarã, unde în dangãt de
clopot ºi sunet de toacã a înconjurat de patru ori Cate -
drala, la fiecare înconjur citindu-se câte o pericopã Evan -
ghelicã. Apoi s-a oficiat un Te-Deum pentru cei mulþi
care au plecat la Domnul înaintea noastrã, suportând
persecuþiile acelora care au nãvãlit peste Basarabia, pã -
mântul lor nemaiîncãpându-i. I.P.S Vladi mir a þinut un
scurt cuvânt de învãþãturã, îndemnând credincioºii la
pace, înþelegere, toleranþã, unitate de suflet ºi simþire. În
to tal consens cu Preasfinþitul, primarul oraºului Chi ºi -

FAMILIA ROMÂNÃ CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI 65



nãu, domnul Dorin Chirtoacã, a rostit un cuvânt îndem -
nând populaþia sã sprijine instalarea unei democraþii reale 
în Basarabia. Dupã un scurt pro gram ar tis tic – pa tri otic,
în prezenþa celor douã personalitãþi lumea s-a îndreptat
spre Bulevardul ªtefan cel Mare, pe care încã de cu
noapte s-a pregãtit de marea nuntã a oraºului. Toate
standurile, ospãtãriile ad-hoc, corturile familiale, au re -
flectat belºugul unei toamne bogate.  Fiecare a adus cu
sine ceva spe cific ospitalierului neam basarabean, încât
trecãtorul era atras de bogãþia preparatelor culinare, de
aspectul ºi aromele apetisante. Ca sã folosesc un cuvânt
moºtenit de la turci, care semnificã un chef cu lãutari, cu
consum de mâncãruri, bãuturi ºi bunã dispoziþie toate
duse peste limite, pânã târziu în noapte, pe Bulevardul
ªtefan cel Mare  s-a consumat un zaiafet. Pe acest fond
spectacolele au constituit o adevãratã revãrsare de rit -
muri, cântece, dansuri, glume, încât sonor, interferau în
eter ºi nu ºtiai la care sã te opreºti, toate fiind atrãgãtoare
prin specificul lor. Douã lucruri m-au impresionat în mod 
spe cial: 

! iureºul dansurilor populare cu costumele na -
þionale de o încãrcãturã stilisticã excepþionalã, care este
una din trãsãturile fundamentale ale identitãþii de neam;

! mesajul cântecelor interpretate, fie cã erau de
muzicã popularã, uºoarã, romanþe  etc.

Fiecare vers se constituia într-un  îndemn la ome -
nie, frãþietate, iubirea aproapelui, iubirea pãmântului
strã moºesc. Din goana interpreþilor am cules câteva ver -
suri semnificative:

Lume, dragã lume
Bogãþia cea mai mare
E pe lume  omenia, 
Dar acum în astã lume
Mai presus e banul.

Oricâþi bani tu ai în pungã, 
Ei nici când n-or sã-þi ajungã.
Nu cãta prin buzunare,
Omenirea preþ nu are.
........................
Vin aici oameni frumoºi
Vouã vã-nchin bucuroºi
De nu mã credeþi pe mine, 
Mândruþa ºtie mai bine.
.......................................
Cântã, cântã lãutare,
Sã întindem hora mare.

Tot aºa pe loc, pe loc
Sã iasã din talpã foc.
Tot aºa la zile mari
Pentru oameni gospodari.

sau melodii ºãgalnice, cu aluzii spumoase, dar nu
vulgare:

Cât sunt fete frumuºele
Ca ochii ca douã stele
ªi de-i omul în putere
Ochii vãd, inima cere.
Iar când pofta lor nu trece
Îi mai ud cu apã rece.

Ce diferenþã între urechile care vibreazã la por -
nografia manelelor noastre ºi aceastã culturã popularã
sãnãtoasã care îþi înnobileazã sufletul când o asculþi, fie
cã eºti copil, adult sau de vârstã înaintatã. Adnotãrile pe
marginea acestor manifestãri sunt mult mai multe dar
doresc sã închei cu câteva cuvinte cu care ar fi trebuit sã
încep.

Cine vorbeºte sau scrie despre Basarabia îi reco -
mand întâi sã o vadã la ea acasã, sã o comensureze cu
mãsuri juste, sã priveascã fãrã idei preconcepute, sã co -
munice cu mult prea rãbdãtorii, toleranþii ºi ospitalierii
locuitori ai pãmântului numit Basarabia, încã de la anul
1340.

În multe ocazii am auzit cuvântul sãrãcie chiar din
gura unor basarabeni. Sãrãcie cu ce termen de referinþã??
Eu, în trei zile, nu am vãzut în tot oraºul ºi pe traseu decât
numai maºini (autoturisme, microbuze, autobuze) din
cele mai bune mãrci occidentale. Am vãzut doar o Lada ºi 
un Moscvich. Colonii de vile, un ur ban ism al oraºului de
nivel eu ro pean, foarte multe construcþii în desfãºurare.

Am vãzut la festivitãþi, la piaþã, în autogãri, pe
stradã, o lume de o eleganþã peste nivelul oc ci den tal, care
pune în valoare frumuseþea unui neam dãruit de Dum -
nezeu cu calitãþi fizice din belºug. Iar acolo unde natura a
fãcut erori, vestimentaþia corecteazã minusurile. Ceea ce
trebuie sã împlineascã fraþii de peste Prut, este sã spijine
ºi sã creascã acest copil care abia s-a nãscut, democraþia
autenticã, prin care va cãpãta libertãþi pe plan in tern ºi o
primire frãþeascã în fa milia þãrilor dezvoltate. Gre nada
aruncatã în mulþime la concertul serii, este o provocare
care îndeamnã la unitate ºi la stârpirea buru ienilor otrã -
vite din glia Basarabiei. 
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Vedere din
Chiºinãu,
Bulevardul
Dacia
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Grigore
GHERMAN

un stu dent de la

Codrii Cosminului

Mã numesc Grigore Gher man.
Sunt stu dent la Facultatea de Fi lo -
logie, Catedra de Filologia Ro manã
ºi Clasicã. Sunt autorul vo lumului
de versuri Epoca ne descifratã, deþi -
nãtorul Premiului „Octavian Goga”
pentru poezie ºi Premiul spe cial al
revistei Sep ten trio literar (Con cur -
sul Grigore Bostan). Am publicat
versuri (po e me cum îmi place mie
sã spun) în mai multe reviste din
România (Þara Fagilor, Poezia, Cu -
rierul Ginta Latinã, România li te -
rarã), Moldova (Clipa, BiblioPolis)
ºi U craina (Zorile Bucovinei, Liber -
tatea cuvântului, Con cordia, Ga zeta
de Herþa, Mesager Buco vinean) º.a.

Am aflat de revista Dvs. de mai
mult timp. Eram par tic i pant la o ta -
bãrã de varã. ªi am rãsfoit paginile
revistei... este o revista necesarã, mai
ales, nouã românilor din afara þãrii,
adicã rupþi de la pieptul mamei.

Referitor la poeziile mele... aº fi
foarte fericit sã aparã ºi un numãr al
revistei sã ajungã aici, pentru cã po -
e zia, cântecul, jurnalistica, sunt pãr -
ticele din mine. Lupt acuma pentru
o revistã a studenþilor  români din
Cernãuþi, suntem mulþi, avem ºi o
catedrã aici... dar, cu re gret, nu pot
gãsi un spon sor, ar trebui puþini bani...
câteva sute de dolari... oricum, trã -
iesc cu speranþa cã pânã la finele
anului scot eu un numãr, poate chiar 
pe bursa mea, dacã voi putea s-o
adun... e o bursã mizerabilã.

atunci când

atunci când tu mã vei iubi
voi fi sau pasãre sau piatrã
voi fi cel care veºnic iartã
dar tu aceasta nu vei ºti

atunci când mã vei cãuta
voi fi doar alãturi de tine
tu nu vei ºti iubind prin mine
cine-þi sãruta lacrima

atunci când tu atunci când tu
strigându-mã cerul vei sparge
eternitãþi între catarge
vor spune clipei da ºi nu

atunci când tu mã vei iubi
voi sparge iar monotonii

se scurg poemele

se scurg poemele nescrise
oarbe ºi  mute in fil trate
sub umbrele de pietre roºii
în sculpturi de timp ºi de moarte

se scurg poeme din fiinþã
prin degete prin pãr prin gene
pe monologurile albe
în care doar un câine geme

eu le hrãnesc cu ochi ºi piele
ºi-mi curge sufletul sub piatrã 
lângã poeme nevãzute
ñare cer timp fizic ºi soartã

se scurg poemele nescrise
din zgurã comete nevise

aº fi fost 

de ce ºi el ºi El m-au blestemat
sã zidesc pereþi de cuvinte
aº fi însãmânþat doar busuioc
pe drumuri de fier pe morminte

în lume aº fi fost semãnãtor
când floarea ar creºte ca în mit
dar eu zidesc pereþi de cuvinte
pentru surd pentru orb pentru mut
  
aº fi plantat ºi-n mine busuioc
sã zboare morþile în ºine
fer vent aº fi udat frunzele verzi 
gonind ma lefic manechine

curat aº fi fost ºi verde pe mâini
n-aº ascunde în pãlmi rãstigniri

cresc pãduri în trupul meu
de un deceniu orb cresc pãduri
în trupul meu ca o statuie
ºi iederile ºi copacii suri
prin verde la cetãþi mã suie

pãdurea într-un crez m-a legãnat
cu pãsãri ce îmi cântau soarta
cu coajã de stejar de plop de fag
dar astãzi pãdurea e alta

mã leagãnã dar într-un mitic dor
deºi mai cresc pãduri în al meu trup
mã urcã la cetãþi dar prin izvor
ºi-mi macinã pasul de colb ºi lut

nu înþeleg pãdurea astralã:
de ce m-a legãnat numai un timp!

***
de mã legãna secole în rând
pe coajã frunzã pe crengi de argint
cine ar fi strâns degete din vânt
ºi o datã-n veac ar fi iubit sfânt?

de mã legãna secole în rând
cine-ar fi pãºit piatra bucurând
cine-ar fi trãit din zile zidind
cetãþi de timp ºi cetãþi de netimp

secole în rând de mã legãna
cine-ar fi ascuns docil lacrima?
cine-ar fi dorit verde pãdurea?

cine ar urî drumurile seci?
cine-ar aºtepta dimineþi pribegi?
ºi ar preþui prezenturi prea reci?

aºtept de mii de ani
aºtept de patru mii de ani în rând
o statuie masca sã îmi scoatã
sã o calce-n picioare bocind
sã îmi dea una concordatã

aºtept de patru mii de ani în rând
o mascã mult-mult mai subþire
croitã din frunzã iarbã ºi lut
stropitã cu rouã de zile

aºtept de patru mii de ani în rând
o mascã cu un rol mai preg nant
care ar umbla numai cântând

aºtept de patru mii de ani în rând
o mascã cu un crez mai înalt
în lacrimã mai înalt în gând

Din ciclul „Sonetele trupului”
de Grigore Gherman



Mesaje din Bucovina

fragmente din comunicatele Secretariatului executiv al Uniunii Interregionale
„Comunitatea româneascã din Ucraina”

din corespondenþa trimisã de 
Centrul Bucovinean In de pend ent de Cercetãri Actuale, Cernãuþi

Reprezentantul Partidului regiunilor din
Ucraina, dr. Ion Popescu, cere de la Consiliul

Europei studierea situaþiei armânilor din
Bosnia ºi Herzegovina

În cadrul ultimei ºedinþe a Comisiei de mo ni to -
rizare a AP a Consiliului Europei pe parcursul discuþiilor
privind îndeplinirea angajamentelor faþã de Consiliul Eu -
ropei de cãtre Bosnia ºi Herzegovina, reprezentantul Parti dului
regiunilor din Ucraina, deputatul român Ion Popescu, a
cerut studierea situaþiei nu numai a celor trei etnii de bazã

a Republicii, dar ºi situaþia minoritãþilor rutene (rusine),
ºi mai ales a celei armâne din acest stat balcanic.

Ion Popescu a amintit în acest con text ºi despre
raportul actualului Preºedinte al APCE, Luis Maria de
Puig, privind situaþia armânilor, dar a cerut examinarea
situaþiei lor din Balcanii de Est azi, în spe cial în zona
localiatãþii Kalajdzija (satul Bijela, Municipalitatea  Br -
cko, noul Dis trict din Republica Bosnia ºi Her ze go vina),
unde alãturi de croaþi ºi sârbi locuiesc ºi armâni/ mace -
doromâni (numiþi ºi Tsintsar sau Cincar).

Un nou membru-colectiv al Uniunii
Interregionale „Comunitatea Româneascã

din Ucraina”

Ca urmare a deciziei din 18 octombrie 2009 a
conducerii Clubului de fotbal „Ardan” din satul Ior -
dãneºti din nordul Bucovinei, preºedinte-fondator Ion
Iliuc, de a adera, în calitate de membru-colectiv, la Uni -
unea In ter re gionalã „Comunitatea Româneascã din U -
craina”, la ºedinþa în deplasare a Senatului UI CRU din
12 decembrie 2009, þinutã la Apºa-de-Jos / Slatina (Tran -
s carpatia / Maramureºul istoric din dreapta Tisei), a fost
luatã decizia de a accepta aderarea FC „Ardan” din satul
Iordãneºti, raionul Hliboca/Adâncata la Uniunea In ter re -
gionalã „Comunitatea Româneascã din Ucraina”, în cali -
tate de membru-colectiv, repartizându-i-se ºi un loc în
Consiliul Naþional al UI CRU.
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e prea târziu

e prea târziu masca sã îmi scot
ºi sã o schimb e prea târziu
aº vinde-o dar sã o vând nu pot
aº rupe-o-n patru sângeriu

apoi aº întinde-o pe drumuri 
aº îneca-o în fântâni –
masca care a iubit fumuri
ºi a îmbãtrânit bãtrâni

însã ea ºtie sã iubeascã
ºi mai plânge impozantã 
are ºi dreptul sã greºeascã –
iritabil câteodatã

e prea târziu masca sã îmi scot
aº scoate-o dar sã o scot nu pot

epoca mãºtilor

cu epoca mãºtilor în urechi
pãºim spre culmile de fier uscat
în staþii – mãºtile ca la priveghi
cu mâna îºi plâng trupul blestemat

o mascã vinde artere de joi
alta îºi scoate ochi din buzunar
o mascã cumpãrã bucãþi de ploi
alta taie frunze (de gând) bizar

pe stradã trei mãºti duc câte un nimb
pe degete cu fluturi  încã vii
iar umbrele în um bra lor murind
cautã pietrele (de cuib) pustii

cu epoca mãºtilor în urechi
sorbim lu mina zilei de priveghi

Din ciclul „Sonetele trupului” de Grigore Gherman



Dupã examinarea actelor depuse la Secretariatul
executiv în Registrul Uniunii Interregionale „Co mu ni -
tatea Româneascã din Ucraina” a fost introdus cel de-al
24-lea membru-colectiv – FC „Ardan” (Iordãneºti), iar în 

calitate de membru al Consiliul Naþional – dl Ion Iliuc,
reprezentant cu drepturi depline.

Felicitãrile noastre ºi Doamne-Ajutã în acti vi -
tate!

Minoritarii autohtoni din Ucraina îºi unesc eferturile con tra mãsurilor de
ucrainizare forþatã a minoritãþilor de cãtre guvernul portocaliu de la Kiev

În urma tratativelor in tense purtate în ultimul timp
cu liderii comunitãþilor ruse ºi maghiare din Ucraina
(parteneri ai Partidului Regiunilor) în vederea apãrãrii
învãþãmântului în limba maternã, conducerea Uniunii
Interregionale „Comunitatea româneascã din Ucraina” a
semnat în ziua de 23 octombrie a.c. la Kiev  un Acord de
colaborare cu Organizaþia panucraineanã „Miºcarea po -
pu larã de apãrare a drepturilor vorbitorilor de limba rusã
din Ucraina” ºi cu Uniunea Dem o craticã a Maghiarilor
din Ucraina. Din partea comunitãþii româneºti la sem -
narea documentelor fi nale, pregãtite de Secretariatul exe -
cutiv al Uniunii, au participat Preºedintele Comunitãþii,
domnul Ion Popescu, deputat în Rada Supremã a U -
crainei, Vasile Tãrâþeanu, preºedintele Senatului Uniunii
ºi doamna Aurica Bojescu, secretar responsabil. Din par -
tea comunitãþii ruse Acordul a fost semnat de Vadim
Kolesnicenko, deputat în Rada Supremã a Ucrainei, iar
din partea comunitãþii maghiare de domnul Iºtvan Gai -
doº, preºedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din
Ucraina, primar al oraºului Beregovo, asistat fiind ºi de
domnii Tibor Vass, preºedintele Partidului Dem o crat Ma -
ghiar din Ucraina ºi de Mihail Tovt, preºedinte de onoare
al Uniunii Democrate a Maghiarilor din Ucraina, fost
deputat în Parlamentul Ucrainei în legislatura 1998- 2002.

Acordul de colaborare a fost semnat în urma de -
ciziei luate în timpul ºedinþei în deplasare la Ismail,

regiunea Odesa a Senatului Uniunii Interregionale „Co -
munitatea româneascã din Ucraina” la care au fost abor -
date problemele cu care se confruntã comunitatea
ro mâneascã din Ucraina în urma politicii de dez na þio -
nalizare a minoritãþilor naþionale promovate de unele
forþe politice ucrainene aflate la putere. Astfel, printre
principalele scopuri prevãzute în Acordul de colaborare
ºi sprijin reciproc semnat se numãrã: pãstrarea identitãþii
naþionale a tuturor minoritãþilor naþionale din Ucraina,
adoptarea unor mãsuri comune în direcþia apãrãrii ºi
promovãrii limbilor materne ale comunitãþilor ruse, ro -
mâne ºi maghiare din Ucraina, pãstrarea ºi dezvoltarea
reþelei de învãþãmânt în limba maternã  – românã, rusã ºi
maghiarã, întreprinderea unor acþiuni comune în vederea
anulãrii actelor ºi hotãrârilor discriminatorii ale Mi niste -
rului Învãþãmântului din Ucraina, care þintesc la lichi -
darea treptatã a învãþãmântul primar, mediu ºi su pe rior în 
limba maternã a  comunitãþilor  româneºti, maghiare ºi
ruse din Ucraina.

Urmãtoarea ºedinþã a Senatului Uniunii Inter re -
gionale „Comunitatea Româneascã din Ucraina” va avea
loc în regiunea Transcarpaticã pe 7 noiembrie, în cadrul
cãreia va fi discutatã situaþia învãþãmântului în limba
românã din Ucraina, formele ºi metodele de opunere con -
tra mãsurilor de ucrainizare forþatã a minoritãþilor de
cãtre guvernul portocaliu de la Kiev.

Românii din Ucraina pentru prima datã în istorie semneazã un acord
cu un candidat real la postul de preºedinte al Ucrainei,

prin care încearcã sã-ºi garanteze drepturile legitime dupã alegeri

Fiind ignoraþi de cãtre guvernul portocaliu de la
Kiev, care în permanenþã încearcã asimilarea mi no ri -
tãþilor, scoþând treptat limba maternã din sistemul de
învãþãmânt, administraþie, justiþie etc., cele mai nu me -
roase comunitãþi ling vistice din Ucraina, ce locuiesc
com pact ºi tradiþional în a ceastã þarã, au semnat un acord
cu candidatul real la pre ºedenþia Ucrainei, Viktor Yanu -
kovici, prin care încearcã sã-ºi garanteze drepturile ling -
vistice.

La insistenþa Preºedintelui Comunitãþii Româneºti 
din Ucraina, dr. Ion Popescu, în Acord a fost prevãzutã
acordarea limbii române, în locurile de vieþuire compactã 
a românilor din Ucraina, a statutului de limbã regionalã
oficialã, anularea pre vederilor discriminatorii ale Mi -
nisterului învãþãmântului, ga rantarea locurilor în lista
Partidului regiunilor pentru candidaþii independenþi din
partea comunitãþii româneºti pentru alegerile lo cale din
30 mai 2010 ºi cele parlamentare, atragerea repre zen -
tanþilor comunitãþii în organele ex ec u tive lo cale ºi re gio -
nale etc. 

Acordul a fost semnat de candidatul la funcþia de

Pre ºedinte al Ucrainei Viktor Yanukovici, care acþio -
neazã în nume propriu, pe de o parte, ºi Organizaþia
publicã ucraineanã Miºcarea publicã de apãrare a
drepturilor „Ucraina rusofonã”, în persoana lui Ruslan
Bortnik, Uniunea Democratã a Ma ghiarilor din Ucraina,
în persoana lui Gaidosz Isztvan, Uniunea Interregionalã
„Comunitatea Româneascã din Ucraina”, în per soana
dnei Aurica Bojescu.
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Românii din Transcarpatia: 
POROSCOVO (POROSZTA)

MICROMONOGRAFIE

Ion M. BOTOª
preºedintele URRdT „Dacia”, Apºa de Jos, Ucraina

POROSCOVO – comunã aºezatã pe malul stâng al 
râului Turii, la 23 km de centrul raional PERECIN.

Prin comunã trece au to strada UJGOROD – SVA -
LIAVA. Sub jurisdicþia primãriei POROSCOVO se aflã
satele – MAIURKI ºi MOCRA.

Azi în comuna Poroscovo locuiesc ucraineni, ro -
mâni ºi þigani; pe românii ucraineni îi numesc volohi, în
documente autoritãþile îi numesc þigani, ei se declarã
români.

De la Apºa de Jos, pe traseul – Apºa de Jos –
TEACIU – MUST – MUCACEVO – (au to strada
UJGOROD – LIVOV) – spre SVALIAVA, de pe au to -
strada stângã POLIANA – POROSCOVO sunt 196 km.

Prima atestare documentarã apare la 1552.
La sfârºitul sec. al XVI-lea toþi locuitorii satului

aparþineau familiei lui OROS GABOR
În 1691 în sat existau 20 de gospodãrii dintre care

aveau în folosinþã:
1  – 3/4 (NADEL)
5 câte – 1/2
12 câte - 1/4

2 câte – 1/8
NADEL = bucatã de pãmânt (lat.) datã pentru

folosire þãranilor, pe teritoriul TRANSCARPATIEI, mã -
rimea NADELULUI  era diferitã. În comitatul UJANSK
era for mat din 20-28 holde pãmânt arabil sau 8-12 holde
pãmânt - pãºune. 1 holdã = aprox. 0,576 ha sau 0,432 ha.

24 gospodãrii erau pustii, stãpânii erau fugiþi din
sat sau au murit. În afarã de iobagi în sat locuiau:

6 – SOLTÂSÂ (oameni de încredere a feudalului)
17 – jeleri
1 –  preot, cu bisericã construitã din lemn
În 1940 la Poroºcovo erau 550 case, 2.813 lo -

cuitori.
Azi în Poroscovo locuiesc în jur de 1.600 de ro -

mâni-volohi, 330 copii de ºcoalã.
Comunitatea româneascã este organizatã într-o aso -

ciaþie culturalã cu statut lo cal, preºedinte – Vasile Gh.
GORVAT. Asociaþia se numeºte „ROMANI VOARBA”.

Nume de familii: VOLOªIN, GORVAT, CANA -
LOª, SIMOCICO, STANCHEVICI s.a.
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Con form primului recensãmânt din UCRAINA 
- 5-14 decembrie 2001 - POROSCOVO

Denumirea sovietelor
locale a satelor ºi oraºelor
din raion

Populaþia existentã Creºterea (+)
Descreºterea (-)

Populaþia
permanentã Creºterea (+)

Descreºterea (-)
2001 1989 2001 1989

Sovietul sãtesc Poroscovo 4305 3962 +343 4355 3977 +378

Satul Poroscovo 3786 3410 +376 3821 3422 +399

Satul Maiurki 169 198 -29 181 198 -17

Satul Mocra 350 354 -4 353 357 -4

Divizarea populaþiei existente ºi permanente dupã gen în localitãþi - POROSCOVO

Denumirea sovietelor
locale a satelor ºi oraºelor
din raion

Populaþia existentã Populaþia permanentã

De ambele
genuri

Bãrbaþi Femei
De ambele
genuri

Bãrbaþi Femei

Sovietul sãtesc Poroscovo 4305 2078 2227 4355 2106 2249

Satul Poroscovo 3786 1833 1953 3821 1854 1967

Satul Maiurki 169 85 84 181 91 90

Satul Mocra 350 160 190 353 161 192



De unde au apãrut românii la Poroscovo
 ºi în alte zone?

Dacã azi am pune întrebare istoricilor din România 
sã ne spunã câteva cuvinte în privinþa românilor-volohi
din TRANSCARPATIA cred cã s-ar gãsi câþiva care
cunosc puþin „povestea”. În TRANSCARPATIA cred cã
tot la fel.

Reprezentanþii statului român nici vorbã, cu atât
mai mult consulatele, ambasada.

Reprezentanþii statului ucrainean, la fel, nu doresc
sã recunoascã minoritatea românã (volohã) cã apar pe
urmã probleme – nici ºcoalã, nici… nici…

Atunci minoritatea strigã… noi suntem români…
Ne întrebãm, în dreapta Tisei sunt români, au fost

ºi vor fi, aceasta nu neagã nimeni, atunci de unde s-au
luat românii la 200 km de România (azi), care practic nici 
nu ºtiu nimic de România, n-au fost niciodatã în þarã,
n-au vãzut programele româneºti, n-au ºcoli în limba
românã – Cred cã aceasta a salvat minoritatea românã-
 volohã cã nu au avut ºcoli ºi practic copiii nu au frec -
ventat ºcolile ucrainene – erau de acuma ucrainizaþi dar
bunul Dum nezeu i-a salvat, dar nu au fost „bãtuþi” de
timpuri – alãturi practic peste tot este sãrãcia, dar cu
mândreþe se salutã – Bunã ziua!

Din diferite surse putem sã afirmãm cã acei ro -
mâni-volohi din TRANSCARPATIA apãruþi departe de
frontiera României de azi provin din unitãþile militare
româneºti aflate în slujba imperiului austriac.

Din di ploma reginei Elisabeta la 1364 pentru pri -
ma datã aflãm despre existenþa a 10 posesiuni româneºti
– militare la sud de oraºul Mucacevo pe teritoriul do -
meniului re gal Mucacevo.

Posesiunile:
DOROBRATOVO-DRAGUTFALVA
MIDANIÞIA-MEDENCZE
ARDANOVO-ARDANHASZTI
ZAGATA-HATHMEGI
ZAVIDOVO-ZAVIDFALVA
KOROPEÞI-KEREPECZ
LALOVO-LADALVA
KOLODNE (ªANDOROVO)-SANDORFALVA
STANOVO-SZTANFALVA
KONOPLIVCI-KENDERESFALVA

Toate posesiunile româneºti aveau funcþia de a
apãra cetatea Mucacevo, pentru obligaþiunile militare
con form diplomei din anul 1364 ºi completãrile din anul
1370 ºi 1378 românilor acelei „KRAINÂ” – REGIUNE
au primit aceleaºi privilegii ºi drepturi care le-au avut
românii din Maramureº, ei îºi alegeau voievodul care era
ºi ºeful militar – pentru ei a fost administratorul su pe rior,
aveau autonomie dar cu mai puþine drepturi ca în alte
regiuni româneºti.

În comitatul UGOCEA con form diplomei de la
1351 aparþin cetãþii KOROLEVO-KIRALIGAZA KOM 

-LUª, SEPGEDI, TURCI, BATORICI, GERÞ SA RA Z-
 POTOK ºi TARNA. 

Diplomele din anul 1337 ºi 1414 confirmã exis -
tenþa a ºapte posesiuni româneºti în comitatul UNG (PO -
ROSCOVO a fãcut parte din comitat). 

Sunt amintite ca posesiuni româneºti localitãþile
GORNI VIJNIÞI; GRIBOVEÞ; OBAVA în domeniul
MUCACEVO-CINADIEVO, în aceste localitãþi ºi azi
locuiesc români.

Despre existenþa celor 10 posesiuni româneºti din
zona numitã „KRAINA” – REGIUNE, MUCACEVO
aflãm din di ploma de la 1562, aprilie 23, Leles conventul
din Leles copiazã diplomele privilegiale emise de regele
Ungariei Ioan al II-lea1, re gina MARIA2, re gina ANA3,
re gina ELISABETA4, ELIZABETA5, mama regelui
MATEI CORVIN, ºi de Ioan Corvin de Hunedoara6,
referitoare la 10 posesiuni româneºti din zona numitã
„KRAINA”.

Bibliografie:

1. ALEXANDER MIÞIUC „NARISA Z
SOÞIALNO – GOSPODARSICDI ISTORII 
PIOKARPATSIKOI  RUSI UJGOROD”, 1936, 
p. 80-81, 83.

2. EPISCOPIA GRECO-CATOLICÃ DE
MUNKACEVO. Documente, Editura Muzeului
Sãtmãrean, noiembrie 2007, p.32-33.

3. Publicaþia „STARÂI ZAMOC” nr. 42 (853), 1-7
XI 2007.

Românii – volohi în presa UCRAINEANÃ

Despre românii-volohi în presa ucraineanã gãsim
foarte puþine informaþii, de ce? Nu se poate da un rãspuns
ex act. Dar…

În TRANSCARPATIA românii-volohi locuiesc în 
11 localitãþi, raioanele PERECIN, SVALIANA, UJGO -
ROD ºi MUCACEVO, numãrul lor este în jur de 5.000,
aºa ne informeazã  publicaþia „STARÂI ZAMOC” Nr. 42 
(853) din 1-7 XI 2007.

Românii din localitatea Poroscovo locuiesc com -
pact în „tabar” – aºa este numit de ucraineni, ºeful este
numit bdirãu, sunt numiþi „þigani albi”. Sunt numiþi „cri -
minali” pentru cã deseori furã. Sunt numiþi „corupþi”
pentru cã deseori se descurcã, cumpãrã procurorii ºi jude -
cãtorii din raion. Structurile de stat cer ca sã fie deschisã
secþia de miliþie în localitate ca sã se „lupte” cu volohii-
 români.

ªcoala din Poroscovo are 883 de elevi, dintre care
330 sunt români ºi þigani.

Pentru prima datã în ºcoalã a fost deschisã clasã de
copii, volohi - 27 ºi trei þigani.

Dintre 100 de noi nãscuþi numai 30 sunt ucraineni.
Lângã Poroscovo în localitatea SVALIAVCHI practic
locuiesc numai români volohi-ucraineni care vând casele
ºi pãrãsesc localitatea, dar vând la românii-volohi.
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1  Ioan II (1559-1571), prin cipe al TRANSILVANIEI ºi rege al UNGARIEI
2  MARIA (1382-1395), reginã a UNGARIEI
3  ANNA (1503-1547), reginã a UNGARIEI
4  ELISABETA, soþia lui Ludovic I de Anjou
5  ELIZABETA (?-1484), mama regelui Matei Corvin
6  Ioan Corvin de Hunedoara (1473-1504) fiul nelegitim a lui Matei Corvin



Moldavanskoe, un sat de români din
Caucazul de Nord, Federaþia Rusã

Tamara GORINCIOI
jurnalistã, Chiºinãu

„Românii nu sunt nicãieri coloniºti, viituri, oa -
menii nimãrui, ci, pretutindenea unde locuiesc, sunt
autohtoni, populaþie nepomenit de veche, mai veche
decât toþi conlocuitorii lor”, afirma Mihai Eminescu
referindu-se la miracolul românilor rãmaºi în afara
graniþelor României de azi. Pe moldovenii (românii)
din Moldavanskoe, þinutul Crasnodar din Caucazul
de Nord, i-a redescoperit cercetãtorul Vasile ªoi ma ru,
autorul unui amplu ºi inedit studiu fotografic despre
românii din jurul României.

Cum au ajuns românii în Caucaz, la sudul Rusiei 
(cã dacã ar fi vorba de Si be ria ar fi lesne clar) unde pânã
astãzi ex istã  8-9 sate mari  locuite preponderent de
români (moldoveni), din þinutul Krasnodar – sudul
Rusiei? Am rara ocazie sã aflu despre acest miracol ºi
fapt ciudat chiar din gura unor românce din Molda -
vanskoe (invitate la Chiºinãu de Vasile ªoimaru), venite
la Hramul oraºului ºi totodatã fiind  în cãutare de cos tume 
naþionale, alte accesorii naþionale pentru muzeul ºi cen -
trul naþional al moldovenilor din inima Caucazului de
Nord. Deºi pãrinþii ºi bunicii lor s-au stabilit cu traiul în
Caucaz încã la sfârºitul secolului 19, rãdãcinile, dorul de
pãmântul strãmoºesc e viu ºi arde ca o luminiþã în dorinþa
de a se identifica. Fiecare îºi are istoria sa,  unindu-le
ideea de a obþine sprijinul actualei puteri democratice de

la Chiºinãu, Ministerului culturii (guvernanþii comuniºti
i-au tot dus cu zãhãrelul) ca sã deschidã la Moldavanskoe  
mãcar o clasã cu predare în românã (ca ºi copii lor sã-ºi
însuºeascã limba lui Eminescu) ºi sã formeze an samblul
pop u lar „Bucuria”. Adicã bucuria de a-ºi regãsi rã dã -
cinile ºi pat ria istoricã, de a-ºi cânta cântecele ºi doinele
vechi româneºti, rãscolitoare ºi frumoase  ca niºte dia -
mante.  Pentru cã pe grecii din Caucaz îi ajutã Grecia, pe
turci – Turcia etc. Deocamdatã nu au cãrþi în limba
maternã, ziare,  instrumente ºi cos tume naþionale. 

Le ascult mãrturisirile dureroase, deºi vorbesc
greu în românã – pe alocuri trecând la rusã -  ºi aud un ac -
cent neaoº,  rar întâlnit pe la noi, pronunþia unor cuvinte
ºi expresii insolite, conservate  din secole trecute.

Cum au ajuns moldovenii în Cubani?

Natalia BELCENCO (din pãrþile Orheiului, nu -
mele de fatã Hangan), învãþãtoare emeritã a Fe de raþiei
Ruse, câºtigãtoare a unui proiect în domeniul edu caþiei, 
de  1 milion ru ble ruseºti, graþie cãruia a procurat un sediu 
pentru viitorul centru naþional al românilor (mol do ve -
nilor) din Moldavanskoe ºi Caucazul de Nord: 

— „În timpul rãzboiului ruso-turc din sec. 19, pe
teritoriul Basarabiei se afla regimentul (polcul) cazacilor
din Crimeea.  Bineînþeles, cã în acest polc au fost înscriºi, 
con tra soldã, ºi mulþi basarabeni. Ul te rior, acestora li se
spunea ºi cazaci. Ca sã vã convingeþi, puteþi verifica lista
membrilor acestui reg i ment – într-o carte dedicatã rãz -
boiului ruso-turc - unde veþi întâlni foarte multe nume
româneºti. Când acest „polc” a fost mutat în Caucaz,  în
valea râului Cubani dintre Marea Neagrã ºi Marea Azov,
ev i dent e cã acolo au ajuns ºi mulþi moldoveni.  Potrivit
datelor istorice, la acest teritoriu avea pretenþii teritoriale
Turcia, iar regimentul cãzãcesc era adus în calitate de
pazã a acestei graniþe de sud a Rusiei. 

Mai mult, pe teritoriul unde se aflã acum lo cali -
tatea Moldavanskoe, înainte vreme trãiau cercheºi. Dupã
sfârºitul rãzboiului, cercheºii au fost deportaþi în Turcia.
Sunt niºte locuri cu un re lief asemãnãtor celui din Basa -
rabia: cu vãi ºi dealuri. Dupã acel rãzboi, însã, ruºii nu au
prins rãdãcinã ºi nici nu le place sã lucreze pãmântul. 
Atunci, conducerea lo calã a invitat  sã colonizeze aceste
pãmânturi  oameni truditori, cu aplecare spre muncile
agricole.  Cu o singurã condiþie – sã fie de credinþã
ortodoxã. Dat fiind faptul cã în regimentul cu pricina erau 
ºi mulþi moldoveni, aceºtia au decis sã rãmânã aici ºi sã-ºi 
cheme ºi rudele, apropiaþii. Aºadar, multe familii de
moldoveni, încãrcându-ºi averea în care  trase de boi, cu
copii în braþe, au luat calea bejeniei spre Caucaz. S-a for -
mat localitatea Moldavanskoe, la 1873.  La început se
numea Novo Ivanovskaia, dar ruºii la fugã au fujit. ªi aºa
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Frumoasele din Caucaz într-un  pelerinaj
religios prin Basarabia



au rãmas moldovenii. Ei au adus de acasã ciubuºhi (bu -
taºi),  ponhi (pomi) ºi astfel au apãrut acolo în Caucaz
livezile ºi in du stria vinurilor. Când au venit românii în
1942-1943, a fost dat un ordin ca basarabenii sã se în -
toarcã acasã. Mulþi au venit, dar mulþi au rãmas acolo.
Deja aveau familii, gospodãrii, grãdini ºi vii...”.

„Pentru-un pãhãruþ de vin, m-a dat mama
prin strãini”

Tatiana DUNAEVA (strãbunii din pãrþile Cahu -
lului - dupã tatã Þurcan, iar dupã mamã – Rãilean), re dac -
tor  la TV „Zvezda Cubani”  („Steaua Cubaniului”) din
Crasnodar: 

— „În calitate de jurnalist de televiziune, fac emi -
siuni despre  credinþã, vieþile sfinþilor, biserici ºi mo -
numente de artã.  În cadrul emisiunii „Cubanskii vestnic” 
(Curierul Cubanilor) am realizat un film despre mol -
dovenii din Caucaz, despre biserica din sat ºi hramul care
îl poartã. De asemenea, am ºi o emisiune, închinatã sfin -
þilor din Cubani. Ce-i interesant, în emisiunile mele,
bãbuþele ºi moºii – bunicii noºtri – vorbesc în românã
(pânã acum nu vorbesc flu ent limba rusã), iar translatorul 
le tra duce. Maicã-mea, de asemenea, nu ºtie bine ruseºte.
Are 72 de ani, e bine ºi cântã ghini. Papa la ghitarã, iar ea
din gurã. Iaca, þin minte doar primele rânduri: Hai mãi
frate sã trãim bine cã de mâini moartea vini.. . sau 
Pentr-un pãhãruþ de jin, m-a dat mama prin strãini /
Pentr-un struguraº de poamã / m-a dat mama de po -
manã. Maicã-mea s-a nãscut, la Moldavanskoe, dar cân -
tecele le-a auzit deamu de la pãrinþii ei”.

Mãrica DULGHIER: „Maicã-mea se numea
Denia Burlacu. Din spusele ei, tatu ei pe atunci era încã
copil. Alde bunelul, cu boii înhãmaþi la car, a adus o parte
din familie încoace. La început, l-a luat  numai pe tâca
(bunelul). Dupã ce ºi-a gãsit loc de trai, s-a întors acasã
sã-ºi ia ºi copiii ºi femeia. Dar tocmai atunci graniþa s-a
închis ºi el a rãmas în Basarabia, iar fiul-sãu  – tatãl meu – 
în Caucaz.   Mama are nemurele aici în Cimiºlia. Pânã în
1939 la Moldavanskoe exista o ºcoalã cu predare în limba 
românã pentru românii (moldovenii)  din Basarabia. Mã -
tuºa Vasilina Ghimpu a învãþat în acea ºcoalã. Acum are
80 de ani. ªtie multe cântece româneºti. Vrem ºi noi sã
formãm un ansamblu pop u lar, în care sã cânte ºi mãtuºa
Vasilina, care a evoluat în faþa publicului chiºinãuian în
2008, la Congresul diasporei moldoveneºti. A venit la
Chiºinãu, dar nu avea costum naþional. Nu-i ajungeau

banii sã-ºi cumpere ºi a ajutat-o domnul Vasile ªoimaru,
cel care a fost la  noi la Moldavanskoe ºi ne-a pus într-un
al bum de fotografii”. 

De ce ne este fricã sã ne cãutãm fraþii de
sânge, rãsfiraþi prin lume?

Vasile ªOIMARU, autorul albumului „Românii
din jurul României în imagini”, premiat de De par ta -
mentul românilor de pretutindeni de la Bucureºti:

— „Am descoperit satele româneºti din Caucaz din 
op era lui Anton Golopenþia, care în perioada rãzboiului,
în anii 1941-43 a fost  cu un grup de 18 persoane dincolo
de Bug, în satele pop u late de moldoveni. Are o carte de
1.500 pagini despre moldovenii de dincolo de Bug.
Acolo, spune el, a întâlnit în Crimeea ostaºi ruºi de
origine românã, din Caucazul de Nord. Erau luaþi în plen.
A stat de vorbã cu ei, astfel scriind câteva pagini despre
Moldavanskoe ºi satele învecinate. Citind, mi-am pus
întrebarea: oare mai sunt ei pe acolo. Am luat legãtura cu
folcloriºtii de la Ac a de mia noastrã de ªtiinþe, care au fost
pe acele locuri într-o expediþie folcloricã. Astfel, am gãsit 
adresele lor ºi am pornit la drum. Prima deplasare a fost
în 2007. Ce-i drept, la vama cu Ucraina ºi Rusia mi-au
luat banii, suvenirele ºi vroiau chiar sã-mi confiºte apa -
ratul de fotografiat...  În toamna anului trecut am fost a
doua oarã, unde am cunoscut-o pe mãtuºa Vasilina, care
mi-a cântat în se cret „Hora Unirii”. Sunt niºte oameni
formidabili, cu un suflet mare. Sper cã cererea acestor
doamne de a-ºi deschide la Moldavanskoe un muzeu al
satului, în stil tradiþional românesc, un centru de culturã,
de a fi susþinute în fondarea unui ansamblu etnografic,
vor ajunge la sufletul noului ministru al culturii, al prim-
 ministrului.     

Localitãþile româneºti de la est de Bug nu au mai
fost studiate de nici un spe cial ist de la Bucureºti, dupã
superba cercetare efectuatã de echipa lui Anton Golo -
penþia în anii celui de al Doilea Rãzboi Mondial. Dar nici
la vest de acest fluviu, localitãþile dintre Nistru ºi Bug, nu
au fost rãsfãþate de atenþia specialiºtilor bucureºteni. Nici 
în Pocuþia, pãmânt pentru care au vãrsat sânge ostaºii lui
ªtefan cel Mare, nu au catadicsit sã meargã în expediþii
persoane investite cu aceastã misiune profesionalã. ªtim
cu toþii cã au existat cauze obiective, dic tate de inter -
dicþiile „frãþeºti” din timpul existenþei „lagãrului co mu -
nist- kominternist”. Ne întrebãm totuºi, de ce ºi dupã
1990 se prelungeºte aceeaºi atitudine? Ce sã fie la mijloc: 
indiferenþã, defetismul sau poate totuºi frica de a nu
supãra strãinii prin simplul efort de a-þi cãuta fraþii de
sânge, ramurile rãsfirate ale Neamului nostru?”.

Înainte de a ne lua rãmas bun, doamnele de la
Moldavanskoe mi-au cântat o piesã din viitorul re per -
toriu al ansamblului „Bucuria”. Un cântec vechi ca o
doinã, pe care nu l-am auzit vreodatã:

Scrie, mamã, scrie, scrie, / Scrie vreo hârtie, /
Scrie, mamã, scrie, scrie / Scrie rândurele / sã le citesc cu 
jãle. / Scrie mai mãºcate, sã le vãz de departe / Cã m-oi
duce, duce, peste-o apã dulce,  / În þarã strãinî, doru sã
nu-mi vinî / În þarã ruseascî / sã nu mã gãsascî... / Þara
Româneasî, þara mea de-acasî / Este în robie / la cea
moscãlie...

(articol reprodus dupã Capitala, Chiºinãu, 16 oc -
tom brie 2009)
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La dansatorii din Ansamblul „Hora”



Românii din vecinãtatea imediatã – 
o iniþiativã remarcabilã a Institutului „Fraþii Golescu” 

pentru relaþii cu românii din strãinãtate

I. Maramureºul din dreapta Tisei

Prima invitaþie: Institutul „Fraþii Golescu” pentru
relaþii cu românii din strãinãtate vã invitã pe data de 2
noiembrie 2009 ora 18:00 la Clubul Þãranului din ca -
drul Muzeului Þãranului Român pentru a participa la
vernisajul expoziþiei de fotografii a domnului GHEOR -
GHE MARINA : Maramureºul din dreapta Tisei.

Cuvântul organizatorilor: Mihai NICOLAE,
di rec tor Institutul „Fraþii Golescu” pentru relaþii cu ro -
mânii din strãinãtate, Bucureºti:

Expoziþia este prima dintr-un ciclu mai amplu cã -
ruia noi îi spunem  Românii din vecinãtatea imediatã.
Mai pre cis, încercãm o prezentare fotograficã a româ -
nilor megieºi: Maramureºul acum, urmat de Bucovina,
Þinutul Herþei, Basarabia, Sudul Bugeacului, Valea Ti -
mo cului ºi sperãm, Valea Vidinului, Voievodina ºi ceva
mai la rãsãrit, Transnistria. Avem în vedere apoi românii
din Podolia, Estul Bugului, Caucazul de Nord, Banatul
unguresc ºi zona Debreþin, dar, toate la vremea lor…

Sã începem cu Maramureºul din dreapta Tisei
sau Maramureºul istoric, cum i se mai spune; în gen eral
vorbind, nu a aparþinut de România, dar pânã în primele
douã decenii ale secolului XX a fost un trup cu Mara -
mureºul de astãzi, conþinând fiinþa Maramureºului voie -
vodal. Prin cesiunea care a urmat imploziei U.R.S.S. a
ajuns în componenþa Ucrainei, regiunea Transcarpatia,
dupã ce mai înainte trecuse prin Ungaria, defuncta Ceho -
slovacie ºi Imperiul Austro-Ungar. Þara Maramureºului

este atestatã documentar pentru prima datã în 1199 când
voievozii þinutului respectau cutumele vechiului drept
românesc (Jus valachicum).

În to tal sunt nouã oraºele ºi sate, peste 32.500 de
români, care ºi acum spun, mândri: „Am fo’ si-om hi”. De
aici au plecat Dragoº din Bedeu, descãlecãtorul Mol -
dovei ºi Bogdan Voievodul, moºul dinastiei Muºatinilor.

Aici, mãnãstirea „Sf. Arhanghel Mihail” din Peri,
ziditã de Sas, fiul lui Dragoº a reprezentat mult timp
centrul spir i tual ºi cul tural al creºtinismului românesc. În
1391, feciorii lui Sas Vodã, voievodul Baliþa (Balc) ºi
fratele sãu Drag merg per sonal la Constantinopol ºi în -
chinã mãnãstirea (stavropighie) patriarhului Antonie
care îl numeºte pe cuviosul Pahomie, egumenul mã -
nãstirii, exarh al Sanctitãþii sale. Azi, ºtim cã Balc ºi Drag 
înþeleseserã bine încurcatele iþe ale geopoliticii…

La 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, Maramureºul
din dreapta Tisei a avut doi reprezentanþi.  Au votat
Unirea. Când episcopul de Caransebeº Miron Cristea –
viitorul patriarh – a dat glas îndemnului „…Pânã la Tisa
!”, Dan Mihai din Apºa de Mijloc ºi Filip Ilie din Apºa de
Jos i-au strigat: „Vai domnu’ episcop, da’ pã noi cei de
peste Tisa, pã noi, cui ne lãsaþi?” Relatarea pomeneºte cã 
vlãdica ar fi rãspuns : „Vom avea grijã ºi de voi”. N-am
avut…

Nu trecem sub tãcere faptul cã maramureºenii din
dreapta Tisei fac pãlincã bunã (dupã vernisaj, vã invitãm
sã o degustaþi ) ºi ºtiu de ce: „Decât leacuri din poticã /

Mai bine om’ptic de pãlincã / Leacuri bei
când eºti beteag / Pãlincuþã când þi-i drag…”

Gheorghe Ma rina, autorul foto gra -
fiilor s-a nãscut în Slatina. A absolvit Ac a -
de mia de Studii Economice din Bucureºti,
ºi lucreazã ca programator. Prietenii îl ºtiu
de Deorde a lu’ Þocaºu.  „Nu m-am gândit
niciodatã cã aceste fotografii vor fi pre -
zentate la o expoziþie fotograficã, dar ºtiu
cã sunt o comoarã…”

II. Basarabia subiectivã

A doua invitaþie: Institutul „Fraþii
Golescu” pentru relaþii cu românii din
strã i nãtate vã invitã pe data de 30 no -
iembrie 2009 ora 18:00 la Clubul Þãra -
nului din cadrul Muzeului Þãranului
Ro mân pentru a participa la vernisajul
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expoziþiei de fotografii a domnului DAN BARCEA: Ba -
sarabia subiectivã.

Cuvântul organizatorilor: Mihai NICOLAE,
di rec tor Institutul „Fraþii Golescu” pentru relaþii cu ro -
mânii din strãinãtate, Bucureºti:

Basarabia, Republica Moldova este aproape orice
pentru aproape oricine: este „cuvânt cu patru a/ ca o
bisericã cu patru turle albe” (Tu dor Plop-Ulmanu, citat
de Cãlinescu în Istorie...) ºi este Bessarabia Moia; este
vatra Moldovei Mari, a comunistului Voronin Vladi mir ºi 
este mireasa din cântecul vechi („Basarabie frumoasã /
Bine te-ai gãtit mireasã/ Cã-þi trimitem peþitor/  Mândrul
nostru tri color”).

Ironia face cã încã o numim cu numele dat de 
rãpitori. Cãci, la început, Basarabia (Bugeacul) a fost
„þara Basarabilor”, adicã a domnilor Munteniei, tot astfel
cum Moldova fusese o vreme Bogdania, „þara lui
Bogdan”. Dupã ce Rusia Imperialã ia sudul de la turci
„reboteazã” întreaga Moldovã rãsãriteanã (pentru care nu 
se tocmiserã însã cu mahomeþii) cãutând sã acrediteze
ideea unei þãri basarabene, istoriceºte despãrþitã de Mol -
dova propriu-zisã. Poate ar fi mai bine sã o chemãm cu
numele ei de fatã: Ro mânia de est.

Orientatã cãtre Europa, Basarabia reprezintã azi
macheta la scarã a noii ordini mondiale: multiculturalã,
multietnicã, multilingvã. A dat Europei pe Dimitrie
Bogos cu vizionara sa tezã  „Statele Unite ale Europei”
(1914) ºi României pe Vasile Stroescu. A dat Rusiei
þariste pe Leon Casso (numit în 1910 ministrul instrucþiei
publice) ºi României pe Halippa. Ni l-a dat pe Hasdeu ºi
literaturii ruse pe Olga Nacco, lui Sta lin pe Aurel Ma -
rinescu ºi Serbiei, o reginã. A dat profeþi mincinoºi (cãlu -
gãrul Inochentie din Balta gãsise chiar raiul: era în
Basa rabia) ºi martiriuri înfricoºãtoare (preotul Gheorghe
Munteanu este tuns, dupã care sovieticii îi zdrobesc capul 
de treptele catedralei din Ismail). Cu toate acestea, Basa -
rabia rãmâne ostaticã în Eur asia, prinsã între Uniunea
Europeanã ºi Federaþia Rusã.

A pierdut toatã zestrea lãsatã de voievozii Mol -
dovei: Hotinul nu-i mai aparþine, nici sudul dunãrean,
Transnistria (Balta) þine de Ucraina, iar Transnistria (Ti -
ras pol) este – Da, tovarãºi – republicã sovieticã. Chi -
nuitã, siluitã, tranºatã fãrã politeþuri diplomatice ºi fãrã

anestezie, într-o vivisecþie fãrã sfârºit, Basarabia nu s-a
dezis ºi nici nu s-a lepãdat de românitatea ei.

Iatã ºi o povestioarã: pentru ajutorul dat în 1877,
Rusia ne-a mulþumit în felul ei; a cerut ºi a primit la
Berlin sudul Basarabiei. Însãrcinat sã preia noua achiziþie 
la 9 octombrie 1878, generalul Sebeco îi trimite, din
Isamail, þarului Alexandru aceastã telegramã, ev i dent
secretã: „Sire, Basarabia româneascã nu  mai  existã”. 
Parafrazându-l  pe scriitorul  Igor Mocanu  (veniþi  luni 
30 noiembrie 2009, ora 18:00  la vernisaj, e invitatul 
nostru) adãugãm: Ei bine, doamnelor ºi domnilor, fete ºi
coconi, Basarabia româneascã existã.

Dan Barcea, autorul fotografiilor locuieºte în
Viena, unde lucreazã ca cineast in de pend ent, colaborând
cu televiziuni din Germania ºi Aus tria. Dupã „Biserici
rupestre din Basarabia”, manifestarea de faþã reprezintã
cea de-a doua expoziþie a sa, dedicatã românilor dintre
Prut ºi Nistru. „Basarabenii, aºa cum i-am cunoscut eu:
neam destins care pãºeºte cu rãbdare ºi curiozitate prin
istorie, poate tocmai din convingerea cã istoria este mult
prea complicatã pentru o viaþã de om” .

Invitaþii  vernisajului: Daniela Soros, di rec tor
Ro ma nian Global News ºi Igor Mocanu, scriitor.

III. De la Nistru la Bug: Transnistria

A treia invitaþie: Institutul „Fraþii Golescu”
pentru relaþii cu românii din strãinãtate vã invitã pe data
de 18 ianuarie 2010 ora 18:00 la Clubul Þãranului din
cadrul Muzeului Þãranului Român pentru a participa la
vernisajul expoziþiei de fotografii a domnului VASILE
ªOIMARU: Transnistria.

Cuvântul organizatorilor: Mihai NICOLAE,
di rec tor Institutul „Fraþii Golescu” pentru relaþii cu ro -
mânii din strãinãtate, Bucureºti:

Dupã Maramureºul din dreapta Tisei ºi Basarabia,
drumul nostru cãtre Românii din vecinãtatea imediatã
duce spre rãsãrit, de la Nistru pânã la Bug.

Transnistria înseamnã mai mult decât teritoriul
secesionist, autoproclamat în 1990 sub numele de Re -
publica Moldoveneascã Nistreanã; este de fapt, labo -
ratorul unde imperii succedante, albe, roºii ºi fed er ate au
lucrat neostoit la „identitatea ºi limba moldoveneascã”.
Sanda Golopenþia a sintetizat apriat miezul „proiectului
transnistrean”:  moldovenii sunt slavi. Români sunt doar
cei din Valahia ºi vorbesc o limba „salonicã”, deformatã
de împrumuturi din limba francezã. Românii vor „înro -
birea” moldovenilor, atât cei din Moldova ºi cei din
Basarabia, cât ºi pe cei din „republicã”… Moldovenii, la
rândul lor au misiunea de a-i „dezrobi” pe toþi moldovenii 
de sub dominaþia românilor imperialiºti (Editura Enci -
clopedicã, 2006, p. LXX.) 

Pânã spre secolul 15 pusta de dincolo de Nistru se
împãrþea între Podolia litvanã, apoi polonezã ºi tãtarii
Olatului Oceacovului (Ucraina Hanului, spre deosebire
de Ucraina cazacilor zaporojeni întinsã dincolo de Bug,
pâna la Nipru ºi Don). Atunci, drumul comercial cãtre
Caffa genovezilor (Feodosia) trecea prin Olatul tãtãresc,
drum care pânã spre 1600 se numi „szlak valahicus”,
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adicã ºleahul românesc. La 1455, sub Petru Aron, cetatea
Lerici era moldoveneascã. Prin 1703 târguºoarele Ras -
cov ºi Camionca fãceau parte din zestrea Ruxandrei, fata
lui Vasile Vodã. Românii moldoveni pãtrunseserã în
toatã Transnistria ºi chiar dincolo, spre est, în Trans -
bugia. În 1679 domnul Moldovei devine hatmanul Ucra -
inei, cãci, zice cronica anonimã a Þãrii Moldovei:
„ve zirul dãdu Ucraina cea mica Ducãi Vodã”. Vodã îºi ia
în serios hatmania ºi-ºi stabileste curþi (reºedinþe) la
Þigãnãuca pe Nistru ºi Pecera pe Buh. Lucrurile se
schimbã în 1792 când Rusia obþine Ucraina Hanului, iar
Nistrul devine hotarul dintre Moldova ºi Rusia. Dupã
ocuparea în 1812 a Basarabiei, Soroca mai þine o vreme
Rascovul ºi Movilaul, iar moldovenii colonizeazã, pentru 
þar, stepa transnistreanã, întemeind satele Catargi, Canta -
cuzineºti, Cantacuzinovca. Administrativ, regiunea e
alo catã însã guberniilor Podoliei, Ekaterinoslavului ºi
noii oblastii a Oceacovului. Þinuþi în pumnul strâns al
panslavismului rus, românii au presimþirea istoriei ºi cer
unirea în cadrul unui stat naþional unitar (Kiev, 1916). La
Congresul învãþãtorilor moldoveni, Justin Fratiman re -
vendicã dreptul la folosirea limbii române în ºcoalã ºi
bisericã (Odesa, mai 1917). Congresul soldaþilor mol -
doveni, solicitã, din nou, prin Toma Jalba, unirea ºi
recunoaºterea limbii române (Chiºinãu, octombrie
1917). La Congresul românilor transnistreni (Tiraspol,
decembrie 1917) revendicãrile sunt explicite: unire ºi
limbã românã în administraþie, spital, ºcoalã ºi bisericã.
(Motivarea lor este înduioºãtoare: „Rugaciunea… sã fie
pi limba norodului moldovenesc ca fiiºtecare bãtrân sau
tânãr sã-nþaleagã cu ci fel di rugãciunie mãrge preutul
pãntru dânºii în-naintea lu’ Dumnãdzãu.”). Neajutoraþi,
românii din Transnistria rãmân în afara Unirii din 27
martie 1918.

Credeþi cã asta-i tot? Ei bine nu: abia acum se
aºterne întunericul. Printr-o simetrie perversã, graniþa
problematicã de la Prut îºi gãseºte perechea la hotarul
însângerat de la Nistru. Actuala „republica mol do ve -
neascã nistreanã” acoperã doar o parte a Transnistriei lui
Duca Vodã, restul rãmâne un drept de superficie al
Ucrainei. Cum s-a ajuns aici? 

Puterea sovietelor nu se împacã cu actul Unirii din

1918 ºi, dupã o diversiune eºuatã („rãscoala” de la Ta tar
Bunar) Moscova creeazã pe data de 12 octombrie 1924
Republica Sovieticã Socialistã Autonomã Mol do ve neas -
cã, cu capitala la Balta (mutatã în 1929 la Tiraspol),
unitate subordonatã pe linie de partid ºi de stat Republicii 
- surori, nu frãþeºti - Sovietice Socialiste Ucrainiene. Sta -
lin recunoaºte astfel, in di rect, cã între Nistru ºi Bug,
trãiesc peste 300.000 de români (peste 60% din populaþia
regiunii). În 1933 funcþioneazã aici ºi o „Uniune de luptã
pentru eliberarea Basarabiei de sub jugul ocupanþilor
români”. Partidul Comunist Român aderã ºi pânã la po -
dul de flori de la Prut din 1990 nu a încetat sã susþinã
„ideea”, cu neclintitã consecvenþã revoluþionarã…

Pe data de 9 noiembrie 1924 are loc la Birzula
prima ºedinþã a Comitetului Cen tral al noii republici.
Tovarãºul Soncev încheie ºedinþa cu entuziasta lozincã:
„Trãiascã ºi înfloreascã Republica Autonomã Sovieticã
Socialistã Moldoveneascã, leagãnul României so vie ti -
ce.” Acum, întelegeþi?

Reinstalaþi în Basarabia, dupã Ultimatumul din
iunie, sovieticii adoptã pe 2 au gust 1940, la a 7-a sesiune
a Sovietului Suprem „Legea cu privire la formarea Re -
publicii Sovietice Socialiste Unionale Moldoveneascã”,
venind, bineînþeles, „în întâmpinarea doleanþelor oa me -
nilor muncii… dupã principiul dezvoltãrii libere a naþio -
nalitãþilor”. Frontiera o sta bileºte Sovietul Suprem al
R.S.S. Ucrainiene. Menþionãm momentul 1990 al înfiin -
þãrii Republicii Moldoveneºti Nistrene ºi avem astfel
toate etapele unui proiect, îngheþat între extremitãþile
Asiei ºi periferia Europei, pe linia de centurã a unei
anume Federaþii…

Dacã aveaþi cumva impresia cã primul dicþionar
moldo-român l-a fãcut tov. Stati în Chiºinãul „moldo -
veanului” Mark Tkaciuk, ei bine sunteþi în eroare. În
1929 a apãrut la Tiraspol „Gramatica moldoveneascã” de 
Leonid Madan. Nici românã, nici rusã, „moldoveneascã”
curatã: haracternise pentru caracteristici, sîngurcîrmuiri
pentru autodeterminare, amuvremnic pentru contem po -
ran, zalnictrebi pentru obicei, unofelnic pentru monoton,
galustuh pentru cravatã… O „Zoologhie” tipãritã în
1938, tot la Tiraspol, clasifica moluºtele în panti co chi -
sioarnise ºi capochisioarnise, oferind ºi un împotrijitor
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la molipsirea cu tatoi. Nici astãzi nu e uºor sã-þi vorbeºti
limba maternã în „republicã”. Cereþi, în românã un bilet
la meciul echipei Serif Tiraspol? Rãspunsul vânzãtoarei
vine imediat, ca o mustrare: Govorite po celoveceski!
„Vorbeºte ca omul”, cãci românii sunt… Nu credeþi?
Ascultaþi muzica „rap” a tinerilor din Transnistria.

Vasile ªoimaru, doc tor în economie, predã la Fa -
cultatea de Economie a Universitãþii de Stat din Chi -
ºinãu. Deputat în Parlamentul Republicii Moldova în anii 
1990-1994 ºi 1998-2001. Scriitor ºi pub li cist, a publicat
mai multe vol ume, amintim aici monografia „Neamul
ªoimãreºtilor” (coautor, dr. Al. Furtunã), „Cãderea pre -
mierilor” (1999), „Cornova” (2000). Din 1994 se ma -
nifestã în domeniul artei fotografice, organizând o primã
expoziþie „De la Columna lui Traian la Valul lui Traian”
(Chiºinãu, decembrie 2002). Preocuparea constantã
pentru românii rãspândiþi în lume l-a fãcut sã strãbatã
peste 100.000 de kilometri, eforturile sale con cre ti zân -
du-se în douã, inegalabile, albume: „Poeme în imagini”
(2004) ºi „Românii din jurul României” (2008).

„Vizitarea zonelor sus amintite mi-au întãrit im -
presia, ideea cã existã într-adevãr un miracol românesc,
pentru cã în ciuda trecerii anilor, în ciuda cruzimii me -
todelor la care au re curs ocupanþii strãini pentru a-i
dezrãdãcina, în ciuda asimilãrii, foarte mulþi conaþionali 
ºi-au pãstrat totuºi demnitatea ºi hãrnicia de gos po -
dar-pur româneºti, ºi-au pãstrat religia ºi obiceiurile de
nuntã, cumetrie, hramul bisericii satului, portul, fol -
clorul ºi, într-o oarecare mãsurã - chiar ºi graiul, cel mai 
expus pericolelor”.

Invitatul vernisajului : Eugen Popescu, di rec tor,
Ro ma nian Global News.

Institutul Fraþii Golescu este organizaþie ne gu -
vernamentalã, dedicatã relaþiilor cu românii din strãi -
nãtate („una din cele mai neguvernamentale  ever” am
fost alintaþi: Viaþa româneascã nr. 1-2/2009, p.106) 
Func þionãm le gal din 2000 ºi a-le gal de când ne ºtim. Ce
facem ? Concursul „Ars adolescentina”, în colaborare cu
Ra dio Moldova, Chiºinãu (9 ediþii ); premianþii primesc o 
„cãlãtorie în þarã”, adicã aici, în þara noastrã ºi a lor.
Spectacolul de colinde „Noi umblãm ºi colindãm” în
Slatina, în dreapta Tisei, în colaborare cu Clubul Mara -
mureºenilor din dreapta Tisei (8 ediþii). Dãm o mânã de
ajutor la înãlþarea bisericii „Sf. Apostoli Petru ºi Pavel” din 
Hagi Curda, Sudul Bugeacului. ªi alte multe ºi mã runte.

Despre Muzeul Þãranului Român nu e nevoie sã
spunem nimic; e zi de zi prezent în viaþa noastrã bucu -
reºteanã ºi nu numai. ªtiaþi cã s-a nãscut în anul 1907
dintr-o idee pe care Alexandru Tzigara Samurcaº a dus-o
cu devotament pânã la capãt?

Mulþumiri: Clubului Maramureºenilor din
Dreap ta Tisei, dlui Adrian Darabanã, dnei Zina
Cerchez, dlui Nicolae Misail, dlui Gheor ghe Ma rina.

Proiectul “Romanii din vecinãtatea imediata” este 
susþinut de Fundatia Naþionalã pentru românii de pre -
tutindeni, Organizaþia Studenþilor Basarabeni ºi Liga 
Studenþilor Basarabeni, Asociaþia Onoare ºi Patrie,
Clubul Maramureºenilor din Dreapta Tisei. 

Parteneri me dia : Ro ma nian Global News, basa -
rabeni.ro, Fa milia românã.

De la românii din Ser bia (2)

conf. univ. dr. Constantin MÃLINAª

— Gata. Merge! Deci… Domnu Bãlan, care sunt
preocupãrile Dv. Ca român din Ser bia, cu man i festãri
culturale? Cântaþi, dansaþi?

— Bun, bun! Nuuu! Buuun!
— Vã place lectura?
— Buun, buun!
— Deci, sunteþi… cam emoþionat!
— Mã numesc Pavel BÃLAN din Uzdin. Sunt

membru al Societãþii literare „Tibiscus”, care este o aso -
ciaþie, care încearcã sã pãstreze valorile Româneºti, obi -
ceiurile ºi tot ce-i legat de literaturã. An de an! În fiecare
an avem câteva man i festãri ºi aº menþiona careva din ele:
Festivalul de poezie în grai bãnãþean „Drumul de spice”,
la care ne-au vizitat ºi oficialitãþi din România, au venit
scriitori români de pretutindeni, pot sã-i amintesc pe
Grigore Vieru, pe Adrian Pãunescu, Leonida Lari.

— Vã ajutã prezenþa lor, când vin  la adunãrile Dv., 
e im por tant sã ia parte?

— Da, da, este foarte im por tant. Ne dau idei noi ºi
încercãm sã menþinem o legãturã! Nu suntem singuri!

— Domnule Bãlan, cum se finanþeazã aceste man i -
festãri? Aveþi bani sã le faceþi?

— Bineînþeles cã pentru aceste manifestaþii este
foarte greu sã obþinem surse financiare. Prin diferite
proiecte, deci foarte puþine…

— Concret, de unde ºtiþi cã aþi primit bani pânã
acum? Deci, la acþiunile, care au fost? 

— De la …nu ºtiu, nu ºtiu!
— De pe plan lo cal, sau de la Belgrad? De la

Bucureºti?
— Nu cunosc! Nu cunosc!
— Nu cunoaºteþi! Da!
— În tot cazul, avem nevoie de sprijin, probabil ºi

din România, ca sã desfãºurãm activitatea! Avem nevoie!
— Acum ce aº vrea eu sã vã întreb B propos de

aceastã discuþie mare, cu românii din Voivodina ºi cei din 
Valea Timocului. Cum îi vedeþi pe cei din Valea
Timocului?

— Pãi sã vã spun drept, îi vedem ca pe cineva, care
cautã sã-ºi afle identitatea, unii ac ceptã ºi vor sã fie
români, alþii vor sã fie vlahi, deci sunt în cãutarea ei!
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— Cum îi socotiþi Dv.?
— Eu îi socotesc ca fiind români!
— ªi limba lor cum o socotiþi?
— Limba lor este limba românã! Limba vlahã cred

cã nu ex istã, dar unii din ei, care probabil sunt atraºi de…, 
dar pe parcurs o sã-ºi dea seamã cã sunt români!

— Putem sã spunem cã partea sârbeascã îi ajutã
mai mult pe cei, care spun cã-s vlahi?

— Da!
— Este aºa o preferinþã practicã a lor, ca sã-i ajute

mai tare?
— Este da! Da!
— În ce fel îi ajutorul acesta?
— Nu ºtiu cu ce poate sã-i ajute, probabil cã

financiar.
— În ceea ce priveºte limba, în care învaþã aceºti

vlahi români, sau limba din biserica lor, din valea Timo -
cului, ce pãrere aveþi, ce limbã trebuie sã fie acolo?

— Desigur, trebuie sã fie limba românã!
— ªi B propos de necazul pãrintelui Boian de la

Mãlainiþa? Cã el a bãgat limba românã în bisericã, dar are 
necazuri?

— Da, necazuri sunt ºi probabil ºi în viitor vor fi.
Dar tot mai mult, probabil ºi cu ajutorul Guvernului
român, capãtã dreptul de a sluji în limba românã.

— Ar fi nor mal aºa?
— Desigur cã ar fi nor mal aºa!
— Dar care-i atitudinea autoritãþilor lo cale faþã

de… Ei cum vãd, cã dupã Constituþia sârbã ar fi destul de
clar!

— Da, da. Problema e în românii de acolo, vlahii,
ei dacã vor, mai întâi ei sã vrea ºi atunci totul va merge
nor mal.

— Acuma, aº vrea sã vã întreb o chestiune mai
delicatã! La alegerile care au fost în anul acesta. Care-i
explicaþia faptului cã toate, sau mai toate organizaþiile
româneºti au mers cu guvernul Tadici, cu partidul lui
Tadici, deci nu au for mat o listã proprie? Iar altele, adicã
zece organizaþii din Valea Timocului au for mat o listã
proprie. ªi aceºtia au reuºit sã introducã 12 consilieri
locali. Deci, de ce, nu era mai bine sã meargã toþi îm -
preunã? Poate putea sã bage încã un deputat!

— Desigur!
— Ei, asta-i! De ce credeþi cã nu s-a ajuns?
— De ce nu s-a ajuns la aceasta, nu ºtiu, nu ºtiu, dar 

trebuie sã ne gândim în viitor, cine-i com pe tent acolo,
trebuie cineva sã-i uneascã! Sã-ºi dea seama de acest
lucru!

— Cine, cine credeþi cã poate sã-i uneascã. Aveþi
un lider? De exemplu, care sunt liderii în care credeþi cel
mai tare în acest mo ment? Liderii sunt mulþi… cã sunt
multe organizaþii… Eu ºtiu de 18 organizaþii!

— Daaa! Într-adevãr, eu nu vãd la ora ac tualã pe
cineva, care ar putea uni ambele, deºi sunt oameni capa -
bili de ambele pãrþi.

— Dar care sunt? Nu vreþi sã faceþi aºa…
— Nuuu!
— Aºa, patru-cinci, care sunt cei mai capabili?
— Nuuu! Serios!
— Pentru cã a scoate la ivealã un lider nu este lucru 

simplu… Dupã aceea, liderul trebuie ascultat. ªi urmat…
Multe înseamnã unitatea, dar unitatea înseamnã ºi un

lider, acceptarea de cãtre toþi a unei idei ºi a unui lider.
Asta e, eu aº fi foarte cu rios cum vedeþi, în acest mo ment,
care sunt oamenii cei mai ascultaþi, ca sã nu zicem lider,
cei mai ascultaþi dintre lideri, care sunt?

— Nu, nu ºtiu cine sunt!
— De pildã, eu m-am uitat în datele de pe Internet,

organizaþia cu cei mai mulþi membri, peste 10.000 de
membri, este a domnului Dimitrie Crãciunovici. Dacã
socotim dupã numãrul de membri, pe care-i are înscriºi ºi
care-l ascultã, înseamnã cã este liderul cel mai puternic!?

— Nu întotdeauna!
— Vedeþi, cã este foarte greu! Ce criteriu sã fo -

losim? Dacã folosim criteriul sta tis tic, atunci Miºcarea
Dem o craticã a Românilor din Ser bia, care l-a re ales re -
cent preºedinte pe Dimitrie Crãciunovici, înseamnã cã
este cea mai puternicã?

— Probabil, nu ºtiu!
— Cel puþin aºa apare pe Internet!
— Probabil, nu ºtiu, nu cred sã… nu recunosc!
— Dar Dv. per sonal cu cine þineþi…?
— Nu m-am gândit la asta!
— Dar lucraþi cu cineva?
— Nu!
— Deci, nu aveþi aºa, o preocupare, sã ne adunãm,

sã facem ceva!
— Nu! Sunt, probabil sunt, dar nu ºtiu!
— Dar acþiunile culturale, de care aþi pomenit la

început, ele cum se fac?
— Se prezintã concret în incinta Societãþii noastre

culturale, avem un pro gram bine stabilit, la Tibiscus!
— Unde-i preºedinte poetul Vasile Barbu, prie -

tenul meu. Îmi pare foarte rãu cã nu a venit acuma la Alba 
Iulia! Cã nu l-am vãzut demult, eu am fost foarte bolnav,
nu ne-am întâlnit de patru ani! M-aº fi bucurat mult sã-l
vãd, Vã rog spuneþi-i, dacã mergeþi acasã la Uzdin cã
Mãlinaº îi trimite toatã dragostea, cã trãiesc ºi-mi pare
tare rãu cã nu a fost aºa, sã ne putem întâlni aici la Alba
Iulia… Deci, el este practic liderul Dv., la Tibiscus!

— Da, este!
— Dar acum am sã vã spun ºi opinia mea. Eu am

cunoscut în drumurile mele la românii din jurul Ro -
mâniei, de-a lungul anilor, mai mulþi lideri, am vorbit cu
ei. Câþiva ºi din Ser bia, cel mai mult de domnul Ion
Cismaº îmi place, pentru cã are viziune corectã, are
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orizont pol i tic eu ro pean, de Vasile Barbu îmi place, este
un stilist al cuvântului, fin, dar ferm, ºi de Traian Trifu
Cãta, care editeazã revista „Fa milia” de la Petrovãsâla,
dar aceasta este aºa, doar o opþiune per sonalã!

— Da! Acþiunile pe care la face Vasile Barbu,
mãsurile pe care la ia, vorbesc de la sine!

— Da! Face revista „Floare de latinitate”, face
gazeta „Tibiscus”, da ce nu face, festivalurile de poezie!

 — De poezie, de prozã, de folclor, este un om
foarte practic! Secþia de recitatori, de cântãreþi, totul este
legat de „Tibiscus”…

— Domnule Pavel Bãlan, Vã mulþumesc frumos
pentru discuþie.

(interviu luat la 1 decembrie 2008,
la Alba Iulia)

ªcoala româneascã din Jula – 60 de ani

prof. univ. dr. Cornel MUNTEAN

Oameni ºi fapte – Ar gu ment. O instituþie com -
plexã prin structura ei ºi unicã prin
importanþa ºi menirea sa, precum e ºcoala

româneascã din Jula, nu e doar un an samblu de clãdiri în
arhitectura oraºului, ci o fiinþã care-ºi mãsoarã existenþa
printr-o istorie încãrcatã de eve ni men te ºi rostuitã cu
multã râvnã ºi muncã de oamenii care i-au dat viaþã ºi
dãinuire. Menirea ºcolii de aici pentru co munitatea ro -
mânilor din Ungaria nu stã doar în lon gevitatea anilor
care s-au adunat pe umerii ei ci, mai ales, în rostul cu care
a ºtiut sã umple cu sens ºi asupra de mãsurã zestrea
identitarã ºi sã construiascã modelul uman ºi cul tural
pentru fiecare din cei care i-au trecut pragul, dascãli,
elevi, absolvenþi, pãrinþi. Astfel, ºcoala din Jula a cãpãtat
în cei 60 de ani de istorie ºi dãinuire chipul celor care i-au
dat viaþã ºi luminã, în icoana de sãrbãtoare a unei familii
de tradiþie româneascã. Cãci, dincolo de vremuri ºi de
vremi, de urcuºuri ºi cãderi, fa milia ºcolii rãmâne singura 
fiinþã care a dãinuit cu rost slujind idealul comunitar
pentru care a fost hãrãzitã ºi de care nu se dezminte nici în 
anul 60 al existenþei sale. Nobila povarã cu care a strâns
aceastã zestre de sãr bãtoare, în acest an jubiliar, 2009, e
rãsplata înaltã ºi preþuirea, deopotrivã, pentru înte me -
ietorii ei, ca ºi pentru continuatorii ei, ce duc fãclia limbii
în casele românilor însufleþindu-i pereþii ºi ferestrele cu
zâmbetele ºi po veºtile copiilor, din bunici în pãrinþi ºi
pânã la a treia gen eraþie ex is tentã azi în bãncile ºcolii. 

Proiectul nostru jurnalistic, rezervat în acest an
aniversãrii ºcolii româneºti din Jula la cei 60 de ani, se
vrea unul de memorie umanã ºi cul turalã a oamenilor
care i-au dat zbor spre înalt ºi bogãþie spir i tualã, un
omagiu pentru primii ei fãptuitori azi prea repede uitaþi,
dar ºi o ofrandã de aducere aminte pentru istoria ce-o vor
scrie elevii care-i urmeazã pe pãrinþi în aceeaºi ºcoalã. De 
aceea, arhiva noastrã sub aceastã ru bricã, Oameni ºi
fapte, se vrea o primã tezaurizare a dascãlilor, elevilor,
absolvenþilor, într-un posibil dicþionar al fãptuitorilor de
limbã ºi culturã din interiorul ºcolii, cu insistenþã mai
mult asupra biografiei umane ºi intelectuale pe care toþi
aceºtia au pus-o în slujba ºcolii din Jula. Materialul
adunat aici, ca o carte de vizitã a ºcolii, alãturi de Mo -
nografia amplã a ei, care o sã aparã în acest an, ne
îndeamnã la re spect ºi preþuire pentru cinstirea valorilor
ºi îmbogãþirea patrimoniului de amintiri de ºcoalã, o
invitaþie la nemurirea tinereþii ei ac tive ºi creatoare. Pa -

leta largã a informaþiilor ºi documentelor la care facem
referire acoperã de la date biografice, unele inedite de
arhivã pentru publicul cititor, la implicarea în activitãþile
ºcolii, la succesele ºi rezultatele în diferite întreceri ºco -
lare, pânã la întâmplãri ºi situaþii anecdotice ºi încãrcate
de emoþia contactului cu ºcoala. De aceea, o istorie in -
ternã în desfãºurare se va aºeza în datele umane ale ºcolii, 
din care un viitor istoric – de ce nu, un absolvent al ºcolii
de aici – va putea aduna ma te rial pentru o lucrare mai
amplã, de sintezã asupra întregului ºcolilor româneºti din 
Ungaria. Criteriul care stã la baza acestei istorii in ven -
tariate prin oameni ºi faptele lor este cel al sporului de
contribuþie nom i nalã a fiecãruia la înflorirea celor 60 de
ani, în diferitele etape, iar criteriul cronologic al mo -
mentelor se va contura de la sine, prin oglinzile per -
sonalitãþilor care i-au dat strãlucirea de azi. Datele, e ve -
nimentele, situaþiile prezentate aici pot oferi ºi ma terialul
documentar necesar pentru tinerii liceeni inte resaþi în a
cunoaºte ce a însemnat tradiþia acestor 60 de ani în
devenirea lor, dându-le un sen ti ment de siguranþã ºi mân -
drie cã ei înºiºi sunt parte a acestei istorii bogate. În mod
simbolic, intenþionãm sã atingem numãrul 60, cu aceste
fiºe de portrete ale oamenilor ºcolii, înscriindu-ne astfel,
prin acest proiect de presã, în linia momentelor ce vor
însoþi, credem, aniversarea ºcolii din anul 2009. 

Cele trei momente con sti tu tive care alcãtuiesc an -
samblul edificiului ºcolar de la începuturi ºi pânã azi,
1946 – inaugurarea ºcolii gen er ale, 1948 – inaugurarea
cãminului de elevi ºi 1949 – inaugurarea liceului, au
marcat toate 60 de ani de existenþã într-o unitate de
viziune ºi acþiune. Între ele ºi printre ele s-au miºcat
oameni care i-au pus temeliile, fapte care i-au înnobilat
rostuirea ºi existenþa jubiliarã, chipuri calde ºi mereu
împrospãtate de nos tal gia întoarcerii la anii de ºcoalã,
pãstrate în memoria noastrã a tuturor celor care am con -
stituit aceastã fiinþã cu nume de ªCOALÃ, ªCOALA
NOASTRÃ DIN JULA. 

Frideric VILD (1910–1990). De numele lui
Frideric Vild/ Wild Frigyes se leagã începuturile ºcolii
româneºti la Jula, la nivelul ºcolii gen er ale, în 1946, apoi
tot de el legãm ºi momentul pornirii claselor de liceu în
anul 1949. Nãscut în anul 1910, în satul Csángóföld
(Pãmântul Ceangãilor, Moldova – România), profesorul
Vild venea din România cu un bagaj bogat de cunoºtinþe,
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dublat de o culturã aleasã. Clasele primare le urmeazã la
Ghimeº apoi între 1942–1943 îl gãsim la ªcoala ped a -
gogicã superioarã din Cluj, unde studiazã limbile latinã,
ger manã ºi francezã. În 28 ianuarie 1943 obþine di ploma
de profesor la Cluj cu nr. 17–35. Activitatea în câmpul
ped a gogic o începe în 16 octombrie 1940 ca pedagog
supraveghetor. Din anul 1946 se sta bileºte cu fa milia în
Ungaria, unde urmeazã examene de diferenþã, care îi dã ºi 
titlul de doc tor (doctoratul mic) la ªcoala superioarã din
Szom bathely, iar di ploma care con firmã aceste examene
încheiate e eliberatã cu nr. 901/1947.
Este cã sãtorit cu Vermecsi Katalin
(n. 1917) ºi are douã fiice, Katalin (n.
1942) ºi Ana maria (n. 1948). Lo cu -
ieºte la Jula, la reºedinþa pusã la
dispoziþie în cam pingul Marc. În anul 
1948, la doi ani de existenþã în paralel 
a ºcolii con fesionale, cu cea de stat, el 
face parte din delegaþia care sem nea -
zã pro cesul ver bal de pre dare-primire 
între fosta ºcoalã confesionalã ºi
noua ºcoalã în fiinþatã atunci. Sem -
nãtura lui fi gu reazã alã turi de cea a
lui Petru Mân druþãu ºi Dumitru
Sabãu. În anul ºcolar 1947-1948, el
preia ca di ri ginte clasa a VI-a, fiind
prima clasã de a V-a intratã în 1946,
ºi care l-a avut la început ca diriginte
pe profesorul Tarpai Ottó. În condica
de clasã ºi de predare a profesorilor
se remarcã scrisul deosebit de îngrijit
ºi caligrafic, cu toc ºi peniþã, a
profesorului Vild Frideric, ca ºi semnãtura sa el e gantã,
frumos arcuitã la literele de început cu bucle ºi linii mai
îngroºate pe ver ti calã. La aceeaºi clasã el predã ca dis ci -
pline franceza, ºtiinþele naturii, maghiara. A fost un bun
coleg, condica profesorilor aratã cã intra deseori înlo -
cuind profesorii care nu erau prezenþi la pro gram. A fost
în acest in ter val 1947–1948 coleg de muncã la ºcoalã cu
Gheorghe Negru, Dumitru Sabãu, Arus Al bert – primul
di rec tor împuternicit, Teodor Oltean – proaspãt ajuns
dupã stu diile de ºcoalã nor malã de la Oradea, Kukla
Rozalia – învãþãtoare de la ºcoala confesionalã.

Datoritã calitãþilor sale, de bun coleg ºi ex i gent
profesor, comunicativ ºi convingãtor, responsabil ºi dis -
ci plinat în munca sa la catedrã, în anul ºcolar 1948–1949
preia ca împuternicit direcþiunea ºcolii gen er ale, dar con -
tinuând sã þinã orele de francezã ori de maghiarã. În anul
1949 avea în componenþa profesorilor angajaþi, con form
tabelului semnat ºi ºtampilat de dir. împ. Vild Frigyes
urmãtoarele cadre didactice: Negru Gheorghe, Oltean
Teodor, Kukla Rozalia, dr. Molnár Gézáné ºi Havasi
Erzsébet. În vara anului 1949, când au loc examinãri
pentru echivalarea a douã clase de gen eralã în vederea
deschiderii toamna a primei clase de liceu, profesorul
Vild semneazã ca di rec tor tabelele cu rezultatele acestor
examene, astfel cã în toamna lui 1949, el trece la di -
recþiunea Liceului gen eral, înfiinþat atunci, deºi ºtampila

pe aceste procese verbale era cea de la ºcoala gen eralã.
Prima semnãturã a lui Frideric Vild cu noua ºtampilã a
liceului dateazã din noiembrie 1949. În 1953 el primeºte
din partea ministrului de atunci ordinul de atribuire a
numelui liceului în Liceul gen eral cu limba de predare
românã „Nicolae Bãlcescu”. El este directorul liceului
între 1949 ºi 1955. În acest in ter val profesorul Vild a fost
implicat ºi în activitatea de organizare cul turalã a ro -
mânilor din Ungaria (UCRU), ca ºi în cea de sprijinire ºi
redactare a pri mului ziar românesc Libertatea noastrã, în 

anul de început 1950–1951 fiind
scris chiar în incinta liceului.

În anul 1955 este ales pre ºe -
dinte al Uniunii Germanilor din Un -
garia, funcþie pe care o deþine pânã în 
anul 1973. Se mutã la Veszprém ºi
paralel activeazã atât ca profesor la
Universitatea din localitate, cât ºi ca
secretar gen eral al Uniunii Ger ma -
nilor din þarã. Pânã la moartea sa din
anul 1990, a susþinut conferinþe ºi a
purtat dialoguri despre cultura ger -
manilor din Ungaria, intrând, încã
din 1956, pe lista celor suspecþi de
implicare pol i ticã în evenimentele de 
atunci.

Meritul sãu a fost ca înte me -
ietor al liceului, ca bun pedagog ºi
profesor, reuºind sã sudeze un co -
lectiv activ ºi harnic pentru înce pu -
turile ºcolii româneºti. În plus,
stã pânea o culturã vastã ºi o limbã

românã el e gantã, un intelectual nobil care ºi-a respectat
profesia de dascãl. A scos primele trei gen eraþii ºi pro -
moþii de liceeni, poate, printre cele mai valoroase ca
devenire profesionalã, de la Teodor Petruþa, Lu creþia
Purdi, Vioara Németh, Rotar Svetozar, pânã la Lucian
Magdu, Mihai Ianc, Alexandru Hoþopan, Gheorghe
Marc, Mihai Cozma ºi alþii. În multe din amintirile aces -
tora, profesorul Vild stãruie într-o luminã aparte, în gân -
duri ºi sentimente cu rate. La primele examene de
ba calaureat l-a avut ca oaspete, în calitate de preºedinte
de comisie, pe profesorul Pálffy Endre de la Uni ver -
sitatea ELTE din Budapesta.

Aº remarca ºi ordinea în munca de arhivare a
directorului. Profesorul Vild a fost primul care a in -
ventariat, scriind el însuºi pe fiecare doc u ment, numãrul
ºi anul documentului, în dosare îngrijite ºi numerotate.
Procesele verbale din arhiva ºcolii, rãspunsurile la cores -
pondenþa cu diferite instituþii ºi chiar cu persoane pri vate, 
în spe cial elevi, ºedinþe de analizã ºi con trol a activitãþii
la clase, aprecierile ºi intervenþiile sale demonstreazã un
partener de di a log susþinut ºi argumentat, chiar cu unele
accente de criticã acolo unde era cazul. A fost un di rec tor
ex em plar care impunea prin personalitatea ºi prestanþa
calitativã a muncii sale ca dascãl.
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Într-o rece ºi ploioasã lunã noiembrie a anului
trecut, o parte a echipei de redacþie a revistei
„Fa milia românã” ºi câþiva apropiaþi ai aces -

teia, în frunte cu redactorul ºef, dr. Teodor Ardelean,
ºi-au oferit trei zile de instructivã relaxare în douã capi -
tale europene încãrcate de istorie: Budapesta ºi Viena. 

Pornim din Baia Mare marþi, 10 noiembrie, la ora 7 
dimineaþa. Dupã un drum lung, dar lipsit de peripeþii,
prima oprire o facem la sediul Institutului Cul tural Ro -
mân din Budapesta, unde suntem  întâmpinaþi de întreg
personalul instituþiei, în frunte cu directoarea dr. Brân -
duºa Armanca ºi directorul ad junct Bartha Csaba. Adã -
postit într-o clãdire superbã, stil Se ces sion, veche de
peste o sutã de ani, ICR funcþioneazã într-un sediu cu o
istorie frãmântatã, unde, pe vremea Rãzboiului Rece, se
gãsea sediul Ambasadei Republicii Federale Ger mane.
Dacã la parter sunt amenajate sãli de expoziþii, cele douã
etaje superioare slujesc drept bibliotecã ºi salã de con -
ferinþe (aceasta din urmã botezatã „Sala vânãtoreascã”).
Biblioteca, la a cãrei bogãþie a contribuit ºi Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare cu o substanþialã
donaþie de carte, numãrã acum circa 14.000 de titluri,
accesate de peste 300 de cititori înscriºi. Evenimentele
organizate de ICR sunt numeroase (în gen eral, nu trece o
sãptãmânã fãrã a avea loc o acþiune culturalã, fie la sediu,
fie în alte locaþii ale ca pitalei maghiare). Când am trecut
noi pe acolo, mica echipã a instituþiei tocmai pregãtea o
expoziþie a cãrei temã o constituiau evenimentele pe -
trecute la Braºov în 1987, care urma sã cuprindã inclusiv
rapoarte ale Securitãþii, fotografii ºi alte documente de -
þinute de CNSAS. Un alt mo ment im por tant în fiecare an
îl constituie acordarea, de cãtre ICR, a unui premiu de
excelenþã culturalã unei personalitãþi culturale ungare.
Dar proiectele derulate de ICR sunt foarte variate: de la
„Locomotiva Jazz”, prin care se doreºte sã se creeze punþi 
de comunicare între muzicienii de jazz din România,
Ungaria ºi alte þãri, la „Film Club”, prin care se încearcã
familiarizarea publicului maghiar cu cinematografia ro -

mâneascã, proiect care completeazã, începând de anul
trecut, „Sãptãmâna filmului românesc”, ce are loc o datã
pe an ºi care a ajuns în aceastã toamnã la a patra ediþie. 

În continuare, Teodor Ardelean, directorul Bibli -
otecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare prezintã, pe
scurt, aspecte din activitatea instituþiei pe care o con duce
ºi a revistei „Fa milia românã”, înmânând câteva exem -
plare gazdelor. Dupã o fotografie de grup în curtea Insti -
tutului, lângã efigia lui Mihai Eminescu, ne îndreptãm
spre microbuzul cu care am venit, având marea surprizã
sã constatãm cã niºte hoþi l-au „vizitat” în acest in ter val.
Au luat cu ei GPS-ul, o geantã cu haine  ºi, cel mai grav, 
actele, banii, carduri ºi telefonul mobil ale colegului
nostru Ioan Micle. ªederea noastrã la Budapesta este,
astfel, prelungitã de necesitatea de a lãsa poliþia localã
sã-ºi facã treaba, dar ºi de a face o vizitã la Ambasada
României pentru eliberarea, pe numele cole gului nostru,
a unui nou act de identitate. În timp ce toate aceste
formalitãþi sunt puse la punct, cea mai mare parte a
grupului de români profitãm de nefericita ocazie pentru a
„da o raitã” prin centrul Budapestei. 

Prima oprire o facem în Piaþa Eroilor, unde se aflã
impresionantul Mon u ment Mil len nium, care îi în fã þi ºea -
zã pe principalii regi maghiari. Aºa cum are sã procedeze
pe parcursul întregii excursii, Teodor Ardelean nu pierde
ocazia de a face documentate incursiuni în istorie, des -
criindu-ne principalele fapte de arme ºi contextul dom -
niei fiecãruia dintre conducãtorii reprezentaþi în acest
grup statuar. Dupã ce admirãm Palatul de Artã ºi Muzeul
de Belle Arte, aºezate faþã în faþã de o parte ºi de alta a
Pieþei Eroilor, pornim înainte pe strada Andrassy, care
traverseazã centrul oraºului ºi este mãrginitã de superbe
clãdiri, multe dintre ele adãpostind di verse ambasade. Pe
o vreme duºmãnoasã, cu vânt rece ºi ploaie, ce are sã ne
însoþeascã pânã în ul tima zi a scurtei noastre ieºiri, mer -
gem la pas prin buricul urbei, ajungând, dupã o vreme, la
Curþile Gojdu, superbã succesiune de clãdiri care i-au
aparþinut patriotului ardelean ºi care, printr-o politicã
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absurdã, nu au fost înapoiate, dupã cãderea comu nis -
mului, statului român. Într-un mic spaþiu aparþinând
uneia dintre aceste clãdiri funcþioneazã Parohia Ortodoxã 
Românã, al cãrei jalnic as pect ex te rior nu te invitã sã-i
treci pragul. 

La Bazilica Sfântul ªtefan ajungem la lãsarea serii. 
Cu o cupolã înaltã de 96 de metri, aceasta este cea mai
înaltã bisericã din Budapesta, a cãrei construcþie a fost
încheiatã în 1905. 

Dupã câteva ore de activã aºteptare, iatã cã domnul 
Micle are din nou identitate… ºi o putem porni spre
Viena, unde, îndrumaþi de prietenul nostru Mihai Nae,
vienez prin adopþie, ne cazãm la ho tel în jurul orei 22. 

Cu ceasurile setate în continuare pe ora României,
ne trezim miercuri dis-de-dimineaþã (dar mult mai târziu
decât i-ar fi plãcut conducãtorului nostru de grup, Teodor 
Ardelean…). Dupã un mic dejun copios în sala de mese a
hotelului, pornim cu ri -
oºi prin capitala austri -
acã, primul popas
fã cându-l la Pa la tul
Bel ve dere. Con side rat
cea mai încântãtoare re -
ºedinþã barocã a Vienei, 
palatul de varã al prin -
þului Eugen de Sa voya
impresioneazã prin nu -
me roasele sculp turi ºi
prin grãdinile sale ri gu -
ros aranjate. Dar ºi prin
felul în care occi dentalii 
ºtiu sã „îºi vân dã mar -
fa”, o expoziþie cu lu -
crãri de Gustav Klimt
de la etaj fiind du blatã,
în micul magazin de su -
veniruri de la par ter, de tricouri, umbrele, eºarfe, mãnuºi,
bre lo cu ri, cãni ºi fel de fel de alte mãrunþiºuri pe care sunt 
reproduse cele mai ce le bre lucrãri ale pictorului ºi de -
coratorului austriac, lider al avangardei vieneze ºi unul
dintre fondatorii Se cesiunii. Nu în ultimul rând, atenþia
vizitatorul român la Bel ve dere este reþinutã de cam era în
care s-a semnat, la 30 au gust 1940, Diktatul de la Viena,
prin care România a fost silitã sã cedeze aproape jumãtate 
din teritoriul Transilvaniei Ungariei horthyste. O datã
ajunºi în Viena, nu putem sã ratãm Palatul Schönbrunn,
construit de îm pãratul Leopold I ca palat de vânãtoare ºi
transformat de Maria Tereza, o jumãtate de secol mai
târziu, în reºedinþã de varã. „Turul Im pe rial”, pentru care
grupul nostru op teazã, oferã ocazia vizitãrii a nu mai
puþin de 26 de încãperi, cu mobilã luxoasã în stil ro coco,
tapete de mãtase ºi lambriuri preþioase, cu pereþi decoraþi
cu picturi imense înfãþiºându-i pe membrii familiei im -
periale ºi aspecte din viaþa de la curte. 

Ne reluãm periplul prin capitala austriacã dupã
lãsarea întunericului, admirând su perb luminatele clãdiri
ale Parlamentului, Primãriei, Bibliotecii Naþionale, Tea -
trului, precum ºi renumitul Târg de Crãciun, la ora a -
ceasta în curs de amenajare. Tot acum ajungem ºi la
impresionantul Palat Hofburg, locuinþã a conducãtorilor
austrieci din secolul al XIII-lea, în faþa cãruia ne aºteaptã, 

precum în timpuri de mult apuse, o trãsurã cu cai. Aici, în
aceastã imensã clãdire, este amenajat ºi Muzeul Sissi,
înfãþiºând aspecte din viaþa iubitei soþii a lui Franz Josef
începând din copilãria petrecutã în Ba varia, pânã la asa -
sinarea ei de cãtre un anarhist, în Geneva. Deºi în curs de
renovare, Catedrala Sfântului ªtefan (Stephansdom),
care reuneºte trei stiluri - romanesc, gotic ºi baroc - ne
surprinde nu doar prin arhitecturã, prin dimensiuni ºi prin 
frescele sale superbe, ci ºi prin slujba religioasã la care
avem ºansa sã fim pãrtaºi, desãvârºitã prin inimitabilul
sunet al orgii ºi prin frumoasa voce de tenor a preotului
romano-catolic. Strada pietonalã care traverseazã centrul
Vienei, pe care au fost montate de curând beculeþele ºi
ornamentele de Crãciun, sporesc farmecul de poveste al
acestei seri de neuitat. 

Joi, 12 noiembrie, plecãm la drum odatã cu ivirea
zorilor. Dupã mai bine de trei ore, ajungem din nou în

capitala Ungariei, unde
facem un popas, spre a
ne de sãvârºi demersul
de cunoaºtere la pas a
Budapestei. În fruntând
un vânt tãios, urcãm
Dealul Gellert, a jun -
gând la Citadela ce im -
presioneazã prin Mo nu- 
mentul Libertãþii, dar
mai ales prin pan orama
pe care o oferã asupra
ora ºului. De aici, ne
mu tãm atenþia spre Pa -
latul re gal, în ce put în
secolul al XIII-lea ºi re -
construit în mare parte
în anii ‘50, care im -
presioneazã prin di men -

siuni ºi fru mu seþe, prin pan orama pe care o oferã asupra
oraºului, dar ºi prin sis temul de fortificaþii pe care îl
traversezi pânã sã ajungi în vârful dealului. Nu departe,
regãsim romanticul Bas tion al Pescarilor, o su perbã în -
ºiruire de turnuri, te rase ºi ar cade, loc foarte potrivit
pentru fotografii. Cu aceastã ocazie vizitãm ºi Biserica
Matyas, locaºul unde Matei Corvin, sfidând legile bi -
sericii, s-a cãsãtorit de douã ori. Traversând O raºul
Vechi, privirile ne sunt în cântate de clãdirile viu colorate, 
la parterul cãrora func þioneazã restaurante, ba ruri sau
mag a zine de artizanat. Nu lipseºte Monumentul victi -
melor ciumei, mai puþin impresionant, însã, decât cel din
centrul Vienei. Un astfel de mon u ment se regãseºte ºi la
Timiºoara. 

Dupã câteva ceasuri petrecute pe strãzile Bu da -
pestei într-un mod atât de îmbucurãtor, ne aºteaptã un
drum de circa 450 km pânã la Baia Mare, oraº ce pare
acum mult mai îndepãrtat decât în urmã cu trei zile.
Avem sã constatãm, la graniþã, cã nimic nu s-a schimbat
în þarã cât timp am fost plecaþi: birocraþia e aceeaºi (pe
lângã actul de la Ambasadã, colegul nostru pãgubit de
hoþi trebuind sã depunã ºi o declaraþie pe proprie rãs -
pundere), iar cam pania electoralã e în toi, de pe clãdirile
întunecate zâmbindu-ne fals aceiaºi vechi candidaþi la
preºedinþie…
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In Memoriam: 

Prea Cuviosul Pãrinte Arhim. Teofil Pãrãian 
duhovnicul mãnãstirii „Sf. Constantin Brâncoveanu” Sâmbãta de Sus - Braºov

Frânturi de gânduri ºi sentimente la momentul marii sale treceri

drd. Stelian GOMBOª

Iatã cã de douã milenii încoace, adicã de la
întemeierea credinþei creºtine, ne strãduim sã
ne cinstim ºi sã ne omagiem eroii istoriei sau

martirii credinþei precum ºi per -
sonalitãþile marcante, uni versale ºi
naþionale, care au amprentat istoria,
veacurile ºi locurile cu activitatea, cu 
viaþa ºi cu învãþãturile ori scrierile lor 
mult folositoare!... 

Drept urmare, mi-am adus a -
minte pentru câteva momente, cu -
prins fiind de emoþie, re spect ºi
ve neraþie, de Pãrintele Ar hi mandrit
Teofil Pãrãian – duhovnicul mã nã -
stirii „Sf. Con stan tin Brâncoveanu”
– Sâmbãta de Sus, judeþul Braºov,
acum, la mo mentul naºterii sale în
viaþa cea ce reascã, eveniment ce s-a
sãvârºit în ziua de joi – 29 octombrie, 
la Spitalul Militar din Cluj-Napoca.
Dupã o suferinþã de câteva luni, timp
în care a fost internat la mai multe
spitale din Bucureºti, Deva, Braºov
ºi Cluj-Napoca, Pãrintele Teofil Pã rãian s-a mutat din
aceastã viaþã la venerabila vârstã de 80 de ani, pe care i-a
împlinit anul acesta la data de 3 martie. Totodatã ºi în
timpul slujbei prohodirii ºi înmormântãrii sale, care s-a
desfãºurat în ziua de sâmbãtã – 31 octombrie 2009, la
mãnãstirea sa de metanie, mai sus menþionatã, unde se
nevoia ºi ostenea în cele duhovniceºti din anul 1953,
sfântã slujbã la care am reuºit sã particip ºi eu alãturi de
foarte mulþi slujitori ai altarului bisericesc strãbun ºi ai
cinului cãlugãresc, precum ºi de mulþi fii duhovniceºti ºi
ucenici, cunoscuþi ori apropiaþi!

Pentru a fi sincer, doresc sã recunosc cã, în iureºul
acestor zile dintre moartea ºi înmormântarea sa, am con -
statat cu oarecare strângere de inimã, cã nu este uºor sã
vorbeºti ori sã scrii despre Pãrintele Teofil, mai ales
pentru unul ca mine care l-am cu noscut de relativ puþinã
vreme, adicã de numai 17  ani!... De ce? Pentru cã
Pãrintele Arhimandrit Teofil s-a conturat ºi s-a identificat 
în mintea ºi în inima mea, prin câteva trãsãturi ºi calitãþi
distincte: - în primul rând caracterul, onoarea ºi dem -
nitatea pã rintelui; dupã aceea cultura teolo gic- du hov -
niceascã ºi nu numai, cu care a fost înzestrat datoritã
muncii ºi tenacitãþii prea cuvioºiei sale; luciditatea ºi
spiritul sãu critic însoþit de foarte multã înþelegere ºi con -
descendenþã; pe urmã spiritul de disciplinã, în primul
rând cu el însuºi, de rigoare ac a demicã, doctrinarã,
liturgicã ºi canonicã revelatã cu fiecare slujire a sa ori cu

fiecare predicã sau cuvântare, susþinute într-un mod
foarte coe rent ºi elevat în diferite îm pre ju rãri ºi cu
diferite ocazii; comportamentul, felul sãu de a fi ºi de a se

raporta la semenii sãi, la fiecare în
parte într-un mod deosebit ºi unic,
fiind foarte res pectuos, accesibil ºi
deschis, chiar nat u ral, spir i tual ºi, de
ce nu, ºi cu acut simþ al u mo rului,
sãnãtos ºi autentic, toate acestea
ducând la descoperirea în persoana
sa a eticii bunului simþ, pe care a
cultivat-o de-a lungul în tregii sale
vieþi ºi care astãzi o în tâlneºti tot mai
rar! Pãrintele Teo fil Pãrãian a mai
avut ºi ca litatea de a fi un om de o
sin ceritate, discreþie ºi modestie ie -
ºite din comun, care mi-au inspirat
foarte multã încredere, confort su -
fletesc ºi dragoste faþã de valorile
perene ale spiritualitãþii ºi culturii
noastre autentice! Totodatã, sfinþia
sa a fost unul dintre cei mai luminoºi
ºi mai învãþaþi cãlugãri ai noºtri,

duhovnic aspru cu pãcatul, dar mereu blând cu pãcãtosul,
plin de harul pãcii ºi al bucuriei. Chiar dacã avea ºi unele
pãreri pe care nu i le puteam împãrtãºi, l-am apreciat
mereu pentru felul în care ºtia sã-ºi argumenteze opiniile
ºi sã ºi le spunã simplu ºi învãluindu-le în bunãtate, spre a 
nu rãni.

Citindu-i datele sale biografice mã uit, cu multã
admiraþie, la faptul cã Pãrintele Teofil s-a nãscut la 3
martie anul 1929, într-o familie de plugari din satul
Topârcea, din apropierea Sibiului, primind la botez nu -
mele de Ioan ºi fiind primul dintre cei patru fraþi. S-a
nãscut fãrã vedere, motiv pentru care urmeazã cursurile
unei ºcoli primare pentru nevãzãtori la Cluj- Napoca,
între anii 1935-1940. Îºi continuã cursurile la o ºcoalã de
nevãzãtori la Timiºoara, între anii 1942-1943, iar pânã în
anul 1948 urmeazã tot la Timiºoara cursurile li -
ceale într-un liceu teoretic pentru vãzãtori. În
aceastã perioadã îl cunoaºte pe pãrintele Arsenie
Boca de la care deprinde ru gã ciu nea minþii:
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dum nezeu,
miluieºte-mã pe mine pãcãtosul”, rugã ciune pe
care continuã sã o exerseze încã înainte de intra în
monahism. Preocuparea pentru viaþa re li gioasã ºi
pentru aprofundarea cunoºtinþelor teologice îl de -
ter minã sã urmeze cursurile Facultãþii de Teologie 
din Sibiu, între anii 1948-1952, iar la 1 aprilie anul 
1953 ia hotãrârea de a intra în obºtea Mãnãstirii S
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Brân co veanu de la Sâmbãta de Sus, judeþul Braºov. Dupã
patru luni este cãlugãrit în ziua praznicului Ador mirii
Maicii Domnului ºi primeºte numele de Teofil, cuvânt
provenit din limba greacã ce se tra duce cu „iubitor de
Dumnezeu”. La ºapte ani de la cãlugãrie, tot de praznicul
Adormirii Maicii Domnului, pã rin tele Teofil este hi ro -
tonit diacon de cãtre Mitropolitul Nicolae Colan, iar la 13 
mai anul 1983, dupã 23 de ani de diaconie este hirotonit
preot de cãtre Mitropolitul Antonie Plãmãdealã. Tot
atunci primeºte ºi hi ro te sirea întru duhovnic. În anul
1986 Pãrintele Teofil este hirotesit protesinghel, iar în
anul 1988 ar hi man drit. Din anul 1992 pãrintele a început
sã rãspundã invitaþiilor din þarã ºi participã în aproape
toate ora ºele importante din România la conferinþe du -
hov niceºti, de obicei în perioada Postului Mare sau în
perioada Postului Crãciunului.

Preacuviosul Pãrintele Arhimandrit Teofil Pã rãian 
a fost un om al bucuriei, un om care ºi-a propus sã
înmulþeascã bucuria ºi credem cã a reuºit cu pri sosinþã.
Darul deosebit al pãrintelui Teofil de a vorbi ºi mai ales
de a aprofunda cuvintele Scripturii ºi în spe cial ale
Noului Tes ta ment, preocuparea pentru cãr þile fun da men -
tale ale spiritualitãþii ortodoxe, cum ar fi Patericul ºi
Filocalia, dar ºi pentru textele li turgice cuprinse în cãrþile
de slujbã, l-au fãcut sã fie iubit ºi în acelaºi timp sã fie un
pãrinte duhovnicesc cu autoritate ºi discernãmânt. 

ªtiind, din propria-mi experienþã, cã fiecare în -
tâlnire cu Pãrintele Teofil a fost un prilej de mare înãlþare
sufleteascã ºi de sãrbãtoare, asemeni întâlnirilor învã -
þãceilor cu marii filozofi ai vremii antice precum: Platon,
Plotin, Socrate, Aristotel, fiindu-ne pildã demnã de ur -
mat, de înþelepciune, abnegaþie ºi dãruire, mã (mai) gân -
desc cã avem tendinþa, capcana ori ispita de a-i uita foarte 
repede pe aceºti oameni, sporiþi duhovniceºte ºi îm bu -
nãtãþiþi din punct de vedere moral, pe aceste per sonalitãþi
ale culturii ºi spiritualitãþii noastre, fiindu-le prea puþin
recunoscãtori pentru toate câte ne-au fãcut ºi ne-au dãruit
ei nouã, cu toate cã ar trebui sã ne aducem aminte „de mai 
marii noºtri”!

Alãturi de mentorii sãi duhovniceºti: Arsenie
Boca, Serafim Popescu, Veniamin Tohãneanu ori mitro -
poliþii: Nicolae Bãlan, Nicolae Colan, Nicolae Mladin ºi
Antonie Plãmãdealã, Avva Teofil a fost darul lui
Dumnezeu, om al bucuriei, bãtrân frumos, duhovnic o -
dih nitor de oameni, echilibrat, re al ist, cu zâmbetul mereu
pe chip, Pãrintele Teofil Pãrãian a fost un om împlinit, un
om fericit. Nevãzãtor, dar luminat, om al rugãciunii,
Pãrintele Teofil ºi-a întemeiat viaþa pe credinþã ºi culturã. 
Pãrintele Teofil a fost ºi rãmâne un reper luminos ºi sigur, 
o persoanã care a întrupat concret bucuria ºi certitudinea
credinþei, un propovãduitor al credinþei lucrãtoare prin

iubire. A fost un ziditor de suflete ºi a renãscut pe mulþi la 
viaþa duhovniceascã în Hristos ºi în Bisericã prin pre -
dicile, conferinþele sau îndrumãrile sfinþiei sale. A plecat
din aceastã viaþã cu nãdejdea cã Domnul Hristos îl va
primi în Împãrãþia Sa alãturi de Maica Domnului ºi de toþi 
sfinþii, pentru cã toatã viaþa ºi-a închinat-o slujirii lui
Dumnezeu ºi a oamenilor. Prin mutarea la cele veºnice,
Pãrintele Teofil ne lasã aici o moºtenire impresionantã
întrupatã în viaþa sa, în cuvintele sfinþiei sale, în cãrþile, în 
înregistrãrile cu predicile, conferinþele sau interviurile
realizate în ultimii 20 de ani în toatã þara.

Am vorbit, acum ºi aici, de aceºti pãrinþi mari ai
Ortodoxiei noastre, pe care noi nu-i numim sfinþi, cãci ne
temem de asta. Dar pentru noi au fost ca niºte sfinþi. Aºa
i-am simþit, aºa i-am perceput. Fiindcã i-am vãzut îm -
plinind sub ochii noºtri Evanghelia, pentru cã ne-au în -
vãþat creºtinismul practic prin exemplul per sonal: au flã -
mânzit ei ca sã sature pe cei flãmânzi, au privegheat ei ca
sã se odihneascã cei osteniþi, au pãtimit ei ca sã ia mân -
gâiere cei întristaþi, s-au sacrificat ei ca sã trãiascã cei -
lalþi. Bunul Dumnezeu sã-l odihneascã cu sfinþii pe Pã -
rintele Teofil Pãrãian - cel care a ajuns acum alãturi de
marii sãi îndrumãtori, slujitori ºi înaintaºi, iar pentru
rugãciunile lui sã ne miluiascã ºi sã ne mântuiascã ºi pe
noi toþi. Amin

Eu per sonal, mã simt foarte împlinit ºi onorat
pentru faptul cã am avut fericitul prilej ºi marea ºansã de
a-l întâlni ºi de a-l cunoaºte pe Pãrintele Teofil Pãrãian –
mare personalitate a culturii ºi spiritualitãþii noastre mo -
nahale româneºti, autentice ºi mãrturisitoare din aceste
rãzvrãtite vremuri, având convingerea ºi nãdejdea cã
vom ºti cu toþii pe mai departe, sã ne cinstim înaintaºii,
potrivit meritelor ºi vredniciilor fiecãruia, cu toate cã în
aceste vremuri, preþuim mai mult pe alþii de oriunde ºi de
aiurea, cãci ni se par a fi mai exotici, mai spectaculoºi,
mai senzaþionali! Însã, rãmânem convinºi de faptul cã ce
este nobil rãmâne iar ce este ieftin, apune!

Aºadar, cei alungaþi din turnurile babilonice pot
bate la porþile cetãþii noului Ierusalim – cel bisericesc ºi
ceresc ce „nu are trebuinþã de soare, nici de lunã, ca sã o
lumineze, cãci slava lui Dumnezeu a luminat-o, fãclia ei
fiind Mielul” (Apoc. 21, 23). Aceastã personalitate du -
hov niceascã ºi binecuvântatã, cu alte cuvinte, este una de
referinþã în cadrul Bisericii ºi spiritualitãþii noastre auten -
tice, care ar trebui sã fie cunoscutã, recunoscutã ºi apre -
ciatã pentru totdeauna, de cãtre toþi cei ce cred cã
„Bise rica este cetatea pe care nici porþile iadului nu o vor
birui”!

Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odihneascã!
Veºnicã sã-i fie pomenirea! Amin!
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Comunitatea ortodoxã românã din 
Marea Britanie - scurtã incursiune

Activitatea cul tural-religioasã în Scoþia

Nelu VASILICA
teolog ºi jurnalist, Ed in burgh

Prezenþa tot mai mare a românilor ortodocºi pe
teritoriul Marii Britanii ºi necesitãþile
spirituale ale acestora au condus la întãrirea

comunitãþii ortodoxe româneºti în aceastã þarã. Cu toate
cã majoritatea parohiilor româneºti existente ac tual în
Marea Britanie au luat fiinþã dupã instalarea Înalt Prea -
sfinþitului Iosif în scaunul Mitropoliei Occidentale ºi
Meridionale, legãturile dintre Biserica Ortodoxã Românã
ºi Biserica An gli canã, cea care a pus la dispoziþie ma -
joritatea locaºurilor în care se sãvârºesc slujbe în limba
românã, au rãdãcini mult mai profunde. 

Astfel, încã din anul ridicãrii Bisericii Ortodoxe
Române la rang de patriarhie, 1925, Sfântul Sinod de
atunci s-a arãtat deschis în favoarea dialogului pe tema
recunoaºterii validitãþii hirotoniilor din Biserica An gli -
canã. Perioada interbelicã a consemnat recunoaºterea
acestora de cãtre Ortodoxia Românã, în 1935, urmatã, la
numai un an, de prima vizita a unui patriarh român în
Anglia, în persoana vrednicului de pomenire patriarhul
Miron Cristea.

Anii ce au urmat nu au fost însã la fel de favorabili
relaþiei nou formate, cauza prin ci palã fiind izbucnirea
celui de-al doilea rãzboi mondial. Spre sfârºitul anilor
‘50, dorinþa Bisericii Anglicane de a limita influenþa
comunismului în Europa de Est, coroboratã cu dorinþa
reprezentanþilor comunismului de a prezenta regimul so -
vietic într-o luminã favorabilã, au fãcut ca relaþiile dintre
Biserica An gli canã ºi Biserica Românã sã renascã.

Ca urmare, anii 1956-1959 au fost marcaþi de vi -
zite reciproce ale reprezentanþilor celor douã biserici.
Totul a culminat cu vizita episcopului de Can ter bury la
Bucureºti în anul 1965 încununatã, un an mai târziu, de

vizita regretatului patriarh Jus tin ian la palatul Lambeth,
unde a fost primit de arhiepiscopul an gli can de atunci,
Mi chael Ramsey. Pe fondul acestor legãturi s-a luat ºi
decizia înfiinþãrii primei parohii româneºti în Marea Bri -
tanie cu sediul în Londra, în anul 1965. Locaþia aleasã
pentru oficierea slujbelor a fost catedrala Sf. Dunstan-
 in-the-West, împlinind astfel dorinþa predecesorului lui
Ramsey în scaunul de Can ter bury, Goffrey Fisher, care
vedea în acea catedralã locul per fect pentru stabilirea unor
legãturi de prietenie între bisericile apusene ºi rãsãritene. 

La numai un an de la inaugurarea ei, biserica cea
noua cu hramul Sf. Gheorghe a fost împodobitã cu
veº mânt nou, prin aducerea de la Mãnãstirea Antim din
Bucureºti a unei catapetesme deosebit de valoroase prin
vechimea, unicitatea ºi frumuseþea ei, fapt remarcat ºi de
arhiepiscopul grec al Londrei, Athenagoras.

Din anul 1980, singura parohie româneascã din
Marea Britanie a fost încredinþatã preotului Silviu Petre
Pufulete. Efectele abnegaþiei cu care pãrintele a slujit ºi
slujeºte Biserica lui Hristos nu s-au lãsat aºteptate.
Astfel, în 2006, numãrul credincioºilor participanþi la Sf.
Liturghie era estimat la 400-500, în timp ce la slujba de
Înviere din anul 2008 ar fi participat mii de persoane,
biserica dovedindu-se a fi neîncãpãtoare.

La aproape 40 de ani de la înfiinþarea parohiei
româneºti din Londra s-a luat decizia întemeierii unei noi
parohii în Mirfield. Ideea a apãrut odatã cu hotãrârea din
2004 a Înalt Preasfinþitului Iosif, Mitropolit al Europei
Occidentale ºi Meridionale, de a acorda drept de slujire
ieromonahului Macarie Drãgoi aflat la studii în Mirfield.
La sfârºitul aceluiaºi an a avut loc inaugurarea parohiei
propriu-zise cu hramul Sf. Macarie cel Mare, eveniment
la care au participat printre alþii reprezentanþi ai Bisericii,
ai Ambasadei, precum ºi Principesa Elena, fiica regelui
Mihai.

La fel ca în cazul bisericii ortodoxe din Londra,
locaºul de cult a fost asigurat prin bunãvoinþa Bisericii
Anglicane. De remarcat faptul cã locaºul respectiv 
a servit ortodoxia ºi în trecut, prima slujbã
ortodoxã fiind sã vâr ºitã, probabil, în 1917 de cãtre 
Biserica Orto doxã Sârbã. Mai mult decât atât,
comunitatea an gli canã din Mirfield, prin studenþii
In sti tutului Teologic An gli can, s-a aflat în le gã -
turã strânsã cu Facultatea de Teologie „Andrei
ªaguna” din Sibiu, atât în perioada interbelicã cât
ºi dupã cãderea comunismului din 1989. În anul
2005, locul ieromonahului Macarie, întors în þarã
dupã fi na lizarea studiilor ºi ul te rior devenit
Episcop al Europei de Nord, a fost luat de
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pãrintele Constantin Popescu aflat ºi în prezent la
conducerea parohiei. 

Activitatea necontenitã a Înalt Prea sfin þi -
tului Iosif ºi aderarea României la Uniunea Eu ro -
peanã în anul 2007 au avut consecinþe ben e fice ºi
asupra comunitãþilor orto doxe româneºti din
Marea Britanie, din acel an ºi pânã în prezent
înfiinþându-se un numãr impresionant de parohii
româneºti. Astfel, în prima parte a anului 2007, a
fost înfiinþatã în Boston parohia cu hramul
„Naºte rea Maicii Domnului”, iar conducerea ei a
fost încredinþatã preotului Dumitru Catarig, fost

preot la parohia Sf. Gheorghe din Londra. Totodatã,
biserica Sf. Os mund din Poole, cum pãratã în anul 2005
de cãtre organizaþia Sf. ªtefan cel Mare, a fost sfinþitã în
au gust 2007. Din sobor au fãcut parte printre alþii, pr.
Silviu Petre Pufulete ºi pr. Mar cel Opriºan, hirortonit cu
o zi înainte pentru parohia Sf. Gheorghe din Londra, în
frunte cu Înalt Preasfinþitul Iosif, Mitropolit al Europei
Oc cidentale ºi Meridionale. Biserica poartã hramul
„Sfân tului Voievod ªtefan cel Mare” ºi este pãstoritã de
preotul Ioan Fodor.

Anul 2008 va fi consemnat ca un an de referinþã în
istoria comunitãþilor ortodoxe române din Marea Bri -
tanie prin înfiinþarea a patru noi parohii: Northampton
(Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului, preot Flo rin
Simionica), Nottingham (Sf. Apostoli Petru ºi Pavel,
preot Dan Petru Ghindea), o nouã parohie în Londra
(Pogorârea Sf Duh, preot Ioan ªarpe) ºi, nu în ultimul
rând, parohia din Bir ming ham (Sf Apostol Andrei, preot
Mihai-Rãzvan Novacovski). 

Împlinirea a 150 de ani de la Unirea Principatelor
Române a fost un bun prilej pentru pãrintele Mar cel
Opriºan de a forma prima parohie ortodoxã românã pe
teritoriul Scoþiei. Vizita misionarã întreprinsã la sfârºitul
anului 2008 ºi întrevederile pe care le-a avut cu re -
prezenþanti ai comunitãþilor româneºti din principalele
oraºe ale Scoþiei, l-au determinat pe pãrintele Opriºan sã
înfiinþeze o parohie în Glas gow ºi, totodatã, sã punã
bazele alteia în Aberdeen. Inaugurarea parohiei „Întâm -
pinarea Domnului” din Glas gow a avut loc în data de 18
ianuarie 2009, reprezentând rodul muncii pãrintelui
Opriºan ºi a comunitãþii ortodoxe române din Glas gow,
la care se adaugã suportul Mitropoliei Occidentale ºi
Meridionale, precum ºi cel al Ambasadei Române la
Lon dra. Din partea Bisericii Ortodoxe Române au parti -
cipat Înalt Preasfiþitul Iosif, Mitropolit al Europei Occi -
dentale ºi Meridionale, Preasfinþitul Macarie, Epis cop al
Europei de Nord, o parte din preoþii parohiilor româneºti
din Marea Britanie ºi, nu în ultimul rând, doi preoþi din
România. Au fost prezenþi, de asemenea, ºi preoþi ai
comunitãþii ortodoxe greceºti din Ed in burgh ºi re pre -
zenanþi ai Bisericii Scoþiei, cea care a pus la dispoziþie
locaºul de închinare. La eveniment au mai luat parte
Ambasadorul României la Londra, dr. Ion Jinga, Con -
sulul Onorific al României la Aberdeen, Liliana Hiriº,
Directorul Institutului Cul tural Român de la Londra, Ga -
briela Musaci ºi Directorul Centrului Cul tural Român,
Ramona Mitricã. Nu au lipsit nici reprezentanþi ai auto -
ritãþilor britanice ºi scoþiene printre ei numãrându-se pri -
marul oraºului Glas gow ºi Ministrul Culturii din Scoþia.
Cei aproximativ 500 de participanþi la eveniment s-au

bucurat de o sãrbãtoare româneascã unicã, eve nimentul
fiind încununat de prezenþa a douã coruri din România,
Corul bizantin Nectarie Protopsaltu din Bu cureºti ºi
Corul de copii Theotokos din Alba Iulia, ºi de dansuri
populare româneºti. Totul a culminat cu o horã
româneascã care a strâns laolaltã, cel puþin pentru o zi,
românii aflaþi departe de þarã. Pãrintele Mar cel a rãspuns
încã de la început nevoilor spirituale ale românilor aflaþi
în Scoþia ºi, astfel, pe lângã parohia din Glas gow ºi cea în
formare din Aberdeen, slujbele bisericeºti sunt oficiate ºi în
alte oraºe precum: Ed in burgh, In ver ness, Dundee ºi Perth.

Întemeierea parohiei din Glas gow constituie doar
începutul misiunii pãrintelui Mar cel în Scoþia, urmãtorul
proiect ma jor fiind înfiinþarea unei biblioteci româneºti
prin sprijinul acordat de dl Teodor Ardelean, di rec tor al
Bibliotecii Judeþene din Maramureº ºi totodatã re dac -
tor-ºef al revistei „Fa milia Românã” ºi de dl Vic tor Crã -
ciun, preºedintele Ligii pentru Unitatea Cul turalã a Ro -
mânilor de Pretutindeni. Biblioteca va purta numele poe -
tului Ioan Alexandru ºi va servi atât tinerilor aflaþi la
studii în Scoþia, cât ºi românilor interesaþi de valorile
culturale româneºti.

Tot în 2009 au mai fost înfiinþate alte douã parohii
româneºti, una în Car diff (Biserica Tuturor Sfinþilor,
preot Sorin Chirilã), unde se estimeazã cã ar exista o
comunitate româneascã de aproximativ 1.000 de per -
soane ºi, cea mai re centã, o filie în Liv er pool (Sf. Ioan
Nemþeanul, preot Dan Petru Ghindea).

Meritul prin ci pal în existenþa acestor parohii ro -
mâneºti în Marea Britanie îi aparþine, fãrã îndoialã, Înalt
Prea Sfinþitului Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale ºi 
Me ridionale care, deºi consemnat ca cel mai tânãr
episcop la acea vreme, prin iscusinþa ºi harul primit de la
Dumnezeu a reuºit sã insufle un duh nou bisericii române
aflate peste hotare. Ca mãrturie stã numãrul mare de
parohii înfiinþate în Europa Oc ci den talã ºi Me rid i o nalã
de la întronizarea sa pe scaunul arhieresc, în 1998, ºi ul te -
rior mitropolitan, în 2001, cu sediul la Paris. Dacã înainte
de 1998 exista o singurã parohie în Marea Britanie ºi alte
câteva zeci în celelalte þãri aflate în jurisdicþia Mitro -
poliei, în prezent se pot numãra aproximativ 15 parohii ºi
filii în Regatul Unit dintr-un numãr to tal de aproximativ
250 de parohii, in cluzând parohiile în formare ºi filiile.
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Aºadar, a fost nevoie de prezenþa anumitor
pers oane providenþiale, prin intermediul cãrora
nãzuinþele comunitãþilor româneºti aflate peste
ho tare au prins glas ºi s-au conturat într-o lucrare
menitã sã rãspundã nevoilor spirituale ale ro mâ -
nilor din strãinãtate ºi, im plicit, sã promovoveze
cultura ºi tradiþiile româneºti. 
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De la comunitatea românã
din Aberdeen, Sco þia

Marius POPA
Aberdeen, Scoþia

Mã gândesc cã mulþi români din þarã ºi din strã -
inãtate vã citesc ºi astfel prin dumneavoastrã am putea
deveni mai cunoscuþi celor care sunt în Scoþia. În plus,
poate mulþi dintre ei ar avea mai multã încredere în
ceilalþi români care locuiesc în zona lor ºi ar putea hotãrî
sã participe la viata comunitãþii române lo cale.  

Încep prin a vã face cunoscutã marea realizare a
Bisericii Ortodoxe Române prin preotul Mar cel Opriºan
de a avea o prezenþã per ma nentã în Scoþia. Biserica
Ortodoxã Românã în Scoþia are o foarte bunã prezentare
pe internet  http://www.bisericaortodoxaromanascotia.
org.uk/#/aberdeenro/4533404594, unde pot fi gãsite in -
formaþii, fapte ºi poze.

Biserica Ortodoxã Românã ºi comunitatea ro mâ -
neascã din Aberdeen vor avea, în ianuarie 2010, marea
bucurie de a inaugura o parohie localã. Informaþii despre
acest eveniment puteþi gãsi atât pe site-ul Biserica Or -
todoxã Românã în Scoþia cât ºi în site-ul Patriarhiei
Române: http://www.ba sil ica.ro/ro/stiri/o_ noua_ paro -
hie_ ortodoxa_ romana_in_sco tia.html

Preotul Ga briel Hlade va fi preotul paroh în Aber -
deen.

Multe acþiuni ale comunitãþii române din Aber -
deen sunt organizate cu sprijinul ºi sub oblãduirea Bi -
sericii Ortodoxe.

Se încearcã organizarea unei biblioteci creºtine ºi a 
unei ºcoli româneºti de duminicã, dar cea mai de succes
activitate este corul. Organizatoarea, dirijoarea, inima ºi
sufletul acestui cor este doamna Lu cia Stoica care a reuºit 
deja, de-a lungul a patru ani, cu o admirabilã stãruinþã,
pasiune, rãbdare ºi înþelegere sã ofere comunitãþii lo cale
ºi invitaþilor admirabile concerte de Crãciun.

Ultimul con cert (2009) poate fi vizionat pe You -
tube prin link-urile:

http://www.youtube.com/watch?v=B4PyZyXBUhc
http://www.youtube.com/watch?v=TZYffp2xZD0
http://www.youtube.com/watch?v=9F-w2NPWj2c
http://www.youtube.com/watch?v=vzoEbbn0D78
http://www.youtube.com/watch?v=CvlrwQNpxZQ
http://www.youtube.com/watch?v=7vuQfCzY9bU

Veþi remarca în ul tima parte a acestui con cert or -
ganizat în Aberdeen ºi corul din Glas gow condus de
preotul paroh Mar cel Opriºan. 

Românii din Scoþia au înfiinþat, de asemenea, ºi o
organizaþie non-profit (de tip caritabil în conformitate cu
legislaþia din Marea Britanie) sub numele de Scot tish Ro -
ma nian So ci ety, sau pe scurt ScotRo. Organizaþia are un
site cu multe informaþii utile ºi cu un fo rum activ: 

http://www.scotro.org.uk/mainsite/
Iniþiativa ScotRo, precum ºi coordonarea în fiin -

þãrii, organizãrii ºi a activitãþii curente aparþin dom ni -
ºoarei doc tor Liliana Hiris, care este ºi Con sul Onorific al 
României în Nordul Scoþiei. 

ScotRo organizeazã întâlniri periodice ale ro mâ -
nilor ºi ale simpatizanþilor României ca Seara Ro mâ -
neascã (în preajma zilei naþionale) sau Ziua Mãrþiºorului. 
De asemenea susþine participarea comunitãþii lo cale la
evenimentele lo cale interetnice atât culturale cât ºi 
sociale.

Forumul de pe site-ul ScotRo încearcã sã
faciliteze comunicarea ºi schimbul de informaþii ºi 
experienþã în comunitatea lo calã.

Sper cã prin cele de mai sus am reuºit sã vã
trezesc interesul pentru comunitatea românã din
Aberdeen ºi din Scoþia. Încerc sã sper ca veþi fi
interesaþi sã aflaþi mai multe despre noi ºi poate sã
scrieþi despre noi în pe riodicul dumneavoastrã care
este atât de cunoscut co munitãþilor româneºti.  
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E unul din multele mesaje transmise preotului pa -
roh Constantin Ciobanu, duminicã 27 septembrie 2009,
când membrii comunitãþii române  din toatã Sardegna,
s-au adunat la Olbia pentru celebrarea Hramului „Sf.

Antim Ivireanul.”
Alãturi de preotul Constantin Ciobanu, Sf.

Li tur ghie, care s-a desfãºurat în Biserica din Poltu
Quadu, a fost oficiatã de Preasfinþia Sa, Prea -
sfinþitul Pãrinte E piscop Siluan, aflat în prima sa
vizitã pas to ralã în Sardegna. 

Biserica de la Poltu Quadu, loc de întâlnire
sãp tãmânalã a românilor de la Olbia, s-a dovedit
neîn cã pãtoare pentru cei mai bine de 250 de ro -
mâni care au participat la acest eveniment. 

Slujba a fost urmatã, cum era firesc, în
spiritul tradiþiilor româneºti, de o masã festivã,

care a prilejuit ºi un mo ment de apropiere între enoriaºi ºi
prelaþi. Pentru cei mai mulþi dintre românii veniþi la
muncã în Italia depãrtarea de casã ºi de cei dragi e cel mai
de greu de suportat. În lipsa unor iniþiative con struc tive
din partea autoritãþilor române, biserica rãmâne singurul
punct de reper viabil pentru aceºtia. Cãldura sufleteascã a 
Epis copului Siluan, modul în care a ºtiut sã îi trateze pe
cei prezenþi de la egal la egal, sã glumeascã ºi sã dea
sfaturi în egalã mãsurã, i-a impresionat mult pe români,
care de altfel au ºi reînnoit invitaþia Prea sfin þitului de a
reveni în Sardegna.

„Poate cu ocazia urmãtorului Praznic”, a spus
Prea sfinþitul Pãrinte, subliniind cã „suntem legaþi înainte
sã ne cunoaºtem, ºi eu am datoria faþã de dumneavoastrã
sã vã pun la rugãciune. ªi astfel ne-am cunoscut înainte
sã ne cunoaºtem”. 

„Dar pânã atunci vã aºtept la Roma la Epis co pie”.
„Mi-aº dori sã vad un meci de fotbal pe terenul
Episcopiei, sã joace Sardegna cu Sicilia, cu Milano, cu
Roma. Pãrintele Constantin o sã fie arbitru de tuºã iar eu
de centru”, a glumit, Preasfinþitul cu cei prezenþi.

Amintind de dificultãþile cu care se confruntã zil -
nic românii din strãinãtate, Episcopul Siluan i-a în dem -
nat pe români ca din când în când sã lase la o parte grijile
ºi sã aprecieze momentele de bucurie: „Nu ne trebuie
mult sã fim fericiþi, dar trebuie sã ºtim sã þinem de
fericire”, subliniind importanþa ºi bucuria faptului de a fi
împreunã. „Dacã nu suntem împreunã nu e nici o bu curie.”

Sunt de apreciat eforturile organizatorice ale co -
munitãþii româneºti de la Olbia, gazdele evenimentului,
care au contribuit la buna organizare ºi desfãºurare a
festivitãþilor ºi au dovedit încã o datã cã „unde-s mulþi
puterea creºte”.

La festivitãþi au participat de asemenea, membri ai
comunitãþii italiene, printre care Don Andreea, vicar al
episcopului de Olbia Tempio.

Biserica împodobitã de sãrbãtoare, cos tume po -
pulare româneºti, români veniþi din toate colþurile Sar -
diniei, aceasta a fost atmosfera care s-a respirat
du minicã la Olbia. ªi pentru câteva ore s-au simþit din
nou acasã. 
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„Pãrinte, pentru trei ore
m-am simþit ca acasã”

Dana LEPÃDATU
Olbia, Italia

Foto: 
27 septembrie 2009, 
români  din toatã Sardegna
s-au adunat la Olbia pentru
celebrarea Hramului 
„Sf. Antim Ivireanul”
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Hramul parohiei 
„Naºterea Maicii Domnului”, Mon treal

 Gheorghe Avram ªUTA
preot paroh, Mon treal, Can ada

Duminicã dinaintea Sfintei Cruci, 13 septembrie
2009, comunitatea greco-catolicã din Mon treal, Can ada ºi-a 
sãrbãtorit hramul parohiei „Naºterea Maicii Domnului”.

Sãrbãtoarea hramului a fost încãrcatã de sem nifi -
caþie prin prezenþa Preasfinþitului Vasile BIZÃU , Epis -
copul Curiei Arhiepiscopiei Majore cu sediul la Blaj,
invitatul de seamã al acestui eveniment. Preasfinþia Sa a
fost întâmpinat la intrarea în bisericã de preotul paroh
Gheorghe ªuta ºi domnul Ioan Banea, membru fondator
al parohiei, care i-a adresat mulþumiri ºi urãri de bun
venit din partea parohiei. La Liturghia Arhiereascã cele -
bratã în duminica dinaintea Înãlþãrii Sfintei Cruci, au mai
participat pãrintele Paul Michalak, cãlugãr din ordinul
Oblaþii Mariei, pr. Ro man Lahola, preot greco-catolic
ucrainean, lectorul Aurelian Nagy din To ronto ºi preotul
paroh Gheorghe Avram ªuta.

În cuvântul de învãþãturã rostit de Arhiereu, cre -
dincioºii au fost îndemnaþi sã rãmânã fideli bisericii cã -
reia îi aparþin ºi sã con serve rãdãcinile culturale ºi ling -
vistice care dau sens apartenenþei lor la Biserica Greco-

 Catolicã ºi la originile lor româneºti. Tot cu aceastã
ocazie, Preasfinþitul Vasile a transmis credincioºilor din
Mon treal salutul Întâiuluistãtãtor al bisericii noastre,
Preafericitul Lucian MUREªAN Arhiepiscop Ma jor al
Bisericii Române Unite.

Dupã celebrarea Liturghiei, Preasfinþitul a împãrþit 
iconiþe credincioºilor ºi s-a întreþinut cu ei la o agapã
frãþeascã pregãtitã de doamnele din parohie în sala so -
cialã a bisericii. Evenimentul a avut o semnificaþie deo -
sebit de profundã pentru credincioºii parohiei noastre,
prezenþa Preasfinþiei Sale dând plenitudine sãrbãtorii
hra mului parohiei.

Mulþumim Bunului Dumnezeu cã ne-a învrednicit
sã trãim aceste clipe de har, sã putem aduce laudã în cânt
ºi rugãciune Preacuratei Fecioare Maria, ocrotitoarea ºi
mijlocitoarea noastrã la Fiul ei, Domnul Nostru Isus Cristos.

Nu în ultimul rând mulþumim Preasfinþitului cã s-a
ostenit ºi a fãcut acest drum lung pentru a fi alãturi de noi
românii, care trãim departe de þarã.

Can ada – Mon treal 13 septembrie 2009

Dan Puric, câteva cuvinte  pentru Fa milia românã

În primul rând mã bucur cã mai ex istã, cã este longevivã, nefiind bãtrânã. Îºi pãstreazã o tinereþe. Doi:
ce frumos sunã fa milia în con text cã fa milia este com promisã din punct de vedere so cial, într-o
societate care crede în individ ºi parteneriat, nu mai crede în cãmin, în familie. Sunã cald, sunã

armonios, sunã creºtin. Îi urez o veºnicie cristicã, îi urez niºte
colaboratori care s-o iubeascã ºi pro puneam cã ar fi bine ca revista
Fa milia Românã sã se pomeneascã. În familie pomenim: moºii ºi
strãmoºii noºtri. Iar eu am zis cã odatã cu noi mai trãiesc morþii
noºtri. Neamul înseamnã ºi mormintele în care oamenii nu vor sã
moarã ºi-atunci fa milia trebuie sã aibã grijã de neam ºi ar fi bine ca în
aceastã bibliotecã sã fie o secþie spe cialã despre memorialisticã ºi de
martirologie pentru cã fa milia înseamnã ºi þinere de minte, înseamnã
mit. Sã se comunice istoricilor noºtri conjuncturali ºi jupuiþi eu -
ropeni cã nu se demitizeazã, cã nu ajungem la C.N.P.-uri, la buletin,
ci cã fa milia are o poveste. Fa milia poate sã aibã o leg endã, un popor
are o poveste. Fãrã o poveste un popor este un nimic. Fa milia þine
continuã aceastã poveste. Una dintre poveºtile cutremurãtoare este
cã un om numit Iosif Vul can a luat o lacrimã din poporul român
numit Mihai Eminescu ºi a pus-o pe obrazul þãrii.

— Cum vedeþi relaþia dintre românism ºi creºtinism?
— E per fectã pentru cã e o sfântã trinitate. Zicea Simion Me -

hedinþi: „Odatã cu poporul român s-a fãcut limba ºi credinþa”. N-ai
cum sã le separi. E fiziologic. Sunt concrescute. E grupã sanguinã.
Tai, iese sângele lui Cristos, nu este sânge de parlamentar de astãzi.
Ãsta este sânge zootehnic.
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Primul român care a votat: o profesoarã de
chimie din Auckland, Noua Zeelandã

Laviniu ARDELEAN

Potrivit MAE, pentru alegerile pre zi den -
þiale din 2009 s-au înfiinþat în strãinãtate 294 de
secþii de votare, în 92 de þãri ºi 2 teatre de

operaþiuni, Kosovo ºi Af ghan i stan. Printre þãrile cu cele
mai multe secþii înfiinþate se numãrã Italia cu 55, Spania
cu 38, SUA cu 28, Republica Moldova cu 13, Franþa cu 9
sau Marea Britanie cu 8 secþii. Totalul gen eral al bu -
letinelor de vot trimise spre secþiile de votare din di as pora 
a fost de 600.000. Dintre acestea, 167.600 de buletine au
fost expediate spre Italia, 155.200 de buletine spre Spa -
nia, 52.000 în Republica Moldova, 44.076 în SUA,
25.600 în Grecia, 20.200 în Franþa sau 20.000 în Cipru,
iar la polul opus, putem arãta cã s-au trimis 20 de buletine de 
vot în Etiopia ºi Sri Lanka, 30 de buletine în Uz bekistan, 40
în Zim ba bwe sau 50 de buletine în þãri precum Al ba nia,
An gola, Azer baidjan, Belarus, Cuba, Filipine, Kazahstan,
Mun te ne gru, RPD Coreeanã ºi Uru guay.

Primul român care a votat în cadrul scrutinului
organizat duminicã, 22 noiembrie 2009, este Adina
Giu rgiu (40 de ani), profesoarã de chimie din Auckland,
Noua Zeelandã, preºedintele Asociaþiei românilor „Doina”.
Ea a votat atât pentru alegerile prezidenþiale, cât ºi pentru
referendumul privind Parlamentul uni cam eral ºi redu -
cerea numãrului de parlamentari. Potrivit MAE, Adina
Giurgiu a votat la secþia 289, la ora 20.10, ora României
(ora 7.10 - ora lo calã).

Am avut surpriza sã constatãm cã Adina Giurgiu
este originarã din... Baia Mare. Ea a plecat în Noua
Zeelandã împreunã cu soþul ºi fetiþa ei, în 1998, dupã ce a
fost, timp de patru ani, profesoarã de chimie în România.
În þara de adopþie a început sã lucreze în calitate de cadru
tehnic al Universitãþii Tehnice din Auckland AUT, dupã
care, începând din anul 2001 s-a mutat la Facultatea de
Medicinã din cadrul aceleiaºi Universitãþi, unde în pre -
zent con duce laboratorul studenþesc de Farmacologie.

Este membru fondator al Asociaþiei „Doina”, care

a avut iniþiativa deschiderii secþiei de votare în Auckland, 
asociaþie înfiinþatã în iulie 2000, înregistratã la Oficiul
Companiilor din Noua Zeelandã sub numele oficial de:
„Doina - Com mu nity of Ro ma nian Aucklanders In cor po -
rated” ºi încorporatã în data de 7 septembrie 2000
(www. doina.co.nz.).

Asociaþia „Doina” este o organizaþie dem o craticã,
apoliticã ºi non-profit.

Printre obiectivele ei se numãrã:
Susþinerea spiritului, a limbii române cât ºi a tra -

diþiilor culturale ºi spirituale româneºti. Pentru pro mo -
varea acestora Asociaþia „Doina” a înfiinþat, în aprilie 2001,
o emisiune de ra dio în limba românã: „Românie Plai de
Dor”, emisiune care se difuzeazã în fiecare vineri de la
20.30 la 21.30 pe frecvenþa de 104.6 FM a Planet FM. În
acelaºi scop Asociaþia „Doina” a înfiinþat ªcoala Româ -
neascã din Auckland, în septembrie 2008. La ªcoala
Româneascã copiii învaþã în limba românã despre cultura,
istoria ºi geografia românilor ºi mai ales învaþã obiceiuri
ºi tradiþii româneºti cum ar fi: vopsirea sau încondeierea
ouãlor de Paºti, crearea de Mãrþiºoare ºi altele;

Protejarea membrilor comunitãþii româneºti din
Auckland împotriva discriminãrii de orice naturã;

Organizarea de expoziþii ºi întruniri publice care sã
promoveze cultura ºi limba românã. Asociaþia „Doina” a
organizat în au gust 2009 un con cert de pian al unui mare
pi a nist de origine românã din Auckland - Eugen Albu -
lescu. Asociaþia „Doina” a sprijinit, prin publicitate, Trupa
„Zi de Mai” - o trupã de teatru înfiinþatã de doi actori
români din Auckland, care a avut câteva reprezentaþii de
teatru, poezie ºi muzicã în limba românã;

Menþinerea unui con tact strâns între membrii co -
munitãþii româneºti prin organizarea de întâlniri pe rio -
dice, serate dis trac tive etc.

În Noua Zeelandã trãiesc aproximativ 3.500 de
români, dintre care 1.000 la Auckland. 

George Roca evadeazã din spaþiul vir tual
pentru a-ºi întâlni prietenii la ei acasã

Adelina ULICI

Pentru oricine este interesat de fenomenul cul tural
ro mânesc contemporan, numele lui George Roca nu mai
are nevoie de nicio prezentare. Jurnalist, fondator de
reviste cul turale, colaborator la numeroase publicaþii in -
ter naþionale - re dac tor la „Ro ma nian Vip” în momentul
de faþã -, poet, scriitor, art ist al imaginii, este foarte
prezent în mediul vir tual, atât prin ceea ce publicã, ceea
ce promoveazã ºi prin legãturile pe care le întreþine cu

peste 200 de personalitãþi culturale, pentru cã cel care
mãrturiseºte: „Pentru mine, / lumea începe din România /
ºi se terminã în Aus tra lia. / Punct!” are o adevãratã
vocaþie a prieteniei, darul ºi harul de a crea punþi ºi
legãturi, cu o vervã ºi un al tru ism greu de imaginat.
Fineþe, delicateþe, eleganþa spi ritului ºi simþul mãsurii,
alãturi de pasiune ºi cãldurã su fle teascã ce iradiazã din
cuvintele lui, fie cã vorbeºte, cu nes fârºitã dragoste, de
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fa milia din Aus tra lia, despre prieteniile pe care acti -
vitatea culturalã i le scoate în cale sau despre profesia lui,
sunt ingredientele care com pleteazã o personalitate plu -
rivalentã încântãtoare.

Cu o activitate atât de intensã, nu este de mirare cã
spaþiul vir tual îl acapareazã ºi îi in vadeazã spaþiul per -
sonal, ocupând o mare parte a fiecãrei zile ºi nopþi. Însã
uneori simte nevoia ºi gãseºte forþa sã i se sustragã, sã
gãseascã liniºtea ºi armonia pe care i le oferã poezia.
Rodul acestor intervale de fugã este-un volum de poezie
de o cuceritoare sinceritate: „Evadare din spaþiul vir tual”
(Prefaþã de Maria Di ana Popescu, Postfaþã Con stantin
Mãlinaº. Bucureºti, Editura Anamarol, 2009. 116 p.) pe
care l-a adus în dar prietenilor sãi, cu ocazia vizitei anuale 
pe care o face în Europa. ªi s-ar putea sã ne aflãm în faþa
unui re cord în ceea ce priveºte arealul de lansare, be -
neficiind de o suitã de lansãri, dupã cum urmeazã: Bu -
cureºti - 17 septembrie, Ma drid - 26 septembrie; Ti mi -
ºoara - 7 octombrie, Oradea - 14 octombrie ºi Baia
Mare - 15 octombrie. Un veritabil tur de forþã pentru a
aduce în faþa prietenilor sãi, cunoscuþi în per soanã, sau
doar prin internet, darul sãu po etic.

Evenimentele s-au bucurat de o mediatizare pe
mãsurã.

Bucureºti. Evenimentul a avut loc la Biblioteca
Metropolitanã ºi a fost organizat de Liga Scriitorilor din
România, prin Elisabeta Iosif, Editura ANAMAROL,
prin Rodica Elena Lupu ºi Biblioteca Metropolitanã Bu -
cureºti, prin Mihaela Sfârlea. Au participat peste 60 de
persoane, majoritatea oameni de litere, prieteni ºi cola -
boratori ai revistelor virtuale ºi pe hârtie unde George
Roca este re dac tor.

Au luat cuvântul dr. Marius Enãchescu, vice pre -
ºedinte a Autoritãþii Naþionale pentru Cercetare ªtiin -
þificã din cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetarii ºi Ino -
vãrii, vicepreºedinte al Academiei Româno- Ame ri cane,
Alexandru Lãzãrescu, membru al Comitetului Olim pic
Român, fost ºef de misiune la Olimpiada de la Syd ney,
criticul literar Cristian Neagu, secretar al Ligii Scrii -
torilor din România, ºi organizatoarele evenimentului,
scriitoarele Rodica Elena Lupu, Elisabeta Iosif ºi Elena
Armenescu.1 

În aceeaºi searã, a avut loc un alt eveniment, la
„Clubul pensionarilor fãrã vârstã” de la Mihai Bravu,
despre care protagonistul nostru mãrturiseºte:

„Lo cal se lect, lume bunã, mâncãruri ºi bãuturi
alese, or ches tra live. Acolo îmi organizase Lucky îm -
preuna cu editoarea mea a doua lansare a cãrþii „Evadare
din spaþiul vir tual”. O lansare artisticã, cu muzicã, poezie
ºi cu peste 200 de spectatori. A fost o searã de neuitat! La
microfon s-a cântat, s-au recitat versuri, s-au spus glume!
Am cunoscut lume nouã. Lucky a fost la înãlþime! A
cântat ca pe vremuri la „West ern”! Lumea a aplaudat-o
cu frenezie... A fost din nou acea Lucky pe care o cu -
noscusem pe litoral, la Eforie Nord. O doamnã minunatã,
o voce de aur!”  

Ma drid. Lansarea a avut loc în celebrul Espacio
Ni ram. Iatã câteva date din comunicatul de presã care a
precedat evenimentul: „Vor interveni Horia Barna, direc -
torul Institutului Cul tural Român din Ma drid ºi scriitorul

spaniol Mar tin Cid, directorul revistei de artã ºi literaturã
„Yareah”. Evenimentul va fi prezentat de jurnalistul Fa -
bianni Belemuski, directorul revistei „Niram Art”. Di -
rectorul ICR Ma drid, Horia Barna, va interveni cu o
prezentare a autorului ºi a poeziei române contemporane.
Horia Barna este hispanist, traducãtor, jurnalist ºi ed i tor.
Licenþiat în Filologie (Universitatea din Bucureºti), a
tradus în limba românã o serie de autori spanioli precum
Carlos Fuentes ºi Edu ar do Mendoza. Colaboreazã cu
importante reviste de culturã din România ºi Spania.

Mar tin Cid va vorbi despre jurnalismul cul tural
astãzi, de la Syd ney la Bucureºti ºi Ma drid. Este autorul a 
trei romane, a numeroase nuvele, articole de caracter
literar, publicate în di verse reviste literare din Spania ºi
fondatorul revistei „Yareah Mag a zine”. Evenimentul
este organizat de Revista Niram Art ºi Espacio Niram în
colaborare cu Defeses Fine Arts. 

Oradea. Lansarea a fost organizatã de Cenaclul
„Barbu ªtefãnescu Delavrancea” ºi Teatrul „Ar ca dia”. A
fost poate cea mai emoþionantã dintre lansãri, fiind fãcutã 
acasã, pentru cã ºi acum, dupã trei decenii de la plecare,
pentru George Roca, Oradea înseamnã „acasã”. Mod er a -
tor a fost scriitorul Paºcu Balaci. Volumul a fost pre zentat 
de directorul fondator al revistei „Fa milia ro mânã”, conf.
univ. dr. Constantin Mãlinaº. Atmosfera a fost emoþio -
nantã, de zile mari, aºa cum este atunci când prietenii de
peste mãri ºi þãri, revin acasã. Timpul pe trecut în com -
pania lor este preþios, în fiecare secundã a lui.

            Timiºoara. Aici, în oraºul de pe Bega, 
în data de 7 octombrie, evenimentul a fost gãzduit
de Librãria „Car tea de nisip”, un spaþiu îmbietor ºi 
ingenios organizat de tânãra echipã formatã din
Sorin Rãzvan Gîscã – managerul librãriei ºi
Marian Vic tor, librar. 

Personalitatea multiplã a omului de culturã
George Roca a stârnit interes în urbea bãnãþeanã,
evenimentul debutând cu câteva interviuri oferite
posturilor lo cale de televiziune precum An a log
TV ºi Televiziunea Studenþeascã. Cu bine cu nos -
cuta-i dexteritate analiticã asupra esenþei lu cru -
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1 Carmen Cãtunescu. Eveniment cultural în viaþa bucureºteanã – lansarea volumului „Evadare din spaþiul virtual” de George
Roca.



rilor acestei lumi, cu harul pãtrunderii ºi desluºirii
mesajului, a sensului cuvintelor scrise, poetul Eu -
gen Dorcescu, membru al Uniunii Scriitorilor ºi
moderatorul întâlnirii, a prezentat volumul în faþa
unui auditoriu for mat din iubitori ai cãrþii aflaþi în
spaþiul librãriei, scriitori ºi oameni de litere, mem -
brii ai Uniunii Scriitorilor – filiala Timiºoara, re -
prezentanþi ai mass-mediei lo cale, studenþi ºi a
grupului celor 16 poete, foste colaboratoare în arta 
scrisului, autoare care au lansat în urmã cu un an
antologia de versuri „Daruri de Crãciun” sub în -
drumarea redactorului George Roca. Au fost

prezenþi distinºi membri ai Uniunii Scriitorilor din
Timiºoara: prozatorii Ion Arieºanu, Ion Marin Almãjan,
Ion Jurca Rovina, poeta Tatiana Arieºanu, Aurel Gheorghe
Ardelean, prozator, dramaturg ºi sculp tor ºi poetul Ticu
Leontescu.

Au avut intervenþii Olimpia Berca, istoric ºi critic
literar, membrã a Uniunii Scriitorilor; Aurel Turcuº,
poet, istoric, scriitor, de asemenea membru al Uniunii
Scriitorilor; subsemnata, Cornelia Turlea  Chifu, scriitor
de literaturã pentru copii; istoricul Tiberiu Ciobanu, di -
rectorul revistei „Columna 2000” care a ºi prelungit lan -
sarea de carte în studioul postului lo cal de televiziune
„Europa Nova”, invitându-l pe autor, împreunã cu cartea
sa, la o întâlnire cu telespectatorii în cadrul emisiunii
„Convergenþe”, al cãrei realizator este.

Evenimentul s-a încheiat cu un re cital de poezie
oferit de autor invitaþilor sãi ºi discuþii amicale în jurul unei
cafele fierbinþi pregãtitã de gazde în spaþiul dedicat agapei.1

Baia Mare. Publicul numeros, însufleþit ºi plin de
cãldurã a participat cu interes la o triplã lansare-întâlnire
fericitã: revista „Fa milia românã”, nr. 2-3/2009, volumul
de prozã scurtã, „Proza de trans port”, de Constantin Mã -
linaº ºi volumul de versuri, „Evadare din spaþiul vir tual”
de George Roca. Gazda evenimentului a fost dr. Teodor
Ardelean, directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” ºi 
redactorul ºef al revistei „Fa milia românã”. 

„Proza de trans port” oferã cititorului o faþã a lumii
plinã de prospeþime. Se remarcã fineþea observatorului
firii omeneºti, talentul de a surprinde detaliul sem ni -
ficativ. Avem în faþa ochilor o lume în miºcare, cu pro -
blemele ºi preocupãrile ei, privitã cu simpatie ºi
în þe legere. Pânã la urmã, mijlocul de trans port în care
dialogul se desfãºoarã firesc, este un pre text, un unghi
din care se aruncã un fascicul de luminã asupra lumii ºi
firii omeneºti, viaþa însãºi fiind o cãlãtorie în care oa -
menii interacþioneazã ºi comunicã. O carte plinã de tris -

teþe ºi umor în acelaºi timp, scrisã într-un limbaj savuros
ºi având un pronunþat caracter autobiografic.

„Evadare în spaþiul vir tual” poate fi privitã ca un
au toportret liric. Sentimentul atotprezent pare a fi nos tal -
gia dupã un tãrâm pierdut, al copilãriei, al locurilor na -
tale, al unei lumi mai paºnice... Structuratã în secþiunile
tematice: Antipozi, cu poezii ale cãror titluri vorbesc de
la sine: Transilvania, Ardeal („Sufletul meu sã se-ntoarcã /
Tot acolo în Ardeal”), Omul cu douã inimi; Cromaticã
australianã de o plasticitate ºi mu zicalitate remarcabile,
Amintiri, cu bogate referiri la cultura românã, la ele -
mentul românesc, Dedicaþii care demonstreazã pre ocu -
parea pentru problemele contemporane ale omenirii ºi
lanseazã un strigãt po etic împotriva însingurãrii umane,
De iubire, cu o abundenþã de flori ºi culori, vãdind sen -
sibilitate, gingãºie, puritate ºi, în fi nal, Fabule ºi parodii, 
plinã de umor. Nos tal gia se împleteºte cu optimismul ºi
citindu-i în paralel pe cei doi autori, îþi dai seama cã au o
abordare ase mãnãtoare a lumii, fiecare în registrul sãu, ºi
înþelegi de ce sunt prieteni atât de buni. 

În fi nal George Roca a oferit publicului un ade -
vãrat re cital de poezie. Întâmplarea fericitã a fãcut ca în
salã sã se afle ºi sã-i dea rep lica poeticã, pictorul ºi poetul
Ioan Nicoarã din Statele Unite, care a subliniat nos tal gia
versurilor ºi a spus cã numai cei care sunt în situaþie pot
înþelege ce înseamnã gândul de a fi îngropat în pãmânt
strãin. Menþionãm, de asemenea, prezenþa preºedintelui
UrdT Dacia din Ucraina, Ion M. Botoº, astfel încât se
poate spune cã Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” a fost
gazda unei lumi întregi.
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Lansarea de la Timiºoara

15 oct. 2009 Baia Mare, 
la sediul revistei Fa milia
românã, la o triplã
sãrbãtoare:  C-tin Mãlinaº,
directorul fondator al revistei,
Ioana Dragotã, re dac tor ºef
adj., Teodor Ardelean, re dac -
tor ºef, George Roca ºi 
Ion M. Botoº, membri în
colegiul de redacþie

1  Cornelia Turlea-Chifu. Lansare de carte la Timiºoara.



Do ris Plantus-Runey ºi uluitoarea ei moºtenire
pãrinteascã: limba românã

Adelina ULICI

Do ris Plantus-Runey s-a nãscut în Statele Unite ale 
Americii, din pãrinþi bucovineni. În casa ºi în dragostea
pãrinteascã a crescut legãnatã de dulcele grai bu co vi -
nean. Pentru Do ris Runey, trãitoare pe meleaguri ame -
ricane, limba românã a devenit, astfel, cea mai preþioasã
moºtenire, legãtura cu rãdãcinile, cu pãrinþii iubiþi. Lim -
ba românã înseamnã pentru ea mult mai mult decât un
mod de exprimare, este imaginea copilãriei, este întru -
chiparea dragostei ºi pare a fi îndeplinirea unei datorii
filiale. Nu numai cã o cultivã, ºi trebuie sã remarc cã
limbajul pe care îl foloseºte are o savoare aparte, presãrat
cu di min u tive ºi uneori ne ia prin surprindere cu câte un
cuvânt sau expresie cu parfum arhaic, dar are dorinþa de a o
modela într-o exprimare ar tis ticã, de a plãsmui opere literare. 

În literatura românã ex istã numeroase exemple de
autori care, plecând pe alte meleaguri, au îmbrãþiºat lim -
ba patriei de adopþie ºi au creat opere valoroase. Ex istã ºi
dintre aceia care, plecaþi pe meleaguri strãine, au con -
tinuat sã scrie în limba românã, pub licându-ºi operele ca
atare. Dar un caz aºa cum este cel al lui Do ris Plantus-
 Runey nu am mai întâlnit pânã acum. Crescutã pe pãmânt 
amer i can, ea scrie literaturã ºi în limba primitã ca zestre
cul turalã de la pãrinþi, limba românã ºi doreºte sã publice
în România - su perbã ºi simbolicã întoarcere „acasã”,
fãcutã în numele lor. Mã întreb cu înfiorare cu câtã
dragoste au investit pãrinþii ei poveºtile, cântecele ºi
cuvintele despre Bucovina ºi cât de mare a fost dorul de
casã care le-a ars în inimi ca sã-i poatã transmite senti -
mentele care îi animã intenþiile.

Am fãcut cunoºtinþã cu Do ris Plantus-Runey în
spaþiul vir tual. Am corespondat prin e-mail, i-am vizitat
pagina web numitã, cum altfel?, „Bucovina micã”, unde
am putut vedea desfãºurându-se, în toatã frumuseþea ºi
splendoarea lui, un veritabil cult pentru Bucovina. Am
descoperit, cu mare plãcere, o personalitate plurivalentã
deosebitã, cu variate preocupãri artistice. Am citit cu
interes poemul „Povestea pruncului sihastru”, operã la a
cãrei transpunere într-o prozã de dimensiuni mai mari
lucreazã în momentul de faþã. Reproducem pentru citito rii
noºtri câteva fragmente din acest poem fan tas tic în prozã, 
în care Do ris Plantus-Runey creeazã o mitologie orig i nalã,
împletind fantezia, cu amintirile poveºtilor din copilãrie

Do ris Runey este o dovadã vie a faptului cã sen -
timentul apartenenþei la o culturã transcende spaþiul ºi
ambianþa so cialã ºi se poate dobândi prin sânge, dragoste
ºi simþire autenticã. 

Povestea pruncului sihastru
(fragmente)

Cartea Întâi

Muncesc pe ascuns în peºtera bãtrânã, umezit de
lacrimi sãlbatice, care de mult picurau în spice de piatrã
pris maticã.

Prea des între oameni nu pot sã ies decât în nopþile

desprinse cu loviturile târnãcopului ca din minã, sclipind
cu iuþeala stelelor.

Cioplesc din umbrele in te grate în
piatrã relieful vieþii mele
din straturile compuse de gânduri
grele de când sunt sihastru.

„Pânã... nu de... scrii... po... vestea
vieþii...  tale,
...parcã n-ai... trã...it-o tu;
par...cã e doar visul... altuia,
le...pãdat ºi... fãrã... s ens...” […]

Cartea a Doua

Dupã ce Adam ºi Eva au mâncat din rodul interzis, 
mãrul din mâna lor s-a scãpat, ne ob servat, ºi s-a ros -
togolit un pic pânã s-a oprit la micã distanþã de locul cel
blestemat. Întâmplãtor, un fluturaº, nou nãscut din cocon, 
ieºise tocmai în momentul acela, ciocnindu-ºi fruntea cu
cea a mãrului muºcat. Pac! Fluturaºul s-a ºocat, fireºte,
fiind gingaº, cu cãiþã încã-n cap, dar, dupã câteva veacuri, 
ºi-a revenit, inconºtient de vremea pier dutã ºi de ciudatul
eveniment.

Când s-a trezit, crezându-se proaspãt nãscut, a
zburat cu mândrie. Cum îl pãrãsise ameþeala, se lãsã drept 
rouã pe lunã, alb, ca de lapte. Încet, a reuºit sã se suie liber 
în aer, uºurel, de parcã, parcã numai ieri se nãscuse în
peºteruþã de mãtase. Pe parcurs, ºi-a gãsit perechea, care,
la rândul ei, s-a fermecat de parfumul mãrului ºi a prins a
se înãlþa pe bãtaia aripilor fluturaºului deochiat.

La timpul potrivit, hai sã nu-i zicem întâmplãtor,
din datinã cereascã, puiul fluturaºului a ieºit ºi el din
cocon, dar cu aripioare din frunza mãrului, însã nu din
cele de soiul diafan al strãmoºilor lui. Sãracul fluturaº s-a
încântat când, la primul lui zbor, se auzise o melodie
armonioasã, produsã de bãtaia aripilor mititelului. În
curând s-a aflat vestea ºi s-a interesat ºi marele Dumnezeu,
care l-a luat la vorbã pe fluturaºul cel magic:

Mãi copile, de unde ºtii tu sã cânþi aºa?

Adicã? rãspunse el, doinind din aripi, rar, cum -
pãnindu-se pe o crenguþã, ca sã nu-ºi ia vreun zbor 
neprevãzut.

Aripioarele astea, de unde le ai? întrebã
Domnul.

Din cocon, Mãria ta.

Dumnezeu îºi mângâie barba, albã ca zã -
pada cea nouã, uimit, dupã mãsura sa atot pu -
ternicã, ºi zice pe ºoptit:

Da’ una ca asta n-am mai vãzut.

Te superi Dumneata pe mine? se mirã flu -
turelul.
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Dimpotrivã, zâmbeºte Dumnezeu, chiar
îmi place. Zii mai departe, taicã!

Fluturaºul, pãtimos cânta, iar Domnul:

Da’ cum se numeºte cântecul ãsta?

Rãspunse micul lãutar:

Gugulan cu car cu mere.

La auzul acestora, a oftat Domnul cu o
melancolie dumnezeiascã, care, cu suflul ei l-a
spulberat pe fluturaº pânã în fundul grãdinii.

Vai de mine! se cãineazã Dumnezeu, când l-a 
gãsit pe mititelul erou ascuns în tufe, cu aripioarele frânte.

Iartã-mã, puiul tatii! Uitasem ce fel de forþã are
nos tal gia.

Nu-i bai, rãspunde cet eraºul.

În marea Sa milã, cu degetul Lui sfânt, aripioarele
zdrelite le-a atins Dumnezeu ºi le-a fãcut precum au fost,
iar pe fluturaº l-a îndemnat sã se înalþe.

ªi Dumnezeu a vãzut cã este bine.

Se spune cã, de multe ori de-atunci, Domnul îl
cãuta pe mititelul art ist ºi, cu un dor imens, ºi fãrã stri -
cãciune, îi zicea aºa:

Ia mai zii, taicã, doina aia care-mi place mie.

Fluturelul, cumincior, dãdea din aripi, mãsurat,
concentrându-se cu simþ tainic, în timp ce Domnul îl
însoþea cu glas alintãtor: hããi, gugulaan cu car cu
mere...

FIªÃ DE AUTOR

aºa cum ni se relevã Do ris Runey din pagina ei web „Bucovina micã”

http://bucovinamica.net/

Autocaracterizare:
Acest site este dedicat tatãlui meu, Diaconul Aurel

Plantus (1923-2002), care mereu m-a încurajat în cer -
cetarea semnificaþiilor ºi creativitãþii vieþii, ºi Diaconiþei 
Maria Plantus, care întotdeauna mi-a înþeles pasiunea.
Imaginile, precum ºi meditaþiile acestui locaº, re flectã
preocupãrile mele interdisciplinare, alãturi de pasiunile
mele artistice, culturale, ºi ºtiinþifice in cadrul unei vieþi
scumpe, dar pusã de numeroase ori la încercare. Unii
m-au considerat renascentistã din cauza entuziasmului
meu pentru ºtiinþã ºi iluminism, alþii m-au catalogat
drept descurcãreaþã, judecându-mã dupã obstacolele în -
vinse. Mulþi mã ºtiu campioana tuturor lucrurilor sim ple
ºi bune, dar ºi cu scop adevãrat. Unii, însã, mã cred...
lunatecã. Poate ºi sunt...

Proiectele di verse ºi modeste pe care le-am reuºit
în viaþa mea provin din confruntãri cu culori, formã ºi
substanþã atât în artã, cât ºi literaturã. Cea mai sta -
tornicã influenþã în tot ce fac este datoritã pãrinþilor mei
care m-au învãþat a iubi viaþa ºi a nu mã teme de ne -
cunoscut, deoarece  tocmai aceastã filozofie este cea
care con ferã libertatea adevãratã inimii ºi spiritului, ºi
cultivã imaginaþia astfel încât sã ilumineze cãlãtoriile
cele mai profunde ºi întunecate ale minþii ºi sufletului.

Câteva date profesionale:
! Do ris Runey este profesor de englezã, scriitor

bilingv, art ist. 
! Aria disciplinelor de interes cuprinde: lite ra -

turã englezã mod ernã, literaturã englezã ºi uni ver salã,
traduceri literare, studiul traducerii ºi adaptãrii de film,
scrierea scenariilor de film, raþionament ab stract, re -
zolvarea de probleme, ºtiinþã; activitãþi artistice, lim bi
strãine, di dac ticã, sculpturã. 

! 2002-2005 Doctorat la Wayne State Uni ver sity,
specializarea: Literatura englezã mod ernã. Cu privire la 

traducerea ºi adaptarea literaturii strãine, teatru ºi film
în limba englezã.

! din 2005 este Vis it ing As sis tant Pro fes sor of
Eng lish - Oak land Universit - Mod ern lit er a ture, World
Lit er a ture, Fic tion, Trans la tion Stud ies

Preocupãri artistice:
Pagina web este organizatã în nenumãrate sec -

þiuni, cu o bogatã ilustraþie, care relevã mul ti ple preo -
cupãri artistice. Putem vedea: lucrãri de sculpturã, o
poartã tradiþionalã româneascã pe care ºi-a construit-o
acasã, o absolut su perbã troiþã, icoane pe lemn ºi pânzã,
fotografii de artã. Pot fi citite poezie ºi prozã în limbile
englezã ºi românã, traduceri în limba englezã, din ope -
rele scriitorilor români, un scenariu – Lorelei -, dupã op -
era omonimã a lui Ionel Teodoreanu, dar ºi studii
de d i cate artei traducerii. 

ªi mai aflãm, nu fãrã surprindere, cã Do ris Plan -
tus- Runey se ocupã de ansamblul folcloric „Þãrãncuþa”, 
care performeazã dansuri populare din toate zonele Ro -
mâniei, în repertoriul lor figurând Cãluºul, Brâul fetelor, 
Someºul, Bãrbuncul ºi altele.

Ansamblul „Þãrãncuþa” a fost înfiinþat în 1985, de 
un grup de tineri dansatori ºi muzicieni. Sub conducerea
ar tis ticã a lui Do ris Plantus-Runey, grupul a fost primul
ansamblu de muzicã ºi dansuri populare româneºti non-
 profit din Mich i gan. Fapt fãrã pre ce dent, ea ºi-a deschis
porþile membrilor ei ºi a performat fãrã discriminare în
grupurile de români, construind punþi, fapt semnificativ
în cultura româneascã lo calã din De troit ºi Wind sor,
cunoscut fiind faptul cã episcopia ortodoxã româneascã
din Amer ica a fost divizatã în urmã cu mai bine de 50 de
ani. Ansamblul a participat la numeroase spectacole în
Amer ica ºi Can ada, a câºtigat premii ºi, ca semn de
recunoaºtere, a fost invitat sã susþinã spectacole pentru
ambasadorul României, în 1998, pentru preºedintele a -
cesteia, în 1999, ºi la câteva festivaluri în România.
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Mari prieteni ai românilor:
Generalul Henri Mathias Berthelot

Dr. Mirel GIURGIU
membru al Asociaþiei „Al.I. Cuza” din Hei del berg, Frankenthal, Germania

În seara zilei de 9 Martie 1918, pe peronul micii
gãri de la Socola, din apropierea Iaºului, un
grup de militari în uniforme albastre îºi lua

rãmas bun de la camarazii români la încheierea misiunii
lor de pe fronturile din Moldova ºi
Mun tenia. Între ei se putea zãri cu uºu -
rinþã un munte de om în uniforma de
gen eral al armatei franceze, îm brã þi -
ºând cu o privire înceþoºatã de lacrimi,
pe cei de care va trebui poate sã se
despartã pentru totdeauna: fraþii de ar -
me români, având în frunte pe ma jes -
tãþile lor - Regele Ferdinand ºi re gina
Maria ai României, înconjuraþi de co -
piii lor.

Omul acesta, care-ºi ascunde cu
greu emoþiile, nu este altul decât ºeful
misiunii militare franceze (MMF) în
România, generalul Henri Mathias
Berthelot - el þine cu amândouã mâinile 
un ex em plar din 1688 al Bibliei lui 
ªerban Cantacuzino, dãruit lui de cãtre
membri ai Parlamentului român, în
semn de aleasã preþuire. Acordurile
Mar seillezei ºi ale Imnului Re gal am plificã starea de
profundã emoþie a celor prezenþi între care se aflã ºi
generalul Iancovescu, însoþindu-l pe con tele de Saint-
 Aulaire, reprezentantul Franþei la Bucureºti.

Cu fermitate în glas, generalul rosti, înainte de
plecare, acele cuvinte ce avurã darul sã meargã drept la
inima românilor, cu mare efect de îmbãrbãtare: „Franþa
nu va permite îngenunchierea României.” Dupã cum se
va vedea, acestea nu au fost vorbe de circumstanþã, dat
fiind faptul cã francezii, avându-l în frunte pe generalul
Berthelot, vor reveni în luna noiembrie a aceluiaºi an
1918, vor trece Dunãrea pe la Giurgiu ºi vor reuºi sã
organizeze ºi sã impulsioneze contraofensiva victorioasã
care va duce la recucerirea Transilvaniei în dauna ar -
matelor ger mane, austro-ungare, bulgare ºi turceºti.

Calitãþi militare excepþionale îi vor deschide por -
þile unei cariere pe mãsurã, cucerind, rând pe rând, ga -
loanele de ofiþer su pe rior al armatei franceze, gen eral
ad ju tant ºi comandant de corp de armatã la Verdun, în
1916. Este bine de amintit cã proaspãtul gen eral îºi va
însuºi, la momentul oportun, o strategie ofensivã a rãz -
boiului, pe care o va susþine cu ardoare ºeful sãu, ge -
neralul Joffre, strategie pe care o va aplica cu succes pe
frontul românesc, între anii 1916-1918.

„Din prima zi - nota comandantul misiunii fran -
ceze aliate - m-am convins cã trebuie sã acþionãm repede.

Trebuie sã oprim peste tot ideea de retragere, sã apãrãm
cu înverºunare, chiar pe frontierã, pãmântul naþional. „În
calitate de consilier al Înaltului Comandament Român
acreditat pe lângã regele Ferdinand, generalul îºi va apro -

pia ºi alte victorii decât cele de pe câm -
pul de luptã, va reuºi anume sã încline
de multe ori balanþa simpatiilor mili -
tarilor români în favoarea sa, fie cã
aceºtia fãceau parte din eºaloanele su -
perioare, fie cã erau simpli soldaþi. A -
ceºtia din urma îl numeau Tata
Ber telau - un pseudonim ce vorbeºte de 
la sine despre omenia pe care generalul 
o arãta de fiecare datã când avea ocazia 
sã se întreþinã cu tinerii soldaþi români
pe câmpurile de luptã.

Reactualizând evenimentele pe -
trecute în toamna anului 1916, istoricii
români: Vasile Vesa, Dumitru Ci pa -
ianu, Gheorghe Iancu (profesori ai
Uni versitãþii din Cluj - Facultatea de
Istorie-Filosofie), precum si cei fran -
cezi: Jean Nouzille, Jean Noel Grand -

homme, Anne Ma rie Cassoly (profesori de istorie ai
Universitãþii „Max Bloch” din Strasbourg), constatã, fie -
care în felul sãu, cât de mult lãsa de dorit dotarea cu
echipament ºi ar ma ment a trupelor române, nevoite sã se
retragã la poalele Carpaþilor dupã ce încercaserã fãrã
succes sã pãtrundã în inima Transilvaniei, pentru a o reda
de justeþe românimii. În acelaºi an de tristã aducere a -
minte – 1916 - militarii noºtri au suferit înfrângeri du -
reroase pentru sufletul românesc, la Turtucaia ºi la
Si listra, puncte forte aparþinând Cadrilaterului care în -
ceta sã mai fie parte a României, aºternându-se linþoliul
negru peste trecutele victorii cucerite cu mari sacrificii în
rãzboaiele balcanice din anii 1912-1913, de cãtre ostaºii
noºtri. Despre toate acestea ºi despre multe altele, þinând
de istoria mai veche ºi mai nouã a românilor, avea
sã se informeze acest om providenþial pentru des -
tinul României moderne, care a fost generalul
Berthelot. Multe amãnunte avea sã le afle de la cei
care ºi-au îndeplinit cel mai puþin rolul de aliaþi ai
românilor în primul rãzboi mondial ºi anume de la
ruºi. În timp ce se afla la Petrograd, unde ajunsese
traversând spaþiul aerian al Scandinaviei, ad -
junctul generalului Jo seph Joffre, întreþinându-se
cu comandamentul rus în materie de strategie mi -
litarã, îºi dã seama cã aliaþii noºtri de la rãsãrit
doresc nici mai mult nici mai puþin decât o re -
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tragere a forþelor militare româneºti pe linia
Siretului, ceea ce era totuna cu abandonarea unei
jumãtãþi din teritoriul naþional. Asta numai de
dragul de a re duce cât mai mult frontul de rãsãrit ºi 
cu aceasta ºi implicarea ruºilor în rãzboiul mon -
dial. La toate aceste rele se adaugã, în acel an fa -
tid ic pentru români, ºi altele: în afarã de cucerirea
Cadrilaterului, trupele germano-bulgare de sub
con ducerea mareºalului Mackensen, aliate fiind ºi 
cu turcii, vor reuºi sã obþinã mari ºi zdrobitoare
victorii ºi de partea cealaltã a Dunãrii, invadând

Bucureºtiul, Dobrogea ºi portul Constanþa. Din câte se
vede, francezii membri ai M.M.F. (Misiunea Militarã
Francezã) din care fãceau parte câþiva ofiþeri superiori
conduºi de generalul Berthelot, puneau piciorul într-o
Românie având teritoriul naþional mutilat de inamic, sar -
cina lor de a apãra interesele franceze în rãsãritul Europei
ºi pe cele ale României, la cererea guvernului Ionel Brã -
tianu, se dovedeau a fi neaºteptat de dificile. De altfel,
trebuie spus cã francezii au venit la noi cu intenþia clarã
de a asigura refacerea armatei române, prin instrucþie
militarã ºi facilitarea dotãrilor militare cu ar ma ment ºi
avioane de luptã, dupã capacitãþile dem on strate pe câm -
purile de luptã din Indochina, Al ge ria ºi, în cele din urmã, 
în sângeroasa bãtãlie de la Verdun din 1916.

 ªeful MMF, generalul Berthelot în persoanã, de -
venea consilier militar al regelui Ferdinand, care avea
dreptul sã asiste la Consiliile de Coroanã ºi fãcea pro -
puneri Statului Ma jor al armatei române, fãrã sã aibã
calitatea de a da ordine acestuia. Aceastã funcþie cerea
mult tact, multã diplomaþie, o foarte buna cunoaºtere a
mentalitãþii românilor ºi a istoriei acestora de-a lungul
veacurilor. Din fericire, adjunctul generalului Joffre ºi
trimisul guvernului francez la Bucureºti avea sã de pã -
ºeascã toate aºteptãrile, reuºind, în condiþii din cele mai
grele, sã-ºi împlineascã cu brio misiunea ºi sã intre în
cartea de aur a faptelor de glorie militarã petrecute vreo -
datã pe pãmânt românesc.

Între atâtea compartimente ale rãzboiului pe care ºi 
le-a asumat „Misiunea Militarã Francezã în România”,
sub conducerea generalului H.M. Berthelot, vom men -
þiona aici douã dintre cele mai importante ºi mai puþin
cunoscute ºi comentate în literatura istoricã ºi în mass-
 me dia: este vorba de misiunea aero nau ticã ºi de misiunea
medicalã.

Cu un efectiv de 303 oameni, între care ofiþeri,
adjutanþi, piloþi, observatori, mecanici, transmisioniºti
etc., punând la dispoziþia armatei române 322 de aparate
de zbor ce vor participa la misiuni de recunoaºtere ºi de
luptã alãturi de aviaþia românã, francezii ºi-au adus din
plin contribuþia la victoriile de rãsunet de la Mãrãºti,
Mãrãºeºti ºi Oituz, în iulie-au gust 1917. Elogiul ºi recu -
noaºterea oficialã nu au lipsit a se face cunoscute ºi auzite 
la vremea potrivitã. Generalul Eremia Grigorescu, co -
mandantul Armatei I Române, precum ºi Statul Ma jor al
Armatei, au menþionat în mai multe rânduri, în declaraþii
oficiale, efortul militar francez pe cerul României.

În ceea ce priveºte misiunea medicalã a MMF,
ne-au rãmas multe mãrturii ale competenþei, dãruirii ºi
spiritului de sacrificiu al oamenilor în alb, între ele sã
amintim pe cea a doctorului Couland fãcutã la 20 de ani
dupã încheierea rãzboiului: „Membrii corpului med i cal

francez al Misiunii generalului Berthelot au împãrþit peri -
colele cu camarazii lor români. Ei au dat la rândul lor o
bãtãlie înverºunatã împotriva bolilor ºi morþii. Sacrificiul 
lor se confundã cu cel al fraþilor români cu care au
împãrþit glo ria.”

Sã menþionãm cã din 104 medici francezi, dintre
care 64 erau chirurgi, 5 ºi-au gãsit moartea pe teritoriul
þãrii noastre, în timp ce-ºi împlineau o datorie nobilã faþã
de bolnavi ºi de rãniþi. Între aceºti eroi, istoria aminteºte,
la loc de cinste, numele profesorului Jean Clunet de la
Universitatea din Nancy - spe cial ist în boli infecþioase,
medic maior clasa a II-a, rãpus de tifos exantematic, la
vârsta de numai 38 de ani.

Om al datoriei ºi onoarei militare, Berthelot avea
sã reorganizeze din temelii, în cadrul MMF, într-o pe -
rioadã cuprinsã între octombrie 1916 ºi mai 1917, nu mai
puþin de 10 divizii ale armatei române, dintre care 6 erau
deja pe front ºi alte 4 erau gata sã participe la ofensivã.
Detalii în acest sens aflãm din raportul pe care generalul
francez l-a înaintat Cartierului Gen eral al Armatei Ro -
mâne. Conþinutul acestuia menþioneazã, intre altele, fap -
tul cã aviaþia cuprinzând 9 escadrile, alãturi de forþele
terestre de infanterie, cavalerie ºi artilerie grea, sunt gata
sã înceapã operaþiuni militare con tra „Puterilor Cen tra -
le”. La 24 iulie a început ofensiva în Moldova, armata
românã aflându-se sub comanda generalului Alexandru
Averescu, va declanºa atacul în zona localitãþii Mãrãºti.
În acelaºi timp, ca urmare a evenimentelor din Rusia,
Alexandru Kerenski, preºedinte nou ales, va ordona ar -
ma telor ruseºti din Galiþia sã înceteze ofensiva. Drept
reacþie la aceastã decizie, Puterile Centrale vor declanºa
atacuri dupã atacuri în zona Vãii Oituzului, acolo unde au 
fost blocaþi în cele din urmã de armata românã condusã
de generalul Eremia Grigorescu, care a reuºit sã îm -
piedice înaintarea inamicului, silindu-l sã batã în re -
tragere. Atunci ºi acolo, românii s-au acoperit de glorie.
Iatã ce scria, la scurt timp dupã aceea, generalul Ber -
thelot, surorii sale aflatã în Franþa: „Nos braves roumains
continuent a se battre avec beaucoup de coeur”. „Vitejii
noºtri români continuã sã se batã cu multã ardoare.”

Dupã cum se cunosc faptele, dar adesea se uitã a se
menþiona, primul ministru al Franþei, la acea epocã, dom -
nul Geor ges Clemenceau, l-a trimis pe generalul
Berthelot, proaspãt întors dintr-o misiune în Statele Unite 
ale Americii, sã preia conducerea armatei Dunãrii la
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Generalul Berthelot decoreazã ofiþeri români



Salonic, cu scopul de a cuceri Bul garia (aliatã cu Puterile
Centrale) ºi apoi sã punã umãrul la refacerea României.
Drept urmare, la scurt timp, francezii vor trece Dunãrea
între Ruse ºi Giurgiu, în noaptea de 9 spre 10 noiembrie a
anului  1918, fiind primiþi cu aclamaþii de cãtre populaþia
românã. Vor urma zile glorioase pentru români; la 1
decembrie Berthelot intrã în Bucureºti alãturi de regele
Ferdinand. În acelaºi timp, Adunarea Românilor reunitã
la Alba Iulia proclamã Unirea Transilvaniei cu Regatul
României, Basarabia aderase ºi ea la aceastã Unire, iar
Naþiunea Românã reuºeºte sã-i uneascã pe fiii sãi într-un
singur stat. Anul de gratie 1918 consfinþeºte astfel înfãp -
tuirea României Mari, vis de secole al celor mai mulþi ºi
mai buni dintre români, fruct dulce, cules dupã amare
îndurãri ºi sacrificii nenumãrate.

Misiunea Militarã Francezã îºi încheiase, au reo -
latã de nimbul victoriei, menirea ºi rolul ei de aliat frãþesc 
al României.

Niciodatã în istoria lor românii nu au fost mai
uniþi, niciodatã, poate, mai fericiþi, niciodatã nu vom
vorbi ºi nu vom scrie destul despre acest eveniment cru -
cial din istoria frãmântatã a poporului nostru, a noastrã ºi
a identitãþii noastre. De atunci ºtim cã avem o þarã în
Europa ºi în lume.

Omul Berthelot. Henri Mathias Berthelot s-a nã -
scut la 7 decembrie 1861 la Feur, capitalã a departa -
mentului Loirei din regiunea Burgundiei, ca fiu al lui
Claude, cãpitan de jandarmi ºi Francoise Berthelot, casnicã.

Pentru acel care se apleacã asupra biografiei spi -
rituale a generalului, va fi o plãcere sã descopere la
dânsul imense resurse sufleteºti de bonomie ºi de gene -
rozitate, un om ce avea o staturã impresionantã, la pro -
priu, era înalt de 1,80 m, ºi la figurat fiindcã avea cu
adevãrat o inimã mare în care încãpea mult al tru ism,
rãbdare ºi bunãvoinþã faþã de semenii sãi, indiferent de
scara socialã sau locul în ierarhia militarã pe care aceºtia
îl ocupau vremelnic. Cea mai bunã dovadã în acest sens
este cã soldaþii noºtri s-au ataºat de el în aºa mãsurã încât
îl considerau ca pe unul de-al lor, îi spuneau „Tata
Bertelau”, dupã ce stãtuserã de multe ori de vorbã ºi se
cunoscuserã pe front. În momente de acalmie, generalul
îºi fãcea timp sã vorbeascã cu militarii de toate gradele, sã 
afle detalii din viaþa lor pe câmpul de luptã ºi dincolo de
acesta, în satele ºi gospodãriile pe care le-au lãsat în grija
familiei ºi a rudelor.

Eroul nostru aprecia gastronomia, era un gurmand
rafinat, avea un apetit comparabil cu marea lui stãpânire
de sine, drept pentru care, contele Charles de Saint
Aulaire, ministrul Franþei la Bucureºti spunea despre
Berthelot: „il etablit en Roumanie une ver i ta ble dictature
de la gastronomie” – „el pune la Bucureºti bazele unei
adevãrate dictaturi a gastronomiei”, o dictaturã care, sã
recunoaºtem, a reunit, la epoca respectivã, foarte mulþi
aderenþi în rândul românilor, în majoritate ofiþeri ºi
oameni politici de prim rang, care au avut onoarea ºi
plãcerea sã se confrunte cu ea. Pe lângã bonomie, pânã sã
cucereascã galoanele de gen eral de divizie (ºi dupã aceea, 
desigur), comandantul MMF în România a trebuit sã dea
dovadã de multe ori de bãrbãþie ºi foarte multã com -
petenþã în arta militarã pe care ºi-a însuºit-o la celebra 
ºcoalã militarã de la Saint Cyr ºi, mai apoi, la ºcoala

superioarã de Rãzboi, absolvite cu brio de cãtre tânãrul
devenit un ofiþer apreciat al armatei franceze pe care a
servit-o în Al ge ria, ca locotenent de infanterie, pentru ca,
la scurt timp dupã aceea, sã devinã aghiotantul gene -
ralului Brugere, vicepreºedinte al Consiliului de Rãzboi
ºi secretar al Comitetului de Stat Ma jor din Lorena, în
decembrie 1906, având sediul în apropiere de capitala
Nancy, în localitatea Baccara, celebrã în toatã lumea
pentru cristalele imaginate ºi produse acolo. De mare
folos i-a fost cunoaºterea detaliatã a terenului pe care va
con duce ul te rior, în calitate de gen eral, corpul de armatã
francez, în marea ºi sângeroasa încleºtare franco- ger -
manã de la Verdun, în anul 1916.

Marele gen eral s-a dovedit în nenumãrate rânduri a 
fi un prieten de nãdejde al românilor, atrãgându-ºi din
partea generalului Gurko al Marii Rusii aprecierea cã
„este mai român decât românii”. Într-atât se implicase în
apãrarea intereselor þãrii noastre la masa tratativelor pur -
tate cu Statul Ma jor Rus la Petrograd, încât aceºtia au
rãmas grozav de impresionaþi ºi au acceptat, în cele din
urmã, strategia ºi planurile generalului în ceea ce privea
situaþia armatei noastre pe frontul de rãsãrit la acea
epocã.

Francezul va con tinua pânã la sfârºitul vieþii sale
sã vinã în þara noastrã unde poseda un frumos domeniu
oferit în semn de înaltã preþuire de cãtre guvernul român,
în comuna Farcadinul de Jos, judeþul Hunedoara.

S-a stins din viaþã la 28 ianuarie 1931, la o zi dupã
dispariþia ºefului sãu, generalul Joffre.

Cu arta lui inconfundabilã de scriitor portretist,
Nicolae Iorga descrie succint dar extrem de sugestiv
personalitatea celui care a fost un mare ºi ataºat prieten al
românilor: „Generalul Berthelot a fost numai un gen eral.
Fãrã idei politice ºi fãrã ambiþie, fãrã dorinþa de a ieºi în
vitrinã. Ostaº din alte timpuri, fãcându-ºi serviciul unde
era ordinul, fãrã tristeþe în dizgraþie, fãrã trufie în bi -
ruinþã. Un suflet care pãrea cã vine din vremurile când
rãzboiul era o viaþã pentru oamenii voinici, cu hotãrârile
neclintite. […]

Îºi iubea soldaþii ºi era prietenul sigur al celor ce
iubeau steagul lui. Un francez, un bun francez din tim -
purile fãrã teorii. A fi inutil era pentru dânsul a muri.

 i a murit nemaifiind în serviciu.” (Nicolae Iorga -
Oameni cari au fost - Generalul Berthelot – frag ment)

Ep i log. Memoria ajutã sufletul omului, dându-i
substanþa ºi relieful, hrãnind cu harul sãu speranþele oa -
menilor.

Memoria dospitã pe fapte ale trecutului istoric
capãtã o aurã moralã prin cultivarea sentimentului de
datorie faþã de înaintaºi, oameni de seamã ale cãror obo -
seli, duse uneori pânã la sacrificiul suprem, se
conjugã în inima noastrã cu sentimentul de re -
cunoºtinþã ºi de identitate naþionalã.

Francezii denumesc asta „devoir de me -
moire„ - datorie de memorie - o zicere care înso -
þeºte întotdeauna ceremoniile cu caracter militar
ce au loc cu ocazia unor mari evenimente. Unul
dintre acestea este ºi Ziua Naþionalã a României,
sãrbãtoritã an de an, la 1 decembrie, de cãtre
comunitatea româneasca din Strasbourg.

Membrii acestei comunitãþi conduse de
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domnul Ga briel Penciu, preºedintele A.C.A.R.
(Aso ciatia Culturala a Romanilor Alsacieni), au
înãlþat la Strasbourg, cu sprijinul primãriei ora -
ºului, bustul generalului H.M. Berthelot, pla -
sându-l într-un ar eal ce-i poartã numele – „Square
Berthelot” - situat în vecinãtatea vechii citadele a
oraºului.

În fiecare an la 1 decembrie, românii din
Alsacia ºi din Lorena, împreunã cu cei veniþi din
zonele frontaliere ale Germaniei învecinate, aduc
florile recunoºtinþei pentru a le depune ca ofrandã
sub privirile generalului.
Cu aceastã ocazie sãrbãtoreascã, membrii corpului

dip lo matic românesc reprezentând Consulatul Gen eral al
României (Con sul Gen eral domnul Mar cel Alexandru) pre -
cum ºi Reprezentanþa României pe lângã Consiliul Europei
(Ambasador domnul Stelian Stoian), alãturi de oficialii
francezi, adaugã o dimensiune nouã vechilor relaþii de prie -
tenie franco-românã începute pe vremea lui Na po leon al
III-lea, con sol i date o datã cu alegerea lui Al.I. Cuza ca
domn al Principatelor Române ºi continuate pânã astãzi.

Spiritul de convivialitate dominã aceste regãsiri
sãrbãtoreºti în care dincolo de cadrul oficial, în care se
intoneazã imnurile Franþei ºi României, se arboreazã
drapelele naþionale, se þin discursuri evocatoare de istorie 
comunã, românii ºi francezii învaþã sã se cunoascã mai
bine într-o notã personalã de preþuire reciprocã. Este ºi
acesta un rod al Misiunii Militare Franceze în România,
condusã de acela cãruia poetul medic Ga briel Adain,
membru al misiunii medicale, i-a dedicat aceste versuri
care sunt un adevãrat credo-mãrturisire a lui Berthelot:

Je n’en connaissais qu’une 
et j’avais deux patries
La France, mon pays,
et puis la Roumanie

Nu-mi ºtiam decât una
dar aveam douã patrii
Þara mea, Franþa 
ºi apoi, Ro mânia.

****
La iniþiativa domnului Con sul Gen eral al Ro mâ -

niei la Strasbourg, domnul Mar cel Alexandru, susþinutã
de cãtre primarul oraºului Metz din Lorena, domnul Do -
mi nique Gros, miercuri 2 decembrie 2009, la Metz, în
Lorena, a avut loc vernisajul expoziþiei „Francais et Rou -
mains dans la grande guerre: La Mis sion Berthelot -
1916-1918” - Francezi ºi Români în Marele Rãzboi:
Misiunea Berthelot - 1916-1918.

Aceastã manifestare culturalã de excepþie a avut
loc la sediul Primãriei din Metz, expoziþia  fiind deschisã
publicului pânã la 13 decembrie 2009.

Demn de menþionat este ºi faptul cã o expoziþie
purtând acelaºi titlu, închinatã aceluiaºi eveniment, a fost 
deschisã tot la iniþiativa domnului Con sul Gen eral Mar -
cel Alexandru, între 10-21 noiembrie, la Luneville, în
Lorena.

Expoziþia s-a bucurat de mult interes din partea
publicului ºi a presei franceze.
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Generalul Berthelot în România
Sursa:http://www.forez-info.com/encyclopedie/histoire/
174-le-gen eral-berthelot-un-forezien-he ros-na tional-
en-roumanie.html



ANIVERSÃRI 2010

Ana GRIGOR

IANUARIE

  1 ian. – 110 ani de la apariþia, la Bucureºti, a
publicaþiei „Noua revistã românã”, sub
conducerea lui Constantin Rãdulescu-Motru
(01.01.1900);

  1 ian. – 180 ani de la naºterea lui Vasile Boerescu, ju -
rist, ed i tor, pub li cist ºi traducãtor (01.01.1830 –
1883);

  1 ian. – 150 ani de la apariþia, la Bucureºti, a publicaþiei
„Revista Carpaþilor”, sub conducerea lui

Gheorghe Sion (01.01.1860);

  2 ian. – 100 ani de la naºterea lui Mircea Streinul,
scriitor (02.01.1910 – 1945);

  2 ian. – 90 ani de la naºterea lui Francisc Pãcurariu,
scriitor ºi dip lo mat (02.01.1920 - 1998);

  3 ian. – 80 ani de la naºterea lui Petre Alexandrescu,
istoric ºi arheolog (03.01.1930 – 2009);

  4 ian. – 90 ani de la naºterea lui Constantin D.
Cazacu, grafician ºi car i ca tur ist (04.01.1920
– 2003);

  5 ian. – 60 ani de la naºterea lui Ioan Petru Culianu,
filosof, istoric al religiilor ºi scriitor (05.01.1950
– 1991);

  6 ian. – 250 ani de la naºterea lui Ion Budai-Deleanu, 
cãrturar iluminist, reprezentant al ªcolii
Ardelene (06.01.1760 – 1820);

  6 ian. – 100 ani de la moartea lui Constantin Brãtianu,
gen eral, geograf (1844 –  06.01.1910);

  7 ian. – 70 ani de la naºterea Florentinei Mosora,
biofizicianã ºi actriþã de cin ema (07.01.1940 – 
1994);

  7 ian. – 20 ani de la moartea lui Ovidiu Bârlea,
folclorist (1917 – 07.01.1990);

  9 ian. – 110 ani de la naºterea Henriettei Yvonne Stahl,
scriitoare (09.01.1900 – 1984);

 10 ian. – 30 ani de la moartea lui Petru Caraman,
folclorist, filolog ºi eseist (1898 - 10.01.1980);

 11 ian. – 100 ani de la moartea lui Teohari
Antonescu, arheolog, istoric al antichitãþii
(1866 – 11.01.1910);

 15 ian. – 160 ani de la naºterea lui Mihai Eminescu,
Luceafãrul poeziei româneºti, (15.01.1850 –
1889);

 17 ian. – 10 ani de la moartea lui Vasile Cristea, episcop
pentru românii greco-catolici din di as pora (1906 
– 17.01.2000);

 19 ian. – 25 ani de la moartea lui Ovid-Aron
Densusianu, scriitor (1904 – 19.01.1985);

 19 ian. – 120 ani de la naºterea lui ªtefan Procopiu,
fizician ºi inventator (19.01.1890 – 1972);

 20 ian. – 130 ani de la apariþia, la Bucureºti, a revistei
simboliste „Literatorul”, sub conducerea lui
Alexandru Macedonski (20.01.1880);

 21 ian. – 110 ani de la naºterea lui Vic tor Papacostea,
istoric (21.01.1900 – 20.03.1962);

 22 ian. – 125 ani de la naºterea lui George Vâlsan,
geograf (22.01.1885 – 1935);

 22 ian. – 125 ani de la naºterea lui Gheorghe
Demetrescu, matematician, astronom ºi
seismolog (22.01.1885 – 1969);

 25 ian . – 75 ani de la moartea lui Vasile Suciu,
mitropolit greco-catolic (1873 – 25.01.1935);

 26 ian. – 130 ani de la naºterea lui Camil Ressu, pictor
(26.01.1880 – 1962);

 27 ian. - 125 ani de la naºterea lui Vasile Cerghizan,
cãrturar ºi pub li cist (27.01.1885 – 1968);

 28 ian. – 60 ani de la moartea lui Constantin Lacea,
filolog ºi lingvist (1875 – 28.01.1950);

FEBRUARIE

  1 feb. – 90 ani de la înfiinþarea Institutului de Istorie
din Cluj (01.02.1920);

  3 feb. – 120 ani de la premiera, la Bucureºti, a piesei
„Nãpasta” de I. L. Caragiale (03.02.1890);

  3 feb. – 10 ani de la moartea Florenþei Albu, poetã
(1934 – 03.02.2000);

  3 feb. – 140 ani de la moartea lui Emanoil Gojdu, ju rist
ºi om pol i tic, mil i tant pentru drepturile
românilor ardeleni (1802 – 03.02.1870);

  5 feb. – 75 ani de la moartea lui Constantin C.

Bacalbaºa, scriitor, pub li cist ºi ed i tor
(1856 – 05.02.1935);

  6 feb. – 90 ani de la moartea lui Dimitrie
Sturdza-Scheianu, istoriograf (1839 –
06.02.1920);

  9 feb. – 170 ani de la naºterea lui Vasile Burlã,
filolog (09.02.1840 – 1905);

 10 feb. – 100 ani de la moartea lui Eugeniu
Carada, dramaturg ºi pub li cist, fondator
al Bãncii Naþionale Române (1836 –
10.02.1910);
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 10 feb. – 100 ani de la naºterea Mariei Cebotari,
sopranã (10.02.1910 – 1949);

 11 feb. – 130 ani de la naºterea lui Ioan Bãlan,
episcop greco-catolic, martir al bisericii
(11.02.1880 – 1959);

 12 feb. – 95 ani de la apariþia, la Bucureºti, a
revistei Cronica, condusã de Tu dor
Arghezi ºi Gala Galaction (12.02.1915);

 13 feb. – 130 ani de la naºterea lui Dimitrie Gusti,
sociolog, etnograf, întemeietor al
Muzeului Satului din Bucureºti
(13.02.1880 – 1955);

 13 feb. – 75 ani de la moartea lui Ion Bianu, filolog ºi
bibliograf (1856 – 13.02.1935);

14 feb. – 100 ani de la naºterea lui Vasile Coroban, istoric 
ºi critic literar (14.02.1910 – 1984);

 14 feb. – 75 ani de la naºterea lui Grigore Vieru, poet
(14.02.1935 – 2009);

 15 feb. – 170 ani de la naºterea lui Titu Maiorescu,
critic ºi istoric literar, fondator al grupãrii
literar-politice „Junimea” (15.02.1840 – 1917);

 15 feb. – 40 ani de la moartea lui Grigore Vasiliu-Birlic, 
ac tor (1905 – 15.02.1970);

 15 feb. – 160 ani de la naºterea lui Ion Andreescu,
pictor (15.02.1850 – 1882);

 16 feb. – 100 ani de la naºterea Luciei Demetrius,
scriitoare (16.02.1910 – 1992);

 18 feb. – 125 ani de la naºterea lui Emil Panaitescu,
istoric ºi arheolog (18.02.1885 – 1958);

 20 feb. – 120 ani de la naºterea lui Constantin
Tomescu, teolog, secretar gen eral al B.O.R.
în Basarabia (20.02.1890 – 1983);

 21 feb. – 110 ani de la naºterea lui Gheorghe
Cantacuzino, arheolog (21.02.1900 – 1977);

 21 feb. – 120 ani de la naºterea lui Nicolae Scarlat
Stoenescu, gen eral ºi om pol i tic (21.02.1890 –
1959);

 25 feb. – 110 ani de la naºterea lui Costache Antoniu,
ac tor (25.02.1900 – 1979);

 26 feb. – 70 ani de la moartea lui Nicolae Tonitza, pictor
(1886 - 26.02.1940);

 27 feb. – 90 ani de la moartea lui Alexandru D.
Xenopol, istoric ºi econ o mist (1847 –
27.02.1920);

 27 feb. – 20 ani de la moartea lui Alexandru Rosetti,
lingvist ºi filolog (1895 – 27.02.1990);

 28 feb. – 225 ani de la tragerea pe roatã a lui Horea ºi
Cloºca, doi dintre fruntaºii rãscoalei de la 1784 - 
1785 din Transilvania (28.02.1785);

 28 feb. – 60 ani de la moartea lui ªtefan C. Ciobanu,
istoric (1883 – 28.02.1950);

MARTIE

  1 mar. – 420 ani de la naºterea lui Grigore Ureche,
primul cronicar moldovean (01.03.1590 –
1647);

  1 mar. – 110 ani de la apariþia, la Iaºi, a ziarului
Liberalul (01.03.1900);

  1 mar. – 50 ani de la moartea Floricãi Cristoforeanu,
sopranã (1887 – 01.03.1960);

  2 mar. – 140 ani de la apariþia, la Bucureºti, a revistei
„Columna lui Traian”, condusã de Bogdan

Petriceicu Hasdeu (02.03.1870); 

  5 mar. – 100 ani de la naºterea lui Iustin Moisescu,
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
(05.03.1910 – 1986);

  5 mar. – 90 ani de la naºterea lui Radu Stanca,
scriitor, ac tor ºi regizor (05.03.1920 – 1962);

  6 mar. – 90 ani de la naºterea lui Er nest Maftei, ac tor ºi
epigramist (06.03.1920 – 2006);

  8 mar. – 100 ani de la naºterea lui Radu Tudoran, scrii -
tor, pub li cist ºi traducãtor (08.03.1910 - 1992);

  9 mar. – 90 ani de la moartea lui Haralamb G. Lecca, 
scriitor ºi pub li cist (1873 - 09.03.1920);

 11 mar. – 90 ani de la naºterea lui Radu Bogdan, istoric
ºi critic de artã (11.03.1920);

 13 mar. – 110 ani de la naºterea lui Petre P. Panaitescu,
istoric (13.03.1900 – 1967);

 13 mar. – 100 ani de la apariþia, la Bucureºti, a revistei so -
cial-politice ºi literare „Facla” (13.03.1910);

 14 mar. – 125 ani de la naºterea lui Constantin Gane,
scriitor (14.03.1885 – 1962);

 14 mar. – 90 ani de la naºterea lui Pavel Bellu, scriitor
(14.03.1920 – 1988);

 15 mar. – 70 ani de la moartea lui Nae Ionescu, filosof
ºi pub li cist (1890 – 15.03.1940);

 17 mar. – 70 ani de la moartea lui Iancu Brezeanu, ac -
tor (1868 – 17.03.1940);

 18 mar. - 100 ani de la naºterea Ioanei Postelnicu,
scriitoare (18.03.1910 - 2004);

 19 mar. - 170 ani de la apariþia, la Iaºi, a publicaþiei
periodice „Dacia literarã”, sub conducerea lui
Mihail Kogãlniceanu (19.03.1840);

 19 mar. – 60 ani de la moartea lui Alexandru
Vaida-Voievod, om pol i tic, luptãtor pentru
propãºirea naþionalã a românilor ardeleni (1872
– 19.03.1950);

 20 mar. – 190 ani de la naºterea lui Alexandru Ioan
Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite
ºi al statului naþional România (20.03.1820 –
1873);

 21 mar. – 100 ani de la naºterea lui ªtefan
Ciobotãraºu, ac tor (21.03.1910 – 1970);

 23 mar. – 130 ani de la moartea lui Gheorghe
Magheru, gen eral ºi om pol i tic, unul dintre
conducãtorii Revoluþiei de la 1848 din Þara
Româneascã (1802 – 23.03.1880);

 24 mar. – 10 ani de la moartea lui Paul Cãlinescu,
regizor de film (1902 – 24.03.2000);

 24 mar. – 125 ani de la naºterea lui Dimitrie Cuclin,
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filosof, compozitor, scriitor ºi traducãtor
(24.03.1885 – 1978);

25 mar. – 125 ani de la naºterea lui Mateiu Caragiale,
scriitor (25.03.1885 – 1936);

 25 mar. – 70 ani de la moartea lui Ion Nonna Otescu,
compozitor (1888 – 25.03.1940);

 30 mar. – 260 ani de la apariþia, la Blaj, a lucrãrii
„Floarea adevãrului” (30.03.1750); 

 30 mar. – 130 ani de la naºterea lui Laurenþiu Gh.
Tomoioagã, an i ma tor cul tural, pub li cist
(30.03.1880 – 1952);

APRILIE

  1 apr.– 110 ani de la naºterea lui George Baiculescu,
bibliograf ºi istoric literar (01.04.1900 – 1972);

  1 apr. – 110 ani de la naºterea lui Alexandru A.
Philippide, poet, prozator, eseist ºi traducãtor
(01.04.1900 – 1979);

  2 apr. – 80 ani de la înfiinþarea, la Veneþia, de cãtre
Nicolae Iorga, a Institutului Român de
Culturã ºi Cercetare Umanistã (02.04.1930);

  4 apr. – 90 ani de la primul film de desene an i mate
românesc, „Pãcalã în lunã”, creat de
desenatorul Aurel Petrescu (04.04 1920);

  5 apr. – 125 ani de la naºterea lui Alexandru
Lascarov-Moldovanu, scriitor ºi traducãtor
(05.04.1885 – 1972);

  8 apr. – 125 ani de la moartea lui Constantin A.
Rosetti, poet, pub li cist ºi om pol i tic (1816 -
08.04.1885);

  8 apr. – 125 ani de la premiera, la Teatrul Naþional
din Bucureºti, a piesei „D’ale carnavalului”
de I.L. Caragiale (08.04.1885);

  9 apr. – 160 ani de la premiera, la Iaºi, a piesei
„Chiriþa în Iaºi”sau „Douã fete ºi-o

neneacã” de Vasile Alecsandri (09.04.1850);

 13 apr. – 90 ani de la naºterea lui Gheorghe Bulgãr,
lingvist (13.04.1920 - 2002);

 14 apr. – 100 ani de la naºterea lui Gheorghe Bezviconi,
istoric ºi ge ne al o gist, membru fondator al Socie -
tãþii Scriitorilor din Basarabia (14.04.1910 – 1966);

 14 apr. – 125 ani de la naºterea lui Iuliu Haþieganu,
medic (14.04.1885 - 1959);

 16 apr. – 75 ani de la moartea lui Panait Istrati,
scriitor (1884 - 16.04.1935);

 17 apr. – 100 ani de la naºterea Rodicãi Pavelescu,
pictoriþã (17.04.1910 – 1991);

 18 apr. – 130 ani de la moartea lui Costache Aristia,
ac tor ºi traducãtor (1800 - 18.04.1880);

 19 apr. – 120 ani de la naºterea lui Vintilã Mihãilescu, 
geograf (19.04.1890 – 1978);

 22 apr. - 160 ani de la naºterea Veronicãi Micle, poetã
(22.04.1850 – 1889);

 23 apr. - 100 ani de la naºterea lui Mi lan-Pavel ªesan, 
teolog, istoric al bisericii (23.04.1910 –
1981);

 25 apr. - 125 ani de la aprobarea actulului Tomos prin
care Biserica Ortodoxã Românã era
recunoscutã autocefalã de cãtre Patriarhia din 
Constantinopol (25.04.1885);

 26 apr. – 90 ani de la înfiinþarea, pe lângã Universitatea
din Cluj, din iniþiativa lui Emil Racoviþã, a
Institutului de Speologie, primul din lume
(26.04.1920);

 26 apr. – 90 ani de la naºterea lui Alexandru Husar,
scriitor (26.04.1920 - 2009);

 29 apr. – 170 ani de la apariþia, la Iaºi, a revistei „Arhiva
româneascã”, prima publicaþie de istorie în
limba românã (29.04.1840);

 29 apr. – 50 ani de la moartea lui Ion Alex.
Vasilescu-Valjan, dramaturg ºi maestru al
baroului (1881 – 29.04.1960);

Un mod al iubirii de patrie
Vlad SEBASTIAN

Pe continentul nord amer i can (deci, SUA ºi Can -
ada) publicaþia româneascã de cea mai largã circulaþie ºi
apreciere este sãptãmânalul in de pend ent de ºtiri, analize
ºi opinii Curentul internaþional, cu sediul la De troit,
actualmente condus de ªtefan Strãjeri, originar din Po -
jorâta, judeþul Suceava (comunã situatã la ºapte kilometri 
în drum spre Câmpulung Moldovenesc).

În zilele acestea publicaþia de peste mãri ºi þãri –
Curierul internaþional – a împlinit 10 ani de existenþã,
cãlãuzitã de o spunere a celebrului fost preºedinte al
SUA, J. F. Ken nedy: „Presa trebuie sã apere puterea de
ispita aroganþei.” Printre gazetarii români care co la bo -
reazã la acest ziar este ºi conjudeþeanul nostru, scriitorul
Cornel Cotuþiu.

Ei bine, domnul ªtefan Strãjeri a avut fru mosul,
admirabilul gând de a organiza aniversarea acestei vârste
a publicaþiei de la De troit în Ro mânia, chiar în
localitatea sa natalã; aceasta, cu încurajarea doam -
nei Gabriela Mihalache, fon da toarea ziarului, ºi
sprijinul financiar ºi… sen ti men tal al primarului
comunei Pojorâta, ing. Bogdan Codreanu. La eve -
niment au participat in vitaþi din þarã ºi de peste
hotare („de peste” cu înþeles de „din jurul” ho -
tarelor sãvârºite con jun c tural în secolul XX): Bu -
cureºti, Suceava, Cernãuþi - neobositul fer ment
cul tural Vasile Tãrâþeanu -, Constanþa, Câm pu -
lung Moldovenesc, Chiºinãu - dl. acad. Nicolae
Dabija ºi d-na Nina Negru -, Rãdãuþi, Iaºi, Deva,
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Tg. Jiu. De la Bistriþa ºi Be clean au participat Vir -
gil Raþiu, Eliza Cotuþiu, Viorel Rus ºi Cornel
Cotuþiu.

Prezenþa conjudeþenilor noºtri n-a fost doar
protocolar decorativã. La expoziþia de presã ro -
mâneascã editatã în di as pora au fost etalate ºi
publicaþii din judeþul Bistriþa-Nãsãud, iar la în -
tâlnirea jurnalisticã „Împreunã pentru România
noastrã” au avut intervenþii per sua sive Vir gil
Raþiu, Viorel Rus ºi Cornel Cotuþiu. Deopotrivã,
în ca drul lansãrilor de carte, Vir gil Raþiu a pre -
zentat cartea „La noi” de Cornel Cotuþiu, un vo -

lum despre contactele acestuia cu colectivitãþi româneºti
de peste ocean sau din Basarabia, Ungaria, Banatul Sâr -
besc, Viena, Mara mu reºul istoric.

Desigur, o asemenea întâlnire nu putea sã nu fie
aureolatã cu un spectacol de cânt ºi joc românesc, sus -
þinut de personalitãþi ºi formaþii din Alba, Maramureº,
Suceava, Pojorâta, Chiºinãu.

Dupã o manifestare de genul acesta nu poþi sã nu
constaþi cã di as pora poate însemna nu numai risipire ci ºi
adunare. Sub cerul patriei. Sau în numele ei. ºi datoritã
unor români puternici cum, iatã, este acum ªtefan Strãjeri.

Biobibliografia Livia Bacâru (1921-1999)

conf. univ. dr. Constantin MÃLINAª

Am avut ocazia, fericitã pentru mine, sã o
cunosc pe doamna Livia BACÂRU prin
1980, la Sibiu ºi de mai multe ori dupã

aceea, am fost îm preunã la sesiuni de comunicãri, fiind
mereu impresionat de eleganþa pres -
taþiei sale bibliologice, de cea mai ri -
di catã calitate profesionalã, cu rol de
modelare pentru patrimoniºtii mai ti -
neri. Acum pot spune cã a fost un
formator, cã a fãcut parte din gen eraþia,
care a construit ºcoala ro mâ neascã de 
bibliologie aplicatã, având ca suport
ver te bral Legea P.C.N. din anul
1974.  De aceea am primit cu interes
biobibliografia Livia Bacâru, re dac -
tatã de cãtre Doamna Maria GÂRBE,
bibliotecar de la Baia Mare, care a
adunat cu ostenealã pilduitoare refe -
rinþele bibliografice ºi biografice ºi
le-a organizat în paginã, cu spe cialã
pricepere, dar deopotrivã cu de vo ta -
ment ºi cu dragoste, cu respectul tot
mai rar pentru moºte nirea biblio gra -
ficã, lãsatã de doamna Livia
BACÂRU, doamna el e gantã ºi eruditã, care a fost bi -
bliotecarã la B.A.R. (1955-1970), la Biblioteca Cen tralã
de Stat ºi la Revista bibliotecilor (1970-1776).

Apãrut la Editura „Europrint” din Baia Mare, de
88 de pagini, Caietul biobibliografic „Livia Bacâru” face
parte din modul firesc ºi necesar, în care ar trebui sã
arãtãm mai des, cã ne re spectãm profesia, cã folosim,
cunoaºtem ºi continuãm munca înaintaºilor, cã lumea nu
începe cu noi, ci doar even tual se continuã cu cei dinain -
tea noastrã. De aceea efortul colegei Maria GÂRBE se

cuvine sã fie apreciat la max i mum, ca un efort nobil, prin
care preluãm op era unui bibliotecar benedictin ºi-i cin -
stim mâna, mult mai im por tantã ºi mai luminoasã într-o
lume nor malã, cãtre care sper cã ne îndreptãm.

Structuratã în cinci capitole,
lucrarea Doamnei Maria GÂRBE pre -
zintã armonios personalitatea Liviei
BACÂRU, care se vãdeºte a fi fost
armonioasã, deoarece s-a ocupat de
carte în chip monografic, ca produs
istoric, ca obiect frumos, conþinut, i -
lus traþie, legãturã, filigrane; totodatã a
fost membrã a Uniunii Scriitorilor din
România, creatoare de literaturã; peste
toate a avut cunoaºterea istoriei ca ra -
mã ºi suport, în tot ce a fãcut, lãrgind
obiectul de studiu al bi blio logiei cu
teme noi, cu însufleþire, cu orizont larg
ºi conºtiinþã neabãtutã. Dupã apariþia
acestui caiet bio bi bli ografic credem cã
se motiveazã un vo lum antologic, în
care sperãm ca Doamna Maria
GÂRBE sã punã împreunã ºi sã facã
mai larg accesibile prin cipalele arti -

cole ºi studii, cu care Livia BACÂRU a adus contribuþii,
ºi acum admirabile, la pro gresul cu noaºterii bibliologice
în România, ca ºtiinþã ajutãtoare a istoriei literare ºi a
istoriei propriu-zise. În felul acesta, procesul nor mal de
rezolvare biobib lio gra ficã a moº te nirii cul turale, lãsate
de Livia Bacâru, ºi-ar gãsi cea mai de folos rezolvare,
complementar la for marea unui fond arhivistic per so -
nalizat, care sã-i con serve memoria în bibliotecile ºi
printre bibliotecarii din România.

Oradea, 20 iulie 2009
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Revista presei: mass-me dia despre români

au gust – noiembrie 2009

Selecþie realizatã de: Laviniu ARDELEAN ºi Simona DUMUÞA

Sâmbra oilor – De troit / Meda Muntean

eMaramureº – ziar elec tronic, 2 au gust 2009,
www.emaramures.ro 

O petrecere to tal ineditã a avut loc în De troit, unde
patru maramureºeni – trei din Bogdan Vodã ºi unul din Ieud,
precum ºi cinci prieteni ai lor proveniþi din alte zone ale þãrii –
toþi membri ai Societãþii Culturale „Avram Iancu” din Statele
Unite ale Americii (SUA) - au organizat o sâmbrã a oilor
pentru românii stabiliþi peste ocean. Peste 700 de persoane au
participat la petrecerea câmpeneascã, unii veniþi în De troit
chiar din Florida, dar ºi de peste graniþã, adicã din Can ada.
Vasile ªimon, unul dintre cei care s-au implicat în organizare,
a spus cã a fost un adevãrat succes, iar satisfacþia a fost mare
datoritã numãrului mare de tineri prezenþi. Responsabili de
eveniment au fost membrii Societãþii Culturale Româno- Ame -
ricane „Avram Iancu” din De troit, care s-au gândit sã or -
ganizeze un eveniment care sã îi adune pe românii din SUA,
dar ºi sã le aducã aminte de tradiþiile ºi obiceiurile populare de
acasã. O mulþime de familii de români stabiliþi în SUA au venit
în „comuna De troit” pe post de sâmbraºi, mulþi dintre ei îm -
brãcaþi în cos tume populare din zona folcloricã în care s-au
nãscut sau cel puþin cu câte un obiect de vestimentaþie care sã
le identifice originea. Sâmbra Oilor s-a desfãºurat în Parcul
Macedonean, iar „ciobanii” – adicã organizatorii - au avut o
misiune dificilã, þinând cont de numãrul mare de participanþi.

Viaþa în cea mai mare bibliotecã din lume: O
româncã lucreazã pentru Congresul SUA/Vlad
Ursulean

Ro ma nia liberã, 4 au gust 2009, www.romanialibera.ro 

Mari-Jana Oboroceanu a plecat din România acum 16
ani, cu soþul ºi copilul de 11 ani, sã înveþe politica în deºertul
Texasului. Acum, bãiatul ei este soldat amer i can în Coreea de
Sud, iar ea lucreazã în Wash ing ton D.C. la cea mai mare
bibliotecã din lume, dând parlamentului amer i can informaþii
care sã-l ajute sã voteze legi mai bune.[…] Biblioteca Con -
gresului are peste 128 de milioane de cãrþi ºi documente, de 64
de ori mai multe decât Biblioteca Centralã Universitarã din
Bucureºti. Majoritatea pot fi consultate de oricine într-o clã -
dire impresionantã de lângã Capitoliu (sediul Congresului),
construitã în 1897 în stilul Renaºterii Italiene sau pe Internet,
pe site-ul www.loc.gov, care gãzduieºte strãdania america -
nilor de a digitiza cunoºtinþele omenirii.

Peste 3 mii de tineri basarabeni au aplicat pentru
burse de studii în România

Ro ma nian Global News, 5 au gust 2009,
www.rgnpress.ro 

Timp de zece zile (17-27 iulie) 2.800 de studenþi ºi 610
de elevi din Basarabia au depus dosarele la Consulatul Ro -
mâniei de la Chiºinãu, pentru a beneficia de posibilitatea de a
con tinua studiile în una din instituþiile de învãþãmânt din Ro -
mânia, a declarat pentru JURNAL, Laviniu Enii, secretar II la
Ambasada României la Chiºinãu. Pentru anul de studii 2009-

 2010, Ministerul Educaþiei de la Bucureºti a oferit tinerilor din
Basarabia 2.590 de burse, dintre care 950 sunt burse pentru
studii preuniversitare ºi 1.100 pentru studii cu licenþã. De
menþionat cã în acest an, se atestã un numãr mai mic de elevi
basarabeni care au optat pentru o bursã de studii preu ni -
versitare. Astfel, mai multe locuri au rãmas neocupate. Deo -
camdatã, Ministerul de re sort de la Bucureºti nu a precizat dacã 
locurile vacante vor fi ocupate în cadrul unei noi etape de
admitere. Fiecare licean admis va beneficia de o bursã în
valoare de 65 de euro, la care se adaugã facilitãþi de trans port ºi 
cazare.

„Cuvântul românesc” va ajunge la românii din
Timoc / Noemi Varga 

www.adevarul.it, 9 au gust 2009

Publicaþia „Cuvântul românesc”, editatã de Co mu ni -
tatea Românilor din Ser bia cu sediul la Vârºeþ, îºi va extinde
aria de difuzare ºi în regiunea Timocului istoric, a declarat
duminicã vicepreºedintele organizaþiei, Marin Gaºpar. A -
ceastã decizie a fost luatã în cadrul primului Congres inter -
naþional al jurnaliºtilor români, care s-a desfãºurat la Drobeta
Turnu Severin ºi Kladovo în perioada 6-9 au gust. „Cuvântul
românesc” rãspunde solicitãrii minoritarilor români care trã -
iesc în peste 200 de localitãþi din Ser bia de nord-est de a
dispune de o armã de apãrare a drepturilor lor identitare.
Comunitate româneascã din Ser bia are peste 300.000 de per -
soane, potrivit declaraþiilor lui Marin Gaºpar.

Români, veniþi în Can ada! / Sorin Iordache

Evenimentul zilei, 9 au gust 2009, www.evz.ro

Radu Popovici, un inginer român aflat de 16 ani peste
Ocean, spune cã imigranþii sunt aºteptaþi la muncã pentru cã
recesiunea a trecut. Dupã 16 ani petrecuþi în Can ada, Radu
Popovici, inginer metalurg de profesie, pare a fi ghidul per fect
pentru cei care vor sã ajungã în „þara frunzei de arþar”. De peste 
Ocean vine un semnal op ti mist: Can ada a anunþat oficial ie -
ºirea din crizã. „Încetarea recesiunii în aceastã þarã se remarcã
ºi dupã cât de mult sunt cãutaþi directorii, medicii, inginerii,
profesorii, ziariºtii, tehnicienii ºi agricultorii, dar ºi alþi spe -
cialiºti în peste 200 de profesii neacoperite de per sonal”.

Sat ucrainian cunoscut pentru românii bogaþi
stabiliþi acolo / Noemi Varga

www.adevarul.it, 12 au gust 2009

Deºi puþin mediatizat, satul Biserica Albã (Bila
Tserkva) din Ucraina este o localitate aparte, a cãrei
populaþie este preponderent formatã din români. Ba
mai mult, comunitatea româneascã din Biserica Albã
se bucurã de o viaþã prosperã, fiecare al doilea din cei
câteva mii de români fiind un om bogat, cu locuinþa cât
un palat, cu 15 camere, ºi cu maºini scumpe în curte în
loc de cãruþa tradiþionalã din curtea sãteascã. Situaþia
românilor din satul din Ucraina a fost prezentatã în
reportajul transmis miercuri de postul de televiziune
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ucrainian STB, care relateazã astfel: „În jur, zonã de
graniþã. În apropiere - centrul geografic al Europei:
ªoseaua Ivano-Frankivsk-Ujgorod. Dupã ce treci de
Rohiv pãtrunzi într-o poveste... în satul Bila Tserkva
(n.r. - Biserica Albã). Râul Tisa - la stânga Ucraina, la
dreapta România. Bila Tserkva nu existã pe hartã, dar
în realitate ea existã. Fiecare al doilea locuitor al sa -
tului este român ºi om bogat. Aici este o localitate de
oameni bogaþi. ªi sunt câteva mii. Nu poartã cãmaºa
brodatã ucraineanã, nu cântã cântece ucrainene ºi nici
nu se uitã la canalele de televiziune ucrainene. ªi vor -
besc o limbã ciudatã. În urmã cu o sutã de ani satul se
numea Biserica Albã ºi era atunci al României, acum se 

numeºte Bila Tserkva ºi este al Ucrainei.”

O bãtrânã din Buciumi a fost distinsã de statul Is -
rael cu distincþia „Drept între popoare”

Infomm – ziar elec tronic,13 au gust 2009,
www.infomm.ro 

Înaltã distincþie acordatã unei femei de 86 de ani din
localitatea maramureºeanã Buciumi. Distincþia „Drept între
popoare” („Righ teous Among the Na tions”) a venit tocmai din
Is rael, prin ambasadorul statului în România, Da vid Oren, aflat 
în Maramureº pentru câteva zile. Cu acest prilej, ambasadorul
s-a întâlnit cu reprezentanþii administraþiilor lo cale ºi ai comu -
nitãþilor evreieºti. Pentru vizita la ªomcuta Mare, Da vid Oren
a ales ziua de joi, 13 au gust, zi în care la sediul Primãriei a fost
organizat un mo ment festiv pentru înmânarea distincþiei.
Maria Amelica Dale nu a crezut vreodatã cã va primi rãsplata
pentru ajutorul acordat în tinereþe. Femeia ºi-a riscat viaþa,
ajutând o familie de evrei care în perioada 1923-1924 s-a
ascuns în localitatea Buciumi pentru a scãpa de masacrul
pornit împotriva acestei etnii. Le-a asigurat hrana ºi i-a ascuns
de cei care doreau exterminarea evreilor. Nu a pretins nimic în
schimb, ci a fãcut totul din omenie, iar mulþumirea a venit dupã 
mai bine de 50 de ani. Din mãrturia supravieþuitorului reiese cã 
ajutorul acordat de cãtre Amelica Dale nu s-a facut con tra cost, 
ci din omenie.

Jurnaliºtii români din jurul României îºi strâng
rândurile

Foaia româneascã, 14 au gust 2009, www.foaia.hu 

Prima ediþie a Congresului Internaþional al Jurnaliºtilor
Români s-a desfãºurat la sfârºitul sãptãmânii trecute sub ge -
nericul „Limbaj–Mesaj–Libertate”. Deschiderea lucrãrilor a
avut loc vineri, 7 au gust, la Drobeta Turnu Severin, unde
participanþii au dezbãtut situaþia presei româneºti din afara
graniþelor þãrii, în prezenþa preºedintelui Traian Bãsescu. La
evenimentul organizat de Forumul Internaþional al Jur na -
liº tilor Români, cu sprijinul Departamentului pentru Relaþiile
cu Românii de Pretutindeni (DRRP) din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe au participat circa 100 de reprezentanþi ai
organismelor de presã româneascã din þarã ºi din vecinãtate
(Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Ser bia, Bul garia, Al -
ba nia, Grecia), reprezentanþi ai Parlamentului, Guvernului,
oameni politici, experþi ºi reprezentanþi ai societãþii civile din
România. Discuþiile au avut în centru identificarea unor soluþii
pentru a face mai vizibilã presa româneascã din jurul României 
în presa din România.

PS Daniil Stoenescu – „Romanii din Ser bia poartã
pe aripile sufletului lor tricolorul românesc”

For mula As, nr. 882 (15.08.2009 - 21.08.2009),
www.for mula-as.ro

Prea adesea confundãm poporul român cu actuala hartã
geograficã a românilor. Ca ºi cum fa milia noastrã s-ar re duce
numai la cei cu care locuim sub acelaºi acoperiº. Aºa încât
inima noastrã nu rezoneazã la bucuriile, dramele ºi dorurile

românilor de dincolo de graniþe, decât cu totul întâmplãtor.
Dacã am suspina ºi am zâmbi odatã cu ei, dacã le-am asculta
ofurile ºi le-am întinde braþele pentru îmbrãþiºãri ºi dacã ne-am 
purta aºa cum s-ar cuveni, ca niºte fraþi, atunci am fi cu
adevãrat un popor mare. Câþi dintre dvs. ºtiþi cã în Banatul
Sârbesc ºi pe Valea Timocului, la sud de Dunãre, se aflã sute
de localitãþi româneºti? Câþi dintre dvs. ºtiþi cã românii de
acolo rezistã de sute de ani, sub stãpâniri strãine, doar prin
cultul limbii ºi dragostea de Dumnezeu? V-aþi gândit vreodatã
cã România pe care o ºtim, cu frontierele desenând un imens
buchet de flori, este înconjuratã de o altã Românie, pe care nu o 
cunoaºtem? Vorbim, uneori, de Basarabia rãpitã, dar ne amin -
tim mai greu de românii din Transcarpatia (Maramureºul
istoric), Þinutul Herþei, Bugeac, Mac e do nia, Valea Timocului, 
Banatul Sârbesc - zone locuite dintotdeauna de ei. Dar dacã
statul nu ne poate uni în aceleaºi graniþe, Biserica Ortodoxã
Românã încearcã sã þinã uniþi românii de pretutindeni, mãcar
în duh. În urmã cu opt ani, ea a înfiinþat o episcopie la Vârºeþ,
pentru românii ortodocºi din spaþiul sârbesc. Episcop a fost
ales arhimandritul (pe atunci) Daniil Stoenescu, cãlugar lu -
minos, teolog subtil ºi fost ucenic al pãrintelui Arsenie Boca –
„Sfântul Ardealului”. […] „ - În catedrala din Vârºeþ existã un
frag ment de picturã deosebit de interesant, în care doi îngeri,
care þin pe braþe catedrala în miniaturã, au aripile vopsite cu
tricolorul românesc. Aceastã imag ine cred cã simbolizeazã cã
românii din Ser bia poartã pe aripile sufletului lor tricolorul
românesc, simbolul apartenenþei la acelaºi neam. Românii din
Timoc ºi Voivodina se numesc graniþa vie a poporului român.
Localitãþile românilor de acolo sunt localitãþi istorice, românii
de acolo nu au emigrat, ci acolo s-au nãscut, sunt acolo de pe
vremea dacilor ºi a romanilor. Au supravieþuit tuturor stã -
pânirilor strãine, pãstrându-ºi limba, tradiþia ºi credinþa orto -
doxã.” (frag ment de interviu)

Românul care scormoneºte în Anzi / Sorin
Iordache

Evenimentul zilei,16 au gust 2009, www.evz.ro

Raul Tarnovschi con duce operaþiunile unei companii
din Chile, cea mai mare þarã minierã din lume, despre care
spune cã „e Paradisul pe Pãmânt”. La cei 39 de ani ai sãi, din
care doar 16 petrecuþi în România, inginerul geolog Raul
Tarnovschi este acum unul dintre cei mai bine plasaþi români în 
mineritul din Chile. Geolog-ºef al Companiei An glo-Amer i -
can - a treia ca mãrime din lume -con duce cel mai im por tant
proiect pe care îl are concernul multinaþional în þara sud-
 americanã. Despre þara care l-a adoptat în 1990, Raul aratã cã
este una dintre cele mai dezvoltate de pe con ti nent. ªi pe acolo
a trecut criza, dar fãrã sã loveascã dezastruos.

La Tiraspol a fost deschis un muzeu împotriva
limbii române

Ro ma nian Global News, 17 au gust 2009,
www.rgnpress.ro

La Tiraspol a fost inaugurat în Casa Sovietelor din
Tiraspol, în biroul care cu 20 de ani în urmã era cazat stabul
OSTK, organizaþia care a început protestele împotriva pro -
clamãrii limbii române în Basarabia, un muzeu al OSTK,
Sovietul Unit al Colectivelor de Muncã cre ate în 1989, tran -
smite Ro ma nian Global News, care citeazã ziarul de Gardã.
Inaugurarea a avut loc cu participarea lui Igor Smirnov, liderul
autoproclamat al Transnistriei, care cu 20 de ani în urma era
directorul unei uzine din Tiraspol ºi membru activ al OSTK.
La muzeu Smirnov s-a pronunþat asupra «importanþei luptei cu 
naþionalismul moldovenesc». Participanþii la ceremonie ºi-au
exprimat speranþa ca în urmãtorii 10 ani Transnistria ar putea fi 
recunoscutã la nivel internaþional.

Amintim cã la 11 au gust 1989 în intreprinderile de
subordonare unionalã de pe partea dreaptã a Nistrului au fost
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cre ate soviete muncitoreºti care au fost lansate sã lupte «îm -
potriva introducerii limbii române, a alfabetului latin». Pentru
cã la 31 au gust a fost proclamatã limba moldoveneascã (ro -
mâna), în grafie latinã drept limba oficialã pe teritoriul Basa -
rabiei, OSTK-urile au organizat în urmãtoarele luni greve ºi
mitinguri de pro test împotriva limbii române ºi a alfabetului
latin. Cu ajutorul aceloraºi soviete au fost organizate refe -
rendumuri la Tiraspol ºi Rabniþa pentru obþinerea statutului de
«teritoriu autonom» al Transnistriei, în cadrul Basarabiei.

Un demers binevenit al jurnaliºtilor români din
Ungaria: un sit de informaþii utile 
/ Daniela Soros

Ro ma nian Global News, 20 au gust 2009,
www.rgnpress.ro 

Jurnaliºtii români din Ungaria, sãtui sã se mai plângã
autoriãþilor din ambele þãri cã munca lor nu este îndeajuns
sprijinitã, pentru pãstrarea identitãþii etnicilor români din Un -
garia, vezi cazul publicaþiei Foaia Româneasca care, dupa 60
de ani de apariþie, riscã sã fie suprimatã pe mo tive etnice, au
pus la cale un sit de ºtiri adresat tuturor cititorilor de limbã
românã din lumea întreagã: http://stiridinungaria .blog -
spot. com/. Blogul jurnaliºtilor români din Ungaria se vrea un
por tal de informaþii utile atât pentru românii trãitori în Ungaria
cât ºi pentru publicaþiile care doresc sã preia ºtiri ºi sã îi citeze,
recunoscând astfel efortul colegilor din presa de expresie ro -
mânã de pretutindeni de a pãstra limba ºi identitatea etnicã ºi
spiritualã a comunitãþilor pe care le deservesc. Jurnaliºti de
televiziune, de ra dio, din presa scrisã îºi vor da concursul ca pe
blogul http://stiridinungaria.blogspot.com/ sã gãsiþi per ma nent 
ºtiri proaspete de la comunitãþile de români din Ungaria. Ro -
ma nian Global News ii felicita pentru demers si ii va spirjini in
demersul lor.

O româncã face avere în An gola
 / Sorin Iordache

Evenimentul zilei, 23 au gust 2009, www.evz.ro

Plecatã din Drobeta-Turnu Severin acum 27 de ani,
Masinca Oancea demonstreazã cum poþi face bani oriunde,
chiar ºi pe pãmânt af ri can. Departamentul tehnic al unei fabrici 
din România te poate propulsa în cele mai înalte sfere fi -
nanciare din Af rica, dupã cum ne demonstreazã Masinca
Oancea. Ajunsã în An gola în 1982, ea a parcurs multe etape
pânã sã ajungã ca, în prezent, sã deþinã ºcoli particulare în
aceastã þarã, dar ºi în Af rica de Sud, precum ºi propria sa firmã
de servicii financiare. Ea îi vede pe angolezi drept conaþionali,
iar þara a devenit pentru ea ºi pentru cei trei copii ai ei o a doua
patrie, apreciindu-i frumuseþea ºi pitorescul.

Steagul României ars la Seleuº de cãtre 
extremiºti sârbi

Ro ma nian Global News, 24 au gust 2009,
www.rgnpress.ro 

Tricolorului românesc i s-a dat foc în noaptea de 21
spre 22 au gust la Seleuº, sat românesc din Voivodina, de cãtre
extremiºti sârbi aduºi din afara Serbiei ºi aºezaþi în zonã cu
scopul de a schimba echilibrul etnic, transmite Ro ma nian Glo -
bal News. Steagul era arborat cu ocazia Festivalului de folclor
ºi muzicã româneascã a românilor din Voivodina. Seara câteva 
maºini cu drapele sârbeºti au trecut în vitezã prin Seleuº, iar
sârbii aflaþi în maºini au strigat „ovo je srbija i rumuni smrde“
(aici e Ser bia ºi românii put).Coloniºtii sârbi au fost aduºi în
zonã dupã 1991 de cãtre regimul Miloºevici, însã aceastã
politicã a continuat prin aºezarea lângã localitãþi româneºti a
þiganilor sârbi din Kosovo, care pe termen mediu, reuºesc sã
devinã majoritari ºi sã schimbe componenþa etnicã a zonei.

Al XXX-lea Congres al Asociaþiei Învãþãtorilor din 
România a votat susþinerea instituirii Zilei
Naþionale a Limbii Române  

Carte ºi arte, 28 au gust 2009, www.cartesiarte.ro 

Deschis în Bucureºti, cel de al XXX-lea Congres al
Asociaþiei Gen er ale a Învãþãtorilor din România - Congres al
Cadrelor Didactice din România ºi al Cadrelor Didactice Ro -
mâne de peste Hotare a votat propunerea de a se in clude în
documentele sale fi nale angajamentul privind „sprijinirea ac -
þiu nilor de sãrbãtorire a ZILEI NAÞIONALE A LIMBII
ROMÂNE  în toate comunele ºi comunitãþile româneºti”.
Participanþii s-au angajat sã iniþieze în localitãþile unde îºi duc
activitatea „manifestãri demne de dragostea limbii pe care o
vorbim”. Iniþiatã acum doi ani ºi desfãºurându-ºi primele ma -
nifestãri în perioada 29 - 31 au gust 2008, SÃRBÃTOAREA
NAÞIONALÃ A LIMBII ROMÂNE a fost instituitã a se
desfãºura anual între aceste date ºi a fost susþinutã de o serie de
publicaþii româneºti. Întrucât caracterul acestei sãrbãtori, aºa
cum este ea propusã, îºi doreºte adâncit cât mai mult conþinutul 
de identitate culturalã prin limba naþionalã ºi op era cartu -
rãreascã izvorâtã din ea, propunerea presupune o perioadã mai
largã în jurul zilei fix ate prin di verse hotãrâri, pentru ca sã se
poatã organiza dezbateri, simpozioane, concursuri culturale,
serbãri propriu-zise, spectacole cu opere româneºti, lansãri de
noi studii ºi vol ume în ºi despre limba românã. Un demers
legislativ se aflã în curs de definitivare parlamentarã, Adu -
narea Generalã Extraordinarã a Asociaþiei Comunelor din Ro -
mânia a votat angajamentul tuturor primarilor care sunt
mem brii  ei, de a iniþia ºi susþine manifestãrile re spec tive; acum 
ºi Congresul Învãþãtorilor din România ºi-a asumat prin par -
ticipanþii sãi acest angajament. Organizaþiile iniþiatoare fac
apel la toþi cei care vor sã li se alãture, sã fie activi în mani -
festãrile din comunele ºi comunitãþile lor; la parlamentarii
României sã ducã spre definitivare demersul legislativ; la
primarii localitãþilor ºi Consiliile lo cale sã stimuleze ºi sã
sprijine toate iniþiativele le gate de aceasta; iar la românii de
peste hotare ºi la toþi vorbitorii limbii române sã cinsteascã
Sãrbãtoarea noastrã, a tuturor, sub zodia respectului pentru
multiculturalitatea omenirii. 

Slatina din dreapta Tisei. Pe un bulgãre de sare,
tot oraºul, la serbare / Florentin Nasui

2 septembrie, www.sighet-on line.ro

În ul tima duminicã a lunii au gust, în fiecare an, slãti -
nenii sãrbãtoresc Ziua Minerilor. În dreapta Tisei, în orãºelul
de pe bulgãrele ascuns ºi cu uliþe la vedere, fiecare familie a
avut sau mai are tangenþe cu mineritul. Pânã nu demult, ziua
truditorilor subterani era sãrbãtoritã cu fast. De când meseria
asta este ºi aici pe cale de dispariþie, nici banii nu mai zornãie
prin visterii. Aºa cã, Primãria din Slatina (Solotvino) a pus
serbarea aceasta laolaltã cu ziua oraºului atestat în docu men -
tele gãsite pînã acum, de 650 de ani. Dacã la noi, Sfînta
Varvara este ocrotitoarea minerilor, în dreapta Tisei n-am prea
auzit de nici un sfînt. De aceea probabil, ºi manifestãrile de
duminicã au început la ora 11, cînd lumea este la bisericã.

Lansarea primului dicþionar al limbii
române la Budapesta

Ro ma nian Global News, 2 septembrie 2009,
www.rgnpress.ro 

Institutul Cul tural Român din Budapesta des -
chide sezonul de toamnã a anului 2009 cu prezentarea
volumului Dictionarium Valachico Latinum, Primul
dicþionar al limbii române, redactat de Prof. Dr.
Gheorghe Chivu, membru al Academiei Române -
Institutul de Lingvisticã „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”,
profesor la Universitatea Bucureºti. Volumul, realizat
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dupã manuscrisele originale, aflate în Biblioteca Uni -
versitãþii ELTE din Budapesta,  este rezultatul cola -
borãrii Academiei Române cu Ac a de mia Ungarã de
ªtiinþe. 

O româncã primeºte premiul CAREER pentru
continuarea cercetãrii în domeniul cancerului /
Magda Bãrãscu 

HotNews.ro, 10 septembrie 2009, 

Di ana-Andra Borca-Tasciuc a primit premiul
CAREER acordat de Na tional Sci ence Foun da tion
(NSF), premiu care se acordã tinerilor cercetãtori,
viitori lideri în domeniul în care activeazã. Di ana va

folosi acest premiu de 425.000 de dolari pentru a-ºi con tinua
cercetarea privind nanoparticulele încãlzite de un câmp mag -
netic alternativ, cercetare care va ajuta în lupta împotriva
cancerului. „Suntem foarte mândri ºi o felicitãm pentru aceastã 
realizare” a spus Da vid Rosowsky, decanul Rensselaer’s
School of En gi neer ing. „Premiile CAREER se acordã celor
mai buni ºi promiþãtori cercetãtori. Sunt încrezãtor cã cer -
cetarea ei va fi un succes ºi de-abia aºtept sã vãd impactul pe
care îl va avea în terapiile împotriva cancerului”, a spus de -
canul Rosowsky. Di ana-Andra Borca-Tasciuc este absolventã
a Facultãþii de Fizicã din Bucureºti, promoþia 1996. Are un
mas ter ºi un doctorat în Inginerie Mecanicã la Uni ver sity of
Cal i for nia din Los An geles. În prezent este profesor-asistent la 
Institutul Politehnic Rensselaer. Domeniile ei de cercetare:
conversia energiei, transferul de cãldurã, inginerie bio me -
dicalã, mi cro-elec tro-mecanico sisteme, transferul de cãldurã
la sisteme nano ºi bio-sisteme, sisteme mi cro ºi nano- electro -
mecanice pentru aplicaþii în domeniul med i cal ºi pentru con -
versia energiei termo-electrice. Premiul CAREER se acordã
membrilor facultãþii, cercetãtori aflaþi la începutul carierei, ºi
este unul din cele mai râvnite premii ale Na tional Sci ence
Foun da tion. Acest premiu încurajeazã cercetarea de înaltã
clasã ºi iniþiativele educaþionale inovatoare.

La Bari se construieºte prima bisericã ortodoxã
româneascã

22 septembrie 2009 www.italiaromania.co

Luni, 20 septembrie, au fost in au gu rate lucrãrile de
construcþie a primei biserici româneºti ortodoxe din Italia.
Aceasta va fi primul lãcaº de cult românesc ortodox construit
în Peninsulã în condiþiile în care în toate cele 116 parohii ale
Episcopiei Ortodoxe Române din Italia se slujeºte în spaþii
puse la dispoziþie de cãtre Biserica Catolicã. Terenul pe care
urmeazã sã fie construitã biserica are o suprafaþã de 900 mp ºi a 
fost obþinut prin concesionare din partea Primãriei oraºului
Bari. Con form proiectului, biserica va avea o suprafaþã de 200
mp, un demisol de 500 mp ºi un subsol de 300 mp. La demisol
va funcþiona o salã de conferinþe, un birou parohial, biblioteca
ºi spaþii pentru ºcoalã, iar la subsol capela.

Chirtoacã propune o cale feratã europeanã
„Grigore Vieru” care sã lege Iaºul de Chiºinãu

Ro ma nian Global News, 12 octombrie 2009,
www.rgnpress.ro 

Prezent duminicã (11 oct. n.r.) la Iaºi, Primarul Chiºi -
nãului, Dorin Chirtoacã, a propus înfiinþarea unei linii ferate cu 
ecartament eu ro pean care sã uneascã Iaºiul de Chiºinãu ºi care
sã poarte numele poetului basarabean Grigore Vieru, transmite 
Agerpres, preluat de Ro ma nian Global News. Aflat la Iaºi
pentru a lua parte la deschiderea Festivalului Internaþional de
Poezie „Grigore Vieru”, Chirtoacã a reamintit celor prezenþi în 
Sala Primãriei cã ideea a fost lansatã pentru prima oarã pe 24
ianuarie 2009, în timpul alocuþiunii susþinute în cadrul mani -

festãrilor ded i cate Unirii Moldovei cu Þara Româneascã.
„Este o idee care a devenit actualã din 1990, însã a fost blocatã
de guvernele nomenclaturisto-comuniste pe care le-am avut
pânã în prezent. Aceastã idee trebuie sã devinã realitate, mai
ales pentru cã poetul Grigore Vieru ºi-a dorit sã treacã Prutul.
A trecut Prutul, dar noi dorim sã continuãm prin intermediul
unui tren „Grigore Vieru”, a declarat primarul Chiºinãului.
Cea mai mare parte a cãilor ferate din România au ecarta -
mentul nor mal, eu ro pean, de 1,43 m, în timp ce URSS a lãsat
moºtenire þãrilor care au alcãtuit-o ecartamentul lat, de 1,52 m.

Casa Mia TV: Prima televizune pentru
comunitatea românã din Italia

Ro ma nian Global News, 16 octombrie 2009

Comunitatea românã din Italia se va bucura din aceastã
toamnã de o televiziune dedicatã exclusiv ei, Casa Mia TV,
care va combina transmisiile de programe ale posturilor de
televiziune de acasã, cu producþii proprii, transmite Ro ma nian
Global News, care citeazã Italia-România. Printre acestea din
urmã se numãrã ºi TeleObiectiv, prima ediþie de ºtiri în limba
românã difuzatã de televiziunea italianã, care aduce în fiecare
searã de vineri informaþii din regiunea în care trãiesc români.
Pentru a putea recepþiona programele televiziunii Casa Mia
TV, românii trebuie sã îºi achiziþioneze un decodor dig i tal
terestru Mhp ºi cartele rãzuieºti ºi vezi. Iniþiatorii acestui
proiect aºteaptã pe adresa de e-mail info@casamiatv.eu su -
gestii despre ceea ce vrea publicul sã vadã, semnalari de
evenimente importante pentru comunitatea româneascã din
zona în care se aflã români ºi tot ceea ce cred aceºtia cã poate fi
im por tant pentru românii din Italia.

Întâlnirea preoþilor români greco-catolici din 
di as pora

Catolica, 18 octombrie 2009, www.catholica.ro 

În perioada 12-14 octombrie 2009, a avut loc la Bo lo -
gna întâlnirea preoþilor români uniþi din diasporã, cu tema
„Misiunea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolicã,
în Europa”. La aceastã întâlnire au participat 27 de preoþi care
pãstoresc comunitãþile greco-catolice din Italia, Aus tria, Ger -
mania, Franþa, Belgia ºi Grecia, împreunã cu PS Vir gil Bercea, 
Episcop de Oradea, responsabil cu preoþii din di as pora, din
partea Sinodului Episcopilor greco-catolici. La aceastã întâl -
nire au fost abordate oportunitãþi ºi provocãri ale misiunii
Bisericii Române Unite cu Roma în contextul diasporei euro -
pene, ce au fost tratate în cadrul a 5 conferinþe: 1. Observaþii ºi
per spec tive asupra parohiilor greco-catolice române în Europa 
- conferinþã a PS Vir gil Bercea; 2. Preotul greco-catolic în di -
as pora europeanã - conferinþã a pr. Claudiu Pop, rectorul
Colegiului Pio Romeno din Roma, Italia; 3. Raporturile paro -
hiilor greco-catolice cu Biserica Catolicã ºi cu Biserica Orto -
doxã Românã - conferinþã a pr. Marinel Mureºan, protopop de
Emilia-Romana ºi paroh la Bo lo gna, Italia; 4. Di as pora greco-
 catolicã în raport cu statul - conferinþã a pr. Ga briel Buboi,
rectorul Misiunii greco-catolice din Paris, Franþa; 5. Organ -
izarea internã a comunitãþilor greco-catolice - conferinþã a pr.
Irineu Fãrcaº, rectorul Misiunii greco-catolice din München,
Germania.[…] Prezenþa românilor în di as pora europeanã este
considerabilã, iar o asemenea prezenþã nu este perceputã doar
ca o problemã din partea comunitãþilor lo cale, ci ºi ca o ºansã
de îmbogãþire reciprocã - dupã cuvintele directorului naþional
Migrantes - ºi nu în ultimul rând pentru însuºi specificul
catolic: unitatea în diversitate. Preoþii au considerat întâlnirea
ca fiind beneficã pentru consolidarea ºi stimularea relaþiilor
dintre ei, ºi se doreºte ca acest fel de întâlnire sã devinã un
eveniment cu frecvenþã anualã. S-a stabilit astfel ca anul
urmãtor întâlnirea sã aibã loc la Paris, tot în luna octombrie. 
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Comunitatea românilor din Belgia a lansat prin
propriul efort „Ghidul românului în Belgia”, o
premierã care a stârnit aprecierile autoritãþilor lo -
cale

www.infomm.ro, 23 Octombrie 2009

De acum, românii care ajung în Belgia au la dispoziþie
„Ghidul românului în Belgia”, care conþine informaþii privind
aspectele vieþii sociale, economice ºi culturale din Belgia ºi
care a fost editat ca un ajutor pentru românii ce doresc sã
studieze, sã lucreze sau sã facã turism în acea þarã. Iniþiativa
aparþine exclusiv comunitãþii române din Belgia ºi a fost ex -
trem de apreciatã de autoritãþile lo cale, fiind o premierã,
despre care belgienii au afirmat cã demonstreazã „maturitatea
unei comunitãþi care a reuºit sã se integreze cu succes în
sistemul so cial, eco nomic ºi cul tural bel gian”.

Biserica pe roþi. Pelerini români în sutane /
Bogdan Lupescu

For mula As, nr. 891 (31.10.2009 - 06.11.2009),
www.for mula-as.ro

Mai întâi am scris un reportaj numit „Casa Maicii Dom -
nului din Efes”. În luna mai, anul acesta. Apoi, mii de cititori
au dorit sã plece acolo unde am fost ºi eu. M-a emoþionat sã
aud asta. Au pornit spre Efes mulþimi de oameni, care pânã
atunci nu ºtiuserã aproape nimic despre Turcia creºtinã, la fel
de bogatã în repere biblice ca Ierusalimul. Au plecat pe urmele
Maicii Domnului, ale Apostolilor Ioan, Pavel, Filip, Luca, s-au 
rugat la mormintele lor ºi în primele biserici creºtine din lume,
înºirate ca niºte redute pe þãrmurile egeene ale Asiei Mici.
Oameni cu dor de Hristos, pe care numai douã file de ziar i-au
fãcut sã-ºi ia inima în piept ºi sã porneascã spre necunoscut. O
primã urmare concretã: dupã doar câteva sãptãmâni de la
începerea acestui mare pelerinaj, la Casa Sfintei Fecioare au
fost statorniciþi trei cãlugari catolici români. Pentru prima datã
în istorie. Trei monahi aduºi de la Ro man, din România,
pãstoresc azi casa-bisericã unde a „adormit” Maica Domnului,
una din cele mai importante destinaþii creºtine ale lumii. Ves -
tea apariþiei pelerinilor români, în numãr atât de mare, a ajuns
chiar la urechile Vaticanului. ªi organizatorii acestor cãlãtorii
au fost uluiþi. În primul rând, de calitatea spiritualã a „turi -
ºtilor” creºtini. 

Românii, cel mai mare grup de imigranþi din Italia

Gândul, 29 octombrie 2009, www.gandul.info 

Peste 800.000 de cetãþeni români locuiesc în prezent în
Italia ºi formeazã cel mai mare grup din totalul de 4,5 de
milioane de imigranþi din aceastã þarã, potrivit unui studiu
realizat de o asociaþie catolicã ºi citat de Adnkronos In ter na -
tional în pagina on line. Dupã români, urmeazã albanezii cu
440.000, marocani (400.000 de persoane), chinezi (170.000 de 
persoane) ºi ucraineni (150.000 de persoane). Aproape 38 la
sutã dintre aceºtia locuiesc în zona centralã ºi de sud a þãrii, în
vreme ce restul de 62 la sutã în regiunile prospere din nord.

Român, erou în Ot tawa / Oana Dan

Evenimentul zolei, 2 Noiembrie 2009, www.evz.ro

O femeie de 47 de ani, din provincia canadianã Ot tawa,
nu ar fi supravieþuit unui atac dacã nu ar fi intervenit un român
de 21 de ani, al cãrui nume nu a fost dezvãluit, pentru a-l
proteja, relateazã site-ul ottawacitizen.com. Femeia, care lu -
creazã pentru Poºta Canadianã, aducea corespondenþa în
magazinul unde lucreazã tânãrul, când a fost atacatã de un
bãrbat ºi înjunghiatã de mai multe ori. „Era acoperitã de
sânge”, a povestit românul de 21 de ani. „Peste tot era sânge ºi
am crezut cã nu o sã supravieþuiascã”.„Am auzit-o þipând ºi am 
alergat în magazin unde ea era întinsã pe jos iar bãrbatul peste
ea. Am reacþionat ºi l-am prins pe bãrbat, îndepãrtându-l”.

Agresorul femeii l-a înjunghiat în piept. Unul dintre colegii
românului a sunat la 911 ºi, la scurt timp, au sosit echipele de
intervenþie. Femeia a fost dusã la spital în stare gravã, dar acum 
este în afara oricãrui pericol.

Con sul ate româneºti la Cahul ºi Bãlþi 

Evenimentul zilei, 3 noiembrie 2009, www.evz.ro 

Preºedintele Traian Bãsescu a semnat, ieri, (2 nov.,
n.r.), decretele privind înfiinþarea consulatelor gen er ale ale
României de la Cahul ºi Bãlþi, din Republica Moldova, infor -
meazã preºedinþia. Ministerul de Externe anunþase, pe 20 oc -
tombrie, cã autoritãþile din Republica Moldova au acceptat
deschiderea consulatelor la Cahul ºi Bãlþi, dar ºi cã acordul
privind micul trafic la frontiera dintre România ºi Republica
Moldova a fost parafat, la Chiºinãu. Deschiderea de con sul ate
româneºti la Cahul ºi Bãlþi s-a aflat pe agenda tuturor mi -
niºtrilor de externe români în ultimii ani, dar eforturile au avut
rezultate abia dupã alegerile din vara acestui an din Republica
Moldova, care au determinat înlãturarea de la putere a regi -
mului Vladi mir Voronin.

Un român, martor la ororile din Congo / Mariana
Apostol

Evenimentul zilei, 8 noiembrie 2009, www.evz.ro

Un clujean trãieºte de un an într-o þarã africanã unde
rãzboiul a fãcut mai multe victime decât în Iran ºi Irak la un
loc. ªtefan Ro man stã de un an în inima continentului negru, în
Congo, o þarã care încã plãteºte tributul bogãþiilor sale cu un
rãzboi între armata naþionalã ºi diferite grupuri de rebeli.
Geograf de meserie, românul a ajuns în satul Baraka printr-un
proiect care are ca scop, printre altele, asigurarea securitãþii
alimentare în teritoriul Fizi din provincia congolezã Sud Kivu.
Programul este, de fapt, un fel de punte între ajutor de urgenþã
ºi dezvoltare durabilã.

Congresul tinerilor români din Europa
Occidentalã ºi Meridionalã

Catolica, 10 noiembrie 2009, www.catholica.ro 

Sâmbãtã, 7 noiembrie 2009, s-a desfãºurat la Paris al
X-lea Congres Nepsis, informeazã Ziarul Lu mina. Întrunirea a
avut loc în Catedrala mitropolitanã „Sfinþii Arhangheli Mihail, 
Gavriil ºi Rafail”, cu participarea IPS Iosif al Mitropoliei
Ortodoxe Române a Europei Occidentale ºi Meridionale, PS
Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, PS Timotei al
Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei ºi Portugaliei, PS
Marc Nemþeanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale, pãrintele Symeon Cossec,
stareþul Mãnãstirii „Sfântul Siluan” din Franþa, mai mulþi preo -
þi slujitori ai acestei mitropolii ºi un numãr semnificativ de
tineri, membri ai Asociaþiei Nepsis ºi nu numai. Cel de-al
X-lea congres Nepsis s-a þinut pe tema „Adame, unde eºti?”,
sesiunea de dimineaþã fiind animatã de pr. Cossec, care a fost
îndrumãtor ºi susþinãtor al tinerilor din Nepsis încã de la
început. În sesiunea de dupã-amiazã, Sinodul Mitropolitan, în
frunte cu IPS Iosif, a propus Adunãrii gen er ale a Asociaþiei ca
Congresul Nepsis sã se þinã, pe viitor, în fiecare an, în
toate capitalele europene ale Mitropoliei, dupã Paris
urmând sã fie gazdã Roma, apoi Ma drid º.a.m.d. De
asemenea, o altã propunere a fost ca Sfântul Voievod
Neagoe Basarab, canonizat de Sfântul Sinod al Bise -
ricii Ortodoxe Române în ºedinþa din 8-9 iulie 2008, sã
fie ocrotitor al Asociaþiei Nepsis, cãci din op era sa
„Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu, Teo -
dosie” care este un adevãrat tes ta ment duhovnicesc,
ped a gogic, filosofic ºi moral-spir i tual, tinerii din
Nepsis pot primi un adevãrat ajutor spir i tual. Ziarul
Lu mina aminteºte cã încã de la înfiinþare, Asociaþia
Nepsis ºi-a propus ca obiective ºi activitãþi principale
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întâlniri, congrese, conferinþe, colocvii în cadrul
schim burilor culturale ºi duhovniceºti dintre tineri,
crearea de legãturi între membri, discuþii despre
exigenþele vieþii duhovniceºti ºi despre angajamentul
în Bisericã, organizãri de pelerinaje, de cãlãtorii cu
scop cul tural în diferite þãri ale Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale ºi Meridionale, dar ºi
în România, ajutorarea orfanilor, a adolescenþilor fãrã
domiciliu, a familiilor numeroase etc. Existã ºi Nepsis
Ju nior, înfiinþat pe 13 iunie 2004, la Limours, sediul
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale
ºi Meridionale, care are ca scop împãrtãºirea credinþei
ortodoxe copiilor proveniþi din familiile ortodoxe din

Franþa, în spe cial cele româneºti, copii care nu beneficiazã de o 
educaþie religioasã în ºcolile occidentale. Un alt proiect pornit
de Nepsis este Axios, o asociaþie care se ocupã de douã orfe -
linate din România: cel de la mãnãstirea Dumbrava (judeþul
Alba) ºi cel de la Valea Plopului (judeþul Prahova). 

Voluntar de dragul aventurii sau din dorinþa de a
ajuta oamenii?

Adevãrul, 17 noiembrie 2009, www.adevarul.ro

„Într-o zi totul a fost dat peste cap. La început am crezut 
cã sunt doar demonstraþii de stradã. Curând au luat turnura
unei lovituri de stat. A fost o perioadã foarte ciudatã în care nu
se ºtia ex act ce se întâmplã, în care nu puteai sã ieºi afarã dupã
ora 8 seara, pentru cã armata avea ordin sã tragã. În cele trei
sãptãmâni cât au durat violenþele au murit circa 100 de
oameni”, îºi aminteºte românul Laurenþiu Þircã de zilele de
voluntar în Mad a gas car. Laurenþiu a pãrãsit insula la 20 de zile
dupã începerea violenþelor. Experienþa sa ca voluntar al Orga -
nizaþiei Naþiunilor Unite (ONU) s-a încheiat cu o sperieturã pe
cinste. Printre românii care aleg sã plece la mii de kilometri de
þarã pentru a participa la programe de voluntariat în þãrile
Lumii a Treia sunt mulþi ca Laurenþiu: oameni care fac acest
lucru din convingere ºi pentru cã au în sânge implicarea în
proiecte sociale.

Am primit la redacþie 

În biblioteca „Fa milia românã” au intrat noi titluri
de cãrþi ºi reviste dãruite de prietenii ºi colaboratorii
revistei noastre. Astfel, din vizita fãcutã în luna
octombrie la Chiºinãu unde am participat la un com plex
de activitãþi organizate de Biblioteca „B.P. Hasdeu”
ne-am întors cu câteva daruri de la colegii de acolo. Este
vorba în prin ci pal de cãrþi editate de aceastã prestigioasã
bibliotecã la aniversarea a 130 de ani de la înfiinþare:
Biblioteca Mu nic i palã B.P. Hasdeu: Dezvoltare. Pro -
gres. Colaborare. Parteneriate, Editura Epigraf, Chi -
ºinãu, 2007, Cãrþi cu dedicaþii (în colecþia Bibliotecii
Municipale „B.P. Hasdeu”), Chiºinãu, 2007, un volum
ce cuprinde peste 1.500 de titluri de cãrþi cu autograf;
Moºtenirea literar-spir i tualã a dinastiei de cãrturari
Hâjdãu-Hasdeu în bibliotecile chiºinãuene, Chiºinãu,
2007, un cat a log biobibliografic referitor la Thadeu
Hâjdãu, Alexandru ºi Boleslav Hâjdãu, Bogdan Petriceicu
Hasdeu ºi Iulia Hasdeu; Biblioteca Mu nic i palã B.P.
Hasdeu în presã (2002-2006), Chiºinãu, 2007; Duiliu
Zamfirescu – diptic, Chiºinãu, 2007; Iulia Hasdeu /
Camille Armand (1869-1888) biobibliografie, autor

Crina Decusarã-Bocºan, Chiºinãu, 2008; Eminescu. Op -
era po eticã, Editura Gunivas, Chiºinãu, 2008, o ediþie
îngrijitã de Horia Zava în colaborare cu B.M. „B.P.
Hasdeu” - apariþia volumului co in cide cu aniversarea a
125 de ani de la publicarea Luceafãrului -; Biblio teco -
mania, autor Alex Dimitrov, Editura Epigraf, Chiºinãu,
2007 - o foarte atractivã ºi savuroasã colecþie de cari -
caturi ded i cate cãrþii ºi bibliotecii. 

Pretorul sectorului Centru din Chiºinãu, domnul
Vlad ªerban, prezent ºi domnia sa la man i festãrile bi -
blio tecii chiºinãuiene, ne-a oferit nr. 3, sep.-oct. 2008, al
revistei Moldova turisticã, o publicaþie cu o graficã deo -
sebitã, cu text editat în trei lim bi: englezã, rusã ºi românã, 
însoþitã de un CD cu melodii interpretate la þambal de
artistul Alexandru ªura; Ghidul turistic Soroca ºi
Ghidul turistic Plaiul Orheian tipãrite în românã ºi
englezã, realizate în aceleaºi condiþii grafice speciale. 

De la domnul Dimitrie Poptãmaº din Târgu
Mureº am primit al 18-lea volum al almanahului Þara
Fagilor, almanah cul tural-literar al românilor nord-bu -
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covineni alcãtuit de Dumitru Covalciuc. Expresie a ro -
mânismului ºi a culturii bucovinene, almanahul este un
volum generos ºi con sis tent în conþinut cu rubrici deja
consacrate: File de istorie, Cernãuþi, oraº cântat de poeþi,
Sociolingvisticã, Golgota neamului românesc, Poesis,
Personalitãþi bucovinene, Din creaþia cititorilor noºtri,
Orizonturi spirituale ºi Din comoara creaþiei populare.

Ion M. Botoº preºedintele Uniunii Regionale a
Românilor din Transcarpatia „Dacia” ne-a adus la re -
dacþie numerele 2 (57)/ au gust ºi 3 (58)/ octombrie a pe -
riodicului Apºa, gazetã re gionalã so cial-pol i ticã din
Trans carpatia din care spicuim: Maramureºenii din
dreapta Tisei la Constanþa, Corespondenþã din Trans -
carpatia, Atitudinea faþã de publicaþii, Povestiri din
dreapta Tisei, Poeþii din dreapta Tisei în perioada Ucra -
inei independente º.a. Am primit, de asemenea, numerele 
38 (714) ºi 39 (715) ale sãptãmânalului Con cordia, ziar
al minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina din care
sem nalãm câteva articole: Din Suceava la Hotin, De
hram, la Cernãuþi, Citiþi o carte pentru nemurire, Preþul
familiei.

Prin bunãvoinþa doamnei Areta Moºu, vice pre -
ºedinte al ASTREI ºi preºedinte al Despãrþãmântului
„Mihail Kogãlniceanu” din Iaºi, am intrat în posesia
numãrului 3 (57) septembrie 2009 al publicaþiei editate
de despãrþãmântul Iaºi Revista românã, revistã a ro -
mânilor de pretutindeni, un spaþiu al promovãrii ro mâ -
nismului ºi a valorilor acestuia, ce beneficiazã de cola -
borarea unor personalitãþi lo cale ºi naþionale precum ºi de 
cea a unor scriitori ºi publiciºti recunoscuþi din þarã ºi
strãinãtate. Semnalãm câteva dintre materialele tipãrite
aici: Emi nescu ºi identitatea naþionalã de Alexandru
Zub, Viaþa bucovineanã în Râmnicu-Vâlcea postbelic de
Constantin Poenaru, Probleme ale limbii presei ro mâ -
neºti din Un garia de Viorel Hodiº, Repere ale
spiritualitãþii ro mâ neºti la Cernãuþi de Doru Scãrlãtescu, 
Tabãra de culturã ºi civilizaþie „Acasã la noi” – simbol
al unitãþii ro mânilor de Areta Moºu ºi Iulian Pruteanu-
 Isãcescu. Arti colele sunt cuprinse în rubrici ca: Profiluri,
In Me mo riam, Interviu, Amfiteatru, Poesis, Scrisori
între deschise, Arhiva, Geografie spir i tualã, Curcubeul
ar telor, Din grãdina ed i to rialã, Astra în expansiune. Mai 
amintim cã revista apare cu sprijinul Departamentului
pentru relaþiile cu românii de pretutindeni ºi se distribuie
gratuit.

Am primit la redacþie numãrul 7-8 (92-93) oct.-
 dec. 2009 al revistei Fa milia din Petrovasâla (Banat, Ser -
bia), din partea domnului Traian Trifu-Cãta, redactorul
ºef ºi sufletul acestei publicaþii. În cele 16 pagini cu o
esteticã deosebitã ale revistei editate de Biserica Orto -
doxã Românã din Vladimirovaþ-Petrovasâla sunt inserate 
articole de interes pentru petrovicenii de acasã dar ºi
pentru cei plecaþi în diferite colþuri ale lumii, revista
difuzându-se în 20 de þãri. Aflãm aici despre întâlnirea
ziariºtilor din presa ru ralã din Banatul istoric, de la Giar -
mata Vii de lângã Timiºoara din octombrie 2009. Am ple
articole sunt ded i cate activitãþilor importante derulate
de-a lungul vremii la ªcoala elementarã „1 Mai” din
Vladimirovaþ, în 2009 s-au împlinit 200 de ani de la

înfiinþarea ei, sau întâlnirii de 50 de ani de la terminarea
ºcolii de opt ani din Vladimirovaþ a gen eraþiei nãscute în
1944. La rubrica Emigranþii petroviceni sunt re date crâm -
peie din destinul unor petroviceni care au ales dru mul
strãinãtãþii, dar care nu ºi-au uitat nicio clipã rãdãcinile. 

De la prietenul ºi colaboratorul revistei noastre,
domnul Vasile ªoimaru, am primit volumul Dor de
muntele Bobeica (Studii, publicisticã, memorialisticã,
tangenþe) de Constantin Bobeicã,, Editura Prometeu,
Chiºinãu, 2009. În lucrarea structuratã în ºase secþiuni
distincte, sugestiv intitulate: Maica sufletului nostru –
Istoria, Publicisticã, Evocãri, efigii recenzii, Sumbrul
spectru al Siberiei, Ad denda ºi Post-scriptum, autorul
basarabean exprimã, dupã cum el însuºi mãrturiseºte,
„niºte pãreri, gânduri, nãscute în sufletul de român, nãs -
cut din pãrinþi români, în zilele regelui Ferdinand I,
fãuritorul României Mari, care idei, convingeri au con -
stituit, continuã sã rãmânã temelia forului in te rior, eului
celui mai intim al autorului (...)”. Un volum de articole,
eseuri, studii ºi memorialisticã prin care autorul aduce în
atenþie di verse teme de interes de la istorie, învãþãmânt,
culturã, pânã la evenimentele ºi oamenii din gulagul si be rian.

Tot din Chiºinãu, Vlad Pohilã, scriitor, pub li cist ºi 
re dac tor ºef al revistei BiblioPolis ne-a trimis la redacþie
în completarea colecþiei noastre, vol. 30 (2009) nr. 2 ºi
vol. 31 (2009) nr. 3, ale acestei publicaþii de biblio -
teconomie ºi ºtiinþe ale in formãrii editate de Biblioteca
Mu nic i palã „B.P. Hasdeu”. Seriozitatea, profe sio na lis -
mul, dãruirea pentru munca de bi bliotecar ºi dragostea
pentru bibliotecã rãzbat din materialele ce încheagã nu -
mãr de numãr revista BiblioPolis. O pledoarie pentru
bibliotecã este ºi editorialul vol. 30, semnat Vlad Pohilã
ºi intitulat O ºansã sigurã pentru formarea intelectului:
biblioteca. Aflãm apoi cã revista BiblioPolis a fost su -
biectul unei teze de licenþã, într-un ma te rial semnat Lidia
Kulikovski, o dovadã în plus a valorii ºi interesului stâr -
nit printre profesioniºti, ºi nu numai, de aceastã revistã.
Mai spicuim din cuprins: Bibliotecarul – balansatorul
culturii instituþionale ºi model al imaginii structurilor
infodocumentare (Tatiana Coºeriu), Bibliotecarii – pro -
motori ai accesului la informaþie (Mariana Harjevschi),
Biblioteca Pub licã „Ovidius” – izvor de valori culturale
perene (Viorica Moraru) la rubrica Viaþa filialelor, Ima -
ginea bibliotecarului BM: responsabilitate per sonalã ºi
instituþionalã (Lidia Kulikovski); Imaginea bibliotecii se 
consolideazã prin relaþiile de parteneriat (Elena Ce -
botari) la rubrica Anul imaginii º.a. Am enumerat doar
câteva din multitudinea de articole ce se regãsesc în
rubrici ca: 2009 – Anul Eu ro pean al creativitãþii ºi ino -
vaþiei, Eminesciana 2009, Patronul nostru spir i -
tual, La colegii noºtri, Cartea de specialitate,
Recenzii ºi con semnãri, Revista revistelor, Oma -
gieri, Oameni ºi cãrþi, Tinere speranþe, Re mem -
ber, In memoriam ºi Pentru agen da dum nea-
voastrã. În vol. 31, regãsim materialul semnat R.
Andrei: Casã nouã pentru Biblioteca „Ma ra mu -
reº” în care sunt relatate aspecte de la eve ni -
mentul deosebit la care cu bucurie ºi onoare a
participat ºi o delegaþie a redacþiei Fa milia
românã. 
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